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pályázat benyújtása 
 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Megjelent a Társadalmi Megújulás Operatív Program  A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében – „Tudásexpo - Expressz” c. pályázat kiírása (TÁMOP-3.2.4 /08/1), melyre a 
Szentes Városi Könyvtár Kht pályázatot kíván benyújtani. 
 
A jelen pályázathoz kapcsolódik a szeptember 30-án benyújtott, a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretében kiírásra került Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” című pályázat (TIOP-1.2.3/08/01), mely a 
program infrastrukturális hátterét hivatott biztosítani. 
 
 
A pályázat célja: 
 
A „Tudásdepó Expressz” átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a 
minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatások-
kal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a hozzáférés 
területi különbségeinek a csökkentése.  

A pályázati felhívás célja – a fenti célokhoz kapcsolódóan – a könyvtárak tanulást segítő 
szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum- és információ-szolgáltatási rendszerének 
fejlesztése és összehangolása, a könyvtárak ehhez kapcsolódó humánerőforrásának 
fejlesztése. 

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári 
rendszer általános fejlesztési stratégiájához. 

Javítani szükséges az egyes könyvtárak helyi és térségi igényeket kielégítő szolgáltatásainak 
minőségét és hatékonyságát. Nagy hangsúlyt kap új lakossági rétegek bevonása, az olvasók 
egyes csoportjait megcélzó, olvasási és digitális kompetenciákat támogató programok, 
valamint az otthonról is elérhető web-alapú szolgáltatások fejlesztése.  

Ennek megfelelően a pályázat az alábbi részcélok megvalósítását támogatja: 
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 az országos elektronikus könyvtári szolgáltatások körének bővítése, a szolgáltatások 
minőségének javítása, fejlesztése; 

 a könyvtári szolgáltatások fejlesztése a helyi képzési és tanulási szükségletekre 
alapuljon;   

 az egységes országos lelőhely-nyilvántartásba bekerüljenek a térségi és helyi 
szinteken őrzött dokumentumok;  

 az olvasók számára a könyvtári online szolgáltatások távoli, 24 órás elérhetősége 
lehetővé váljon;  

 a kulturális, közhasznú és helyi digitális tartalmak hozzáférhetővé váljanak; 

 a könyvtárhasználók digitális és információkeresési készségei javuljanak; 

 az elektronikus könyvtári felületek kielégítsék a felhasználói igényeket – 
támogassák az egyes felhasználói csoportok tanulási és egyéb információszerzési 
szükségleteit;  

 a könyvtárak teljesítménymutatókkal alátámasztott minőségi szolgáltatásokat 
nyújtsanak a felhasználóknak; 

 fejlődjön a társadalom olvasáskultúrája nem csak a közvetlen felhasználók körében, 
hanem a lakosság tágabb rétegeire nézve; 

 a könyvtári dolgozók felkészültek legyenek a korszerűbb szolgáltatások ellátására, a 
megújult szolgáltatói rendszer kezelésére. 

 
A pályázat kötelező tevékenységként előírja: 
 

Minden pályázó - konzorciumi pályázat esetén minden egyes konzorciumi tag – által 
kötelezően megvalósítandóak az alábbi tevékenységek. 

A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés: 

• az egyes területi (pl. megyei, kistérségi) és szakterületi szinteken az egységes országos 
lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok 
kialakítása, fejlesztése; 

• interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása a tanulási szükségleteknek és a 
különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően; 

• 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 

• a pályázati konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos szaktudás 
fejlesztése, legalább egy fő könyvtári munkatárs részvételének biztosítása útján a 
vonatkozó könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az Országos Képzési 
Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken.  

 
A programhoz kapcsolódó, a könyvtár fejlesztési terveivel összhangban álló egyéb 
fejlesztések: 
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• 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 szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő minőségfejlesztési és 
minőségbiztosítási módszerek kidolgozása, alkalmazása; 

• a könyvtárhasználatra irányuló – kizárólag a könyvtárakban megvalósuló – digitális és 
információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok. 

 
A támogatás összege 
 
A pályázat 100 % vissza nem térítendő támogatást nyújt, önrészt nem igényel. 

