Kovács Imre esszépályázat egyetemistáknak
A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdet az anyaország határain kívül és belül élő, egyetemi
tanulmányaikat folytató fiatalok számára Kovács Imre falukutató, író, politikus, a Nemzeti
Parasztpárt alapítója és volt főtitkára 100. születésnapja alkalmából. Kovács Imre a magyar
népi mozgalom egyik legkiválóbb politikusa volt, aki életének felét emigrációban volt
kénytelen eltölteni. 2013. március 9-én, születésének 100. évfordulóján – a Lakitelek
Népfőiskola tudományos konferenciát szervez Budapesten, a parlament felsőházi termében.
Az érdeklődők 5-10 oldalas (minimum 10 000, maximum 20 000 karakteres) elemző esszé
írásával pályázhatnak.
Választható témakörök:
1. Egyezőségek és eltérések Kovács Imre és Bibó István demokrácia-felfogásában.
2. Kovács Imre kísérlete az egységes parasztpárt megalakítására 1945 és 1947 között.
3. Kovács Imre Új Látóhatárban megjelent írásainak elemzése.
Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, 2,5
cm margó. A dolgozat végén felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalmat
(vagy más forrást) pontosan meg kell jelölni. A források megjelölése során a hivatkozásokra
érvényes Harvard módszer szabályait kell alkalmazni.
A pályázatokat elektronikus formában, e-mail csatolt file-ban (doc, odt vagy pdf
formátumban) kérjük beküldeni. A pályázathoz külön file-ban kérjük csatolni az esszé
írójának nevét, életkorát, címét, e-mail címét és egyetemének adatait.
A dolgozatok beküldési határideje: 2013. január 30. A beküldési cím:
kovacsimrekonferencia@gmail.com
A pályázattal kapcsolatos minden további kérdésre a fenti e-mail címen lehet választ kapni.
A bírálóbizottság tagjai: Bíró Zoltán irodalomtörténész, Salamon Konrád főiskolai tanár,
Szeredi Pál kutatótörténész
Díjazás: 1. díj: 70 ezer forint értékű könyvutalvány; 2. díj: 60 ezer forint értékű
könyvutalvány, 3. díj: 50 ezer forint, valamint 10 darab 20 ezer forint értékű könyvutalvány
különdíj.
Az elismert írások szerzői meghívást kapnak az ünnepélyes díjátadással egybekötött, 2013.
március 9-én tartandó konferenciára.
A legjobb pályaműveket a Lakitelek Népfőiskola, illetve a konferencia honlapján
közzétesszük.
A szervezők elérhetősége: Szeredi Pál, +36/30/9344-518; szeredipal@gmail.com

Nemzetközi vers- és színdarabíró pályázat
Részvételi feltételek: A pályázaton 30 év alatti fiatalok vehetnek részt, a részvétel ingyenes,
az idei téma: „The future, a space in the world!” A téma teljesen szabadon kezelhető.
A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg; egyszerre mindkettőben is lehet indulni.
A versek elbírálása a pályázó nyelvén, tehát eredeti nyelven is történik, amennyiben a
pályázó olasz, angol, francia vagy eszperantó nyelvű fordítást is mellékel. Olasz nyelvű
versnél angol fordítás nem kötelező, de szívesen vesszük.
1. Pályázati kategória: KIADATLAN KÖLTEMÉNY

Egy eddig kiadatlan és díjban nem részesült költemény (legfeljebb 50 sor).
A versek elbírálása a pályázó nyelvén, tehát eredeti nyelven is történik, amennyiben a
pályázó olasz, angol, francia vagy eszperantó nyelvű fordítást is mellékel. Olasz nyelvű
versnél angol fordítás nem kötelező, de szívesen vesszük.
A költemény beküldési határideje: 2012. december 15.
A pályamű beküldhető:
a)

e-mailen, erre a címre: valeragruber@alice.it;

az üzenetnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött részvételi lapot (ld.alább); a
költemény maga “word” vagy “rtf” csatolmányként küldendő (más formátumot nem
tudunk elfogadni).
b)

levélben az alábbi postacímre:
Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Olaszország.

