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Pályázati azonosító: A2026/N9165 

Pályázati cél: Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése. 

A Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára (Kiss Ernő u. 3.) fejlesztése 

 

Szakmai beszámoló 

1. A megvalósulás rövid ismertetése 

A Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára az épület 2009-es átalakítása óta a jelenlegi 

térben fogadja a látogatókat: kölcsönző gyerekeket és szüleiket, óvodai és iskolai csoportokat, 

nyári táborok résztvevőit, a gyermekkönyvtári éjszaka bentalvóit. A 238 m2-es alapterületen a 

0-15 évesek ellátását 1 térben szervezi 2 szakképzett könyvtáros.  

A projekt megvalósításának, a berendezés cseréjének egyik oka az volt, hogy a 0-11 évesek 

terében a bútorzat 1985 óta változatlan és jelentős mértékben elhasználódott. A kiegészítők, a 

tájékoztató táblák figurák, játékok ugyan vonzó környezetet biztosítottak, de a polcok állapota 

egyre romlott, néhány esetben balesetveszélyessé vált, mert nem volt elég mély a könyvek 

méretéhez viszonyítva. Ez az állapot megszűnt, az új polcok mérete minden szempontból 

megfelelő, nem kell a könyvek lehullásától tartani. 

A különböző korosztályok számára elkülönített elhelyezés szükséges volt, hiszen az életkori 

sajátosságoknak megfelelően szükség van csendesebb, elmélyült tanulásra és a legkisebbek 

számára zajosabb, játékos tevékenységre alkalmas terekre is, mindezt biztosítja az új 

berendezés. 

Az új terekben is könnyen és gyorsan átrendezhető a bútorzat, a tevékenységek sajátosságaihoz 

tudjuk igazítani a berendezést, amit az alacsony, több célra is használható padok, kis polcok 

biztosítanak. 

Az egyéni kölcsönzések és helyben használat mellett folyamatos a csoportok fogadása, a 

foglalkozások szervezése, a diafilmvetítéses mesedélutánok szervezése. Az elmúlt évek 

kedvezőtlen körülményei természetesen befolyásolták a látogatottságot, de a személyes 

részvételi tilalom megszűnése óta folyamatosan nő a látogatottság. A legkisebbek részlegének 

megújulása, a bútorcsere az állomány leválogatását is jelentette, a könyvállomány jó 

összetételű, friss és értékes irodalmat kínál a gyermekkönyvtár.  

A korábban lecserélt kölcsönzőpulthoz illik az új berendezés, az egységes megjelenés vonzó 

környezetet biztosít. Mivel néhány éve megtörtént a fotelok fa szerkezetének felújítása, 

ülőbútorokra nem volt szükség. A pályázatban gyermekasztal és gyermekszék beszerzése 

szerepelt, mert a legkisebbek terében erre volt szükség; óvodás csoportok leültetéséhez ez 

hiányzott. 
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A belsőépítészeti megjelenésre jellemző a bútorok és a kiegészítők (szőnyegek, függönyök, 

kárpit) színbeni összehangoltsága, az egységes megjelenésű könyvtári célbútorok megléte. A 

polcvastagság minden elemben legalább 2,5 cm. A szépirodalmi állomány tárolásához 6 polcos, 

a szakirodalmi állomány tárolásához 5 polcos beosztást alkalmaztunk, továbbá néhány 

polcelem elhagyásával izgalmas beülőket képeztünk. A tér világosabb lett, a bútorok egy része 

mozgatható, a tér a foglalkozásoknak megfelelően átalakítható. 

Az új bútorokkal berendezett térben megtörtént a szőnyegpadló cseréje. Tiszta, rendezett a 

babák számára kialakított rész, játék és olvasás közben közvetlenül a szőnyegen ülve is 

kényelmesen lehet tevékenykedni, játszani, olvasni.  

A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel a könyvtár, mert 2020/2021-ben 

szolgáltatói tér fejlesztést valósítottunk meg, a gyermekkönyvtárban teljes külső nyílászáró-

csere történt, továbbá 24 m2 szőnyegcserére is lehetőség volt.  

A pályázati cél megvalósításának időhatára 2022. június 30. volt, a teret a határidő előtt, 2022. 

január 18-án használatba vették a gyerekek. 

2. Tételes bútor- és terméklista 

Ssz. Alaprajzon Megnevezés Méret Db 

1. 1 Görgős polc 90x80x38 2 

2. 2 Könyvespolc 180x78x52 12 

3. 3 Könyvespolc 180x115x35 3 

4. 4 Könyvespolc 180x74x35 3 

5. 5 Könyvespolc 40x125x35 3 

6. 7 Üvegezett ajtós szekrény 180x74x40 1 

7. 8 Kispolc 40x70x40 3 

8. 9 Görgős fiókos szekrény 230x78x50 4 

9. 10 Könyvespolc beülővel 180x78x50 2 

10. 11 Pad 40x80x30 8 

11. 12 Csiga válogató/kínáló 70x70x50 1 

12. 14 Folyóirattartó 180x90x50 1 

13. 15 Gyerekasztal 45x50x50 1 

14. 16 Gyerekszék  4 

15.  Szőnyeg 52m2  
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3. Újonnan berendezett térről és előző állapotról készült fotók 

Előző állapot 

 

 

Új berendezés 
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4. Hungaricana Közgyűjteményi Portál – igazolás a feltöltésről / képernyőkép 

 

5. Uniós állami támogatás nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek; a 

könyvtári szolgáltatás közszolgáltatás. A megvalósított projektbe foglalt tevékenység 

kapcsán piaci bevétel nem keletkezett, így nem éri el működési költségek felét. 

Nyilatkozom, hogy a könyvtári bútor elkészíttetése (támogatott tevékenység) 

következményeként megvalósuló szolgáltatásokat elsősorban magyar állampolgárok fogják 

igénybe venni. 

Békéscsaba, 2022. augusztus 24. 

 Rakonczás Szilvia  

 igazgató 

 Békés Megyei Könyvtár 

 

 


