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Arnót Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be könyvtári, információs és közösségi hely 

szolgáltatási feltételeinek javítására, korszerű könyvtári, közösségi környezet kialakítására, 

ezen belül könyvtári bútorok és egyéb kiegészítő eszközök beszerzésére” ARNÓT 

TELEPÜLÉS KÖNYVTÁRÁNAK ESZKÖZFEJLESZTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE “ címmel.  

 

A könyvtár helyiségének alapterülete  90 m2, így a korábbi  duplájára nőtt a terem  

alapterülete a felújítást, bővítést követően a két helyiség összenyitásával, mely  

praktikus térelválasztó tolóajtóval került elválasztásra, így a helyiség  többfunkcióssá 

tehető. 

 

 A nagyobb teremben nem lesz akadálya a jövőben  rendszeres foglalkozások, a kedvelt 

találkozók, gyermekfoglalkozások (óvodai csoport fogadásával is) megtartásának. 

Kisebb konferenciák megrendezésének is teret adhat az így elkészült szolgáltatóhely. 

Az új könyvtári tér berendezésére vonatkozó elképzeléseinket, a bútorok méretezését, 

elhelyezését, az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó speciális bútorigényt egyeztettük a 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársaival. Ezek alapján 24 

könyvespolc került beépítésre, elhelyezésre került a folyóiratállvány, a   bejárathoz 

tárolóval ellátott ruhafogas is készült, valamint  6 trapéz alakú asztallal is bővült a 

bútorzat, mely így körasztallá is alakítható. 4 számítógépasztal és egy nagy irodai 

íróasztal is elkészült a polcokkal azonos faanyagból így harmonikusan látványos belső 

teret sikerült kialakítani. 60 db fekete fémvázas  széket is tudtunk vásárolni a támogatáshoz 

szükséges önrészből. 

Településünkön a könyvtári ellátást a miskolci székhelyű II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár támogatja a KSZR keretében, a könyvtárosi feladatokat közfoglalkoztatotti 

státuszban látjuk el. A bővítésnek köszönhetően sikerült a közel 3 ezer kötetes állományt 



szakszerűen elhelyezni, s valamennyi korosztály részére megfelelő könyvtári környezetet 

biztosítani. A megújult környezetben vehető igénybe a korábban beszerzett számítógép és 

internet szolgáltatás. 

Pályázati támogatáson kívül a megyei könyvtár támogatásával kialakításra került egy 

gyereksarok, ahol az igényeknek megfelelő bútorok, játékok és könyvek között 

ismerkedhetnek a könyvekkel, válhatnak értő olvasóvá a gyermekek. A két elkülöníthető 

részből  álló könyvtári tér lehetőséget biztosított a számítógépek és az adminisztráció, 

valamint a hírlapolvasó rész igényes elhelyezésére. Az új könyvtári, információs és közösségi 

hely kialakítására vonatkozó elképzeléseink a mellékelt fotó dokumentációban jól látható 

módon megvalósultak.  

Tisztelettel köszönjük a támogatást a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának, hogy a 

támogatással hozzájárultak településünk fejlődéséhez. 

 

Arnót, 2020. december 2. 

 

      dr. Üveges István 

           polgármester 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
  





 


