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Szalanai beszámoló
az NKA 203137/2744 azonosító számú pályázatával támogatott
Dr. Németh Kornél: "Vidéki térségek innovációs kihívásai Megújuló energia alternatívák" című kötetének kiadásáról
A kötet hiánypótló mű. Új szemszögből mutatja be a környezetvédelemi
szempontból
területét.
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Kiemelt terület kell, hogy legyen a vidéki kis

térség az energiatermelésben.

Fontos területe

lehet a foglalkoztatási,

megélhetési gondok enyhítésének.
A kötet bemutatására

2017. április 24-én került sor a Pannon Egyetem

Könyvtárának Kováts-termében.

A kiadvány sikerét jelzi, hogy a szerzőt a

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi

kara a témában

tartandó

előadás

sorozatra kérte fel. A könyvet a kar hallgatóinak ajánlott olvasmányként
javasolja.

..

A kötet előállításához az önköltség számítás adatai az alábbiak
voltak:
Europapier (SZ.:21002S0939) számla alapján
papírfelhasználás:
-87 ív 300 g/rru papírt
Europapier (SZ.:21002S63u) számla alapján
papírfelhasználás:
-2°78 ív 90 g/rna papírt
Grafoconsult (sz.:B1722S8) számla alapján
-j csomag
analóg lemez
-)2 liter hívófolyadék
Nyomdakész (sz.:C08LA4718186)
-4 film levilágítás B/3 méret

számla alapján

Firka Junior (sz.:1700238) számla alapján
-segédanyagok:
Grafopink, Hydroplast, Schwego 8189, Schwego 8441
Heidelberg (sZ.:3S1364) számla alapján
tekercs Koru [CRQ nyomdai levilágítófilm

-j

Köszönjük szépen az NKA Könyvkiadási Kollégiumának
támogatását.

