Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Könyvtárunk költségvetését folyamatosan kiegészíti pályázati forrásokkal. Nyertes
pályázataink részletes felsorolása és a pontos pályázati összegek az Ajánlott
dokumentumoknál A saját bevétel növelésére tett intézkedéseket alátámasztó
dokumentumokban található.
Mivel az egyes évek között jelentős eltérés van a pályázati források nagyságrendjében,
megvizsgáltuk, hogy az utóbbi három évben milyen lehetőségeink voltak, és milyen
eredményeket értünk el a pályázati pluszforrások bevonásával.
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Egyértelműen látható, hogy 2018 kiemelkedő volt pályázataink szempontjából, a három
év támogatásának több mint ¾ részét ebben az évben nyertük el. Ez 3 nyertes Európai uniós
pályázatunknak köszönhető, melyek előkészítése már a korábbi években megkezdődött, de a
támogatás összege 2018-ban realizálódott.
2016-ban duplája volt a támogatásunk, mint 2017-ben, ekkor a Nemzeti Kulturális
Alaphoz nyújtottunk be több sikeres pályázatot.
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2016-ban a legjelentősebb támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól kaptuk, 11 nyertes
pályázatunk megvalósítására kerülhetett sor. Ezek keretében alakítottuk át a Gyermekvilág és
az Infotéka tereit, és berendeztük a Tinivilágunkat, A Petőfi Népe című folyóirat újabb három
évét digitalizáltuk és Könyvtári Minőségirányítás Továbbképző tréninget szerveztünk az
ország

több

pontjáról

érkezett

szakembereknek.

A

KönyvtárMozi

szolgáltatást

népszerűsítettük programokkal egész évben, és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel
együttműködve kiadtuk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer: Ajánlás című kiadványt.
További programszervezésre: az OKN programjaira, szépirodalmi és ismeretterjesztő
programokra, szakmai továbbképzésre is sikeresen pályáztunk.
A Europe Direct hálózat tagjaként az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletétől
több mint 6 millió forintot kaptunk az éves működésre.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumánál az ODR szolgáltatásokra 4 millió forint
támogatást ítéltek meg, mellyel országosan is kiemelkedő ODR tevékenységünket folytattuk.
Fenntartónk, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata is több programunkhoz
nyújtott támogatást, illetve szükség szerint a pályázati önrész biztosítását is vállalta, összesen
több mint 3 millió forint értékben.
A Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956ról szóló kiadványunkat és a hozzá kapcsolódó konferencia megszervezését támogatta1,4
millió forinttal
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2017-ben pályázati forrásaink az előző évhez képest kb. felére csökkentek, elsősorban
azért, mert a 2016-os kiemelkedően magas NKA pályázatok megvalósítása után 2017-ben a
könyvtárunk hosszú távú célkitűzéseinek inkább az Európai uniós támogatások feleltek meg,
ezért ezek kidolgozására és beadására fókuszáltunk, amelyek 2018-as költségvetésünkben
realizálódtak. Emiatt 2017-ben a legnagyobb pályázati forrást a Europe Direct működtetésére
kapott támogatás jelentette.
A Nemzeti Kulturális Alap 5 pályázatunkat támogatta, ezek mindegyike programok és a
szakmai továbbképzés szervezéséhez nyújtott segítséget.
ODR támogatásunk sajnos ebben az évben kiemelkedően magas teljesítésünk ellenére is
visszaesett, 4-ről 2,5 millió forintra.
Fenntartónk ebben az évben is biztosította a pályázatokhoz szükséges önrészt és a városi
programokhoz való csatlakozás lehetőségét.
Kisebb arányú, de azért jelentős volt a nyári diákmunka program támogatása is.

Nyertes pályázatok eredményessége

4

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Közép-és Keleteurópai Történelem
és Társadalom
Kutatásáért
NKA
Közalapítvány
4%
0%

Pályázaton nyert összeg
megoszlása
2018

EMMI
2%

Kecskemét Megyei
0% Jogú Város
Önkormányzata
1%

Európai uniós
támogatás
93%

2018-ban egyértelműen az Európai Uniós források játszották a főszerepet. A Europe
Direct előző évekhez hasonló mértékű támogatása mellett három pályázatunk is sikeres lett:
EFOP-3.3.2-16-2016-00311 számú Könyvtári Kalandtúra elnevezésű pályázatunk
óvodások és általános iskolások részére nyújt a formális és informális tanulást kiegészítő
programokat, iskolákkal, óvodákkal együttműködve. Nem csak Kecskemét területén, hanem a
megye

több

településén

nyújtunk

könyvtárlátogatások

keretében

szövegértést,

együttműködést, problémamegoldó gondolkodást nyújtó foglalkozásokat.
A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR! című EFOP-3.7.3-16-2017-00300
azonosítójú pályázatunk az egész életen át tartó tanulás lehetőségét kínálja felnőtt korúaknak.
Elsősorban olyan használói rétegek felé fordulunk, akik kiszorultak a hagyományos képző
intézményekből. A projektben 3 év alatt 28 tanulási programot terveztünk meg 2560 órában,
összesen 750 részvevővel, többek között angol és lovári nyelv, textiljáték-varrás, roma
kultúrtörténeti, szülők iskolája és sok egyéb szerteágazó témakörben.
Mindkét pályázatunk jelenleg is tart, nagy népszerűségnek örvendenek a meghirdetett
programok, szakkörök, előadások, az esedékes Mérföldkövekről szóló beszámolókat
elkészítettük.
Harmadik pályázatunk a Katona József Könyvtár egy életen át! Nem formális és
informális tanulóterek és szolgáltatások fejlesztése című, EFOP-4.1.8-16-2017-00169
azonosító számú. Az előző két pályázat könyvtárunk egyik legfontosabb alapvető céljának
megvalósításához, az életen át tartó tanulás lehetőségének biztosításához szervezett
programokhoz nyújt forrást. Harmadik pályázatunk az ezekhez szükséges tárgyi feltételeket
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teremti meg. Korszerű tanulótereket alakíthattunk ki könyvtárunkban, kapcsolódó
célbútorokkal és IKT eszközökkel. Egyéni és közösségi tanulótér, digitális labor és kreatív
stúdió kialakítására került sor, ezekre az elkövetkező években jelentős mennyiségű új
szolgáltatásunk épül majd. A pályázat keretében többek között az oktatást segítő laptopok,
tabletek, projektorok, 3D nyomtató és plakátnyomtató, programozható Lego robotok
beszerzése történt meg.
Természetesen ezen pályázataink nagyságrendje kiemelkedő, de nem feledkezhetünk
meg 2018-ban a fenntartótól kapott támogatásokról sem. Az NKA és az ODR támogatások
továbbra is fontosak tevékenységünkben.
A továbbiakban is arra törekszünk, hogy a céljainknak megfelelő pályázatokon
elinduljunk, és minőségi, átgondolt pályázatainkkal a lehető legtöbb forrást szerezzük meg a
használóink minél sokoldalúbb és magasabb szintű kiszolgálása érdekében.
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