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„A minőségi oktatás, az olvasási és a digitális kompetenciák fejlesztése 

és az életen át tartó tanulás hátterét biztosító 

XXI. századi könyvtári szolgáltatások megteremtése partnerségben, 

az esélyegyenlőség jegyében a „nyugati végek” könyvtáraiban.” 
 

 

Projektazonosító: 
 

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0028 
 

 

A konzorcium tagjai: 

 
• Körmend Város Önkormányzata (gesztor) 

• Kőszeg Város Önkormányzata 

• Nádasd Község Önkormányzata 

• Őriszentpéter Város Önkormányzata 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata 

• Vasvár Város Önkormányzata 

 

Pályázati cél: 

 

Minőségi közszolgáltatás biztosítása a használó központúság, az esélyegyenlőség és az életen át 

tartó tanulás szolgálatában. Az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások minél szélesebb körű 

népszerűsítése elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a roma lakosság és az 

egészségkárosodottak körében. 

 

A cél megvalósítása érdekében partneri együttműködés a megye könyvtáraival, az oktatási 

intézményekkel, a kisebbségi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. 

 

E cél megvalósítását szolgálja az elnyert pályázati projekt. 

 

 

Az elnyert támogatási összeg: 47.763.227.-Ft 
 

• Körmend Város Önkormányzata (gesztor) 22.410.308.-Ft  

- Ebből projektmenedzsment és konzorciumi szintű:  9.421.760 .-Ft 

• Kőszeg Város Önkormányzata    4.751.457.-Ft 

• Nádasd Község Önkormányzata    2.596.488.-Ft 

• Őriszentpéter Város Önkormányzata      3.463.949.-Ft 

• Szentgotthárd Város Önkormányzata   6.843.990.-Ft 

• Vasvár Város Önkormányzata    7.697.035.-Ft 

 

A projekt megvalósulásának ideje: 
 

2010. március 1-től  2012. február 28-ig. 



Faludi Ferenc Könyvtár, Körmend 
 

A projekt összefoglalása: 

 

Céljaink: A megye könyvtáraival partnerségben a Vas Megyei Közkönyvtári Portálon keresztül 

valósítjuk meg az országos lelőhely nyilvántartás elveihez igazodó szabványos és ellenőrzött 

adatokat tartalmazó elektronikus katalógus építés teljessé tételét, így a Mokka rendszeren 

keresztül történő szolgáltatását. E rendszeren keresztül a saját állományunk mellett a két 

kistérség könyvtárainak állományát is teljes körűen szolgáltatni tudjuk. Továbbá azon 

partneriskolák elektronikus katalógusait is, amelyek programja igazodik e rendszerhez. A 

pályázat keretében 34.800 rekord bevitelére kerül sor. Helyi állomány: 26.000, partneriskolák: 

8.800 db. 

Interaktív felhasználóbarát könyvtári honlap, mely idegen nyelveken (angol, német, 

szlovén) is olvasható. Ezt indokolja településünk földrajzi elhelyezkedése. 

A 24 órán keresztül elérhető könyvtári on-line szolgáltatások, ahol a könyvtárhasználók önállóan 

végezhetnek műveleteket pl. kölcsönzéshosszabbítás, előjegyzés, vélemény az olvasott 

dokumentumról stb. Továbbá a kulturális és közhasznú tartalmak biztosítása, egyúttal a könyvtári 

szolgáltatásokról való tájékoztatás és népszerűsítés egyik eszköze is. 

A helytörténeti és helyismereti információk hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon. 

A közoktatásban részt vevőket a pedagógusok és a diákok számára egyaránt hasznos 

könyvajánlókat, használati top-listákat, egyéni lehetőséget arra, hogy egy-egy műről véleményt 

lehessen megfogalmazni, játékos feladatok megoldása. Könyvtárhasználati ismeretek tanítását 

segíti, hogy WEB-es felületen hogyan lehet információhoz jutni.  A hon- és népismeret tantárgy 

tanítását segíti a helytörténeti adatbázis használata vagy a Vas Megyei Digitális Könyvtár. 

Programok és kampányok szervezése az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások 

népszerűsítésére pl. a Ki a várkapitány, táborok, találkozók, irodalmi estek stb. (56 alkalom) 

Kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a város és a kistérségek területén is a 

partneriskolákkal együttműködve. 

A munkatársak szaktudásának fejlesztése céljából a szakalkalmazottak könyvtárszakmai 

akkreditált szakmai képzéseken vesznek részt.  

