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A pályázat célja

A felsőoktatásról szóló (többször módosított) 1993. évi LXXX. törvény 9/D. § (3) bekezdésében és a 7/1997. (II.13.) MKM rendeletben foglaltak alapján az oktatási miniszter évente többletforrásokat biztosít a felsőoktatási könyvtárak állományfejlesztésének támogatására.

Az Oktatási Minisztérium könyvtári pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények könyvtárainak támogatására a hallgatók és oktatók jobb szakirodalmi (nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő szakkönyvek, folyóiratok) ellátása érdekében. 
A pályázat forrása várhatóan összesen 150 millió Ft.

Pályázat és prioritások
A felsőoktatás általános fejlesztési stratégiájának megvalósítása során a hallgatói létszám jelentős növelése mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik 
¨	az intézményi széttagoltság megszüntetésére,
¨	az oktatás és a kutatás integrálására,
¨	az egymásra épülő és szélesebb szakprofilú képzésre,
¨	a rugalmas képzési rendszerre (átoktatás, áthallgatás, cserekompatibilis oktatási modellek),
¨	a posztgraduális képzésre és a
¨	munka melletti átképzésre.
Mindezek a felsőoktatás könyvtáraitól, jelenlegi könyvtári rendszereitől jelentős szerkezeti változtatást követelnek meg. Az integrált felsőoktatási intézményekben olyan könyvtári szerkezetet kell létrehozni és fejleszteni, amely – időbeli korlátozottság nélkül – modern, intenzív, hatékony szolgáltatást biztosít egyszerre nagy létszámú felhasználói rétegeknek (oktatók, hallgatók). E szerkezet alapvető eleme az intézmény (universitas) fentiekre orientált könyvtári és információs központként működő nagykönyvtára.

A pályázat egyik prioritása a könyvtári állományok erősítése: a hallgatók és oktatók ellátása kellő példányszámú szakirodalommal, illetve információkkal, aminek következtében biztosítható a szakirodalomhoz való közvetlen hozzáférés s az információk részbeni előállítása mellett az információk rendszeres és modern szétsugárzása a felsőoktatási intézmény egészéhez.

A hatékonyság növelésének külföldön is elterjedt példái a (többek között) közös állományfejlesztésre is létrejött könyvtári konzorciumok, társulások. A pályázat prioritásai közé tartozik a könyvtári társulások olyan pályázatainak támogatása, amelyek közös, a társuló könyvtárak anyaintézményeiben egyaránt igénybe vehető szolgáltatások szakirodalmi, ill. információs forrás-alapjait kívánják beszerezni.

A normatív alapon leosztott könyvtár-támogatási összegek nem minden esetben fejezik ki pontosan az egyes felsőoktatási intézmények számára szükséges szakfolyóiratok, ill. szakkönyvek árviszonyait. A pályázaton drága szakkönyvek és folyóiratok beszerzéséhez is lehet támogatást elnyerni, elősegítve ezzel azon szakterületek állománygyarapítását, amelyek szakirodalmának költsége világviszonylatban igen magas. 

Számtalan esetben fordul elő, hogy egy-egy felsőoktatási könyvtár a profiljába vágó jelentős tudományos értékű gyűjteményt, tudós magánkönyvtárát stb. nem tudja megvásárolni, mert erre költségvetési forrása nincs. A speciális, egyedi könyvtári gyarapítási igények támogatása ezért került be a pályázat céljai közé.  

Könyvtári gyakorlati tapasztalat, hogy az új szakindításokat nem minden esetben kíséri a szükséges szakirodalmi és információs háttér megalapozása. Ezt az anomáliát kívánja oldani a pályázat.
Természetesen a pályázáskor az intézményeknek, könyvtáraknak figyelembe kell venniük ezt, és több új szak esetén maguknak kell a rangsort megállapítaniuk.

Hazai könyvtári felmérések igazolják, hogy a posztgraduális képzéshez, különösen a PhD képzéshez felsőoktatási könyvtáraink a nemzetközi szinten elfogadottnak tekinthető szakirodalmi normatívák biztosítására nincsenek felkészülve. A pályázat e területen módot ad szerény fejlesztésre.

