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VÁRBALOG KÖZSÉG KÖNYVTÁRÁNAK SZAKMAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE, 

KORSZERŰSÍTÉSE C. PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI 

BESZÁMOLÓ 

Az NKA Könyvtárak és levéltárak 208105/119 azonosítószámon nyilvántartott 

pályázati anyagokhoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás megvalósításához 
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1.) Alapadatok 

 

Támogatott adatai 

Név:      Várbalog Község Önkormányzata 

Székhelye:     9243 Várbalog, Fő utca 1. 

Adószáma:     15370804-1-08 

Költségvetési intézmény PIR száma: 370806 

Bankszáma vezető bank:   OTP Bank Nyrt 

Bankszámlaszám:    11737076-15370804-00000000 

Kötelezettséget vállaló:   Frank Anita polgármester 

Telefonszáma:    06-30-5832023 

E-mail címe:     polgarmester@varbalog.hu 

 

 

A támogatási szerződés adatai 

Támogató:     NKA Könyvtárak és Levéltárak Kkollégiuma 

A pályázat azonosítója:   208105/119 

Támogatási összeg:    3 547 662 Ft 

Saját forrás:     396 800 Ft 

Tényleges megvalósítási költség:  3 944 462 Ft 
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2.) A projekt megvalósítása – Szakmai beszámoló 

Várbalog Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított, vissza 

nem térítendő támogatást, a település könyvtárának fejlesztésére, korszerűsítésére 

használta fel, könyvtári bútorok, kiegészítők, berendezési tárgyak, eszközök, illetve 

infokommunikációs eszközök beszerzésére. 

Jelen pályázat elbírálását megelőzően, a Várbalog Községért Alapítvány sikeres 

pályázatának köszönhetően, megvalósult az épület külső-belső felújítása (festés, 

hőszigetelés, vizesblokk felújítása, villamos hálózat cseréje…), amely jelen projektnek 

köszönhetően most már nemcsak megszépülve, hanem szakmailag is megújulva, 

korszerűsödve fogadhatja a látogatókat. Kicserélhettük, pótolhattuk az elavult, 

elhasználódott könyvespolcokat, régi szekrényeket. Az átrendezés, átalakítás során a 

könyvtári állomány felülvizsgálata és átrendezése is megtörtént. Az olvasók egy 

átláthatóbb, könnyebb tájékozódást lehetővé tevő kialakítással találkozik. 

Kialakításra került egy kisebb gyermeksarok szőnyeggel, babzsákokkal, kis 

asztalok, székek elhelyezésével, ahol a gyermekek bekuckózva, otthonosan tudják a 

kiválasztott könyveiket böngészni. Szívesen is töltik itt az idejüket, míg szüleik, 

nagyszüleik kedvükre válogathatnak a könyvtári állományból. 

Az épület belső átalakítása során szinte megkétszereztük a könyvtár hasznos terét 

(35,8 m2-ről 60,9 m2-re nőtt), amely jelen pályázatnak és az alapítvány szervezésében 

megvalósuló összefogásnak köszönhetően végre új, kibővített funkciót kapott. A civil 

összefogásból beszerzett és kialakított konyhasarok fontos eleme lesz a könyvtár 

közösségerősítő, tudásmegosztást elősegítő tevékenységének. A pályázat keretében 

beszerzett oktatóasztal, amelynek magassága szabályozható, kiválóan alkalmas a 

szakácskönyvek recepjeinek kipróbálásra, közös főzések, oktatások lebonyolítására. 

Ugyancsak itt helyeztünk el két számítógép asztalt, számítógéppel, színes lézer 

nyomtatóval, amely a látogatók internethez való hozzáférését, interneten való 

böngészéstét biztosítja, emellett oktatási, továbbképzési célokra is alkalmas. A 

korszerűsítés során multimédiás Smart TV-t is vásároltunk. 

A projekt eredményeképpen korszerűsített könyvtár vonzereje jelentős mértékben 

javult, tevékenysége számos funkcióval bővült. Ezáltal a látogatói kör bővül, olvasónk, 

látogatóink száma növekszik. 

A beruházásnak köszönhetően sikerült egy olyan többfunkciós közösségi 

szolgáltató helyet létrehozni, amely a helyiség adottságait figyelembe véve, a lehető 

legoptimálisabb kihasználtsággal bír. 
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3.) Mellékletek 

 

a. Tételes bútor- és terméklista  

- 12 db könyvespolc  

- 2 db folyóirattartó szekrény 

- 1 db válogató láda 

- 4 db görgővel ellátott asztal 

- 44 db szék 

- 2 db virágállvány 

 

- 2 db íróasztal 

- 2 db íróasztal lámpa 

- 1 db fiókos tároló az íróasztalokhoz 

- 1 db asztali számítógép (adomány) 

- 1 db színes lézernyomtató 

- 1 db smart televízió 

- 2 db parafatábla 

- 1 db magasítható asztal 

 

- 3 db fotel 

- 3 db díszpárna 

- 4 db babzsákfotel 

- 1 db játszószőnyeg 

 

- 14 db függöny, függönytartó rúddal 

- 16 db fenyő tárolódoboz 

- 1 db fém takarítószekrény 

 

- 2 db előszobafal 

- 2 db cipőtároló polc 

- 1 db állófogas 
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b. Fotódokumentáció 

FELÚJÍTÁS ELŐTTI ÁLLAPOT 
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FELÚJÍTÁS UTÁNI ÁLLAPOT 
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