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SAJTÓKÖZLEMÉNY
INFORMATIKAI FEJLESZTÉS HEVES VÁROS ÚJTELEPI ÁLTALÁNOS TAGISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN

Az Újtelepi Katolikus Általános Iskola (régi nevén: Újtelepi Általános Tagiskola) könyvtárában
jelentős infrastrukturális fejlesztést valósított meg az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepó Expressz” című
konstrukció keretében elnyert, mindösszesen 5,5 millió vissza nem térítendő Európai Uniós
támogatásból.
Jelen projekt a Hevesi Újtelepi Katolikus Általános Iskola Könyvtárának (József Attila utca 18.)
fejlesztéséhez kapcsolódik.
Az iskola a régi pecsétek tanúbizonysága szerint előbb a „Heves- Újtelepi Római Katholikus Elemi Iskola”
néven szerepelt az első dokumentumokban, 1928-tól. Mikorra elkészült az iskola épülete, már szűknek
bizonyult, ezért még egy tanteremmel bővítették. Az intézmény Heves egyik legzsúfoltabb iskolájának
számított: 170-180 tanuló járt ide. 1940-ben épült az iskola második épülete és újabb tanítói állást is
létesítettek.
Az iskola mai arculatát meghatározó változások 1983-ban indultak el, amikor elkészült a tornaterem
tervdokumentációja, a meglévő épületen belül elkezdődtek az átalakítások. A jelenlegi formáját az iskola
1997-ben kapta.
A 2003 – 2004. tanévben az iskola fennállásának 75. jubileumát ünnepeltük. Ez alkalomból az intézmény új
neve. Újtelepi Általános Iskola lett.
Jelen támogatásból megvalósult projekt a TIOP konstrukció céljaival összhangban az iskolai könyvtár
informatikai eszközállományának fejlesztését valósította meg.
A projekt keretében az olvasói igények magasabb színvonalú kielégítése érdekében beszerzésre került 16
db felhasználói munkaállomás, továbbá 1 db hordozható munkaállomás lopásgátló rögzítő zárral kerül
beszerzésre, valamint a beszerzésre kerülő számítógépekhez szükséges vírusirtó szoftverek.
A digitális dokumentumkezelő készülék (1 db), projektor (1 db), valamint ezen eszközök működéséhez
szükséges egyéb számítástechnikai kiegészítő eszközök beszerzése (vezeték nélküli router, UPS
szünetmentes áramforrás, túlfeszültségvédő elosztó) a könyvtár hosszú távú fennmaradásához és
továbbfejlesztéséhez járulnak hozzá, továbbá segítik a könyvtár szerepének erősödését az iskolai kultúra
fejlesztésében.
A fogyatékossággal élők számára speciális könyvtári szolgáltatás igénybe vételéhez képernyőolvasó
szoftver került beszerzésre.
A könyvtár szolgáltatásai jelentősen bővülnek a pályázati forrás elnyerésével.
A projekt a támogatási szerződésnek megfelelően valósult meg, fenntartására az elkövetkezendő 5 évben
kötelezett, melyhez minden személyi, infrastrukturális és anyagi feltétel adott.
A projektről további információ kérhető az Újtelepi Katolikus Általános Iskolában (3360 Heves, József Attila
utca 18.) Bódor Istvánné igazgatótól.

