
 

  



 

Szolgáltatásfejlesztés a könyvtárhasználók hatékonyabb kielégítése 
céljából: 

 

1. Web-alapú szolgáltatáskínálat kialakítása és bővítése 

1. Interaktív könyvtári / intézményi portál létrehozása 
http://mok.repcelak.hu 

2. Elektronikus / Online katalógus fejlesztése 

 

2. Olvasáskultúra fejlesztését, népszerűsítését megcélzó programok / 
kampányok lebonyolítása különös tekintettel az iskoláskorúakra 

 

3. Könyvtárszakmai képzésben való részvétel  

 

A korszerű szolgáltatások kialakításához / igénybevételéhez kapcsolódó 
bútorzat, technikai eszközök beszerzése  

 

Bevezető 

http://mok.repcelak.hu/


 

  

Szolgáltatásfejlesztés – interaktív 

intézményi portál http://mok.repcelak.hu 

http://mok.repcelak.hu/


 

  

Szolgáltatásfejlesztés – interaktív 

intézményi portál http://mok.repcelak.hu 

http://mok.repcelak.hu/


 

  

Szolgáltatásfejlesztés – Online 

könyv(táv)használat   



 

  

Szolgáltatásfejlesztés – Online  

könyv(táv)használat   



Szolgáltatásfejlesztés – Online 

katalógushasználat 



 

  

Szolgáltatásfejlesztés – Online 

katalógushasználat  



 

  

Szolgáltatásfejlesztés –  Online 

katalógus fejlesztés - Fotó kereső 



 

  

Szolgáltatásfejlesztés –  Online 

katalógus fejlesztés / A Fotó kereső 



 

  

Szolgáltatásfejlesztés – Online 

katalógus fejlesztés / A Fotó kereső 

Keressünk rá a Radó szóra, mit találunk?  

Keressünk a sajtkészítéssel kapcsolatos képet! 

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok – 

Tatay-vetélkedő 

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok – 

Tatay-vetélkedő 

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok – 

Tatay, 100 konferencia 

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok – 

Tatay, 100 konferencia 

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok – 

Tatay-rejtvényfüzet  

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok – 

Móra-hét (Répcelakon) 

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok – 

Móra-nap (Uraiújfalu)  

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok –
Szamárfülek 

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok –
Lapozgató 

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok –
Könyvhódító 

 



 

  

Olvasásnépszerűsítő programok –
Könyvhódító 

 



 

  

 … és még minden egyéb  

•  Szakmai tudás megújítása  

 

• A web 1.0-tól a web 2. felé a megváltozott internetes 

világban - Boros András 

• A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek) 

– Csuka Éva 

 

 

• Bútorzat, technikai eszköz bővülés 



 

  

Összefoglalás / értékelés 

 

A projektben megvalósítottak a könyvtár eddigi tevékenységének szerves 

továbbfejlesztését célozták meg.  

Reményeink szerint olyan könyvtár képét erősítettük, mely feladatrendszerében 

a digitális és információs írástudáshoz kapcsolódó ismeretek megszerzésének 

segítése és a hagyományos olvasási kultúra ápolása azonos súllyal szerepel.  

 

A projekt megvalósítása során köszönettel tartozunk: 

• a Berzsenyi Dániel Könyvtár vezetésének és illetékeseinek 

• a folyamat összefogásáért, a korrekt együttműködésért; a folyamatos 

segítőkészségért  

• a helyi megvalósításban partnerként együttműködő Móra Ferenc Általános és 

Művészeti Iskolának, különösen azon pedagógusoknak akik az egyes fázisok 

megvalósításában segítettek. 

 



 

  

 

                                                                     TÁMOP 3.2.4-08/1  „Tudásdepó Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális informális 

                                                                      képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 

                                                                      TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0031 

 Vas megye könyvtárai formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése 

Készítette: Csuka Éva 


