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Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma által kiírt 203137/324 altéma számú pályázatra a Laczkó 

Dezső Múzeum (Veszprém) Koncz Pál (1951–2015) restaurátor Papírmívesség és 

könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században című kéziratgyűjteményének 

kiadására pályázott és nyert 700.000 forint összegű támogatást. A kötetet dr. Jakab Réka 

levéltáros (MNL Veszprém Megyei Levéltára) rendezte sajtó alá és szerkesztette. 

Az elnyert támogatást szerkesztői honoráriumra és nyomdaköltségre használtuk fel az előírt 

arányoknak megfelelően. 

 

A kötet 2017. november 16.-án jelent meg. A szerkesztőn kívül az alábbi személyek 

működtek közre a kötet előkészítésében: Búcsú-Martonosi Gizella korrektúra, Gáty István 

nyomdai előkészítés (képszerkesztés, tördelés), valamint Kaszta Móni borítóterv.  

A könyv nyomását és kötését a veszprémi OOK-Press Nyomda végezte.  

A közreműködők honoráriumát, valamint a nyomdaköltség fennmaradó részét a Laczkó Dezső 

Múzeum önerején fölül Veszprém Város Önkormányzata pénzügyi támogatása fedezte. 

 

Koncz Pál Papírmívesség… c. könyve 350 példányban jelent meg. Formátuma A/4, terjedelme 

384 oldal. A kötet 34 tanulmányt, egy szerkesztői előszót, szerzői életrajzot, továbbá egy, a 

szerző munkásságát értékelő tanulmányt tartalmaz. A kötetet bibliográfia zárja. A könyv 

tematikájából következően nagy számú illusztráció, illetve képanyag kíséri a tanulmányokat.  

 

A könyv eleddig két alkalommal került bemutatásra, a bemutatókat nagy érdeklődés és 

sajtónyilvánosság kísérte. 2018. február 1-én a Laczkó Dezső Múzeumban (Veszprém) 

mintegy 60 érdeklődő előtt Horváth Gergely Krisztián történész (MTA BTK TTI) mutatta be a 

könyvet, mely bemutatón jelen volt a helyi TV és valamennyi helyi újság. A tudósításon túl a 

TV a szerkesztővel, a kiadóval és a könyvet bemutató történésszel készült hosszabb 

beszélgetést is sugárzott magazinműsorában. A tudósítások az alábbi linkeken olvashatók, 

illetve hallgathatók meg:  

 

https://www.veol.hu/hetvege/papirmivesseg-es-konyvmuveszet-2215559/, 

https://vehir.hu/cikk/39810-konyv-a-konyvekrol,  

http://mezradio.hu/index.php?pg=news&db=10&ofs=180, 

https://www.youtube.com/watch?v=BIUVajJAsVU.   

 

2018. március 26-án Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban Rozsondai 

Marianne könyvtörténész mutatta be a könyvet a MTESZ papírrestaurátor szakosztályának 

szakmai napja keretében mintegy 40 érdeklődő előtt. 

 

Mindkét bemutató lehetővé tette, hogy a könyv nagyobb nyilvánosságot kapjon és minél több 

érdeklődőhöz eljusson. A bemutatók után immár a könyvről készült recenziók megjelentetése 

van folyamatban a Magyar Könyvszemle, a veszprémi Séd és a Századok hasábjain. A Magyar 

Grafika 2018/1. számában már megjelent a könyvről, illetve a veszprémi könyvbemutatóról 

készült beszámoló. 

https://www.veol.hu/hetvege/papirmivesseg-es-konyvmuveszet-2215559/
https://vehir.hu/cikk/39810-konyv-a-konyvekrol
http://mezradio.hu/index.php?pg=news&db=10&ofs=180
https://www.youtube.com/watch?v=BIUVajJAsVU


A köteles példányokon és a megyei múzeumoknak megküldött példányokon túl a 

könyv a KSZR helyismereti program keretében 50 Veszprém megyei település könyvtárába is 

eljutott. 

Mindezeknek köszönhetően a Könyvkiadás Kollégiuma támogatásának segítségével megjelent 

könyv nagy publicitást kapott, és a megjelenést követően is már elérhetővé vált szakmai és 

egyéb érdeklődői kör számára. 

 

Tisztelt Kollégium, köszönetet mondunk a könyv megjelentetéséhez nyújtott segítségért, 

egyben kérjük beszámolónk elfogadását! 

 

  

 

Veszprém, 2018. április 29.  
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Könyvtár neve:
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A NKA Könyvtártámogatási program keretében pénzügyileg rendezve, kulturális
támogatásból ingyenes termékátadás,

A fenti tételeket átvettem, Igazolom, hogy a NKA Könytártámogatási matrica a könyvben
megtalálható.

Kelt: Z? t{, e-t, É3.

Szerző, cím péIdánv áfa néIküli ár
Koncz Pál: Papírmívesség és könwművészet Veszprém 3810 Ft
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A NKA Könyvtártámogatási program keretében pénzügyileg rendezve, kulturális
támogatásból ingyenes termékátadás.

A fenti tételeket átvettem. Igazolom, hogya NKA Könytártámogatási matrica a könyvben
megtalál ható.

Aláírás, bélyegző






