
 

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0026 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Szakkönyvtári Tudástár 



CÉLKITŰZÉSEK 

A TÁMOP-3.2.4-08/1 (Tudásdepó-Expressz) fő célkitűzése 

olyan szolgáltatás-fejlesztés, amely: 
 

 a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepét erősíti 

 

 az élethosszig tartó tanulást támogatja 

 

 a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célozza. 



CÉLKITŰZÉSEK 

Közvetlen – rövid távú – projekt célkitűzések: 

 Közös keresőfelülettel elérhető adatbázis kialakítása részt vevő 4 könyvtárral. 

 Új portál létrehozása, a nap 24 órájában elérhető szolgáltatásokkal. 

 Olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő rendezvények szervezése. 

Közvetett – hosszú távú – projekt célkitűzések: 

 Egyszerűbb és gyorsabb keresés, szélesebb szakirodalmi háttér elérése. 

 Olyan szellemi termékekhez és rendezvényekhez való szabad hozzáférés, 

melyeket eddig csak egy szűk felhasználói réteg ért el és használt. 

 Gyermekek olvasóvá nevelése – a legfogékonyabb életkorban. 



 

 Nyíregyházi Főiskola 

 

 Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 

 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága 

KONZORCIUMI PARTNERINTÉZMÉNYEK 



 Interaktív szakkönyvtári portál fejlesztése 

 Közös keresőfelület portálba integrálása, tagkönyvtárak gyűjteményeinek 

adatbázisba szervezése 

 Regionális és Publikációs Adatbázis létrehozása, feltöltése 

 Sz-Sz-B megye művészettörténeti topográfiája adatbázis létrehozása 

 Zenei, nyelvészeti audio gyűjtemény adatbázisba szervezése 

 Olvasásfejlesztési portálmodul fejlesztése 

 Megyei munkaerő-piaci információs portálmodul fejlesztése 

TEVÉKENYSÉGEK 



 Kórház, Levéltár és Múzeum könyvtári adatbázisok integrációja 

 Könyvtárhasználati tan- és segédanyagok fejlesztése 

 Olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő rendezvények:  

− Használd a könyvtárat 

− Könyvjelző 

− Író-olvasó találkozó 

− Ötórai tea előadássorozat 

− Könyvtár Galéria kiállítások 

− Könyvbemutatók 

TEVÉKENYSÉGEK 



A TSZ értelmében 18 HÓNAP áll rendelkezésre. 

 

Projekt kezdés: 2010. július 01. 

 

Projekt befejezés: 2011. december 31. 

 

MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA 



KÖLTSÉGVETÉS 

Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) 

Nyíregyházi Főiskola 53.120.876 

Jósa András Oktatókórház Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft 

 

9.051.800 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 12.248.064 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága 

 

12.462.400 

ÖSSZESEN: 86.883.140,- Ft 



 A használó-központúság szellemében a könyvtár épületétől és a nyitvatartási 

időtől függetlenül hozzáférési lehetőség biztosítása az információkhoz és 

adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez. 

 Kulturális és helyismereti adatbázisok szolgáltatása. 

 Új módszerek és programok bevezetése az olvasáskultúra fejlesztése 

érdekében. 

 Szélesebb felhasználói kör elérése. 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 



 

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 


