PÁLYÁZATI ADATALAP
Év Könyvtára 2006


1. adatcsoport
	

Sorszám
A sorszámot az OKM Könyvtári Osztálya adja
	

Az intézmény neve, címe
A pályázó intézmény teljes neve és pontos címe az alábbi módon: irányítószám, Város, Közterület neve Házszám
2. adatcsoport
	

Elektronikus szolgáltatások
Elektronikus könyvtári szolgáltatások a pályázó könyvtárban (pl. adatbázis hozzáférés, nyomtatási lehetőség, notebook használat stb.)
	

Egyéb szakmai szolgáltatások
A könyvtár egyéb szakmai szolgáltatásai (pl. tanfolyamszervezés, kiadványszerkesztés, biblioterápia, kötészet stb.)
	

e-Magyarország pont-e
A pályázó könyvtár működik-e e-Magyarország pontként?
	

ODR tagkönyvtár-e
Tagja-e a pályázó könyvtár az ODR-nek? Ha igen, aktív vagy passzív módon? Ha nem tag, használja-e az ODR szolgáltatásait?
	

Rendezvények
A könyvtár által szervezett könyvtári és egyéb közösségi rendezvények (pl. író-olvasó találkozó, olvasótábor, kiállítás stb.)
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A könyvtár informatikai ellátottsága
A pályázó könyvtár IT felszereltsége (számítógépek – munkaállomás + olvasói gépek, scanner, nyomtató stb.)
	

Könyvtár web oldala
Van-e a könyvtárnak web oldala (URL cím megadása)? Ha igen, a weboldal bemutatása tartalmi és formai szempontból, illusztrációk, ha nincs, tervezik-e weboldal kialakítását, hol tartanak a bevezetésben? Látogatottsági statisztika
	

Internet hozzáférés
Van-e a könyvtárban Internet hozzáférés a használók számára? Ha igen, milyen feltételekkel (ingyenes/fizetős – korlátozott/korlátlan)? Ha nincs, mi az oka?
	

Integrált könyvtári rendszer
A könyvtárban használt integrált könyvtári rendszer megnevezése, rövid bemutatása, a tárolt rekordok száma, a használt modulok bemutatása
	

Online katalógus (OPAC)
Amennyiben a könyvtár rendelkezik integrált könyvtári rendszerrel, működtet-e online katalógust, melyben az olvasók tájékozódhatnak. Megtalálható-e az OPAC az interneten?
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Dokumentumvédelem módja
A hagyományos és nem hagyományos könyvtári állomány védelmének bemutatása
	

Állomány feldolgozottságának szintje
Amennyiben rendelkezik a könyvtár integrált könyvtári rendszerrel, milyen szintű az állomány feldolgozottsága, a retrospektív konverzió?
	

Felhasználói tájékoztatás módja
A felhasználók tájékoztatásának hagyományos és nem hagyományos módszerei
	

A könyvtár marketing és PR módszerei
Milyen hagyományos és online módszereket alkalmaz a könyvtár saját népszerűsítésére?
	

A könyvtár minőségmenedzsmentje
Minőségmenedzsment alkalmazásának bemutatása
	

Pályázati lehetőségek kihasználása
A könyvtár pályázatainak felsorolása, az elért eredmények bemutatása
5. adatcsoport
	

Mi motiválja a cím elnyerésében?
Miért indul a könyvtár az Év Könyvtára címért?
	

Miért gondolja, hogy érdemes a címre ebben az évben?
Miért gondolja úgy a könyvtárvezetés és a munkatársak, hogy intézményük ez évi tevékenysége és szolgáltatásai alapján érdemes az Év Könyvtára címre?
	

Egyéb közlendők
Minden olyan információ, ami az adatlapban nem szerepel, de a pályázó szerint fontos lehet.



