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      A könyvtár épületrészének felújítása 2017. július 17. és július 31. között 

valósult meg. Az eddigi terület 68 m2-rel bővült, amely  45 m2 olvasótermet és 

16 m2 raktárt jelent a szakmai munkánk megkönnyítésére és az olvasó közönség 

jobb kiszolgálására. Az új épületrész - a Biatorbágyi Általános Iskola által 

számítástechnika teremként használt rész - új tetőszerkezetet, álmennyezetbe 

rejtett, korszerű világítást, valamint dekorációs festést kapott a felújítás során. A 

könyvtár többi része is megújult, mivel a világítást a felnőtt könyvtári és 

gyermekkönyvtári részben is lecseréltük korszerű led-világításra, a bejárati kapu 

fölött pedig világító tábla hirdeti, hogy hol található a könyvtár. A fejlesztés 

nemcsak az épületet érintette, hanem az informatikai hálózatot is, amely a 

modern könyvtár elengedhetetlen feltétele. Erre közel 1,8 millió forintot tudtunk 

fordítani az intézményi költségvetésből. A régi hálózathoz képest 30 vezetékes 

hálózati hozzáférési pont lett kialakítva, új WIFI hálózat, valamint kicseréltük és 

növeltük eggyel az olvasói gépek számát. Az összes gép egységes operációs 

rendszert kapott.  

 Az új rész berendezése és a könyvek átköltöztetése csak a könyvtári 

bútorok elkészülte után, szeptember 18. és 22. között vált lehetségessé. Ezt 

követően már csak a kiegészítő berendezési tárgyak beszerzése volt soron 

október 31-ig. Az olvasók szeptember 25-től vehették birtokba az olvasótermet, 

amelyet azóta is a város diákjai és a felsőoktatásban tanuló diákok rendszeresen 

használnak tanulószobaként. A biatorbágyi Völgyhíd TV októberben a 

Kultúridő című műsorában adott hírt a változásokról, amely a honlapunkon is 

megtekinthető, valamint a Biatorbágyi Körkép szeptemberi számában. 

Az olvasóterem megnyitása óta számos rendezvényünknek adott helyet pl. 

olvasóklubnak, kézművesfoglalkozásnak, vetélkedőnek, előadásoknak és 



könyvbemutatóknak. Felsorolásképpen az Állatok világnapja alkalmából 6 

óvodás csoport volt játékos könyvtári foglalkozáson, kultúrtörténeti 

előadássorozatunk két részét rendeztük itt. Továbbá könyvtári órákat, ahol már 

kényelmesen elfért egy 30 fős osztály is. Nagy sikert aratott Kaponay Réka 

könyvbemutatója a nyolcadik osztályosok között és a könyvkötészeti bemutató, 

ahol saját könyvecskét készítettek felnőttek és gyerekek együtt. Számszerűsítve 

a felsorolást szeptember 25-től 14 könyvtári foglalkozást, 10 rendezvényt, 6 

adventi kézműves foglalkozást szerveztünk az új könyvtári részben. 

A bővítés után a különböző korosztályoknak tartott rendezvények jól megfértek 

együtt, és a könyvek kölcsönzését sem zavarták. Így egyidőben lehetett adventi 

kézművesfoglalkozást tartani a gyermekkönyvtárban és olvasóklubot az 

olvasóteremben. 

A tételes bútorlista a megvalósításkor kicsit módosult, mert az árajánlat kérése 

után eltelt 2-3 hónapban a különböző akciók során változtak az árak. Volt olyan 

termék pl. a Puzzle asztalok, amelyek lényegesen olcsóbbak lettek, illetve a 

Diego-ból vásárolt szőnyegekből is az akciósokat választottuk. Az így 

fennmaradó összegből az eredetihez képest több bútort tudtunk vásárolni (pl. 

kanapé és számítógépasztal elem), a kisebb kiegészítő berendezéseket viszont 

saját költségvetésből vettük meg. 

 

Biatorbágy, 2017. december 21. 
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Termék megnevezése Műszaki paraméterek Db 
Bruttó 

összesen 
Honnan? 

Beépített szekrény, zárható ajtókkal és állítható 
polcokkal 

Magasság: 200 cm, szélessége: 115 cm, mélysége: 
40 cm 

1 80 000 Ft 
Rack 
Ferenc 

Egyoldalas könyvállvány (20 db): 30.000 Ft/db 
azaz 600.000 Ft 

Magasság: 200 cm, szélesség: 90 cm, mélység: 25 
cm, polcvastagság: 25 mm 
Polcok száma: 5 polcos 

20 600 000 Ft 
Rack 
Ferenc 

Folyóirattartó (2 db): 30.000 Ft/db azaz 60.000 Ft 
Magasság: 200 cm, szélesség: 70 cm, mélység: 35 
cm 

2 60 000 Ft 
Rack 
Ferenc 

Függöny, fehér (egységár 1250 Ft) Szélesség: 140 cm, magasság: 245 cm 3 3 750 Ft JYSK 

