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NKA Nemzeti Kulturális Alap 

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.  
  

Szakmai beszámoló  

Tárgy: 

Adatlap azonosító: A2025/N8147 Pályázati azonosító: 204105/03480 

Pályázó neve: Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 

Pályázati téma: A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, 

korszerűsítésére 

Igényelt támogatási összeg: 3 420 000 Ft 

Megítélt támogatási összeg: 3 420 000 Ft 

Aktuális - Kollégium: KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 

Altéma: 204105 Szakterület: KÖNY 

 

Ezúton nyújtjuk be beszámolónkat a megvalósult és lezárult könyvtári szakmai 

eszközfejlesztési és korszerűsítési pályázatunkkal kapcsolatban. 

 

A megítélt támogatást,3.420.000,-Ft-ot teljes mértékben új könyvtári bútorok beszerzésére 

fordítottuk. A 10% önrészből a fennmaradó bútorok árát, az új szőnyeg és olvasófotel, lábtörlő 

értékét fedeztük. 

 

 
 

A kialakított modern, világos, új könyvtárunk egy korábban iskolaként működő 

épületben kapott helyet, amely a falu központjában található. Két szomszédos tantermet 

nyitottunk egybe. amely egy beépített üveg tolóajtóval igény szerint elkülöníthető. 

A megnövekedett alapterület (105 m2) lehetővé tette, hogy a kölcsönzőtérben növeljük a polcok 

számát, illetve további területeket és funkciókat alakítsunk ki.  

Szakmai szempontok, ötletek alapján Bozsódi Zsolt okl. belsőépítész tervezte meg az új 

könyvtárhelyiség kialakítását, arculatát és berendezését, amelynek köszönhetően egy 

harmonikus, átlátható és letisztult, bensőséges teret kaptunk, amely funkcionális szempontból 

egy jól működő, a lakosság minden korosztálya számára használható közösségi térré vált.  
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a) könyvespolcok 

A jó minőségű keményfa polcokat megtartottuk és felújítottuk, az elavult polcokat újra 

cseréltük. Összességében így 10-12 folyóméterrel bővült a polcrendszerünk, illetve folyóirat 

polccal és egy az újdonságokat bemutató forgó polccal gyarapodott a bútorállomány. A 

könyvespolcok feliratai a falunkbeli Takáts Árpád fafaragó művész munkái.  

 

b) gyereksarok  

A könyvtár jelenlegi látogatóinak legnagyobb részét a kisgyermekes családok teszik ki, 

mindenképpen indokolt volt a gyereksarok megfelelő, baba- és kisgyermekbarát kialakítása, 

fejlesztése. A gyereksarokba adomány gyerekbútorok (1 asztal és 4 szék), új szőnyeg és egy 

kísérő felnőtt, mesélő számára alkalmas olvasófotel került elhelyezésre.  

 

c) könyvtáros asztal  

A könyvtáros számára egy megfelelő méretű, a kölcsönzések lebonyolítására alkalmas 

munkaasztalt helyeztünk el. Fontos szempont volt, hogy a lehető legjobban belássa a különböző 

helyiségeket, a gyereksarkot és a bejáratot is.  

 

d) olvasósarok  

Az olvasó sarkot meglévő karfás székeinkből és asztalainkból alakítottuk ki és új folyóiratos 

polcokat helyeztünk el. Hívogató környezetben adott a lehetőség a helyben olvasásra, 

böngészésre.  

 

e) számítógépes pont  

Kialakításra került két asztal internet elérési lehetőséggel, természetes megvilágítással.   

 

f) előadások és foglalkozások az olvasóteremben  

Ebben a teremben kialakításra került egy terület négy új asztallal és a meglévő 8 székkel, amely 

olvasásra és tanulásra használható, illetve előadások, tanfolyamok, különböző ismeretterjesztő 

és kézműves foglalkozások megtartására is alkalmas.  

