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TIOP-1.2.3-08/1-2008 pályázat az Apáczai Csere János Általános 

Művelődési Központ Könyvtárában 
 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” című TIOP-1.2.3-08/1-2008-0007. 
pályázaton az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ Könyvtára önálló 
pályázóként 7 666 064 Ft támogatást nyert. 
 

A kulturális politika egyik célkitűzése a kulturális javakhoz való hozzáférés 
biztosítása, a lokális kultúra erősítése, a kultúra akadálymentes elérése. 
Az ÚMFT céljaihoz kapcsolódó fejlesztendő közművelődési területek: - az információs 
műveltség kialakításnak támogatása a könyvtári informatikai eszközökkel; - a 
városlakók életminőségének javítása a városi könyvtári szolgáltatások fejlesztésén 
keresztül. 

Mi mindennel gyarapodik a könyvtár a pályázat segítségével?  
1. Az on-line könyvtári szolgáltatások kialakításához szükséges 

hardvereszközökkel: 1 szerver géppel, 5 modern számítógéppel, a hozzá tartozó 
szoftverekkel, külső háttértárolóval, szünetmentes áramforrással, egyéb informatikai 
eszközökkel az új könyvtári integrált rendszerhez.  

2. Új könyvtári szoftverrel, a korszerűbb, folyamatosan fejlesztett Textlib integrált 
rendszerrel. Feladat a régi adatok átkonvertálása, az új program megismerése, 
használatának megtanulása, a számítógépes kölcsönzés bevezetése, a katalógus és a 
szolgáltatások megjelenése az interneten. A meglévő olvasóknak és a könyvtárnak 
kényelmesebbé, költséghatékonyabbá válik az interneten is megoldható szolgáltatás, a 
távol lévők pedig lehetőséget kapnak egy újabb könyvtár állományához való 
hozzáférésre. 

3. Dokumentumok továbbításához szükséges fejlesztésekkel: az on-line elérés 
megvalósulása, valamint a kombinált irodatechnikai eszköz beállítása együtt a 
könyvtárközi kölcsönzésben való aktívabb részvételt teszi lehetővé nemcsak kérő, 
hanem küldő könyvtárként is.  

4. A fogyatékkal élők számára speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
fejlesztések történnek: egy indukciós hurkos műszer segíti a hallássérültek kölcsönzési 
adminisztrációjának, tájékoztatásának lebonyolítását, egy rádióhullámmal működő FM 
rendszerű mobil eszköz, a projektor, a digitális tábla, a pendrive-ok, 2 modern 
számítógép pedig az informatikai, használói képzésbe, könyvtári órákba való 
integrálásukat, illetve a tanulók egyéni fejlesztését. Az intézmény az Alapító okirata 
szerint ellát sajátos nevelési igényű tanulókat, melyek között hallássérült gyermek is 
van. 
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Jó a kapcsolat a szomszédos Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézet csoportjaival is, havi rendszerességgel látogatják a könyvtárat a különböző 
fogyatékkal élő gyerekek. A közöttük lévő hallássérülteknek is minőségi javulást 
nyújtanak az új eszközök. 
      5. Az esélyegyenlőség jegyében a könyvtár vállalja az időskorúak informatikai 
képzését, e téren való lemaradásuk csökkentését, integrálásukat az információs 
társadalom polgárai közé. A SINOSZ helyi szervezete segíti a projekt megvalósítását, a 
felnőtt hallássérültek részvételét az informatikai képzésben. 

A projekt megvalósításában részt vesz 1 gyógypedagógus, aki szurdopedagógiai 
végzettséggel is bír; 2 könyvtáros; 1 számítástechnikus; a projektmenedzser kulturális 
menedzser és felsőfokú számítástechnikai programozó végzettséggel, s a gazdasági 
vezető. 

A szerződéskötésre 2009. augusztusban, az informatikai eszközök beszerzésére 
2009. november-decemberben, a Textlib integrált könyvtári rendszer megrendelésére 
2010. márciusban került sor. Ugyanekkor az intézmény saját erőforrásból jelentős 
felújítást hajtott végre. A több mint 20 éves padlószőnyeg helyére parketta került, az 
ablakokra pedig új sötétítő függönyök. Új kanapéval, kölcsönző pulttal, 
barátságosabban elrendezett gyerek résszel csinosodott, s új informatikai rész 
kialakításával gazdagodott a könyvtár.  

A pályázatban vállalt beszerzéseket, tevékenységeket 2010 végéig meg kell 
valósítani, s további 5 évig fenntartani. 

Egy kisebb könyvtár számára nagy előrelépési lehetőséget jelent ez a pályázat, 
számtalan beruházás enélkül nem valósulhatott volna meg. 
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