A borítéknak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött és aláírt részvételi lapot. Határidőnek
a postabélyegző kelte számít; újabb pályaműveket semmiképp nem fogadunk el, miután a
bíráló bizottság megkezdte munkáját.
DÍJAK:
•

Első, második és harmadik díj: egyenként egyaránt 500 euró.

•

Az olasz államelnök által adományozott emlékérem.

•

A pályázat a “Poesia e Solidarietà” (Költészet és Szolidaritás) nevű egyesület
tevékenységének része, és annak szolidaritási programjaihoz kapcsolódik. A

díjazottak kötelesek díjuk egy részét (200 euró) egy általuk meghatározott szolidaritási
projektnek adományozni.
•

A díjazott költemények, illetve a bíráló bizottság által legjobbnak ítélt pályamunkák
olasz-angol kétnyelvű kiadásban megjelennek a pályázat szponzoránál, az olasz
Ibiskos Editrice di A. Risolo kiadónál, és a művekből eredeti nyelvű hangfelvétel
(DVD) is készül. A könyv kiadásából származó bevételt a háborús gyermekáldozatok
megsegítésére létrehozott Luchetta-Ota-D’Angelo Hrovatin alapítvány
rendelkezésére fogják bocsátani: www.fondazioneluchetta.org

•

A legjobb 16 év alatti szerző költeménye Sergio Penco emléklemezben részesül.

•

A legfigyelemreméltóbb művek dicséretet és emlékkupát kapnak.

•

Dicséretben és kisebb díjakban részesülnek a 16 év alatti szerzők legjobb munkái is.

2.

Pályázati kategória: SZÍNDARAB (Monológ vagy két szereplő párbeszéde)

A pályaművek maximális hosszúsága: 5 oldal (oldalanként legfeljebb 2000 betűhely).
ENNEL HOSSZABB SZÖVEGET A ZSÜRI NEM FOGAD EL.
A nem olasz nyelven született pályaműveket jó olaszságú fordításban is be kell nyújtani. Az
elbírálás az olasz szöveg alapjan történik, hiszen eredeti nyelven ez nem minden esetben
lenne lehetséges.
A színmű beküldési határideje: 2012. december 15.
A pályamű beküldhető:
c)

e-mailen, erre a címre: valeragruber@alice.it;

az üzenetnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött részvételi lapot (ld.alább); a
költemény maga “word” vagy “rtf” csatolmányként küldendő (más formátumot nem
tudunk elfogadni).
d)

levélben az alábbi postacímre:
Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Olaszország.

A borítéknak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött és aláírt részvételi lapot. Határidőnek
a postabélyegző kelte számít; újabb pályaműveket semmiképp nem fogadunk el, miután a
bíráló bizottság megkezdte munkáját.
DÍJAK:
•

Első, második és harmadik díj: emlékkupa, emléklemez.

•

Dicséret

•

A díjazott és a dicséretben részesült pályamunkákat a verseny díjátado ünnepségen
felolvassák.

Részvételi lap (mindkét műnemhez)
KERESZTNÉV
VEZETÉKNÉV
Születési hely és év
Utca
Irányítószám

Házszám
Település

Megye/Ország

Telefonszám
E-mail cím

Állampolgárság

A mű címe:
Kijelentem, hogy a …. c. vers/színdarab, mellyel a „Castello di Duino” versíró pályázaton
részt veszek, saját művem, továbbá, hogy a művet nem adták ki, és semmilyen díjban nem
részesült. Engedélyezem a mű esetleges publikálását vagy nyilvános előadását.
Tagja vagyok / nem vagyok valamely szerzői jogvédő egyesületnek (húzza át a nem megfelelőt).
Dátum:……………
__________________________________________
(olvasható aláírás)

KÜLÖN SZABÁLYOK ISKOLÁK SZÁMÁRA
A pályázatra tanárok is küldhetnek be csoportmunkában (több diák együtt, egy egész
osztály, több osztály együtt) készült pályaműveket. Ezeket a zsüri kollektív pályaműként
bírálja el, és azt értékeli, hogy mennyire sikerült a tanulóknak a pedagógus ösztönzésére
költői szövegeket létrehozniuk.
A legkiválóbb iskola 500 eurós jutalomban részesül, amelyet a nyertes iskola a
diákok által kiválasztott szolidaritási projektnek adományoz.

