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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium pályázatot hirdet 2002. II. félévére az alábbi témakörökben:

1. Könyvtári dokumentumok állományvédelme

A pályázat megvalósításának idõtartama: 2002. október 1�2003. október 31.

Pályázhatnak
Magyarországi nyilvános könyvtárak, egyházi könyvtárak, közoktatási és felsõoktatási in-

tézmények könyvtárai.

Támogatás kérhetõ

1.1 Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálására

A pályázathoz csatolni kell:
� a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, mûvészeti, kutatási jelentõsé-

gét,
� a restaurálási munka rövid ismertetését,
� az egyes mûvekre vagy az összevontan kezelhetõ mûvek csoportjának restaurálására vo-

natkozó árajánlatot (tartalmazza a várható munkaidõ-ráfordítást és a dokumentumok elkészü-
lésének idõbeli ütemezését),

� a kiválasztott restauráló szervezet által közgyûjtemény számára korábban végzett, referen-
ciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurá-
lásról információt adó személy nevét,

�30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
Tervezett keret: 10 millió Ft

1.2 Muzeális gyûjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertõtlenítés,
bõrkötések tisztítása, karbantartása, javítása)

A pályázathoz csatolni kell:
� a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,
�30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
Elõnyben részesülnek:
� a nagy muzeális gyûjteménnyel rendelkezõ könyvtárak,
� azon gyûjtemények kezelõi, amelyek megkezdett restaurálási koncepció alapján végzik

tevékenységüket. A pályázat megvalósításának idõtartamára vonatkozó restaurálási koncepciót
a pályázathoz csatolni kell.

Tervezett keret: 10 millió Ft

1.3 Fiókhálózatot illetve ellátórendszert mûködtetõ városi könyvtárak pályázhatnak könyv-
tári dokumentumok szolgáltatás-megrendeléssel történõ újraköttetésére

A pályázathoz csatolni kell:
� a tervezett gyûjtemény-karbantartási munka leírását,
� szolgáltatásra felkért mûhely árajánlatát,
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� 30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
Tervezett keret: 7 millió Ft

Altéma kódszáma (1.1-1.3): 2111

2. Felsõoktatási könyvtárak, egyházi könyvtárak, országos szakkönyvtárak, megyei könyv-
tárak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázhat határon túli fiatal diplomások, ill. könyv-
tári gyakornokok fogadására, tapasztalatszerzés céljából (legkevesebb 1�4 hét idõtartamra).

Támogatás kérhetõ utazási és szállásköltségre, valamint szervezett étkeztetésre. A szervezett
étkeztetésre kérhetõ összeg maximum napi 1000 Ft/fõ lehet.

A pályázathoz csatolni kell:
� a szakmai programot,
� a fogadandó személy nevét, munkahelyét, végzettségét,
� az itt-tartózkodás idõtartamát.
Tervezett keret: 3 millió Ft
Altéma kódszáma: 2103

A pályázatok 2002. október 3-ig beérkezõen
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A MAGYAR NAGYLEXIKON 1�19. KÖTETÉNEK
IGÉNYLÉSÉRE

A kollégium kis önkormányzati könyvtárak referensz-állományának frissítése érdekében meg-
hívásos pályázatot ír ki 2000 lakosnál kisebb települések közkönyvtárai számára a Magyar
Nagylexikon 1�19. kötete egy-egy példányának térítésmentes biztosítására. A meghívottak név-
sora az NKA Hírlevélben, valamint az NKA honlapján a felhívás szövege után olvasható.

A pályázathoz készült egyszerûsített adatlapot a meghívottak számára az NKA Igazgatósága
postán megküldi.

A sorozat 1�15. kötetét a kiadó a szerzõdéskötést követõen legkésõbb 2003. február 28-ig,
a 16. és 17. kötetet 2003 decemberében, a 18. és 19. kötetet 2004 decemberében térítésmen-
tesen juttatja el a kedvezményezettekhez.

Az egyszerûsített pályázati lapon igényelhetõ természetbeni juttatás összege 117.605 Ft.

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani.
Altéma kódszáma: 2110

A pályázatok 2002. október 3-ig beérkezõen
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

(Az NKA honlapján megtekinthetõ a meghívottak névsora.)


