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TÁMOP – 3.2.4. A-11/1 keretében kiírt 
 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
 

„Tudásdepó –Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális 
és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című 

pályázatban való részvételre 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az új Széchenyi Terv célja ebben a pályázatban az új tanulási lehetőségek és formák 

elterjesztése, az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti együttműködés új útjainak 

kiépítése. 

 

A pályázat lehetőséget biztosít olyan szolgáltatások fejlesztésére, amelyek elősegítik az 

egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez. 

A TÁMOP – 3.2.4.A-11/1 sz. pályázatban a könyvtár önállóan a II. komponensre pályázik. 

A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli 

végleges juttatásban részesül. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 

100%-a, azaz saját erő biztosítása nem szükséges. 

A pályázat projektmenedzsere: Sándor Gáborné informatikus könyvtáros médiamatika 

szakirány, egyetemi végzettség (kiváló). Eddig két UNIO-s pályázatnak volt  a szakmai 

felelőse. A két pályázatot (TIOP 1.2.3., TÁMOP 3.2.4) Pásztó Város Önkormányzata 

támogatta, vagyis a pályázó az önkormányzat volt. A pályázatok a Balassi Bálint Megyei 

Könyvtár konzorciumában valósultak meg. Mind a két pályázat sikeresen lezárult. 

 

A most beadásra kerülő pályázat a TÁMOP 3.2.4 sz. pályázat folytatása.  

 

Tevékenységei: 

 szövegértés fejlesztő képzések az oktatási intézményekkel együttműködve. Négy 

oktatási intézménytípussal fogunk együttműködési szerződést kötni, ezek Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium, EGYMI (Gyógypedagógiai Intézet). A könyvtárban 

ehhez kapcsolódó csoportos foglalkozásokat fogunk tartani. Az intézményekkel az 

egyeztetés megtörtént, örültek ennek a lehetőségnek, hiszen most még 

célirányosabban fogják ezt a nagyon fontos területet megvalósítani. 

 Az előző pályázatunkban elkezdett Corvina integrált számítógépes rendszerünk 

fejlesztését folytatjuk. A fejlesztések ajánlattevője az e-Corvina Kft. Budapest. 

(mellékelve) 

 A lokális vagy helyi információk, az őket hordozó dokumentumok is jelen vannak a 

könyvtárban, a velük való bánás, gyűjtésük, kezelésük, hozzáférhetővé tételük adja a 

helyismereti munka tartalmi lényegét. A helyismereti információk iránti igények 

alapvető forrása az emberek szoros kötődése egy szűkebb környezethez. Ezzel a 



fejlesztéssel a könyvtárnak lehetősége lesz ezt a gyűjteményt a weboldalunkon 

keresztül országosan is elérhetővé tenni, úgy hogy a helyismereti gyűjtemény Pásztó 

és kistérsége dokumentumait a könyvtár katalógusába integráljuk. A gyűjteményt 

olyan oldalon helyezzük el, ahol a képek, videók, hanganyagok védve hozzá férhetőek 

lesznek. 

 folyóirat-katalógus és olvasói adatbázis fejlesztése 

 mobil eszközökön keresztül elérhetővé tesszük a könyvtárunk szolgáltatásait, 

elektronikus kölcsönzéssel kulturális tartalmakhoz tudnak a használók hozzáférni.  

 A pályázat kötelező fejlesztése a MANDA – Magyar Nemzeti Digitális Archívum 

Pontok kialakítása. Azokat a digitalizált dokumentumokat, nemzeti kulturális 

értékeket (pl. Filmintézet, múzeumok  digitalizált anyaga stb.) tudjuk használóinknak   

biztosítani, már 3 D-ben is, amelyek nemzeti kultúrkincsünk megbecsült részei. A 

könyvtárunkban ezt a szolgáltatást azonosító és jelszó megadásával lehet majd 

használni.  

 A pályázat 10%-ban eszközvásárlást biztosít. Ebben egyrészt a szövegértés 

képzéseihez kapcsolódó dokumentumok vásárlása, másrészt számítógépes eszközök 

vétele található, amelyek a képzésekhez kapcsolódnak.  Ezek: számítógépek, 

interaktív tábla, projektor, nyomtató-fénymásoló. Az előzőekben kiírt TIOP – 

1.2.3/11/1 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgáltatások 

összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázatot nem 

tudtuk beadni utólagos módosítások miatt, ezért ide csoportosítottuk át a 

megpályázható eszközök egy részét. 

 

A támogatás maximális összege: 50.000.000 millió Ft, ebből a könyvtár 45.000.000 Ft-ra 

pályázik. 

 

Fenntarthatóság: a szövegértést-fejlesztő képzések adottak az iskoláknál, folyamatos a 

képzés, így a pályázat lezárása után fenntarthatóság megmarad.  

A könyvtári fejlesztések kapcsolódnak a 2006-ban megvásárolt Corvina integrált könyvtári 

rendszerhez, ez fenntartási kötelezettséget nem igényel, ezért a fejlesztésekkel kialakított 

szolgáltatások folyamatát a pályázat lezárása után is 5 évig biztosítja a könyvtár. 

 

A pályázat benyújtása 2012. május 30. 



 

Az előzőekben megfogalmazott információk ismeretében kérjük a Képviselő-testület 

támogatását. 

 

 

Határozati javaslat  

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TÁMOP – 3.2.4.A-11/1 

számú pályázati feltételeket és támogatja a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési 

Központ által előkészített pályázat benyújtását. 

Határidő értelemszerűen 

Felelős: Antalné Prezenszki Piroska igazgató 

 

 

Pásztó, 2012. május 08. 

 

 

         Antalné Prezenszki Piroska 

            igazgató 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

 Dr. Tasi Borbála 

 címzetes főjegyző 

 


