
Tud ion róla!

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári SzakIllai
Kollégium pályázati felhívása a 2003. évre

A kollégium kiemelten támogatja:
-az Európai Unióhoz való csatlakozást elõkészítõ szakmai programokat és az unióval kap-

csolatos innovatív könyvtári szolgáltatások létrehozását,
-a könyvtári szolgáltatások korszerû módszereinek kialakítását és használatát,
-a fogyatékkal élõk könyvtári ellátását segítõ eszközök beszerzését.
A kollégium ösztönzi a különbözõ könyvtárak, könyvtártípusok együttmûködésével létrejövõ

projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok elõnyben részesül-
nek.

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. évi szakmai és szolgáltatási fel-
adatok támogatása céljából az alábbi témakörökben:

Szakmai innováció -szakmai erõforrások

1. Könyvtári innovációs projektek
A kollégium ösztönzi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-

uma könyvtári stratégiai tervének megvalósításában. Ennek érdekében pályázatot ír ki a külön-
bözõ könyvtártípusokban létrejött innovációk széles körû hasznosítására. A kollégium célja,
hogy felszínre hozza az egyes szervezetekben meglévõ vagy bevezetésre kerülõ új megoldáso-
kat. Különösen fontosnak tartja az alábbi témák élenjáró tapasztalatainak támogatását:

Teljesítménymérés -a szolgáltatások hatékonyságát, a különbözõ célcsoportok használati
szokásait, igényeit megjelenítõ szakmai mutatók gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Könyvtáros életpálya -a hivatás el- és megismertetéséveI kapcsolatos koncepcionális és
módszertani kérdések.

Távmunka és könyvtár -a könyvtáros ok távmunka-végzésének szervezési, vezetési és
ellenõrzési kérdései, valamint a könyvtár szerepe a hazai munkavállalók távmunkára való fel-
készítésében.
A pályázathoz csatolni kell:

a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait
b) a pályázóval együttmûködõ könyvtárak és/vagy szervezetek nyilatkozatát arról, hogy részt

vesznek a program kidolgozásában.Pályázatot nyújthatnak be: ...

könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
A pályázat elszámolásához csatolni kell:

-nyomtatott vagy elektronikus formában a projekt leírását (dokumentációját), a kidolgozott

javaslatokat, eredményeket.
Támogatás kérhetõ:

-megbízási díjra és annak járulékára,
-szakmai anyagköltségre,
-utazási költségre,

-szállásköltségre.

-"
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Tervezett keret: 5 millió Ft IAltéma kódszáma: 2139

2. Könyvtárszakmai kiadványok elõkészítése
Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok -kivéve bibliográfia és repertórium -, tanulmá-

nyok, könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus
formában.

Elõnyben részesülnek a különbözõ könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani munkák,
egy-egy sikeres projektet bemutatni szándékozó írások -különös tekintettel az európai uniós

gyakorlatra.
A pályázathoz csatolni kell:

a munka egy kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.
Pályázatot nyújthatnak be:

könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
Támogatás kérhetõ:

-megbízási díjra és annak járulékára,
-szükséges anyagköltségre (papír, CD, tlopi).
Altéma kódszáma: 2140

3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése
Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok -kivéve bibliográfia és repertórium -, tanulmá-

nyok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történõ megjelente-
tésére.

Elõnyben részesülnek a különbözõ könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani, egy-egy
sikeres projektet bemutató kiadványok- különös tekintettel az európai uniós gyakorlatra.
A pályázathoz csatolni kell:

a teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább
75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.
Pályázatot nyújthatnak be:

könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
Támogatás kérhetõ:

-szerkesztõi tevékenységre (szerkesztõk díja, szedés, tördelés, korrektúra),
-nyomdai munkálatokra,
-az elõálIításhoz szükséges anyagköltségre (papír, CD, tlopi).
Tervezett keret (2. és 3. altémára): 25 millió Ft
Altéma kódszáma: 2112

4. Szakmai programok
A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban idõszerû szakmai programok megszerve-

zését, lebonyoIítását.
A pályázatokhoz részletes programot kell csatolni. Elõnyben részesülnek azok a pályázatok,

ahol több könyvtártípus összefogása érvényesül.
4.1 Pályázatot nyújthatnak be a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak a

lakosság internettel és elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteinek elsajátítására
szervezett tanfolyamokra. A pályázathoz csatolni kell a tanfolyam tematikáját. Elõnyben része-
sülnek azok a könyvtárak, ahol már korábban is szerveztek ilyen képzéseket.

