ÚTMUTATÓ
(Mentor-kategória)
A szakmai önéletrajz
A szakmai önéletrajznak minél kimerítőbbnek kell lennie: részletesen
térjen ki a tanulmányokra, munkahelyekre és a pályázó egyéb művészeti
tevékenységeire, kitüntetésekre, díjakra, nyelvtudásra és számítógépes
ismeretekre, valamint tartalmazzon publikációs listát is.
A motivációs levél
A motivációs levélnek a következőket kell tartalmaznia:
Gondolatok a tehetségkutatásról és a tehetséggondozásról,
kultúrmenedzsmentről.
A pályázónak meg kell neveznie, hogy – írói képességein kívül – milyen
specifikus tudással tud hozzájárulni az Íróakadémia munkájához. A
specifikus tudás a szerkesztéstől a jogi vagy műszaki ismeretekig bármire
kiterjedhet, melynek egy pályakezdő irodalmár vagy kollégái hasznát
vehetik.
A motivációs levél terjedelme legalább 5.000, legfeljebb 10.000 leütés
legyen.
Az írói terv
Az írói tervet egy hároméves időszakra kell elkészíteni, és legalább két
könyv megírásának tervét kell tartalmaznia, melyből egynek a képzés
kezdetétől számított egy éven belül el is kell készülnie. Csak regény vagy
eposz lehet kétéves munka tárgya, egyéb műfajok esetén minimum egy
könyv/évre kell tervezni, színművek esetében pedig egy mű/félévre. A
tervezetnek reálisnak kell lennie, mert a megkötendő szerződés egyik alapját
képezi.
Elbíráláskor előnyt jelent a kommunikációs és előadói képesség, a jó
pedagógiai érzék, a korábbi műhelymunkákban, írószervezetek munkájában,
neves irodalmi csoportosulásokban, mozgalmakban való részvétel, a
szerkesztői, művelődésszervezői tapasztalat, a médiatevékenység vagy
egyéb szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálása
A pályázat elbírálása többfordulós.
Az első fordulóban a bírálóbizottság előszelekciót végez és kiszűri a
szakmai elvárásoknak meg nem felelő pályázatokat. Ezt követően a
versenyben maradt pályázóktól bekéri az esetlegesen nem ismert műveiket,
elektronikus formában.
A második fordulóban a versenyben maradt pályázatokból a
bírálóbizottság kiválasztja az első 15-öt.
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A harmadik fordulóban a bírálóbizottság szakmai interjúra hívja a
pályázókat.
Az utolsó fordulóban a bírálóbizottság közzéteszi a nyertesek névsorát.
Az első öt helyezettet szerződéskötésre invitálja. Amennyiben valamelyik
nyertes pályázóval nem sikerül megegyeznie a szerződés feltételeiben,
felveszi a kapcsolatot a tartaléklista soron következő helyezettjével.
A pályázatot a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által
felkért szakmai-szakértői zsűri bírálja el, mely az intézmény oktatóiból
áll.
A pályázatok feldolgozása, előszelekciója folyamatos. Az elbírálás
határideje: 2017. május 30.
A szakmai interjúkra 2017. május 22–29. között kerül sor, előzetes
egyeztetés alapján.
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