SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ + ZÁRÓRENDEZVÉNY
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Megyei és Városi
Könyvtárban (TIOP-1.2.3-09/1-2009-0026)

Rendhagyó rendezvény: sajtótájékoztató és projektzáró rendezvény.
Apropó: befejeztük a Megyei és Városi könyvtár egyik nagy uniós pályázatát,
amelynek címe:
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Megyei és
Városi Könyvtárban (TIOP-1.2.3-09/1-2009-0026) (TIOP = Társadalmi
Infrastruktúra Operatív program)
Az elnyert összeg: 11.945.914,- forint
Ezt a pályázatot a könyvtárak eszközbeszerzésére írták ki.
Ebből a típusú pályázatból ez a 2. kör volt, az elsőt magasabb összegre, és
konzorciumra írták ki. Természetesen, arra is pályáztunk, de mint az országban
sok könyvtár – mi sem nyertünk. A Minisztérium ezután harcolt ki még egy
lehetőséget, hogy a könyvtárak fejlődése , nagyjából, egyenletes legyen. Így
mondhatjuk, hogy az országban a legtöbb könyvtár nyert. Ez már egy kisebb
összegről szólt, de ennek segítsége nélkül nem tudtuk volna azokat az
eszközöket beszerezni, amelyekre így módunk nyílt.
A pályázat során beszerzett eszközök:
személyi számítógépek
ehhez kapcsolódóan vírusirtók és Office csomagok
új szervergép (és ehhez kapcsolódó egyéb eszközök)
és a legfontosabb: új integrált könyvtári szoftver(Huntéka)
((Nem azért cseréltünk, mert nem voltunk megelégedve a régivel, hanem a régi
szoftver fejlesztője abbahagyta a fejlesztést. Így, ha tovább akartunk lépni,
váltanunk kellett. Végül is, magyar metódus szerint: az ár döntött, a Huntéka
integrált könyvtári rendszert választottuk. Természetesen, a választott rendszer
nem rossz, csak van olyan része, amelyik pl. fejletlenebb, mint a régi. De, napi
kapcsolatban vagyunk a fejlesztőkkel, és egyéni kéréseket is figyelembe tudnak

A Minisztérium annak idején eleve úgy tervezte, hogy két nagy, uniós pályázat
lesz, egy az eszközbeszerzésekre, egy pedig az emberi erőforrás, továbbképzés
kiaknázására, hangsúlyozottan az olvasás ismételt megszerettetésére. Nagy
szerepet kap a használói képzés, az iskolai és az iskolán kívüli oktatás könyvtár
által való megtámogatása.
Ezek a feladatok már átvezetnek a másik, nagy uniós pályázatunkhoz, a Támop
(Társadalmi Megújulás Operatív program) pályázathoz, amely (nem véletlenül)
ugyanazt a címet viseli, mint a másik, csak - mivel ez konzorciumban
megvalósuló -, Somogy megyére vonatkozik.
A kettő pályázat szorosan összefügg, a lehetőség az informatikai eszközök
fejlesztésére csak egy alapot jelent olyan szolgáltatásbővítésre, amelyek, ezek
nélkül az eszközök nélkül nem valósulhatnának meg.
Ez a pályázat most is zajlik.
Ami leginkább érdekelheti az olvasóinkat, és a nyilvánosságot, az a rengeteg
rendezvény, amely már másfél éve tart könyvtárunkban. Mind a gyerekeknek,
mind a felnőtteknek.(Vámos Miklós, Laczkfi János, Szíjj Ferenc, Darvasi László,
D. Tóth Kriszta, Nagy Bandó András, Szálinger Balázs, és még sorolhatnám)
Tartottunk Internet használati tanfolyamot, (igyekeztünk ezt úgy megszervezni,
hogy a Munkanélküli Központ segítségével olyanok is részt tudjanak venni a
programban, akiket esetleg a tanfolyam elvégzése segít a munkaszerzésben) .
Elkészült könyvtárunk új honlapja, amelyet igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az
új, interaktív lehetőségek, amelyek az olvasóink már más internetes portálokon
elérnek, itt is rendelkezésre álljanak (Facebook, online kapcsolat, fórum, blog,
stb.)
A pályázat segítségével készítettük az új és megújult szolgáltatásainkról az itt
látható tájékoztató kiadványt.
Folyamatban van egy új Somogyi Elektronikus Könyvtár létrehozása, amelybe
már a konzorciumi tagok is bekapcsolódnak. Szeretnénk, ha egy internetes
felületen lenne látható, hogy a könyvtárak elektronikus könyvtárai milyen
tartalommal bírnak. Ezt is az új szoftver segítségével valósítjuk meg.

Nem csak a használó-képzés, hanem a könyvtáros kollégák továbbképzése is
fontos részét képezi a pályázatnak. Így több kolléga vett részt a Könyvtári
Intézet által szervezett továbbképzéseken, amelynek segítségével még
hatékonyabbá válik munkájuk.
Ehhez tartozik az a tanfolyam, - kapcsolódóan az olvasás előtérbe hozásához-,
amelyet kollégáknak tartottunk, amelyen arra képezték ki őket, hogyan tudnak
megfelelően olvasóköröket vezetni, hogyan tudják közel hozni a mai, magyar
ifjúsági irodalmat, ahhoz a korosztályhoz, aki leginkább távolodik a nyomtatott
betűtől.
A gyerek könyvtárosok ezt már a gyakorlatban is végzik: „tiniknek” tartanak
olvasmányélményeikről foglalkozást.
Többen elvégeztek helyben egy középfokú angol nyelvtanfolyamot.(Szaknyelvi
képzések)
Ez a nagy pályázat lehetőséget biztosított arra is, hogy azokat a
dokumentumainkat, amelyek még nem kerültek be az elektronikus
katalógusba, felvigyék a kollégák. Ezek között nem csak könyvek vannak,
hanem sok somogyi vonatkozású cikk is, amely a helyismereti adatbázisba kerül
be. (retrospektív katalóguskonverzió)

