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Szatmár-Bereg Megyei Szakkönyvtári Tudástárának információs portálja 
 

Nyíregyháza, 2012. február 21. 

 
A Nyíregyházi Főiskola és konzorciumi partnerei 2010 tavaszán közel 87 
milliós Európai Uniós támogatást nyertek el a TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú 

„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális 
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. 
pályázat keretében. A konzorciumi tagok együttműködésével egy új portál 

került kialakításra (www.olvass-sokat.hu), mely korszerű szolgáltatásokat és 
közös keresőfelületet foglal magában. 

 
A Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtára 2009-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Levéltárral, a Kállay Rudolf Orvosi Szakkönyvtárral és a Jósa András Múzeum 

könyvtárával közös európai uniós pályázatot nyújtott be, amely elnyerte a kért 
támogatást. Az intézmények időben észrevették azt a tényt, hogy a mai kor kihívásai 

és igényei szükségessé teszik a könyvtári szolgáltatások fejlesztését. Alapvető célként 
tűzték ki, hogy a könyvtárat vigyék a felhasználókhoz, és ne a felhasználókat hozzák 
be a könyvtárba. Ezen cél eléréséhez online is elérhető szolgáltatásokat kellett 

létrehozni az érdeklődők számára. A projektben vállalt szolgáltatások és rendezvények 
teljesítésével az általános iskolás korosztálytól az érdeklődő nyugdíjasokig széles 

felhasználói kör juthatott könyvtári információkhoz oktatási, kulturális és orvosi 
területről is, határokon innen és túl, kortól, nemtől és társadalmi helyzettől 
függetlenül.   

A projekt célja kettős volt. Egyrészt olyan interaktív szakkönyvtári portál fejlesztése 

és közös keresőfelület - országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó - került 

kialakításra, mely magában foglalja a tagkönyvtárak gyűjteményeinek adatbázisát. Az 

ehhez szükséges informatikai fejlesztések után a partnerek összesen 72.360 rekordot 

töltöttek fel az adatbázisba. Ezen kívül számos az olvasást és könyvtárhasználatot 

népszerűsítő rendezvényt szerveztek és bonyolítottak le.    

A projekt további tevékenységeiről bővebb és részletesebb információt a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szakkönyvtári Tudástár c. és TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0026 

azonosítószámú pályázat zárórendezvényén tudhat meg, mely rendezvény 2012. 

február 27-én a Sóstói Múzeumfaluban lesz. 

Bővebb információ: 

Név/cím: Kerezsi-Papp Mariann, projekt menedzser, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 

Tel./e-mail: +36-30-6761057; kerezsim@nyf.hu  
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