
Pályázat - TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0008

Örömmel  tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  a  Szindbád  Nonprofit  Kft.-Krúdy  Gyula  Városi 
Könyvtár által vezetett konzorcium sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Terv 
Társadalmi  Megújulás  Operatív  Programja  keretében  meghirdetett   TÁMOP-3.2.4-08/1 
„Tudásdepó-Expressz” A könyvtári  hálózat nem formális és informális képzési  szerepének  
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb  
kielégítését szolgáló fejlesztés című felhívásra.

Jelen  konstrukció,  a  „Tudásdepó  Expressz”  átfogó  célja,  hogy a  könyvtári  rendszer  jobb 
hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a 
könyvtári  szolgáltatásokkal  megvalósítandó  olvasási  és  digitális  kompetenciák  fejlesztését. 
Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése.

A projekt címe:
Várpalota könyvtári és információs feladatainak tudásgazdálkodásra és élethosszig tartó 
tanulásra  összpontosító,  holisztikus  szemléletű  átalakítása  a  Krúdy  Gyula  Városi 
Könyvtár koordinálásban (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0008)

A projekt összköltsége: 25 372 115,- Ft

Kedvezményezettek (a konzorcium tagjai):
Szindbád  Kulturális  és  Szolgáltató  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság - Krúdy Gyula Városi Könyvtár (főkedvezményezett) (24 114 740,- Ft)

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár (kedvezményezett) (995 925,- Ft)

Térségi Népjóléti Gondozási Központ (kedvezményezett) (261 450,- Ft)

Partnerek: Várpalota általános iskolái/tagiskolái
A megvalósítás időtartama: 2010. május 1. - 2012. február 28.

Közreműködő  szervezet: Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  Támogatáskezelő 
Igazgatósága (OKMT) (Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5., Levélcím: 1374 Budapest, Pf. 
564., Tel.: 1/301-3200, 1/301-3220)

A projekt leírása:
A projektben megvalósítandó tevékenységek:

 Honlapfejlesztés:  a  projekt  közös  honlapjának  kialakítása  (kulturális  és  közhasznú 
tartalmak, helyismereti információk) (3 nyelvű, vakbarát)

 TextLib integrált könyvtári rendszer és moduljainak beszerzése a konzorcium tagjai, 
ill. a partner iskolai könyvtárak számára a dokumentumok egységes nyilvántartására 
és lekeresésére, online könyvtári szolgáltatások nyújtására az interneten keresztül

 Digitalizálás,  digitális  dokumentumok  közzététele  az  interneten  (helyismereti 
gyűjtemény anyagai)



 OlvasólámpaPlusz pályázat (olvasást népszerűsítő pályázat a tinédzser korosztálynak)

 Háromgenerációs  helytörténeti  vetélkedő:  a  kistérségben  élő  általános  iskolás 
gyermekek és vállalkozó kedvű családok számára (szülők és nagyszülők bevonásával)

 Könyvtárhasználati  verseny  5-6.  osztályosoknak  (Bán  Aladár  Általános  Iskola  és 
Tagiskolái szervezésében)

 Internethasználati verseny az idős korosztálynak

 Barangolás  az  információhordozók  világában  (a  digitális  és  információkeresési 
készségeket  fejlesztő  térségi  vetélkedő  7-8.  osztályos  tanulóknak)  (Rákóczi  Telepi 
Tagiskola szervezésében)

Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárral (mint konzorciumi taggal) közösen megvalósítandó 
tevékenységek:

 A gyermek szeme a jövő tükre (kisgyermekbarát és kismamabarát részleg kialakítása; 
gyermekbútorok, foglalkoztató és fejlesztő programok, könyvek, játékok beszerzése; a 
Baba-mama  klubban  havonta  tartandó  foglalkozások  (könyvtárhasználatot 
népszerűsítő zenés, felolvasós programok stb.)

 Hátrányos  helyzetű  felnőttek  részére  számítógép-kezelői  tanfolyam  az  élethosszig 
tartó  tanulás  jegyében  (munkanélküliek,  kismamák)  (Térségi  Népjóléti  Gondozási 
Központ Családsegítő Szolgálattal együttműködve)

 A könyvtár  digitalizált  helytörténeti  anyagainak  közzététele  a  projekt  honlapján  (a 
honlapon  interaktív  feladatokkal,  játékokkal  igyekszünk  felkelteni  a  gyermekek  és 
felnőttek érdeklődését a helytörténet iránt)

A  Térségi  Népjóléti  Gondozási  Központtal (mint  konzorciumi  taggal)  közösen 
megvalósítandó tevékenységek:

 Várpalota,  Dankó u. 14. sz. alatti  Garzonház klubszobájában könyvtári  szolgáltatás 
kialakítása  (a  pályázat  keretében  bútorelemek,  számítógépes  szoftver,  internet 
kapcsolat  és  integrált  könyvtári  rendszer  kerül  bevezetésre).  (Együttműködünk  a 
Bartos  Sándor  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Előkészítő  Szakiskolával  a  hátrányos 
helyzetű gyermekek speciális könyvtári állománnyal való ellátására.)

 A funkcionális  analfabétizmus  mérséklése  képzéssel  a  hátrányos  helyzetű  lakosság 
körében (Oktatási tréning felnőtteknek: számítógép- és internethasználat, álláskeresési 
technikák)  (a  Térségi  Népjóléti  Gondozási  Központ  Családsegítő  Szolgálat 
ügyfélköréből)

 Olvasásfejlesztés (Hátrányos helyzetű, funkcionális analfabétáknak szóló program) (a 
Térségi Népjóléti Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat ügyfélköréből)

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

Bővebb információ:
Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár

8100 Várpalota, Szent István út 28.
Tel.: (88) 592-060, fax: (88) 592-061

Honlap: www.krudylib.hu, e-mail: konyvtar@krudylib.hu

mailto:konyvtar@krudylib.hu
http://www.krudylib.hu/

