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TIOP-1.2.3-08/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – 

"Tudásdepó Expressz" Projekt száma és megnevezése: TIOP-1.2.3-08/1-2008-

0077Könyvtáriszolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Zalai tudástár 

létrehozása 

Támogatás összege: 6 324 910.- Ft 

Időtartama: 2009. október 1. - 2010. december 31 

A támogatás segítségével a lenti könyvtár (konzorciumi tagként) bővíti a távolról elérhető, 

online szolgáltatásainak körét. A projekt közvetlen célja olyan korszerű informatikai 

infrastruktúrához és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzájutás, amely 

lehetővé teszi a dokumentumokhoz és az információhoz való széles körű, gyors hozzáférést 

mind a könyvtárak, mind a használóik számára, helyben és távolról, nyitvatartási időben és 

azon kívül is. A Zalai Tudástár létrehozásával a zalai könyvtárak elektronikus szolgáltatásai 

egy közös felületen válnak elérhetővé, lekérdezhetővé 

TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0068 kódszámú „Tudásdepó Expressz” 

Támogatás összege: 11.087.473,- Ft 

Időtartama: 2010.július 1. – 2012. február 28. 

Megvalósító: 4 fő 

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig 

tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó 

szolgáltatás-fejlesztés” című projektben konzorciumi partnerként vettünk részt hat Zala 

megyei könyvtárral együttműködve. 

Eredményei: Az olvasáskultúra fejlesztését, az olvasás, a könyvtárhasználat, a könyvtári 

szolgáltatások népszerűsítő programok, rendezvények valósultak meg gyermekek és 

felnőttek számára 18 alkalommal, összesen 643 fő részvételével. Tíz alkalommal 20 órás 

program keretében a számítógép, az internet, az elektronikus szolgáltatások használatát 

sajátította el összesen 66 fő. A központi ellátórendszer állományából 15.000, a városi 

könyvtár állományából 3.000 db rekord felvitele valósult meg. 3 fő könyvtáros szakmai 

továbbképzésen vett részt a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain. Beruházás, 

eszközbeszerzés: számítógép-asztalok, székek, beszerzése, a könyvtári honlap megújítása, 

akadálymentesítése történt meg. 

Hatásai: Az olvasás, a könyvtárhasználatot népszerűsítő programok résztvevőinek ismeretei 

bővültek.  A digitális és információkeresési készséget fejlesztő program résztvevőinek 

digitális kompetenciái fejlődtek. A könyvtári olvasóterek megújultak, az olvasói 



munkaállomásokat birtokba vehették a használók. Elektronikus katalógusunkban az online 

elérhető rekordok száma jelentősen bővült. A könyvtárosok szakmai ismeretei a 

felnőttoktatás és a könyvtárvezetői ismeretek területén gyarapodtak. Könyvtári portálunk 

arculata megújult, az informatikai akadálymentesítés lehetővé teszi a látásfogyatékosok, 

gyengénlátók számára a honlap nyújtotta szolgáltatások használatát, az információk elérését. 

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0199 kódszámú „Nyitott könyvtár – ablak a világra: iskolabarát 

könyvtári szolgáltatások és tevékenységek a Városi Könyvtár Lentiben” 

Támogatás összege: 18.288.201,- Ft 

Időtartama: 2011. július 1. – 2012. augusztus 31. 

Megvalósító: 3 fő 

Eredményei: A formális oktatást kiegészítő, kulturális kompetenciákat erősítő komplex 

program valósult meg 6 együttműködő intézmény 1016 diákja részvételével öt féle 

tevékenységi forma keretében – havi és heti szakkörök, heti napközis foglalkozás, 

vetélkedők, témahetek, témanapok – 46 foglalkozás 363 alkalma során. 

Hatásai: Bővültek a résztvevők könyvtárhasználati ismeretei, versenyképes tudásuk, 

erősödtek kulturális kompetenciáik. 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott 3505/02436 

azonosító számú Lenti Városi Könyvtárába Szakmai Eszközfejlesztésre célú pályázat. 

Támogatás összege: 1.971.675,- Ft,  

önrész: 219.075,- Ft 

Időtartama: 2012. szeptember 1. – november 30. 

Eredményei: Az épület teljes rekonstrukciója után újonnan kialakított terekbe könyvtári 

bútorzat, kiegészítő berendezések (kanapé, vitrin, görgős paraván képfüggesztő sínrendszer 

babzsák, ülőke) kerültek beszerzésre. 

