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A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Kulturális Örökség 
Főosztálya a Közművelődési Főosztállyal közösen pályázatot 
hirdet a 

„Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és 
közművelődési információs }iálózctt fejlesztése 

az információs társadalontban" 
c. koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítására. 

A pályázatra a koncepcióban megfogalmazott stratégiai elvekhez 
és célokhoz illeszkedő, azok megvalósulását elősegítő fejlesztési 
terveket kell benyújtani az éves ütemezésnek megfelelően. A 
koncepciót a pályázók a pályázati anyaggal együtt vehetik át. 
Pályázhatnak: azok az önálló vagy együttműködő közgyűjtemé
nyek és közművelődési intézmények (nemzeti könyvtár, megyei 
közgyűjtemények és közművelődési intézmények, országos szak
könyvtárak, egyetemi könyvtárak), amelyek a koncepcióban leírt 
programokat kívánják megvalósítani. A felsorolt pályázók az 
együttműködésbe bevonhatják azokat az intézményeket is, ame
lyek önállóan a fejlesztésre, a koncepció ütemezési prioritásainak 
megfelelően, csak 1999-ben vagy 2000-ben pályázhatnának. 
A pályázatot, amelynek a fejlesztési terv szintjén három évet: 
kell átfognia, az 1998-ra kitűzött célok és feladatok meg
valósítására kell benyújtani. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. a pontosan kitöltött pályázati űrlapot 
2. a 3 éves fejlesztési tervet 
3. az 1998-ban megvalósítandó feladatokat (ez a pályázat 

tartalma) 
4. a fejlesztés, a fenntartás és a működtetés fotrásait 

(saját, egyéb, igényelt) 
5. a projekt vezetőjének nevét és címét. 

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesítjük: 
- több pályázó közös pályázatát (közös pályázat esetében 

a pályázók feladatvállalásait külön-külön tészletezni 
kell a pályázatban) 

- a közös regionális vagy megyei fejlesztési tervekre 
épülő pályázatokat 

- az intelligens (megfelelően tájékozott) régió vagy 
megye megvalósulását vagy egy-egy szakterület (otszá-
gos szakkönyvtárak, egyetemi szakkönyvtárak) jobb 
információ ellátását eredményező fejlesztési tervekkel 
pályázókat 

- azokat, akik az egyéb forrásokból származó támogatá
sok biztosítóitól nyilatkozatokat mellékelnek 

- az alább felsorolt pályázati területeken átfogó fej
lesztési tervekkel pályázókat. 

A következő négy tetülette lehet pályázatokat benyújtani: 
- A közgyűjtemények és közművelődési intézmények 

telematikai infrasttuktúrájának fejlesztése és 
működtetése (internetcsatlakozás kiépítése; meglévő 
internetcsatlakozás bővítése; lokális hálózatépítés, 
adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása). A ren
delkezésre álló összeg: 164 M Ft. 

- A kultutális örökség szempontjából fontos információs 
vagyon digitalizálása, elektronikus dokumentumok és 
adatbázisok készítése. A rendelkezésre álló összeg: 
50,5 M Ft. 

- Elektronikus hordozókon megjelenő dokumentumok 
beszerzése és szolgáltatása. A rendelkezésre álló 
összeg: 70 M Ft. 

- A könyvtárközi dokumentumellátás telematikai rend-
szerének kialakítása és működtetése, elektronikus 
dokumentumellátás, osztott katalogizálás fejlesztése 
és működtetése. A rendelkezésre álló összeg: 17 M Ft. 

A legkisebb pályázati összeg 3 millió forint/év. 
A pályázatokat szakemberekből álló kuratórium bírálja el. Ennek 
javaslata alapján döntést az M K M illetékes főosztályai hoznak. 
A pályázati anyag beszerezhető az M K M Ügyfélszolgálati 
Irodájában - 1055 Budapest, Honvéd utca-Szalay utca sarok. 

A pályázatok beadási határideje: 1998. április 30. 

A pályázatokat a következő címre kérjük küldeni: M K M 
Kulturális Örökség Főosztály, Budapest, 1884. Pf.: 1. 
A pályázatok elbítálása 60 nap. 
A formailag és tartalmilag nem megfelelő, illetve késve érkezett 
pályázatokat nem tudjuk elbírálni. 

A pályázatok nyerteseivel az M K M Kulturális Örökség 
Főosztálya és Közművelődési Főosztálya szetződést köt, amely 
az elnyert támogatásra vonatkozó felhasználási és elszámolási 
kötelezettségeket részletesen tartalmazza. 
Ez a pályázati felhívás cs mellekletei (pályázati űrlap, nyi
latkozatok, koncepció) az interneten is elérhetők a 
http://www.mkm.hu címen. ( A mellékletek letölthetők.) 
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