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Könyvtári fejlesztések
– TIOP, TÁMOP

– összehangolt tervezés

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM)
Közgyûjteményi Fõosztályán készült Portál

program hosszú távú fejlesztési célokat fogal-
maz meg a könyvtári világ számára. A 2013-ig
tartó stratégiai idõszakban a szolgáltatások je-
lentõs korszerûsítését kell elérni, ami viszont csak
széles összefogással valósulhat meg.

Az Új Magyarország fejlesztési terv kereté-
ben megpályázható források több évre biztosít-
ják a fejlesztések anyagi hátterét. A korábbi
években nem volt példa arra, hogy ilyen hosszú
távra elõre tervezhettek volna a könyvtárak, és
ilyen jelentõs források álltak volna rendelkezés-
re. Ez egyszerre kivételes lehetõség és óriási
felelõsség. Minden eddiginél komolyabb felké-
szülést kíván, ha összehangolt fejlesztéseket aka-
runk megvalósítani, méghozzá úgy, hogy kerüljük
a párhuzamos munkákat és a lehetõ legjobban
hasznosítsuk a ráfordításokat. Ez csak úgy lehetsé-
ges, ha a könyvtárak és a támogatók között folya-
matos párbeszéd alakul ki, a tervezett fejlesztése-
ket egyeztetjük, és elosztjuk a saját erõforrásainkat
a feladatok magas szintû megvalósítása érdekében.
Európai uniós támogatásról lévén szó, az eddiginél
sokkal szigorúbb szabályokat kell követni, sokkal
alaposabban át kell gondolni a feladatokat, és szo-
rosabb ellenõrzésre kell számítani. Mindezekre ala-
posan fel kell készülni.

A Portál program

A szakmai szervezetekkel is egyeztetett, 2008-
tól 2013-ig tartó idõszakot felölelõ könyvtárfej-
lesztési stratégia 2007. december 6-án elfoga-
dott – és ezzel hivatalossá vált – verziója a
Könyvtári Intézet honlapjáról tölthetõ le.1

A program a hagyományos és az újszerû
könyvtári tevékenységek összehangolásával olyan
magas szintû, korszerû szolgáltatási rendszer
létrehozását célozza meg, amely képes kielégíte-
ni a formális és a nem formális oktatás, valamint

az egyéni fejlõdés támasztotta igényeket, és
amely egyenlõ eséllyel érhetõ el mindenki szá-
mára, helytõl és idõtõl függetlenül. A megfelelõ
eredmények eléréséhez a hardver-korszerûsíté-
sen és a szoftverfejlesztéseken túl szükséges fel-
tétel a könyvtárosok képzése, a korszerû szolgálta-
tások létrehozásához és mûködtetéséhez szükséges
kompetenciák megszerzése, továbbá a felhaszná-
lók segítése az olvasási, információkeresési és di-
gitális kompetenciák megszerzésében.

A felhasználó-központú minõségi szolgálta-
tások feltétele az elérhetõség kiszélesítése, ami-
be beleértendõ az on-line elektronikus katalógu-
sok teljessé tétele, a 24 órás szolgáltatások ki-
alakítása, a digitálisan hozzáférhetõ dokumentu-
mok számának jelentõs növelése és még más
fontos tényezõk is. A fejlesztések akkor lesznek
igazán hatékonyak, ha egységes alapelvek men-
tén, összehangoltan és koordináltan történnek.
Nagyon fontos a közös tervezés, a feladatok el-
osztása, az erõforrások ésszerû megosztása, az
igények és a lehetõségek összehangolása. Az
együttmûködés és a közös gondolkodás érdeké-
ben több szakmai konzultációt szervezett az
OKM és a Könyvtári Intézet, ezekrõl a késõbbi-
ek során még lesz szó.

Az Új Magyarország fejlesztési
terv2 (ÚMFT3)

– az Európai Unió támogatásával

A cikk írásának idõpontjában a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség (NFÜ) honlapján olvasható hír-
adás szerint lezárultak a tárgyalások az Európai
Bizottság és a magyar kormány között az ÚMFT
operatív programjairól, melyek a 22,4 milliárdnyi
európai uniós támogatás felhasználásával tervezett
fejlesztés irányait határozzák meg. A megvalósítás

1 http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.274
2  http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi _terv_2
3 A rövidítések feloldásához javasoljuk az ÚMFT szótár
használatát. http://www.ki.oszk.hu/107/download.
php?view.219
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a kapcsolódó kétéves akciótervekben megfogalma-
zott konkrét feladatok mentén történik. Az egyes
operatív programokhoz tartozó, prioritásokra bon-
tott akciótervek szintén az NFÜ weboldalán érhe-
tõk el, a fent jelzett URL-címen.