  A szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő minőségfejlesztési és 

minőségbiztosítási módszerek adaptálása a helyi körülményekre (SZIKLA21, Berzsenyi Dániel 

Könyvtár) 

Könyvtárhasználatra irányuló, az Internet Fiesztához is kapcsolódó digitális és 

információkeresési készségeket fejlesztő programok szervezése. 

Az újabb honlap indítása lehetővé teszi, hogy olyan információkeresésre irányuló 

feladatokat és versenyeket tudjunk a gyermek korosztály számára meghirdetni, amely játékos 

formában segíti az önálló információszerzés képességének elsajátítását, de ezt a célt szolgálja a 

„Ki a várkapitány a tudás várában?”  hat írásbeli fordulót követően szóbeli döntővel záródó 

játékunk, ami hagyományos- és elektronikai információt nyújtó eszközök használatára egyaránt 

épít. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chernel Kálmán Városi Könyvtár, Kőszeg 
 

A projekt összefoglalása: 

A projekt célja a minőségi szolgáltatások elérése, olyan olvasásnépszerűsítő programok 

szervezése, amelyekkel különböző korosztályú és rétegű használók bevonásával a könyvtár 

szolgáltatásait lehet népszerűsíteni. 

Kiemelt célcsoport a gyermek-és ifjúsági korosztály, akik számára rendkívül fontos, hogy 

már óvodáskortól kezdve aktív használói legyenek a könyvtárnak. 

A könyvtár mindig nagy hangsúlyt fektet a fogyatékkel élők és a hátrányos helyzetű 

használók igényeinek kielégítésére. A gyógypedagógiai intézmény és SOS Gyermekfalu diákjai, 

a kisebbségek is a könyvtár használói, s e projekt még számos új programmal várja őket.  

 

A projekt 2011.  decemberéig valósul meg, mely 3 kézműves foglalkozást, 5 olvasásnépszerűsítő 

előadást, 3 író-olvasó találkozót is finanszíroz. 

A 2011. évi olvasótábor költségeit szinte teljesen tartalmazza a pályázat. Egy helyismereti 

rejtvénylap készül, ami nemcsak a Kőszeg és kistérségének településire jut el, hanem a többi 

konzorciumi tag településeire és tőlük Kőszeg is megkapja azok saját rejtvénylapjait, így még 

nagyobb lehetőség nyílik egymás lakóhelyének játékos megismerésére. 

Számos könyvtár-népszerűsítő kiadvány készül, így igényes kivitelű plakátokon tudja a 

könyvtár reklámozni és hirdetni a rendezvényeket. 

 

A könyvtár dolgozói részt vesznek különböző akkreditált képzéseken, hogy minél több, 

sokrétűbb, magasabb minőségű szolgáltatás nyújtása váljon lehetővé 

A könyvtár azon dokumentum állománya kerül retrospektív feltárásra, amelyek eddig 

még nem voltak számítógépre rögzítve, valamint közös helyismereti adatbázis létrehozását 

tervezzük a helyi gimnáziummal együttműködve. A retrospektív feltárással fejleszthető a 

könyvtár elektronikus katalógusa, az ellátó modullal a kistérségi települési könyvtárak 

adminisztrációja javul. 

A projekttel lehetővé válik a könyvtár többnyelvű honlapjának olyan irányú fejlesztése, 

amellyel az online szolgáltatások népszerűsíthetők. 

S végül az összes költség bizonyos százalékáig bútorok is beszerezhetők. 

 

Összességében a pályázat célja a könyvtárak megismertetése még szélesebb körökben, a 

könyvtár informális szerepének erősítése, valamint legyen még inkább a szórakozás és igényes 

kikapcsolódás helyszíne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Széchenyi István ÁMK és Könyvtár, Nádasd 
 

Pályázat célja:  

Minőségi közszolgáltatás biztosítása a használó központúság, az esélyegyenlőség és az életen át 

tartó tanulás szolgálatában. Az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások minél szélesebb körű 

népszerűsítése, elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály körében. 

 

Olyan 21. századi szintű könyvtári szolgáltatások megteremtése, mely biztosítja a távoli elérés, a 

24 órán át történő folyamatos szolgáltatást, vagyis a felhasználók önállóan végezhetnek 

különböző műveleteket, tájékozódhatnak a könyvtár állományáról stb. 

 

Várható eredmények: 

Törekszünk állományunk teljes körű elektronikus feltárására (SZIKLA 21 Integrált Könyvtári 

Rendszer) és rekordjainkat az országos lelőhely nyilvántartás elveihez igazodó Vas Megyei 

Közkönyvtári Portálon keresztül biztosítjuk. 

