
 

 
 

 
 

Projektismertető 

Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0013 

Pályázat címe: A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 

képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 

A projekt célja, hogy a projektbe bevont gyermekek és fiatalkorúak írott, illetve hallott szöveggel kapcsolatos 

attitűdjei pozitív irányba változzanak. Ennek érdekében az intézmény pályázatot nyújtott be 2012-ben az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázati kiírására. 2013 tavaszán pozitív 

döntés született, mely szerint 31.393.904.-Ft támogatást nyert a megvalósításhoz az Európai Uniótól. 

A Közbeszerzési eljárás keretében történt kiválasztás során a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. ajánlata bizonyult a 

legkedvezőbbnek, aki szakszerűen gondoskodott a gyermekek foglalkozásainak megszervezéséről. Az általános iskola 

alsó-és felső tagozata számára táborokat szervezett, a középiskolások tömbösített, az óvodások pedig fejlesztő 

foglalkozásokon vehettek részt. 176 óvodás, 144 általános iskolás és 72 középiskolás részvételével valósultak meg 

ezek a képzések, javítva ezzel a gyermekek olvasás-megértési képességét, kognitív funkcióit, valamint szövegértés és 

beszédkészségét. Ezen kívül 3 fő könyvtári munkatárs képzéseken vett részt, melynek célja volt a pályázat 

megvalósítása során a kollegák felkészülése a különböző felhasználói csoportok olvasásfejlesztésére, illetve a 

kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben. 

Az intézmény hosszú távú célja, hogy megfeleljen a 21. század kihívásainak, segítse a munkát és a tanulást, biztosítsa 

a kulturált szórakozást, népszerűsítse az olvasást. 

A támogatási intenzitás 100%-os, így a könyvtárnak nem volt szüksége önerőre. 

A projekt sikeres lebonyolításában közreműködő szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft./ Emberi 

Erőforrás Minisztériuma volt. 

A pályázat előkészítése 

2012. március 

Szükségletfelmérés elkészítése 

2012. március-április 

Együttműködési megállapodások elkészítése 

2012. május 

Pályázat beküldése 

2012. augusztus 

Pályázat jóváhagyása 

2012. november 

Támogatási szerződés megkötése 



 

 
 

 
 

Pályázat megvalósítása 

2013. április-június 

Közbeszerzési feladatok lebonyolítása. A közbeszerzési eljárás győztese a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. 

2013. szeptember-2014. április 

A képzők szakfeladatainak egyeztetése, szakmai munka előkészítése 

2013. december 11. 

Tájékoztató „A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében” című TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0013 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló szövegértés 
fejlesztésre irányuló képzések állásáról és a lebonyolítás menetéről. 

Eszközbeszerzés 

2013. szeptember és 2014. szeptember között könyvtári bútorok, könyvtári dokumentumok, bábok, társasjátékok, 
oktatási segédanyagok, egyéb szakmai anyag beszerzésére került sor. 

2013. október- 2014. április 

A könyvtár dolgozóinak továbbképzése, mely során három könyvtári dolgozó három, a Könyvtári Intézet által 
szervezett tanfolyamon vett részt. 

Képzések lebonyolítása 

2013. szeptember és 2014. június 15 között (2013/14-es tanév) 

Középiskolások fejlesztő foglalkozásaira került sor. 

2014. május 19-június 13. 

Az óvodás korcsoport fejlesztő foglalkozásain 176 óvodás gyermek vett részt. 

2014. június 16-27. 

Az általános iskola alsó tagozatosai (80 tanuló) Paks-Cseresznyéspusztán, illetve Siófok-Sóstón vettek részt 
gyermektáborban fejlesztő foglalkozásokon. 

2014. június 30-július 4. 

Az általános iskola felső tagozatosai (64 diák) 5 napos táborozás során vettek részt képzéseken Siófok-Sóstón a Paksi 
Gyermektáborban. 

Együttműködő intézmények: Benedek Elek Óvoda, Napsugár Óvoda, Németkéri Óvoda, Pusztahencsei Óvoda, Paksi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, Bezerédj Általános Iskola és Kollégium, Paksi I. 
István Szakképző Iskola, Energetikai Szakközépiskola 

2014. szeptember 

Elkészült a könyvtár akadálymentes honlapja. 

2014. szeptember 

Projektzárás – zárórendezvény 


