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Társadalmi Megújulás Operatív Program 

„Tudásdepó-Expressz” 
- A könyvtári hálózat nem formális és informális 

képzési szerepének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében 

 
Kódszám: 

TÁMOP-3.2.4/09/1-2010-
0014 

Helyi könyvtári együttműködések pályázati 
projektekben 

Előadó: Imre Adél 



 

A támogatás célja 
• A minőségi oktatás, a formális oktatáson kívüli képzés és 

tanulás segítése; 

• Könyvtári szolgáltatásokon keresztül az olvasási és 
digitális kompetenciák fejlesztése; 

• Helyi és térségi igényekre épülő minőségi szolgáltatások 
nyújtása; 

• Új lakossági rétegek bevonása; 

• Otthonról is elérhető web-alapú szolgáltatások 
fejlesztése; 

• A kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés; 
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A projekt időbeli ütemezése 

                  Beadási határidő:  

                              2010. március 31. 
    
                    A  projekt kezdete: 

 2010. november 1. 

              A projekt befejezése: 

2011. október 30. 

Kaposvári iskolai könyvtárak  

szolgáltatásainak fejlesztése 

TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0014 

A kezdetek 
TIOP 1.2.3 pályázat 

 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó 
Expressz 

 

2010. január 31. 

Konzorciumi szerződés Kinizsi Tagiskolával 
 

 
 

A projekt kezdete: 

2010. november 1. 

A projekt befejezése: 

2011. október 30. 
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Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás 

Támogatás mértéke: 

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a 

Támogatás összege: 

A projekt teljes költségvetése: 27 011 467 Ft 

Főkedvezményezett :  
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 11 811 974 Ft 

 

 

 

 

Pénzügyi feltételek 

Konzorciumi tag: 
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Megvalósult programok 

• Versenyek, vetélkedők; 
• Ismeretterjesztő előadások;  

• Eszközfejlesztés; 
• Iskolai könyvtári honlap; 

• SZIRÉN program; 
• Továbbképzések; 

• Tájékoztatás, nyilvánosság; 
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Kinizsi Tagiskola:  
Lépegető – számítástechnikai foglalkozások óvódásoknak ; 
Olvasgató – mesékkel, versekkel foglalkozás óvodásoknak; 
„Jeles napok, évfordulók” - levelezős városi verseny alsó és felső tagozatnak; 
„Barangolás a könyvtárban” - levelezős iskolai verseny alsó és felső 
tagozatosoknak; 
PC Start- megyei számítógépkezelői és könyvtárismereti verseny 7.-8. osztályos 
tanulóknak; 
Ismerd meg a somogyi írókat, költőket!- verseny 7.-8. osztályosoknak; 

Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári 
szolgáltatások népszerűsítését célzó programok 

 

Megvalósult programok 
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Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári 

szolgáltatások népszerűsítését célzó programok 
 

Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 

„Jeles napok, évfordulók” városi levelezőverseny 

 

  

Megvalósult programok 

12 középiskola, 28 csapat 
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Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári 
szolgáltatások népszerűsítését célzó programok 

Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 

„Barangolás a könyvtárban” iskolai levelezőverseny 

 

 
16 csapat: 5  szakiskolás, 11 szakközépiskolás 

Megvalósult programok 
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Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári 
szolgáltatások népszerűsítését célzó programok 

„Internet a könyvtárban-könyvtár az Interneten” tájékoztató 

előadássorozat a lakókörnyezetben élők számára meghívott 

előadókkal  (6 alkalom mindkét iskolában) 

 

 

  

Megvalósult programok 
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         Mráv Nikolett 

Megvalósult programok 

Kinizsi Tagiskola 

Építőipari, Faipari  
Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Ismeretterjesztő előadások 
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       Kiss Gábor 

Megvalósult programok 

Építőipari, Faipari  
Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Kinizsi Tagiskola 

Ismeretterjesztő előadások 
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         Gombos Péter 

Megvalósult programok 
Ismeretterjesztő előadások 

Építőipari, Faipari  
Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Kinizsi Tagiskola 
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Megvalósult programok 
Kinizsi Tagiskola 
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       Dezső Krisztina 

Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári 
szolgáltatások népszerűsítését célzó programok 
 

Megvalósult programok 
Ismeretterjesztő előadások 

Építőipari, Faipari  
Szakképző Iskola és 

Kollégium 



Kaposvári iskolai könyvtárak  

szolgáltatásainak fejlesztése 

TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0014 

       Dezső Krisztina 

Megvalósult programok 
Ismeretterjesztő előadások 

Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári 
szolgáltatások népszerűsítését célzó programok 
 