„Tudásdepó-Express”

Az átfogó könyvtári fejlesztések elsõsorban a
Társadalmi megújulás operatív program

(TÁMOP) és a Társadalmi infrastruktúra ope-

ratív program (TIOP) keretében jelennek meg.
Jelenleg a „Tudásdepó-Express” elnevezésû in-
tézkedés a legaktuálisabb, hiszen az ehhez kap-
csolódó infrastrukturális fejlesztésekre már kiír-
ták a pályázatot, szeptember végi beadási határ-
idõvel. Természetesen a hardver- és szoftverfej-
lesztéseket nem lehet megtervezni anélkül, hogy
lássuk, milyen feladatokat, milyen ütemezéssel
kívánunk megoldani. A TIOP kiírása abból a
meggondolásból jelent meg elõbb, hogy mire
elnyeri a könyvtár a támogatást a feladat végrehaj-
tására a TÁMOP-ból, addigra már álljon rendelke-
zésére a megvalósításhoz szükséges infrastruktúra.

Tervezés, szakmai konzultációk

Még az akciótervek elõkészítõ fázisában meg-
kezdõdött és a PEMCS-ek (pályázat-elõkészítõ
munkacsoportok) mûködése idején tovább foly-
tatódott a szakmai egyeztetés a fejlesztési kon-
cepcióról és annak feladatokra bontásáról. Az
egyeztetésben részt vettek a döntéshozók, az NFÜ
és az OKM képviselõi, független szakértõk és
könyvtári szakemberek (többek között az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet
munkatársai), valamint a szakmai szervezetek.
A konzultációk során feltérképezték az uniós
források adta lehetõségeket, és megfogalmazták
azokat a feladatokat és célokat, melyek a könyv-
tárak és közgyûjtemények számára kijelölték a
társadalmi fejlõdés szempontjából leghasznosabb
fejlesztési irányokat.

Tekintettel arra, hogy az uniós pénzek fel-
használása szigorú feltételekhez kötött, nagyon
fontos, hogy a pályázó könyvtárak tisztában le-
gyenek a lehetõségeikkel és a követelmények-
kel. Elengedhetetlen a közös gondolkodás, az
irányelvek egységes megfogalmazása, az együtt-
mûködés kialakítása, a munkamegosztás tervezése.
A Könyvtári Intézet és az OKM az elõkészítés során
szakmai konzultációkat szervezett a könyvtárak

vezetõinek, hogy lehetõség nyíljon a projekttervek
és a felmerülõ kérdések megvitatására.

2008. február 20-án az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban találkoztak az ODR tagkönyvtárai és
az OKM Könyvtári osztályának képviselõi. A téma
a TÁMOP és a TIOP keretein belül tervezett könyv-
tári konstrukciókról szóló tájékoztatás volt.

Hasonló céllal hívták össze két menetben –
2008. március 20-án és 26-án – a városi könyv-
tárakat, majd április 4-én az iskolai könyv-
tárostanárokat4. A városi könyvtárak találkozó-
ján Balogh Anna Mária foglalta össze a terve-
zett pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókat. Az
elõadásához készült prezentáció a Könyvtári
Intézet honlapján érhetõ el.5

A februári szakmai konzultáción az Oktatási
és Kulturális Minisztérium képviseletében
Skaliczki Judit fõosztályvezetõ-helyettes (OKM) és
Balogh Anna Mária, a Könyvtári Osztály fõtaná-
csosa ismertette a lehetõségeket, a fejlesztési terve-
ket. Skaliczki Judit három fontos tényre hívta fel a
figyelmet. Idézem az emlékeztetõbõl6:

• „az EU nem támogatja a kulturális területek
önálló fejlesztését, ezért a könyvtári programok „A

minõségi oktatás és hozzáférés biztosítása minden-

kinek” prioritáskörébe kerültek – a könyvtáraknak
tehát ebben a keretrendszerben kell saját pályázati
koncepcióikat kidolgozniuk, kialakítaniuk;

• a kedvezményezettek köre kinyílt a koráb-
biakhoz képest (TÁMOP 3.2.4.: valamennyi ma-
gyarországi könyvtár; TIOP 1.2.3.: nyilvános
könyvtárak);

• a közép-magyarországi régió intézményei
nem kaphatnak támogatást a TIOP 1.2.3. kereté-
ben, ezért a minisztérium számukra a – digitális
könyvtári pilotprojektként is felfogható – „Re-

neszánsz év – 2008" program keretében (Magyar
Digitális Képkönyvtár) biztosít támogatási lehe-
tõséget.”

