
Pályázati felhívás

A PUBLIKA Magyar Könyvtári Kör és
a Magyar Nõi Unió pályázatot hirdet

Élet-Képes Példatár címmel

A pályamûvek tartalmi követelményei:
• A pályamûvek figyelemreméltó nõi

életutakról, érdekes eseményekrõl, nehéz
helyzetekben lévõ asszonyokról, emléke-
zetes tanítókról, sikeres megoldásokról,
családi legendákról szóljanak.

• A pályamû lehet saját élettörténet, de
szólhat másokról, jelen és múltbéli sze-
mélyekrõl, eseményekrõl is.

A pályamûvek formai követelményei:
• A pályázat min. 1, max. 5 oldal hosz-

szúságú lehet. Tartalmazzon egy címet és
egy rövid bevezetõt. Jól tagolt és olvas-
mányos legyen, tartalmazzon képeket,
fotókat is. A történetben szereplõ valósá-
gos nevek, fotók és képek használatára
vonatkozóan a pályázónak nyilatkozatot
kell tennie, hogy hozzájárul a nyilvános
fórumokon való közzétételhez is.

Nevezési feltételek:
• Pályázni korhatár nélkül lehet, pá-

lyázhatnak egyének és közösségek is. Pá-
lyázni nem csak saját alkotással lehet,
személyenként több pályázat is beadható.

A pályamûveket elektronikus vagy ha-
gyományos formában, a meghirdetésben
közremûködõ könyvtárakon keresztül
kell beküldeni az alábbi címekre: 

• Elektronikusan: info@mnunio.hu.
• Postán: 1016 Budapest, Tigris u. 3.

Az e-mail-ben beérkezett pályamûvekrõl
visszajelzést küldünk. Pályamûveket
nem küldünk vissza!

A pályamûvek elhelyezése: 
• A sikeres pályamûvek az Élet-Képes

Példatárba kerülnek a PUBLIKA
(www.publikamkk.hu) és a Magyar Nõi
Unió (www.mnunio.hu) weboldalán.

Beküldési határidõ: 
• 2014. november 15.

Elbírálás: 
• A beérkezett mûveket szakemberek-

bõl álló zsûri bírálja el.

A zsûri tagjai:
• Józsa Judit kerámiaszobrász, mûvé-

szettörténész;
• Dr. Bartos Éva tanár, a Publika MKK

alelnöke;
• Dr. Bobokné Belányi Beáta egyetemi

oktató, nõszervezeti képviselõ;
• Batthyány-Schmidt Margit, a Ma-

gyar Nõi Unió elnöke;
• Fonyó Istvánné szerkesztõ, Tudo-

mányos és Mûszaki Tájékoztatás;
• Nagyné G. Pataki Ágnes kommuni-

kációs tanácsadó.

A bírálás szempontjai: 
• A történet érdekessége, tanulsága,

hitelessége, közérdekûsége.
• A téma társadalmi jelentõsége.
• A színvonalas fogalmazás.

Díjak:
• Józsa Judit kerámiaszobrász: Emese

õsanya-szobra.
• Erdélyi körutazás egy fõ részére.
• Mûvészi kerámiatárgy.
• Értékes szépirodalmi könyvcsomag.
• Családi belépõ gyógyfürdõbe.
• Kóstolással összekötött borospince-

látogatás.
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Eredményhirdetés:  
• 2014. december 15.

További Információ:
• Nagyné G. Pataki Ágnes
info@mnunio.hu, 06-70-382-5350;
• Óváry Istvánné
ovary.istvanne@gmail.com, 06-30-
910-6091.

Nevezési díj nincs!
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