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64 millióra pályázik 5 megyei könyvtár 
Dátum: Szeptember 10, szerda, 13:46:29 

Téma: Belföldi hírek 
 

Öt konzorciumi taggal, a csongrádi, a szentesi és a makói városi, 
valamint a maroslelei és a felgyıi községi könyvtárak konzorciumi 
formában nyújtanak be pályázatot informatikai fejlesztésre, 
technikai eszközök beszerzésére.  
 
Emellett számos könyvtár szolgál a megvalósítás helyszínéül – mondta 

portálunknak Horváth Varga Margit a konzorciumot vezetı csongrádi Csemegi Károly 
Könyvtár és Információs Központ igazgatója.  
A pályázat költségvetése, eszköz és szoftverigénye már elkészült. A TIOP Könyvtári 
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásexpo-Expressz” elnevezéső 
pályázaton 20 és 70 millió forint közötti összeg nyerhetı, ebbıl a Csongrád megyei 
könyvtári konzorcium 64 millió forintra pályázik.  
A megpályázott forrásból lehet beruházást, kisebb fejlesztéseket és átalakításokat is 
eszközölni. Amennyiben még nem akadálymentesítették valamelyik könyvtárat, úgy arra is 
lehet fordítani az összegbıl.  
Beruházásnak számít a kiírásban például a klímaberendezés beépítése, vagy a fax, ami 
tulajdonképpen a könyvtári munkavégzéshez szükséges eszköz. 

A konzorcium létrehozása nem volt nehéz, hiszen korábban is együtt vettek részt pályázaton 
a városi könyvtárak, valamint a könyvtári informatikai rendszer és szoftverek is azonosak. 
Közel azonos szinten állnak a fejlesztésekkel, a fogyatékkal élık ellátásában is – tette hozzá 
Horváth Varga Margit.  
A pályázatot szeptember 30-ig lehet benyújtani, a szerzıdéskötésre valamikor az év végén 
kerülhet sor. A pályázat nem igényel a könyvtáraktól és fenntartójuktól önerıt. 
Az igazgató örömét fejezte ki, hogy a könyvtárak önállóan pályázhatnak Európai Uniós 
forrásra, hiszen olyan fejlesztési lehetıség elıtt állnak, amilyen elıtt még sosem.  

Csongrádon a Csemegi Károly Könyvtárban szeretnék a pályázat útján a fogyatékkal 
élıknek nyújtott szolgáltatások körét bıvíteni, tovább növelnék a gépparkot. Emellett a 
Bokroson mőködı fiókkönyvtárban tovább fejlesztenék a már meglévı HunTéka integrált 
könyvtári rendszert. A jelenlegi kölcsönzı és katalógus modulok mellett újabbakat 
szeretnének integrálni a rendszerbe.  
Ezt az összes konzorciumi tag létrehozná, hiszen így az összes könyvtár teljes katalógusa, 
állománya elérhetıvé válik és könnyebb lesz egymás számára a könyvtárközi kölcsönzés – 
tudtuk meg Horváht Varga Margit igazgatótól.  
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