
Szakmai beszámoló 

A Sződligeti Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárbővítésre elnyert összeget a szakmai és helyi igények 

figyelembevételével használta fel. A pályázat megírása és a megvalósítás között eltelt idő alatt több 

tétel már nem volt elérhető, így ezeket hasonlóval, vagy újragondolva illesztettük be a bővítési 

koncepcióba. Az időközben kialakult lehetőségeket kihasználva a tervezettnél még nagyobb 

négyzetméteren tudtuk az olvasók igényeit kiszolgáló egységeket megvalósítani. 

A kisraktár felszabadulásával sikerült külön gyerekkönyvtári részt kialakítani részben a már meglévő 

polcok átalakításával, részben pedig a pályázaton kért bútorok és kiegészítők elhelyezésével 

(függöny, karnis, íróasztal, szőnyeg, világítótestek). 

A globális felmelegedés miatt nyári időszakokban szinte élhetetlenek a nem klimatizált, zárt 

helyiségek, ezért szükség volt egy olyan árnyékolásra (sátorra), amelyet nyári hónapokban a könyvtár 

udvarán állítunk fel, biztosítva azt, hogy komfortos körülmények között lehessen olvasni a könyvtár 

által biztosított heti és havilapokat. 

 A felnőtt kölcsönző részt a régi könyvtár helyén alakítottuk ki, így nyertünk több négyzetmétert az 

olvasóterem, közösségi tér és minden csoportos könyvtári foglalkozás részére (könyvtári órák, ovis 

foglalkozások, író olvasó találkozók, kiállítások). 

A felnőtt kölcsönző részben az összes falfelületre készült plafonig érő polcrendszer fellépővel elérhető 

magasságokig a kölcsönözhető, népszerű könyveknek ad helyet, a felső, csak a könyvtáros által 

létrával elérhető polcokon pedig a raktári példányokat helyeztük, helyezzük el. A külön teremben 

elhelyezett kölcsönző részleg biztosítani tudja a zavartalan kölcsönzést az esetben is, ha program 

zajlik az olvasó teremben, közösségi térben, ezért döntöttünk úgy, hogy a pályázott polcmennyiséget 

ide és nem a nagyterembe készíttetjük el. A kiegészítők (függönyök, íróasztal, lámpatestek, asztal és 

fotelek, szőnyeg, karnisok) egy barátságos, szellős kölcsönző teret hozott létre, ahol helyet kap egy 

számítógép is, amit az olvasók rendelkezésére tudunk majd bocsájtani. Eszközfejlesztés során 

elengedhetetlenül fontos volt a meghibásodott kazán azonnali cseréje. 

A nagyteremben egy olvasótermi, helyben olvasásra, tanulásra is lehetőséget adó teret alakítottunk 

ki, az ide készült szekrényekben végre méltó helyet kaptak a folyóiratok, ismeretterjesztő kiadványok. 

A lakosság igényeit figyelembe véve a falfelületek megmaradtak kiállítások rendezésére alkalmasan, 

de itt lesz lehetőség az iskolai könyvtári órák, óvodai foglalkozások és felnőtt előadások rendezésére 

is. A pályázaton nyert TV és bútorok, asztal, székek elhelyezésénél figyelembe kellett venni a 

közösségi színtér egyéb funkcióit is, így fontos volt, hogy megmaradjon a tér, megoldható legyen a 

székek, asztalok minél kisebb helyen való tárolása, ezért kerültek lecserélésre az eddig használt 

székek összecsukhatóra. Ennek a teremnek is évek óta problémája volt, hogy nem tudtuk sötétíteni, 

ami a most vásárolt függönyök és karnisok felszerelésével megoldódott. 

 

Köszönjük a támogatást. 

 

 



Tételes bútor és terméklista: 

Sundvik gyermekszék 3db 

Bekrafta karnis 4db 

Angesbyn tárolóasztal 1db 

Nissen szék 20db 

Lyndersholm szőnyeg 1db 

Victrix TT24 átfolyós kombi 1db 

Annakajsa függöny 5 db 

Savsta tála 1db 

Tesla 43K625 SMART TV 1db 

Méretre készített polcrendszer gyermekkönyvtár 1db 

Méretre készített polcrendszer felnőtt könyvtár 1db 

6x3 alusátor 1db 

Lommarp iróasztal 1db 

Sindal lábtörlő 1db 

Stradtorn szőnyeg 1db 

Odsboerg fotel 2db 

Tonett szék 7db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Újonnan berendezett térről készült fotók:



 

 



Előző állapot:

 



 

 

 



 

 

Juhász Béla 

polgármester 


