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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium kiemelten kívánja támogatni az ifjúság mûvelõdését szolgáló programokat és a
határon túli magyar kultúrát, illetve a millenniummal kapcsolatos kérelmeket, amelyekre az éves ke-
ret legalább 10%-át fordítja.

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évi szakmai és szolgáltatói felada-
tok támogatása céljából az alábbi témakörökben:

1. Az olvasás éve rendezvényei

A pályázat célja, hogy a könyvtárak tartalmas, színes, meggyõzõ formában mutathassák be a
társadalomnak az olvasás különös jelentõségét a tájékozottságban, a mûveltségben, az önmegvalósí-
tásban, s mindebben a könyvtárak szerepét. Kívánatos, hogy minél szélesebb rétegekhez jusson el
programjaik által az önálló mûvelõdés lehetõségeinek és módszereinek megismerése és a könyvtári
szolgáltatások kínálata.

Pályázhatnak:
Az olvasáskultúra fejlesztése érdekében szervezett átfogó és folyamatos programtervvel (mi-

nimálisan 6 rendezvény írásos forgatókönyvének benyújtásával) az országos szakmai szervezetek, a
közmûvelõdési és közoktatási könyvtárak. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a rendezvé-
nyekbe bevonják a térség különbözõ típusú könyvtárait, a civil szervezeteket és a családokat.

A pályázathoz csatolni kell: 
– a rendezvény, kiállítás forgatókönyvét,
– a társrendezõk listáját és együttmûködési nyilatkozatát,
– a rendezvény tervezett idõpontját, helyét és a várható létszámot.

Támogatás kérhetõ tiszteletdíjra, utazási és szállásköltségre, propaganda és szakmai anyagok
költségeire.

Tervezett keret: 25 millió forint.
Altéma kódszáma: 2136

2. A szakma szellemi erõforrásainak mozgósítása

A pályázat célja, hogy segítse optimális színvonalra emelni a szakmai munkát, teremtsen fel-
tételeket a szakmai pályán való elõrehaladáshoz.

2.1. Könyvtári szakmai kiadványok

Pályázni lehet könyvtári szakmai kutatások eredményeinek publikálására, kiadványok, tanul-
mányok, módszertani útmutatók, összefoglaló munkák kéziratának elkészítésére, megjelentetésére.
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Elõnyben részesülnek a gyermekek olvasáskultúráját segítõ kiadványok, valamint az akkredi-
tált képzés, továbbképzés tananyagaként is felhasználható munkák. 

Támogatás megbízási díjra, tiszteletdíjra, azok tb-járulékára, nyomdaköltségre, valamint szak-
mai anyagköltségre kérhetõ.

Altéma kódszáma: 2112

2.2. Továbbképzések

Továbbképzõ tanfolyamok szervezésére pályázhatnak könyvtárak, bejegyzett országos könyv-
tári szervezetek és tagszervezeteik.

Elõnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek felsõoktatási intézményekkel együttmûködve ké-
szülnek. Kiemelt témák: az információs és kommunikációs technológiák, az olvasáspedagógia, a fel-
használóképzés, a minõségmenedzsment, a könyvtárak mûködésére vonatkozó idõszerû szabályozások.

A pályázathoz tematikát (órákra lebontott részletes programot), költségvetést kell csatolni,
amelyben szerepeltetni kell a részvételi díjat is. Csatolni kell az elõadók névsorát és a szakképzett-
ségüket tartalmazó jegyzéket.

Altéma kódszáma: 2104

2.3. Konferenciák, rendezvények, kiállítások

Bejegyzett szakmai szervezetek és könyvtárak pályázhatnak országos, regionális és térségi,
valamint szakterületi rendezvények, konferenciák, kiállítások szervezésére és a kiállításokhoz kap-
csolódó katalógus készítésére.

Elõnyben részesülnek azok, akik a (bi)millenniumi programokhoz kapcsolódóan pályáznak és
bevonják a határon túli testvérintézményeket is.

Altéma kódszáma: 2108

A pontban foglalt témákra tervezett keret: 25 millió forint.

3. Retrospektív katalóguskonverzió

Könyvtári állományuk visszamenõleges feltárására pályázhatnak az országos dokumentumel-
látó rendszerben szakterületi funkcióval rendelkezõ könyvtárak, felsõoktatási és egyházi nyilvános
könyvtárak, különös tekintettel idegennyelvû állományukra. A kollégium a beérkezett pályázatokat
figyelembe véve – tételenként – maximálja a támogatás összegét.

