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XII. PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK 

TÁMOP Az MTA Könyvtára és öt akadémiai kutatóintézet által létrehozott 
konzorcium Athenaeum az Interneten címmel 70 millió Ft támogatást nyert az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) keretében meghirdetett Tudásdepó-expressz: A könyvtári hálózat 
nemformális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanu-
lás érdekében című pályázaton. (TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0025). Az el-
nyert támogatás többek között lehetővé teszi, hogy az MTA Kémiai Kutatóköz-
pont, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, az MTA Pszichológiai Ku-
tatóintézet, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet és az MTA Világgaz-
dasági Kutatóintézet könyvtárai, valamint az MTA Könyvtára gyűjteményeinek 
jelentős része 2011 őszétől az Interneten keresztül is kereshető lesz. A retrospek-
tív feldolgozás mellett a szolgáltatások megújítása és a távoli eléréssel biztosítha-
tó szolgáltatások kialakítása a fő feladatunk. A projekt irányítója Téglási Ágnes 
az MTA Könyvtárának főigazgató-helyettese, a projekt menedzsment tagjai 
Czeglédi Katalin gazdasági igazgató és Kürti Tímea Melinda projekt asszisztens, 
valamint a konzorciumi tagok gazdasági vezetői. 

A támogatás megoszlása 

Konzorciumi tag Összeg (Ft) 

MTA Könyvtára 39.964.125 

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 5.007.335 

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 5.756.088 

MTA Egyesített Társadalomtudományi Kutatóintézet-
Világgazdasági Kutatóintézet 

4.966.685 

MTA Pszichológiai Kutatóintézet 6.534.684 

MTA Kémiai Kutatóközpont 7.802.777 

NKA (2111/1128) „Az MTAK Keleti Gyűjteménye muzeális értékű tibeti 
kéziratainak és fanyomatainak állományvédelme”, 1.000.000 Ft (429.000 Ft ön-
rész). A pályázat megvalósítására 2011-ben kerül sor. Ez a pályázat lehetőséget 
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nyújt a felbecsülhetetlen értékű anyagok tavaly megkezdett állományvédelmének 
a folytatására. 

NKA (2129/162) A Kézirattár és a Keleti Gyűjtemény közösen benyújtott 
restaurálási pályázata, 1.300.000 Ft (30% önrész). A Keleti Gyűjtemény a reá eső 
összegből az UNESCO Világemlékezet listáján szereplő Csoma-kéziratokat és 
nyomatokat, Müteferrika nyomdájában készült török ősnyomtatványokat és arab 
kéziratokat kíván restauráltatni 2011-ben. A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűj-
teménye a „Magyar Codexek” gyűjteményből négy darabot, egy 18. századi kéz-
irat/nyomtatvány vegyes kolligátumot, Babits-kéziratot, nyomtatványai közül egy 
ősnyomtatványt, négy 16-18. századi kötetet, egy első kiadású Bartók-művet, 
valamint Mohács előtti okleveleket fog 2011-ben restauráltatni. 

NKA (2140/196) Az MTAK ősnyomtatvány-katalógusa elektronikus kézira-
tának elkészíttetésére (1.453.800 Ft). 

NKA (2608/0875) A PIM-mel közösen az NKA-nak benyújtott Radnóti Mik-
lós 100 éves – Emlékév pályázatból 4.460 eFt-ot kaptunk a Radnóti-kiállítás meg-
rendezésére és a Radnóti-honlap elkészítésére. Az „Ó, költő, tisztán élj te 
most…” Száz éve született Radnóti Miklós c. honlapot Babus Antal és Sajó Ta-
más (Studiolum Bt.) készítette, sajtóbemutatója 2010. február 24-én volt. 

TIMA Az Islamic Manuscript Association-höz 2009-ben benyújtott második 
pályázatunk is sikeres volt, s ennek keretében 2010-ben befejeződött az arab kéz-
iratok katalogizálása az MTAK internetes katalógusában. 