Függöny, sötétítő (Azur) 
Szélesség: 140 cm, magasság: 290 cm csíkos, 
szürke-beige, behúzó szalagos 

2 19 998 Ft DIEGO 

Függönykarnis (David) 
Állítható hosszúságú: 200-350 cm, króm, 
teleszkópos, 2 soros karnis szett 19/16 mm 

1 13 399 Ft DIEGO 

Inez 2 karszék 
natúr, kárpitozott karszék, Argentína 1028 sötét 
barna, 1 natúr 

3 79 549 Ft Impala 

Panda 2 üléses kanapé Argentína 1028 sötét barna huzat, 1 natúr 1 49 210 Ft Impala 

MF-5790 szék fémvázas, rakásolható szék, szürke szövet 10 89 903 Ft Impala 

Jakab körasztal, nagyobbítható 90/120cm 
90cm-es, hosszúsága 120 cm-re nagyobbítható, 
éger 

1 43 917 Ft Impala 

K-84 fémvázas, lemezelt szék, éger éger 6 92 758 Ft Impala 

Könyvszállító kocsi (3 db): 40.000 Ft/db azaz 
120.000 Ft 

Magasság: 100 cm, szélesség: 75 cm, mélység: 45 
cm 

3 120 000 Ft 
Rack 
Ferenc 

Könyvtáros asztal, Zárható ajtóval és fiókokkal: 
80.000 Ft 

Magasság: 100 cm, szélesség: 90 cm, mélység: 70 
cm 

1 80 000 Ft 
Rack 
Ferenc 

Kritter gyerekszék (IKEA) 
Magasság: 53 cm, szélesség: 27 cm, mélység: 29 
cm 

2 7 980 Ft IKEA 

Nisa karszék natúr, Mátrix Lime 11 3 57 184 Ft Impala 

PAF-160 Puzzle asztal félkörelem 

vázszerkezet: 40 mm átmérőjű acél csőváz, 
műanyag végzáró elem, asztallap: 18 mm vastag 
laminált bútorlap, ABS élzárás, 1db 401 Savaria 
bükk, és 1 db 314 világos szürke asztallap 

2 77 318 Ft Alexbútor 

PAH-160 Puzzle asztal hullámelem 

vázszerkezet: 40 mm átmérőjű acél csőváz, 
műanyag végzáró elem, asztallap: 18 mm vastag 
laminált bútorlap, ABS élzárás, 1db 401 Savaria 
bükk, és 1 db 314 világos szürke asztallap 

2 77 318 Ft Alexbútor 

SFSZ-K Gázrugós forgószék: 
műanyag lábkereszt, 5 görgővel szerelve, Soliwood 
palásttal, kárpitbetétes  

1 27 432 Ft Alexbútor 

Szállítási díj (Alexbútor)   1 6 350 Ft Alexbútor 

szállítási díj (Impala)   1 50 800 Ft Impala 

Üveges szekrény, zárható ajtókkal 
 laminált bútorlapból (Falco) 180 cm magasság, 
szélesség 80 cm, mélység 45 cm 

1 65 000 Ft 
Rack 
Ferenc 

Számítógép asztal, géptartóval: 37.500 Ft/db 
Magasság: 73 cm, szélesség: 87 cm, mélység: 68 
cm 

2 75 000 Ft 
Rack 
Ferenc 

SZASZ Számítógépsziget elem, 1 személyes 

korpusz és asztallap: 18 mm vastag laminált 
bútorlap, ABS élzárás, 3 db görgővel szerelve, az 
asztal merevítését 2 db 40 mm átmérőjű acél cső 
váz biztosítja,   RAL-2004 fémszínnel és 401 
Savaria bükk asztallappal, narancs színű élfóliával 

1 78 080 Ft Alexbútor 

Tulipo szőnyeg- Nepal_3155-terra 1 db 160 cm x 230 cm-es narancsos szőnyeg 1 17 990 Ft DIEGO 

Tulipo szőnyeg- Kiddy Giraffe 
1 db 80 cm x 150 cm-es gyermekszőnyeg zsiráf 
mintával 

1 9 990 Ft DIEGO 

Tulipo szőnyeg- Kiddy Owl 
1 db 80 cm x 150 cm-es gyermekszőnyeg bagoly 
mintával 

1 9 990 Ft DIEGO 

Tulipo szőnyeg- Art Etno 1 db 120 cm x 170 cm-es gyermekszőnyeg 1 19 990 Ft DIEGO 

Tulipo szőnyeg- Nepal_3155-terra 3 db 120 cm x 170 cm-es narancsos szőnyeg 3 29 970 Ft DIEGO 

Zárható médiakocsi (MIMIÓ) 

Laminált korpusz, ABS élzárással, görgőkkel 
ellátott, biztonsági zárral zárható, 270 fokban 
nyitható ajtó, kihúzható polc, oldalfelületén 
kihajtható, nagy teherbírású fogantyúkkal, 

1 59 042 Ft Alexbútor 

  Összesen:   2 001 918 Ft   

 


