
Gyakorta halljuk, olvassuk, hogy mennyire
felértékelõdött a tudás szerepe manapság.

A könyvtáros szakma számára ez szintén
komoly kihívást jelent, hiszen nincs még egy
olyan intézmény, amely annyi adatot, infor-
mációt rejtene magában, mint a könyvtár;
ám azzal már vitatkozhatunk, hogy egyértel-
mûen tudásszolgáltató intézménynek lenne-e
tekinthetõ.

A könyvtárak mindig rendelkeztek köz-
vetítõi funkcióval. Õk közvetítették a tudást.
Ez a funkció megmaradt napjainkig. Ennek a
mikéntjével pedig mindmáig a könyvtárosok
vannak leginkább tisztában.

A tudás társadalmában ugyanis nemcsak
a tudás, de vele párhuzamosan a tanulás je-
lentõsége is megnõ. A könyvtárnak mint
nyílt intézménynek, amely állományát in-
gyenesen teszi hozzáférhetõvé gyakorlatilag
bárki számára, a formálódó tudásalapú tár-
sadalomban alapvetõ funkciója, hogy szol-
gáltatásaival esélyegyenlõséget teremtsen a
legkülönfélébb társadalmi helyzetû felhasz-
nálóknak.

Ezért is volt nagy jelentõsége annak,
hogy 2010 februárjában az Újfehértó Város
Önkormányzata által benyújtott Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv „Tudásdepo-
Expressz” a könyvtári hálózat nem formális

és informális képzési szerepének erõsítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében elnevezé-
sû pályázat támogatásban részesült.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege:15 004 360 Ft,
amelynek felhasználásával létre kívántuk
hozni az Újfehértói Tudástárat, a válaszok és
lehetõségek tárházát.

A program megvalósítási helye: Városi
Könyvtár, Újfehértó, Bartók Béla út 7.

A projektmenedzser Pappné Gönczi Szil-
via kulturális referens.

A projektet 2010. szeptember 1-jén indí-
tottuk útjára, és az ünnepélyes záróren-
dezvényt december 15-én tartottuk a Kony-
haüzem és gyorsétteremben.

A tizenhat hónap során voltak kötelezõen
megvalósítandó feladataink, ezeknek az
alábbiak szerint tettünk eleget.

Egységes országos lelõhely-nyilvántartás 
elveihez igazodó 
könyvtári elektronikus katalógus

A HunTéka integrált könyvtári rendszer be-
vezetése (elérhetõ: www.konyvtarujfe-
herto.hu Katalógus menüpont alatt).

A felhasználói felületek kivétel nélkül
grafikusak. Az olvasók számára rendelkezés-
re álló katalógus webböngészõvel használ-
ható, amelynek eszközei közismertek, így 
minden olvasó számára könnyû a kezelését 
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elsajátítani. Jelenleg könyvtári állományunk
egyharmad része kereshetõ.

Zárórendezvényünkön Tóth Kornél, a
Monguz Kft. (a HunTéka fejlesztõje) mun-
katársa mutatta be a katalógus mûködését.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár szintén a TÁMOP-pályázat kereté-
ben 2011. december 31-ei megvalósulással
elérhetõvé tesz egy keresõmotort, ami illesz-
kedik a mi fejlesztésünkhöz. Ehhez a felület-
hez csatlakoznak azon megyei, kistérségi
könyvtárak, amelyek szintén a HunTéka in-
tegrált könyvtári rendszert használják. Ezt a
felületet februártól tudja majd használni az
érdeklõdõ. Elsõdleges célja, hogy lelõhely-
adatbázisként mûködjön, tehát informá-
ciót fog adni arról, hogy kistérségünkben
melyik könyvtárban milyen dokumentumok
találhatók.

Legalább kétnyelvû interaktív 
könyvtári honlap, portál kialakítása, 
a különbözõ felhasználói csoportok 
igényeinek megfelelõen

A www.konyvtarujfeherto.hu címen érhetõ
el könyvtárunk háromnyelvû honlapja angol,
német és magyar nyelven, valamint a csök-
kentlátók számára is akadálymentesen.

Honlapunkról értesülhetnek a könyvtá-
runkat érintõ fontosabb eseményekrõl, külön
aloldalak készültek a gyerek és a tini olva-
sóknak. A rendezvényeinkrõl készült képe-
ket folyamatosan töltjük fel a Galériába.

Az olvasáskultúra fejlesztését, 
a könyvtári szolgáltatások 
népszerûsítését célzó helyi 
programok lebonyolítása különös 
tekintettel az iskoláskorúakra, 
a hátrányos helyzetûekre

Vállaltuk havi két olvasásnépszerûsítõ ren-
dezvény és két felhasználóképzõ foglalkozás
tartását.

A projekt idõtartama alatt – a teljesség
igénye nélkül – vendégünk volt Kóka Rozá-
lia énekes-mesemondó; Fejõs Éva író, újság-
író; Zalka Csenge Virág nemzetközi mese-
mondó; Ménes Attila író; Rékasi Károly
színmûvész, Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ;

a Dongó Együttes; Kabai Györgyné költõ; a
Móricz Zsigmond Színház mûvészei.

