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A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma pályázatot hirdet közkönyvtárak részére, a
Magyarország európai uniós csatlakozását elõkészítõ közvélemény-felkészítési program keretében
a témával kapcsolatos kiadványgyüjtemény kialakításá~a, kezelésére, fejlesztésére és terjesztésére,
valamint uniós témájú ismeretterjesztõ elõadások szervezésére. (A lakosság, helyi
önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek tájékoztatása.)

A pályáztatás célja,

hogy az ország minden régiója megfelelõ módon el legyen látva olyan dokumentumokkal
(publikációkkal, könyvekkel és CD-RaM-okkal), amelyek általános és szakirányú ismereteket

tartalmamak az Európai Unióról, valamint Magyarország integrációjának körülményeirõl.
Meghatározó, hogy az e témával kapcsolatos ismeretek mindenki számára könnyen hozzáférhetõk

legyenek.
A pályázatot elnyerõ könyvtárak egyszeri nettó 200 000 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 könyvtárai, ahol nem mûködik Európai
Információs Pont (EIP), és vállalják:

1.) Állománygyarapítás:
.a gyûjtemény kialakítását, folyamatos fejlesztését, jól látható elhelyezését, lehetõség
szerint számítóg~pes nyilvántartását és népszerûsítését;

.különgyûjteményi kezelését;

.a teljes körû nyilvánosságot;

.a gyûjtemény átkölcsönözhetõségét;
.kapcsolattartást a könyvtári hálózat többi tagjával;
.kapcsolattartást az EIP-kel;
.a KÜM tájékoztatását az olvasói igényekrõl és az állományról;
.az elnyert támogatás elkülönített kezelését és naprakész ellenõrizhetõségét;
.a gyûjtemény egyszemélyi felelõsének kijelölését;
.a gyûjtemény kezelõj ének részvételét a program keretében rendezett képzéseken.

2.) Rendezvényszervezés:
.lakossági fórumok, rendezvények, elõadások szervezését -az általános könyvtári

tevékenységen túlmenõen -Magyarország csatlakozásával kapcsolatos aktuális kérdésekrõl (pl.
elõadások a gazdakörökben, önkomlányzati munkatársak részére, nyugdíjas és kismama klubban
stb., a helyi igényeknek és adottságoknak megfelelõen) -a Külügyminisztérium segítséget

nyújt az elõadók kiválasztásához;
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.megjelenés biztosítását a helyi írott és elektronikus médiumokban (pl. tájékoztatás az
állomány EU szakirányú bõvülésérõl, az integrációval kapcsolatos aktuális kérdésekrõl, helyi
lapokban recenziók közlése, lelõhely-ismertetés -esetleg híradás több könyvtár régión belüli

együttmûködésérõl, rendezvényekrõl stb.);
.internet- és pályázati figyelést (az így szerzett információk továbbítása az önkor-

mányzatokhoz, falugazdákhoz, vállalkozókhoz és a speciális információt igénylõkhöz -a helyi

adottságok ruggvényében).

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 elképzelések kifejtését. Tekintettel arra, hogy a pályázható összeg
két egymástól eltérõ célra használható fel, a pályázó könyvtár' a már meglévõ uniós témájú
állományának ismeretében tegyen javaslatot pályázatában arra is, hogy a támogatást milyen
arányban kívánja állománygyarapításra és rendezvényszervezésre fordítani.

Rendezvény esetén az elszámolás kizárólag nettó összegrõl szólhat, munkabér, járulékok,
adók a támogatási összegbõl nem fizethetõk.

A pályázat elbírálásának rendje

A beérkezõ pályázatokat 5 tagú bíráló bizottság értékeli. Tagjai a Külügyminisztérium (egy
fõ), az Európai Unió Magyarországi Delegációja, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint az Országgyûlési Könyvtár egy-egy képviselõje.

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

A pályázatot 5 példányban kell benyújtani, határidõ: 2003. június 22.
A borítékon kérjük [eltüntetni: "Könyvtári pályázat"

A pályázatot az alábbi címre kell küldeni:

Magyar Köztársaság Kü1ügyminisztériuma
EU Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya
1027 Budapest
Bern J. tér 4-6.

Tel.: (1) 458-1392

Az adatlap letölthetõ a http://www.paji.hu vagy a http://www.ogyk.hu honlapról.

--

--"

/

,

Sokéves nagykönyvtári, valamint szakkönyvtári gyakorlattal, egyetemi diplomával, idegen
nyelvi és számítógépes ismeretekkel könyvtári vagy szakdokumentációs munkát keres szám-
laképes könyvtáros. Részmunkaidõ is érdekel. Mobil: (06-20) 567-4043, lakás üzenetrögzítõ-
vel vagy este: (1) 240-8431.

Fõiskolai végzettséggel, több éves gyakorlattal, számítógépes ismerettel számlaképes könyv-
táros állást keres. Mobil: (06-30) 423-8024, lakás este: (28) 386-147
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