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Képek Dunaújváros sportéletéből

című kiadvány tervezete

Válogatás a könyvtár sportfotóiból

A  József  Attila  Könyvtár  Képek  Dunaújváros  sportéletéből  címmel  sporttörténeti  kiadvány, 

reprezentatív kiállítású, képes album kiadására készül. Hiánypótló munkáról van szó. Részterületekről 

létezik  már  néhány összeállítás,  de  Dunaújváros  sportéletének  legjelentősebb fejezeteit  bemutató, 

dunaújvárosi sportsikereket összegyűjtő kiadvány  még nem született.  A József Attila Könyvtár  a 

Dunaújvárosi Hírlap fotóarchívumát 2008-ban, a Dunaferr SE archívumának nagy részét   a tavalyi 

évben digitalizálta. A két archívumnak köszönhetően a könyvtár jelentős digitalizált sporttörténeti 

fényképanyaggal rendelkezik, ami a könyvtár honlapján, (www.jakd.hu, képtár, sportképek) részben 

megtekinthető, az anyag másik része (Dunaferr SE anyaga) azonban jelenleg még nem hozzáférhető. 

A  könyvtár  birtokában lévő képek alapján  az  1970-es  évektől  a  2000-es  évek elejéig  követhető 

nyomon a város sportélete. Ebből a hatalmas anyagból a megadott időhatáron belül, számos sportágra 

kiterjedően  történik  a  készülő  kiadvány  képanyagának  kiválogatása.  Kiemelve  kezeljük  a 

legsikeresebb  időszakot,  sportágakat,  sportvezetőket  és  sportolókat.  A képeken  kívül  interjúkat 

terveztünk a kötetbe, melyben a legkiválóbb, legeredményesebb sportolókat, sportvezetőket faggatjuk 

sportolói pályájukról, dunaújvárosi sikereikről.  A kiadvány törzsanyagát a képek  és interjúk adják, 

ahol szükséges és mód van rá, ott a  korabeli sajtóban megjelent cikkekkel egészítjük ki a könyv 

anyagát.

Forma, technikai megoldások, paraméterek. Képes album. Kemény táblás, fűzött, 4X4 színnyomású, 

merített  (műnyomó,  135  g) papír.  A  könyv  mérete:  195X310  mm,  terjedelem:  170  oldal.  A 

példányszám a pénzügyi kondíciók függvénye. Tervezett példányszám: 500 pld.

Tervek, célok:

Szerkesztői előszó a tervezett kiadványhoz

(a Dunaújváros sportmúltját felvillantó képeskönyv elkészítésének tervéről, szempontjairól)

Dunaújváros közösségi életének mindig is szerves részét képezte a sport. Aktív résztvevőkként – 

legyen szó kerékpártúráról, futóversenyről, kispályás labdarúgó-bajnokságról – vagy a pálya szélén, 



a lelátón helyet foglalva egyaránt sokan örömmel kapcsolódtak be a különböző rendezvényekbe az 

elmúlt évtizedek során, és nem csupán a legnagyobb sikerek idején.

A rengeteg eseményt a helyi sajtó profi munkatársai és megannyi lelkes, öntevékeny „amatőr” fotós 

is  bőséges  mennyiségben  dokumentálta.  A város  múltbeli  emlékeit  ápoló,  annak  megőrzését 

fontosnak tartó lokálpatriótáknak hála, ezek a kordokumentumok ma is nagy számban rendelkezésre 

állnak, megtekinthetők. A József Attila Könyvtár is jelentős fénykép- és videotárral rendelkezik, 

amit többnyire az érdeklődők rendelkezésére bocsát honlapján.

A megjelentetni tervezett exkluzív kivitelezésű könyv ebből a kincsestárból kíván megjelentetni egy 

válogatást, „sok szemléletes kép- kevés szöveg” mottóval. A kiválasztott képek bemutatják a város 

sporttörténetének legjelesebb alakjait,  kiemelkedő eseményeit,  de a kiválasztás során óhatatlanul 

(vagy tán szánt szándékkal…) szubjektív szempontok is érvényesültek. Semmiképpen sem kíván 

ugyanis rangsort  felállítani ez a kiadvány,  melyik sportsiker,  melyik versenyző teljesítménye az 

értékesebb.  Inkább  közösen  szeretnénk  arra  emlékezni,  emlékeztetni,  milyen  sok  kiváló 

versenyzőre, mennyi sok győzelemre lehetünk büszkék.

Az idősebb korosztály számára mosolygós-könnyes múltidézés, a fiatalok számára pedig egyfajta 

„példatár”  szeretne  lenni  az  elképzelt  kiadvány:  lássák,  ismerjék,  meg  a  korábbi  remek 

sportembereket, legyenek büszkék rájuk, és tekintsék őket példaképeiknek!

A szerkesztők

Közreműködők:

Előmunkálatok, tervezés, anyaggyűjtés, könyv képanyagának kiválogatása, összeállítása, 

rendszerezése, cikkek kiválogatása – Petrovicsné Gadanecz Júlia (József Attila Könyvtár, 

Helyismereti gyűjtemény)

Szerkesztés. Interjúalanyok megkeresése, interjúk elkészítése – Szirmai György (sportújságíró)

Szakértő - Perjámosi Sándor (Dunaferr SE nyugdíjas szakvezetője)

Tartalom:  a törzsanyagot  alkotó színes és fekete-fehér sportfotók mellett  interjúk, valamint 

korabeli sajtócikkek szerepelnek a tervezett kiadványban.

