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A mezőkövesdi könyvtár a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által kiírt Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
meghirdetett “Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázaton (TÁMOP
3.2.4/08/1) “A könyvtári szolgáltatások fejlesztése az
élethosszig tartó tanulás szolgálatában” címmel 16.698.161 Ftot nyert.
A pályázat megvalósítása során szeretnénk könyvtárunk
weblapját (www.matyovk.hu) többnyelvűvé (magyar, angol, német)
tenni, a weblapon elérhetővé tenni elektronikus katalógusunkat
(ez már megvalósult), dokumentumállományunk teljeskörű
feldolgozását elvégezni (jelenleg mintegy 50% van
feldolgozva), író-olvasó találkozókat, gyermekfoglalkozásokat,
szakmai tanfolyamokat és egyéb könyvtári rendezvényeket
szervezni és dolgozóink továbbképzését biztosítani szakmai és
nyelvi tanfolyamokon a 2010-es és 2011-es évben.
A pályázat megvalósítását katalógusunk weblapon keresztüli
elérhetőségének
biztosításával
már
elkezdtük,
dokumentumállományunk feldolgozását 2011 végéig szeretnénk
befejezni.
Projekt neve: TÁMOP 3.2.4/08/1
Projekt címe: A könyvtári szolgáltatások fejlesztése az
élethosszig tartó tanulás szolgálatában
Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pályázat kiírójának webcíme: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága
Közreműködő szervezet címe: H-1055 Budapest, Bihari János utca
5.
Közreműködő szervezet webcíme: www.okmt.hu
Kedvezményezett neve: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Kedvezményezett webcíme: www.mezokovesd.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

TIOP pályázat
TIOP pályázat – 2010.07.30.
A mezőkövesdi könyvtár a felsőzsolcai Általános Művelődési
Központ könyvtárával közösen a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program (TIOP) keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúrafejlesztése – “Tudásdepó Expressz”
pályázaton
“Összehangolt
informatikai
és
infrastruktúrafejlesztés a felsőzsolcai és a mezőkövesdi
könyvtárakban” címmel 8 millió Ft támogatást nyert.
A mezőkövesdi könyvtárra eső 4 millió Ft-ból az alábbi
eszközök kerültek beszerzésre:
képernyő-olvasókészülék gyengénlátó olvasóink részére –
az önálló könyvtárhasználat elősegítésére
10 db munkaállomás Windows 7 operációs rendszerrel és

Microsoft Office 2010 programcsomaggal, melyből 5 db
olvasóinknak, 2 db olvasószolgálati munkára, 3 db irodai
adminisztrációs munkára lesz használva
1 db multimédiás gép Windows 7 operációs rendszerrel,
Microsoft Office 2010 programcsomaggal, melyen
videódigitalizálási, képszerkesztési feladatokat is el
tudunk végezni olvasóinknak
A4-es, színes lézernyomtató
Projektor, és az irányítására szolgáló prezenter
előadások tartásához
A4-es digitalizáló tábla
Fejlesztettük, gyorsabbá tettük belső számítógépes
hálózatunkat (új router, switch)
Mindezen új eszközökkel, szolgáltatásokkal állunk olvasóink
rendelkezésére.
Projekt neve: TIOP 1.2.3/09/1-2009
Projekt
címe:
Összehangolt
informatikai
és
infrastruktúrafejlesztés a felsőzsolcai és a mezőkövesdi
könyvtárakban
Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat kiírójának webcíme: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága
Közreműködő szervezet címe: H-1055 Budapest, Bihari János utca
5.
Közreműködő szervezet webcíme: www.okmt.hu
Kedvezményezett neve: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Kedvezményezett webcíme: www.mezokovesd.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

NKA pályázat
NKA pályázat – 2010.07.30.
A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. városi könyvtára a
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma
pályázatán szolgáltatótérbővítésre közel 2 millió Ft-ot nyert.
A pályázatból megvalósult a számítógépes terem berendezése,
melyben részben a TIOP 1.2.3/09/1 pályázaton nyert
számítógépeket helyeztük el. Itt olvasóinknak lehetőségük van
számítógépet és internetet használni (Windows 7 operációs
rendszer, Microsoft Office 2010 programcsomag).
A helytörténeti kutatószoba kialakításánál elsődleges célunk
az volt, hogy helyismereti dokumentumgyűjteményünket egy
helyen tudjuk tárolni, és ugyanabban a helyiségben
biztosítsunk
helyet
az
olvasóknak
a
kutatásra,
ismeretszerzésre.
Az új helyiségek kialakításával és berendezésével közel 50 m2vel nőtt könyvtárunkban az olvasótér, melyekben várjuk
olvasóinkat.

TIOP pályázat
TIOP pályázat – 2010.03.01.
A mezőkövesdi könyvtár a felsőzsolcai Általános Művelődési
Központ

könyvtárával

közösen

a

Nemzeti

Fejlesztési

Ügynökség által kiírt Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program (TIOP) keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúrafejlesztése – “Tudásdepó Expressz”
pályázaton
“Összehangolt
informatikai
és
infrastruktúrafejlesztés a felsőzsolcai és a mezőkövesdi
könyvtárakban” címmel 8 millió Ft támogatást nyert.
Ebből mind a felsőzsolcai, mind a mezőkövesdi könyvtár 4-4
millió Ft támogatásban részesül.
A projekt forrásából elsősorban a már elavulttá vált könyvtárinformatikai eszközállományának modernebb, fejlettebb,
felhasználóbarát fejlesztését céloztuk meg az eszközök
lecserélésével.
A

felsőzsolcai

és

mezőkövesdi

könyvtárak

IKT

eszközei

hiányosak, elavultak, nem elégítik ki az olvasók, illetve a
könyvtár dolgozóinak mindennapi munka során felmerülő
igényeit. Jelen pályázat lehetőséget biztosít a hiányzó
eszközök, szoftverek, IKT eszközök beszerzésére. A
fejlesztéssel lehetőség nyílik a meglevő szolgáltatások
bővítésére, új könyvtári szolgáltatások bevezetésére, pl.
olvasói és dolgozói munkaállomások, színes nyomtatás, íróolvasó találkozók, rendezvények, tanfolyamok kiegészítése
projektoros bemutatókkal.
Pályázatunk megvalósítását – az IKT eszközök beszerzését –
2010. április 1-én kezdjük el könyvtárunkban.
Projekt neve: TIOP 1.2.3/09/1-2009
Projekt
címe:
Összehangolt
informatikai
és
infrastruktúrafejlesztés a felsőzsolcai és a mezőkövesdi
könyvtárakban
Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat kiírójának webcíme: www.nfu.hu
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága
Közreműködő szervezet címe: H-1055 Budapest, Bihari János utca

5.
Közreműködő szervezet webcíme: www.okmt.hu
Kedvezményezett neve: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Kedvezményezett webcíme: www.mezokovesd.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

