Szakmai beszámoló A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 15. szám megjelentetése témájú,
204188/00394 (3588/00394) pályázati azonosítású számú pályázathoz
2016. március 31-én elkészült és leszállításra került 600 példányban a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum számára a Hadtörténeti Múzeum 15. szám.
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204188/00394 (3588/00394) sz. támogatási szerződés

Az alábbi partnereink számára gondoskodtunk és gondoskodunk az NKA támogatással
megjelent kiadványunk, a Hadtörténeti Múzeum Értesítője 15. számának átadásáról:

-

országos múzeumok könyvtárai
megyei múzeumok jogutódainak könyvtárai
országos gyűjtőkörű szakmúzeumok
Magyar Nemzeti Levéltár és a megyei levéltárak könyvtárai
országos szakkönyvtárak
a megyei és városi könyvtárak erre igényt tartó tagjai
OSZK és különgyűjteményei (a jogszabályban meghatározott
kötelespéldányokon túl)
egyetemi könyvtárak erre igényt tartó tagjai
határon túli közgyűjtemények, oktatási intézmények egyedi igény szerint
kisebb közgyűjtemények egyedi igény szerint

Alkalmanként példányokat biztosítunk a rendelkezésre álló keret szerint mind a korábbi, mind
a jelen kötet szakmai konferenciákon, rendezvényeken (pl. az MKE vándorgyűlései), múzeumi
közművelődési rendezvényeken való terjesztéséhez, továbbá a belföldi és a határon túli iskolák,
szervezetek könyvtárainak bővítéséhez.

Az átvételi elismervényeket levelezésünkben és cserenyilvántartásunkban őrizzük.
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