
 Pályázat megvalósítása a Devecseri Városi Könyvtárban
 

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése
"Tudásdepó Expressz" 
TIOP-1.2.3/09/1. 
(Projektleírás)
 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja (TIOP) keretében meghirdetett Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" 
pályázaton Devecser Város Önkormányzata – Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház konzorciumi pályázata támogatásban részesült.

A projekt címe: 

Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése az 
oktatási-képzési szerep erősítése céljából

Kedvezményezett: 

Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár (8500 Pápa, Fő tér 1. Várkastély) - konzorciumvezető
- Támogatás összege: 2.299.750,- Ft.
Ajka, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ (8400 Ajka, Szabadság tér 
13.) - Támogatás összege: 1.949.750,- Ft
Devecser, Devecser Város Önkormányzata (Devecseri Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház) (8460 Devecser, Petőfi tér 1.) - Támogatás összege: 1.799.750,- Ft
Tapolca, Wass Albert Könyvtár és Múzeum (8300 Tapolca, Batsányi u. 1.) - Támogatás 
összege: 1.949.750,- Ft

A támogatás összege:7.999.000,- Ft
A megvalósítás időtartama:  2010.01.01. – 2010.12.31.
Közreműködő szervezet:

Wekerle Sándor Alapkezelő
(Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5., Levélcím: 1374 Budapest, Pf. 564., Tel.: 
1/301-3200, 1/301-3220      

 
Projekt leírás:
 

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapvető célja volt 
számítógépparkjának bővítése, amellyel betölthetjük felvállalt oktatási-képzési 
szerepünket; valamint biztosítani kívánjuk olvasóink számára a náluk levő 
dokumentumokról való helytől független információszerzést.
A fenti célok megvalósítása érdekében 7 számítógépet vásároltunk, melyből egyet 



munkaállomásként üzemeltünk be, ezen történik az új könyvek feldolgozása. 6 gépet 
olvasóink rendelkezésére bocsátottunk, 1 a gyermekkönyvtárban, 4 a médiarészlegben, 
1 pedig a felnőtt könyvtárban nyert elhelyezést. A felnőtt könyvtárban elhelyezett gép 
közhasznú információszerzésre vehető igénybe ingyenesen. A médiarészlegben a már 
meglevő 4 számítógéppel együtt 8 gép használható, így az információs esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében tartandó számítógép- és internethasználati tanfolyamaink számára 
alkalmas helyszínt tudtunk kialakítani.
Az olvasóközpontúság, távoli elérés formáinak bővítése érdekében TextLib integrált 
rendszerünkhöz különböző modulokat vásároltunk, amelyek lehetővé teszik, hogy 
olvasóink a könyvtár honlapján keresztül:

•     megtekinthessék „olvasói állapotukat”, azaz a náluk lévő könyvek listáját, 
kölcsönzési határidejüket, előjegyzésük állapotát, tartozásaikat; 

•    meghosszabbíthassák a náluk lévő könyvek kölcsönzési határidejét, és a 
másnál levő könyvekre előjegyzést vegyenek fel; 

•    az „Autolink” modul révén a könyv adatainak részletes megmutatásánál 
néhány könyváruházba, valamint a books.google.hu oldalra mutató linkek is 
megjelennek. Ha bármely helyen megvan a keresett könyv, akkor az is előtűnik a
borító megjelenítésével. 

•     „Akadálymentes web elérés” modulunk révén katalógusunk elérhető és 
használható a fogyatékkal élők számára. 

•     Az „olvasói sms” modul pedig üzeneteket küld az olvasó e-mailjére a közelgő 
vagy lejárt határidőkről, teljesíthető előjegyzésről. 

  

 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap (ESZA) 
társfinanszírozásával valósul meg.  




