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Interessierst du dich für deutsche / deutschsprachige Literatur? Hast du schon 
einige Bücher eines deutschen / deutschsprachigen Autors auf Deutsch oder als 
Übersetzung in deiner Muttersprache gelesen und möchtest eins davon anderen 
Jugendlichen empfehlen? Träumst du schon länger davon, nach Deutschland zu 
fahren und die weltbekannte Frankfurter Buchmesse zu besuchen? 
 
Dann mach an unserem überregionalen Wettbewerb für Jugendliche deutscher 
Minderheit mit und gewinne ein Vollstipendium für einen einwöchigen 
internationalen Jugendworkshop zum Thema Landeskunde und Medienkompetenz 
in Frankfurt am Main vom 18.-26. Oktober 2019. 
 
Wer kann teilnehmen? 
 

- Du gehörst zur deutschen Minderheit 
- Du bist zwischen 14 und 17 Jahren 
- Du sprichst gut Deutsch( A2 abgeschlossen) 
- Du interessierst dich für deutsche / deutschsprachige Literatur 
- Du bist bereit, für eine Woche im Oktober 2019 nach Deutschland zu 

fahren. 

Wie kann ich teilnehmen? 

Schicke uns dein "Video-Selfie" (max. 3 Min.) auf Deutsch, indem du für ein Buch 
eines deutschen / deutschsprachigen Autors wirbst, das du gerne anderen 
Jugendlichen weiterempfehlen würdest. Je kreativer du deine Präsentation 
gestaltest und je überzeugender du klingst, desto größer sind deine Chancen, eine 
Deutschlandreise zu gewinnen. 

Kriterien, nach denen die Video-Beiträge ausgewertet werden 

- Kreativität 
- Überzeugungskraft 
- Verständlichkeit 
- Qualität des Videos (eine hohe Auflösung; gute Tonaufnahme) 

Bis wann muss ich was einreichen? 
 

- ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular 
- eine Video-Datei / Formate MPEG4; MP4; WMV; FLV (bis max. 3 Min.), die 

an die E-Mail-Adresse Stipendien-budapest@goethe.de über den 
Dateiversandservice WeTransfer (https://wetransfer.com/) zugesendet 
werden muss. 

Bewerbungsschluss: 30.04.2019. 

Die Gewinner werden bis zum 15.05.2019 per E-Mail informiert. Die Ergebnisse des 
Wettbewerbs werden auch auf der Homepage des Goethe-Instituts Budapest 
bekanntgegeben. 

mailto:Stipendien-budapest@goethe.de
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Urheberrechte 

- Die Verantwortung für die Einhaltung der Urheberrechtsbestimmungen 
bezüglich des zum Wettbewerb abgegebenen Videos liegt beim 
abgebenden Teilnehmenden. 

- Bei Abgabe des Videos geben Teilnehmende automatisch ihr 
Einverständnis dafür, dass die Organisatoren dieses Material 
weiterverwenden dürfen (Veröffentlichung, Verwendung bei kreativer 
Arbeit, Erstellung von Druckmaterialen für den Wettbewerb, etc.) 

- Bei Notwendigkeit können die Organisatoren von Teilnehmenden das 
Original des Videomaterials verlangen. 

- Die Teilnehmenden geben ihr Einverständnis zur Verwendung ihrer 
persönlichen Daten im Rahmen des Wettbewerbs. 

 
Preise 
Der Hauptpreis des Wettbewerbs ist eine Reise nach Frankfurt zu einem 
einwöchigen internationalen Jugendworkshop in Frankfurt am Main vom 18.-26. 
Oktober 2019. Ein Besuch der Frankfurter Buchmesse steht auch auf dem 
Programm. Das Stipendium beinhaltet Reisekosten sowie Unterkunft und 
Verpflegung während des Workshops. Die Unterkunft erfolgt in einer 
Jugendherberge in Viererzimmern mit Dusche und WC. 
Der Gewinner fährt mit einem Begleitlehrer nach Frankfurt am Main. 
 
Über den Hauptpreis hinaus gibt es Buchpreise zu gewinnen. 
 
