Pályázat
„Tudásexpó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. Könyvtárhasználók
igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés. Olvasással a jövőért a
szolnoki kistérségben. című TÁMOP-3.2.4.-08/1 jelű pályázaton 44.006.400,- Ft összegű
támogatást nyert Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A nyertes pályázatot az
Önkormányzat a kistérség 7 településével konzorciumi formában nyújtották be.

A projekt adatai
•
•
•
•

A projekt neve: „Olvasással a jövőért a szolnoki kistérségben”
A projekt megvalósításának kezdete: 2010.06.01
A projekt megvalósításának befejezése: 2011.10.31.
A projekt leírása: A projektben résztvevő könyvtárak szolgáltatásai mennyiségileg és
minőségileg is bővülnek. A fejlesztések során 100 000-rel nő az elektronikus
katalógusban feldolgozott dokumentumok száma. Új korábban nem működtetett
szolgáltatások (közös adatbázisokon való online keresés, dokumentumküldés, digitális
dokumentumokhoz való online hozzáférés) működtetésével, valamint a nem formális
tanulást segítő szolgáltatások biztosítása révén bővül elsősorban a távoli felhasználók
köre. A könyvtárszakmai képzések által a könyvtárak magas minőségű
szakemberekkel fognak rendelkezni. A projekt megvalósulásától remélt fejlődések: a
könyvtári szolgáltatások a nap 24 órájában való elérhetősége, esélyegyenlőség
megteremtése, olvasás- és könyvtárhasználat népszerűsítés, közhasznú és helyismereti
dokumentumokhoz való gyors hozzáférés, olvasókultúra fejlődését elősegítő
rendezvények szervezése, szabadidő hasznos eltöltése a célcsoportok számára,
könyvtárszakmai, idegen nyelvi képzések a magas színvonalú munka
megteremtéséhez.

A konzorciumi partnerek által elnyert vissza nem térítendő támogatás:
- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 42.544.800,- Ft
- Besenyszög Község Önkormányzata 4.896.200,- Ft
- Martfű Város Önkormányzata 8.501.491,- Ft
- Nagykörű Község Önkormányzata 9.593.820,- Ft
- Kőtelek Község Önkormányzata 4.586.799,- Ft
- Rákóczifalva Város Önkormányzata 4.988.888,- Ft
- Zagyvarékas Község Önkormányzata 5.518.100,- Ft
Összesen: 80.630.098,- Ft
A kapott támogatást minden település közvetlenül kapja, és saját maga használja fel.
•
•
•
•

Kedvezményezett neve: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett elérhetősége: H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Tel: 56/503-402
Közreműködő szervezet: OKMT Támogatáskezelő Igazgatósága
Közreműködő szervezet elérhetősége: H-1055 Budapest Bihari J. u. 5.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

