
 
 

 

 
 

Pályázati felhívás címe és kódszáma 
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli  

és szabadidős tevékenységeinek támogatása 
TÁMOP - 3.2.11/10/1 

 
Támogatott projekt címe és azonosító száma 

”Nyitott könyvtár - ablak a világra:  
iskolabarát könyvtári szolgáltatások és tevékenységek  

a Városi Könyvtár Lentiben” 
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0199 

 
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” 
TÁMOP - 3.2.11/10/1 kódszámú pályázat keretében a Városi Könyvtár Lenti 
pályázata is támogatásban részesült. 

 
 

Kedvezményezett:  
Városi Könyvtár Lenti (8960 Lenti, Templom tér 5.) 

 
Az elnyert támogatás összege:  

18 288 201 Ft vissza nem térítendő támogatás 
 

A projekt megvalósítás időtartama:  
2011. július 1. – 2012. augusztus 31. 

 
Közreműködő szervezet:  

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
H-1134 Budapest, Váci út 45. C. épület 

Tel: +36-1-273-4250 
Fax: +36-1-273-2580 

E-mail: eutamogatas@esza.hu 
www.esza.hu 

http://www.esza.hu/
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A projekt bemutatása 
 
 

Nyitott könyvtár – ablak a világra 
 
 
 
 

A projekt célja 
 
A projekt célja olyan komplex program megvalósítása, amely lehetővé teszi a 
könyvtár informális és non-formális tanulási helyszíntérként való megjelenését a helyi 
társadalomban.  
 
Az intézmény a formális oktatást kiegészítő, kulturális kompetenciákat erősítő 
programok és szolgáltatások segítségével támogatja az óvodai és iskolai nevelés 
minden szintjét, a folyamatos nevelés folyamatait, segíti a könyvtár tudatos, 
funkcionális használatát. Közgyűjteményként a nevelési és oktatási intézmények felé 
való nyitással és a velük való együttműködéssel hozzájárul a korszerű, versenyképes 
tudás megalapozásához. A többféle kompetencia fejlesztésére alkalmas foglalkozási 
formákkal, lehetőségekkel bővíti a térség kulturális kínálatát, hozzájárul a gyermek- 
és ifjúsági korosztály személyiségfejlődéséhez, művészi és kreatív képességeik 
kibontakoztatásához, egészségtudatos életük fejlesztéséhez. 
 
Az 5 féle tevékenységi forma keretében – havi és heti szakkörök, heti napközis 
foglalkozás, vetélkedők, témahetek, témanapok és táborok - megvalósítandó 46 
foglalkozásba a 6 együttműködő intézmény 1016 diákja kapcsolódik be.  

 
 
 
 
A Városi Könyvtár Lenti együttműködő partnerei: 
Lenti Napközi Otthonos Óvoda 
Általános Iskola, Zalabaksa 
Arany János Általános Iskola, Lenti 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti 
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Lenti 
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, Lenti 
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Tevékenységek részletezése 
 
Havi szakkör: 
összesen 7 db havi szakkört valósítunk meg a következő témákban:  
egészséges életmód,  
könyvtárismeret,  
film és média,  
irodalom, 
szépkiejtés 
 
Heti szakkör: 
összesen 9 db heti szakkört valósítunk meg a következő témákban:  
irodalom,  
idegen nyelv (angol, német),  
képzőművészet,  
néptánc,  
báb-drámajáték 
 
Heti napközis foglalkozás:  
összesen 1 db heti napközis foglalkozást valósítunk meg, melynek témája:  
az évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó népszokások megismertetése, 
olvasmányok keresése és feldolgozása, az ezekhez kapcsolódó kézműves technikák 
elsajátítása 
 
Vetélkedő:  
összesen 6 db kétfordulós vetélkedőt valósítunk meg a következő témákban:  
200 éve született Erkel Ferenc zeneszerző,  
könyvtárhasználat,  
iskolai múlt,  
vers és irodalom 
 
Témanap, témahét: 
összesen 23 db témanapot, témahetet valósítunk meg a következő témákban:  
könyv- és könyvtárismeret, könyvtárhasználat, információkeresési technikák, 
könyvtári állományok, bibliográfiakészítés,  
jobb agyféltekés rajztanítás,  
megénekelt irodalom és történelem,  
világtánc – az ír sztepp, európai népek kultúrája (bentlakásos táborok formájában),  
az Őrségi Nemzeti Park, megelevenedő múlt – Pannonhalma és környéke 
(kirándulások formájában),  
népi kismesterségek,  
irodalom,  népek tánca,  
az egészséges táplálkozás,  
kézműves technikák,  
világnapok,  
környezetvédelem 
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A projekt várt eredményei 
 
A projekt során 5 féle foglalkozási forma keretében, 6 partner nevelési és oktatási 
intézménnyel együttműködve 46 foglalkozást valósítunk meg, amelyekbe 125 fő 
óvodás, 891 fő diák (általános iskolai és középiskolai tanulók) kapcsolódik be.  
 
A formális oktatást kiegészítő és támogató, kulturális kompetenciákat fejlesztő 
programok erősítik a könyvtár és az intézmények közötti kapcsolatot, új nonformális 
tanulási és ismeretszerzési formákat kínál a résztvevőknek, fejleszti 
személyiségüket, művészi és egyéb készségeiket.  
 
A foglalkozások eredményeként kulturális látószögük kiszélesedik, kapcsolódó 
kompetenciáik fejlődnek, tudatosabbá válnak, a mindennapok gyakorlatában 
alkalmazni tudják a kritikus gondolkodás képességét, gyakorlatorientáltabban tudják 
hasznosítani ismereteiket. 
 

 
 
 
 
 

Német Józsefné 
igazgató, projektmenedzser 

nemet.jozsefne@lentikonyvtar.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Nyitott könyvtár - ablak a világra: 
iskolabarát könyvtári szolgáltatások és 
tevékenységek a Városi Könyvtár Lentiben”  
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0199 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
8960 Lenti, Templom tér 5. 
Tel.: 06(92)551-065  06(92)551-077  
Fax: 06(92)551-076 
e-mail:  vklenti@lentikonyvtar.hu 
weblap: http://www.lentikonyvtar.hu  
 

 
 

 

mailto:nemet.jozsefne@lentikonyvtar.hu
mailto:vklenti@lentikonyvtar.hu
http://www.lentikonyvtar.hu/

