
Áilományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok
és eszközök beszer zése1 című pá|y őzat elszámolása

P áIyázati azonosító: 3 533/00 1 82

Ű i V aty arati azonos ítő :2041 33 l 0022l

A Dr. Kovács Pál Megyei Könfiár.és Közösségi Tér akorábbi évekhez
hasonlóan 20l 5 . évben is páIyánott Önök által kiírt,,Állományvédelmi
műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök
beszerzése" című pályázatra.
Köté szeti műhelyünk a p áIy ázatban kiírt feltételeknek továbbra i s me gfel elt
mivel 2 ftí könyvkötészeti munkatársunk közül egy fő könyvkötői képesítéssel
rendelkezik, a másik munkatársunk pedig többéves szakmai gyakorlattal
betanított könyvkötőként v égzi munkáj át.

Kötészeti műhelyünk anyagbeszerzésében az előző években is nagy segítséget
jelentett a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közgyqteményi Kollégiuma áItaI

megítélt támogatás. Az Ónök által nyuj tott páIyázati fonásból jelentős

mennyiségű saját dokumentumot sikerült újra kötni és a nagy népszeníségnek
örvendő könyveinket, folyóiratainkat űjra tisúa kulturált szép kivitelben
adhattuk olvasóink kezébe.

Az NKA áItal támogatott p áIy íuatb őI b eszerzett anyagmennyi ségbő l

olvasóinknak kiadott különböző nyomtatványokat is /olvasójegy, regisúráciős
lap, egyéb szakmai nyomtatványoW szintén kötészeti munkatársaink készítik.

ApáIyínati támogatásból az aléhbi munkákat tudtuk elvégezni:

1.1 Könyvkötés
2.1 Folyóirat
3.1 Doboz készítés

/fo lyóiratok tárol ás áútozl
4.1 Katalógus cédula
5./ Mappakészítés
6./ Fénymásolás
7.1 Fekágás
8./ Kotta bekötése
9.1 Irományfedél

/Ragasztott fiillel N 4-esl
10./ Irományfedél

/Ragasztott fiillel A/3-as
1 l./Olvasójegy
12./Ragasáott tömb

504 db
20r db

l71db
2 000 db

163 db
10 060 db
43 600 db

265 db

520 db

200 db
2 500 db

8db



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

1 ./ Kötészeti ragasilő PK 3

2.1 P anatol kötészeti ragasztő
3./ Szürke lemez Eskaboard
4.1 Műbőrök kiilönböző színben

25 kg
4 kanna

300 ív
170 m

19 825-
33 692.-
84 000.-

124 800.-
169 000.-
50 000.-
3 615.-

17 500.-
35 484.-
12 600.-
7 500. -

5./ Kötészetivásznak kiilönböző szinben 130 m
6./ Oromszegő ktilönböző színekben 1 000 m
7.1 Kétoldalűragasztó több méretben 3 tekercs
8./ Kreatív papír 1 csomag
9.1 Egyéb könyvkötéshez hasznáIt anyagok
I0.1N4 fenymásoló papír 20 csomag
lI.1N3 fenymásolópapír 5 csomag

összesen : 558 076._

A fentiek a|apjánelmondható, hogy az Önök által nyujtott támogatásból
sikerült akituzöttterveinket megvalósítani, és a támogatást ezűton is tisztelettel

kö szönjük. Az NKA Igazgatőságának további sikeres, eredményes munkát
kívánunk.

Beszámolónkat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér honlapján
is elérhetővé tettük:

http : //www. g}rorikon}rvtar. hu/

Győr, 2016. március 29.
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