Építőipari, Faipari  
Szakképző Iskola és 

Kollégium 
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            József István 

Megvalósult programok 
Ismeretterjesztő előadások 

Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári 
szolgáltatások népszerűsítését célzó programok 
 

Építőipari, Faipari  
Szakképző Iskola és 

Kollégium 
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Építőipari, Faipari  
Szakképző Iskola és 

Kollégium 
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Eszközfejlesztés: 
A könyvtári környezet megújítása, könyvállványok, szekrény, 

asztal, olvasószékek beszerzése összesen 2.701.146 Ft értékben; 
   Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium 1.379.596 Ft 
értékben; 

 

 

É 

  

Megvalósult programok 
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Eszközfejlesztés: 
A könyvtári környezet megújítása, könyvállványok, szekrény, 

asztal, olvasószékek beszerzése összesen 2.701.146 Ft értékben; 
  Kinizsi Tagiskola 1.321.550 Ft értékben;É 

  

Megvalósult programok 
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Önálló iskolai könyvtári 
 honlap létrehozása: 

háromnyelvű (angol-német-magyar); 

interaktív könyvtári honlap; 

fejlesztése, létrehozása; 

Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium  könyvtárának honlapja: 

 

 

  

Megvalósult programok 

http://cseri6.t-online.hu/ 
 

http://cseri6.t-online.hu/
http://cseri6.t-online.hu/
http://cseri6.t-online.hu/


Kaposvári iskolai könyvtárak  

szolgáltatásainak fejlesztése 

TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0014 

          
 
         Önálló iskolai könyvtári 
          honlap létrehozása: 

háromnyelvű (angol-német-magyar);  

interaktív könyvtári honlap;  

fejlesztése, létrehozása; 

Kinizsi Tagiskola könyvtára: 

Megvalósult programok 

http://konyvtar.kinizsisuli.hu/ 
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Az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó 
könyvtári elektronikus katalógus létrehozása 

 A Szirén program segítségével a könyvtári 

állomány  feldolgozása; 

 Csatlakozás az országos könyvtári 

adatbázisrendszerhez; 

  

Megvalósult programok 
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Megvalósult programok 
A Szirén program segítségével csatlakozás 
az országos könyvtári adatbázisrendszerhez 

•   
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Akkreditált könyvtárszakmai továbbképzéseken való részvétel 

 

      Építőipari, Faipari Szakképző Iskola: 

 Könyvtári vezetői ismeretek I-IV   120 óra, 1 fő; 

 A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a 

gyerekkönyvtári munkában 60 óra, 1 fő;   

Megvalósult programok 
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Akkreditált könyvtárszakmai továbbképzéseken való részvétel 

Kinizsi Tagiskola: 

 A WEB 1.0-tól a Web2.0 felé a megváltozott internetes 
világban 60 óra,  2 fő; 

 Könyvtári partnerkapcsolatok 60 óra, 2 fő; 

 A minőség értékelése a könyvtárban 60 óra, 4 fő; 

Megvalósult programok 
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Megvalósult programok 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 „C” típusú tájékoztató tábla 

 Újságcikkek, hirdetések 

 Fotódokumentáció 

 Szórólapok 
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• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 „C” típusú tájékoztató tábla 

 

Megvalósult programok 
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• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 
 Újságcikkek, hirdetések Reklámcikk: 

  
  
  
Sikeres projektzárás az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és 
Kollégiumban. 
„Tudásexpo-Express”- A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében című pályázati konstrukció keretében 
elkészült az iskolai könyvtár háromnyelvű honlapja, mely 
online elérést biztosít az egységes országos lelőhely-
nyilvántartáshoz a Szirén könyvtári program segítségével.  
Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások 
népszerűsítését pécsi és kaposvári vendégelőadók 6 részből 
álló előadássorozata biztosította. 
A könyvtárvezető részt vett egy 120 és egy 60 órás képzésen, 
amely hozzájárult ahhoz, hogy megfeleljen az új projekt 
támasztotta követelményeknek. 
A szakmai működéssel párhuzamosan megújult az iskolai 
könyvtár bútorzata is. 
 
 
 
 
 
 

Megvalósult programok 
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Versenyek, honlap 

           Projekt zárástól 5 év 

 Dokumentáció  

          Projekt zárástól 10 év 

 

Fenntartási kötelezettség 
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET ! 