A könyv- és könyvtárhasználati ismerete-
ken túl felhasználóképzõ foglalkozásokat
tartottunk az alábbi témákban is: Arany Já-
nos Toldi címû költeményének feldolgozása,
a tavaszi ünnepkör hagyományai, õszi ün-
nepkör, a reformkor irodalma, internetes in-
formációforrások stb.

A világ hálójában címmel inter-
nethasználati tanfolyamokat is tartottunk
könyvtári környezetben, felnõtteknek. 

A pályázati konstrukcióban megvalósuló
fejlesztésekkel kapcsolatos szaktudás 
fejlesztése, a könyvtári munkatársak
könyvtárszakmai akkreditált továbbképzése

A fejlesztõ biblioterápia alkalmazásának 
lehetõségei a gyermekkönyvtári munkában
elnevezésû képzés egyértelmûvé tette a fej-
lesztõ biblioterápiának az olvasásfejlesz-
tésben és a személyiségfejlesztésben meg-
nyilvánuló lehetõségeit. A megszerzett 
ismeretek birtokában úgy gondoltuk, hogy
változatosabbá, differenciáltabbá, színvona-
lasabbá és célirányosabbá tudjuk tenni mun-
kánkat azzal, ha különbözõ célcsoportoknak
foglalkozásokat hirdetünk és szervezünk.

A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megválto-
zott internetes világban címû tanfolyam ese-
tén cél volt azoknak az új számítástechnikai
és internetes fogalmaknak, tendenciáknak a
megismertetése, amelyek a XXI. század ele-
jén újdonságként veszik körül mindennapi
életünket. Blogok, mikroblogok, közösségi
portálok, dokumentumok, képek, videók
megosztása ezeken keresztül stb.

A tájékoztatás, nyilvánosság 
kötelezettségének teljesítése, újságcikkek,
sajtóközlemények, plakátok szórólapok
megjelentetése

A projekt keretében új könyvtári berendezé-
si tárgyakat kapott a Városi Könyvtár. A bú-
torok értéke több mint egymillió forint. 

Ez a beruházás azzal járt, hogy a régi pol-
cainkat újakra tudtuk cserélni. Bár az új 
bútorok szép környezetet varázsolnak, a
helyszûkét nem oldották meg. 
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Kaptunk továbbá olvasóasztalokat hozzá-
juk való kárpitozott tárgyalószékekkel és to-
lóajtós szekrényeket.

Anyagi forrásunk nyílt arra is, hogy a
program idejére egy könyvtári szakembert
alkalmazzon a pályázó. Tóthné Csorvási Er-
zsébet szakmai munkája nagy segítséget
nyújtott ahhoz, hogy a lebonyolítást mara-
déktalanul el tudjuk végezni.

A projekt eredménye: az érintettek napra-
kész információkhoz juttatása, leszakadó ré-
tegek számára egyenlõ esélyû hozzáférés
biztosítása, könyvtári szolgáltatások fejlõdé-
se, új szolgáltatások bevezetése, az olva-
sáskultúra fejlõdése, a beiratkozott olvasók
számának növekedése, a távhasználat min-
dennapossá válása.

Szeretnénk köszönetet mondani minden-
kinek a fogadókészségért, együttmûködésért,
segítõkészségért, támogatásért. Kérjük önö-
ket, legyenek továbbra is segítségünkre ab-
ban, hogy a pályázat fenntartásának ideje
alatt (ami öt év), továbbra is megmaradjon ez
a jó kapcsolat!

A könyvtár fontos közösségi intézmény,
célunk továbbra is annak lehetõvé tétele és
ösztönzése, hogy egyének és csoportok hoz-
záférjenek a könyvekhez, információkhoz,
tudáshoz, az alkotó képzelet termékeihez. ■
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Megérdemelt elismerés a Kárpátaljai Ma

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) 2011. december 17-én ünnepelte
fennállásának huszadik évfordulóját. A
KMPSZ a jubileum alkalmából emlékérmet
adományozott azoknak a szervezeteknek,
melyekkel az eltelt húsz év során hatékony
együttmûködés alakult ki, amelyek támogat-
ták a pedagógusszövetség munkáját. A ki-
tüntetettek között volt a Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány is, elismer-
ve ezáltal a szövetséggel folytatott együtt-
mûködõ és támogató tevékenységét. Az em-
lékérmet Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség elnöke adta át Vrau-
kóné Lukács Ilona kuratóriumi titkárnak. 

Vraukóné Lukács Ilona már az alapítvány
megalakulása elõtt kiépítette kapcsolatát a
pedagógusszövetséggel, illetve a kárpátaljai
magyar iskolai könyvtárakkal. Munkatársai-
val rendszeresen részt vesz az iskolai könyv-
tárosok évente megrendezésre kerülõ konfe-
renciáján, nyári továbbképzésén, elõadással,
módszertani segédanyaggal segítve a tanács-
kozás munkáját. 

A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtára-
kért Alapítvány számos értékes könyvcso-
magot (lexikonokat, kézi szótárakat – he-
lyesírási, értelmezõ, idegen szavak szótára
stb. –, szépirodalmi könyveket, meseköny-
veket) juttatott el iskolai könyvtárainkba. Az
iskolai könyvtárak mellett rendszeresen kap
új könyveket és folyóiratokat a KMPSZ, il-
letve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Fõiskola könyvtára is.

Az évek során több mint húszezer köny-
vet, CD-t, valamint különbözõ technikai esz-




