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Fejér György Városi Könyvtár 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Új közösségi térrel és eszközparkkal bővült keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 
benyújtott EFOP-4.1.8-16-2017-00090 azonosító számú „Közönségünk közösségi tere – Infrastruktúra 
fejlesztés a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban” című projektje 48 626 603 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 100%-os finanszírozásában valósult meg. 

A projekt időtartama: 2018. február 1. – 2020. január 31. 
A beruházás helyszíne: 8360 Keszthely, Zeppelin tér 3. 

A projekt keretében lebonyolított infrastruktúra-fejlesztés egy komplex szolgáltatásfejlesztés alapját 
képezi. 

Megvalósult a meglévő szolgáltatások minőségi fejlesztése, illetve új szolgáltatások kialakítása. A 
könyvtár kibővített eszközparkja alkalmas a felnőttek digitális kompetenciájának növelésére, a 
közoktatásban résztvevő tanulók számára pedig nem formális képzések: interaktív könyvtárhasználati 
órák, informatikai eszközök és szoftverek minőségi használatának oktatása stb., lebonyolítására. A 
fejlesztés eredményeképpen 2020 és 2024 közötti időszakban közel 2000 fő vesz részt ezeken a 
képzéseken. 

Az új, célbútorzattal felszerelt 40 m2-es kreatív közösségi és oktató tér nemcsak ezek megszervezésére, 
lebonyolítására, de a kulturált körülmények között történő szórakozásra, kikapcsolódásra is 
lehetőséget teremt minden korosztály számára. 

A TextLib Integrált Könyvtári Rendszer fejlesztésével bővült és biztonságosabbá vált a 24 órában 
elérhető szolgáltatások köre. Az autolink funkció segítségével megtalálhatók a keresett könyvek 
ismertetői, borítói és további információk az interneten. Az automatikus üzenetküldés lehetővé teszi, 
hogy ne csak e-mail-ben és SMS-ben, de Messengeren a kölcsönzési határidő vége előtt, majd azt 
követően is kapjanak értesítést olvasóink. Az okoseszköz-használók számára Androidos mobil 
applikációval lett könnyebb a hozzáférés az online katalógushoz. 

Immár egy – a könyvtár információs pontján elhelyezett – könnyen kezelhető, érintőképernyős 
terminál segítségével is tájékozódhatnak olvasóink a könyvtár programjairól, kereshetnek a 
katalógusban, gyors információt szerezhetnek. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 



 
További információ: 
Kapcsolattartó: Szabóné Mikla Éva 
Cím: Fejér György Városi Könyvtár (8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.) 
Tel.: +36 (83) 312-446 
E-mail: mikla.eva@fgyvk.hu 
Honlap: www.fgyvk.hu 
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