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A PROJEKT CÉLJA

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenki-
nek című projekt a múzeumi és könyvtári terület 
intézményeit és szakembereit szólítja meg. Az in-
tézmények munkatársait felkészíti rá, hogy a kom-
petencia-, készségfejlesztő, valamint a tanulást 
támogató, nem formális és informális oktatási szol-
gáltatásaikat megújítsák. 

A projekt lehetőséget biztosít rá, hogy a múzeumok 
és a könyvtárak hatékonyan tudjanak hozzájárulni a 
köznevelés esélyteremtő szerepének erősítéséhez, a 
minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosí-
tásához, az oktatásba való visszatérés ösztönzéséhez. 

A projekt saját eszközeivel és lehetőségeivel is hoz-
zájárul a korai – végzettség nélküli – iskolaelhagyók 
számának csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci helyzetének javításához, 
segíti a fiatalok társadalmi integrációját, a szegény-
ségben, illetve társadalmi kirekesztettségben élők 
számának mérséklését.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek 
című projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az 
esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos 
helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz 
való egyenlő hozzáférés lehetőségének megterem-
tése mellett. Európai Szociális

Alap

PROJEKT ADATOK
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A PROJEKT MÚZEUMI KOMPONENSE 

keretében az I. mérföldkőig 
(2018. január 31.) elért eredmények:

700-nál is több hazai muzeális intézmény és  
43 kutató bevonásával három széles körű desktop kutatás  
a Múzeumpedagógia, a 
Múzeumi szakemberek 2017 
és a Szolgáltató múzeum 
témákban,

a „KultúrBónusz” mintapro-
jekthez kapcsolódóan két 
desktop kutatás és az EMMI 
Közgyűjteményi Főosztálya 
által elfogadott ajánlás,

a kutatásokra és módszertani 
fejlesztésekre alapozott  
19 mintaprojektből  
10 lezárult. 

együttműködési megállapodás  
151 intézménnyel  
(a mintaprojekteket megvalósító mintaprojekt gazda intéz-
ményekkel, az általuk mentorált muzeális intézményekkel, 
valamint a mintaprojektekben résztvevő közoktatási és 
felsőoktatási intézményekkel).

„Múzeumok mint a társadalmi esélyteremtés intézményei” 
címmel nemzetközi konferencia neves külföldi előadók 
részvételével.

41 fős országos múzeumi koordinátori hálózat munkatár-
sai által múzeumi szakemberek és pedagógusok számára 
megtartott  

112 rendezvény és  
120 szakmai tanácsadás.

koordinátorok belső képzése 
szakmai műhelynapokon, a 
szakképzés és pályaorientáció 
múzeumi támogatásának té-
májához kapcsolódó külföldi 
tanulmányúton és három féle 
akkreditált továbbképzésen,

pedagógusoknak és múzeu-
mi szakembereknek szóló  
10 féle szakmai továbbképzés akkreditációja és tananya-
gok kidolgozása,

modulos rendszerű szakmai továbbképzés módszertaná-
nak kidolgozása,

öt alkalommal ingyenes továbbképzés  
87 múzeumi szakember, koordinátor és a képzéseken 
oktatók részére,

a projekttel kapcsolatos tartalmakkal rendszeresen frissülő 
projektaloldal, Facebook, Instagram és Youtube csatorna,

magyar és angol nyelvű imázsfilm a projekt egészéről.

A PROJEKT KÖNYVTÁRI KOMPONENSE

keretében az I. mérföldkőig 
(2018. január 31.) elért eredmények:

szövegértés- és olvasás-
kultúra-fejlesztés; a digi-
tális írástudás közvetítése; 
könyvtárhasználat, informá-
ciókeresés fejlesztése; az 
egyéni és közösségi tanulás 
támogatása könyvtári kör-
nyezetben,

1500-1500 fős országos 
reprezentatív közvéleménykutatás keretében, a 3-17 
évesek, illetve a 18 év felettiek könyvtár- és média-
használati olvasási szokásainak felmérése, 

1700 könyv-
táros digitális 
kompetenciá-
jának mérése a 
DIGCOMP keret-
rendszerben,

új módszertan kidolgozása és  
20 kapcsolódó tanulmány elkészítése,

342 könyvtári jó gyakorlat összegyűjtése,  
90 mintaprogram kidolgozásának megkezdése,

40 fős országos könyvtári szaktanácsadói hálózat létreho-
zása és felkészítése a könyvtári-közművelődési, oktatási, 
közgyűjteményi intézmények közötti együttműködések tá-
mogatására, a jó gyakorlatok széleskörű megismertetésére,

a múzeumi koordinátori hálózat és a könyvtári szaktanács-
adói hálózat első országos szintű találkozója a múzeumi és 
a könyvtári komponens együttműködése céljából,

négy képzés tematikájának elkészítése, akkreditációja, 
megvalósult az első akkreditált képzési program könyvtári 
szaktanácsadók részére Felkészítés 
a szaktanácsadói feladatok ellátásá-
ra címmel, 
 
80 millió forintos beruházással ok-
tatóközpont és projektiroda kialakí-
tása, 

kutatások és fejlesztések bemutatása, 
14 településen,  
26 projektrendezvény keretében,

a 2019-es országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kam-
pány előkészítésének megkezdése,

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár partnere   
19 megyei könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtári Intézete, az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Olvasástársaság és  
a Könyvtárostanárok Egyesülete,

Új módszertani és szakmai portál előkészítése  
www.azenkonyvtaram.hu címen.

Információk közreadása  
a facebook.com/azenkonyvtaram oldalon.
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