A pályázati költségvetés nem tartalmazhat hardver-, szoftver- és rezsiköltségeket.

Tervezett keret: 25 millió forint.
Altéma kódszáma: 2120
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4. A könyvtárak mûködési feltételeinek korszerûsítése

4.1. Fénymásoló gép beszerzésére pályázhatnak városi és nyilvános egyházi könyvtárak. A tá-
mogatás a gép árának 50%-a, de legfeljebb 250 000 forint lehet.

Altéma kódszáma: 2105

4.2. A zenei és audiovizuális gyûjtemények szolgáltatásaihoz szükséges technikai berendezé-
sekre pályázhatnak nyilvános könyvtárak. A támogatás a termék árának 50%-a, de legfeljebb 50 000
forint lehet.

Altéma kódszáma: 2105

4.3. Rendezvények, konferenciák, továbbképzések lebonyolításához szükséges prezentációs
berendezések beszerzésére pályázhatnak nyilvános könyvtárak. A támogatás a termék árának 70%-a,
de legfeljebb 1 500 000 forint lehet.

Altéma kódszáma: 2105

A 4. témakörben szereplõ minden pályázathoz csatolni kell a fenntartó kötelezettségvállalását
az 50, illetve 30% önrészrõl és nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a könyv-
tárban helyezi el. A pályázathoz minden eszközrõl, termékrõl két árajánlatot kell csatolni termékis-
mertetõvel együtt.

Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepeltethetõ.

A 4. pontban foglalt témákra tervezett keret: 75 millió forint.

5. Nemzetközi kapcsolatok

5.1. Hazai és határon túli könyvtárak együttesen pályázhatnak a határon túli könyvtárakban
lévõ, a magyar kulturális örökség részét képezõ dokumentumállomány elektronikus feldolgozására.
A pályázatot a magyarországi könyvtárnak kell benyújtania, amely koordinálja a szakmai progra-
mot.

Megbízási díj, utazási, szállás- és ellátási költség, valamint a feldolgozó munkához tartozó
anyagköltség számolható el.

Altéma kódszáma: 2103

5.2. Hazai könyvtárak, bejegyzett szakmai szervezetek, könyvtárosképzõ intézmények pá-
lyázhatnak külföldi magyar könyvtárakat támogató szakmai programok lebonyolítására a megvaló-
sítandó fejlesztõ, segítõ tevékenység részletes leírásával.

Pályázni lehet: útiköltségre, megbízási díjra és ellátási költségre.

Altéma kódszáma: 2103

Az 5. pontban foglalt témákra tervezett keret: 5 millió forint.

A kiadványokkal kapcsolatos témákra pályázóknak igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõ-
írt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben min-
den kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtárnak teljesítették. Az igazolást a
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könyvtár kötelespéldány osztályától kell kérni (1827 Budapest, Budavári Palota, F épület, 302. szo-
ba) és az adatlaphoz csatolni.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, aki kizárólag
jogi személy lehet. Határon túlról pályázható az 5.1. pont.

Nem adhat be pályázatot az, aki korábban kapott támogatás rendeltetésszerû felhasználásá-
ról szóló szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig az
igazgatósághoz nem küldte meg, vagy egyéb, lejárt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett
eleget.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes, új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. április 10-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2001. évre az alábbi célok megvalósítása ér-
dekében:

1. A levéltárakban õrzött dokumentumok nyilvánossá tétele, forráskiadványok megje-
lentetése. Elõnyt élveznek a magyar állam 1000 éves és a kereszténység 2000 éves tör-
ténetéhez kapcsolódó pályázatok. (Évkönyvek és konferenciakötetek megjelentetését
a kollégium nem támogatja.)

Altéma kódszáma: 2231

2. A levéltári ismertetõk, a tartalmi feltárást elõsegítõ segédletek készítése, számítógép-
re vitele és közreadása.

Altéma kódszáma: 2233

3. A nemzetközi kapcsolatok ápolása, bõvítése, konferenciákon való részvétel, szakmai
tapasztalatszerzés elõsegítése, közremûködés gyûjtemények rendszerezésében, feldol-
gozásában, állományvédelmében. Ezen belül elõnyt élvez a határon túli, magyar vo-
natkozású gyûjteményekkel való hosszú távú szakmai együttmûködés.

