Lezárult könyvtári pályázat (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022)
A Neumann János Középiskola és Kollégium konzorciumi együttműködésben az Eszterházy
Károly Főiskolával (konzorciumvezető), a Heves Megyei Levéltárral és az Egri Hittudományi
Főiskolával sikeres könyvtári pályázatot zárt.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022 azonosítószámú
"Tudásdepó-Expressz" – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb
kielégítését szolgáló fejlesztés című pályázat támogatási összege 88 556 077,- Ft volt.
A projekt címe:
Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-SZAPPORT)
A projekt megvalósításának időtartama:
2010. ápr. 1 – 2011. szept. 30. (Hosszabbítás: 2012. jan. 31.-ig)
A konzorciumi tagként elnyert 11 926 658,- Ft támogatást a Neumann János Középiskola és
Kollégium könyvtára a következő tevékenységekre, célokra használta fel:
az olvasáskultúra fejlesztése, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése
dokumentum- és tartalomszolgáltatás fejlesztés, adatbázis építés
könyvtári bútorok beszerzése
a könyvtáros nyelvi és könyvtárszakmai képzése
a konzorciummal közös honlap, elektronikus portál kialakítása közös adatbázissal
A pályázat fő célja az iskoláskorúak olvasásra való ösztönzése volt. E célból a diákok számára
a projekt időtartama alatt az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások
népszerűsítését célzó programok, versenyek, pályázatok indultak folyamatosan. A
programokról az iskola könyvtárában lehetett tájékozódni, illetve számos induló feladatot
közzétettük iskolánk honlapján. A projekt során cél volt a könyvtárban felhalmozott
dokumentumvagyon egy részének információs rendszerekbe történő feltöltése. A
dokumentumok számítógépes feldolgozása után bevezetésre került az eCorvina integrált
könyvtári rendszer. A projekt lehetőséget adott a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb
kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés elősegítése érdekében a korszerű szolgáltatások
kialakításához és igénybevételéhez szükséges bútorok beszerzésére. A könyvtári bútorzat
fejlesztésével célunk az volt, hogy a könyvtárterem otthonos, barátságos, tágas, a könyvtári
funkciónak megfelelő kialakításával az iskolai könyvtárban folyó munkát magasabb
színvonalon lehessen tovább folytatni és iskolai könyvtárunk „fizikai és virtuális” látogatóit
hatékonyabban és magasabb minőségben tudja kiszolgálni. A pályázati konstrukcióban
megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos szaktudás fejlesztésére irányulóan iskolánk
könyvtárostanára elvégzett egy nyelvi és egy könyvtárszakmai akkreditált tanfolyamot az
OSZK-ban.
Cél
volt
többek között egy
elektronikus portál kialakítása

(http://eszapport.ektf.hu), amelyen keresztül elérhetővé válnak a konzorcium szolgáltatásai a
közoktatás feltételeinek javítására. A projekt eredményeként várhatóan növekszik a térségben
az egész életen át tartó tanulás legfontosabb bázisa, az elektronikus tanulás számossága és
minősége, és az iskolai könyvtárak állományának elérhetősége.

Lőrincz Andrea könyvtárostanár
szakmai vezető

