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OTKA PUB.! 114496
Beszámolő az oTKA

_

Életés Tudomány kutatásismertető cikkpályázatről,
2014t2015

Pályázati megvalósítás:

201 5.

januártol

Az oTl(A támogatásával megvalósult publikációs pályázatunk célja 2014-ben is a
hagyományoknak megfelelően az Volt, hogy az oTKA által támogatott kutatásokban

részt vevő kutatókat a munkájukró! szóló ismeretterjesztő cikkek írását ösztönözzÜk,
s ezeknek az írásoknak pályázatformájában történó elbírálása, majd közzététele az
Élet és Tudomány hetilapban magas színvonalon történhessen.

A megvalósítás Ütemezése:
Az immár hagyományos cikkpályázatot2014 nyarán hirdettük meg'

A pályázatok beérkezési határideje: 2014. október volt.
Zsúrizésés díjátadás:2014. oktÓber

-

november folyamán történt.

A

pályázatra a korábbi éveknek megfelelő mennyiségű, több mint Íélszáz,
összességében igen magas szakmai színvonalat képviselő pályamunka érkezett. A
pályaműveket az ÉIet és Tudomány illetve az OTKA részéről felkért szakértők
bírálták el.

A

pályázat eredményhirdetése a TudományÜnnep rendezvénysorozat keretében,
2014. november végénvolt az oTlG lrodán. Az OTKA irodán rendezett ünnepélyes
díjátadón a helyezettek a díjak átvétele mellett rövid prezentációban ismertették
eddigi kutatásaikat, a cikkük megírásához vezető tudományos utat, további terveiket.

A pályaművekközzététele sikeresen lezajlott: 2014' december _2015. december 31.

A

kiírásnak megfelelóen szigorúan szem előtt tartottuk, hogy olyan kutatók
indulhattak ismeretterjesztő cikkekkel, akiknek kutatásait az OTKA illetve az NKF|
támogatja vagy korábban támogatta. E tényt a megjelent cikkek mellett feltüntetett
logó és a pályázati azonosító szám egyértelművéis tette. A pályázati felhívásra 10
ezer n terjedelmű, képekkel, illusztrációkkal ellátott jeligés pályaműveket vártunk. A
közlésre alkalmas írásokat szerkesztett formában a fenti terjedelemnek megfelelő,
áttalában 3 lapoldal hosszúságban közöltuk

az Élet és Tudomány hasábjain.
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A közzétételt a nyertesek pályaműveinek közreadásával kezdtuk, 2014. év végi, így
p!. ünnepi duplaszámunkban; majd a nem díjazott, de közlésre alkalmas cikkeket
folyamatosan jelentettük meg.

A

2014' évi cikkpályázat kapcsán mindösszesen több mint félszáz tudományos
ismeretterjesztő, kutatásismertető, Vagy a pályázatot magát bemutató cikk jelent meg
azÉletés Tudomány hetilapban, összesen 115 lapoldal terjedeIemben, több esetben
címlapon is felhívtuk a figyelmet az oTKA páJyázati írásunkra.
pályázat időszakában az NKF! / oTlG pályázati támogatás ténye folyamatosan
megjelent a lap impresszumában és a konkrét cikkek mellett egyaránt.

A

Az Életés Tudomány

megjelent lapszámaival kapcsolatos kötelespéldány-

kötelezettségnek a lap kiadója, a TlT folyamatosan eleget tett'

cikkeket tartalmazó kiadványokból egy-egy péIdányt kÜldtünk az MTA
Könyvtárának, az ELTE Egyetemi Könyvtárának, a PPKE Könyvtárnak, a Károli
Gáspár Református Egyetem BTK Könyvtárának, az MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpontnak, az szTE Klebelsberg Könyvtárnak, a Debreceni Egyetem

A

Egyetemi és Nemzet! Könyvtárának, a Miskolci Egyetem Könyvtárának,
Tudományegyetem Könyvtárának és az MTA Atomkinak'

a

Pécsi

További példányokat kaptak többek között:
NKFI

MTA
TlT tagszervezetei, tagegyesÜletei (országosan 20 telepü lésen, továbbá Erdélyben)
TlT Kalmár László Matematikaverseny versenyzői és d'ljazottjai
Kitaibel Verseny országos döntőjének résztvevői
TudományÜnnep rendezvénysorozat látogatói'

Ezúton is köszönjukaz

OTKA támogatását!

Budapest, 2016. Íebruár 22.
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