Altéma kódszáma: 2203

4. Hungarika jellegû levéltári iratok helyszíni feltárásának, jegyzékelésének és közre-
adásának elõsegítése. (Helyszíni feltáráshoz pályázni a Magyar Országos Levéltár ál-
tal kiadott igazolással lehet. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a feltárandó
anyagról a MOL filmtárában, illetve magyar levéltárban másolat nem található.)

Altéma kódszáma: 2235

5. Hazai és külföldi levéltári iratok megvásárlásának, illetve iratmásolatok beszerzésé-
nek elõsegítése.

Altéma kódszáma: 2234

6. Levéltári szakmai képzés, továbbképzés és hazai szakmai rendezvények támogatás.
Altéma kódszáma: 2204

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet. Határon túlról pályázható az 1., 2. és a 4. pont.

A kiadványokkal kapcsolatos pontokra pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a
jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és  megelõzõ két nap-
tári évben az OSZK felé teljesítették. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Bu-
dapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
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vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) a pályázati beadáskor be kell nyújtania jogi dokumentá-
cióját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az
államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alap-
ján nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztar-
tozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. április 19-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igaz-
gatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényel-
hetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Levéltári Szakmai Kollégium
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001–2002. évre a nemzeti kultúra szem-
pontjából kiemelkedõen fontos színházi alkotások támogatására.

Pályázhatnak:
– önkormányzati színházak,
– alternatív egyesületek,
– független, hivatásos társulások.

Pályázni lehet:
1. A 2001–2002-es évad során bemutatandó színházi produkciók létrehozásának támogatására.
A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti:
– az egyetemes, klasszikus színházi értékeket felmutató elõadások létrehozását,
– az új színházi törekvéseket,
– a millenniumi programokat,
– a gyermek és ifjúsági elõadásokat,
– a határon túli magyar nyelvû elõadásokat,
– a magyar szerzõk mûveinek támogatását – különös tekintettel az õsbemutatókra.

A pályázat tartalmazza:
– a produkció részletes leírását,
– a rendezõ szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
– nem hivatásos színházak esetében a befogadó nyilatkozatát,
– az alkotók neveit és a tervezett szereposztást,
– zenés darabok esetében, amennyiben õsbemutató, hangzó anyag (kazetta 5-10 perc) mellék-

letét, valamint
– a bemutató elõadás idõpontját.

Az elnyert összeg a bemutató elõadás elõtt két hónappal utalható, az elszámolás esedékessé-
ge a bemutató elõadást követõ 30. nap.

Altéma kódszáma: 1317

2. Magyar színházi együttesek külföldi megjelenésének, valamint külföldi együttesek magyar-
országi vendégjátékának támogatására.

Az elsõ pontnál megjelölt pályázati feltételek mellett a pályázónak mellékelni kell a partner-
színház meghívólevelét is.

Altéma kódszáma: 1303

3. Nemzetközi és országos jelentõségû színházszakmai szempontból fontos találkozók, ren-
dezvények támogatására.

Altéma kódszáma: 1307

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, aki kizárólag
jogi személy lehet. Határon túlról pályázható az 1. és a 2.  pont.
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Nem adhat be pályázatot az, aki korábban kapott támogatás rendeltetésszerû felhasználásá-
ról szóló szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását a szerzõdésben megjelölt idõpontig az
igazgatósághoz nem küldte meg, vagy egyéb, lejárt határidejû elszámolási kötelezettségének nem tett
eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot az, aki ellen csõd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes, új adatlapján lehet. Minden
pályázati ponthoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható tá-
mogatás annak a nyertes pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó,
tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. május 2-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Színházi Szakmai Kollégium
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TÁJÉKOZTATÓ
A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A Levéltári Szakmai Kollégium 2001. február 7-i ülésén elbírálta a levéltári szakmai folyó-
iratok támogatásáról kiírt meghívásos pályázatát. A meghívott 3 folyóirat számára a kollégium ös-
szesen 6 650 000 Ft-ot szavazott meg vissza nem térítendõ támogatásként.

A támogatott folyóiratok

Levéltári Szemle 4 600 000 Ft
Turul 1 200 000 Ft
Fons 850 000 Ft

Összesen: 6 650 000 Ft

Dr. Erdmann Gyula s. k.,
a Levéltári Szakmai Kollégium vezetõje
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PÁLYÁZATI NAPTÁR

Kollégium Beérkezési határnap

Mozgókép március 29.