Három további iskola különdíjban részesül.
Minden résztvevő tanár és osztály emléklapot kap.
Az iskola a pályaművet három példányban az alábbi címre küldje el levélben:
Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Olaszország,
a következő adatokkal együtt:
Az iskola neve :

Osztály:

Az iskola teljes postacíme (utca, házszám, város, megye, ország, postai irányítószám)
Iskolai telefon és fax

Az iskola e-mailje

A felelős tanár teljes neve, telefonszáma és e–mailje
Dátum, aláírás
Kérjük, ezeket az adatokat e-mailen küldje meg ide is: valeragruber@alice.it
AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE
A nyertesek és a döntőbe kerültek névsora itt fog megjelenni: www.castellodiduinopoesia.it.
Az érintettek e-mailen, levélben vagy telefonon kapnak értesítést.
A díjátadó ünnepségre 2012. március 24-én, a duinói kastély nagytermében kerül sor.
Bővebb tájékoztatás http://www.castellodiduinopoesia.it/

Szonett Karácsonyra verspályázat
Az Amatőr Művészek Fóruma verspályázatot hirdet, Szonett Karácsonyra címmel. A téma
bármi lehet, ami a karácsonnyal kapcsolatos.
A pályázaton részt vehet: bárki, aki magyar nyelven ír, betöltötte a 16. életévét, és
rendelkezik magyarországi postai elérhetőséggel, valamint regisztrált tagja az Amatőr
Művészek Fóruma weboldalnak. ITT REGISZTRÁLHATSZ
A pályázaton való részvétel díjtalan!
A pályamű kritériumai:
•

shakespeare-i szonettforma (rímképlet: a b a b c d c d e f e f g g; szótagszám: 11)

•

a pályaműnél nem feltétel az időmértékes megkötés, de a zsűritagok figyelembe
veszik majd, ha valaki ezzel a plusszal küldi be a pályázatát.

•

a mű még nem jelent meg sem nyomtatott, sem pedig elektronikus (hangos könyv,
web) formában.

•

saját szellemi termék, mely fölött kizárólagos szerzői jogokat gyakorol a pályázó.

•

a magyar helyesírásnak kifogástalanul megfelel (ez alól kivételt képezhetnek az
írásjelek, és a sor eleji nagy kezdőbetűk, amennyiben ez az egész műre jellemző és
nem csak eseti).
a mű tartalmára jellemző/utaló műcím.

•

A pályázat beküldésének módja:
- AZ AMATŐR MŰVÉSZEK FÓRUMA WEBOLDAL ÁLTAL ERRE A CÉLRA
BIZTOSÍTOTT BEKÜLDŐ FELÜLETEN. – klikk ide
De ehhez előbb regisztrálni kell az oldalunkon magát a pályázónak.
Tilos a HTML kódok használata a beküldésnél.
Az űrlapon minden mező kitöltése kötelező, a valóságnak megfelelően.
Minden pályázó 2 db verssel pályázhat. Két művel történő pályázás esetén kérjük a két
művet két különálló űrlapon elküldeni.
Beküldési határidő: 2012. december 28. 23:59
Eredményhirdetés: várhatóan 2013. február 10.
Díjak:
első helyezés:
•

1db AMF-es póló (saját méretben) a letmicro Kft felajánlásából.

•

1db AMF-es bögre a letmicro Kft felajánlásából.

