
Pályázatok 4. A betűtípusnak Times New Romannak kell lennie, 12-es betűmérettel.
5. A margókra és a sortávokra vonatkozóan a Word alapbeállításai az 
irányadóak. 

Balassi, a madarakkal szárnyaló - XVI. Balassi Bálint-emlékkard Beküldési határidő: 2011. december 31., éjfél

Az Európai Balassi Mozgalom központja, a http://www.balassi.eu  A Kossuth Kiadó és a Microsoft Magyarország e-könyv-írói 
pályázatot hirdet iskoláknak, önkormányzatoknak, művelődési pályázatot hirdet 
intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek a VII. Bálint napi 
Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2012-ben a 

1. kategória: Szépirodalmi regény 
fesztivál a költő műveinek madarakra utaló versrészleteit állítja az 

A művészi igényű irodalmi művek mellett azokat a irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe. Pályázni a költő 
kéziratokat is szívesen fogadják, amelyek igényes módon madárszeretetéről tanúskodó, 2012. február 11-én, 12-én, 13-án és 14-
dolgoznak fel krimi vagy science-fiction műfajú témát.én megrendezésre kerülő, zenés irodalmi estek lebonyolítására lehet.

A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 2. kategória: Ismeretterjesztő mű
gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a 

Kizárólag informatikai és/vagy természettudományi témát  rendezvény irodalmi anyagát.
középpontba helyező műveket várnak.A pályázat különösen ajánlott a természetvédő szervezeteknek, a 

madarakat óvó civil egyesületeknek, valamint az iskoláknak. Műfaj: Népszerű ismeretterjesztés.
A pályaművet 2011. december 29-éig kell a balassi@balassi.eu címre 
eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet a 
http://www.balassi.eu honlap bemutatja a világhálón, emellett a A pályaművek beérkezési határideje: 2012. január 15. 
szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi- Az eredmények kihirdetésére és a díjkiosztóra 2012 áprilisában a 
fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon kerül sor.
alkalommal történő átadására.

További információ: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/77fe61b3986a5fe4c12572e90Száz könyv
07843c9/c7e6700089fd5523c12579170034a2f2?OpenDocument

A tanítványi láncolat irodalmi klub (http://www.lancolat.blogspot.com) 
Friss információkpályázatot hirdet A száz könyv címmel!

A pályázat ötletét, alapgondolatát Hamvas Béla A száz könyv című írása 
adta. Hamvas ebben az írásában rövid ismertetőkkel ellátva Megjelent a megyei önkormányzati intézmények átvételéről 
összeállította annak a száz könyvnek a listáját, melyek által szerinte szóló 2011. évi CLIV. törvény
rekonstruálni lehetne a világirodalom legfontosabb elemeit, ha az 
valamilyen (fiktív) oknál fogva megsemmisülne. 
A pályázó feladata is ehhez hasonló: egyenként kb. 10-15 sornyi A Magyar Közlöny 2011. 11. 25-i 139. számában megjelent 
ismertetőt írni 10 db olyan könyvről, melyet a pályázó szerint A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
mindenkinek el kellene olvasnia, ami közel áll hozzá, amit alapműnek önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes 
tart, vagy ami az ő számára valamikor sorsfordító jelentőséggel bírt. egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
A pályázó elsősorban ne tartalmi ismertetőt írjon, inkább azt emelje ki, törvény. 
hogy miért érdemes az általa ajánlott írásműveket elolvasni másoknak is?  
Formai követelmények:
1. A pályáztatni kívánt írásművet word dokumentumban kell elküldeni a 

 e-mail címre a szerző nevének megjelölésével. 
2. Egy-egy pályamű (vagyis a 10 ismertető összesen) nem lehet hosszabb 
2,5 A/4-s oldalnál.
3. A pályázó adjon címet is az összeállításnak. 

szinba@gmail.com

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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http://pcworld.hu/ashampoo-magical-defrag-3-20111115.html
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11139.pdf