Képzõmûvészeti április 2.

Könyvtári április 10.

Levéltári április 19.

Színházi május 2.

Ithaka-program május 15.

* * *

KÖZLEMÉNY
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága tájékoztatja az érdekelteket, hogy

Rockenbauer Zoltán miniszter úr döntése értelmében 2001-ben az NKA miniszteri kerete nem ír ki
pályázatot összmûvészeti fesztiválok támogatására. A döntést az indokolja, hogy a Gazdasági Mi-
nisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közötti együttmûködési megállapodás
keretében több olyan pályázat kerül kiírásra az idén, amely lehetõséget teremt fesztiválprojektek
megvalósításának támogatására.

Az érdekelt fesztiválszervezõk a Gazdasági Minisztérium Turizmusfejlesztési programja ke-
retében meghirdetett alábbi pályázatokhoz fordulhatnak támogatásért:

Pályázat nemzetközi és országos, turisztikai jelentõségû rendezvények támogatására 
(Kódszám: SZT-TU-6)

Pályázat a Nyugat-dunántúli turisztikai régióban turisztikai vonzerõvel rendelkezõ kulturális
rendezvények támogatására (Kódszám: SZT-TU-NYD-3)

Pályázat a Balaton turisztikai régióban rendezvények támogatására 
(Kódszám: SZT-TU-BALATON-2)

Pályázat a Budapest–Közép-Duna-vidék turisztikai régió rendezvényeinek támogatására
(Kódszám: SZT-TU-BPK-1)

Pályázat a Dél-alföldi turisztikai régióban megvalósuló rendezvények támogatására 
(Kódszám: SZT-TU-DAL-2)

Pályázat az Észak-magyarországi turisztikai régióban rendezvények támogatására 
(Kódszám: SZT-TU-ÉMA-3)

Pályázat a Közép-dunántúli turisztikai régió rendezvényeinek támogatására 
(Kódszám: SZT-TU-KDU-4)

Pályázat a Tisza-tavi turisztikai régióban megvalósuló turisztikai rendezvények támogatására
(Kódszám: SZT-TU-TTO-4)

Pályázat a Dél-dunántúli turisztikai régióban rendezvények támogatására 
(Kódszám: SZT-TU-DDT-2)

Pályázat az Észak-alföldi turisztikai régióban belföldi turisztikai rendezvények támogatására
(Kódszám: SZT-TU-EAL-3)

A Gazdasági Minisztérium pályázatainak bírálóbizottságaiban az NKÖM képviselteti magát
a kulturális értékek megfelelõ arányú támogatásának biztosítására.
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KULTÚRPOLITIKAI CIKKEK
A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
MINISZTÉRIUMÁNAK
KRÓNIKÁS CÍMÛ LAPJÁBÓL

Az NKÖM Sajtóosztályának szerkesztésében kulturális-információs lapot indított útjára a mi-
nisztérium, Krónikás címmel. A lapban közölt kultúrpolitikai írások, állásfoglalások és elemzések
némelyike a Nemzeti Kulturális Alapprogram tevékenységét is érinti, így azok érdemesek pályá-
zóink figyelmére is.

Örökségünk túl fog élni bennünket
Interjú Ecsedy István helyettes államtitkárral

Ecsedy István ez év januárjától irányítja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá-
nak Közgyûjteményi és Közmûvelõdési helyettes államtitkárságát. A terület a korábbi kultu-
rális helyettes államtitkárság átszervezésével jött létre, melynek során a januárig szintén oda
tartozó mûemléki terület a közigazgatási államtitkár felügyelete alá került. Ecsedy István ki-
nevezéséig a Baranya Megyei Múzeumok munkatársa, 1993–98 között igazgatója volt.

– Helyettes államtitkár úr! Mondhatjuk úgy, hogy ön egyik napról a másikra „tereprõl” ke-
rült a minisztérium vezetésébe. Fogalmazhatunk-e úgy, hogy ezzel „átkerült a másik oldalra”?

