Nemzetközi Ex libris pályázat és kiállítás a hivatásos művészek számára.
A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ
pályázatot hirdet EX LIBRIS elkészítésére.
A pályázat témája:
A NÉPKÖR FENNÁLLÁSÁNAK 150 ÉVES ÉVFORDULÓJA
A pályázók rövid ismertetőt és fotókat kaphatnak a Népkör működéséről, épületéről, szakosztályaikról valamint
Szabadkáról az alábbi linkekben:





https://www.facebook.com/N%C3%A9pk%C3%B6r-Magyar-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9siK%C3%B6zpont386069981473879/photos/?ref=page_internal
https://drive.google.com/drive/folders/1WKZ2qiX7zpQvzt0WacXH53aaSljOkbkm
A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ a Délvidék legidősebb folyamatosan működő kulturális
szervezete 1871. október 15-én alakult olvasókörként. Tevékenysége a kezdetekben: ismeretterjesztő előadások,
irodalmi estek, a későbbiekben vetélkedőket, szavalóversenyeket, kiállításokat és könyvbemutatók szervezése,
hogy azután a kornak megfelelően könyvtári szerepet is vállaljon, majd népművészeti és színjátszó szakosztályt
alapítson. A Népkör egy olyan intézmény, amely mindig is az anyanyelvi és anyanyelvű kultúra magas szintű
ápolására törekedett. A Népkör Magyar Művelődési Központ regionális szervezetként a kultúra, közművelődés és
oktatás területén nyújt közösségteremtő, közösségépítő programokat, egész éven át lehetőséget adva a magyar
identitástudat fejlesztéséhez. Külömböző programot szervez több tematikában (néptánc, népzene, képzőművészet,
családi programok, kézművesség, színjátszás, ismeretterjesztés stb.).

PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:
1. A kisgrafikának a motívum mellett tartalmazni kell az EX LIBRIS feliratot és Népkör 1871-2021.
2. A munka hátlapján olvashatóan lehetőleg, számítógéppel írva – a következő adatokat szükséges
feltüntetni:
- vezeték- és keresztnév
- lakcím (város, utca, házszám, ország)
- e-mail cím
3. A kisgrafika, nyomat mérete nem haladhatja meg a 15 X 15 cm nagyságot.
4. Csak hagyományos grafikai technikával készült alkotásokat fogadunk el: fametszet, linómetszet,
linóleummetszet, rézkarc, hidegtű, litográfia, stb. valamint számítógépes grafika, illetve nyomat.
5. A bíráló bizottság a legjobb alkotásokat díszoklevéllel, katalógussal és más díjakkal jutalmazza. A
beérkezett alkotásokból kiállítás nyílik.
6. A művész korlátlan számú munkát küldhet be
7. Minden alkotásból három példányt kell beküldeni
8. A grafikai alkotásokat a nemzetközi szabályoknak megfelelően kell szignálni.
9. A pályázatra beküldött anyag a szervező (Népkör Magyar Művelődési Központ) tulajdonába kerül,
valamint a Városi Múzeumba és a Szabadkai Kortárs Galériába.
10. A munkák beküldésével a résztvevők elfogadják a pályázat feltételeit.
11. Beküldési határidő: 2021.09.15.
12. A kiállítás és díjkiosztás időpontja: 2021.10.01.
13. Kérjük, hogy mellékelje a nevezési lapot.
14. A pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:
NÉPKÖR MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
24000 Subotica – Szabadka
Kossuth Lajos tér 4.
Szerbia
Intézmény-szervező:
Népkör Magyar Művelődési Központ
Telefon: +381 (0)24 557 033
E-mail: info@nepkor.rs
http://www.nepkor.rs/
http://interetno.net/
Programfelelős:
Boros György
E-mail borosart@gmail.com

Jelentkezési lap
Vezetéknév:
Utónév/keresztnév:
Születési év:
Város/település:
Irányítószám:
Lakcím és házszám:
Ország:
Mobil:
E-mail:
www.

Az alkotás címe:
Technka:
Melyik évben készült a mű:
Méretek:

