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Pályázat

Kiállítás – pályázat

Hetedik alkalommal rendezték meg 2011 májusában a 
hagyományos ex libris seregszemlét a bulgáriai Ruse város-
ában. Ezúttal is a Ljuben Karavelov Könyvtár adott otthont 
a kiállításnak, amelyen 26 ország 86 művésze vett részt 150 
munkával. Az anyagot a romániai Gurgu besszarábiai regio-
nális könyvtárban októbertől szintén bemutatták. A kötelezően 
meghirdetett téma földrészünk legfontosabb vízi útjának jelen-
tőségét hangsúlyozta, illetve népszerűsítette. A „Duna Európa 
folyója” feliratot kellett szerepeltetni az „ex libris” kifejezés 
mellett. Természetesen a Duna menti országok alkotói, így 
Bulgária és Szerbia képviselte magát legnagyobb számban, 
de az USA-ból és Argentínából is többen küldtek pályamun-
kát. A fő díjat Kezele Snezana nyerte el Szerbiából. A magyar 
alkotók közül Havasi Tamás Magyarország, Salamon Árpád 
Szlovénia és Szűcs Enikő Románia képviseletében kapott kü-
löndíjat. Magyarországról még Éles Bulcsú és Ürmös Péter 
művei szerepeltek a digitális katalógusban, azaz nyomtatott 
tárgymutató helyett CD formájában megszerkesztett képes 
alkotásjegyzéket küldtek a rendezők. Ez tartalmazza a 2012-
es pályázati kiírást is, amelynek a mottója „EX LIBRIS – EX 
HISTORY”, mely szavak hasonló értelműekkel is helyettesít-
hetők. A nyomat legnagyobb mérete 13×13 cm, a maximális 
papírméret pedig A4-es formátum lehet. Minden nemzetközi-
leg elismert technika elfogadott. Három különböző művel le-
het pályázni, és mindegyikről négy nyomatot kell mellékelni. 
Az aláírt nyomatok hátulján a szokásos adatokat kell szerepel-
tetni: szerző, technika, évszám.

A beérkezési határidő: 2012. május 31.
Postázási cím:
Attn: Ivan D. Ivanov – Joanni – Graphic Room Consultatn
Ruben Karavelov Regional Library
1st Dondukov – Korsakov Str.
7000 Ruse, Bulgária

További információk: www.libruse.bg

DEBRECENI PÁLYÁZAT

A „Kisgrafika Barátok Köre” Grafikagyűjtő és Művelődé-
si Egyesület, és a Debreceni Városi Könyvtár Benedek Elek 
Könyvtára pályázatot hirdet a 2012. június 18-án 17 órakor 
megrendezésre kerülő nemzetközi ex libris kiállításhoz. Min-
den alkotótól legalább 1 db, maximum 5 db munkát várunk, 
tematikai, műfaji, tartalmi és méret megkötés nélkül, az alábbi 
címre: Debreceni Városi Könyvtár Benedek Elek Könyv-
tára, 4024 Debrecen, Piac u. 68. Az alkotásokat legkésőbb 
2012. május 31-ig kérjük a könyvtár címére elküldeni. A ki-
állításon mindenki részt vehet, illetve minden beküldésre ke-
rült alkotás kiállításra kerül! A kiállítás anyagáról katalógus 
készül, az alkotásokról és a megnyitóról készült képes beszá-
moló felkerül a könyvtár Facebook oldalára, illetve a Magyar 
Ex Libris Facebook oldalra. A kiállított anyag a későbbiekben 
a Benedek Elek Könyvtár gyűjteményébe kerül. Érdeklődni 
lehet: exlibris2012@gmail.com e-mail címen, Tomasovszki 
Anitánál a 06-52/502-431 telefonszámon, vagy a Benedek 
Elek Könyvtár Facebook oldalán:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002600858192

LAPSZEMLE

Nordisk Exlibris Tidsskrift 2011/4. A kis dán füzetke ezt 
a számát a papagájoknak szentelte.

♣
Az Obvestila 118. száma a szlovén exlibris gyűjtők ne-

gyedéves programját ismerteti.
Novemberben a ljubljanai Szláv Könyvtárban nyílt exlibris 

kiállítás „Írók és Irodalom” címmel, decemberben előadás volt 
a minikönyvekről. Januárban az egyesület 45 éves fennállásá-
ról emlékeztek meg.

Látogatást szerveztek a ljubljanai Nemzeti Galériába, ahol 
a 2001-2010 közötti új szerzeményeket tekintették meg.

Márciusban Vladimir Kavčič íróval rendeznek beszélge-
tést, amelyet az éves közgyűlés követ.

♣
Néző•Pont 2011. ősz, 42. szám. A szám legfőbb érdekessé-

ge a mi szempontunkból az a négy oldal, amelyet Szász Sán-
dorné Gasztonyi Máriának, mindnyájunk kedves Marájának 
szenteltek.

A debreceni kötődésű Mara levelet írt a debreceni lapnak, 
elküldött a nevére készült exlibrisekből is. Vitéz Ferenc szere-
tettel elemzi mind a levelet, mind a kapott műveket.

Egy oldalt szentel a folyóirat Olexa József rézkarcainak.
A 100 éves Debreceni Egyetem 2011 őszén kisgrafika pá-

lyázatot hirdetett, valószínűleg a következő számban értesü-
lünk ennek eredményéről is.

♣
Salamon Árpád linómetszete, X3, 70×70


