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Szakmai beszámoló 
 
 
A megvalósulás rövid ismertetése 

 
Nagy örömmel mutatom be a teljesen megújult, csodaszép könyvtárunkat. 
Május 8-án a Pécsi Csorba Győző Könyvtár elszállította a könyvtárállományunkat, hogy az új 
könyvtárba már leválogatott és felszerelt valamint új könyvekkel kiegészített állomány 
kerülhessen. Elvégeztük a helységek kisebb átalakításait. A könyvtár és az új helység ajtaja 
levételre került, és a folyosó elejére lett beállítva egy ajtó. Kicseréltünk két radiátort az egyik 
másik falfelületre lett átfordítva, hogy a felszabaduló falfelület egyben végig polcozható legyen, 
(ezzel nagy helyet nyertünk), valamint minden helységet átfestettük.  
Kívülről befelé haladva, az épület utcafronti oldalára kihelyezésre került egy nagy hirdető tábla, 
amelyen már messziről jól látható, hogy az épületben könyvtár található, annak 
megnevezésével, adataival, logójával, elérhetőségeivel, nyitvatartási idővel. Az épületbe 
belépve egy újabb tábla van kirakva, amely mutatja a könyvtárhoz vezető irányt, valamint a 
könyvtár ajtó előtt egy további tábla, amely szintén tartalmazza a könyvtár adatait 
elérhetőségeit, nyitva tartását. A könyvtár alapterülete kibővült egy további helységgel, amit az 
IKSZT a rendelkezésünkre bocsátott, illetve a bevezető folyosó immár a könyvtár szerves részét 
képezi, mivel a könyvtár bejárati ajtaja és a mellette levő helység ajtaja is levételre került, és a 
folyosó elejére lett beépítve egy ajtó. Így míg az eredeti alapterület 43, 8 m2 volt, a bővítés után 
80,91 m2-re nőtt.  A folyosón található egy előszobafal, ahol a belépők kényelmesen letehetik, 
kabátjaikat, valamint 2 db reklám és szóróanyag állvány. Ezek azt a célt szolgálják, hogy 
tájékoztassák az épületbe belépőket a könyvtári programokról, a községben tervezett 
eseményekről, hírekről, szolgáltatásokról, turisztikai információkról, valamint egyéb 
szervezetek kiadványai és könyvajánlók elhelyezésére is alkalmas. A kisebbik helységben, 
eddig pár db régi bútor volt, most itt kapott helyet 3 db 5 polcos szakirodalom polc, 3 
számítógép asztal a számítógépeknek, 3 db tanuló asztal, egy kerek asztal 2 fotellel, 
olvasólámpával, valamint szőnyeget is kapott. A nagyobbik helyiségbe került 6 db 6 polcos 
szakirodalom polc, 1 folyóirat állvány, 2 db olvasó asztal, 1 db zárható médiaszekrény, egy 
ívelt kölcsönzőpult 2 db fiókos boksz-szal, 1 db könyvtáros székkel, mögötte 1 db zárható 
szekrénnyel es 1 db falipolccal. Mivel a könyvtárban van wifi, így a 2 db új notebook 
lehetőséget ad arra, hogy bárhol kényelmesen lehessen dolgozni, internetezni. A kicsik is 
gyönyörű, teljesen új játszósarkot vehettek birtokba, a megújult 4 db 4 polcos gyerekpolcot, 
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alul fiókkal, 2 db gyerekasztallal, 6 db gyerekszékkel, 1 db válogató ládával, 2 db 
gyerekbabzsákkal, 2 db tinibabzsákkal. Ez a helyiség is kapott egy 35 m2-es szőnyeget, ami 
még melegebb hangulatot áraszt, így még inkább gyerek és baba baráttá varázsolja a helységet. 
A kapott projektornak és 30 db széknek is nagy hasznát vesszük, sok rendezvény alkalmával 
használjuk. Januártól NAVA-PONT lettünk. Ebben az évben már 5 alkalommal tartottunk, 
Könyvtármozit valamilyen kapcsolt, a film témájához illeszkedő kiegészítő programmal. 2017. 
01. 01- 2017. 06. 30-ig 15 könyvtári rendezvény zajlott. Ezek közül kiemelném az Internet 
Fiesta alkalmával rendezett programunkat, amely nagyon sikeres volt. 
Büszkén mondhatjuk a kibővült, átalakult könyvtárunkban minden korcsoportnak van ideális 
tér, így az egész kicsiktől a tiniken a felnőtteken át az idősekig. Mivel a bútorok az asztalos 
előzetes felmérései alapján konkrétan a helységhez lettek tervezve, ezért harmonikusan 
illeszkednek a térbe, magas színvonalon lettek kivitelezve, ezért a belsőépítészeti megjelenése 
impozáns. Színben és stílusban összehangolt, gyönyörű egységes képet mutat.  
A Hermann Ottó Intézet cikkében olvasható: (http://www.hoi.hu/node/596476) 
„A fejlesztésnek köszönhetően a Hegyszentmártoniak egy minden igényt kielégítő információs 
ponttal és közösségi térrel lettek gazdagabbak” 
A pályázat leírásaihoz képest kibővült a beszerzés és a felújítás. Minőségileg is nagy ugrás 
következett be, sokkal több mindent, sokkal magasabb minőségben sikerült megvalósítanunk, 
mint eredetileg a tervben szerepelt. Ramháb Máriának Informatikai és Könyvtári Szövetség 
elnökének, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár megyei könyvtárigazgatónak, 
főtanácsosnak, is köszönhetjük, aki felkarolt és végig segített bennünket. Köszönet illeti a Pécsi 
Csorba Győző Könyvtárat, akiktől megkaphattuk azt, ami a pályázatból kimaradt, (vetítő 
vászon, TV, nyomtató, függönyök), dr. Eperjesi Tamást, a Herman Ottó Intézet 
Kommunikáció- és Közösségi fejlesztések Igazgatósága vezetőjét, és a polgármester asszonyt, 
Jakab Gézánét, továbbá Hegyszentmárton képviselő testületét. 
Az új könyvtár ünnepélyes átadása június 12-én volt, gyereknappal egybekötve. Véleményem 
szerint nagyon jól sikerült a rendezvény. Sokan megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 
Beszédet mondtak: 
Ramháb Mária IKSZ elnöke, megyei könyvtárigazgató, főtanácsos, Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár 
Nagy Csaba a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke 
Miszler Tamás a Pécsi csorba Győző Könyvtár Igazgatója, 
Eperjes Tamás a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft igazgatója, 
Jakab Gézáné polgármester asszony, az IKSZT vezetője. 
A Dunántúli napló is írt az eseményről június 17-i számában. Nagy Csaba a Baranya Megyei 
Önkormányzat elnöke a facebookon írt június 13-án rólunk, 
https://www.facebook.com/csaba.nagy.9484941?hc_ref=OTHER&pnref=story 
valamint a Herman Ottó Intézet oldalán is megtalálható egy cikk a rendezvényről. 
http://www.hoi.hu/node/596476 
A könyvtár átalakulását fotókkal is bemutatom, a felújítás előtti illetve utáni fotók 
szemléletesen fogják illusztrálni a csodás átalakulást. Hálásan köszönöm, hogy támogatásra 
érdemesnek találták a pályázatunkat. Igyekszem méltónak lenni a bizalmukra és még több 
programmal, olvasóval, könyvtárhasználóval, élettel megtölteni a könyvtárat valamint 
remélem, elnyeri tetszésüket a pályázatból végrehajtott felújítás, korszerűsítés. 

