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A VAJDASÁGI SZÉP MAGYAR KÖNYV-

PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA 

1. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség díjat alapít a Szerb Köztársaság területén 
bejegyzett/működő kiadók, kiadói tevékenységet is ellátó szervezetek/intézmények magyar 
nyelvű kiadványainak díjazására Vajdasági Szép Magyar Könyv díj néven. 
Az értékelés legfontosabb szempontjai: a tipográfia, a tördelés, a grafika és a könyvészeti 
összkép. 

2. A díjra a Szerb Köztársaság területén bejegyzett/működő kiadók, kiadói tevékenységet is 
ellátó szervezetek/intézmények pályázhatnak a pályázat kiírásának évében megjelent 
kiadványaikkal. 

3. A pályázatra a Szerb Köztársaság területén bejegyzett/működő kiadók, kiadással is 
foglalkozó szervezetek/intézmények nevezhetnek a Szerb Köztársaság, illetőleg a Kárpát-
medence területén működő nyomdákban előállított kiadványaikkal. 

4. A Szerb Köztársaság területén bejegyzett/működő kiadók, kiadással is foglalkozó 
szervezetek/intézmények a társkiadásában megjelent kiadványaikkal is pályázhatnak. 

5. A pályázatokat a kiadók, kiadással is foglalkozó szervezetek/intézmények a következő 
kategóriákban nyújthatják be: 

• gyermek- és ifjúsági kiadványok, 
• szépirodalmi kiadványok, 
• általános iskolai és középiskolai tankönyvek, ezek segédkönyvei, 
• tankönyvpótló és -kiegészítő kiadványok, 
• tudományos és értekező prózai művek, szakkönyvek, felsőoktatási 

kiadványok, 
• művészeti könyvek és albumok, 
• könyvsorozat (legalább három kötet). 

6. Amennyiben a pályázó könyvsorozat kategóriában nyújtja be pályázati kiadványait, úgy a 
könyvsorozatot képező egyedi kötetekkel más kategóriában nem pályázhat. A sorozat első 
kötetének megjelenési ideje/éve nem lehet korábbi 2004-nél. 

7. Az a kiadó, amely a könyvsorozat kategóriában kiírt pályázaton díjat nyer, a 
könyvsorozatban megjelenő további kiadvánnyal/kiadványokkal – egyedi kötettel, 
kötetekkel – legelőbb két év múlva pályázhat. 

8. A Vajdasági Szép Magyar Könyv-pályázatra nevezendő kiadványokat/sorozatokat a kiadó, 
kiadással is foglalkozó szervezet 2-2 (két) példányban köteles eljuttatni a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetség címére (24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4., Szerbia Köztársaság), 
vagy személyesen is behozhatja azt a szervezet irodájába. 



 

9. A nevezendő kiadványokról a pályázó köteles a pályázati kiírás mellékletét képező 
adatlapot/nevezési lapot gondosan kitölteni. A nevezési lapot, lapokat a pályázó köteles a 
pályázatra benyújtott kiadványok mellékleteként megküldeni. Pályázó ugyanakkor a 
nevezési lapot, lapokat elektronikus úton xls vagy xlsx-formátumban is köteles eljuttatni a 
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség office@vmmsz.org villámpostacímére. 

10. A nevezendő könyvsorozatok számára külön adatlap/nevezési lap kerül kiküldésre. 
11. A pályázatra beérkezett kiadványok díjazásáról zsűri dönt. A zsűri háromtagú: egy 

tipográfus, egy reklámgrafikus és egy képzőművész alkotja. A háromtagú zsűri személyi 
összetételéről minden pályázati kiírást megelőzően a Vajdasági Magyar Művelődési 
Szövetség Elnöksége dönt. 

12. A zsűri a pályázati kategóriákon belül egy-egy díjat és elismerő oklevelet oszthat ki. Az 
elismerő oklevelek száma kategóriánként legfeljebb kettő lehet. 

13. A zsűri nem köteles minden kategóriában díjat kiosztani. 
14. A zsűri tagjai munkájukért tiszteletdíjat kapnak, melynek mértékét a Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség Elnöksége határozza meg. 
15. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a zsűri tagjai számára a zsűri ülései alkalmával 

az útiköltségek térítéséről, annak módjáról és mértékéről szóló belső határozata alapján 
útiköltség-térítést tartozik megfizetni. 

16. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a zsűri üléseiről jegyzőkönyvet köteles vezetni. 
17. A díj egyedi, digitálisan nyomtatott oklevélből áll, ugyanakkor az elismerésben részesült 

kiadványok a díjkiosztó helyszínén kiállításra kerülnek. 
18. Amennyiben a pályázatot kiíró szervezethez a Vajdasági Szép Magyar Könyv díjra 

vonatkozóan különdíjról szóló felajánlás érkezik be, úgy annak a kiosztható elismerések 
közé való felvételéről a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége következő 
ülésén köteles dönteni. 

19. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége által elfogadott felajánlott 
különdíj(ak) odaítéléséről a zsűri ajánlása alapján az adományozók döntenek. 

20. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a pályázati kiírás szövegét, valamint annak 
mellékletét az írott és elektronikus médiában megjelentetni köteles, továbbá a megelőző 
évek pályázói számára postai úton köteles azt eljuttatni. 

21. A díjak, elismerő oklevelek, különdíjak a pályázat kiírásának évét követő magyar kultúra 
napi délvidéki központi ünnepség keretében kerülnek kiosztásra. 

 
	
	
 
 
Szabadka, 2019. december 3.   

  Sutus Áron elnök s.k. 

 


