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II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

A KÖNYVTÁRBAN MEGTALÁLOD! – KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖKKEL A KÖZNEVELÉS 
EREDMÉNYESSÉGÉÉRT 
 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

keretében benyújtott, EFOP-3.3.2-16-2016-00089 kódszámú, „A könyvtárban megtalálod” – a II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a köznevelés eredményességéért című támogatási 

kérelme 9 863 794 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam 100%-os támogatási intenzitásával 

került finanszírozásra. A projektben 2018. február 1. és 2020. január 31. között a könyvtár 7 nevelési-

oktatási intézmény tanulói és óvodásai részére nem formális és informális tanulási alkalmakat 

szervezett. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az elnyert 9 863 794 Ft támogatásból a gyermek és ifjúsági 

korosztály tanórán kívüli nevelését valósította meg nem formális és informális tanulási alkalmak 

szervezésével. A projekt kiemelt célja az volt, hogy a résztvevők részére (különös tekintettel a hátrányos és 

halmozottan hátrányos tanulókra), olyan programot biztosítson, amely az alapkompetenciák mellett az 

információkeresés készségét és az elfogadás, tolerancia, integráció attitűdjeit is fejleszti. 

 

A könyvtár 7 nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve az intézmények pedagógiai programját 

kiegészítő tanórán kívüli foglalkoztatási formákat valósított meg. A többek között a biblioterápia, ünnepek-

néphagyományok, könyvtárhasználat, mese, helyismeret, környezetvédelem, képzőművészet, angol nyelv 

tématerülethez kapcsolódó foglalkoztatási formák mindegyike a könyvtár adottságaira épített. Tehát a 

könyvtári terület adottságait és lehetőségeit felhasználva kulturális neveléssel támogatta és egészítette ki a 

formális oktatást. 

 

A könyvtár a projekt 24 hónapos futamideje alatt 7 féle foglalkozássorozatot, 2 féle kulturális órát, 3 féle 

témanapot, 2 féle tehetséggondozó kiscsoportos foglalkozást és 1 havi szakkört szervezett, melyeken az 

együttműködő nevelési-oktatási intézményekből 320 tanuló és óvodás vett részt. 

 

A projekttel a könyvtár és a nevelési-oktatási intézmények hosszú távú együttműködése folytatódott, 

melyben a kulturális és közoktatási rendszer közötti partnerség a könyvtár szolgáltatási kínálatának 

gazdagodását és a közoktatásban résztvevő tanulók kompetenciáinak fejlesztését segítette elő. 

 

További információ: 

Kapcsolattartó: dr. Prokai Margit projektmenedzser 

Cím: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. 

Tel.: +36 (46) 503-123 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

E-mail: prokai@rfmlib.hu 

Honlap: www.rfmlib.hu 
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