BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 1-3/2017.

Sorszám:

20.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 30. napján tartandó ülésére

Tárgy:

Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése
című pályázat benyújtása

Az előterjesztést készítette: Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető
Előadó:

Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta:

PVÜB, HB

Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Jóváhagyta:
Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár pályázati terve
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései keretében
Pályázó: Balatonboglár Város Önkormányzata
Célja: A könyvtári intézményrendszer és fenntartóik részére az egész életen át tartó
tanuláshoz
szükséges
kulcskompetenciák
erősítését
támogató
szükséges
infrastrukturális feltételek megvalósítása.
Azaz a hátsó terasz beépítésével egy 20-25 fős terem kialakítása, ahol pl.
gyermekfoglalkozások és egyéb rendezvények tarthatóak.
Mellette a régi rész tető- és ablakcseréjével, szigetelésével, fűtéskorszerűsítésével és
a mellékhelyiségek felújításával, valamint a mozgáskorlátozottak és más
fogyatékossággal élők részére kialakított megoldásokkal korszerű, igényes épületet
biztosítsunk a látogatók részére.
Pályáznánk még vetítés és hangtechnikai eszközökre, számítógépekre, szerverre,
asztalokra és székekre.
Forrása:
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt alpontok (1.
bővítés, 2. korszerűsítés, 5. IKT eszközök, 6. bútorok, 7. akadálymentesítés) szerint
alpontonként 5 millió Ft – 20 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Célcsoport:
- a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, és
- az egész életen át tartó tanulásban részt vevők. (pl. könyvtári olvasók)
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. tevékenységtípus: Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató
feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív
foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas
helyiségek tereinek kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek
kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz
szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása,
épületbővítés.
2. tevékenységtípus: Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a
fejlesztés helyszínéül szolgáló meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú
terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek
átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti
kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó,
öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.

5. tevékenységtípus: A könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, képernyő,
nyomtató, szoftver, számítógép (használói- és munkaállomás), laptop, projektor,
interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az
informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök.
Önkiszolgáló kölcsönzéshez kapcsolódó IKT eszköz és szoftver RFID rendszer
kialakításához szükséges IKT és szoftver. Monitor, szkenner, digitális kamera, külső
háttértároló, Wifi- router és egyéb kisértékű IKT eszköz.
A felsorolt tevékenységek (1-5. tevékenységtípus) közül minimum egy választása és
megvalósítása kötelező.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
6. tevékenységtípus: A könyvtári terekben oktatási és
tevékenységhez kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése.

foglalkoztatás

jellegű

7. tevékenységtípus: Fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató
könyvtári infrastruktúra fejlesztése, kialakítása az alább felsoroltak közül legalább két
eszköz vagy szoftver eszköz beszerzése:
- Hangostérkép indukciós hurok
- Optikai segédeszközök, a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb
eszközök; képernyőolvasó programok, szoftverek; speciális beszélőegység; Braillekijelző; Braille-nyomtató; Braille billentyűzet; infrasugaras eszközök; jegyzetelő
gépek; fejegér szett; szemegér szett stb.
Határozat Javaslat:
A
projekt
megvalósításával
Balatonboglár
város
hozzájárul
a
könyvtári
intézményrendszer egész életen át tartó tanulást támogató oktatási-képzési
szerepének erősítéséhez és megújulásához, a szolgáltatások IKT hátterének és a
szolgáltatási terek számának növeléséhez és egyúttal az elérhető célcsoport
számának emelkedéséhez, s ennek segítségével az Európai Bizottság által feltételként
meghatározott, az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája céljának eléréséhez
az alábbiak szerint:
Tervezett pályázati megoldások:
1. Oktatóterem a hátsó terasz beépítésével (20-25 fő részére) kialakítása bútorokkal,
projektorral, vetítővászonnal, esetlegesen hangtechnikával és interaktív táblával. A
tér alkalmas legyen digitális használó képzést szolgáló tanfolyamok céljára.
2. A jelenlegi szépirodalmi részleg és a gyermekrészleg felújítása olvasásfejlesztő
Foglalkozásokhoz. Tetőcsere.
3. A mosdók átalakítása és akadálymentesítése, pelenkázó kialakítása.
4. Vezetővonalak, hangostérkép kialakítása látássérülteknek, indukciós hanghurok
kialakítása hallássérülteknek.
5. Bútorok és szoftverek beszerzése. A látás és hallássérültek könyvtári
szolgáltatásának, tanulás segítésének céljára speciális megoldások kialakítása.
Valamint képszerkesztő szoftverek, vagy ezzel egyenértékű programcsomag.
6. Textlib integrált könyvtári rendszer telefonos és tabletes moduljának megvásárlása.
7. Fűtés átalakítása –klíma beszerzése.
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