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“Az ember a világmindenséget beragyogó csillag…” (Ford.: Vágó Zsuzsanna) - idézet Hioszi Tatiosz ókori
görög bölcstõl, akinek nevéhez fûzõdik a Platián iskola alapítása is és tanításai világszerte elterjedtek. A
XV. század egyik nagy “vívmánya”, a nyomtatás megjelenése nemcsak a tanítás, hanem a kultúra
terjesztésére is új távlatokat nyitott. A legkorábbi nyomdagépektõl elindulva egészen a napjainkban
megjelenõ digitális technológia csúcsáig szinte megszámolatlan szépirodalmi könyv készült világszerte,
így a kultúra megõrzésével, folytatásával kiváló írók, költõk váltak, válnak és válhatnak ismertté nemcsak
Magyarországon, de a világ bármely pontján...
Az Océ-Hungária Kft. a 2008. évben elkezdett Digitális Könyvnyomtatási Pályázatát 2009-ben is
folytatja.
Pályázatunkkal azt a célt szeretnénk elérni, hogy a magyar könyvpiacra jellemzõ egyre kisebb
példányszámú címeknek is lehetõséget nyújtsunk a piacra kerülésre, ezáltal mecénásként lépve fel, a fiatal
vagy pályakezdõ szerzõk munkája segítésében. Nem utolsó sorban szeretnénk bebizonyítani a könyvpiac
szereplõinek, hogy a digitális könyvnyomtatás és a kultúra támogatása mekkora jelentõséggel bír
hazánkban is.
Kik pályázhatnak?
Kiadók, nyomdák, magánszemélyek.
Mivel lehet pályázni?
Szépirodalmi mûvel
Hány könyvet lehet így kinyomtatni?
A pályázat kiírása szerint Pályázónként legfeljebb 250 példányt, terjedelemtõl függõen.
Milyen támogatást kap a Pályázó?
Az Océ-Hungária Kft. díjmentesen végzi a nyomtatást, a Budapest Papír Kft. díjmentesen biztosítja a
papírt. A Pályázó feladata a tördelésrõl és a kötészetrõl gondoskodni, ennek költségeit vállalni.
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Van-e korlátja a pályázatnak?
A beadott pályázatokból 12 db kaphat a támogatásból, beérkezési sorrendben.
Milyen díjra lehet számítani?
Ki kaphatja a díjat?

A kép csak illusztráció

Az Océ-Hungária Kft. a Legszebb Könyv díjaként
felajánl egy db notebookot a pályázaton részvetõ
Pályázóknak, amely odaítélése a Bírálóbizottság
döntése alapján történik.
A díjat az eredményhirdetéskor adjuk át.

Ki dönti el a helyezéseket?
A kiadói és nyomdász szakmában elismert szakemberekbõl összeállított Bírálóbizottság.
Milyen egyéb feltételek vannak?
Az impresszumban jelezni kell a támogatókat.
Van nevezési díj?
A pályázat benyújtása ingyenes.

Részletek a www.oce.hu oldalon.
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