Az elnyerhető támogatás mértéke konzorciumonként: minimum 10 millió Ft, maximum 100 
millió Ft. 
 
Konzorcium 
 
A pályázati feltételek és a döntési szempontok a konzorciumi formában történő pályázást 
támogatják.  
 
Előzetes egyeztetések és az ebben a formában benyújtott TIOP pályázat után a konzorciumot 
a következő könyvtárak alkotnák: 
  
 Csemegi Károly Városi Könyvtár és Információs Központ, Csongrád 
 József Attila Városi Könyvtár, Makó 
 Szentes Városi Könyvtár Kht. 
 Községi Könyvtár, Felgyő 
 Általános Művelődési Központ Könyvtár és Művelődési Ház, Maroslele 
 
Egyéb kötelezettségek 
 
A pályázat 5 év fenntartási kötelezettséget ír elő.  
 
Fenntartásnak minősül: 

 Interaktív honlap frissítése legalább heti gyakorisággal 
 „az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új 

társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása” 
esetében a fenntartási időszak alatt évente minimum egy-egy program, illetve 
kampány megszervezése és lebonyolítása 

 „könyvtári munkatárs(ak) részvételének biztosítása a pályázati konstrukcióban 
megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos könyvtárszakmai akkreditált 
továbbképzéseken, illetve az Országos Képzési Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai 
képzéseken” tevékenység esetén legalább annyi, könyvtárszakmai akkreditált 
továbbképzésen megszerzett ismeretekkel rendelkező munkatárs foglalkoztatása, mint 
ahányan a képzést a pályázat keretében elvégezték 
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 Országos olvasás népszerűsítő és – fejlesztő kampány esetében a fenntartási időszak 
alatt a létrejött honlap, kommunikációs felületek, tartalmak (módszertani útmutatók, 
legjobb gyakorlatok, eredmények stb.) folyamatos elérhetőségének biztosítása   

 a könyvtárhasználatra irányuló – kizárólag a könyvtárakban megvalósuló – digitális és 
információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok esetén a 
fenntartási időszak alatt félévente legalább 1 program lebonyolítása 

 
A Szentes Városi Könyvtár Kht. pályázatát az alábbi tevékenységekre nyújtja be: 
 
A TÁMOP-3.2.4 pályázat segítségével elsősorban korszerű szolgáltatások kialakítását 
szeretnék megvalósítani. 
365X24 órában elérhető könyvtári szolgáltatások kialakítására, akadálymentes Virtuális 
Könyvtár létrehozására törekszenek. 
 

1. Interaktív könyvtári portál 
Különböző célcsoportoknak szóló szolgáltatás:  

a) Könyvtárosoknak: elsősorban a kistérségi  (közös akarat esetén lehet 
konzorciumi is) könyvtárak közötti együttműködést, közös munkát segítő 
rendszer (hasznos információk, üzenetküldés, fórum, stb.). 

b) Fiataloknak szánt speciális információk, szolgáltatások. 
c) Olvasóknak nyújtott szolgáltatások. 

 
Olyan rendszer kiépítését tervezik, mely személyre szabott információk nyújtására is 
alkalmas, támogatja a közös munkát. Minél több, a Könyvtár 2.0 (Web 2.0) körébe 
tartozó szolgáltatást szeretnének elérhetővé tenni, remélve, hogy ezek a szolgáltatások 
a fiatalok számára vonzóbbá teszik a könyvtárat. 
 

2. Kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele 
Turisztikai adatbázis létrehozása. 
Közös kistérségi és konzorciumi helyismereti gyűjtemény kialakítása. 
Új könyvtári honlap kialakítása angol nyelven és akadálymentes változatban is. 

