Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Modernizacja pomieszczeo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”

Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkaoców
Wartośd całkowita projektu: 171 256,48 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 116 105,35 PLN

Modernizacja pomieszczeo Powiatowej i Miejskiej Bibliotek Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
na „Akademię Młodych” to jedna z kilku inwestycji z obszaru edukacji i szeroko rozumianej sfery społecznej
realizowanych w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008 - 2015”. Zadanie zostało
zrealizowane w latach 2008 - 2010. Inwestycja polegała na remoncie dwóch pomieszczeo - głównego oraz
zaplecza socjalno - sanitarnego, na parterze zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 9 w
Wałbrzychu, celem dostosowania ich do prowadzenia zajęd edukacyjnych i kulturalno-rozrywkowych.
„Akademia Młodych” mieści się na parterze biblioteki, obok Atrium. Jest czynna od poniedziałku do soboty.
Wyposażona została w 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, bogatą ofertę programów
multimedialnych i pomocy edukacyjnych, aparaty cyfrowe, kamerę i skaner. Otwarcie Akademii nastąpiło 6
września 2010 r. Przewiduje się, że dziennie z oferty Akademii korzystad będzie ok. 150 - 200 osób.

Równolegle Gmina Wałbrzych realizuje przedsięwzięcie społeczne, pt. „Multicentrum Edukacyjne pod
Atlantami”, które polega na organizacji w Akademii szerokiej oferty zajęd kulturalnych i edukacyjnych. Oferta
jest skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia umożliwiają wyrównywanie szans w dostępie do
edukacji i kultury oraz pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu. Umożliwi to prowadzenie zajęd na
wysokim poziomie, również w czasie pozaszkolnym oraz połączenie nauki z zabawą. Realizowane są m.in.
interaktywne kursy języków obcych, interaktywne lekcje sztuki, zajęcia przy komputerze dla seniorów, itp.
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