Hatásai: A felnőtt internet terem és a gyermekkönyvtár többfunkcióssá vált, szolgáltatásaink 

ezáltal bővültek. A felnőtt internet terem amellett, hogy lehetővé teszi a számítógép- és 

internethasználatot, az oktatóteremként történő igénybevételt, galériaként, kiállító teremként, 

közösségi térként is működik. A gyermekrészlegben elhelyezett babzsák ülőkék 

komfortosabbá teszik a látogatók számára a könyvtár használatát, valamint szerepet kapnak a 

könyvtári foglalkozások, könyvtári órák megtartása során is. 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1/2012-0102 azonosító számú, "Olvasás, megértés, érvényes tudás 

támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében" című projektben konzorciumi partnerként 

vettünk részt több zalai könyvtárral együttműködve. 



Támogatás összege: 10.102.000,- Ft. 

Időtartama: 2013. szeptember 1. - 2015. február 28. 

Megvalósító: 3 fő 

Eredményei: Szövegértés-fejlesztő képzések közoktatásban résztvevők számára 5 

együttműködő intézmény közreműködésével 13 alkalommal, összesen 102 fő résztvevővel. 

"Szöveg - több mint irodalom" címmel 10 szövegértés-fejlesztő klubfoglalkozás megtartása 

összesen 496 fő részvételével. Az "Internet világa" 4x3 órás szövegértés-fejlesztő 

klubfoglalkozás 6 alkalommal, mindösszesen 53 fő részvételével. A központi ellátórendszer 

állományából 15.000 db rekord felvitele megvalósult. Beruházás, eszközbeszerzés: 

szerverbővítéshez 2 db winchester, mobil web szerver modul a TextLib integrált rendszerhez, 

a kereső felület mobil eszközökre optimalizált változata, honlapfejlesztés mobil eszközökre, 

foglalkozásokhoz kapcsolódó összes szükséges anyag beszerzése (pl. fejlesztő játékok, 

oktatási segédanyagok). 

Hatásai: A résztvevők szövegértéshez kapcsolódó készségei, digitális szövegértése fejlődött. 

Online elérhető katalógusunkban a rekordok száma jelentősen bővült. Honlapunk és 

katalógusunk mobil eszközökről is könnyen elérhetővé vált. 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott 204131/00144 

azonosító számú pályázat a Minősített Könyvtár cím megszerzésére való szakmai 

felkészülésre. 

Támogatás összege:488.000,- Ft 

Időtartama:2017. szeptember 1. – 2017. december 31. 

Eredményei: 4 fő könyvtáros sikeresen elvégezte a Könyvtári Intézet „A könyvtárak 

minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer” elnevezésű 60 órás akkreditált 

továbbképzési programját. 6 alkalommal könyvtári szakértő segítette intézményünkben a 

minőségfejlesztést, a cím elnyerésére való felkészülést. 

Hatásai: A külső és belső képzésnek köszönhetően a munkatársak minőségügyi ismeretei 

jelentősen bővültek, a minőség iránti elköteleződés nőtt. 

EFOP-3.3.2-16-2016-00267 azonosító számú, "Térségi együttműködés a köznevelés 

eredményességéért Lentiben és környékén" című projekt. 

Támogatás összege: 23.801.715,- Ft. 

Időtartama:2018. július 1. – 2019. december 31. 

Megvalósító: 3 fő 

Eredményei: 6 együttműködő partner szervezettel (1 óvoda, 3 általános iskola, 1 középiskola, 



1 gyógypedagógiai intézmény) került sor non-formális nevelési formák és tevékenységek 

megvalósítására. A program eredményeként 571 (ebből 96 óvodás korú) gyermek került 

bevonásra különféle foglalkozási formákba, 45 tevékenység keretében (kulturális órák, 

témanapok, témahét, klubfoglalkozások, foglalkoztatás sorozatok, táborok, szakkörök, 

felzárkóztató foglalkozás, vetélkedő). A résztvevők közül 144 gyermek hátrányos helyzetű, 

illetve halmozottan hátrányos helyzetű volt. 

Hatásai: A térségi nevelési, oktatási intézmények számára a kulturális területhez kapcsolódó 

non-formális foglalkozási lehetőségeket biztosítottunk, hozzájárulva a gyermekek, diákok 

személyiségfejlődéséhez, művészi és kreatív képességeik kibontakoztatásához, az 

esélyegyenlőséghez. A program tovább erősítette és bővítette a könyvtár partnerkapcsolatait 

az együttműködő szervezetekkel. 

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00005 azonosító számmal nyilvántartott „A helyi identitás és 

kohézió erősítése Lentiben” című projektben konzorciumi partnerként veszünk részt közösen 

Lenti Város Önkormányzatával, valamint a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. 

Támogatás összege: 19.381.000,- Ft 

Időtartama: 2020. május20. – 

Megvalósító: 3 fő 

 


