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Minőségi információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása és fejlesztése
a tudás és esélyegyenlőség szolgálatában a „nyugati végek” könyvtáraiban
A konzorcium tagjai:
-

Körmend Város Önkormányzata (gesztor)
Kőszeg Város Önkormányzata
Nádasd Község Önkormányzata
Őriszentpéter Város Önkormányzata
Szentgotthárd város Önkormányzata
Vasvár Város Önkormányzata

Pályázati cél:
Minőségi közszolgáltatás biztosítása a használó központúság, az esélyegyenlőség és az életen
át tartó tanulás szolgálatában. E cél megvalósítását szolgálja az elnyert pályázati projekt.

Az elnyert támogatási összeg: 49.963.626,- Ft
- Körmend Város Önkormányzata (gesztor):
- Ebből projektmenedzsment és konzorciumi szintű:
- Kőszeg Város Önkormányzata
- Nádasd Község Önkormányzata
- Őriszentpéter Város Önkormányzata
- Szentgotthárd Város Önkormányzata
- Vasvár Város Önkormányzata
A projekt megvalósulásának ideje:
2009. július 1-től 2010. szeptember 30-ig.

21.265.856,- Ft
7.398.000,- Ft
7.578.026,- Ft
2.581.662,- Ft
3.506.478,- Ft
7.071.696,- Ft
7.959.908,- Ft

A konzorciumi partnerek egybehangzóan kifejezték pályázatukban azt az igényt, hogy a
projekt megvalósításával, az informatikai infrastruktúra fejlesztésével új szolgáltatásokat
tudjanak bevezetni úgy, hogy az minden könyvtárlátogató és –használó számára azonos
hozzáférési lehetőséget biztosítson. Különös érzékenységgel fordultak a fogyatékkal élők és a
kistelepülésen élők felé, hogy ugyanolyan hatékonyan tudják használni a könyvtári
szolgáltatásokat.
A folyamatos on-line szolgáltatás 24 órán keresztül biztosítja majd a távoli elérést nemcsak a
projektben résztvevő könyvtárakban, hanem a hozzájuk tartozó kistérségi könyvtárakban is.
Ezzel nemcsak a földrajzi távolságok csökkennek, de a hozzáférés is időkorlátok nélkülivé
válik. Megnyílik mindenki előtt a távkeresés, az Online Közös Katalógus használata, a
könyvtárközi kölcsönzések intézése.
A könyvtári munkában is előrelépést jelent a projekt, mivel felgyorsul a feldolgozásállományellenőrzés menete, több könyvtárhasználati óra tervezhető.
A különböző informatikai eszközök segítségével jelentősen megnövekszik a digitalizált
anyagok száma, a korábbi fényképek és kiadványok elektronikus elérhetőségét is biztosítva.
A projekt várható eredményei:
- A könyvtári stratégiai célkitűzésekhez igazodó új, minőségi szolgáltatások bevezetése.
- A biztos technikai háttérrel működő folyamatos on-line elérhetőség .
- Nő a távhasználók száma.
- Elektronikus dokumentum küldő rendszer működtetése
- Képernyő nagyító és felolvasó szoftverek
a
fogyatékosok
könyvtárhasználatát
segítik.
- A helytörténeti anyagok digitalizálása és
archiválása a honismereti kutatómunkát
segíti.
A
használók
körszerűbb
információkereső rendszereket vehetnek
igénybe.
- Nő a könyvtárak társadalmi elismertsége
és presztízse.
- A kistérségekben élők számára lehetőség
nyílik, hogy azonos eséllyel férjenek
hozzá az eddig feltárt információkhoz.
Elősegíti
a
használók
egyéni
ismeretszerzését, tanulását.
- Készségeket, képességeket alakít ki a
digitális írástudáshoz.
- Támogatja az iskolarendszerű oktatást és
a felnőttképzést, a szabadidő hasznos
eltöltését.
- Megvalósul a megye könyvtárainak
partneri együttműködése az on-line
szolgáltatások
kialakítására
és
a
szolgáltatás folyamatos biztosítására.

