FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A Kassai kormányprogram 70. évfordulója és a Felvidékről kitelepített magyarok
április 12-i emléknapja alkalmából meghirdetett pályázathoz
Pályázni csak pontosan kitöltött jelentkezési lappal és a beadási határidő végéig elektronikusan
(doc, docx vagy rtf) benyújtott pályamunkával lehet. Csak önálló munka adható be, ami még
máshol nem került publikálásra!
A pályamunkáknak pontosan be kell tartania az idézés és hivatkozás általános alapelveit!
A pályamunka első oldalán csak a dolgozat címe és a jelentkező neve szerepeljen!
I.

Formai követelmények (irodalmi mű):
 Times New Roman CE betűtípus
 12-es betűméret (törzsszöveg)

II.

Formai követelmények (tanulmány, történelmi esszé, interjú):
 Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (törzsszöveg), 1,5 sorköz
 A törzsszöveg sorkizárt legyen!
 Margók: felső: 2,5 cm; alsó: 2,5cm; jobb: 2,5 cm; bal: 2,5 cm
 A dolgozat terjedelme minimum 10.000 karakter, maximum 40.000 karakter
szóközökkel, lábjegyzetekkel és bibliográfiával
 A lábjegyzeteket folyamatos sorszámokkal kell ellátni
 A hivatkozásnál a következő formát kell követni:
o Times New Roman CE betűtípus, 10-es betűméret
o Hivatkozás önálló műre, könyvre:
SZERZŐ Neve: A könyv címe (dőlten - kurziválva). Kötet száma. Kiadás helye, Kiadó.
Kiadási év. Oldalszám.
Pl.: VADKERTY Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig (1945-1948). Pozsony,
Kalligram, 2007. 40-41.

o

Hivatkozás folyóiratban megjelent tanulmányra:
SZERZŐ Neve: A tanulmány címe. A folyóirat címe (kurziválva). Évfolyam.
(Megjelenési év). Megjelenési szám. Oldalszám.
Pl.: POPÉLY Árpád: A második világháború utáni belső telepítések Dél-Szlovákiában.
Fórum Társadalomtudományi Szemle, IV. (2002), 3. sz. 29-31.

III.

Formai követelmények (rövidfilm):
 minimum 5 perc, maximum 25 perc
 AVI, vagy MPEG formátum
 nem magyar hangú rész esetén magyar felirattal!
 A rövidfilmet CD-n, vagy DVD-n kell elküldeni a Rákóczi Szövetséghez (A CD-n,
vagy DVD-n csak a kisfilm címe és a pályázat jeligéje szerepeljen!)

Az elkészült pályaműveket és jelentkezési lapokat az info@rakocziszovetseg.hu címre várjuk!
Rövidfilmek esetén a CD-t, vagy DVD-t a jelentkezési lappal együtt postai úton kell elküldeni a
Rákóczi Szövetség címére (1255 Budapest, Pf. 23.).
Bővebb információért a www.rakocziszovetseg.org honlapon, illetve Rákóczi Szövetség facebook oldalán
tájékozódhat (http://www.facebook.com/rakocziszovetseg).
Érdeklődni
lehet
a
pályázat
megbízott
szervezőjénél,
Pálinkás
Barnabásnál
e-mailen
(palinkas.barnabas@rakocziszovetseg.hu), illetve +36204557629-es telefonon.