•

Norman Mailer: A hóhér dala I.-II. az Amatőr Művészek Fóruma szerkesztőségének
felajánlásából.

második helyezés:
•
•

1db AMF-es póló (saját méretben) letmicro Kft felajánlásából.
E. L. James: A szürke ötven árnyalata az Amatőr Művészek Fóruma szerkesztősége
felajánlásából.

harmadik helyezés:

•

1db AMF-es bögre a letmicro Kft felajánlásából.

A pályázaton nem vehetnek részt:
- Az Amatőr Művészek Fóruma weboldal szerkesztői
- A jelen pályázat zsűrijének tagjai
A zsűri név nélkül kapja meg a beérkezett pályaműveket. Minden pályázat kódot kap, mely a
nevet lesz hivatott helyettesíteni. Miután a zsűri meghozza a döntést, a nyertes pályázókat emailben értesítjük. Amennyiben a zsűri úgy ítéli meg, hogy a beérkezett anyagok között
nincs értékelhető pályázat, úgy a szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a
nyereményeket csak részben ossza ki, illetve visszatarthatja azt.
Az Amatőr Művészek Fóruma szerkesztősége a könyvnyereményeket csak utánvéttel
postázza! Amennyiben a leendő nyertes Budapesten tartózkodik, úgy a nyereményt
személyesen is át lehet majd venni.
Pályázati anyagot nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A fenti követelményeknek nem
megfelelő pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton. Erről külön értesítést nem
küldünk.
Az eredményhirdetést követően ha a nyertes pályázókkal egy héten belül nem tudjuk
felvenni a kapcsolatot, a pályázót kizárjuk, és a zsűri választ helyette másikat a többi
pályázati anyag közül.

Felpörgetett ifjúságom – korosztályos versíró pályázat
Az Éden Művészeti Hálózat Felpörgetett ifjúságom címmel korosztályos pályázatot hirdet.
A verspályázat témája kötetlen, tehát bármilyen verssel lehet nevezni! A versenyre 14 éves
kortól 25 éves korig nevezhetnek amatőr, elismerésre és megmérettetésre vágyó,
alkotószellemű versírók a világ bármely pontjáról.
Kötettel rendelkező költők is pályázhatnak!! A pályázaton a zsűri tagjainak családtagjai nem
vehetnek részt!!
Nevezési határidő: 2012. november 12. 23. óra 30 perc
Kérnénk a pályázókat, hogy a versküldést és a befizetést lehetőleg ne az utolsó napokra
hagyják, mert ez az eredményhirdetés csúszását eredményezheti!!
Díjazás:
•

I. díj 15 ezer Ft értékű könyvcsomag

•

II. díj 12 ezer Ft értékű könyvcsomag

•

III. díj 10 000 Ft értékű könyvcsomag

•

IV. díj 7 000 Ft értékű könyvcsomag

•

V. díj 5 000 Ft értékű könyvcsomag

A verset a tenyforras@gmail.com e-mail címre kell küldeni. A levélben kérjük a pályázók
életkorának feltüntetését és postázási címüket, valamint pár soros nyilatkozatot arról, hogy a
beküldött mű saját szellemi termék!!
Nevezési díj: 1000 Ft/vers.
Az Éden Művészeti Hálózat a nevezési díjakból befolyt összeget az elmúlt évek
hagyományaihoz hasonlóan irodalmi estek színházbérleti díjára, tehetséges alkotók
versantológiákban való szerepeltetésére, támogatására fordítja!!
A nevezési díjat csak rózsaszín postai utalványon, a következő címre lehet elküldeni,
legkésőbb a beküldési határidőig:
Beri Róbert, 1026 Budapest, II. ker. Érmelléki út 15. als. 2.
Kérnénk mindenkit, hogy adatait a csekken olvashatóan tüntesse fel!
Pályázni akár több verssel is lehet, a nevezési díj ebben az esetben értelemszerűen annyiszor
1000 Ft, amennyi verssel nevez a pályázó.
A legjobbnak ítélt beérkező 30-40 alkotást a következő zsűri bírálja el:
Beri Róbert – költő, dalszerző, az Éden Művészeti Hálózat vezetője, a Comitatus folyóirat
főszerkesztő-helyettese
http://www.poet.hu/user/Bero
Balázs László költő, az Édentől Északra Csoport tagja
http://edentol.gportal.hu/gindex.php?pg=32133735&nid=6065908
Fittné Szilvássy Ildikó – költő, az Édentől Északra Csoport tagja
http://edentol.gportal.hu/gindex.php?pg=32133735&nid=5906619
Márté Zs. Fruzsina költő, az Édentől Északra Csoport tagja
http://edentol.gportal.hu/gindex.php?pg=32133735&nid=5914742
Sánta Zsolt költő, az Édentől Északra Csoport tagja
http://edentol.gportal.hu/gindex.php?pg=32133735&nid=5906779
Szecsődy Kristóf író, költő, filozófus, az Édentől Északra Csoport tagja
http://edentol.gportal.hu/gindex.php? pg=32133735&nid=5906779

