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A TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY – VÁROSI
KÖNYVTÁR TAGEGYSÉGÉNEK TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE
EFOP-4.1.8-16-2017-00110
Téglás Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy mindenki számára biztosítja a könyvtárhasználati jog, a
település hátrányos helyzetén saját eszközeivel javít, úgy, hogy az olvasás szeretetét közvetítve, annak
népszerűsítését szolgáló programokat és fejlesztéseket valósít meg. Ezen célkitűzések elérése érdekében
szükséges a könyvtár technológiai hátterének fejlesztése, az elektronikus szolgáltatások kialakítása és
megerősítése mellett a könyvtárhasználók motiválása az olvasás megszerettetésére.
A fejlesztések eredményeként az intézmények a tanulás helyszíneiként képesek lesznek hatékonyan
bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, s jelentősen
emelkedik nem csak a fiatalabb lakosság, hanem a bevont felnőttek és idősek száma is.
A projekt keretében az alábbi eszközök beszerzése valósul meg:
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Panasonic HC-X1 videokamera
Manfrotto Midi Twin System MS videószett
2 db. Aputure LS 1s (V-mount) Light Storm LED videó lámpa
2 db. Manfrotto 1052BAC Compact állvány
Canon EOS 5D Mark III váz
Canon EF 24-70mm f/4L IS USM
Feiyutech MG-V2 DSLR steady fényképezőgép 3 tengelyes stabilizátor gimba
Panasonic PT-RZ370E Projektor
Funscreen Tripod 1:1 200cm×200cm hordozható 3 lábú állványos vetítővászon
5 db Acer Predator GX-792-715G 17,3" FHD IPS/Intel Core i7-7820HK/16GB/512GB+1TB/GTX
1080 8GB/fekete laptop
5 db Microsoft Office 2016 Home & Business HUN 1 Felhasználó ML P2 irodai szoftver
VONALKÓD OLVASÓ MOTOROLA LS2208-SR20007R LÉZER USB
NYOMTATÓ HP CP5225DN SZINES LÉZER
2 db. EVOX 12 Digital active speaker system 8x4" drivers + 15" sub, 700Wrms, 1400Wpeak
2 db. ART 710!A MK2 Digital active speaker system 10" + 1", 700Wrms, 1400Wpeak
2 db. K&M Hangfal állvány
AH!ZED16FX ZED16FX, 10 monó/3 sztereó/4 aux, USB, effekt Keverőpult
AH!ZED1802RK 19"!os rack!be építő szett ! ZED1802,ZED16FX keverőkhöz rackbeszerelő
Stageline CD196 MP3 USB
4 db Mikrofon állvány
SHURE SM58 Mikrofon
4 db. Senheiser EW 152 G3!A!X HeadSet vezetnéknélküli mikrofon
2 db Senkeiser EW 135 G3!A!X Vocal Set vezetéknélküli mikrofon
6 db. Senheiser GA 3 Rackmount Kit
2 db Tároló Kontiner
Kábel szett, csatlakozók

A fenntartási időszak végére 2023.10.31-re a korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális
tanulási programban résztvevők száma évi 750 fő tervezett.

