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A	Partiumi	Keresztény	Egyetem	Magyar	Nyelv-	és	Iroda-
lomtudományi	Tanszéki	Csoportja,	valamint	a	Várad	iro-
dalmi	és	művészeti	folyóirat	4.	alkalommal	hirdeti	meg	a	
Tabéry	Géza	novellapályázatot.

A novelláknak tematikusan Tabéry Géza valamelyik tetsző-
legesen választott regényéhez kell kapcsolódniuk. Kiinduló-
pont lehet a regény címe, alaptémája, egy mozzanata vagy a 
mű szimbolikus (képi) síkjának eleme(i). Ajánlott művek: 
Vértorony,Szarvasbika,Acsucsaikastélykisasszonya,A
Frimont-palota. A pályázati kiírásra pályakezdő és gyakorló 
szerzők egyaránt jelentkezhetnek. Pályázati felső korhatár: 
30 év.

A pályázat célja, hogy értékelési, elbírálási és megjelenési 
lehetőséget teremtsen mindazoknak, akik szakmai megíté-
lés alapján szeretnék alkotásaikat nyomtatott és elektroni-
kus irodalmi periodikában is megjelentetni. A pályamunká-
kat szakértő zsűri értékeli. A zsűri döntése alapján a legjobb, 
minősítést elért novellák szerzői elismerő oklevelet, a leg-
jobb pályamunkákat beküldő három szerző pedig pályadíjat 
és könyvcsomagot kap az alábbiak szerint: 

A győztes pályamű 50 ezer forint, illetve ennek megfelelő lej 
+ könyvcsomag; a második helyezett 30 ezer forint, illetve 
ennek megfelelő lej + könyvcsomag; a harmadik helyezett 
20 ezer forint, illetve ennek megfelelő lej + könyvcsomag 
díjazásban részesül. A legjobbnak ítélt novellákat a Várad 
folyóirat publikálja. A pályázatra szerzőnként maximum 
két novella küldhető be. A novellák egyenként legfeljebb 10 
gépelt oldal terjedelműek (mintegy 24 000 leütés, Times 

New Roman betűtípus, 12-es betűmé-
ret, 1,5-es sortávolság, 2,5-es margó) 
lehetnek. A terjedelemhatárt túllépő 
szövegeket a zsűri nem veszi figye-
lembe. Nevezési díj nincs. Beküldési 
határidő: 2018.	február	15.

A pályamunkákhoz, kérjük, minden 
esetben mellékeljék a pályázó pontos 
elérhetőségét! A pályázatok beküld-
hetők villanypostán a 
taberypalyazat@gmail.com címre 
vagy postai úton a Várad szerkesztő-
ségének címére: Revista culturală 
Várad 410068 Oradea, Piata 1 
Decembrie nr. 12, judetul Bihor. A 
küldeményen kérjük feltüntetni: 
Tabérynovellapályázat.

A pályázat résztvevői a pályamun-
kák beküldésével felhasználási enge-
délyt adnak a meghirdetők részére 
egyéves időtartamra, ennek révén 
azok szerzői jogdíj nélkül, magyar 
nyelvterületen bármilyen formában 
megjelentethetik, közzétehetik a 
pályaműveket. A zsűri jogosult dön-
teni a díjak kiadásáról, esetlegesen 
összevonásáról vagy visszatartásáról 
is. Eredményhirdetés és díjátadás: 
2018 áprilisában.

Tabéry Géza novellapályázat
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