Varga Nóra író, költő, az Édentől Északra Csoport tagja
http://edentol.gportal.hu/gindex.php?pg=32133735&nid=5906841
Viola Szandra – költő
http://edentol.gportal.hu/gindex.php?pg=34377846&nid=6001461
A verspályázat döntőjébe jutottak névsora november 16-án, az Éden Művészeti Hálózatba
tartozó, Édentől Északra Csoport honlapján lesz olvasható, míg az eredményhirdetés
november 30-án.
A pályázat eredményének közlésekor táblázatban közöljük a döntőbe jutott 30-40 versíró
zsűritől kapott pontszámait – de nem csak az összesített pontszámot, hanem azt is, hogy az
adott vers milyen lebontásban kapta a pontokat a zsűritagoktól. Ez merőben szokatlan a
versírópályázatoknál, ugyanakkor igen érdekes és izgalmas.
Valamint 25 döntős vers is felkerül az oldalra.
a hálózat honlapja: http://edentol.gportal.hu/

Emelkedett ihletés versíró pályázat
Az Éden Művészeti Hálózat Emelkedett ihletés címmel pályázatot hirdet. A verspályázat
témája kötetlen, tehát bármilyen verssel lehet nevezni! A versenyre 14 éves kortól
nevezhetnek az amatőr, elismerésre és megmérettetésre vágyó, alkotószellemű versírók a
világ bármely pontjáról.
Kötettel rendelkező költők is pályázhatnak!! A pályázaton a zsűri tagjainak családtagjai nem
vehetnek részt!!
Nevezési határidő: 2012. november 12. óra 30 perc
Kérnénk a pályázókat, hogy a versküldést és a befizetést lehetőleg ne az utolsó napokra
hagyják, mert ez az eredményhirdetés csúszását eredményezheti!!
Díjazás:
•