A projekt keretében az alábbi tervezett programok valósulnak meg:
„Olvasni jó!” – olvasónapló pályázat alsó tagozatos gyermekek részére, melynek elektronikus változatával
(az eddigi nyomtatott verziót 13 éve készíti a könyvtár) a fiatalok még szélesebb köréhez juthatnak el,
lehetőséget teremtve az otthoni elérhetőségre, valamint a könyvtárban a számítógépek helyben
használatával a csoportos feladatmegoldásra, az online részvételre, keresésre, olvasásra is. A pályázat
minden évben ünnepélyes eredményhirdetéssel, valamint értékes jutalmakkal, és ajándékműsorral zárul.
„Osztályfőnöki órák a könyvtárban” – együttműködve civil szervezetekkel, egyesületekkel rendszeresen
szerveznek felső tagozatos diákjaink részére találkozókat külföldi önkéntes diákokkal, kihelyezett
osztályfőnöki órák keretében, melynek során megismerkedhetnek adott ország kultúrájával, nyelvével,
szokásaival, továbbtanulási, ill. munkalehetőségeivel. Helyi iskolánk két tanítási nyelvű (angol-magyar)
intézmény, ezért különösen fontosnak tartják, hogy a program során társalgási szinten gyakorolhatják az
angol nyelvet. Az órákon a bemutatókhoz, játékokhoz számítástechnikai eszközök megléte szükséges.
„Gyertek hozzánk vendégségbe” – Közösségek Hete gyermekeknek, felnőtteknek / amatőr művészeti
csoportok találkozója, egymás tevékenységének megismerése, nyílt próbanapok, előadások. A könyvtárnak
2 jelentős művészeti csoportja működik: Téglási Teátristák (11. éves működés), valamint a DFDC
moderntánc csoport (7. éve működik) Helyi szinten a Városi Óvoda tánc- és drámacsoportja, az Általános
iskola bábszakköre, dráma tagozatos csoportja, és moderntánc csoportja, ill. a Szociális Gondozási Központ
színjátszó köre vesznek részt a programban.
Nyílt napok a könyvtárban – nagyvárosok középiskoláinak bemutatkozása felső tagozatos diákjaink
részére, melyet a könyvtár évente szervez a megfelelő iskolaválasztás céljából. A programmal az intézmény
sajátos eszközeivel segíti az oktató-nevelő munkát, valamint bővíti a családok látókörét, információkat
nyújtva a továbbtanulás lehetőségeiről.
Szakmai továbbképzés – életen át tartó tanulás keretében olyan szakmai nap szervezése
könyvtárosoknak, valamint társintézmények (óvoda, iskola) munkatársainak, melynek során új módszertani
ismeretekkel, információkkal gazdagodnak, azokat a gyakorlati oktatói-nevelői, illetve kulturális és
közművelődési munkában hasznosíthatják.
Könyvtári órák, foglalkozások – jeles napokhoz, népszokásokhoz kötődő programok, felhasználva a
könyvtári közeg lehetőségeit, technikai eszközeit (pld. számgép, projektor, hangtechnika, stb.), dokumentum
állományát. A könyvtár programajánlatait „Tarsoly” című programfüzetében rendszeresen eljuttatja a
társintézmények (óvoda, isk.) pedagógusainak, és kérésükre, előre megbeszélt időpontban fogadja az
igénylő csoportokat.
Kiállítások, író-olvasó találkozók – a könyvtár egy évre előre meghatározott munkatervében szereplő
rendezvények, melyeknek célja egyrészt a hagyományok ápolása (pld. népművészeti kiállítások), a helyi
közösségek erősítése („Hazavárunk” című sorozatunkkal a településről elszármazott, valamilyen területen
kiemelkedően tehetséges személyek meghívása, bemutatása), generációk találkozása (pld. „Téglás a fotók
tükrében” régi-új fotókiállítás, bábkiállítás), illetve innováció, új információk, technikai vívmányok, modernkori
megoldások (pld. Lego-kiállítás).
A rendezvények mindegyikéhez IKT- eszközök használata szükséges, azok szervezésétől, pr-anyagának
elkészítésétől a megvalósításon át, egészen az utómunkálatokig.
A tervezett tevékenységek elengedhetetlenül szükségesek a fent bemutatott célok eléréséhez. A tervezett
infrastruktúrafejlesztés hozzájárul a szakmai feladatok eredményesebb, magasabb színvonalú ellátásához
is, amelynek pozitív hatása lesz a jövőre nézve.

A projekt megvalósulása során teljes mértékben biztosított az egyenlő hozzáférés a hátrányos helyzetű és a
halmozottan hátrányos helyzetű emberek részére is. Fontos szempont a projekt megvalósítása során az
esélyegyenlőség és a társadalmi integráció elősegítése, így ennek érdekében a célterületen élő
nemzetiségek minél nagyobb számú bevonása a programokba.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 100%os támogatási intenzitásával kerül finanszírozásra.
A projekt időtartama: 2018. február 01. – 2018. október 31. közötti időszak.
A projekt elszámolható költsége: 19.513.464,- Ft,
Támogatás összege, támogatás intenzitása: 19.513.464,- Ft, 100%.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:
Téglás Város Önkormányzata
4243 Téglás, Kossuth u. 61.
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