Balogh Anna elõadásából megtudtuk, hogy a
„Tudásdepó-Express”-hez kapcsolódó TIOP-pá-

4 A könyvtárostanárok számára tartott megbeszélés emlé-
keztetõje a Könyvtári Intézet honlapján érhetõ el. http://
www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.328.
5  Könyvtári konstrukciók az Új Magyarország fejlesztési
terv operatív programjaiban
(http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.299)
6 Az emlékeztetõ megtalálható a Könyvtári Intézet hon-
lapján: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_files/downloads/
eu_tajekoztato_min_20080220_.rtf
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lyázat kiírása a második negyedév végén, a
TÁMOP 3.2.4 pedig a harmadik negyedév végé-
re várható. Bemutatójában összefoglalta a könyv-
tárakat érintõ fejlesztési konstrukciókat, a „Tu-
dásdepó-Express” mellett beszélt a TIOP 1.3.4
Regionális tudástárak programról, a KMOP 4.6.2
alatt megjelenõ Települési és mozgókönyvtárak

fejlesztése konstrukcióról, valamint az Új tarta-

lomfejlesztések a közoktatásban elnevezésû, a
közgyûjtemények oktatási célú digitalizálását
támogató fejlesztésekrõl.

Június elején TIOP 1.2.3. „Tudásdepó-Exp-

ressz” – Könyvtári szolgáltatások összehangolt

infrastruktúrafejlesztése címmel megjelentek a
pályázat dokumentumai, melyeket az NFÜ hon-
lapján társadalmi vitára bocsátottak. A június 3.
és 16. közötti idõszakban várták az észrevétele-
ket, melyek alapján tovább finomították a pályá-
zati kiírást. A beérkezett kérdésekre adott „Ter-
vezõi válaszok” megjelentek a honlap Partner-
ség rovatában.

A pályázati felhívás megjelenése után, július
16-án az OKM Támogatáskezelõ Igazgatóságá-
nak közremûködésével pályázati tájékoztató nap-
ra hívták össze az ODR-könyvtárakat. A számos
felmerülõ kérdés bizonyította, hogy szükség van
az ilyen tájékoztatókra a sikeres felkészüléshez,
ezért augusztus 14-én folytatódik a megbeszé-
lés. Ezúttal a Báthory utca 10. szám alatt várják
a pályázni szándékozó megyei és városi könyv-
tárak képviselõit.

TIOP, TÁMOP
pályázati lehetõségek

2008. június 30-án jelent meg az infrastrukturá-
lis fejlesztések forrásait biztosító, TIOP-1.2.3/08/
01 jelû, a Könyvtári szolgáltatások összehangolt

infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Exp-

ressz” támogatására címû pályázati felhívás.7 A
beadási határidõ: szeptember 30. A pályázati
kiírásban a célok között kiemelt hangsúllyal
szerepel a könyvtárak oktatási-képzési szerepének
erõsítése. Idézem: „A mainál korszerûbb informa-
tikai infrastruktúrával és teljesebb országos elekt-
ronikus katalógussal érhetõ el, hogy az oktatás
minden fázisában és formájában építeni lehessen a

könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, informá-
ciókhoz történõ lehetõ legszélesebb körû hozzáfé-
résre és a hatékony, gyors szolgáltatásra.”

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1 394 670
ezer Ft, melyet az Európai Regionális Alap
(ERFA) és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásban biztosít. A támogatás mér-
téke 1 és 100 millió Ft között mozog pályáza-
tonként. Nincs szükség önrész biztosítására, va-
gyis 100%-os, vissza nem térítendõ támogatás-
sal lehet számolni. A megvalósításra 24 hónap
áll rendelkezésre, de legfeljebb 2010. december
31-éig be kell fejezõdnie a projektnek, és az azt
követõ kilencven napon belül a pénzügyi elszá-
molást is rendezni kell.