 

Olvasáskultúra fejlesztését, könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó programokat, 

könyvtárat népszerűsítő propagandaanyag, játékos feladatmegoldó füzet kiadását, 2011 nyarán 

olvasótábor megvalósítását tervezzük. 

 

Interaktív könyvtári honlap megvalósítása is cél (angol, német, szlovén nyelven). 

 

Könyvtári bútorzat beszerzése: számítógépes asztalok, székek, nem hagyományos 

dokumentumtároló (CD, DVD…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Őriszentpéter 
 

 

A projekt összefoglalása: 

 

A pályázati konstrukció két alapvető célja egyrészt a gyermekek korai 
szocializációjának támogatása a könyvtárakon keresztül, különféle 

olvasásnépszerűsítő programok támogatásával, valamint a leszakadó, hátrányos 
helyzetű térségeken élők esélyegyenlőségének biztosítása.  

Projektünk e két célhoz különösen illeszkedik. Fontosnak tartjuk, hogy 
Őriszentpéteren, mint hazánk egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségének 
központjában működő intézmények, jelen esetben kiemelten a könyvtár olyan 

korszerű szolgáltatásokat, nyújtson, amely lehetőséget biztosít az itt élőknek az 
információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférésre. 

Részcélok: 

helyi és térségi szinten őrzött dokumentumok bekerülése az egységes lelőhely-
nyilvántartásba. 

- helyi közhasznú információk nyilvánossá váljanak  

- szakmailag felkészült könyvtári dolgozók 

Fontosnak tartjuk, hogy könyvtárunk modern szolgáltatásokkal biztosítsa az egész életen át 

tartó tanulás feltételeinek lehetőségét. 

 

Könyvtári honlap kialakítása, távoli elérésű online szolgáltatások biztosításával.  

 

Különféle olvasás népszerűsítő programok: foglalkozások, nyári olvasó tábor, különösen az 

iskolás gyermekek részére. 

 

Helyismereti információ feldolgozás, megjelenítése a honlapon. 

 

 



Móra Ferenc Városi Könyvtár, Szentgotthárd 

 
A projekt célja: Összehangolt fejlesztéssel, új szolgáltatások bevezetésével a könyvtárak 

szerepének növelése az egész életen át tartó tanulás, az iskolarendszerű oktatás és a felnőttképzés 

támogatásában. A könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztésével a hatékonyság növelése, új 

lakossági rétegek bevonása, az olvasási és a digitális kompetenciák fejlesztése, a hozzáférés 

növelése a kulturális szolgáltatásokhoz, online szolgáltatások bevezetése. A könyvtári személyzet 

képzettségének növelése.  

 

A projekt tartalma: 

Az országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó elektronikus katalógusépítés: 

retrospektív állománykonverzió az együttműködő iskolai könyvtárak dokumentumállományát is 

beleértve (a Vörösmarty Gimnázium könyvgyűjteménye, a Takács Jenő Zeneiskola 

kottagyűjteménye). A retrospektív állománykonverzióval a Móra Könyvtár és a vele partner 

iskolai könyvtárak állománya feltártságának növelése, az adatbázis elérhetővé tétele távoli 

hozzáféréssel. 

Interaktív könyvtári honlap készítésével és 24 órás távoli elérhetőségével különböző 

használói csoportok igényeinek kielégítése, a tanulás segítése. A kulturális és közhasznú 

tartalmak, helyismereti, helytörténeti információk hozzáférhetővé tétele.    

Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok 

bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása az iskolai könyvtárakkal partnerségben. 

A könyvtári munkatársak részvétele a pályázati konstrukcióban megvalósuló 

fejlesztésekkel kapcsolatos könyvtárszakmai akkreditált továbbképzéseken, illetve az Országos 

Képzési Jegyzéken szereplő könyvtárszakmai képzéseken. A könyvtárosok szakmai, idegen-

nyelvi és információs kompetenciáinak fejlesztésével a minőségi és hatékony szolgáltatások 

hosszú távú biztosítása. 

A könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő 

helyszíni képzések lebonyolításával a használók segítése. 

A szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő minőségfejlesztési és minőségbiztosítási 

módszerek adaptálása a helyi körülményekre. 

A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés, az 

elektronikus dokumentumküldés megvalósítása, web 2.0-ás, lib 2.0-ás szolgáltatások bevezetése, 

az elektronikus dokumentumküldés megvalósításával a könyvtárhasználók igényeinek 

hatékonyabb kielégítése. 

