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Nyolcadik alkalommal kerül meghirdetés-
re a Digitális Könyvnyomtatási Pályázat 
a Magyar Írószövetség támogatásával, 
melynek fővédnöke Lackfi János

Budapest, 2016. március 16. 
Az előző évek sikerét folytatva idén is útjára in-
dul a Canon szervezésében a Digitális Könyv-
nyomtatási pályázat. Az elmúlt időszakban több 
mint 70 mű kinyomtatását vállalta a cég, így je-
lenhettek meg például Nógrádi Gábor versesköte-
tei, vagy annak a Valuska Sárának a fantasy regé-
nye, aki a jelentkezésekor még alig töltötte be a 
15. életévét. 

A kezdeményezés azoknak a tehetséges írók-
nak kíván lehetőséget nyújtani, akiknek szépiro-
dalmi műve egy szűkebb réteget céloz, ugyan-
akkor írásaik megjelenése mégis hiánypótló a 
hazai irodalmi életben. 

A digitális könyvnyomtatásnak éppen abban 
rejlik az ereje, hogy kis példányszámú, személy-
re szabott nyomtatást tesz lehetővé, ennek tük-
rében pedig már a kiadók is a bátran beállhat-
nak egy-egy kezdő vagy szűkebb réteget célzó író, 
költő mögé. A legjobbak ezáltal előtérbe kerül-
hetnek, és így a kortárs irodalom kedvelői is rá-
bukkanhatnak egy-két gyöngyszemre.  

A Magyar Írószövetséggel közösen meghirde-
tett pályázatra, melynek fővédnöke Lackfi János, 
József Attila-díjas költő, író, műfordító, bárki jelent-
kezhet szépirodalmi alkotásával, fontos azonban, 
hogy a szervezők már olyan kéziratok szerkesz-
tett változatát várják a konyvpalyazat@canon.hu 
e-mail címre, amely mellé már egy Magyarorszá-
gon működő könyvkiadó is letette a voksát. 

Idén is maximum 12 tehetséges pályázó kap le-
hetőséget arra, hogy kötetét a Canon 250–250 
példányban díjmentesen kinyomtassa, a pályá-
zókat csak a kötészeti díj terheli. A nyertesek 
már kinyomtatott művei a pályázat keretein be-
lül megtartott „Legszebb Könyv” versenyen is 
indulnak. 

Az eredményhirdetésre és díjátadásra a jú-
niusban megrendezendő Ünnepi Könyvhéten 
kerül sor. 

A Digitális Könyvnyomtatási Pályázatról bő-
vebb információ alább olvasható.

 
Canon Hungária Kft. 
Kováts Botond
Tel.: +36 1 237-5942 
E-mail: konyvpalyazat@canon.hu
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DIGITÁLIS KÖNYVNYOMTATÁSI PÁLYÁZAT

Pályázati feltételek

  Kizárólag könyvkiadókon keresztül lehet je-
lentkezni szépirodalmi művel.

  Egy pályázó csak egy címmel pályázhat.
  Betördelt pályázatok leadási határideje a Canon 

felé: 2016. május 15.
  Műfaji előírások: szépirodalmi mű – magyar 

nyelven, mely nem lehet politikai, pornográf 
tartalmú, illetve obszcén hangvételű.

  Méretbeli megkötés: A5 és A4 közötti méret.
  Terjedelem: 100 és 250 oldal között, maximá-

lisan 500 000 karakter.
  A belívek fekete-fehér szöveget és illusztrációt 

tartalmazhatnak. A borító lehet kemény vagy 
puha fedeles, illetve fekete-fehér vagy színes.

  Kereskedelmi forgalomban jelenleg is kapható 
művek nem vehetnek részt a pályázaton.

  A könyv impresszumában szerepelnie kell a 
következőnek: „A mű kiadását az Océ Inkjet 
technológia forgalmazója, a Canon Hungária 
Kft. biztosította, a könyv kötészetét a Stanc-
technik Kft. végezte, a papírt az Europapier 
Budapest Kft. biztosította”.

  A belívek és a borító papírtípusa, grammsúlya 
egyeztetést követően kerül kiválasztásra az 
Europapier Budapest Kft. aktuális könyvpapír 
kínálatából.

Az elkészült példányokból 12 db tiszteletpél-
dány díjmentesen a pályázat kiíróját illeti, ezen- 
kívül a 250 példány könyv magában foglalja a 
OSZK-nak elküldésre kerülő 6 db köteles pél-
dányt is.
  �A nyomtatásra kész verziót és a mintakönyvet 

a felek aláírásukkal elfogadják, továbbiakban 
ez szolgál referenciaként.

  �A Stanctechnik Kft. címenként 40 000 Ft + áfa 
díjazás ellenében vállalja a könyv és a borító pu-
ha táblás, (ragasztókötés) komplett kigyártását,  
80 000 Ft + áfa díjazás ellenében pedig a kemény 
táblás kigyártását.

  �A kész könyvek elszállítása a pályázó feladata, 
költsége.

  �Az 5 fős zsűri tagjait a nyomdaipari szakma, az 
Írószövetség és a Canon Hungária Kft. delegálja.

  Az elkészült könyveknek kereskedelmi for-
galomba kell kerülniük.

  �A pályázat kiírói minden változtatás jogát fenn-
tartják, a kéziratokat nem őrzik meg és nem 
küldik vissza.


