
Olvasni jó! 
– Fotózni jó! 

– Nevetni jó!

Fotópályázat, 2012 

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár pá-

lyázatot hirdet, a CEWE Color Magyaror-

szág Kft. (Fotokonyv.hu), a HPIX Kft. (HP

Kreatív Fotólaborok), az Alexandra Kiadó

és Könyváruházak, a MediaCity Magyar-

ország Kft. (Digitális Fotó Magazin) és a

COPYGURU Kft. támogatásával.

A pályázat mindenki számára nyitott, aki

elfogadja a pályázati feltételeket.

A fotópályázat témája az olvasás és a hu-

mor kapcsolata. Szeretnénk, ha pályázóink

új, merész és vidám perspektívából közelí-

tenék meg az olvasást mint élményt. Szíve-

sen fogadunk komolyabb hangvételû fotó-

kat is, melyeket egy kapcsolt anekdota tesz

humorossá.

A képe(ke)t az oikfotopalyazat@gmail.com

e-mail címre  kell a kitöltött nevezési lap-

pal együtt elküldeni. A nevezési lap letölt-

hetõ a www.oik.hu weblapról. A pályázaton

valamennyi beérkezett fotó részt vesz,

amely a kiírási feltételeknek megfelel.

A pályázat beküldési határideje: 

2012. szeptember 28.

Minden benevezett kép után 500 (ötszáz)

Ft támogatást kérünk, melyet az OIK

számlájára (Magyar Államkincstár

10032000-01427666-00000000) kérünk

befizetni. A közlemény rovatban legyen

feltüntetve, hogy Fotópályázat támogatás.

A zsûri:

Lévai Jenõ fotográfus, tanár, Szondi

György, a Napkút Kiadó vezetõje, amatõr

fotós, Engel Judit, az OIK munkatársa, „al-

kotó könyvtáros”.

Díjazás:

A zsûri által kiválasztott elsõ három helye-

zett és a legtöbb Facebook-szavazatot 

kapott pályázó között a CEWE Color Ma-

gyarország Kft. által felajánlott 4 db

CEWE Fotókönyvet, az Alexandra Kiadó

és Könyváruházak könyvcsomagját, vala-

mint a MediaCity Magyarország Kft. tá-

mogatásával Digitális Fotó Magazin elõfi-

zetéseket és egy lapválogatás csomagot

osztunk ki.

A CEWE Color Magyarország Kft. jóvol-

tából valamennyi pályázó 30%-os CEWE

Fotókönyv-kuponban részesül.

A HPIX Kft. biztosítja a kiállítandó képek

kiváló minõségû, 30x45 méretû nyomtatá-

sát.

Plakátjaink és szórólapjaink elõállításáról

a COPYGURU Kft. gondoskodik.

További információ és részletes pályázati

kiírás: 

Nemes Anikó – nemes.aniko@oik.hu

www.oik.hu

Támogatók:

CEWE Color Magyarország Kft.

(Fotokonyv.hu)

HPIX Kft. 

(HP Kreatív Fotólaborok) 

Alexandra Kiadó és Könyváruházak 

MediaCity Magyarország Kft. 

(Digitális Fotó Magazin)

COPYGURU Kft.
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