Bútorbeszerzés a könyvtár, tanulást segítő színtereinek komfortosabbá tételére. 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Vasvár 

A Dr. Bendefy László Városi Könyvtárnak, mint a Vasi Hegyhát Kistérség báziskönyvtárának, 

alapvető célja minden társadalmi réteg számára - minden testi és szellemi adottságokra való 

tekintet nélkül - biztosítani az élet valamennyi területét segítő tudástartalmak elérését, a kistérség 

intézményeivel való szoros együttműködésben. Ezen elveink szellemében fogalmaztuk meg e 

pályázat településünkre vonatkozó célkitűzéseit: 

 

1. Könyvtárunk honlapjának web-opacján keresztül elérhetővé tenni a vasvári könyvtár 

teljes dokumentumállományát, mintegy 12.850 rekord adatbázisban való feltárásával. 

Kiemelt célunk e területen a helyismereti dokumentumok, elsődlegesen a térség fotóinak 

összegyűjtése, visszakereshetővé tétele.  

 

2. Web 2.0-ás, 24 órás elérhetőséget biztosító Interaktív Könyvtári Portál létrehozása. A 

tanulási szükségleteket és a különböző felhasználói csoportok igényeit kielégítő önálló 

intézményi honlap megvalósításával. A projekt részeként kidolgozandó interaktív honlap 

akadálymentesített, magyar, angol és német nyelvű, belső és külső linkkel rendelkező, 

statikus és dinamikus oldalakból tevődik össze. Átlátható, könnyen értelmezhető 

menüsora és szerkezete bővíthető. Lehetőséget kínál az interaktív könyvtárhasználatra a 

saját kölcsönzések hosszabbítására, előjegyzések felvételére. Mindezt egy olvasóbarát, az 

olvasói véleményeknek helyt adó, a gyűjtemény fejlesztéséhez javaslatokat váró, 

témafigyelő szolgáltatásokat biztosít (e-mail, vagy sms formájában), automatikus hírlevél 

küldésére nyílik lehetőség (pl. az új beszerzésekről) igény szerint, könyvajánlók gyűjtése 

és megjelenítése, statisztikai adatok (TOP listák) megjelenítése, helytörténeti anyagok 

feltöltése. Az így kialakított könyvtári honlap elérhetővé teszi a tanulást támogató 

információs tartalmak egyre bővülő körét is. 

 

3. Olvasásnépszerűsítő programok egy része a formális oktatás keretein kívül, önszerveződő 

közösségi lehetőségként kínál alkalmat az élményszerű olvasásra, fejlesztve a 

programokba bekapcsolódók szövegértési és értékelési készségét. „A költő hazatér, a 

szülőföld tiszteleg” Nagy Gáspár életét és munkásságát megismertető, sokszínű, több 

szempontú irodalomnépszerűsítő programsorozat az együttműködő tagokkal, a kicsiktől 

egészen az idős felnőttekig, kiegészítve kézműves foglalkozásokkal a Hegyhát 

szokásainak megismertetésével. Olvasótáborok szervezése. Felolvasó estek a Hegyhát 

alkotóinak anyagából. Műfeldolgozások „színházi” keretek között. „Könyvek viadala a 

Nyugati végeken” a konzorcium településeinek történetét, az ott élők kedvenc 

olvasmányait megismertető népszerűsítő előadások, vetélkedők. Mindezen programjaink 

megvalósítása nagymértékben hozzájárul az élethelyzetükből hátránnyal indulók 

életminőségének javítását elősegítő tudástartalmak megszerzéséhez. 

 

Mindezen terveink megvalósításában tevékenyen a következő intézmények, szervezetek 

kapcsolódtak be az együttműködési megállapodások szellemében: 

 

 Térségi partnerek: 

o Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely 

o Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás 

o Hegypásztor Kör, Oszkó 

o Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár 

o Helytörténeti Múzeum, Vasvár 

o Nagy Gáspár Kulturális Központ, Vasvár 

o Integrált Közösségi Tér, Csehimindszent 

o Integrált Közösségi Tér, Gersekarát 

o Integrált Közösségi Tér, Oszkó 

o Integrált Közösségi Tér, Rábahídvég 



 

 Oktatási intézmények: 

o Ficánkoló Óvoda, Vasvár 

o Kardos László Általános Iskola, Vasvár 

o Általános Iskola, Gersekarát 

o Közös Önkormányzati Általános Iskola, Csehimindszent 

o Prinz Gyula Általános Művelődési Központ, Püspökmolnári, 

o Béri Balogh Ádám Általános Iskola, Győrvár 

o Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola 

o Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára, 

Szombathely 

 


