BÁCS-TUDÁS-TÁR
A lakosság tájékozódását, tanulását, olvasását támogató szolgáltatásfejlesztések
Bács-Kiskun megye könyvtáraiban
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.4-08/1
"Tudásdepó-Expressz" pályázaton a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József
Könyvtára vezetésével megalakult konzorcium a BÁCS-TUDÁS-TÁR projekttel
69. 428 925,- Ft támogatást nyert.
A projekt résztvevői:
Katona József Könyvtár – Kecskemét
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár – Tiszakécske
Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény – Bácsalmás
Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára.
A projekt célja volt, hogy a könyvtárak jobb hatásfokkal szolgálják a minőségi oktatást, a
formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal
megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését, külön figyelve a hozzáférés
területi különbségeinek a csökkentésére.
BÁCS-TUDÁS-TÁR projekt a lakosság tájékozódását, tanulását, olvasását támogató
szolgáltatásfejlesztéseket tervezett és valósított meg Bács-Kiskun megye könyvtáraiban 2010
és 2012 között, illetve fenntartja ezt saját forrásaiból az ezt követő években.
A konzorcium tagjai tízféle tevékenységre vállalkoztak:
24 órán keresztül elérhető könyvtári online szolgáltatások nyújtása
Több mint 120 ezer dokumentum példányának adatát digitalizálták a könyvtárosok. 7500 cím
bibliográfiai leírása és elektronikus katalógusban történő feltárása megtörtént. Bácsalmás és
Tiszakécske és több könyvtári szolgáltatóhely katalógusa elérhető az OLIB katalógusban az
interneten.
Interaktív könyvtári portálok kialakítása
A BÁCS-TUDÁS-TÁR a megye kulturális közösségi portálja. Szolgáltatásaival és
adatbázisaival megteremti az önálló tájékozódás feltételeit hozzájárulva a lakosság életen át
tartó tanulásához.
A portál információt nyújt Bács-Kiskun megye valamennyi települési könyvtáráról, bemutatja
a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatáshoz csatlakozó kistelepülések könyvtári
szolgáltatóhelyeit és Kecskemét fiókkönyvtárait. Külön menüpont tájékoztat a megyében élő
nemzetiségi lakosság könyvtári lehetőségeiről.
A Europe Direct címszóra kattintva a Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont
szolgáltatásairól, rendezvényeiről, az Európai Unió aktualitásairól tájékozódhatunk.
A pályázat támogatásával kialakított tudásoldalak és adatbázisok további bővítését teszi
lehetővé a könyvtárosok portálon végezhető közös munkája. A távhasználattal a használók is
aktívan segíthetik a tudásbázis gyarapodását.
Használóképzés
30 órás Könyvtári InfoSuli használói tanfolyamok indultak az elektronikus
könyvtárhasználat ismereteinek oktatására. A projekt ideje alatt 39 csoportban 472 használó
vett részt a képzésen, amelyhez könyvtárunk saját fejlesztésű tananyagot készített. Célunk
továbbra is elsősorban a digitális írni-olvasni tudás terjesztése, és ezen a területen az
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esélyegyenlőség segítése volt olyan rétegek számára is, akik az egyéb képzőhelyek kínálta
lehetőségekkel nem tudtak élni. Különösen nagy jelentősége volt ennek a tanulási formának a
kistelepüléseken, ahol mobil gépparkkal egészítettük ki a helyben meglévő gépeket, és
természetesen az oktatási segédletet, a szakoktatót is mi biztosítottuk.
Az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése
A Katona József Könyvtár olvasásnépszerűsítő programsorozata 2011-ben indult, és a
Könyvtári olvashow címet kapta. Három fő területe a különböző korosztályok figyelmére
számíthatott. Konzorciumi partnereinkkel együtt 317 olvasásnépszerűsítő programot
szerveztünk a megyében, amin 12 692 fő vett részt a néhány pici babáktól a nagyikig. Az
Internetes olvashow érdekes kínálatát 241 csapatban 723 játékos élvezte a kistelepüléseken és
a városokban egyaránt.
Szakemberképzés
A Katona József Könyvtár, mint akkreditált felnőttképzési intézmény, a „Minőség
menedzsment a könyvtárban” akkreditált könyvtárszakmai I-IV modulos képzésen, 8
tanfolyamon 158 könyvtáros kapott tanúsítványt.
A konzorcium könyvtárainak munkatársai közül is többen éltek a továbbképzési
lehetőségekkel: angol és német szaknyelvi tanfolyamon, a könyvtárost felnőttoktatásra
felkészítő kurzuson, a megváltozott internetes világban való eligazodáshoz segítséget nyújtó
képzésen gyarapították tudásukat kollegáink.
Megújult környezet
Kivételes lehetőség volt a TÁMOP projektben az a 10 %-os átjárhatóság, amit a
szolgáltatások forrásaiból eszközfejlesztésre fordíthattunk. Mindhárom közkönyvtár a
legfontosabbnak egy olyan tér új berendezését tekintette, amit a gyerekek és felnőttek
egyaránt használhatnak. A bútorválasztás fontos szempontja volt, hogy a sokféle
foglalkozáshoz minél könnyebben és gyorsabban át lehessen rendezni az olvasóteret.
Szülők, gyerekek és könyvtárosok Kecskeméten, Bácsalmáson és Tiszakécskén is örömmel
fogadták a megszépült környezetet, ami még jobban csalogat a beszélgetésre, játékra,
olvasásra egyaránt.
A vállalt feladatok megvalósításával a könyvtárak, mint az iskolán kívüli tanulást, önképzést,
információszerzést segítő közszolgáltató intézmények a támogatást jól fektették be a jövőbe.
Kecskemét, 2012. február 22.
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