
ÚTMUTATÓ 

(elsőkötetes pályázók számára) 

 

A szakmai önéletrajz 

A szakmai önéletrajznak minél kimerítőbbnek kell lennie, részletesen 

térjen ki a tanulmányokra és a pályázó egyéb művészeti tevékenységeire, 

nyelvtudására és számítógépes ismereteire, publikációira, a kapott 

elismerésekre. 

 

A motivációs levél 

A motivációs levélben a pályázónak a professzionális íróvá válásról, 

elképzelt pályaképéről kell értekeznie. 

A motivációs levél terjedelme legalább 3000, legfeljebb 10 000 leütés 

legyen. 

 

Írói bemutatkozás 

A debütkötet anyaga (nyomdai) *pdf formátumban. 

Opcionálisan egyéb művek, esetleg ízelítő az írói tervben fölsorolt 

művekből. 

 

Írói terv 

Az írói terv 2 évre szól. 

Vers esetében a minimális terjedelem: 2000 sor, ez megfelel két 

verseskönyv anyagának vagy egy eposznak / drámai költeménynek. 

Színművek esetében: minimum 3 drámai mű, nagyobb lélegzetű 

munkák esetében 2. 

Próza és elméleti írások esetében 10-12 szerzői ív [1 szerzői ív = 40 000 

karakter, szóközökkel]. Ez megfelel két novellás- vagy elméleti írást 

tartalmazó kötet anyagának, két kis- vagy kisebb regénynek vagy egy 

nagyregénynek. 

Az írói tervnek tartalmaznia kell a megírandó művek/könyvek 

bemutatását/szinopszisát. 

Az írói tervnek vállalnia kell a megvalósítás ütemezését is. Ettől 

függetlenül a szerzőnek féléves beszámolókkal és szövegmutatványokkal 

kell igazolnia munkáját. Ellenkező esetben az ösztöndíj felfüggesztésre, 

megvonásra, visszatérítésre kerül. 

 

A pályázat elbírálása 

A pályázatot a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által 

felkért bírálóbizottság értékeli, mely az intézmény oktatóiból áll. 

A pályázat elbírálása többfordulós. 

Az első fordulóban a bírálóbizottság a pályázó által beküldött pályázati 

anyag alapján előszelekciót végez, és kiszűri a szakmai elvárásoknak meg 

nem felelő pályázatokat. 



A második fordulóban a bírálóbizottság a teljes pályázati dokumentáció 

alapján kiválasztja az ígéretes pályázatokat. 

A harmadik fordulóban a bírálóbizottság szakmai interjúra hívja a 

pályázókat. 

Az utolsó fordulóban a bírálóbizottság közzéteszi a nyertesek névsorát. 

Az első 8 helyezettet szerződéskötésre invitálja. 

Amennyiben valamelyik nyertes pályázóval nem sikerül megegyeznie a 

szerződés feltételeiben, felveszi a kapcsolatot a tartaléklista soron 

következő helyezettjeivel.  

 

A pályázatok feldolgozása, előszelekciója folyamatos. 

Az elbírálás határideje: 2019. augusztus 30. 

A szakmai interjúkra 2019. augusztus 21–23. között kerül sor, előzetes 

egyeztetés alapján. 

 

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 

Budapest, 2019. május 28. 

 


