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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULT A VÁROSI KÖNYVTÁR MARTONVÁSÁRON

Martonvásár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP4.1.8-16 számú A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
című felhívása keretében sikeresen pályázott a Szent László út 2. szám alatt működő általános
iskola korábbi iskolaépületének felújítására és könyvtárrá alakítására, melyhez 65,56 millió
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

A projekt keretében felújításra került a Martonvásár, Szent László út 2. szám alatt működő Beethoven
Általános Iskola korábbi iskolaépülete, és ide költözött át a városi könyvtár, valamint megvalósult az
intézmény új oktatási terének berendezése, informatikai eszközökkel történő modernizálása.
A fejlesztés eredményeként az új könyvtárépület egy modern, klimatizált oktatási helyszínné válik,
amelyben tanulási, kreatív foglalkoztató célú belső terek kerültek kialakítása, többek között egy 15 fő
befogadására képes oktató terem is. A könyvtári terekbe az oktatási tevékenységhez kapcsolódó
berendezések (asztalok, tárolók, babzsák fotelek, állványok) és informatikai kellékek (laptopok,
hangfalak, érintőképernyős eszközök, projektor, e-könyv olvasók, fülhallgatók) kerültek elhelyezésre,
amelyeket a tanulást elősegítő XXI. századi szoftverek (verstanító, történet komponáló, mesefelolvasó)
tesznek teljessé, így az intézmény alkalmassá vált az egész életen át tartó tanulás elősegítésére.
A beruházás külön figyelmet szentelt a fogyatékkal élőknek, az ő érdekükben az akadálymentesítés
mellett beszéd- és írássegítő szoftverek kerültek beszerzésre.
A projekt kiemelt célja a digitális kompetenciák fejlesztése, így az ötéves fenntartási időszakban a
kialakított oktatótér rendszeres foglalkozásoknak és képzéseknek fog helyet biztosítani.
A városi könyvtár 2020. március 15-én került átadásra.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az EFOP-4.1.8-16 számú A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázati felhívás keretében
valósul meg 65,56 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Martonvásár Város Önkormányzata
Projekt címe: ÉLd át, tanuLd másképp és fejLődj könnyedén a megújult könyvtárban
Projekt száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00093
Támogatás összege: 65.560.608 Ft
A projektről bővebb információt a www.martonvasar.hu oldalon olvashatnak.
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