 
Wir freuen uns auf deine Teilnahme am Wettbewerb „Buch-Selfie 2019“ 
 
Dein Goethe-Institut Budpest 
1092 Budapest 
Ráday utca 58. 
tel. +36 1 3744070 
info-budapest@goethe.de 
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Érdekel a német/német nyelvű irodalom? Olvastál már németül vagy magyar 
fordításban olyan könyvet, amit német/német nyelvű szerző írt? Szívesen 
ajánlanád másoknak? Már régóta szeretnél Németországba utazni, és kíváncsi 
vagy a világhírű Frankfurti Könyvvásárra? 
 
Ha igen, akkor vegyél részt a német nemzetiségű fiataloknak szóló régióközi 
versenyünkön és nyerj! A fődíj egy utazás Frankfurt am Mainba, ahol a győztes 
2019. október 19-26-ig egy nemzetközi ifjúsági workshopon vesz részt. A 
workshop témái az országismeret és a médiakompetencia. 
 
Kik nevezhetnek? 

 
- 14 és 17 év közötti magyarországi német fiatalok, 
- akik legalább A2 szintű némettnyelv-tudással rendelkeznek, 
- akiket érdekel a német/német nyelvű irodalom, 
- akik szívesen vesznek részt az egyhetes frankfurti workshopon 2019 

októberében. 

Hogy lehet részt venni a versenyben? 

Küldd el a legfeljebb 3 perces német nyelvű "Video-Selfie"-det, amelyben 
bemutatod és ajánlod egy német/német nyelvű író könyvét. Minél kreatívabban és 
meggyőzőbben mutatod be a választott könyvet, annál nagyobb eséllyel nyered 
meg a németországi utat. 

Mi alapján értékelik a videókat? 

- kreativitás 
- meggyőzőerő 
- érthetőség, szép kiejtés 
- a videó minősége (nagy képfelbontás, jó minőségű hang) 

Meddig lehet pályázni? 
 

- A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot  
- és a legfeljebb 3 perces videót (elfogadható formátumok MPEG4; MP4; 

WMV; FLV ) a Wetransfer szolgáltatón keresztül küldd el a Stipendien-
budapest@goethe.de e-mail címre. 

Beadási határidő: 2019. 04. 30. 
 
A nyertest 2019. 05. 15-ig e-mailben értesítjük. Az eredményt a Goethe Intézet 
Budapest honlapján is közzé tesszük. 
  

mailto:Stipendien-budapest@goethe.de
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Szerzői jogok 
- A beadott videókkal kalpcsolatban a szerzői jogokra vonatkozó 

jogszabályok betartásának felelőssége a verseny résztvevőit terheli. 
- A videók beküldésével a verseny résztvevői automatikusan hozzájárulnak, 

hogy a verseny szervezője a beküldött képanyagot felhasználja 
(nyivánosságra hozza, kreatív munkák során felhasználja, nyomatott 
reklámanyagokat készítsen a versenyhez, stb). 

- Szükség esetén a szervező az eredeti képanyagot elkérheti a 
résztvevőktől. 

- A résztvevők hozzájárulnak, hogy a szervező a versennyel kapcsolatban 
kezelje a személyes adataikat. 
 

Díjak 
A verseny győztese egy egyhetes utat nyer Frankfurt am Mainba, ahol 2019. 
október 18-26-ig egy fiataloknak szóló workshopon vesz részt. A Frankfurti 
Könyvvásár meglátogatása a program részét képezi. Az ösztöndíj magába foglalja 
a teljes ellátást, az utazás és a szállás költségét. A különböző országokból érkező 
nyertesek 4-ágyas kollégiumi szobákban kerülnek elhelyezésre. A szobákhoz 
zuhanyzó és WC tartozik. 
A győztest az iskolájából delegált tanár kíséri el az útra. 
 
A fődíj mellett könyvnyeremények várják a résztvevőket. 
 
 
Várjuk jelentkezésedet a „Buch-Selfie 2019“ versenyre. 
 
Goethe Intézet Budapest 
1092 Budapest 
Ráday utca 58. 
tel. +36 1 3744070 
info-budapest@goethe.de 
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