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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EFOP-4.1.8-16-2017-00018
A SALLA Könyvtár infrastruktúra fejlesztése az élethosszig tanuláshoz kapcsolódóan
Zalalövő Város Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság, által a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a
továbbiakban: EFOP) keretén belül A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-4.1.8-16-2017-00018 kódszámú pályázattal 16 199 935 Ft
100 % os támogatásban részesült a A SALLA Könyvtár infrastruktúra fejlesztése az élethosszig tanuláshoz
kapcsolódóancímmel.
A projekt célja, hogy fejlessze a Salla Művelődési Központ és Könyvtár infrastruktúráját, amelyen
keresztül javul Zalalövő és a környéke lakosságának a nem formális tanulási formákhoz, szolgáltatásokhoz
való hozzáférése. A projekt során megvalósuló tevékenységek, az infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az egész
életen át tartó tanulás népszerűsítéséhez, biztosítja a hétteret a helyben elérhető minőségi
kompetenciafejlesztő és oktatótó foglalkozásokhoz.
A Salla Művelődési Központ Könyvtára a település nyilvános könyvtáraként fő feladatának azt
tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és egyetemes
kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Az egész életen
át tartó tanulás támogatása Könyvtárunk küldetésnyilatkozatában is benne van.
A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez és a felhívásban meghatározott
célokhoz is. A fejlesztés eredményeként létrejövő oktatóterem és az eszközbeszerzés hosszútávra megfelelő
infrastruktúrát nyújt az élten át tartó tanulás ösztönzéséhez és az ehhez kapcsolódó megrendezendő
programokhoz.
A projekt közvetlen célcsoportja Zalalövő város és a környékbeli településeken a köznevelésben
résztvevő tanulók és dolgozók valamint az egész életen át tartó tanulásban részt vevők. A közvetett célcsoport
Zalalövő város és a környékbeli települések teljes lakossága.
Az egész életen át tartó tanulásba a lakosságot minél nagyobb arányban szeretnénk bevonni.
Ezen belül kiemelt csoportként kell kezelni a hátrányos helyzetűeket. Ilyenek az álláskeresők, hiszen a tanulás,
a folyamatos képzés és önképzés nagyban hozzájárulhat a sikeres elhelyezkedésükhöz.
A projekt megvalósításához elengedhetetlen a célcsoport kellő hatékonyságú elérése. A
sikerességhez fontos, hogy a célcsoport igényeinek megfelelő célokat tűzzünk ki. Ennek eléréséhez részletes
célcsoport elemzést végeztünk, valamint a tervezésnél a „bottom-up”, azaz alulról felfelé történő tervezési
módszert alkalmaztuk.
A célcsoport bevonását követően a projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk majd
a célcsoport megtartására. Folyamatosan monitorozzuk az igényeket, a programok tematikáját bizonyos
időközönként felülvizsgáljuk. Az így kapott információk biztosítják a visszacsatolást, amely alapján alakítjuk,
módosítjuk a programok tartalmát. A programok szervezésénél, kivitelezésénél is igyekszünk minél jobban

igazodni a helyi, és a célcsoport igényeihez (pl.: időpontok tervezése, felnőtt programok esetén igény és
lehetőség szerint gyermekfelügyelet).
A Salla Művelődési Központ Könyvtárának beiratkozott hallgatóinak a száma 2010-től
folyamatosan növekszik. Ez bizonyítja, hogy folyamatos igény van a könyvtár szolgáltatásaira.
Az intézményben a projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre
állnak: a humán erőforrás és a szervezeti stabilitás oldaláról egyaránt.
Az Önállóan támogatható tevékenységek közül megvalósítjuk: Nem formális tanulására alkalmas
helyiségek tereinek kialakítása (projekt szintű akadálymentesítéssel), A könyvtári IKT eszközök fejlesztése.
Választható tevékenységek közül: A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez
kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése. Vállaljuk a Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem
támogatható tevékenységek megvalósítását is (projekt előkészítés, projektmenedzsment, horizontális
tevékenységek, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása).
A projekt műszaki tartalma: Multifunkciós oktató terem kialakítása, a korábbi (ritkán használt)
klubhelyiség átalakításával és könyvtárhoz kapcsolásával, valamint akadálymentes mosdó kialakításával.
A projekt tartalmaz eszközbeszerzést, amely hozzájárul a projekt céljainak megvalósulásához. A
beszerzendő bútorok, IKT eszközök és szoftverek lehetővé teszik a mennyiségi és minőségi
szolgáltatásfejlesztést. A projekt keretében megvalósuló terem és a beszerzendő eszközök hosszú távon –
reményeink szerint a fenntartási időn túl is – biztosítják az életen át tartó tanulással kapcsolatos oktatási,
képzési alkalmak és kompetenciafejlesztő foglalkozások infrastrukturális hátterét. A projekt keretében
kifejlesztett tartalmak hosszú távú hasznosulása biztosított.

