
Szakmai beszámoló 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Települési könyvtárak 

szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése című pályázat keretén belül Végegyháza településén 

működő könyvtár eszközfejlesztése megtörtént. A könyvtár a település életének egyik 

legkiemelkedőbb pontja, ezért is kapott helyet a település központi részében, mely 2013 óta a 

KSZR keretein belül működik. Külső felújítás és nyílászáró csere 2015-ben történt, ám a 

beltéri fejlesztések akkor nem történtek meg, így a könyvtár berendezése, bútorzata több mint 

30 éves volt. Jelen pályázat lehetővé tette a belső tér bútorzatának teljes cseréjét, mellyel, egy 

sokkal modernebb, mai kornak megfelelő arculatot kapott az intézmény. A modern bútorzat 

mindamellett, hogy nagyon sokat változtatott a könyvtár külalakján sokkal több látogatót 

csalogatott és folyamatosan csalogat a könyvtárba, legyen az hagyományos könyvtári 

szolgáltatás vagy különböző rendezvények. Az új kialakításnak köszönhetően a belső tér 

nyitottabb lett, ezzel is növelve a teret a közösségi rendezvények, programok helyszínének. 

Mindemellett a gyermeksarok kialakítása még vonzóbbá tette a könyveket és magát a 

könyvtár használatát a gyermekek, iskolások részére, hisz színes, korszerű és számukra 

könnyen elérhető bútorzaton kaptak helyet a kölcsönözhető dokumentumok. 

Az új belső tér kialakítása mellett a könyvtár bejáratánál lévő lépcső felújítása is megtörtént 

önerőből, a biztonságosabb közlekedés érdekében, ami egyben mozgáskorlátozott feljáró 

kialakítását is jelentette, ezzel is hozzájárulva a helyi esélyegyenlőség megteremtéséhez, hisz 

a látogatók köre minden korosztályt körbeölel.  

  



A korszerűsítés tételes bútor- és terméklistája:  

Sorszám  Megnevezés Méret Mennyiség 

    

1 Könyvespolc 200x80x25 14 

2 Könyvespolc 200x60x25 1 

3 Sarokpolc 200x25x25 2 

4 Görgős polc 140x70x25 4 

5 Folyóirattartó 190x70x34 1 

6 Dupla számítógépasztal  2 

7 Olvasó asztal  2 

8 Dohányzóasztal  2 

9 Fogadóasztal  1 

10 Négy fiókos konténer  1 

11 Négy fiókos komód  1 

12 Két ajtós komód  3 

13 Fali polc  2 

14 Gyerekpad  2 

15 Gyerek asztal 50x50x45 1 

16 Gyerekszék  4 

17 Gyereksarok  1 

18 Szék  8 

19 Babzsák  3 

20 Forgószék  5 

21 Fotel  3 

22 Kanapé  1 

 

  



A felújítás előtti bútorzat és berendezés 





 

 

  



Az újonnan berendezett tér 





 



 



 