I. díj 15 ezer Ft + 10 ezer Ft értékű könyvcsomag

•

II. díj 7 ezer Ft + 7 ezer Ft értékű könyvcsomag

•

III. díj 10 000 Ft értékű könyvcsomag

•

IV. díj 7 000 Ft értékű könyvcsomag

•

V. díj 5 000 Ft értékű könyvcsomag

Különdíj: A legeredetibb témájú, de nem dobogós helyezést elért pályázó. 5000 Ft értékű
könyvcsomagot kap.
A verset a tenyforras@gmail.com e-mail címre kell küldeni. A levélben kérjük a pályázók
életkorának feltüntetését és postázási címüket, valamint pár soros nyilatkozatot arról, hogy a
beküldött mű saját szellemi termék!!
Nevezési díj: 1000 Ft/vers.
Az Éden Művészeti Hálózat a nevezési díjakból befolyt összeget az elmúlt évek
hagyományaihoz hasonlóan irodalmi estek színházbérleti díjára, tehetséges alkotók
versantológiákban való szerepeltetésére, támogatására fordítja!! A nevezési díjat csak
rózsaszín postai utalványon, a következő címre lehet elküldeni, legkésőbb a beküldési
határidőig:
Beri Róbert
Budapest
II. ker. Érmelléki út 15. als. 2.
1026
Kérnénk mindenkit, hogy adatait a csekken olvashatóan tüntesse fel! Pályázni akár több
verssel is lehet, a nevezési díj ebben az esetben értelemszerűen annyiszor 1000 Ft, amennyi
verssel nevez a pályázó.
A legjobbnak ítélt beérkező 40-50 alkotást a következő zsűri bírálja el:
Beri Róbert – költő, az Éden Művészeti Hálózat vezetője, a Comitatus folyóirat
főszerkesztő-helyettese
http://www.poet.hu/user/Bero
Csák Gyöngyi – költő, író
http://www.muveszetek.hu/csakgyongyi/
Kónya Gábor – költő
http://comitatusfolyoirat.blogspot.hu/2012/05/konya-gabor-versei-rolunk-versnehany.html
Pethes Mária – költő
http://alkoto-haz.hu/?q=node%2F2348
Petz György – költő, író
http://edentol.gportal.hu/gindex.php?pg=34377846&nid=6161473
Serfőző Attila – költő, író, festőművész, a Héttorony irodalmi portál vezetője
http://www.serfozoattila.hu/

Zalán Tibor – költő, író
http://www.zalan.deltabroker.at/ikreator/zal/cms_pub/home
A verspályázat döntőjébe jutottak névsora november 23-án, az Éden Művészeti Hálózatba
tartozó, Édentől Északra Csoport honlapján lesz olvasható, míg az eredményhirdetés
december 8-án.
A pályázat eredményének közlésekor táblázatban közöljük a döntőbe jutott 30-40 versíró
zsűritől kapott pontszámait – de nem csak az összesített pontszámot, hanem azt is, hogy az
adott vers milyen lebontásban kapta a pontokat a zsűritagoktól. Ez merőben szokatlan a
versírópályázatoknál, ugyanakkor igen érdekes és izgalmas.
Valamint 30 döntős vers is felkerül az oldalra.
a hálózat honlapja: http://edentol.gportal.hu/

Második New York Irodalmi Páholy Helyszíni Szépírói
Verseny
A MIG-ráció Kft. (a továbbiakban: Kiíró) helyszíni irodalmi pályázatot hirdet „Második
NEW YORK Irodalmi Páholy Helyszíni Szépírói Verseny ” címmel melynek helyszíne a
New York Café (Budapest Erzsébet Krt. 9 – 11). A pályázatra bármely magánszemély
jelentkezhet. Pályázat támogatója a NEW YORK Café.
A helyszíni irodalmi pályázat egy olyan pályázat, ahol egy adott helyszínen előre
meghatározott idő alatt és műfajban kell elkészíteni az alkotásokat. A pontos téma
ismertetésére a pályázat megkezdésekor kerül sor.
A Kiíró a pályázatra maximálisan 50 fő jelentkezését fogadja el.
Jelentkezés Kiíró általi elfogadása 2012. november 25-ig
Verseny kezdőidőpontja: 2012.12.02. 12:00
Verseny helyszíne: New York Café (Budapest Erzsébet Krt. 9 – 11.)
Pályázaton való részvételi feltételek
•

regisztráció az irodalmipályázat.hu weboldalon

•

Jelentkezési lap kitöltése és Kiíró részére aláírva, szkennelve e-mailen történő
megküldése az info(kukac)irodalmipalyzat.hu e-mail címre legkésőbb 2012.
november 15-ig

•

a jelentkezés Kiíró általi elfogadása, Kiíró által történő visszaigazolása legkésőbb
2012. november 25-ig

•

olyan, a pályázat megírására és irodalmipályázat.hu oldalra történő feltöltésére
alkalmas eszköz, mely rendelkezik wifi hozzáféréssel (utóbbi hiányában a pályázónak
kell gondoskodnia a helyszínen internet hozzáférésről, pl. mobil-internet)

