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NEMZETI KULTURÁLIS ALAP                   
Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma

Pályázati azonosító: 208105/00042

Szakmai beszámoló

a  Sinka István Városi Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére című

pályázathoz

 a megvalósulás rövid ismertetése:

A berettyóújfalui városi könyvtár 1950-ben jött létre, 1997-ben vette fel Sinka István nevét,

2001 óta működik a jelenlegi központi épületben. A könyvtár a Berettyó Kulturális Központ

egységeként működik három telephelyen. A könyvtár központi egysége a Bihari Múzeummal

egy  épületben  található  a  város  központjában.  Az  épület  korábbi  felújítása,  részleges

akadálymentesítése  2001-re  készült  el.  Az  azóta  eltelt  20  évben  az  épület  rendszeres

karbantartása anyagi források híján nem történt meg, ezért annak általános állapota, állaga a

természetes elhasználódás miatt is romlani kezdett. A TOP-1.2.1-15 „Nyeregre fel! Múltidéző

túra  a  Berettyó  mentén”  című  tematikus  útvonal  -Berettyóújfalu,  Bakonszeg,  Zsáka

települések  építészeti,  történelmi,  irodalmi  értékei,  hagyományainak  turisztikai  célú

fejlesztése  nyertes  pályázat  keretében  2020-ban  valósult  meg  a  könyvtár  és  múzeum

épületének  felújítása,  amely  elsősorban  az  épület  külső  felújítását  és  akadálymentesítését

jelentette. 

Az  NKA  Könyvtárak  és  Levéltárak  Kollégiuma  által  meghirdetett,  települési  könyvtárak

szakmai eszközfejlesztését, korszerűsítését célzó pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy az

épület  külső-belső  megújítását  követően  a  könyvtár  bútorzata  is  hasonló  léptékben

megújulhasson. A pályázati forrás lehetőséget biztosított a könyvtárhasználók által használt

terekben található valamennyi régi, különböző méretű és eltérő kialakítású, a ’70-es években

vásárolt könyvespolc cseréjére, az olvasószolgálati pultok zárható szekrényei által a GDPR

követelményeinek is megfelel az intézmény. 
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A  pályázat  révén  lehetőség  nyílott  a  régi,  több  mint  20  éves  szőnyegek  és  függönyök

cseréjére. A szőnyegek az olvasók látogatóélményét javítják, a függönyök állományvédelmi

szempontból fontosak, hiszen megszűrik a napfényt, az UV sugárzást.

Az informatikai eszközök folyamatos megújítása az épületfelújítással kezdődött. A pályázati

forrás  2020-ban  lehetővé  tette  2  db  asztali  számítógép  beszerzését,  amelyen  elérhető  a

könyvtári  elektronikus  katalógus,  lehetőséget  teremt  a  kutatómunkára  és  az  információs

sztráda mindenki által való elérésére, ezzel csökkentve a digitális leszakadást, amely a térség

lakosságát  érinti.  Ehhez  szükséges  további  számítógépek  beszerzése  a  több mint  15  éves

eszközök helyett, valamint multifunkciós lézernyomtató beszerzése a másolási szolgáltatások

biztosításához. Az állapotfelmérés alapján az informatikai eszközök 90%-a cserére javasolt.

Ez  elengedhetetlen  a  digitális  jólét  program  továbbviteléhez,  új  társadalmi  csoportok

megszólításához. A pályázat segítségével megtörtént további egy számítógép cseréje, amely

az  olvasószolgálati  pultban  a  kölcsönzést  segíti.  A  pályázati  tervhez  képest  kevesebb

informatikai  eszköz  beszerzése  valósult  meg,  aminek  oka a  megvalósítás  során  tapasztalt

folyamatos  drágulás  volt.  Az  árajánlatok  rövid,  kéthetes  érvényességét  az  áremelkedések

miatt a vállalkozók nem tudták tartani, emiatt a lézernyomtató beszerzését nem a pályázati

forrásból valósítottuk meg.

Az  eszközök  beszerzése  a  környékbeli  vállalkozóktól  kerültek  beszerzésre,  így  a  helyi

vállalkozások támogatása is megvalósult.

