
Szakmai beszámoló-Jánosházi Sándor Könyvtár Bükkábrány 

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által a 

Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése meghirdetett  pályázatára 

Altéma kódszáma: 204105/312 

pályázati azonosító: 204105/03352 

 

Bükkábrány Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Művelődési Házban kialakításra 

kerülő Könyvtári, információs és közösségi hely berendezésének megújítására, a minőségi 

szolgáltatás feltételeinek megteremtésére, korszerű könyvtári, közösségi környezet 

kialakítására, bútorok és egyéb kiegészítő könyvtári eszközök beszerzésére. 

Önkormányzatunk 2013. decemberében könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására megállapodott 

a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, azóta ez az együttműködés töretlen és egyre 

hatékonyabb. A dokumentumszolgáltatás mellett igényeltük az olvasásnépszerűsítő 

programokhoz történő hozzájárulást, de számítógép, laptop, projektor és multifunkciós 

nyomtató beszerzésére is sor került. A könyvtár e-Magyarországpontként, majd Digitális Jólét 

Pontként is működik. 

Az elnyert támogatás 3.495.065 Ft, melyet az önkormányzat önrésszel is kiegészített. Az épület 

felújítása részben a Mezőkövesdi Tankerületi Központ európai uniós pályázatai révén 

valósulhatott meg. Bővült az Arany János Általános Iskola, valamint egy, az iskolai és a községi 

könyvtárat és kulturális központot is magába foglaló épületkomplexum.  

Tételes bútor- és terméklista  

Pályázati azonosító: 204105/03352 

Tétel megnevezése Tétel rövid leírása (műszaki 

paraméterek) 

mennyiség 

   

Függöny karnis egyedi méretben 6 db. 

Folyóirattartó 200x80x35 1 db. 

Könyvtáros szekrény, üveges 200x90x40 1 db. 

Íves könyvtáros asztal 190x90x75 1 db. 

Dohányzó asztal 90x60x60 1 db. 

Könyves szekrény 5polcos 200x90x25 10 db. 

Könyves szekrény belső sarok 5p. 200x75x75 3 db. 

Polczáró negyed kőrív 5p. 200x25x25 3 db. 

Felírat tartó 90x13 36 db. 

Könyvtáros görgős szék műbőr  1 db. 

Szőnyeg 180x120 1 db. 



Fotel szövet 2 db. 

Könyves szekrény 6 polcos 200x90x25 10 db. 

Polczáró negyed körív 6 p. 200x25x25 4 db. 

Könyves szekrény belső sarok 6p. 200x75x75 3 db. 

Olvasói asztal 90x90x75  4 db. cső lábbal 2 db. 

Szőnyeg 200x140 1 db. 

Szék fém vázas, szövet 8 db. 

Gyerek szőnyeg 190x150 1 db. 

Babzsák gyerek 2 db. 

Gyerek szék tömör fa 4 db. 

Számító gép asztal 95x65x75 2 db. 

Könyves szekrény 4p. 170x90x25 8 db. 

Könyves szekrény belső sarok 4p 170x75x75 4 db. 

Polczáró negyed körív 4p 170x25x25 6 db. 

Gyerek asztal 90x50x50 1 db. 

Szőnyeg 200x180 2 db. 

   
Az új helyiség fotói: 

 

   

    

 

 



A régi épület fotói a felújítás előtt: 

  

   

Az épület teljes külső és belső felújításon esett át.  

A Jánosházi Sándor Könyvtár és Közösségi Tér a korszerűen berendezett tereivel ideális 

környezetet biztosít az itt élő lakosság kulturális, művelődési és közösségi igényeinek 

kielégítéséhez, de a terek célszerű berendezésével nagyobb közösségi programok, 

idegenforgalmi események lebonyolítására is alkalmassá válik. 

 

Bükkábrány, 2022. 06. 22. 

 

 