– Kijelenthetem, s õszintén gondolom, hogy itt nincs „másik oldal”. Aki a kulturális örökség
védelmével foglalkozik, az egy olyan feladatot lát el, aminek évszázadok hagyományai adnak ran-
got. A közgyûjtemények és a közmûvelõdés kétszázéves hagyományait nem tisztelni, magát az ügyet
valamiféle „ki hol áll” csetepatéval kockáztatni nagyképû felelõtlenség lenne. Ehhez a szakmához
elsõsorban alázat kell. A közgyûjtemények állapota, megmaradása mindig azok tisztességes helytál-
lásán múlott, akik rendszerektõl, háborúktól, csetepatéktól megtépázottan is vigyázók, õrzõk marad-
tak, erre tették fel az életüket.

E területtel aktívan foglalkozva egy dolgot nem lehet szem elõl téveszteni: azt, hogy amit
örökségünknek nevezünk, túl fog élni bennünket. Ezért önérvényesítési láznak, egyéni érdeknek, fel-
forgatási vágynak nincs helye a kulturális örökség gyûjteményeinek kincsesházában. Az itt dolgozó
szakember munkáját elõbb-utóbb az alázat hatja át, de emberi tartását az elõdök és a társak példája
segíti. Azt hiszem, ezek után eléggé nyilvánvaló, hogy szerintem csak a szakma fontos intézménye-
ivel való folyamatos kapcsolat, a tevékeny együttmûködésben megjelenõ közös felelõsségvállalás
hozhat maradandó eredményeket.

– Milyen változásokkal hat a szakma hagyományos munkamódszereire a technikai és szemlé-
letbeli korszerûsödés? Milyen új kihívások elé áll az örökségvédelem az ezredvégen?

– A nemzeti kulturális örökség megóvásának van egy nagyon fontos feltétele: a kialakított
rend fenntartása, és a hozzáférhetõség megkönnyítése. Ezt a modern informatikai rendszerek lehe-
tõvé teszik, a legfontosabb feladat ezért most az, hogy elsõ lépcsõben minden gyûjtemény egy köny-
nyen elérhetõ adatbázist hozzon létre. Persze itt sem szabad megfeledkezni az adatbázist megtöltõ
muzeológus, kutató szakértelmérõl. Központi kérdésnek tekintem azt, hogy a közgyûjteményeknek
és a közmûvelõdési színtereknek országos szinten egységet kell képezniük, legyen szó állami, ön-
kormányzati, fõvárosi vagy vidéki intézményekrõl. Mindemellett különösen fontosnak tartom, hogy
a nagy gyûjteményekben mindig is meglévõ tudományos teljesítmény erõsebb hangsúlyt kapjon, és
a gyûjteményeknek mint forrásoknak és mûvelõdési lehetõségeknek a felhasználása mind a tudomá-
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nyos közéletben, mind a felsõoktatásban és közmûvelõdésben, egyáltalán a kultúráról kialakított
összképben méltó helyre kerüljön. Ennek érdekében is fontos, hogy olyan szakmai közélet alakul-
jon ki, amelynek résztvevõi egy közösségbe tartozónak érezhetik magukat. Ugyanez az otthonosság
pedig terjedjen ki a látogatók, az érdeklõdõk, az igazi tulajdonosok közérzetére is.

– A fõ irányvonalon túl milyen konkrét feladatok várnak a közeljövõben önre és az irányítása
alatt lévõ helyettes államtitkárságra?

– A konkrét feladatokat hozzák a mindennapok. Fontosabb programok támogatása, az intéz-
ményekben zajló szakmai munka ellenõrzése, segítése, a meglévõ törvényekhez kapcsolódó rende-
letek kidolgozása, a megyei intézmények szakmai felügyelete, rekonstrukciók és felújítások elõmoz-
dítása, az örökségvédelmi törvény végrehajtása, az Európai Uniós jogharmonizáció mind-mind na-
pi feladatot jelent. Az utóbbival kapcsolatban törvényalkotási feladatunk lesz az illegálisan hazánk-
ba került javak visszaszolgáltatásának törvényi szabályozása. A mindennapi munkában fontosnak
tartom, hogy az egyes programokhoz kapcsolódó „határidõs munkák” mellett is mindig jelen legyen
egy kiszámítható, szakmailag állandó színvonalat elõsegítõ folyamatos figyelem, ami biztonságérze-
tet nyújt a tárgyi örökség megóvására. Ez a magyar múzeumok 200 éves hagyományában gyökere-
zõ vállalás.