4.2 A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak pályázatot nyújthatnak be a
gyermekek érzelmi intelligenciájának, kreativitásának fejlesztésére szervezett -irodalomköz-

pontú -programokra.
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A pályázathoz csatolni kell:
a) a programtól várt eredmények bemutatását,
b) a program folyamatossága és komplexitása, valamint a megfelelõ szakmai háttér leírását.
4.3 Pályázni lehet olyan szakmai továbbképzés megszervezésére, amely a minõségbiztosítás

gyakorlati bevezetésére, a szakma korszeru ismereteinek átadására irányul. Elsõsorban a minõ-
ségbiztosítási képzésen részt vett könyvtárosok gyakorlati tréningjére pályázhatnak könyvtárak,
szakmai szervezetek és felsõfokú könyvtárosképzõ intézetek.
Támogatás kérhetõ az altéma egyes pontjainál:

-megbízási díjra és annak járulékára,

-útiköltségre,
-tanfolyamköltségekre (oktatási segédanyag, terembérlet, eszközhasználat, szervezett étke-

zés, szállásköltség),
-a gyerekprogram szakmai költségeire (foglalkozások anyagai, jutalomtárgyak, könyvek).
Tervezett keret: 30 millió Ft
Altéma kódszáma: 2104

5. Könyvtári rendezvények, kiállítások
A pályázat célja olyan országos, regionális és több településen megtartott megyei rendezvé-

nyek megszervezésének támogatása, ahol a szakma eredményeinek mások számára történõ
színvonalas bemutatása széles körû kapcsolatteremtõ szándékkal érvényesül.

A kollégium támogatásával segíti az uniós és a csatlakozó nemzetek kulturális sokszínûségét

megismertetõ kezdeményezéseket.
Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik más forrásokat is be tudnak vonni a programok

megvalósításába.
Pályázhatnak országos szakmai szervezetek, az aDR szolgáltató könyvtárai.

Támogatás kérhetõ:
-megbízási díjra és annak járulékára,

-útiköltségre,
-dokumentációs költségre,

-propagandaköltségre. -
Tervezett keret: 35 millió Ft
Altéma kódszáma: 2108

6. Intézményi akkreditáció
Pályázatot nyújthatnak be azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak,

amelyek felnõttképzést folytatnak és intézményeiket akkreditáltatni szeretnék a 48/2001. (XII.
29.) aM rendeletben foglaltak alapján. A támogatás -a 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet szerint
-kizárólag az akkreditációs díjra fordítható, így maximum 400 ezer Ft lehet.

Sikertelenség esetén a támogatást vissza kell fizetni. Amennyiben az intézmény az akkreditációs
tanúsítványt nem kapja meg, a támogatást vissza kell fizetnie.

Altéma kódszáma: 2141
Tervezett keret: 5 millió Ft

7. Elektronikus kommunikáció -digitális kultúra
Pályázni lehet webes szolgáltatások kialakítására, új adatbázisok, infonnációs szolgáltatások

létrehozásával. (Ez nem lehet dokumentumok katalogizál ása). A szolgáltatást legalább két évig
elérhetõvé kell tenni a weben.
Pályázatot nyújthatnak be:

könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények.

-""-
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Támogatás kérhetõ:
-megbízási díjra és annak járulékára,
-szakmai anyagokra (a szolgáltatás elõállításához szükséges papír, festékkazetta, flopi).
Szoftverek beszerzését a kollégium nem támogatja.
Tervezett költség: 5 millió Ft
Altéma kódszáma: 2122

8. Szakmai eszközfejlesztés, korszerûsítés
Ebben a témakörben valamennyi pályázathoz csatolni kell a fenntartó kötelezettségvállalását

az elõírt önrészrõl, és egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a könyv-
tárban helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközrõl mellékelni kell termékismer-
tetõt és árajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet.

8.1 Ellátórendszert mûködtetõ (kistelepülésen letéteti állományt biztosító), a nyilvános
könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak pályázhatnak új gépkocsi beszerzésére a vételár
50%-áig, de maximum 2 millió Ft-ig.

