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A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma által 
Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, 

korszerűsítése címmel meghirdetett témában. 
 

Altéma kódszáma: 208105/5 
 

Pályázati azonosító: 208105/66 
 
- Körösújfalu Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a település 
könyvtári, információs és közösségi helyének bővítésére, a minőségi szolgáltatás 
feltételeinek javítása, a korszerű könyvtári, közösségi környezet kialakítása 
érdekében könyvtári bútorok beszerzésére. 
 

 
Projekt címe: 

KÖRÖSÚJFALU KÖZÖSSÉGI HÁZ INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY 
KÖNYVTÁRHELYSÉGÉNEK SZAKMAI ESZKÖZFEJLESZTÉSÉRE, 

KORSZERŰSÍTÉSÉRE 
 
 

Támogatási összeg: 3.919.210. Ft 
 

Projekt összköltsége: 4.354.678. Ft 
 
 
A megvalósult beruházás: 
 
- A könyvtár 2013 óta a Békés Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

hálózatának tagja, amely nagy előrelépést jelentett számunkra a könyvtár 

működése, állományának fejlődése szempontjából. A könyvtár könnyen 

megközelíthető helyen található, így könnyen egybefűzi életünk sok-sok 

tevékenységét is, összeköti a település lakosságát, ami azért is különösen fontos, 

mert településünk alacsony lélekszámú, ennek eredményeként nincs lehetőség a 

könyvtáron és a közösségi színtéren kívül más kikapcsolódási lehetőségre, éppen 

ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy könyvtárunk kedvelt, modern közösségi 
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tér lehessen. Pályázati forrásból sikerült az épület energetikai felújítását és 

akadálymentességét megteremteni, de a könyvtári tér berendezését már nem 

tudtuk megfelelő színvonalon megoldani, a jelenlegi bútoraink nem felelnek meg 

a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer ajánlásának, polcaink vékonyak, hajlottak.  

- Kis létszámú a gyermekközösségünk, de nagyon szerettük volna, ha a koruknak 

megfelelő, igényeiket kielégítő belső teret tudjunk elkülöníteni a tágas és világos 

könyvtárteremben, annak érdekében, hogy ezt megfelelően meg tudjuk oldani, 15 

m2-rel megnöveljük a könyvtári szolgáltatói teret, ahol a felnőttek részére 

folyóiratolvasót rendezünk be. Az így felszabaduló térben helyet tudunk 

biztosítania a számítógépes asztaloknak, ahol ügyintézés, információkeresés és a 

kikapcsolódás lehetőségét is tudjuk biztosítani. Ez a térrész választóvonalat is 

biztosít a legkisebbek, a fiatalok és a felnőttek számára tervezett terek között, 

illetve ez a pont, amit minden korosztály használni fog. A fiatalok részére 

kialakításra került sarkot babzsákfotelekkel különítjük el, ezzel biztosítjuk 

számukra a korcsoportra jellemző szeparációs igényt. 

- A felnőtteknek szánt olvasói térben, a fal mentén szekrény lett tervezve, amely 

az újdonságok tárolását szolgálja majd. Ezen megoldások gyors 

átrendezhetőséget biztosítanak. A könyvtárban tervezett asztalok mindenféle 

kiscsoportos kézműves foglalkozás megrendezését lehetővé teszik. A székek 

beszerzésekor a kényelmi és esztétikai kívánalmak mellett fontos volt az 

időtállósági, a praktikus tisztíthatósági szempontok figyelembe vétele is.  

- Az újonnan kialakításra kerülő folyóiratolvasóval 81 m2-re bővül a könyvtári 

szolgáltatás területe. A könyvtár bejárati részének bővítése lehetővé tette, hogy 

az újságolvasásért napi szinten könyvtárba járó olvasók a tanfolyamok, 

foglalkozások mellett zavartalanul vehessék igénybe a szolgáltatásokat. 

- Szerettük volna, ha a járvány után megújult könyvtárban várhatná olvasóinkat a 

friss könyvkínálat, ingyenes internet-használat, különféle programok, kiállítások, 

gyerekek és felnőttek számára szervezett kézműves foglalkozások. A 

kistelepülések megmaradásához, kulturális életéhez nagyon fontos, hogy vonzó, 

megtartó környezetet tudjunk a könyvtárban biztosítani. 
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A fejlesztés előtti állapot: 
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A fejlesztést követő állapot: 
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Tételes bútorlista: 
 
Bútor anyaga: Falco 0134 pastel green-juhar 
 
Íves fogadóasztal                                                                                                                                1 db 
Falipolc                                                                                                                                                  2 db 
4 fiókos konténer                                                                                                                               1 db 
Forgószék (vezetői)                        1 db 
4 Fiókos szekrény                        1 db 
2 Ajtós szekrény                        2 db 
Könyvespolc                      15 db 
Folyóirattartó                        1 db 
Görgős könyvespolc                        3 db 
Olvasóasztal                          2 db 
Válogatóláda                          1 db 
Dohányzóasztal                          2db 
Gyermeksarok fa, gyerekpad                        1 db 
Gyerekasztal                          4 db 
Gyerekszék                          4 db 
Olvasószék                          8 db 
Babzsák                           3db 
Fotel                           4 db 
Forgószék                         2 db 
2-es kanapé                         1 db 
 
 
- Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő Testülete nevében, valamint a magam 
nevében szeretném megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak 
Kollégiumának támogatását, és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 
közreműködését, hogy támogatásukkal, illetve munkájukkal hozzájárulnak a kistelepülések 
közművelődési, illetve kulturális fejlődéséhez. 
 
 
Kelt: Körösújfalu, 2022. augusztus 24. 
 
 
 
 

 
Tisztelettel: _______________________________ 

                    Szabó Csaba 
                     Körösújfalu Község Polgármestere 


