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PÁLYÁZAT

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre kis-
grafikai pályázatot hirdet „100 éves a Debreceni Egyetem” 
címmel.

E témában a hagyományos eljárásokkal készült max. 
13×13 cm méretű grafikák nyújthatók be, melyek a tudomány 
szimbólumait és/vagy Debrecen jellegzetes egyetemi épületeit 
mutatják be. Egyedi rajzok, xerox másolatok vagy digitális el-
járással készült munkák kizárva.

A kisgrafikákkal emlékezünk és állítunk emléket a cen-
tenárium alkalmával. Egy művész legfeljebb 3 alkotással pá-
lyázhat. Minden beadott pályázatban 5 nyomat és a dúc vagy 
nyomólemez is elküldendő. A dúcokat ill. lemezeket biztosí-
tott vagy tértivevényes ajánlott küldeményként kérjük feladni. 
A kiállítás végeztével a rendezőség a dúcokat, lemezeket ké-
résre visszapostázza.

A beküldött nyomatok a kiíró intézmény tulajdonában ma-
radnak, azokat kiadványaikban felhasználhatják, ill. más kiál-
lításon bemutathatják.

A kiállításon való részvétel ezen feltételek elfogadását 
jelentik.

Az anyagot 2011. október 31-ig kérjük küldeni a következő 
címre: Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre 4010 
Debrecen, Pf. 79. További információ kérhető Dr. Lenkey 
Béla elnöktől a megadott címen, a kltebk@citromail.hu e-mai-
len vagy a 30/6248-903-as telefonon. A pályamunkákat 2012 
januárjában a Debreceni Egyetem Élettudományi Galériájában 
kiállításon bemutatjuk, ahol az első három nyertes pályázatot 
jutalomban részesítjük.

*

A 2012-es finnországi
Nemzetközi FISAE Kongresszus
Ex Libris pályázatának kiírása

 1. A résztvevők az utóbbi két évben (2010 és 2012 között) 
készült ex librisekből maximum öt darabot küldhetnek, 
darabonként három példányban, amelyek a pályázatot ki-
író egyesület tulajdonában maradnak.

 2. Minden grafikai és nyomtatási technika elfogadott korlá-
tozás nélkül.

 3. Minden műnek tartalmaznia kell az „ex libris” szót, vagy 
annak a nemzeti nyelvben megfelelő kifejezést, valamint 
annak a személynek vagy intézménynek a nevét, akinek a 
számára készült a könyvjegy.

 4. Minden nyomaton szerepelnie kell az aláírásnak, illetve 
kézjegynek. A nyomat hátoldalán szerepeltetni kell az 
alábbi adatokat: a művész neve, az előállítás technikája 
és éve, valamint a tulajdonos nevét ismételten le kell írni. 
Nem latin betűs feliratok esetében a megfelelő szöveg-
magyarázatot, illetve átírást, lehetőleg angol nyelven kell 
szintén a nyomat hátulján feltüntetni.

 5. A művek maximális mérete 21×15 cm lehet.
 6. A művek feladásánál a legnagyobb gondossággal kell 

a csomagolást megválasztani, hogy a szállítás közben a 
küldeményt károsodás ne érje. Feladási határidő 2012. 
április elseje, a postabélyegző dátuma a mérvadó.

 7. A műveket a következő címre kell küldeni:
  Exlibris Aboensis

  Mertatie 12,
  FI-21100 Naantali
  Finland – Suomi

 8. Legalább tíz díjat adnak át a tiszteletdíjakon felül.
 9. Az elbírálás szempontjai között döntő lesz a művészi 

szépség, a szöveg és kép kompozíciós egysége, a mű esz-
tétikuma és a technikai kivitelezése.

10. A zsűri tagjait az Exlibris Aboensis Egyesületből, Naan-
tali Városháza Művelődési Osztályáról, valamint a Tur-
kui Grafikai Szövetség tagjaiból delegálják.

11. A beválogatott művek szerzői ingyenes katalógust kapnak.
12. Az exlibris Aboensis Egyesület fenntartja magának a jo-

got a beküldött anyag további felhasználására.
13. A legjobb munkákat a 2012 augusztusában a XXXIV. 

FISAE Kongresszus helyszínein, Naantali, Tur és Raisio 
kiállítótermeiben mutatják be, és vándorkiállításként még 
más városokban is szerepeltetik.

14. A pályázaton résztvevők a zsüri döntését és a pályázati 
feltételeket elfogadják.

15. A művekkel egyidejűleg az alábbi jelentkezési lapot ki-
töltve kérik elküldeni.
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