A megújított  bútorokkal,  szőnyegekkel,  függönyökkel olyan könyvtári  környezetet  tudtunk

kialakítani, amely korszerű, esztétikus, felhasználóbarát körülményeket teremt Berettyóújfalu

és a bihari térség településeinek lakossága számára.

 a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai,

a megvalósítás eredményességének elemzése

A könyvtárak számára nagy feladatot  jelent  az olvasók megtartása és az új olvasórétegek

felkutatása és bevonzása. Az új élmények és látványok igénye mind a könyvek küllemében,
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mind  a  könyvtári  környezetben  egyaránt  jelentkezik.  A  könyvtári  környezetnek

alkalmazkodni kell a megváltozott olvasói igényekhez. Ezt az igényt a könyvtár szabadidős,

kulturális programjainak szervezésekor és a könyvtári terek átalakításában is figyelembe kell

venni. A Sinka István Városi Könyvtár az épület felújításával, a belső terek átalakításával,

valamint a beszerzett új bútorokkal, berendezési tárgyakkal jelentős előrelépést tett a modern

könyvtári környezet megteremtésében. A vonzó környezet lehetővé teszi minden korosztály

számára a szabadidős tevékenységeket a könyvtárban. A felújítás következtében tapasztalható

a tizenévesek hosszabb látogatása.  Már nem csak kölcsönöznek, de a számukra kialakított

részlegesen  elszeparált  kamaszkuckóban  szívesen  beszélgetnek,  olvasgatnak,  de  a

középiskolai felvételire is itt készültek. A polcok tervezésekor nem csak a modernitás volt

szempont, hanem a terek megfelelő kihasználása is. A méretre készült polcok a korábbinál

több folyóméter könyv elhelyezését teszik lehetővé. A könyvtárnak jelenleg nem megfelelőek

a raktározási lehetőségei, így ez fontos szempont volt a kialakításkor. 

Összességében elmondható, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázata látványos megújulást

tett lehetővé Berettyóújfalu egyik fontos kulturális, közösségi terében.

 tételes bútor-és terméklista

Megnevezés mennyiség méret leltári szám

 készfüggöny fehér 29 db 300x270 cm 2021/12/243/110

Szőnyeg 1 db 150x180 cm 2021/12/243/97

Szőnyeg 1 db 140x200 cm 2021/12/243/98

Szőnyeg 3 db 90x450 cm 2021/12/243/99

Szőnyeg 1 db 300x300 cm 2021/12/243/100

Szőnyeg 3 db 190x270 cm 2021/12/243/101

Szőnyeg 2 db 120x490 cm 2021/12/243/102
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Szőnyeg 1 db 180x230 cm 2021/12/243/103

Szőnyeg 1 db 180x280 cm 2021/12/243/104

Szőnyeg 1 db 210x270 cm 2021/12/243/105

Szőnyeg 2 db 120x250 cm 2021/12/243/106

Szőnyeg 5 db 360x270 cm 2021/12/243/107

Szőnyeg 1 db 180x500 cm 2021/12/243/108

Szőnyeg 1 db 100x500 cm 2021/12/243/109

Könyvespolc egyoldalas 6 polcos 1 db 65x25x200 cm 2022/12/228/42

Könyvespolc egyoldalas 6 polcos 2 db 70x25x200 cm 2022/12/228/43-

2022/12/228/44

Könyvespolc egyoldalas 6 polcos 1 db 85x25x200 cm 2022/12/228/45

Könyvespolc egyoldalas 6 polcos 4 db 80x25x200 cm 2022/12/228/46-

2022/12/228/49

Könyvespolc egyoldalas 6 polcos 1 db 110x25x200 cm 2022/12/228/50

Könyvespolc egyoldalas 6 polcos 5 db 120x25x200 cm 2022/12/228/51-

2022/12/228/55

Könyvespolc egyoldalas 6 polcos 29 db 100x25x200 cm 2022/12/228/56

Többfunkciós  könyvtári  asztal,

olvasó szolgálati pult

1 db 170x200 cm 2022/12/228/57

Többfunkciós  könyvtári  asztal,

olvasó szolgálati pult

1 db 220x200 cm 2022/12/228/58

Zártajtós irattartó szekrény 3 db 2022/12/228/59-
2022/12/228/61

2022/12/228/59-
2022/12/228/61

asztali számítógép I3-10100/4GB 
DDR4/128GBSSD/ház/500W/ 
Windows10+Office/billentyűzet+egér

1 db 2022/12/200/84 2022/12/200/84

 média megjelenés
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