•

A Kiíró jogosult a 3 pontban feltüntetett maximális résztvevői létszámot és a
jelentkezési lap befogadásának (illetve a regisztráció visszaigazolásának) határidejét
megváltoztatni, melyről az irodalmipályázat.hu weblapon ad tájékoztatást. 50 főt
meghaladó jelentkező létszám esetén Kiíró jogosult egyedeleg dönteni arról, hogy
kinek a jelentkezését fogadja el. A Kiíró az elfogadásnál figyelembe veszi a pályázó
irodalmi munkásságát. A jelentkezési lapok elfogadása nem azok beérkezésének
sorrendjében történik. A Kiíró jogosult a jelentkezési időszakot 2012. november 15.
előtt lezárni. A jelentkezési időszak lezárásáról szóló hír megjelenését követően
további jelentkezésre nincs lehetőség.

Benyújtandó mű
A benyújtandó alkotás műfaja: vers vagy rövid próza
Tartalmi megkötések: Politikamentesség
Terjedelme: max 3 000 leütés
Díjazás
•

I. díj

40 000 Ft

•

II. díj

25 000 Ft

•

III. díj

10 000 Ft

Zsűri tagjai
Turczi István
Tarján Tamás
A zsűri tagjairól bővebb információ az irodalmipályázat.hu oldalon található.
A pályázat lebonyolítása
•

A Pályázat kezdetekor a Pályázó a jelenléti iv aláírásával elismeri, hogy a pályázati
feltételeket elfogadja, valamint megadja a jeligéjét a Kiírónak.

•

A Kiíró a pályázat kezdetekor tájékoztatja a pályázókat a pályázat témájáról. Ezt
követően a pályázóknak 3,5 óra áll rendelkezésükre az alkotásaik elkészítésére.

•

A pályázati anyagot elektronikusan MS Word formátumban kell benyújtani. A fájlt és
a hozzá kapcsolódó jeligét az irodalmipályázat.hu weboldal „Aktuális
pályázat/pályázat benyújtása” menüpontjában kell feltölteni 15:30-ig.

Formai követelmények:

A Művet a Kiíró által meghatározott MS Word sablonba kell beilleszteni. A sablont az
irodalmipályázat.hu oldalról lehet letölteni.
A dokumentum nem tartalmazhat képeket, hivatkozásokat.
Pályázat feltöltése
A pályázat feltöltéséhez a következő adatokat kell megadni:
Pályázat (választó mező, jelen esetben: Második New York ), Jelige, A feltöltendő fájl,
Számlázási név, Számlázási cím, E-mail
A számlázási adatok kitöltése is szükséges függetlenül attól, hogy a pályázatnál nincs
nevezési díj. Az adatok megadását követően a rendszer előállítja a regisztrációs kódot,
melyet megjelenít a felületen és elküld a megadott e-mail címre. A dokumentum
feltöltésének feltétele a pályázati kiírás feltételeinek elfogadása.
Bírálat
A pályázat megírására rendelkezésre bocsátott 3,5 óra letelte után, a Kiíró a beérkezett
alkotásokat nyomtatott formában továbbítja a zsűritagok részére. A zsűri tagjai elolvassák az
összes beérkezett művet, ezt követően pedig konszenzussal állapítják meg a díjazott
alkotásokat.
A Kiíró gondoskodik az alkotások irodalmipályázat.hu oldalra történő feltöltéséről
legkésőbb december 10-ig.
A Kiíró a bírálatot követően elvégzi az anonimitás felfedését a birtokában lévő jeligék
alapján.
Bővebb információ:
http://www.irodalmipalyazat.hu/aktualis-palyazat/masodik-new-york/

