
PÁLYÁZAT 

A Soros Alapítvány 
könyvtár-támogatási pályázatot hirdet 

az alábbi témakörökben 

1. Könyvtárak összehangolt állománygyarapítása 

A pályázat célja 
Társadalomtudományi tárgyú könyvtári dokumentumok (könyvek, CD-ROM-

ok és CD-k stb.) összehangolt, szoros együttműködésen alapuló beszerzésénak 
támogatása az olvasók szélesebb körű tájékoztatása és a könyvtárak gazdaságo
sabb működése érdekében. 

A pályázók köre 
Azon megyei és városi közkönyvtárak, felsőoktatási intézmények könyvtárai 

és országos feladatkörű szakkönyvtárak, amelyek ezt a gyarapítási munkát egy-
mással egyeztetve kívánják elvégezni. (Az együttműködésen alapuló pályázat azt 
jelenti, hogy a kooperációban résztvevő felek vállalják, hogy sikeres pályázat esetén 
kölcsönösen tájékoztatják használóikat a többi könyvtárban beszerzett dokumentu
mokról, illetve - kézikönyvek esetén - elektronikus úton, telefonon vagy helyi átköl-
csönzés formájában az olvasók rendelkezésére bocsátják az információkat.) 

A pályázat követelményei 
Pályázni kizárólag az e célra szolgáló űrlap kitöltésével lehet, amelyen a rész

letes pályázati követelmények megtalálhatók. A pályázathoz mellékelni kell a 
beszerezni kívánt dokumentumok és várható áruk tételes listáját. A pályázatot 
minden könyvtár egyénileg adja be, de a pályázatban fel kell tüntetni az együtt
működő könyvtárak listáját. Kérjük az együttműködő könyvtárakat, hogy pályá
zataikat külön űrlapon, de egy csomagban nyújtsák be. 

2. Alapozó program kidolgozása lakossági információs szolgáltatá
sok könyvtári létrehozására 

A pályázat célja 
A civil társadalom széleskörű tájékoztatásához lakossági információs adatbá

zisok és szolgáltatások könyvtári létrehozására van szükség. A pályázat célja egy 
korszerű alapozó program kidolgozása ennek elősegítéséhez. 

A pályázók köre 
A lakossági információs szolgálat terén tapasztalattal bíró, képzésben járatos 

magánszemélyek vagy munkacsoportok pályázhatnak. 
A pályázat követelményei 
A pályázatnak tartalmaznia kell a képzési program szinopszisát, a módszer

tani és egyéb segédanyagokat, a megvalósíthatósági tervet, valamint a képzési 
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fázisokat is magában foglaló időrendi tervet. A programnak foglalkoznia kell a 
határokon túli, regionális hasznosíthatósággal is. 

A sikeres pályázók megbízást kaphatnak a program vagy meghatározott részei 
kidolgozására. 

3. Képzés 
A pályázatoknak a könyvtárosok továbbképzését, a legújabb ismeretek ter

jesztését kell szolgálniuk. Intézmények és magánszemélyek pályázhatnak képzés 
szervezésére és képzésen való részvételre Magyarországon és külföldön egyaránt. 

4. Könyvtári automatizálás 
Könyvtárak pályázhatnak a nemzetközi szabványoknak megfelelő könyvtári 

automatizálási projektekkel. 

5. Egyéb 
A fenti kategóriákba nem illeszthető, innovatív könyvtári projektekkel lehet 

pályázni. 
A pályázók köre 
Könyvtárak, könyvtári szakemberek, kutatók. 

• A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek az első két témakörben 
benyújtott pályázatok. 

• A pályázatok támogatására fordítható keret: 18.500.000 Ft. 
• A Soros Alapítvány a sikeres pályázatokat angolra fordítva továbbítja az 

Open Society Institute Regionális Könyvtárprogramjának kuratóriumá
hoz, ahol pozitív elbírálás esetén további támogatást nyerhetnek. 

Pályázni kizárólag az e célra szolgáló űrlap kitöltésével lehet, amelyen a 
részletes pályázati követelmények megtalálhatók. Az 1. témában és a 2-5. 
témában két külön űrlapon kell pályázni. 

Beküldési határidő: 1997. május 12. 

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1997. október 
eleje. 

További információ és pályázati kérdőív beszerezhető: 
A pályázó nevére megcímzett és felbélyegzett közepes méretű válaszboríték 

megküldésével postai úton: Soros Alapítvány, 1525 Budapest, Pf. 34, (tel: 315-
0303, fax: 315-0201), vagy személyesen: Bp. II. ker. Bolyai u. 14. 

A Soros Alapítvány részletes tájékoztatója a www.soros.hu címen megtalál
ható az Interneten. 
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Pályázat 
a kortárs magyar irodalom népszerűsítésére 

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani 
Központja az MKM Közművelődési Főosztályának támogatásával pályá
zatot hirdet általános és középiskolák könyvtárai, valamint közkönyvtárak 
számára a kortárs hazai és határon túli magyar irodalom olvasásának ösz
tönzésére, hatékony népszerűsítésére az alábbi két tárgykörben: 
1. Az iskolai és közkönyvtárak egyszeri támogatást kaphatnak az értékes 

mai irodalom népszerűsítésének különböző formáihoz: író-olvasó ta
lálkozók, rendhagyó irodalomórák, vers- és prózamondó versenyek, esz-
szépályázatok szervezéséhez és lebonyolításához. 

2. Az iskolai és közkönyvtárak egyszeri támogatást kaphatnak a kortárs 
gyermek- és ifjúsági irodalom népszerűsítését vállaló pedagógusok és 
könyvtárosok tudásának elmélyítéséhez, értő ismeretének kialakításá
hoz: tanfolyamok, előadássorozatok, a tudatos műbefogadást elősegítő 
képzési programok megszervezéséhez és lebonyolításához. 

Valamennyi pályázni kívánó könyvtár 7997. május 30-ig küldje be ma
ximum két A/4-es oldalon tervezett programját és költségvetését. Az igé
nyelhető összeg intézményenként 50-80 ezer forint, s ebből a szervezést 
vállaló könyvtáros és/vagy pedagógus is részesülhet. 

A bíráló bizottság előnyben részesíti könyvtár és iskola együttes akció
ját. A felhasználható teljes keret: 1 millió forint. A pályázatok elbírálásá
nak, illetve a nyertesek értesítésének határideje: 7997. június 30. A nyertes 
intézmények az összeg felhasználásáról legkésőbb 1997. november 30-ig 
tartoznak bizonylattal alátámasztott pénzügyi kimutatást készíteni. A pá
lyázatokat A kortárs magyar irodalom népszerűsítése felirattal ellátott bo
rítékban az OSZK-KMK címére (1827 Bp. Budavári Palota F épület) kér
jük eljuttatni. 






