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 A TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázaton az Egyetemi Könyvtár fenntartója az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Könyvtár által összeállított programmal 29.617.318 forintot nyert az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzésére a szolgáltatások fejlesztés érdekében. A program két év alatt (2013. január 1. – 2014. december 31.) valósul meg, amely időszakban közel 100 kulturális szakember képzése valósul meg. 
 

 A közgyűjtemények, a könyvtár, levéltár és múzeum, az élethosszig tartó tanulás eszméjéhez kapcsolódva jelentős szerepet játszanak az iskolán kívüli képzésben, és adottságaiknak megfelelően természetes közösségi helyszínt biztosítanak e tevékenységek számára.  
 Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat stratégiájának középpontjában a felhasználók széles rétegeinek képzése áll. Ezért a könyvtárismertető, könyvtárhasználati, adatbázis használati, információkeresési és olvasásfejlesztési és tanulást támogató képzéseket a használói csoportok szerinti igények szerint fejlesztjük és bonyolítjuk le: a gyermekek: kiemelten a középiskolások, a felnőttek: kiemelten a nyugdíjasok, diákok: kiemelten a tanulmányi versenyek, és tudományos célú dolgozatokat írók, a hátrányos helyzetűek, azaz a speciális igényű olvasók a határon túli és idegen nyelvű felhasználók a speciális célcsoportjaink. Ez a nyitás intézményközi dimenziókban is megnyilvánul, bővítjük az együttműködő és felhasználó partnerek körét. 
 Bekapcsolódunk az országos olvasásfejlesztő projektek munkájába, amely a ma ismert legmodernebb technológiát igénybe véve sokoldalúan támogatja valamennyi korosztály olvasásfejlesztését. 
 Tervezett szolgáltatások: • Könyvtár bemutató, könyvtárismertető (hagyományos és online elérhető formában, 

magyar, jel- és idegen nyelveken) • Könyvtárhasználati ismeretek oktatása (hagyományos és online formában, magyar, jel- és idegen nyelveken) • Információkeresési (adatbázis használati) készséget fejlesztő képzések tartása 
(magyar, jel- és idegen nyelveken) • Szaktájékoztatás fejlesztése, egyéni igényekre szabva (magyar, jel- és idegen 
nyelveken) • Személyre szabott szolgáltatások: „Foglaljon egy könyvtárost”/ „Az én könyvtárosom” (személyes tájékoztatás), „Kérdezzen egy könyvtárost” –online cset-szolgáltatás bővítése (idegen nyelven) 

 További információ: Varga Klára, projektvezető ELTE Egyetemi Könyvtár 
Tel.: 411-6500/3420 Ímél: varga.klara@lib.elte.hu 


