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II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
KÖNYVTÁR ÉS TANULÁS: GYORSABBAN, KÖNNYEBBEN, AKÁR OTTHONRÓL IS 
 

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

keretében benyújtott EFOP-4.1.8-16-2017-00026 kódszámú „A tanulást támogató könyvtári 

infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban” című támogatási 

kérelme 95 764 282 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 100%-os támogatási 

intenzitásával kerül finanszírozásra. Az IKT eszközök fejlesztése mellett a legnagyobb volumenű 

beruházás egy új könyvtárbusz üzembe helyezése lesz, így közvetve vagy közvetlenül minden 

miskolci és megyebeli lakos profitálhat a fejlesztésekből: gyorsabban, könnyebben, akár otthonról 

juthat hozzá a szükséges információhoz. A projekt 2018. január 1. és 2019. augusztus 31. között 

valósul meg. 

  

Ha szüksége lenne egy könyv néhány oldalának digitális másolatára ahhoz, hogy továbbhaladhasson a 

munkájában, a tanulásban, akkor hamarosan otthonról, az online katalóguson keresztül is elindíthatja 

kérését, „megrendelheti” azt a könyvtárból. Ugyanis a digitális másolatszolgáltatás fejlesztése is része – 

többek között – a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár pályázatának. A projekt általános célja, hogy 

a könyvtári infrastruktúra olyan irányba fejlődjön, ami segíti az egész életen át tartó tanulást, az azt támogató 

szolgáltatások és programok megújítását, bevezetését. Ilyen a fenti példa is, tehát, hogy egy szkennelt 

dokumentumért nem kell majd személyesen bemenni a könyvtárba. Ennek technikai hátterét ugyanúgy egy 

új, nagy teljesítményű szerver teremti meg, mint az online beiratkozásét, a könyvtár digitalizált 

dokumentumainak elérhetővé tételét, vagy éppen a tanulást, önképzést segítő tartalmak, adatbázisok 

gyorsabb, stabilabb elérését. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében működő kistelepülési 

könyvtárak közül 105 már készen áll rá, de csak 35 vezette be a gépi kölcsönzést – az új szerver révén 

felgyorsulhat ez a folyamat is. 

Ugyancsak a kistelepülések lakóinak jobb kiszolgálását biztosítja majd a kifejezetten a helyi igényekre 

szabott, a könyvtár szakmai elképzelései szerint elkészítendő könyvtárbusz, ami nemcsak sokkal nagyobb, 

de korszerűbb, jobban felszerelt is lesz az eddigieknél. Huszonhét Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település 

összesen 6579 lakosához jut majd el a valóban buszméretű, nemcsak könyvekkel és számítógépekkel, de 

gyors internetkapcsolattal, LED televízióval, multifunkcionális nyomtatóval is felszerelt mozgó könyvtár. 

Ráadásul az olvasni- és néznivalók mellett programokat is kínál – a projekt keretében pedig képzéseket is. 

A megfelelő technikai háttér megteremtése után ugyanis számos képzést is indít a könyvtár. A 

könyvtárbuszon az állampolgári és digitális alapkompetenciákat fejlesztő foglalkozásokat szerveznek. A 

könyvtár oktatótermébe beszerzendő laptopok révén pedig háromféle képzés valósulhat meg a 

munkanélküliek, az idősebb korosztály, illetve a kistelepülési könyvtárakban dolgozó, de könyvtári szakmai 

ismeretekkel nem rendelkező munkatársak számára.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

További információ: 

Kapcsolattartó: dr. Prokai Margit projektmenedzser, szakmai vezető 

Cím: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. 

Tel.: +36 (46) 503-123 

E-mail: prokai@rfmlib.hu 

Honlap: www.rfmlib.hu 
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