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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Anyanyelvápolók
Szövetségével közösen meghirdeti 2008. évi anyanyelvi pályázatát

civil szervezetek és magánszemélyek részére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Anyanyelvápolók Szövetségével együttmûködve
pályázatot hirdet a magyar nyelv értékeinek feltárására, megóvására és gyarapítására.

A pályázaton társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, nyelvmûvelõ körök, alapítvá-
nyok és magánszemélyek, valamint ugyanilyen jellegû határon túli magyar szervezetek és magán-
személyek vehetnek részt.

A pályázati felhívásra a következõ témakörökben lehet pályamunkát benyújtani:
 I. Az anyanyelv az ember(ek) életében
II. Az anyanyelv az (én) életemben

A pályázat célja:
1. A pályázók gondolják végig, milyen szerepe van – vagy kellene hogy legyen – az anyanyelv-

nek. A javasolható szempontok közül néhány:
• az anyanyelvhasználat a jog szempontjából (a nyelvhasználati egyenjogúság kérdései),
• az anyanyelv használatának korlátai, a két- és többnyelvûség formái stb.,
• az anyanyelv szerepe az emberré válásban,
• az anyanyelv és a tanult nyelv különbségei stb.
2. A pályázók fogalmazzák meg, számukra mit jelent(ett) az anyanyelv a különféle élethelyze-

tekben, milyen szerepe van (vagy volt, lehet, lehetett volna)
• életük alakulásában,
• közéleti, kulturális stb. érdeklõdésük formálódásában,
• egyéniségük kibontakoz(tat)ásában,
• nemzeti hovatartozásukban, kötõdésükben,
• mindennapi életükben stb.
A pályázóktól tetszés szerinti mûfajba vagy mûnembe tartozó írásmûveket várunk, amelyek

terjedelme legalább tíz-tizenöt oldal (20–30 ezer karakter, verses megformálás esetén ennek fele
vagy legalább harmada).

A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy – vagy az I. vagy a II. pont alatt ismertetett
témakörben készített – pályamûvet nyújthat be.

A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minõsített pályázatok díjazásban részesülnek,
és a nyertes pályázók munkáiból készülõ válogatást a minisztérium – lehetõség szerint – külön
kiadványban jelenteti meg.

A pályázat díjai:   I. díj: 800 000 Ft
 II. díj: 500 000 Ft
III. díj: 300 000 Ft
IV. díj: 200 000 Ft
 V. díj: 100 000 Ft
VI. díj:   50 000 Ft

A pályadíjakat a bírálóbizottság meg is oszthatja.
A pályázatot adatlap kíséretében kell benyújtani, amely letölthetõ a www.okm.gov.hu, illetve

a www.anyanyelvapolo.hu honlapról, személyesen pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium
ügyfélszolgálati irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) díjtalanul szerezhetõ be.

A pályázatot – a kitöltött adatlappal együtt, egy példányban – Anyanyelvi pályázat 2008.
jelzéssel, az OKM Közmûvelõdési Fõosztálya címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.), legké-
sõbb 2009. február 15-ei beérkezéssel – kizárólag postai úton lehet benyújtani.
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Könyvtáros ki kicsoda

A Könyvtári Intézet a korábbiakban többször megfogalmazott igények alapján személyi kataszter-
ben (a magyar könyvtáros szakma elektronikus ki kicsodájában) szeretné a teljességre törekedve
elérhetõvé tenni a könyvtáros/informatikus munkakörben, a könyvtáros képzésben, a könyvtári
szaksajtóban és a szakmai fõhatóságnál dolgozó (vagy korábban dolgozott, jelenleg nyugdíjas) hazai
és határon túli magyar könyvtáros kollégák adatait – az adatvédelemre és a személyiségi jogokra
vonatkozó jogszabályok teljes körû figyelembe vételével. A nyilvántartásban szereplõk segítségével
folyamatosan aktualizált központi adatbázis számos keresési lehetõség (név, munkahely, munkakör,
beosztás, szakmai és egyéb végzettség, nyelvismeret stb.) szerint nyújt információt a rendszerben
regisztrált kollégák számára a rendszerben regisztrált kollégákról (a találati halmaz elemei: név,
ország, munkahely, elérhetõség – az adatvédelmi nyilatkozatban elfogadott módon). A regisztráltak
maguk vállalnak felelõsséget adataik helyességéért (pl. a munkakör, a beosztás, a végzettség meg-
nevezésénél a hivatalos okmányokkal való egyezésért), azokat maguk ellenõrzik, illetve frissítik a
késõbbiek során.

Ehhez a munkához kérjük az ön segítségét. A regisztráció és a kataszterhez szükséges adatok
rögzítése a http://www.ki.oszk.hu/konyvtaros oldalon történik. Kérjük, az adatközléssel segítse a
munkánkat. Az adatbázis mûködésével kapcsolatos konstruktív javaslatokat és építõ kritikát szíve-
sen fogadunk a bartok@oszk.hu és a tothandi@oszk.hu címeken.

Mivel az elektronikus regisztráció kizárólag e-mail-címmel rendelkezõk számára lehetséges,
amennyiben az ön környezetében dolgoznak olyan könyvtárosok, akik e-mail cím hiányában a
hagyományos, papíralapú adatszolgáltatást szeretnék választani, kérjék meg õket: e szándékukat
jelezzék a (06) (1) 2243-820-as vagy a (06) (1) 2243-892-es telefonszámon.

Könyvtári Intézet

A pályázatokat 2009. május 1-jéig a miniszter által, az Anyanyelvápolók Szövetsége javaslata
alapján fölkért szakértõi bizottság értékeli. A kiírásnak nem megfelelõ, a hiányosan kitöltött adat-
lap kíséretében, valamint a határidõ után benyújtott pályázatokat a szakértõi bizottság nem bírálja
el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetõség. A szakértõi döntés
felülbírálatának nem tudunk helyt adni. A pályázatok anyagát nem küldjük vissza.

Az eredményhirdetésre 2009. júniusának elsõ hetében, az ünnepi könyvhét rendezvényso-
rozatának részeként kerül sor. Az eredmények megjelennek az OKM és az Anyanyelvápolók
Szövetsége honlapján. A minisztérium a pályázókat legkésõbb 2009. augusztus 31-éig levélben
értesíti.

A nyertes pályázók pályadíjának kifizetését, illetve átutalását az Anyanyelvápolók Szövetsége
intézi.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ a (06) (1) 473-7582 (OKM) illetve a (06) (1)
317-3062 (ASZ) telefonszámon.

Dr. Grétsy László s. k. Dr. Hiller István s.k.
ügyvezetõ elnök miniszter
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Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

XI. 26. Bp., OIK 

Könyvtár – esélyegyenl ség – 

min ségmenedzsment 

(továbbképzés) 

Orsz. Idegenny. Kvt. www.oik.hu 

XI. 27. 
Bp., OFI-

OPKM 

KTE tisztségmegújító 

közgy lése 
KTE http://www.ktep.hu/ 

XII. 1–

7. 
Országosan Gyermekkönyvhét ? ? 

XII. 11. Bp., FSZEK IKSZ-közgy lés IKSZ http://iksz.shp.hu 

 