A nyilvános könyvtárak teljes köre érintett –
kivéve a Közép-magyarországi Régió intézmé-
nyeit. Tekintve az együttmûködést feltételezõ
fejlesztési irányokat, célszerû konzorciumi kere-
tek között benyújtani a pályázatokat. A konzor-
cium legfeljebb nyolctagú lehet, és elõnyt jelent,
ha a tagok között nyilvános egyházi, múzeumi
vagy szakkönyvtár található, illetve ha bevonják
a kistelepülések könyvtárait is.

A támogatást az on-line szolgáltatások kiala-
kításához, illetve igénybevételéhez szükséges
eszközök beszerzésére lehet fordítani, de legalább
egy eszközt a fogyatékkal élõknek nyújtott szol-
gáltatások fejlesztéséhez kell kiválasztani. Vásá-
rolható továbbá integrált rendszer, ki lehet alakí-
tani az elektronikus olvasói azonosítás, illetve
az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális fel-
tételeit, sõt épületen belüli korszerûsítésre, kö-
zösségi terek kialakításának finanszírozására is
van lehetõség. Érdemes gondosan, alaposan át-
tanulmányozni a kiírást, és persze a pályázati
útmutatót, ami számos olyan részletre is kitér,
melyre fokozott figyelmet kell fordítaniuk a le-
endõ pályázóknak, mint például az elszámolható
költségek köre, a fenntartási kötelezettség vagy
az esélyegyenlõségi terv elkészítése.

A TIOP-pályázat megtervezéséhez már ren-
delkezni kell határozott elképzelésekkel a leen-
dõ fejlesztési irányokról. A hardver- és szoftver-
eszközök beszerzésén túl szükséges tényleges
könyvtári munkára, illetve a fejlesztések finanszí-
rozására a TÁMOP 3. prioritása A minõségi okta-

tás és hozzáférés biztosítása mindenkinek elneve-
zéssel nyújt támogatást. Ezen belül a TÁMOP 3.2.4
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem

formális és informális képzési szerepének erõsítése

7 http://www.nfu.hu/kozlemeny_a_tiop_1_2_3_08_01_
jelu_palyazat_megjeleneserol
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az élethosszig tartó tanulás érdekében konstrukció
pályázati felhívása várhatóan szeptember második
felében jelenik meg, és mintegy 2,2 milliárd forin-
tot biztosít az akciótervi feltételeknek megfelelõ
pályázatok fedezetére.

„A konstrukció célja a minõségi oktatáshoz
történõ hozzáférés területi különbségeinek csök-
kentése a könyvtárak tanulási célú hozzáférhetõ-
ségének javításán keresztül.”8

Központi fejlesztések

A tanulást segítõ virtuális könyvtári szolgáltatá-
sok és adatbázisok fejlesztése részben országos
szintû fejlesztésekkel, részben helyi szolgáltatás-
fejlesztéssel történik. Az egész könyvtári rend-
szert érintõ központi fejlesztéseket az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) koordinálja, de a
megvalósítás során szorosan együttmûködik a
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-
tárával, a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárá-
val, a miskolci Egyetemi Könyvtárral, valamint a
veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárral.

Az OSZK nem pályázhat a TIOP-forrásokra,
mivel a közép-magyarországi intézmények nem
szerepelhetnek a kedvezményezettek között. A
központi fejlesztésekhez az együttmûködõ part-
nerek pályáznak az infrastrukturális eszközök
beszerzésére, míg a TÁMOP forrásaira közösen
dolgozzák ki a programokat, melyekben többek
között a központi adatbázisok és archívumok
fejlesztése, a szerzõi jog által védett dokumentu-
mok szolgáltatásának megoldása és az elektroni-
kus szolgáltatások térítéses igénybevételéhez
szükséges feltételek megteremtése kiemelt fon-
tosságú feladat.