Könyvtárainkban főleg a humán és társadalomtudományok területén tapasztalunk olyan szakirodalmi hiátusokat, amelyeket az elmúlt évtizedekben az ideológia és politika hatásai, illetőleg gazdasági nehézségek okoztak. Ezek lassú, tervszerű megszüntetéseire szintén pályázható támogatás.

Végül, de nem utolsó sorban nemzeti kultúránk, tudományosságunk könyvtári szolgálata arra is kötelez, hogy a pályázat szerény keretei között kiegészítő állománybeszerzési forráshoz juttassuk azokat a közvetlenül felsőoktatási célú intézményeket, amelyek külföldön a magyar ösztöndíjasoknak szellemi bázist, a helybeli magyar ajkúaknak anyanyelvi kulturális és tudományos képzési lehetőségeket biztosítanak.



pályázati feltételek
A pályázók köre

A pályázat keretében elérhető támogatásra pályázhatnak
	az állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények egyetemi (központi) vagy főiskolai (központi) könyvtárai – intézményenként csak egy könyvtár pályázhat, összeállítva az intézmények karainak, illetve egyéb szervezeti egységeinek fejlesztési igényeit,
	a külföldi magyar intézetek és Collégium Hungaricumok, 

a Balassi Bálint Intézet és
	a magyar nyelvű képzést folytató külföldi felsőoktatási intézmények, ill. könyvtáraik, magyarországi közvetítő intézményen keresztül.


A pályázatok elbírálása
A megadott határidőig beérkezett és a formai követelményeknek (pályázati jogosultság, adatkitöltés, szükséges aláírások) is megfelelő pályázatokat az oktatási kormányzat, a felsőoktatás reprezentatív bizottságai és a Kuratórium által is elfogadott fejlesztési célok ismeretében a Kuratórium által felkért szakmai bizottság bírálja el és javasolja támogatásra.
A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben a pályázati felhívásban bírálati előnyt nyújtó feltételeken kívül
¨	a megfogalmazott pályázati cél a fejlesztési prioritásokkal egybeesik,
¨	a pályázati cél indoklása egyértelmű,
¨	a pályázati cél szerinti költségigény reális.

A pályázatok elfogadásáról – a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium 2003. április 11-ig tett javaslata alapján – az oktatási miniszter dönt. Problémás esetekben a Kuratórium egyéni könyvtári és pénzügyi szakértőket is felkérhet tanácsadásra.

A nyertes pályázat
A nyertes pályázókkal az Oktatási Minisztérium szerződést köt a pályázat megvalósítására. 
A pályázó a támogatás cél szerinti felhasználásáról a szerződésben meghatározott időpontig részletes jelentést készít, és azt az FPI-nek megküldi.
A támogatási összegből (miután ez költségvetési támogatás) rezsi és kezelési költség nem vonható le.


Nem kaphat támogatást a pályázó, ha
¨	a pályázat a megadott pályázati szempontoknak nem felel meg,
¨	a pályázatban formai hiányosságok találhatók (hiányzó pályázati lap, aláírás hiánya, a pályázat határidőn túl történő postára adása),
¨	a pályázatban igényelt összeg meghaladja a pályázatra rendelkezésre álló teljes összeg (kb. 150 millió Ft) 25 százalékát,
¨	hazai ill. külföldi felsőoktatási intézmények esetén a pénzügyi lebonyolító nem írja alá a pályázatot,
¨	a pályázó nem tett eleget az előző pályázati kiírás alapján elnyert támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek. 



IV. Kitöltési útmutató a pályázati űrlaphoz
Kérjük, hogy a pályázók az alábbiakban nem részletezett pontokat értelemszerűen töltsék ki. Az űrlap kitöltésénél a letöltött formanyomtatványok használhatók. A pályázati lapok esetén – amennyiben szükséges – pótlap(ok) vehető(k) igénybe (A/4-es formátumban). 

A pályázati lapokon szereplő pályázati kódszámot a beérkezést követően az Iroda tölti ki. 


