
NKA  

Könyvkiadás Kollégiuma 

Pályázati azonosító: 203137/03374 

 

Szakmai beszámoló 

Vas Zoltán: Darazsak – Gesta Hymenopterorum című könyv megjelentetése a Magyar 

Természettudományi Múzeum kiadásában 

 

A beszámoló tartalma: 

 szakmai beszámoló betétlap 

 könyvtári igazolások az átvételről 

 





Könyvtári igazolás könyv átvételéről

Könyvtár neve;.,.....h.tp.}}.§}l,..-bArt.NI..,,Y.g-f .T?]..ii9,|].I];L'

Vas Zoltán: Darazsak

A NKA Könyvtártámogatási pro9ram
támogatásból ingyenes termékátadás.

keretében pénzügyileg rendezve, kulturális

A fenti tételeket átvettem. Igazolom, hogy a NkA könyvtártámogatási matrica akönyvben megtalálható,

!b.cr§,oz _

KérjÜk, hogY az átvételi elismervényt szkennelve vagy postai úton szíveskedjenek az alábbi
címeink egyikére visszaküldeni.

köszönettel és üdvözlettel :

illa§yar Tarmászetlrdonályl tlúanm t{ó,t6íra
UbÚ-rv ol tha }lugriar llaiural Hl*w [t,*um

1088 Buda,xst, Baross u. 13. (Hungary}

Magyar Természettudományi Múzeum
Könyüár

Baross utca 13.
1088 Budapest

konyvtiu@n]rmus.hu
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Könyvtári igazo!ás könyv átvétetéről

Pályázati azonosító: I zoztsl l 03374

Könyvtár neve:.,,..,Md,gE*...,*§].,ft|:.:)...|'lP-Tí._q .É.') rÁ;.Sl,,..K.t>:.WtL
Könyvtár címe:....,.\t+P_9- U1i *ne*-..q"-.....ffi.^A*r..l*....n..|..,..,,...
Könyvtár telefonszám", ..,.,{+l éÖ,,Y,..,,{.r.r:,

Magyar Természettudományi Múzeum
Könyvtár

,ffiíffiiaffiffitfi,ffi,fft ?ilTil::i:i
konyvtar@]nhmus.hu

Szerző, cím példány áfa nélküli ár

Vas Zoltán: Darazsak 1

A NKA Könyvtártámogatási program keretében pénzügyileg rendezve, kulturális
támogatásból ingyenes termékátadás.

A íe,_nti téte_Lekel _álvetterro-_Igazg|om, jogy a NKA Könyv_t_áLtámqgatési matrica_ a__
könyvben megtalálható,
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KérjÜk, hogy az átvételi elismervényt szkennelve vagy postai úton szíveskedjenek az alábbi
címeink egyikére visszaküldeni.

köszönettel és üdvözlettel :

Kapcsolattartó neve: .......l.*: 
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Kapcsolattartó neve : .vhp.t**..q-. pH,.á?...?. u. D.lÍ.

Könyvtári igazotás könyv átúételéről

pályázati azonosító: I zostsl / 03374
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Aláírás,

Kérjük, hogy az átvételi elismervényt szkennelve vagy postai úton szíveskedjenek az alábbi
címeink egyikére visszaküldeni.

köszönettel és üdvözlettel :

Szerző, cím példány áfa nélküli ár

Vas Zoltán: Darazsak 1

A NKA Könyvtártámogatási program keretében pénzü9yileg rendezve, kulturális
támogatásból ingyenes termékátadás.

A fenti tételeket átvettem. Igazolom, hoqy a NKA Könyvtártámogatási matrica a
könyvben megta lál ható,
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Magyar Természettudományi Múzeum
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