A pályázatban nevesíteni kell azokat a településeket, amelyek rendszeres ellátásban részesülnek.
8.2 Fénymásológépre pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ területi

munkahelyi könyvtárak, az ötezer lakos alatti városok könyvtárai, községi könyvtárak, valamint
az országos szakmai szervezetek. A támogatás mértéke a gép árának maximum 50%-a, de
legfeljebb 300 ezer Ft lehet.

8.3 CD-íróra, DVD-lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, nyomtatóra pályázhatnak a nyil-
vános könyvtári jegyzéken szereplõ városi és fõiskolai könyvtárak. A támogatás az eszközök
árának maximum 50%-a lehet. Egy pályázó legfeljebb két eszközre pályázhat, maximum 250
ezer Ft értékben.

Az altéma egyes pontjainál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Tervezett költség: 75 millió Ft .

Altéma kódszáma: 2105

9. A fogyatékkal élõk könyvtári szolgáltatásának támogatása
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ könyvtárak pályázhatnak olyan dokumentumok

(hangoskönyv, öregbetûs könyvek), eszközök (nagyító, olvasóléc, kerekes szék stb.) költségeire,
amelyek a fogyatékosok könyvtári ellátását javítják. A támogatás a pályázat költségeinek ma-
ximum 50%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft lehet.

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Tervezett költség: 10 millió Ft
Altéma kódszáma: 2142

10. Nemzetközi kapcsolatok
10.1 Hazai és határon túli könyvtárak együttesen pályázhatnak a határon túli könyvtárakban

lévõ, a magyar kulturális örökség részét képezõ dokumentumállományelektronikus feldolgozá-
sára. A pályázatot azoknak a magyarországi könyvtáraknak kell -részletes szakmai program-
terv kidolgozásával -benyújtaniuk, amelyek koordinálják a szakmai programot. Elõnyben ré-
szesülnek azok, akik egy megkezdett munka befejezésére pályáznak.

Támogatás kérhetõ:
-megbízási díjra és annak járulékára,
-utazási költségre,

-szállásköltségre,
-szervezett étkeztetésre,
-a feldolgozó munkához szükséges anyagköltségre.
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10.2 Hazai könyvtárak, könyvtárosképzõ intézmények pályázhatnak -mindkét fél nyilatko-
zatával alátámasztott -nemzetközi együttmûködésen alapuló könyvtárszakmai program lebo-
nyolítására. A támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai
könyvtárügyben felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, elektronikus
dokumentum, internet), ami elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának.-

Támogatás kérhetõ:
-megbízási díjra és annak járulékára,
-utazási költségre,

-szállásköltségre,
-szervezettétkeztetésre,
-a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta, flopi).
A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!
Tervezett költség: 15 millió Ft
Altéma kódszáma: 2103

11. Állománybõvítés
A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelten fontosnak tartja a lakosság tájékozódási, ol-

vasási lehetõségeinek támogatását a nyilvános könyvtári rendszer könyvállományának bõvítésé-

vel.
A program elsõ lépéseként a 2003. évben a tízezer lakos feletti városok nyilvános könyvtári

jegyzéken szereplõ önkormányzati fenntartású könyvtárai nyújthatnak be pályázatot állományuk
bõvítésére.

A pályázat teljes költsége legfeljebb 400 ezer Ft lehet, amelynek 30%-át önrészként a pályá-
zónak kell vállalnia, a támogatási összeg maximum 280 000 Ft.

A pályázathoz csatolni kell a fenntartó önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a teljes költ-
ség 30%-a a könyvtár rendelkezésére áll a költségvetésben tervezett állománygyarapítási kere-
ten felül, valamint, hogy a könyvtár a dokumentumok beszerzése után az áfát visszaigényli-e.

A pályázathoz csatolni kell a könyvtár 2002. évi statisztikai jelentésében szereplõ forgalmi
adatait:

-egy lakosra jutó beszerzési keretet (lakoslFt),
-egy kölcsönzõre jutó kölcsönzött kötetet (kölcsönzõ/kölcsönzött kötet),
-a település lakosainak számát.
Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Altéma kódszáma: 2110

A pályázatok
2003. április 23-áig beérkezõ en

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-I062 Budapest, Bajza u. 32.).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvény telen ek.

Könyvtári Szakmai Kollégium

-
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