– Éppen most fogadta el a kormány az Örökségvédelmi Törvény tervezetét, amelyet várható-
an még a tavaszi ülésszakon elfogad majd a Parlament. Mi az, ami alapjaiban más ebben a koráb-
biakhoz képest?

– A javaslat legfontosabb eleme az, hogy az örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági jogkö-
rök egyetlen hivatal kezébe kerülnek. Eddig ezt a Kulturális Örökség Igazgatósága és az Országos
Mûemlékvédelmi Hivatal gyakorolta. Nem értek egyet azon észrevételekkel, amelyek szerint csupán
egy újabb hivatal jön létre. Ugyanis a hatósági ügyintézés egy helyre való csoportosítása egy logi-
kus, szükségszerû lépés. Ugyanakkor szükségszerû és természetes, hogy az eddig is az örökségvé-
delemmel foglalkozó, szakmai tapasztalatokban gazdag központi múzeumok és más szakintézmé-
nyek is együttmûködjenek majd az új hivatallal.
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MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA IS MEGNYÍLT 
AZ UNIÓ KULTURÁLIS ALAPJA

Immár a magyar kulturális élet szereplõi is részt vehetnek az Európai Unió „Kultúra 2000”
keretprogramjában, melynek a közelmúltban jelent meg a 2001. évre vonatkozó kiírása.

A bõvítés, a globalizáció, az információs társadalom, a foglalkoztatás és a szociális kohézió
olyan kihívások, melyek alapvetõ változásokat idézhetnek elõ az Európai Unió kultúrpolitikájában.
Ez a felfogás képezi az Európai Unió új, átfogó keretprogramjának alapját, melyet Kultúra 2000 né-
ven a 2000–2004-ig terjedõ idõszakra hoztak létre. Az ötéves keretprogram célja, hogy elõsegítse a
közös európai kultúra és történelem feltárását, terjesztését, felhasználását a társadalmi-gazdasági fej-
lõdés érdekében.

A napokban az Európai Bizottság hivatalos közlönyében megjelentette a keretprogram máso-
dik, 2001-re szóló pályázati kiírását. A 167 millió euró összköltségvetésû program az idei évben
33 millió euróval (mintegy 9 milliárd forint) támogathatja a legkülönfélébb kulturális pályázatokat
szerte Európában. A kiírás szövege szerint hazánk a pályázaton teljes jogú tagként vehet részt. A pá-
lyázóktól elvárják, hogy a partnereik közül legalább egy az EU tagállama legyen.

Pályázni rövid (egy éven belül megvalósuló) és hosszú távú (2-3 éves) projektekkel lehet, az
elnyerhetõ támogatás összege pályázatonként akár a 300 ezer eurót (kb. 80 millió forint) is elérheti.
Ez azonban kiegészítõ támogatás, a projekt összköltségvetésének 40-50 százaléka, a fennmaradó
részt a pályázónak máshonnan kell elõteremtenie. Pályázni az audiovizuális terület és az iskolai
rendszerû oktatás kivételével a kulturális élet szinte valamennyi szektorából lehet.

A három fõ támogatandó terület a közös európai kulturális örökség (ingó, ingatlan, építészeti
és régészeti), az európai mûvészeti és irodalmi alkotás, illetve az európai népek történelmének és
kultúrájának kölcsönös megismertetése.

A pályázatokkal szemben támasztott leglényegesebb elvárás, hogy ne egy nemzethez kapcso-
lódók legyenek, hanem európai dimenzióval rendelkezzenek. A pályázatok benyújtási határideje a
rövidtávú projektek esetében április 4., a hosszú távúak esetében május 15.

A pályázati kiírás magyar nyersfordítása, a pályázati ûrlap, valamint egyéb hasznos informá-
ciók elérhetõk a KultúrPont Iroda honlapján: www.kulturpont.hu, illetve kérhetõk levélben, telefo-
non (322-0088), faxon (462-0613) a KultúrPont Iroda munkatársaitól.

A Levéltári Szakmai Kollégiumnak a Hírlevél 4. számában közzétett felhívásának
1. pontja helyesen a következõ:

1. A levéltárakban õrzött dokumentumok nyilvánossá tétele, forráskiadványok
megjelentetése. Elõnyt élveznek a magyar állam 1000 éves, és a kereszténység 2000 éves
történetéhez kapcsolódó pályázatok. (Évkönyvek és konferenciakötetek megjelentetését a
kollégium nem támogatja.)

Altéma kódszáma 2231


