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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 
 

 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2013. január 8-án, kedden tartotta meg a Vajdasági 

Szép Magyar Könyv 2012 pályázatára beküldött könyvek, kiadványok értékelő ülését. 

A pályázaton a Szerb Köztársaság területén bejegyzett kiadók, kiadói tevékenységet is ellátó 

szervezetek vehettek részt a Szerb Köztársaság, illetőleg a Kárpát-medence területén működő 

nyomdákban előállított kiadványaikkal. A könyvészeti versenyre ugyanakkor társkiadásban 

megjelent kiadványokkal is lehetett nevezni – ezen eseteket tekintve a társkiadóra vonatkozólag a 

székhellyel kapcsolatos kikötés nem volt kötelező érvényű. 

Fontos elmondani, hogy a 2012-es évtől a könyvészeti versenyre benyújtható kiadványok típusai 

további három – az Általános iskolai és középiskolai tankönyvek, ezek segédkönyvei • a 

Tankönyvpótló- és kiegészítő kiadványok • és a Könyvsorozat – kategóriával bővültek. A kuratórium 

a díjakat és elismerő okleveleket mindösszesen 7 kategóriában oszthatta ki, így a fent soroltak 

mellett: Gyermek- és ifjúsági kiadványok • Szépirodalmi kiadványok • Tudományos és értekező 

prózai művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok • és Művészeti könyvek és albumok 

kategóriákban. 

Az első ízben meghirdetett Általános iskolai és középiskolai tankönyvek, ezek segédkönyvei 

kategórián belül – habár a felhívás megküldésre került az illetékes tartományi kiadószervek, 

intézmények felé – nem nevezett senki. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ennek kapcsán 

a minél előbbi, személyes kapcsolatfelvételt tudja megígérni. Legfőképpen azért is, mert az utóbbi 

években – azok tartalmi minősége mellett – szebbnél szebb magyar nyelvű tankönyvek kerülnek az 

iskolások kezébe. 

A 2012-es évben a könyvészeti összképet díjazó pályázatra 15 kiadó mindösszesen 37 kiadvánnyal 

nevezett be, így: 

 a szabadkai Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, amely kiadó a bajmoki 

Vajdasági Magyar Helytörténeti Társasággal és a debreceni Uropath Kiadóval 

társkiadásban jelentette meg művészeti kiadványát. 

 A szabadkai székhelyű Életjel Könyvek, amely három kiadványával vett részt a versenyen. 

 Az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 7 kötettel nevezett, amelyek közül egy alkotást – 

Barlog Károly Maxim című rövidpróza-kötetét – a budapesti József Attila Kör Irodalmi 

Egyesülettel és a Prae.hu kiadóval közösen jelentetett meg. 

 Az újvidéki Magyar Szó Kft. a tartalmát és a célközönséget tekintve hiánypótló 

kiadványával, a Forum Könyvkiadó Intézettel társkiadásban megjelentetett Hihetetlen 

mesék könyvét küldte meg a könyvészeti versenyre, továbbá Könyvsorozat kategóriában 

2007-es, 2008-as és 2012-es kalendáriumával, a Magyar Szó Naptárral is pályázott. 

 A szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar szintén a Forum 

Könyvkiadó Intézettel működött együtt, Silling István Nyugat-bácskai magyar nyelvatlasz 

című tudományos munkáját/szakkönyvét nevezte. 

 A szabadkai Grafoprodukt Kiadó két, gyermekeknek szóló és a gyermekek által illusztrált 

kiadványával pályázott. 
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 A szabadkai NIDUS Együtt a Gyermekek Fejlesztéséért Egyesület – az Életjel Könyvek 

gondozásában, Vukov Raffai Éva tollából megjelent kiadványa mellett – egyedüliként 

nyújtott be pályázatot Tankönyvpótló és -kiegészítő kiadványok kategóriában. 

 Az adai székhelyű Széchenyi István Stratégiakutató Társaság Hódi Sándor Szívügyek 

című tudományos művével nevezett. 

 A zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet két tudományos és egy szépirodalmi 

kötetét küldte meg, ugyanakkor Könyvsorozat kategóriában az Emlékezet. Önéletírás, 

élettörténet, napló, valamint a Délvidéki Soroló címet viselő könyvsorozaton belül eddig 

megjelent köteteivel is nevezett. 

 A zentai zEtna Kiadó négy szépirodalmi kiadvánnyal pályázott. 

