
Konzorciumunk az ÁRVÁCSKÁK – 7 Haj-
dú-Bihar Megyei település könyvtári szol-
gáltatásainak összehangolt infrastrukturális
fejlesztése címû, TIOP-1.2.3-08/1-2008-
0085 azonosító számú projektet 2010. de-
cember 31-én sikeresen lezárta. 

A konzorcium tagjai voltak: Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház, Létavértes,
Mészáros Károly Városi Könyvtár, Hajdú-
dorog, Földi János Könyvtár, Hajdúhadház,
Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Komádi,
Vámospércs Város Önkormányzata, Bem Jó-
zsef Mûvelõdési Ház Községi Könyvtár,
Hosszúpályi, Kölcsey Könyvtár, Álmosd.

Az elnyert 69 986 285 Ft összegû,
100%-os intenzitású támogatás célja az volt,
hogy a nyilvános könyvtárak szolgáltatói
hálózatát továbbfejlesszük, korszerûsítsük a
technológiát.

Részcéljai voltak a projektnek:

• a formális, nem formális és informális
tanulást támogató tartalmakhoz és informá-
ciókhoz történõ hozzáférés kiterjesztése;

• a kistelepüléseken élõk hagyományos
és online könyvtári ellátásának javítása;

• a fogyatékkal élõk esélyegyenlõségé-
nek növelése a hagyományos és online
könyvtári szolgáltatások tekintetében.

Az informatikai fejlesztésekkel alkal-
massá tettük a könyvtárakat arra a feladatra,
hogy az elektronikus katalógus által az okta-
tás, a felnõttképzés minden fázisában épí-
teni lehessen a könyvekhez, cikkekhez,
szakirodalomhoz, információkhoz történõ
legszélesebb körû hozzáférésre és a haté-
kony, gyors szolgáltatásra. 

Konzorciumunk a pályázat benyújtásával
vállalta, hogy saját szolgáltatásait az inter-
neten keresztül napi 24 órában elérhetõvé
teszi az olvasók számára, virtuálisan közös
katalógust és a helyismereti mûvek tekinte-
tében elektronikus könyvtárat hoz létre,
emellett kapcsolódik az országos központi
adatbázishoz.

Mindezek eléréséhez beszereztük a 
közös szervert, a munkaállomásokat a hoz-
zájuk tartozó kiegészítõkkel (úgymint szü-
netmentes tápegység, vonalkódolvasó), 
a Huntéka integrált könyvtári rendszert,
amelynek segítségével számítógépre vittük
a könyvtárak teljes állományát, a Jadox
rendszert, amellyel elkezdtük a helyismereti
mûvek digitalizálását.

A látogatók színvonalas kiszolgálásához
korszerû számítógépeket, multifunkcionális
gépeket, szkennereket vásároltunk, a látás-
és hallássérültek részére pedig speciális
szoftvereket, amelyekkel lehetõvé tesszük
számukra a számítógép használatát.

Összességében tehát megvalósítottuk a
pályázatban vállalt feladatokat, és a folyta-
tásban elérjük azokat a célokat, amelyekért
érdemesnek tartották a konzorciumunkat 
a támogatásra. ■
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