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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma pályázatot hirdet közkönyvtárak részére, a Magyarország európai

uniós csatlakozását elõkészítõ közvélemény-felkészítési program keretében a témával kapcsolatos kiadvány-gyûjte-
mény kialakítására, kezelésére, fejlesztésére és terjesztésére.

A pályáztatás célja, hogy az ország minden régiója megfelelõ módon el legyen látva olyan publikációkkal,
könyvekkel és CD-ROM-okkal, amelyek általános és szakirányú ismereteket tartalmaznak az Európai Unióról, vala-
mint Magyarország  integrációjának lehetséges és várható körülményeirõl. Meghatározó, hogy az e témával kapcso-
latos ismeretek mindenki számára könnyen hozzáférhetõk legyenek.

A pályázatot elnyerõ könyvtárak egyszeri 200 ezer Ft  támogatásban részesülnek.
A Külügyminisztérium ezen túlmenõen felajánlja a pályázat nyerteseinek a KÜM által támogatott kiadványok

díjmentes hozzáférhetõségét

Pályázati feltételek:
Pályázhatnak azon települések városi és községi közkönyvtárai, ahol nem mûködik Európai Információs Pont és

vállalják:
�a gyûjtemény kialakítását, folyamatos fejlesztését, jól látható elhelyezését, lehetõség
szerint számítógépes nyilvántartását és népszerûsítését;
�különgyûjteményi kezelését;
�a teljes körû nyilvánosságot;
�a gyûjtemény átkölcsönözhetõségét;
�kapcsolattartást a könyvtárhálózat többi tagjával;
�kapcsolattartást az Európai Információs Pontokkal;
�részvételt a KÜM BKS egyéb programjaiban;
�a KÜM tájékoztatását az olvasói igényekrõl és az állományról;
�az elnyert támogatás elkülönített kezelését és naprakész ellenõrizhetõségét;
�a gyûjtemény egyszemélyi felelõsének kijelölését;
�a gyûjtemény kezelõjének részvételét a program keretében rendezett képzésen.

A fentieken kívül a pályázatnak tartalmaznia kell a könyvtár technikai, személyzeti, elhelyezési és raktározási
körülményeit, valamint a megadott feltételrendszer gyakorlati megvalósítására és a mûködtetésre vonatkozó elkép-
zelések kifejtését.

Elõnyt jelent, ha a pályázó vállalja az általános könyvtári tevékenységen túlmenõen kisebb rendezvények (ifjú-
sági, olvasói, könyvtárak közötti vetélkedõk, helyi szervezetek, pl.: nyugdíjas klub, gazdakör, kismama klub stb.)
szervezését. Biztosítja a megjelenést a helyi médiában (tájékoztatás az állomány szakirányú bõvülésérõl, az integ-
ráció aktuális kérdéseirõl, helyi lapokban recenziók közlése, lelõhely-ismertetés � esetleg több könyvtár région belüli
együttmûködése, eredményhirdetések közvetítése a helyi tévében).

A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkezõ pályázatokat héttagú bíráló bizottság értékeli. Tagjai a Külügyminisztérium képviselõi (három fõ), az

Európai Unió Magyarországi Delegációja, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség, valamint az Országgyûlési Könyvtár egy-egy képviselõje.

 A pályázatok elfogadásáról a beadási határidõt követõen 30 napon belül a pályázó írásbeli értesítést kap,
tértivevényes levélben. Válasz hiányában a pályázat elutasítottnak minõsül.

A pályázatot 5 példányban kell benyújtani, határidõ: 2002. május 25.
A borítékon kérjük feltüntetni: Könyvtári pályázat

A pályázatot az alábbi címre kell küldeni:
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
EU Politikai Kapcsolatok Fõosztálya
1027 Budapest, Bem J. tér 4�6.

Tudjon róla!