Az egyik központi téma a MOKKA-ODR szol-
gáltatás egyesítése. A két adatbázis összetöltése
mellett emelt szintû kölcsönzési szolgáltatás fej-
lesztését is tervezzük, amely túlmutat a könyvtár-
közi kölcsönzés igényein. Hosszabb távon szeret-
nénk elérni, hogy az olvasók közvetlenül indíthas-
sanak kéréseket a szolgáltató felületen, és dönthes-
senek arról, hogy a szolgáltatást a könyvtári rend-
szer melyik pontján veszik igénybe. A kérés indí-
tója dönthet arról is, hogy hagyományos vagy elekt-
ronikus formában kéri-e a dokumentumot. Ez tipi-
kusan olyan fejlesztési feladat, amelyben nagy je-
lentõsége van a különbözõ tervek összehangolásá-
nak. Egyidejûleg szeretnénk megoldani a könyvtá-
rak munkáját segítõ közös katalogizálást, a könyv-

tárközi kérések kezelését és menedzselését, továb-
bá egy korszerû olvasói szolgáltatás kialakítását,
valamint az egész folyamat követését, adminisztrá-
cióját. A digitális archívumok felépítése és össze-
kapcsolása a jelenlegi adatbázisokkal, a lelõhely-
adatbázisok bõvítése és teljes körû feltöltése, az
elektronikus dokumentumküldés jogi hátterének
megteremtése, és még sok más hasonló részfeladat
összehangolása szükséges. A közös katalogizálás
szervezése és az ODR szolgáltatás korszerûsítése
az OSZK vezetésével, a szegedi és debreceni kol-
légák közremûködésével valósulhat meg, de szük-
séges az egyeztetés a cikkarchívum létrehozását
menedzselõ miskolci és a szerzõi joggal védett
dokumentumok szolgáltatását megtervezõ veszp-
rémi kollégákkal is, hiszen az említett tervek össze-
hangolása alapfeltétel a hosszú távú cél elérése
érdekében.

Természetesen a könyvtárak és a fejlesztõi
csoportok közremûködése is szükséges a siker-
hez. Ne felejtsük el, hogy a MOKKA fejlesztése
során már eddig is mennyi megoldandó gondot
jelentett az a tény, hogy a részt vevõ könyvtárak
különbözõ integrált rendszerekben dolgozzák fel
az állományukat. Ezeket a rendszereket és az
általuk szolgáltatott rekordokat össze kell han-
golni és a MOKKA-n belül egységes formában
kell tárolni. A MOKKA-kompatibilitás elérésé-
hez elengedhetetlen a rendszerek fejlesztõinek a
bevonása. A feltöltõ könyvtárak Corvina, Hun-
téka, Aleph, OLIB és Horizon rendszerbõl töltik
be a rekordokat. A kimenõ adatokat a fejlesztõk
segítségével alakították ki.

A másik gondot az jelenti, hogy a katalogizá-
lási szabályzatok egyes pontokon nem csak egy-
féleképpen értelmezhetõk. Ezért nem egységes a
rekordok elkészítésének a módja az egyes könyv-
táraknál. Legjobb példa erre talán a többkötetes
mûvek eltérõ kezelése, ami a közös katalógus-
nak komoly gondot okoz.

Célszerû lenne, ha az egyes könyvtárakban
az alkalmazott katalogizálási szokások jobban
közelítenének egymáshoz, mert ez jelentõsen
segítené az egységesítést. Az on-line feltöltést is
minden rendszernél meg kell oldani, hogy a re-
kordok feltöltése egyszerûbbé váljon.

8 TÁMOP 3. prioritás: A minõségi oktatás és hozzáférés
biztosítása mindenkinek http://www.nfu.hu/uj_
magyarorszag_fejlesztesi_terv_2
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Amint jeleztük, a MOKKA és az ODR adat-
bázis egyesítése szerepel a közeli tervek között.
Ez viszont azt is jelenti, hogy újabb integrált
rendszerek kerülnek a MOKKA látókörébe, és
az onnan érkezõ rekordok fogadására is fel kell
készülni. Szerencsésebb helyzet lenne, ha a
könyvtárak egy része élne a TIOP-források adta
lehetõséggel, és korábbi integrált rendszerét le-
cserélné, hogy ezáltal is egységesebb legyen a
könyvtári rendszer, és könnyebben tudjanak egy-
mással kommunikálni az adatbázisok.

