
Az újfehértói Zajti Ferenc Helytörténeti
Gyûjtemény, Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2010 februárjában örömmel érte-
sült arról, hogy az Újfehértó Város Önkor-
mányzata által benyújtott Új Magyarország
Fejlesztési Terv TÁMOP 3.2.4/1-08-2009
„Tudásdepó-Expressz” a könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepé-
nek erõsítése az élethosszig tartó tanulás ér-
dekében elnevezésû pályázat támogatásban
részesült.

Az Európai Unió és a Magyar Állam ál-
tal nyújtott támogatás összege 15 004 360 Ft,
amelynek felhasználásával létre kívánjuk
hozni az Újfehértói Tudástárat, a válaszok és
lehetõségek tárházát.

A projekt – TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-
0051 – megvalósításának idõszaka: 2010.
szeptember 1–2011.december 31.

A program során kötelezõen megvalósítan-
dó tevékenységek: az egységes országos lelõ-
hely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári
elektronikus katalógus; legalább kétnyelvû
interaktív könyvtári honlap, portál kialakítá-
sa a különbözõ felhasználói csoportok igé-
nyeinek megfelelõen; az olvasáskultúra 
fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások nép-
szerûsítését célzó helyi programok lebonyo-
lítása különös tekintettel az iskoláskorúakra,
a hátrányos helyzetûekre; a pályázati konst-
rukcióban megvalósuló fejlesztésekkel kap-
csolatos szaktudás fejlesztése a könyvtári
munkatársak könyvtárszakmai akkreditált
továbbképzésével; tájékoztatás, nyilvános-
ság kötelezettségének teljesítése.

Alapvetõ cél az olvasáskultúra fejleszté-
se, a könyvtárhasználat népszerûsítését cél-
zó rendezvények, az esélyegyenlõség meg-
teremtése, hangsúlyozva az élethosszig tartó
tanulás, a továbbképzés fontosságát.

Ennek érdekében cél az önálló könyvtári
honlap strukturált tartalmakkal; olvasásnép-
szerûsítõ akciók, a digitálisan leszakadó cso-
portok felzárkózásának elõsegítése, a fogya-
tékkal élõk könyvtári ellátása; közösségi
szolgáltatással és a felnõttképzés támogatá-
sával az életminõség javításának elõsegítése.

A célcsoport projekttervezésbe való be-
vonásának módja: rendezvények, olvasást és
könyvtári szolgáltatást népszerûsítõ akciók
havonta két-két alkalommal, író-olvasó ta-
lálkozók, könyvbemutatók, felolvasóestek,
kézmûves foglalkozások, többfordulós ve-
télkedõk, könyvajánlók, ünnepkörökhöz
kapcsolódó rendezvények, évfordulókhoz
kapcsolódó megemlékezések, kiállítások.

A könyvtárhasználók igényeinek hatéko-
nyabb kielégítését célozza meg az országos
lelõhely-nyilvántartás elveihez igazodó
elektronikus adatbázis kialakítása. Interak-
tív, akadálymentes háromnyelvû könyvtári
portált hozunk létre webes keresõfelülettel,
amelynek megvalósításánál figyelembe
vesszük a fogyatékkal élõk szükségleteit.
Felzárkóztató és alapfokú internethasználati
tanfolyamokat szervezünk. A könyvtárt be-
mutató anyagokat, hírleveleket juttatunk el a
célcsoporthoz.

2010. szeptember 27-én tartottuk meg a
projektnyitó rendezvényünket. Vendégünk
volt Nagy László, a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár igazgatója, aki tájé-
koztatta a jelenlévõket a TÁMOP 3.2.4/1-
08-2009 „Tudásdepó-Expressz” célkitûzése-
irõl. Természetesen szó esett a szakmai meg-
valósításról és a pénzügyi tervekrõl is.
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Az Újfehértói Tudástár a válaszok és a lehetõségek tárháza

✒✒    Gál Ferencné – Balogh-Bolega Mária

Nagy László tájékoztatója



Mivel a projekt kezdete szeptember else-
je, már a nyitórendezvény elõtt elkezdtük a
pályázatban vállaltak megvalósítását.

Szeptember 21-én 9 és 11 órai kezdettel
könyvtárórán vettek részt a Vasvári Tagin-
tézmény 6. osztályos diákjai. Témánk volt:
ismerkedés a könyvtárral – könyvtárhaszná-
lat, katalógus és segédkönyvek alkalmazása
az ismeretszerzésben.

Szeptember 29-én Zalka Csenge mese-
mondót láttuk vendégül. Ezt a rendezvé-
nyünket nemcsak vállalt kötelezettségünk
miatt tartottuk fontosnak, hanem azért is,
mert a magyar népmese napja alkalmából is
szerettünk volna kedveskedni olvasóinknak.
Két korcsoportot ajándékoztunk meg a me-
sehallgatás örömével.

A találkozás sikerét bizonyítja mesemon-
dónk blogjának egy részlete:

„Gondosan figyelõ, cserfes kis közönség
voltak; lelkesen kiabálták be a válaszokat és
megoldásokat, és nagyokat kacagtak a meg-
felelõ helyeken. Mindenrõl megvolt a ma-
guk kis véleménye, sokszor nagyon is bölcs
vélemény. Volt egy kislány, aki minden me-
se után vigyázzállásba vágta magát, és beje-
lentette, hogy »mesélhetsz még«. Hát lehet
ennek ellenállni?” ■
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Könyvtárhasználat közben…

„A kisfiú, aki félt a sötétben”
Népek meséi az óvodában

Immár negyedik éve csatlakozunk a Könyv-
tárak összefogása a társadalomért program-
jaihoz, az évenként változó célközönségre fi-
gyelemmel, de mindig azzal a szándékkal,
hogy minden korosztályt megszólítsunk.

Az országos családi könyvtári napok va-
sárnapi programjára már hónapokkal elõbb
megkezdtük a készülõdést. A szükséges for-
rásokat pályázatokból, mecénásoktól és saját
költségvetésünkbõl gereblyéztük össze. Az
anyagok, eszközök, italok édességek, játé-
kok beszerzésével, ajándékok készítésével
teltek a készülõdés utolsó napjai.

Vasárnap reggel már nyolc órától talpon
voltunk, a kompresszor zúgásától hangos
könyvtárban gömbölyödtek a sok színben
pompázó lufik, felkerültek a helyükre az el-
igazító feliratok, dekoratív díszítõelemek
ékeskedtek az épület több pontján. 

Tíz órától az érkezõket fogadtuk, babako-
csi-parkolót nyitottunk az elõtérben és az ol-
vasóterem szabad zugaiban. A bábelõadásra
áramló gyereksereggel, anyukákkal és apu-
kákkal telt meg rendezvényterünk, ki iskola-
padon, ki fotelben, ki pedig párnákon foglalt
helyet. 162 gyerek és 184 felnõtt élvezte a
Bóbita Bábegyüttes Icurka-picurka címû
elõadását. A legapróbbak egy cicuska, egy
egérke, egy halacska és egy kutyuska kap-

Országos családi könyvtári napok,
könyves vasárnap a pécsi Apáczai
Nevelési és Általános Mûvelõdési
Központ Könyvtárában

✒✒    Takács Ferenc