 

Nagy örömünkre sikerült a költözést és a felújítási munkálatokat úgy ütemezni, hogy új 

könyvtárunk már színvonalas programokkal vehetett rész a 2021-es Országos Könyvtári 

Napokon. Az ünnepélyes megnyitóra 2021. október 8-án került sor.  

Ezt követte a falunkbeli Richter Sára textilművész Lebegő könyvek c. egyedi és 

különleges, szívet-lelket-szemet gyönyörködtető kiállításának megnyitója, ahol Sándor Donát, 

Zeneiskolánk gitártanárja vitt el minket egy zenei utazásra is.  

A megnyitó után vendégül láttuk és beszélgetésre invitáltuk vendégeinket, ahol Papp András 

bemutatta az Okuláré projektet. Az jelenlévők részt is vehettek az Okuláré plusz Felolvasóesten, 

ahol a „Falak” volt a téma. Igazi, mély beszélgetés követte a két dráma felolvasását.  
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A megnyitó pillanatai 

 

 

   
       Kapunk nyitva áll az olvasók előtt.                              Régi polcok megújulva.  

 

    
   A tolóajtó, amely egybenyit és szétválaszt.                   Új nyírfabútorok a Ceiba cégtől.  

 

   
     A gyereksarok új szőnyeggel és fotellal.      Az olvasósarok a Lebegő könyvek c. kiállítással. 
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Egész napos nyílt nappal vártuk az érdeklődőket október 9-én szombaton 10:00 órától. 

 

- 10 és 15 órakor Takáts Árpád önkéntes mesemondó, Papírszínházi Meséivel varázsolta el a 

legkisebbeket.  

- 11 órakor Varró Dani volt a vendégünk A Maszathegyen innen és túl című családi interaktív 

programjával.  

- M. Kutvölgyi Eszter, a Mesevölgy óvoda vezetője könyvszobrait állította ki és beavatott 

minket ennek az időigényes, precíz könyv-újrahasznosító tevékenység titkaiba. Közös 

munkával helyben el is készült 3 db könyvszobor a könyvtár részére. Önkéntes munkájához 

csatlakoztak Kárpáti Klári és Farkas Gabriella óvodapedagógusok, akik újrahasznosított 

könyvlapokbók segítettek könyvjelzőt és csodás mécseseket alkotni.  

- 15 órától Élőkönyvtár nyílt – ahol könyvek helyett embereket lehetett „kölcsönözni” és 

olvasás helyett, velük beszélgetni.  

- Bartos Éva a Biblioterápiáról, Balázs Nelli a Meseterápiáról tartott előadást az 

olvasóteremben.  

- Pongrátz Anitával a Fabrikában darut és galambot lehetett hajtogatni könyvlapokból. 

- Kővári Eszter Sára és Peltzer Ferenc egy csodás ajándékkoncerttel zárta a napot és osztozott 

velünk a megnyitás örömében.  

Darabos Eszter, a falu könyvtárosa mindkét nap ingyenes beiratkozási és kölcsönzési 

lehetőséggel várta az Olvasókat. 34 új beiratkozóval gazdagodtunk ezen a napon.  

 

   
            Árpi bácsi papírszínházi meséi                           Varró Dani: Túl a Maszathegyen 

 

   
          Az „Élőkönyvtár” kínálata                           Előadások:  Biblioterápia és Meseterápia 
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         Jó hangulatú koncert a nap végén.                 Egy bájos borítókép – Emma olvas. 

 

Úgy érezzük, hogy gazdag programkínálatunkkal igazán megünnepeltük és birtokba 

vettük falunk új Könyvtárát. 

 

Hálás köszönet a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy támogatásával hozzájárult 

településünk új Könyvtárának korszerűsítéséhez, beindításához.  

 

                                                                              Köszönettel és tisztelettel    

 

Pilisborosjenő, 2021. október 28.  

                                                                                                              
                                                                                              

 

   
                                                               A hívogató plakátok 