 A szabadkai Zsidó Hitközség a szabadkai zsinagógának a zsidó közösség és a város 

életében betöltött szerepét, az épület építészeti és kultúrtörténeti jelentőségét feldolgozó 

tudományos munkáját küldte meg a Vajdasági Szép Magyar Könyv 2012. évi pályázatára. 

Az egy-egy pályázati kategóriában nevezett kiadványok száma a következőképp alakult: 

 Gyermek- és ifjúsági kiadványok: 4 kiadvány. 

 Szépirodalmi kiadványok: 8 kiadvány. 

 Tankönyvpótló és -kiegészítő kiadványok: 2 kiadvány. 

 Tudományos és értekező prózai művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok: 8 

kiadvány. 

 Művészeti könyvek és albumok: 3 kiadvány. 

 Könyvsorozat kategórián belül: 

o A Magyar Szó Lapkiadó Kft. Magyar Szó Naptár című kalendárium-sorozat: 3 kötet. 

o A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Emlékezet. Önéletírás, élettörténet, napló 

című sorozata: 6 kötet. 

o A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Délvidéki soroló című sorozata: 3 kötet. 

 

A beérkezett pályamunkák egyedi elbírálását követően a bizottság: 

A 2012. évi szép magyar könyv díjat a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek ítélte 

oda Domonkos István Domi-dalok című könyvéért. A könyvészeti összképen belül a 

szakbizottság külön elismerését fejezi ki a kötet műszaki szerkesztőjének, Beszédes 

Istvánnak innovatív tördelési és grafikai szerkesztési munkájáért. 

A 2012. év legszebb gyermek- és ifjúsági könyv díját az újvidéki Forum Könyvkiadó 

Intézetnek ítélte oda Németh István Felhőnézők című alkotásáért. 

A legszebb művészeti könyv, album díját az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézetnek 

ítélte oda Léphaft Pál Végvári panoptikum II. Kismagyar vajdasági levéltár című 

könyvéért. 

A tudományos és értekező prózai művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok 
kategóriájában a legszebben gondozott kiadvány díját a szabadkai Zsidó Hitközségnek 

ítélte oda Klein Rudolf A szabadkai zsinagóga (A zsidó közösség, az építés, a város és 

kultúrtörténeti jelentőség) című könyvéért. A szakbizottság külön kiemelte a kötet 

műszaki szerkesztését, valamint a fényképek kiváló minőségét, s főként azok 

kompozícióját. 

A legszebb könyvsorozat díjában a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

Délvidéki soroló című sorozata részesült. 

Könyvészeti összképét tekintve a tankönyvpótló és tankönyv-kiegészítő kiadványok 

mezőnyében a szakbizottság a díjat a szabadkai NIDUS Együtt a Gyermekek 



 
 

Fejlesztéséért Egyesület gondozásában megjelent Figyelem! Én már figyelek! című 

kötetnek ítélte oda. A kötet szerzői: Csernik Ilma és Jelacsik Sutus Ágota. 

A szakbizottság dicsérő oklevelet adományoz: 

a) a zentai zEtna Kiadónak Tóbiás Krisztián Túliratok című kötetéért. A szakbizottság 

külön elismerését fejezi ki Lázár Tibornak, a könyv illusztrátorának; 

b) az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézetnek Barlog Károly Maxim című rövidpróza 

kötetéért; 

c) az újvidéki Magyar Szó Kft.-nek és a Forum Könyvkiadó Intézetnek Hihetetlen 

mesék könyve című gyermekkiadványukért. A kötetet Bence Erika és Sági Varga  

szerkesztette; 

d) tankönyvpótló és -kiegészítő kiadványok kategóriájában a szakbizottság dicsérő 

oklevelet adományoz a szabadkai Életjel Könyveknek Vukov Raffai Éva Az örökíró, 

a hémijszka és ami körülöttük van című kiadványáért; 

e) a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek Egyén és közösség című 

tanulmánykötetéért. A kötet szerkesztői Bárdi Nándor és Tóth Ágnes; 

f) az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet Tóth Ferenc Szó és szív című 

tanulmánykötetéért is dicsérő oklevelet vehet át. 

 

Az elismeréseket 2013. január 18-án, Zentán, a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett 

délvidéki központi ünnepség keretében nyújtják át a díjazottaknak. 

 

 

Szabadkán, 2013. január 8-án 


