
A Nyírség Könyvtár Alapítvány a TÁMOP –
Társadalmi Megújulás Operatív Program –
keretében másfél éves projektet valósít meg
Nyírtét Község Önkormányzata Községi
Könyvtárával konzorciumban. A TÁMOP
3.2.4.-08/1-2009-0004 kódszámú pályázat
2010. április 1-jétõl 2011. szeptember 30-áig
tart, célja a könyvtári szolgáltatások fejlesz-
tése, a területi különbségek csökkentése.
Célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosz-
tály, illetve a leszakadó térségek felnõtt né-
pessége.

A projekt megvalósítása során a könyvtá-
rak vállalták, hogy havonta két alkalommal
helyi könyvtári programokat szervezve járul-
nak hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez,
könyvállományuk jelentõs részét elektroni-
kus nyilvántartás formájában feldolgozzák,
ezáltal az országos keresõ adatbázisban is el-
érhetõek lesznek, létrehoznak egy-egy rend-
szeresen frissülõ, angol nyelven is olvasható
interaktív honlapot, a könyvtáros kollégák
akkreditált képzésen vesznek részt.

Emellett a Nyírség Könyvtár Alapítvány
nemzetközi konferenciát szervezett Könyvtá-
rak a tudomány és a tanulás szolgálatában
címmel, amelynek célja az volt, hogy a
könyvtáros szakma képviselõi is megismer-
jék a projektet.

A támogatásban részesülõ könyvtárak 63
hátrányos helyzetû felnõttnek digitális és in-
formációkeresési készségfejlesztõ tanfolya-
mot tartottak.

A helyi könyvtári programok megvalósí-
tása során nagy hangsúlyt kap a fogyatékkal
élõk könyvtári integrációja és a környezetvé-
delemmel kapcsolatos programok az ifjúság
számára (kiállítások, környezetvédelmi ne-
velés, túra).

A pályázati konstrukcióval összhangban
újszerû megoldásokkal, rendhagyó irodalmi
órákkal a könyvtárban, illetve zenei klubfog-
lalkozásokkal színesítik a gyermek és ifjúsá-
gi korosztály számára a nem formális és in-
formális tanulás és képzés lehetõségeit.

A pályázati támogatás jelentõsen hozzá-
járul a pályázó könyvtárak szolgáltatásainak
fejlesztéséhez és bõvítéséhez, így vonzóbbá
válnak az intézmények a lakosság és a diá-
kok számára. A hosszú távon várható ered-
mények közé sorolható, hogy aktívabbá vá-
lik a könyvtárak és az oktatási intézmények
közötti együttmûködés, és a médiumok be-
vonásával hatékonyabbá válik a könyvtárak
szolgáltatásainak népszerûsítése.

A projektrõl bõvebben a Nyírség Könyv-
tár Alapítvány honlapján tájékozódhatnak
(www.nyirsegkonyvtar.hu). ■
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Szerezz tudást a könyvtárban! 
A nyíregyházi Nyírség Könyvtár Alapítvány pályázata




