MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. OSZTÁLYÁNAK
TEXTOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATI ADATLAP
az NKA Könyvkiadás Kollégiumának
klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadására meghirdetett pályázatához
(altéma kódszáma: 203132/366, a pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 13.)

A

A kódkockába írja be az alábbi meghatározások egyikének megfelelő betűjelet!
A. A könyvkiadási pályázatot a Textológiai Munkabizottság által akkreditált sorozathoz
tartozó kötet megjelentetéséhez nyújtjuk be.
B. A könyvkiadási pályázatot olyan kötet megjelentetéséhez nyújtjuk be, amelyet egyedileg
kívánunk a Textológiai Munkabizottságnál akkreditáltatni.
Az űrlap csillaggal megjelölt rovatait csak A. jelű pályázat esetén kell kitölteni.
1.* A kiadássorozat címe:
2.* Sorozatszerkesztője:
3. A pályázó kiadás címe:
4. Műfaja: kritikai kiadás forráskiadás genetikus kiadás
Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje! A műfajok meghatározásához lásd a Textológiai
Munkabizottság Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához című
dokumentumát (megjelent: Irodalomtörténet c. folyóirat, 2004. évi 3. szám, 328–330. lap)
5. A könyvkiadó neve és címe:
6. A kötet sajtó alá rendezője:
7. A kötet lektora:
8. A sajtó alá rendező kötelező nyilatkozata:
Kijelentem, hogy a kötet sajtó alá rendezését és jegyzetapparátussal való ellátását
befejeztem. A lektorálás megtörtént.
A lezárt kézirat jelen állapotában még nem tartalmazza az apparátus következő, csak
tördelt levonatból elkészíthető részeit (pl. névmutató): ...................................................
......................................................................................................................................
A szöveg textológiai minőségét illető egyéb közlendők: ............................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
………………….., 2021. …………………..
…………………………………..
a sajtó alá rendező aláírása
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9. A könyvkiadó kötelező nyilatkozata:
A kötet kézirata a könyvkiadó birtokában van. Ennek terjedelme ....................................
szerzői ív (egy tizedes pontossággal; 1 szerzői ív = 40.000 karakter, a szóközöket is
beleértve). Tájékoztató adatként: a kiadás várható összköltsége .................................. EFt.
A részletes lektori vélemény a könyvkiadó birtokában van. A könyvkiadó a lektor
honoráriumát rendezte.
A könyvkiadó a kéziratot és a lektori véleményt megismerte. Ezek ismeretében kijelenti,
hogy a kötet megjelentetésének nem látja akadályát és az szándékában áll.
A szöveg textológiai minőségét illető egyéb közlendők: ………………………………
………………………………………………………………………………………..
A könyvkiadó tudomásul veszi, hogy a Textológiai Munkabizottság által felügyelt
kritikai kiadások címnegyedében szerepeltetnie kell a bizottság védjegyét és a bizottság által
meghatározott szöveges fordulatot. Ez a Textológiai Munkabizottság ajánlásának egyik
(formai) feltétele.
……………………………, 2021. ……………
…………………………………..
a sajtó alá rendező aláírása
…………………………………..
a könyvkiadó cégszerű aláírása
Az elbírálási folyamat során a pályázók képviseletében a Textológiai Munkabizottsággal
kapcsolatot tartó személy
10. neve: ………………………………………………………………………………………
11. értesítési címe: ……………………………………………………………………………
12. telefonszáma: ……………………………………………………………………………..
13. elektronikus levélcíme: …………………………………………………………………...
Benyújtandó három egyező példányban az MTA Textológiai Munkabizottságának címére
postai úton vagy személyesen: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
A. jelű pályázathoz mellékelni kell a részletes lektori vélemény másolatát három példányban.
Az elbírálási folyamat során a Textológiai Munkabizottság megkívánhatja a lezárt kézirat
bemutatását is.
B. jelű pályázathoz mellékelni kell a lezárt kéziratot egy példányban, a lektori vélemény
másolatát pedig három példányban.
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