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A Zala megyei könyvtárak összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Zalai Tudástár 
létrehozása címet viseli az a projekt, amelynek megvalósítására – az Új Magyarország 
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében – konzorciumi formában szövetkezett a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár, a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár, a keszthelyi Fejér 
György Városi Könyvtár, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár, a lenti Városi 
Könyvtár, a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Zala Megyei Kórház 
Egészségügyi Szakkönyvtára. 

 A pályázat legfontosabb célkitűzése a könyvtárak informatikai infrastruktúrájának 
bővítése, korszerűsítése, a szolgáltatási kapacitások bővítése volt; ezen belül különös 
hangsúlyt kapott a szolgáltatások sokoldalú, távoli elérhetőségének megteremtése, az okta-
tás-nevelés támogatása iskolarendszeren belül és kívül, valamint a hátrányos helyzetű és 
fogyatékkal élő használók helyi és távoli könyvtárhasználati lehetőségeinek bővítése. Az 
intézményi fejlesztésekre alapozva a projekt a könyvtárak elektronikus szolgáltatásait egy 
közös felületen elérhetővé, lekérdezhetővé tevő portál megvalósítását is kitűzte, ez a Zalai 
Tudástár. 
A pályázatban meghatározott feladatokat 15 hónap alatt valósítottuk meg: 2009. október 
1-jétől 2010. december 31-ig. A rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió forint volt. 

A projekt befejezésével új szolgáltatások biztosítására vált alkalmassá a könyvtá-
rak kibővített informatikai hálózata, lehetővé vált más rendszerek távoli elérése, adatok 
cseréje a Z39-50 protokoll segítségével. A könyvtárak integrált rendszere új online szol-
gáltatásokkal bővült, a megyei könyvtárban pedig lehetővé vált az önkiszolgáló kölcsön-
zés bevezetése. Az integrált rendszerek a fogyatékkal élők számára is használhatók, ezt 
segíti elő a WEB-OPAC látássérültek számára kifejlesztett változata. A távoli szolgáltatá-
sok révén a kistelepülések lakossága is bekapcsolódhat a könyvtári-információs szolgálat-
ba, a könyvtárak közös lekérdező felületén, a Zalai Tudástáron keresztül számukra is elér-
hető lesz számos olyan tartalom, amelyet eddig csak helyben használhattak. Az oktatási 
kabinet kialakítása révén lehetővé vált a lakosság szervezett felkészítése az információs 
tudás elemeinek elsajátítására. A fogyatékkal élők számára is könnyebb lett a könyvtár-
használat, őket segíti az épületek akadálymentesítése és az infokommunikációs akadály-
mentesítés.  

A projektzáró rendezvényre 2010. december 9-én került sor. A konzorciumi tagok 
képviselői rövid, képekkel illusztrált előadás keretében bemutatták megvalósult fejleszté-
seiket. 

         Szili Erika 
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