A pályázó intézmény (könyvtár) adatai

Megjegyzések:
a) technikailag az intézmény központi könyvtára(i) pályáznak, tehát e pontba a pályázó könyvtár(ak) adatai kerülnek,
b) a pályázati megbízott olyan felelős személy legyen, aki szükség esetén a pályázat bármely részletével kapcsolatosan felvilágosítással tud szolgálni és döntési felhatalmazása van.


A pályázatot pénzügyileg lebonyolító intézmény adatai

Külföldi felsőoktatási intézmények, ill. könyvtáraik esetén nem fogadjuk el a pályázatot, ha a pénzügyi lebonyolító rész nincs kitöltve vagy a pénzügyi lebonyolító nem írta alá a pályázatot a VI. pontban!

Megjegyzések:

A hazai felsőoktatási könyvtárak gazdasági és pénzügyeit az intézmény bonyolítja le,

a) külföldi felsőoktatási intézmények, ill. könyvtáraik esetén pénzügyi lebonyolító kizárólag az Oktatási Minisztérium saját intézménye lehet,
b) a megítélt pályázati támogatás átutalásához a lebonyolító anyaintézmény adatait (adószám, bankszámlaszám) kell megadni,
c) a lebonyolító intézmény képviselője minden esetben a rektor vagy főigazgató.


A pályázat célja

1.	A pályázati téma rövid leírása max. 150 betűvel lényegében a pályázat címének megadása.
2.	A pályázat témájának részletes leírását, a beszerzés, fejlesztés tételes indoklását tetszőleges hosszúságban kérjük elkészíteni (pótlap igénybe vehető, amin kérjük feltüntetni a III/2 melléklet számot). Célszerű, ha a pályázat szerkezeti felépítésében tükrözi az adott felsőoktatási intézmény alapvető szerkezeti egységei (egyetemi központi és kari könyvtárak) által megfogalmazott igényeket. Ugyanakkor az egységes és hatékony felsőoktatási intézményi könyvtári rendszerben az állományfejlesztés támogatásának alapfeltétele, hogy a beszerzett állomány a felhasználást minden tekintetben optimálisan biztosító könyvtárba kerüljön. A fentiek alapján tehát a pályázat készíthető az adott intézmény egyes könyvtári egységeinek igényeit külön-külön felsoroló módon, de beadható az intézmény egységes pályázataként is, a részpályázók megjelölése nélkül.


A pályázat megvalósításához igényelt támogatás

a) Az igényelt támogatás tervezésekor kérjük, ragaszkodjék a realitásokhoz, törekedjen arra, hogy a megvalósítandó pályázati cél összhangban legyen a tervezett költségekkel.
b) Itt kérjük a költségvetési terv megadását is.


Mellékletek

A pályázó intézmény (könyvtár) szakmai adatai a szakmai bírálók számára lehetővé teszik annak felmérését, hogy a pályázati fejlesztés milyen meglévő háttérhez, adottságokhoz és feltételekhez társul, hatékony felhasználása mennyire biztosított:
a) a könyvtári állományadatok az elmúlt év végi statisztikai adatokkal egyezzenek meg;
b) ha a pályázat benyújtási határidejéig az adott évi költségvetési keretek még nem ismertek, vagy nem hivatalosak, az elmúlt év adatait kérjük közölni;
c) azon könyvtárban, amelyben on-line módon is elérhető elektronikus katalógus nincs, kérjük az állományt feltáró hagyományos katalógusok fajtáit sorolja fel;
d) ha az elektronikus katalógus létrehozását már megtervezték, kérjük, hogy ezt s a megvalósítás várható dátumát is közöljék.



Nyilatkozatok

	a pályázó cégszerű aláírása, a könyvtár felelős vezetőjének az aláírása az írott nagybetűkkel vagy írógéppel is feltüntetett nevével együtt,
	a pályázat lebonyolítójának aláírása az anyaintézmény vezetőjének (rektor, főigazgató) cégszerű aláírását jelenti,

az űrlapcsomagban található – a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti – VI.2. számú Nyilatkozat kitöltése kötelező! 




