Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok
és eszközök beszerzése; című pályázat elszámolása
Pályázati azonosító: 3533/00182
Új Pályázati azonosító:204133/00221
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér a korábbi évekhez
hasonlóan 2015. évben is pályázott Önök által kiírt „Állományvédelmi
műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök
beszerzése” című pályázatra.
Kötészeti műhelyünk a pályázatban kiírt feltételeknek továbbra is megfelelt
mivel 2 fő könyvkötészeti munkatársunk közül egy fő könyvkötői képesítéssel
rendelkezik, a másik munkatársunk pedig többéves szakmai gyakorlattal
betanított könyvkötőként végzi munkáját.
Kötészeti műhelyünk anyagbeszerzésében az előző években is nagy segítséget
jelentett a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közgyűjteményi Kollégiuma által
megítélt támogatás. Az Önök által nyújtott pályázati forrásból jelentős
mennyiségű saját dokumentumot sikerült újra kötni és a nagy népszerűségnek
örvendő könyveinket, folyóiratainkat újra tiszta kulturált szép kivitelben
adhattuk olvasóink kezébe.
Az NKA által támogatott pályázatból beszerzett anyagmennyiségből
olvasóinknak kiadott különböző nyomtatványokat is /olvasójegy, regisztrációs
lap, egyéb szakmai nyomtatványok/ szintén kötészeti munkatársaink készítik.
A pályázati támogatásból az alábbi munkákat tudtuk elvégezni:
1./ Könyvkötés
2./ Folyóirat
3./ Doboz készítés
/folyóiratok tárolásához/
4./ Katalógus cédula
5./ Mappakészítés
6./ Fénymásolás
7./ Felvágás
8./ Kotta bekötése
9./ Irományfedél
/Ragasztott füllel A/4-es/
10./ Irományfedél
/Ragasztott füllel A/3-as
11./Olvasójegy
12./Ragasztott tömb

504 db
201 db
171 db
2 000 db
163 db
10 060 db
43 600 db
265 db
520 db
200 db
2 500 db
8 db

A fent felsorolt késztermékek előállításához az Önök által nyújtott támogatást:
556 000 Ft használtuk fel az alábbiak szerint.

1./ Kötészeti ragasztó PK 3
25 kg
2./ Panatol kötészeti ragasztó
4 kanna
3./ Szürke lemez Eskaboard
300 ív
4./ Műbőrök különböző színben
170 m
5./ Kötészeti vásznak különböző színben 130 m
6./ Oromszegő különböző színekben
1 000 m
7./ Kétoldalú ragasztó több méretben
3 tekercs
8./ Kreatív papír
1 csomag
9./ Egyéb könyvkötéshez használt anyagok
10./A/4 fénymásoló papír
20 csomag
11./A/3 fénymásolópapír
5 csomag

19 82533 692.84 000.124 800.169 000.50 000.3 675.17 500.35 484.12 600.7 500. -

Összesen :

558 076.-

A fentiek alapján elmondható, hogy az Önök által nyújtott támogatásból
sikerült a kitűzött terveinket megvalósítani, és a támogatást ezúton is tisztelettel
köszönjük. Az NKA Igazgatóságának további sikeres, eredményes munkát
kívánunk.

Beszámolónkat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér honlapján
is elérhetővé tettük:
http://www.gyorikonyvtar.hu/
Győr, 2016. március 29.
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