Részletesen bemutatandó időszak: az 1970-es évektől a 2000-es évek elejéig.

Tervezett sportágak: asztalitenisz, atlétika, birkózás, jégkorong, kajak-kenu, kézilabda, labdarúgás, 

motorcsónak, műkorcsolya, torna, úszás, vízilabda.

Fizikai jellemzők. Méret, terjedelem, külalak, példányszám



Nagyalakú, a szabványmérettől kissé elütő, igényes tipográfiájú kötetet tervezünk. 

Az  első  elképzelésben  300  oldalasra  tervezett  kiadványt  a  költségek  csökkentése  érdekében,  a 

tartalmi-szerkesztési elvek átgondolása révén 176 oldalnyi  terjedelemre módosítottuk. (melléklet)

Három  nyomda  árajánlata  alapján  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  Extra-Médianyomda  Kft.  176 

oldalas, 1 000 példányszámra adott árajánlata alapján terveztük a költségeket.

Fajlagos költség: 1 000 pld. esetén: 3 072 Ft/kötet (500 pld esetén: 4 892 Ft/kötet)

Nyomdai paraméterek, költség:

69058/0 Sporttörténeti könyv - 500 pld

Méret: 195x310 mm

Terjedelem: 176+4+4+8 oldal

Példányszám: 500 pld

Hozott anyag: PDF composit File (nyomdai)

Nyomás:

Borító: 4 oldal 4+0 szín 

Belív: 176 oldal 4+4 szín 

előzék: 8 oldal 4+0 szín 

tábla: 4 oldal 0+0 szín 

Anyag:

Borító: Műnyomó 150 g

Belív: Műnyomó 135 g

előzék: ofszet 140 g

tábla: Szürke lemez 1575 g

Kötészet:
Keménytáblás kötés, cérnafűzéssel, 
oromszegővel, fóliázott borítóval

Ár: 2 564,00 Ft/pld + ÁFA

Késztermék nettó 
súlya:

479,98 kg

[Megrendelés]

 

69058/1 Sporttörténeti könyv - 1000 pld

Példányszám: 1 000 pld

Ár: 1 775,00 Ft/pld + ÁFA

Késztermék nettó 
súlya:

959,97 kg

[Megrendelés]

 

A grafikai tervezés, szerkesztés költsége 1500 Ft/oldal+ Áfa.

mailto:extranyomda@enternet.hu?subject=Megrendel%C3%A9s:%2069058/0%20%20%20%20Sportt%C3%B6rt%C3%A9neti%20k%C3%B6nyv%20-%20500%20pld%0A%20(m%C3%A9ret:%20195x310%20mm,%20%20terjedelem:%20176+4+4+8%20oldal,%20p%C3%A9ld%C3%A1nysz%C3%A1m:%20500%20pld)&body=%20A%202018/43090%20sz.%20%C3%A1raj%C3%A1nlat%20alapj%C3%A1n.
mailto:extranyomda@enternet.hu?subject=Megrendel%C3%A9s:%2069058/1%20%20%20%20Sportt%C3%B6rt%C3%A9neti%20k%C3%B6nyv%20-%201000%20pld%0A%20(m%C3%A9ret:%20195x310%20mm,%20%20terjedelem:%20176+4+4+8%20oldal,%20p%C3%A9ld%C3%A1nysz%C3%A1m:%201%20000%20pld)&body=%20A%202018/43090%20sz.%20%C3%A1raj%C3%A1nlat%20alapj%C3%A1n.


500 pld 1000 pld

Nyomdai előállítás költsége 1 282 000 Ft + ÁFA 1 775 000 Ft + ÁFA

Grafikai tervezés, szerkesztés 264 000 Ft +ÁFA 264 000 Ft +ÁFA

Interjúk készítése 180 000 Ft + ÁFA 180 000 Ft + ÁFA

Szerkesztés 200 000 Ft + ÁFA 200 000 Ft + ÁFA

Összesen 1 926 000 Ft +ÁFA 2 419 000 Ft + ÁFA

Ár/kötet 4 892 Ft/kötet 3 072 Ft/kötet

Tervezett példányszám: 1 000 pld. 

Előállítási költség: 2 419 000 Ft +ÁFA, bruttó 3 072 130 Ft. 

Fajlagos költség: 3 072 Ft/kötet

A könyvtár a könyv kiadásához 500 000 Ft önerővel járul hozzá, a költségvetés visszapótlása 170 

kötet önköltségi áron történő eladásával történik. 

A további  kötetek -  igény szerinti  mértékben - ajándékként  a  Polgármesteri  Hivatalhoz,  a  város 

közintézményeihez,  egyesületeihez kerülnek.

Melléklet  ek:  

Képösszeállítás

Árajánlat, 176 oldalas Extra-Médianyomda Kft. 500 és 1000 példányra

Árajánlatok, 300 oldalas kiadványra


