A
pályázó
könyvtárak
több
évtizedes
lemaradásban
lévő
szolgáltatásainak
fejlesztése,
a
könyvtárak
informatikai
infrastruktúrájának korszerű kialakításával. Komplex rendszer, az online
közös katalógus kiépítésével

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt azonosító száma:
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0089
A projekt megvalósításának ideje:
2009. 09. 01 – 2010. 12. 31.
A kedvezményezettek neve és elérhetősége:
Városi Művelődési Központ és Könyvtár – Veszprém
8200 Veszprém, Dózsa György út 2.
Művelődési Központ és Könyvtár – Balatonfűzfő
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 12.
Városi Művelődési Központ és Könyvtár – Badacsonytomaj
8258 Badacsonytomaj, Római út 69.
Művelődési Ház és Könyvtár – Herend
8440 Herend, Kossuth utca 138.
Sümeg Város Önkormányzata Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és
Emlékház
8330 Sümeg, Széchenyi György Utca 9-11.
A közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János utca 5.
Kivitelezők neve és elérhetősége:
Jupiter-Office Kft.
8200 Veszprém, Budapest utca 75.
Lantech Kft.
8200 Veszprém, Szeglethy utca 7.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:62.364.535
ebből Balatonfűzfő: 5.898.815 Ft (100%).

Ft

(100%),

A PROJEKT LEÍRÁSA:
A konzorciumban résztvevő könyvtárak 2008. június 30-án pályázatot nyújtottak be a több
évtizedes lemaradásban lévő szolgáltatásainak fejlesztésére, amelynek eredményeként
62.364.535 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” című, TIOP-1.2.3-08/1
kódszámú pályázatán.
A támogatási szerződés 2009. október 28-án lépett hatályba.
A projekt célja, hogy a konzorciumban résztvevő könyvtárak több évtizedes jelentős szakmai,
infrastrukturális lemaradását részben behozzuk. A veszprémi, a sümegi, a balatonfűzfői, a herendi,
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a badacsonytomaji könyvtárak városi közkönyvtárak – kis könyvtárak, egy-két fős és nem
mindenhol hozzáértő személyzettel – ahol az önkormányzati támogatás minimális ahhoz, hogy
lépést tudjanak tartani a mai könyvtári kihívásokkal és elvárásokkal szemben. A könyvtárak
épületei elavultak, felújításra, korszerűsítésre szorulnak, állományuk szedett-vedett, eszközparkjuk
elavult és az olvasói igényeknek nem felel meg. A könyvtárosok nem rendelkeznek
munkaállomással, kellő információs technológiai felszereltséggel ahhoz, hogy tovább tudjanak
lépni. A projekt célja, hogy közösen egy olyan komplex rendszert építsünk ki a Szikla integrált
rendszer segítségével, mellyel a könyvtári munkafolyamatokat gépesíteni tudjuk, bevezetni a gépi
kölcsönzést, az online hozzáférést, és az online közös katalógust.
Művelődési Központ és Könyvtár – Balatonfűzfő
A pályázati összeg felhasználását az intézmény könyvtári felújításához az alábbi témakörökben
valósította meg:
 A több évtizedes lemaradásban lévő infrastruktúra fejlesztése;
 a „Szikla” könyvtári informatikai program beszerzése;
 a digitális katalogizálás megvalósítása;
 eszközök beszerzése a halláscsökkentek és gyengén látók részére (indukciós hurok,
„hangos” könyv).
Az alábbi számítástechnikai eszközöket vásároltuk meg és üzemeltük be a könyvtár számára:
 1 db Szerver számítógép (Linux, szünetmentes),
 4 db munkaállomás (Win7, MS Office, szünetmentes),
 2 db multifunkcionális lézernyomtató,
 1 db lézernyomtató,
 2 db vonalkód olvasó,
 1 db lapszkenner,
 1db elektronikus nagyító eszköz (Amued Eye-Q),
 MAGic 11.0 képernyő nagyító,
 Jaws 9.0 képernyő felolvasó,
 „Szikla” integrált könyvtári rendszer.
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A PROJEKT FOTÓI:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Gróf Tibor
igazgató
Levélcím:
Telefon/fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
+36-88-451-056
+36-20-924-3038
muvkpfuzfo@invitel.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu, www.balatonfuzfo.hu
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http://www.okmt.hu

http://www.nfu.hu

www.terkepter.nfu.hu
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