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A Csemegi Károly Könyvtár Bokrosi fiókkönyvtárának könyvtári bútorzatának cseréje 

 

Megvalósulás ismertetése: 

2020 során elkészült a felújított művelődési központ és könyvtár épülete Csongrád Bokros 

városrészében. A korábbi épület alapterülete és belmagassága is jelentősen növekedett, ebből 

kifolyólag nagyobb tér állt rendelkezésre az új könyvtári rész megtervezéséhez. A célok közt szerepelt, 

hogy olyan több funkciós helyiségeket hozzunk létre a rendelkezésre álló két helyiségből, amelyek a 

következő funkciókat tudják betölteni: 

- kölcsönzőpult irodaszekrényekkel, 

- Irodatechnikai szolgáltató tér 

- nyilvános internet hozzáférési lehetőség 

- folyóirat olvasó, 

- gyermekkönyvtári sarok foglalkoztatóval, 

- szabadpolcos állomány, 

- kézikönyvtár, 

- klubhelyiség, foglalkoztató 

A felsorolásból is látszik, hogy az igények nyomán rendkívül sokféle funkciót szerettünk volna 

megvalósítani. Ezen felül cél volt, hogy mindezt adott esetben egy fő tudja üzemeltetni. Igyekeztünk 

kellemes, otthonos tereket alkotni, ami egyszerre lehet iroda, egy otthonos olvasóterem, és 

gyermekfoglalkoztató is. 

Az eredeti tervekben úgy szerepelt, hogy a kisebb, külső helyiségbe kerül a kölcsönzőpult, irodaasztal, 

a számítógépes asztalok, a folyóirat olvasó és gyermeksarok is. A megvalósítás során derült ki, hogy 

ennyi helyre nagyon zsúfoltan fér csak el mindez, így a gyermek rész, és a két számítógépes asztal 

átkerült a nagyobb helyiség oldalsó részére, a szabadpolcos állománnyal egy térbe. Ebben a nagy 

helyiségben az volt a cél, hogy a teret minél kevésbé vegyük el, hogy adott esetben rendezvények és 

foglalkozások tartására is alkalmas legyen. Ezen funkciót erősíti, hogy az épület az iskola mellett van, 

és a diákokat sokszor hozzák át foglalkozásra. A tér leszűkülésének elkerülését a magasabbra nyúló 

könyvespolcokkal oldottuk meg, így 6500 kötet fér el a polcokon, és az asztaloknak is jut hely, valamint 

tágasan elfér a gyermekfoglalkoztató is. 

 

Tételes bútor és terméklista: 

1.  Mobil paraván 120x200 cm, fekete színben,  szürke filc borítás, 10 db 

2.   padlószőnyeg. 4x2m 7 mm vastag, mozgalmas gyermekmintázattal rendelkező velúr anyagból 

1 db 

3.  Babzsák fotel, A bélés anyaga: fehér 100 % pamut vászon cipzárral,  

4. A huzat anyaga: 100 % pamutvászon, vagy erős magas pamuttartalmú lakástextil vászon 

cipzárral 

5. A töltet: polisztirolgyöngy, 4 db. 

6.  Gyermek ülőke, jegesmedve alakú 2 db 

7.  Párna gyermekszékre, a babzsák anyagából készítve 2 db. 

8.  Terítő gyermekasztal 40x40 cm 1 db 



9. Könyvespolc   Mérete: (150+2675) x 950 x 350 mm  3 db 

10. Könyvespolc       Mérete: (150+2675) x 1280 x 350 mm  2 db 

11. Könyvespolc       Mérete: (150+2675) x 1199 x 350 mm  4 db 

12. Könyvespolc       Mérete: (150+2675) x 995 x 350 mm  1 db 

13. Könyvespolc       Mérete: (150+2675) x 1384 x 350 mm  1 db 

14. Könyvespolc       Mérete: (150+2675) x 650 x 350 mm  2 db 

15. Folyóirattartó polcos szekrény  Mérete: (150 + 2675) x 1250 x 350 mm 1 db 

16. Zárható ajtós irattároló szekrény       Mérete: (150 x 2675) x 890 x (350 + Front) 2 db 

17. Zárható ajtós irattároló szekrény       Mérete: (150 x 2675) x 427 x (350 + Front) 1 db 

18. "L" Valakú Fiókos íróasztal      Mérete: 760 x (1350 + 2232) 1 db 

19. Számítógépasztal     Mérete: 760 x 1100 x 600 mm 2 db 

20. Hatszemélyes olvasó asztal     Mérete: 760 x 1300 x 800 mm 1 db 

21. XENIA ASSYN LX Irodai forgószék 1 db 

22. 1120 TN Tárgyalószék Kék szövettel 2 db 

23. Gyerek asztal       Mérete: 500 x 600 x 600 mm 1    db 

24. Szétnyitható lábú Tárgyaló asztal. A tető ABS élzárt.     Mérete: 750 x 1600 x 800 mm 5 db 

25. Bankettszék grafit váz, kék szövet 30 db 

 

Fotók: 

Régi állapot: 

 



 

A bútorzat beszerelése 

 



 

A könyvtári könyvek rendezése a polcra pakolás előtt: 



 

Könyvek igazgatása: 

 

A kész nagy helyiség: 



 

 



 

 

A külső kisebb helyiség: 

A kölcsönzőpult, oldalt az új könyves polccal 

 



 

Új könyvek, tájékoztatók polca: 

 

Kézikönyvtár és alul gyermekkönyvek polca: 



 



Irattároló szekrény:

 

 

Csongrád, 2022. 06. 30. 

Képernyőkép Hungaricana feltöltésről: 


