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1992. április hó Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója különszám

J
PÁLYÁZOK FIGYELEM!

Kedves Kollégák!

Tapasztalataink szerint egyre több kolléga próbálkozik pályázatok írásával
bízva abban, hogy Fortuna kegyeivel megtámogatott szakmai elképzelései va-
lóra válhatnak.
Különszámunk megjelentetésének egyetlen célja, hogy pályázni szándékozó

könyvtárosok egy helyen tájékozódhassanak pályázati ügyekben.
Sokak kérésének teszünk eleget ezáltal. Kínálatunk bizonyára nem teljes,

de talán a legfontosabb, legnépszerűbb lehetőségekre kiterjed. Arra bizta-
tunk mindenkit, hogy pályázzon. Használja fel, szívlelje meg a mellékelt
jótanácsokat! A tanulópénzt akár sikertelen pályamunkák árán is, de meg kell
fizetni. A befektetés megtérül.

Örülünk, hogy segíthettünk.

Jó munkát kíván:

Csáti Petemé

Pályázati lehetőségekről az alábbi helyeken tájékozódhatnak:

PÁLYÁZATFIGYELŐ
Havonta megjelenő 4-6 oldalas

újság. Szerkeszti, kiadja és ter-
jeszti a Kulturális Informatikai
és Innovációs Kft.
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Tel.: (36-1)201-48-92,

201-57-28
Fax: (36-1)201-53-28
Éves előfizetési díja: 1200.- Ft.

PC LEMEZÚJSÁG
Havonta jelenik meg. A Verseghy

Ferenc Megyei Könyvtárban bármi-
kor megtekinthető számítógépen és
kinyomtatva is.
Kiadó: u.a., mint Pályázatfigyelő
című folyóiraté.
Postacím: 12.51 Budapest, Pf. 88.
(Az újság teljes anyagát nem áll
módjában a Megyei Könyvtárnak
szétküldeni. 40-50 oldal egy le-
mé z kinyomta tv a.)
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SANSZ
Havonta megjelenő folyóirat az

alapítványokról.
Szerkesztőség: 1016. Bp., Szirtes
út. 28/A.
Postacím: Sansz Alapítvány.
1399. Budapest, Pf. 706.
Tel.: 185-7871, 185-6868,

186-3161,
Fax: 186-4686
Terjeszti a Hírlapkereskedelmi
Igazgatóság.
Előfizetési díj: 57 7.- Ft.

PAROLA
A Közösségfejlesztők Egyesületének

folyóirata. 1991. évi különszáma a
Közművelődési Pályázat nyerteseinek
nevét, a bírálatra felkért szakértők
névsorát is közölte.
Szerkesztőség: Közösségszolgálat,
Budapest, I. Corvin tér 8.
Tel.: 201-4892, 201-5728

A napilapokat is érdemes figyelni!

Kérhet tájékoztatót, nyomtatványokat kulturális témájú pályázathoz az alábbi
címen:

Szerencsejáték Alap Kezelő Szervezet
1051 Budapest, Sas u. 23. (volt Gurzev u.)
Tel.: 111-8207

Negyedévenként bírálják el a beérkezett pályázatokat.

Egyesületi tagok figyelmébe!

Minden külön értesítés helyett:

Egyesületünk a vándorgyűlésen résztvevő tagjainak két éjszakára a szállás-
költséget, 150-150 Ft-ot fizeti. Azok, akik drágább szállást kértek a szám-
lák érkezése után csak a különbözetet fizessék be.
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