
KÖNYV ADOMÁNY HATÁRON TÚLRA
A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet Testvér-könyvtár programja keretében
hazai könyvtárak számára, hogy új könyvek beszerzésével támogathassák egy határon
túli testvérintézményUket. A pályázó és partnere csak iskolai vagy ötezer lakosnál
kisebb település községi közmûvelödési könyvtára lehet. A pályázathoz nem kell
adatlapot igényelni, de annak tartalmaznia kell az alábbi információkat:
1) A pályázó könyvtár nevét, pontos postai címét, távközlési elérhetõségét, bankszámiaszámát

és a számlakezelö bank egy hónapnál nem régebbi igazolását a számla létezésérõl.
2) A támogatandó könyvtár nevét, postai címét, távközlési elérhetõségét, vezetöjének nevét.
3) A két könyvtár kapcsolatának rövid történetét, és a kinti könyvtár helyzetének leírását.
4) Nyilatkozatot arról, hogy az elnyert támogatásból nem ponyvairodalmat, hanem
kizárólag értékálló, elsösorban magyar szépirodalmat, gyermekirodalmat és korszerû
szakirodalmat vásárol a támogató könyvtár, gondoskodik az adomány eljuttatásáról a
támogatotthoz. Vállalja, hogy a partnere ál.tal aláírt listás átvételi elismervénnyel,
valamint a vásárlási számlák fénymásolatával alapítványnak elszámol legkésõbb 2004.

január 31-ig.
A pályázatot cégszerû aláírással a második fordulóban szeptember 30-ig kell

benyújtani ajánlott küldeményként.
Cím: Kölcsey Ferenc Alapítvány, Szente Ferenc ügyvezetõ igazgató

1054 Budapest, Hold u. 6. Tel./fax: 06-1-331-0195.
~ ---"
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Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, mindig hozzá-
téve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdeklõdésre számot tartó,
tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõséget, még akkor is, ha az idõpont, a rendezvény
témája vagy akár a helyszíne sem végleges. A pillanatnyilag még bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az

áttekinthetõség kedvéért.
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