
Pályázati felhívás 
 

„Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség a fiatal 
könyvtárosok számára ismét meghirdeti „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. 
Díjazott az a fiatal könyvtáros lehet, akit az IKSZ, az MKE szervezetei, szervezeti egységei vagy a 
munkáltató könyvtár a szervezetek honlapjáról letölthető jelölési űrlap útján a díjra jelöl. A jelölés 
elfogadását a jelölési űrlapon történő aláírás igazolja. 
 
A pályázás formai feltételei: 

– A jelölt a jelölési határidő napján (május 31-én) nem lehet idősebb 35 évesnél. 
– A jelöltnek legalább három év könyvtári munkakörben töltött munkaviszonnyal kell 
rendelkeznie. 
– A jelöltnek a jelölés idejében könyvtáros munkakörben foglalkoztatottnak kell lennie.  
– Nem jelölhető a díjra az, aki tartós távolléten (gyes,gyed, fizetés nélküli szabadság, vagy 6 
hónapnál hosszabb idejű táppénz) van, illetve aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja 
el.  
– Nem jelölhető a díjra az, aki a díjat az előző négy év valamelyikében már elnyerte. 

 
Pályázónak saját választása alapján „A” esetben a szakterületének gyakorlatából származó valamely 
téma írásbeli, még nem publikált kidolgozását (minimum 20, maximum 50 A/4-es oldal, 12 pontos 
betűnagyság, 1,5-ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Szakdolgozat nem nyújtható be!), „B” 
esetben egy projektbemutatót kell elkészítenie. Ennek műfaját maga határozza meg (pl.: diaporáma, 
hangjáték, film, riport stb.). Hordozója olyan legyen, ami szokványos eszközzel (magnó, lemezjátszó, 
számítógép) lejátszható. Időtartama nem lehet több 15 percnél. Bemutatásra kizárólag olyan projekt 
választható, amelynek megvalósításában a jelölt önmaga is aktívan részt vett. A bemutatóból ki kell 
derülnie a részvétel módjának, a projekt céljának, a megvalósult, illetve várható 
projekteredményeknek. Előző években nem nyertes pályamunkák az egyéb feltételek megfelelése 
esetén ismét benyújthatók. 
 
A pályamunkához a jelölési űrlapon és a két kötelező mellékleten (A pályázó szakmai életútja – 
publikációs listája; A megvalósulásnak teret adó intézmény [munkáltató] bemutatása. A mellékletek 
műfaja szabadon választható.) kívül további mellékletek is csatolhatók. 
 

Beérkezési határidő: 2010. május 31. hétfő, 16 óra. 
 
Az elismerő cím odaítéléséről a Kuratórium a dokumentumok (pályamunka, kötelező és nem kötelező 
mellékletek) Alapító Okiratban meghatározott szempontok szerinti értékelése után dönt.  
 
Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 42. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Baja, 2010. július 
15.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél és pénzjutalom (100 ezer forint), valamint egyéb szakmai 
támogatás jár.  
 
A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság irodája, 439-es 
szoba), postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület), 
elektronikus úton (mke@oszk.hu). A papír dokumentumokat egy eredeti és egy elektronikus másolati 
példányban, a számítógépes dokumentumokat elektronikusan, az eleve egyéb adathordozóra 
készített vagy utólag kiírt dokumentumokat (hangkazetta, CD, DVD stb.) 5 azonos példányban kell 
leadni. Az iroda hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–14-óráig érhető el. A hiányosan benyújtott 
pályázatok tartalmi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. 
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