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A projekt megnevezése:  

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0244 

„Tudásforrás” IKT-eszközökkel –könyvtárfejlesztés 1-12. évfolyamig a 

Szegedi Tudományegyetem gyakorlóiskoláiban 

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-

Expressz” 

 

 

A kedvezményezett neve és elérhetősége: 
 

Főkedvezményezett: 

Szegedi Tudományegyetem 
6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Telefon/fax: +36(62)544-018/+36(62)546-371 

Web: http://www.u-szeged.hu  

 

Megítélt támogatás: 7 999 549 Ft  

 

Feladatellátási helyek: 
SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi 

Otthonos Óvodája  
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. 

Telefon/fax: +36-62/546-084 

E-mail: gyakorlo@jgypk.u-szeged.hu  

Web: http://www.gyak.jgypk.u-szeged.hu  

 

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 
6722 Szeged Szentháromság u. 2.  

Telefon: +36-62/ 544-350, vagy 540-000 (Universitas központja) és a mellék kérése 

Fax: +36-62-544-350  

E-mail:: iskola@gyakg.u-szeged.hu  

Web: http://www.gyakg.u-szeged.hu 
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A projekt rövid bemutatása: 
 
Projektidőszak: 2013. 02.01. – 2013. 10.31. 

A 2013. február 1-jén kezdődött projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem két köznevelési 

intézményének könyvtári informatikai infrastruktúrafejlesztése valósult meg.  A projekt az 

infrastruktúra fejlesztésével, a korszerű hardver- és szoftvervásárlás támogatásával hozzájárul az 

iskolai könyvtárak online szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi javulásához. Az infrastrukturális 

fejlesztéssel tartalmi fejlesztéseket tudtunk megvalósítani: online elérés fejlesztése, közösségalakítás, 

az információkezelési, digitális kompetenciák, az önálló ismeretszerzés és az élethosszig tartó tanulás 

készségének és képességének kialakítása, fejlesztése, a fogyatékkal élők számára az információs 

források elkérésének biztosítása. Fontosnak tartjuk, hogy ezen korszerű rendszerek lehetővé teszik 

használóik számára az elérhető információk segítségével új dokumentumok, szellemi termékek 

létrehozását, közzétételét. 

Intézményeinkben az alábbi könyvtári fejlesztésekre nyílt lehetőség: 

 14 db jól felszerelt tanulói munkaállomás 

 2 db jól felszerelt könyvtárosi munkaállomás a hozzájuk tartozó multifunkciós multifunkciós 

nyomtató és színes tintasugaras nyomtató 

 1 db hálózatos nyomtató 

 4 db kézi vonalkód olvasó 

 2 db lézer vonalkód olvasó 

 1 db-1db  tanulói számítógép a megfelelő hardverrel és szoftverrel  

 2 db projektorok  

 1 db notebook 

 6 db e-book olvasó  

 2 db erősítő 

 2 db hangfal 

 2 db szervergép 

 3 db külső háttértár 

 2 db presenter  

 számítógéphálózati kábelek, aljzatok, csatlakozók. 

Közreműködő Szervezet: 
ESZA Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 

1134 Budapest, Váci út 45. C épület 

Telefon: +36-1/273-4250 

E-mail: eutamogatas@esza.hu 

Web: http://www.esza.hu 
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