Könyvtárak összefogásával
megvalósítható tervek

A könyvtárak konzorciumai a különbözõ olva-
sói csoportok igényeihez igazított szolgáltatások
fejlesztésére kérhetnek támogatást. A tervezések
során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyerme-
kek és a fiatalok, valamint a hátrányos helyzetû-
ek ellátásának javítására, továbbá a kistérségi
ellátás színvonalának emelésére. Tekintve az
olvasói igényeket, erõsíteni kell a digitális tar-
talmakra épülõ, oktatást és tanulást segítõ szol-
gáltatásokat, a teljes körû hozzáférés érdekében
a könyvtárak területi összefogásával kell megol-
dani a katalógusok teljes körû feltöltését. Kor-
szerûsíteni kell a honlapokat, bõvíteni kell a ta-
nulási szükségleteknek megfelelõ oktatási tarta-
lomszolgáltatásokat. Minden eszközzel erõsíteni
kell az olvasáskultúra fejlesztését célzó progra-
mokat. Minél több szolgáltatást elérhetõvé kell
tenni a könyvtári nyitvatartási idõn túl is, az
egyenlõ esélyû elérés elve alapján.

A könyvtárosok továbbképzésére is komoly
gondot kell fordítani, hiszen a fejlett elektroni-
kus szolgáltatások mûködtetéséhez és közvetíté-
séhez a szakembereknek is megfelelõ kompe-
tenciákkal kell rendelkezniük, mint ahogy rájuk
vár a feladat, hogy az olvasókat, a könyvtárhasz-
nálókat is segítsék az elektronikus adattárak
használatában.

Mivel egy pályázati felhívásra minden intéz-
mény csak egy pályázatot adhat be (akár a kon-

zorcium vezetõjeként, akár annak tagjaként), ezért
feltétlenül egyeztetniük kell az együttmûködést
tervezõ könyvtáraknak, ki kell alakítaniuk a
hosszabb távú terveket, prioritásokat kell kije-
lölniük, el kell osztaniuk a feladatokat. Minden
eddiginél nagyobb jelentõsége van a munkameg-
osztásnak és az együttmûködésnek. Össze kell
fogniuk az egyetemi könyvtáraknak, és közös
tervezéssel, hatékonyan kell megoldaniuk a
magas szintû oktatás feltételeit. A megyei könyv-
táraknak a kistérségekre kell fokozott figyelmet
fordítaniuk. A források gazdaságos felhasználá-
sa is úgy oldható meg a legjobban, ha a külön-
bözõ szinteken jelentkezõ igényeket egy fejlesz-
tési ponton oldjuk meg, de mindenki számára
elérhetõvé, hasznosíthatóvá tesszük. Feltétlenül
kerülni kell a párhuzamos fejlesztéseket, mert
ezek nem hasznosulnak kellõen, fölöslegesen
emésztik a rendelkezésre álló támogatást. Meg-
felelõ szervezéssel elérhetõ, hogy a könyvtári
rendszer minden szintjére elérjenek a források.

Természetesen a TÁMOP pályázati dokumen-
tumai is társadalmi egyeztetésre kerülnek a vég-
leges felhívás megjelenése elõtt. Lehetõség nyí-
lik a vélemények közvetítésére, kérdések megvi-
tatására, melyek a pontosabb kiíráshoz igen hasz-
nosak lesznek.

A pályázatok megírásához szükség lehet se-
gítségre, hiszen nem minden intézményben ren-
delkeznek a kollégák európai uniós pályázati
tapasztalattal. A Könyvtári Intézet igyekszik
mindenben támogatni a könyvtárak felkészülé-
sét, többek között javasol pályázati szakértõket,
akik jelentõs tapasztalattal rendelkeznek a sike-
res pályázat elkészítésében. Érdemes igénybe
venni a segítségüket, nehogy az egyébként sem
könnyû tartalmi kidolgozás mellett elkerülje a
figyelmünket valamilyen fontos formai vagy
pénzügyi elõírás, amin egy jól kidolgozott terv
is könnyen elbukhat.

A tervezés és felkészülés idõszakában az Or-
szágos Széchényi Könyvtár koordinációval foglal-
kozó munkatársai is szívesen állnak a könyvtárak
rendelkezésére. Közös célunk, hogy a stratégiai
idõszak végén olyan korszerû szolgáltatásokkal
jelenjünk meg, amelyek az olvasók kényelmét és
megelégedését szolgálják, segítik személyes szak-
mai fejlõdésüket, és lehetõvé teszik új közösségek
kialakulását. Mindenkinek sok sikert kívánunk
ehhez a felelõsségteljes munkához!

Bánkeszi Katalin


