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A NAGYKANIZSA KISTÉRSÉGI KÖNYVTÁR-ELLÁTÁSI 
SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 

 
Részletek a benyújtott pályázat szövegéből 

  
 Az együttműködő települések a könyvtári szolgáltatások színvonalának emelése 
és egyben hatékonyabbá tétele érdekében, figyelembe véve az országos kistérségi 
ellátásfejlesztés (KSzR) szakmai koncepcióját, többcélú kistérségi társulás keretében 
létrehozzák a Nagykanizsa Kistérségi Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszert....   
 ...az elnyerni kívánt támogatás felhasználásának célja a társulás Könyvtárainak 
egységes szolgáltató rendszerré fejlesztése... 
A rendszer egy kistérségi informatikai rendszeren keresztül biztosítja az ODR 
szolgáltatásainak elérhetőségét, azt, hogy a kistérségben a könyvtári szolgáltatások 
jelentős köre utazás nélkül elérhetővé váljék a kistérség valamennyi településén élő 
lakosság számára, a térségi szakmai kommunikációt, és a más információs térségben 
működő rendszerekhez való kap-
csolatot. 
Cél: 
- a társulás könyvtárainak egységes 
szolgáltató rendszerré fejlesztése, 
ezáltal 
- intelligens kistérségi információs 
hálózat kialakítása a kistérség 
könyvtáraiban. 
- A magyar könyvtári rendszer mind 
több szolgáltatásához való hozzáférés 
biztosítása a kistérség lakossága 
számára. Annak biztosítása, hogy a 
társulás tagkönyvtárai (ezáltal a 
felhasználói) egységesen, azaz azonos 
formában és azonos tartalommal 
juthassanak információhoz és dokum-
entumhoz hatékonyan és gyorsan. Az 
ODR-hez való csatlakozás révén 
biztosított a NK-KSzR tagkönyvtárai 
környezetében élők számára a 
hozzáférhető információk és dokumen-
tumok megsokszorozása, a térségen 
belüli információs esélyegyenlőség.  
- A kistérségi együttműködések 
erősítése, közös identitástudat kialakítása és erősítése, szervezeti minta felmutatása az 
együttműködésre. 
 
Az NK-KSzR szolgáltatásai: 
 

 NK-KSzR-en belüli könyvtárközi kölcsönzés A rendszer kiépülését követően 
az NK-KSzR könyvtárai egységesített elektronikus formában juttatják el kéréseiket a 
központi szervező feladatot ellátó Halis István Városi Könyvtárba, majd a 
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dokumentumot is e könyvtár révén kapják meg postai úton, vagy az NK-KSzR 
szolgálati járművével. A jármű útvonalát és menetrendjét a célszerű és takarékos 
használat szempontjai szerint határozzuk meg, a költségek kímélése céljából. 

 Könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en keresztül. A könyvtárközi 
dokumentumforgalmat szervező szoftver segítségével folytatnak könyvtárközi 
kölcsönzést az NK-KSzR tagkönyvtárai. (Szükség esetén a Halis István Városi 
Könyvtár szakembereinek segítségével.)  
 NK-KSzR-en belüli elektronikus dokumentum- és információcsere. A 
rendszeren belül minden könyvtár küldhet és kaphat bármilyen gyűjteményéből eredő 
elektronikus formájú dokumentumot: digitalizált szöveget, képet, mozgóképet, 
hangdokumentumot. A küldemény hasznosításának módját a küldő könyvtár 
meghatározhatja. A rendszeren belüli dokumentum, adat- és információcsere ingyenes. 
 Könyvtári információk kérése a könyvtári rendszer bármely pontjáról 
(főként a LIBINFO használata). Ezt az internet segítségével önállóan kezdeményezik 
és hajtják végre a rendszer tagkönyvtárai, melyhez a képzéseken és a NK-KSzR 
honlapján keresztül kapnak segítséget.  

 Kistérségi Informatikai Rendszer. A közösen kialakított kistérségi 
informatikai rendszerben kialakított kérdezőfelületen lehet keresni a rendszerben lévő 
dokumentumot, bibliográfiai vagy közhasznú információt.  
 
Az NK-KSzR működése: 
 

A NK-KSzR-t a nagykanizsai kistérség településeinek önkormányzatai hozzák 
létre és működtetik legalább 3 esztendeig. Minden település maga biztosítja könyvtári 
feladatokra az internet hozzáférést és az ehhez szükséges számítógépet könyvtári célra.  

Minden együttműködő település könyvtára hozzáférhetővé teszi saját 
dokumentumállományát és az általa gyűjtött, a településre vonatkozó közhasznú 
információt. Vállalja az egységes eljárások bevezetését, működtetését, a könyvtárközi 
dokumentumforgalmat lehetővé tevő szoftver üzemeltetését.  

Az NK-KSzR-hez csatlakozó településeken a könyvtárak legalább heti 8 órás 
nyitva tartással szolgáltatnak. A legalább 8 órás nyitva tartáshoz szükséges személyi 
feltételeket a társuláshoz tartozó települések biztosítják. 

A NK-KSzR-be tartozó könyvtárak naprakészen, ingyenesen és elektronikus 
formában adnak információt állományaikról és szolgáltatásaikról. 

A NK-KSzR-t létrehozó társulás a Halis István Városi Könyvtárat bízza meg a 
rendszer működtetésével, a megfelelő működtetési költség biztosításával. 
 
 
 
 
 
 
 
 Czupi Gyula

Idézet a pályázat értékeléséből
...a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelel, szakmailag előremutató, több 
éves feladat-ellátási terv része, igazodik a térség igényeihez. 




