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A könyvtári szolgáltatások megfelelő szintű biztosításának alapfeltétele, hogy a 
legfrissebb könyvkínálat mellett korszerű eszközpark és stabil internetkapcsolat álljon a 
könyvtáros és az olvasók rendelkezésére egy hívogató, barátságos, de célszerűen kialakított 
könyvtári környezetben. A könyvtári szolgáltató helyeknek rendelkezniük kell az 
elektronikusan, illetve interneten elérhető információk használatához, a könyvtár 
működtetéséhez, a nyilvántartások vezetéséhez szükséges informatikai eszközökkel. 

 Egy adott évben történő eszközbeszerzés tervezéséhez figyelembe vesszük a 2013-ban 
készített 5 éves fejlesztési tervet, valamint a KSZR ajánlást.  De év elején ismételten 
egyeztetünk a települési önkormányzatokkal, hogy az adott évben milyen fejlesztésre kerüljön 
sor. Mindig figyelembe vesszük a település igényeit. 

A tervezéskor prioritást élvez a számítógép és a nyomtató/multifunkciós eszköz 
beszerzése, mert ezek a szolgáltatás alapeszközei. Kiemelten támogatjuk az egységes könyvtári 
bútorzat kialakításának törekvéseit. Fontos továbbá a könyvtári programok lebonyolítását 
segítő projektor, vetítővászon, hangosító berendezés, CD/DVD lejátszó, televízió, 
fényképezőgép, kamera beszerzése is. 

Folytatjuk az elektronikus kölcsönzést segítő vonalkód olvasók vásárlását, valamint 
fejlesztő játékokat, társasjátékokat, irodaszereket is vásárolunk a településekre. 

Az eszközbeszerzést megpróbáljuk az első félévben lebonyolítani. 2016-ban is, mint 
ahogy az ezt megelőző 3 évben, településenként nettó 100000 Ft-ot tudunk fordítani kis értékű 
eszközvásárlásra átlagosan. 

 A vásárlások túlnyomó részét intézményünk bonyolítja le egyedi, ill. csoportos 
formában.  

Idén először közbeszerzést írtunk ki „Asztali számítógépek és laptopok beszerzésére” a 
Közbeszerzési Törvény alapján meghívásos eljárással. 18 milliós értékhatárig nem kell uniós 
közbeszerzést lebonyolítani, így ezt a lehetőséget választottuk. Ennek keretében 103 asztali 
számítógép és 26 laptop vásárlására nyílt lehetőségünk. A TC Informatika Kft. az eszközöket 
leszállította könyvtárunkba, szakember helyezi üzembe őket, majd megkezdődhet a folyamatos 
kiszállítás. 

Jelentősebb beszerzés még részünkről: 12 db projektor vetítővászonnal, 18 nyomtató ill. 
multifunkciós eszköz, 10 db fényképezőgép/kamera; 12 helyre kértek hangosítást, 5 településre 
televíziót. Igény volt még tonerekre, festékpatronokra, irodaszerre, kézműves anyagokra. 
Néhány új szőnyeg is kerül majd a településekre. Mintegy 16 szolgáltató helyre fog új bútorzat 
kerülni. Polcok, számítógép asztalok, székek, folyóiratállványok. A könyvtárbelsők 
megújításához nyújt segítséget a Nemzeti Kulturális Alap eszközfejlesztési pályázata. Szakmai 
közreműködésünkkel idén 5 pályázat került beadásra. 

A beszerzett eszközöket eszközleltárban tartja nyilván a megyei könyvtár, vonalkóddal 
látjuk el őket, átvételi elismervénnyel adjuk át a kistelepüléseknek, amelyet a polgármesterrel 
kérünk aláíratni. Kérünk mindenkit, hogy a „jó gazda” felelősségével vigyázzon ezekre az 
eszközökre, hogy minél tovább szolgálhassák munkánkat. 
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