 
Hegyszentmárton, 2017. 07.26. 
 
Tisztelettel 
Bacsáné Rónaszéki Gyöngyi 
könyvtáros 
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Tételes bútor-és terméklista 
 

2 db notebook  
1 db projektor 
30 db felnőtt szék 
6 db gyerekszék 
2 db Reklám és szóróanyag állvány 
1 db Zárható szekrény 
1 db Fogasfal 
1 db Kerek asztalka 
1 db Folyóirat állvány 
3 db tanuló asztal 
4 db Könyvtári polc 6 soros (70 cm széles) 
2 db könyvtári polc 6 soros (90 cm széles) 
1 db Ívelt kölcsönző pult 2 db fiókos boksszal 
2 db Olvasó asztal 
3 db Könyvtári polc 5 polcos 
3 db Számítógép asztal 
1 db Falipolc 
4 db Könyves polc alsó fiókkal (gyerek)  
1 db Válogató láda 
2 db Gyerekasztal 
1 db Média szekrény 2 polcos 
2 db irányító tábla  
1 db Kültéri irányító tábla 
1 db Szőnyeg (35 m2) 
1 db Szőnyeg (12,5 m2) 
2 db Kisfotel 
1 db Könyvtáros szék 
2 db babzsák ifjúsági 
2 db babzsák gyerek 
1 db Állólámpa 
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A nagyobbik könyvtárhelység felújítás előtt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítás után: 
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Könyvtári rendezvényre berendezve:

 

 

A kisebbik helység a felújítás előtt: 
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Felújítás után: 
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A folyosó felújítás előtt: 

 

 

 

 

Felújítás után: 
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További fejlesztések: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