 
3. Kistérségi és ha lehet, idővel városi közös katalógus  kiépítése. 

            A Városi Könyvtár állományát megközelítőleg 118 000 db. különböző típusú            
dokumentum alkotja, ebből eddig 84 000 dokumentumot tudnak a Huntéka integrált 
könyvtári rendszerben feldolgozni.  
A könyvtár januártól teljes körű könyvtári szolgáltatást nyújt a kistérség 4 települési 
könyvtárának a KSZR keretében. A 4 könyvtár állománya 40 000 kötet, melyből eddig 
12 000 kötet került feldolgozásra. 
Együttműködő partnerként szeretnék bevonni a nagymágocsi és fábiánsebestyéni 
könyvtárat. Az együttműködés tárgya az elektronikus katalógus építése. 
Fábiánsebestyén állománya 13 500 kötet, Nagymágocs 20 000 dokumentummal 
rendelkezik. Mindkét könyvtár számára megvásárolták a Huntéka integrált könyvtári 
rendszer katalógus, kölcsönzési és OPAC modulját, az állomány azóta is feldolgozásra 
vár.  
A teljes hiányzó állomány számítógépes feldolgozását teljes egészében   nem tudják 
ebből a pályázatból megfinanszírozni.  
 

4. A pályázati kiírásnak megfelelően 1 fő könyvtáros beiskolázásra kerül 
könyvtárszakmai akkreditált továbbképzésre. 
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5. Könyvtárhasználati, elsősorban digitális és információkeresési készségeket fejlesztő 

programok (előadások, bemutatók, rendhagyó órák, játékos programok, vetélkedők) 
szervezése. 

 
6. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését a Horváth 

Mihály Gimnázium együttműködésével tervezik. A gimnázium irodalmi és drámai 
tagozata eddig is részt vett a könyvtári programokban, az olvasás, az irodalom 
népszerűsítésében. 
Tervezett programok: Felolvasó estek, irodalmi művek feldolgozása, adaptációja 
gyermekeknek és felnőtteknek, játékok, vetélkedők, olvasás- és könyvtári 
szolgáltatásokat népszerűsítő televíziós sorozat a helyi televízióban, és egy a 
könyvtárat és szolgáltatásait bemutató kisfilm elkészítése. 
Rendszeresen  rendhagyó könyvtári órák, a Nagy Könyv mintájára helyi akciók, illetve 
a Veszíts el egy könyvet típusú helyi  játékok szervezése. 

            Ezekbe a programokba a kistérség lakosságát is bevonják 
 
Összességeében tehát a benyújtásra kerülő pályázatban szerepelnek az alábbiak: 
  
- Adatrögzítés a HunTéka adatbázisba, kistérségi szinten 107 000 rekord. Feldolgozási 

költsége 150-250 Ft/rekord (107 000x150=16 000 000 Ft) 
 
- Interaktív adatbázisok kialakítása, digitalizált tartalmak szabványos formátumra 

konvertálása: programozási feladatok. 
 
- Könyvtár és olvasás népszerűsítő programok szervezése, bonyolítása, televíziós 

programok készítése. 
 
A pályázónak csatolnia kell a fenntartója nyilatkozatát arról, hogy a könyvtár pályázaton 
történő indulásával egyetért, a projektben vállalt tevékenységeket elviekben támogatja, a 
támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet 
szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.  
A pályázat beadási határideje: 2009. január 12. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján járuljon hozzá a TÁMOP-3.2.4 
/08/1 pályázat benyújtásához. 
 
…../2008. (XII.19.) Kt. 
 
Tárgy: A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás érdekében – „Tudásexpo - Expressz” c. pályázat (TÁMOP-3.2.4 
/08/1) benyújtása 
 

 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – „Tudásexpo - 
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Expressz” c. pályázat (TÁMOP-3.2.4 /08/1) benyújtása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot  hozza: 
 
1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentes Városi Könyvtár Kht. 

TÁMOP-3.2.4 /08/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - „Tudásdepo-Expressz” 
megnevezésű pályázaton történő részvételével egyetért, a projektben vállalt 
tevékenységeket elviekben támogatja. 

      Egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, 
szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év 
végéig fenntartja és üzemelteti. 

 

2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a pályázat  100     
% támogatást nyújt, önrészt nem igényel. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
A határozatról értesítést kap: 
 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
4. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
5. Szentes Városi Könyvtár Kht. 
 
 
 
Szentes, 2008. december 9. 
 
 
 
 
                                                                                     A Jegyző megbízásából: 
 
 
 
 
                                                                                            Mihály Béláné 
                                                                                              irodavezető 
 


