
Díjpályázat és Költségtámogatási pályázat olasz nyelvű szépirodalmi és 

tudományos művek fordítására 

 

    Az olasz Külügyminisztérium ösztönzi és támogatja olasz szerzők műveinek 

idegen nyelvű fordítását és terjesztését. A támogatások odaítélése az olasz kultúra 

külföldi népszerűsítésére irányuló általános politikai törekvésbe illeszkedik. 

 

    Az 1990/401. sz. törvény és a hozzá tartozó Végrehajtási utasítás (az 1995. 

november 7-i 593. sz. Minisztériumközi Határozat) olasz nyelvű szépirodalmi és 

tudományos alkotások (könyvek) fordításáért járó díjak, ill. költségtámogatások 

adományozásáról rendelkezik. Ugyancsak ösztönzést élvez a tömegkommunikációs 

eszközökkel terjesztett, illetőleg televíziós sorozatok, rövidfilmek, nagyjátékfilmek 

szinkronizálása és/vagy feliratozása. 

    Azok a pályázatok nyerhetnek el díjakat, ill. kaphatnak költségtámogatást, 

amelyek alapvetően az olasz nyelv és kultúra külföldi terjesztéséhez járulnak hozzá, 

és  a pályázatban megjelölt mű idegen nyelvű fordítására vállalkoznak. 

    Pályázatot benyújthatnak kiadók, fordítók, producervállalatok, szinkronstúdiók, 

terjesztőcégek, valamint olaszországi vagy külföldi székhelyű kulturális és 

nemzetközi intézmények. A pályázatokat a területileg illetékes Olasz Kultúrintézeten 

keresztül a pályázó országában lévő Olasz Nagykövetségnek címezve kell benyújtani. 

    Az illető Nagykövetségek és Olasz Kultúrintézetek az adott területen érvényes, 

reális kultúraterjesztő lehetőségeiket figyelembe véve megfogalmazzák az egyes 

pályázatokkal kapcsolatos véleményüket. Az olasz Külügyminisztérium és a Nemzeti 

Bizottság értékelik az olasz és külföldi kiadóktól beérkezett javaslatokat, teljes 

mértékben tiszteletben tartva a pályázók kulturális és kiadói politikai meghatározta 

választásának autonómiáját.  

    Az olasz Külügyminisztérium félévente kapja meg az Olasz Kultúra Külföldi 

Terjesztéséért felelős Nemzeti Bizottság véleményét a külföldi intézetektől 

beérkezett pályázatokról. A Bizottság véleményét előzetesen a közvetlenül a 

Bizottság felügyelete alá tartozó Nyelvi és Kiadóügyi Munkacsoport dolgozza ki.  

    A Munkacsoport, a Bizottság és a Külügyminisztérium a következő általános 

kritériumok (megjelentek a G. U. azaz Hivatalos Közlöny 1999. X. 27-i, 253. 

számában) alapján dolgozik és hozza meg döntését:  



1. A már megvalósult (publikált) fordításokért, kultúraterjesztő kezdeményezésekért 

odaítélhető díjakkal szemben előnyt élveznek a fordításhoz, kultúraterjesztő 

tevékenységhez igényelt költségtámogatásokra irányuló pályázatok. 

 

2. Figyelembe vesszük a pályázat hitelt érdemlő mivoltát, mégpedig a következő 

elvek alapján: a mű irodalmi vagy tudományos értéke, a pályázó kiadó 

megbízhatósága, a fordító szakmai életrajza. 

 

3. Előnyt élveznek továbbá a nagyobb kulturális projektek részét képező 

költségtámogatási pályázatok, különösképpen a meghatározott összefüggés (téma, 

szerző, történelmi korszak, stb.) alapján egymás mellé sorolt alkotások fordítására 

irányuló kiadói tervek. 

 

4. Különös figyelmet fordítunk az anglofón, illetőleg az ún. kultúraközvetítő nyelvet 

használó területekről érkező pályázatok. Hasonlóképpen az olyan nyelvterületekről 

érkező pályázatok is, amelyek az olasz kultúra szempontjából széleskörű 

közvetítőszereppel bírhatnak. Ezenkívül nagy figyelmet fordítunk olyan országokra 

is, amelyekben számottevő olasz vagy olasz származású közösségek élnek. 

 

5. Ami a szépprózát illeti, továbbra is az az elv vezérel bennünket, hogy irodalmunk 

klasszikus értékeit népszerűsítsük minél több országban. Ezért kívánatos a jelenkori 

olasz valóságot ábrázoló legnevesebb kortárs alkotók folyamatos jelenléte. 

 

6. Elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy a források jelentős részét a 

reprezentáns szakterületeken folyó, korunk tudományos párbeszéde szempontjából 

fontos tudományos művek és tanulmányok számára tartsuk fenn, mégpedig a 

nemzetközi tudományos és kritikai szakirodalom számára releváns nyelvekre történő 

fordításokat részesítve előnyben. 

 

7. Nem hanyagolható el a nem csupán fordításokra, hanem a közös kiadásokra, 

illetőleg a közvetlenül idegen nyelven történő kiadásokra adható támogatás 

lehetősége sem. 

 



8. A támogatások odaítélésekor szintén nem elhanyagolható az olyan audiovizuális 

alkotásokra adható támogatás lehetősége sem, amelyek  szinkronizált vagy feliratos 

változatának külföldi terjesztése az olasz kultúra népszerűsítésének fontos záloga.  

 

    Az utóbbi években, 2000-2004 között átlagosan 110/120 támogatást ítéltünk oda 

költségvetési időszakonként. 

    Jelenleg 440.000 eurós keret áll rendelkezésre minden egyes költségvetési 

időszakra.  

 

 

 

 

 


