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Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális
és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig
tartó tanulás érdekében –
Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését
célzó szolgáltatás-fejlesztés
A projekt összköltsége 92.725.532,- Ft.
Megyei és Városi Könyvtár: 42.781.169 ,-Ft
Lukács Károly Városi Könyvtár, Balatonboglár: 4.959.221,- Ft
Városi Könyvtár, Csurgó: 11.512.050,- Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények Könyvtára:10.077.140,- Ft
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár: 7.967.626,- Ft
Nagyatádi Városi Könyvtár: 8.741.356,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és Könyvtár: 6.686.970,- Ft
(Ez a pályázat szorosan kapcsolódik egy TIOP pályázathoz, amelyben a számítógépes
hátterét a TÁMOP pályázatnak ki lehetett építeni. (TIOP-1.2.3/09/1-2009-0026))
Hangsúlyozni kell, hogy nagyon nagy örömet és megtiszteltetést jelentett a városi
könyvtárakkal együtt dolgozni. Ez a pályázat szorosabbra fonta közöttünk a kapcsolatot,
amelyek eléggé meglazultak az utóbbi években.
És akkor röviden tekintsük át a projekt eredményeit.
ÁTFOGÓ CÉL
„A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és
együttműködések kialakítása” című fejezet keretében jelent meg. A prioritás
átfogó célja az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként
új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, az oktatási és kulturális
intézményrendszer közötti együttműködés új útjainak kiépítése. A prioritás
kiemelt célja olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek elősegítik az egyenlő
esélyű hozzáférést a nem formális és informális tanulás és képzés
lehetőségeihez. Jelen konstrukció, a „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy

a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális
oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal

megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését.

A pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály,
amely számára a könyvtárak a korai szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés
és képzés lehetőségét teremtik meg. A másik kiemelt célcsoport a leszakadó
térségek felnőtt népessége, akik számára a fejlesztések a kulturális
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét teremti meg.
A fenti tevékenységek kialakítása és hosszú távú működtetése azonban csak jól
képzett, könyvtári és információs szakemberek által történhet.

Támogatható tevékenységek köre
· az egyes területi (pl. megyei, kistérségi) és szakterületi szinteken az
egységes
országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus
katalógusok,
adatbázisok kialakítása, fejlesztése;
Ez az a pontja a pályázatnak, amely kicsit lassabban haladt annál, mint
amit szeretnénk. Úgy terveztük, hogy a részt vevő könyvtárakkal együtt,
létrehozunk egy olyan internetes felületet, amelyen minden könyvtár
eddig feltöltött, és digitalizált állománya megtalálható, kereshető. Az alap
már megvan, egyetlen mentségünk az lehet, hogy a fejlesztés, rajtunk
kívülálló okokból, egy kicsit lelassult.
· interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása a tanulási
szükségleteknek és a
különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően;
http://mvkkvar.hu
Megújult honlap
· az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások
népszerűsítését, új
társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok
kialakítása illetve
lebonyolítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos
helyzetűekre.
Ez a pont talán, amely a leglátványosabban megvalósuló: könyvtárunk is
nagyon sok népszerű írót, gyermekírót tudott meghívni a pályázat
segítségével. Ha megnézzük az akkor készült képeket, láthatjuk, hogy

nagyon sok látogatót vonzottak ezek a programok, (minden könyvtárban),
pár nevet kiemelve: Nagy Bandó András, Vámos Miklós, D.Tóth Kriszta,
Nógrádi Gábor és sorolhatnám..
---------------------------------------------------------------------Ehhez a ponthoz kapcsolódik nálunk (és a többi könyvtárban is): a BABAMAMA KLUB,amelynek folyamatos működését az elmúlt évben, ez a
pályázat tette lehetővé, és könyvtárunk egyik legnépszerűbb
szolgáltatásává.
----------------------------------------------------------------· a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos
szaktudás fejlesztése,
Mivel a könyvtárosok szakképzésére nincs költségvetési keret, ez a
pályázat maximális lehetőséget biztosított arra, hogy több szakembert is
be tudtunk iskolázni olyan tanfolyamokra, amelyek nem lettek volna
elérhetőek. Ilyen volt pl. a Web 1.0-ás tanfolyam, vagy az angol és német
szaknyelvi tanfolyam, amelyen 15 kollégám tudott részt venni. .
· Távoli elérésű, esetenként 24 órán keresztül elérhető könyvtári online
szolgáltatások megvalósítása (pl. beiratkozás, dokumentumkölcsönzés,
kölcsönzés meghosszabbítása, hozzáférés előfizetéses dokumentumokhoz
stb.);
· a kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtári
honlapon;
· helytörténeti és helyismereti információk hozzáférhetővé tétele a
könyvtári honlapon
· a könyvtárhasználatra irányuló – kizárólag a könyvtárakban megvalósuló
– digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online
programok;
A projekt segítségével többször tartottunk kollégáink rutinos vezetésével,
Internet-használói tanfolyamot, főként munkanélkülieknek, felhasználva a
FIP Pont segítségét.
· könyvtári munkatársak számára a pályázati konstrukcióban megvalósuló
fejlesztésekkel kapcsolatos, indokolt idegennyelvi tanfolyamok
szervezése.

A pályázat tette lehetővé, hogy a könyvtár minden dolgozója, aki akarta,
elvégezhetett egy középfokú és egy alapfokú angol nyelvtanfolyamot, 120
órában.
Hátrányos helyzetűek fokozott támogatása a könyvtár szolgáltatásainak
megismertetésével.
A Pártfogó Felügyelet helyi intézményével összefogva könyvtárhasználati
tanfolyamot tartottunk pártfogoltaknak.
A pályázat lehetővé tette propagandaanyagok, szórólapok készítését
is, amellyel az új szolgáltatásokat tudtuk népszerűsíteni.

Feltétlenül meg kell említeni az Olvasókörök vezetésének, irányításának
oktatását megcélzó tanfolyamot, amelyen a megye minden könyvtárából
vehettek részt könyvtárosok
RENDKÍVÜLIjelentősége van, bár a külső szemlélőnek nem túl
látványos: a retrospektív katalóguskonverzió támogatása.
Ezáltal a Somogyi Gyűjtemény cikkadatbázisát tudtuk elektronikusan
elérhetővé tenni, és a Kistérségi ellátásból elmaradt községek állománya
vált elektronikusan láthatóvá.
Le tudtuk fordítani a honlapunkat német és angol nyelvre.

A pályázatban a könyvtár teljes dolgozói gárdája részt vállalt. Ezúton is
köszönet illet meg mindenkit.
Emellett köszönöm a konzorciumi tagoknak is a lelkes munkát, amellyel
végig tudtuk vinni ezt a hatalmas projektet.