Kritikaíró pályázat 2012
A Filmtett – Erdélyi Filmes Portál kritikaíró versenyt hirdet minden olyanerdélyi, 26. évét be
nem töltött diákszámára, aki még nem közölt a Filmtettben és ki szeretné magát próbálni
kritikaíróként. Nem számít, hogy hol és mit tanulsz, csak szeresd a filmeket, és tudj
fogalmazni!
A feladat egyszerű: írj két filmkritikát (egyenként 4000–5000 leütésben) – egyet egy
szabadon választott, 1990 előtt készült filmről, és egyet az alábbiak közül választva.
•

Bergendy Péter: A vizsga

•

Cătălin Mitulescu: Loverboy

•

Ashgar Fahradi: Nader és Simin – egy elválás története

•

Alex de la Iglesia: Egy őrült szerelem balladája (Balada triste de trompeta)

•

Wes Anderson: Holdfény királyság (Moonrise Kingdom)

A díjak:
•

I. díj: ingyenes részvétel a XII. Filmtett-workshop kritikusi csoportjában, filmes
szakkönyvek (150 lej értékben) és publikációs lehetőség a Filmtetten

•

II. díj: ingyenes részvétel a XII. Filmtett-workshop kritikusi csoportjában, filmes
szakkönyvek (100 lej értékben) és publikációs lehetőség a Filmtetten

•

III. díj: pénzjutalom (250 lej), filmes szakkönyvek (100 lej értékben) és publikációs
lehetőség a Filmtetten

•

Közönségdíj: könyvcsomagok (150 lej értékben) és publikációs lehetőség a Filmtetten

A verseny zsűrije a Filmtett szerkesztőiből áll. A legjobb írásokat megjelentetjük a
Filmtetten, így a közönségnek is lesz lehetősége szavazni. A pályamunkákat
a jakab.benke@filmtett.ro e-mail-címre lehet küldeni, ugyanitt további információk is kérhetők.
Határidő: 2012. november 30., Közönségszavazás a Facebookon 2012. december 20-ig*,
eredményhirdetés: 2012 december 25.
* A facebookos közönségszavazásban az illető kritika Filmtett-linkjére kell minél több lájkot
gyűjteni.
Forrás: http://www.filmtett.ro

Reklámfilm forgatókönyvíró pályázat 2012
A Budapest Film Academy/ELTE és a SONY közösen olyan kreatív reklám ötleteket vár a
NEX-5R fényképezőgép népszerűsítésének céljából, akár egy a termékről készített
termékvideó formájában akár másképpen, amely hatékonyan képes vírusvideóként is
terjedni az interneten.
A beküldött ötletekre vonatkozó elsődleges elvárás, hogy a rövidfilm rendkívül alacsony
költségvetésből is megvalósítható legyen. Továbbá: eredeti, emlékezetes, kifejező legyen,
mely azonnal megragadja nézőinek figyelmét, s vírusvideóként megosztásra sarkall.
Legfontosabb az ötlet eredetisége, a jelentkező kreativitása és szakmai felkészültsége.
A beérkezett forgatókönyvek közül a legjobbat a Budapesti Film Academy diákjai a nyertes
íróval közös együttműködésben elkészítik. Kiváló lehetőség ez, hiszen egy világhírű, és

népszerű vállalat reklámjának megírásáról van szó, melynek során lehetőség nyílik arra, hogy
sikeres reklám szakemberekkel, filmkészítőkkel dolgozhassanak.
Feltételek
•
•

•
•

•

A reklámfilm, diák-költségvetés szerint való forgathatósága.
Egy pályázónak maximum 2 ötlettel van lehetősége pályázni és ezeket PDF-ben
vagy Word-ben kell elküldeni.
Pályázónak, jelentkezéskor fel kell tüntetnie telefon elérhetőségét.
Formai követelménynek nem kell megfelelnie, azonban fontos, hogy informatív,
lényegre törő és figyelemfelkeltő legyen.
A reklámfilm 30 ms-1 perc terjedelmű lesz.

A reklámozandó termék: a Sony NEX-5R fényképezőgép
•

•

Ennek a Sony fényképezőgépnek sajátossága, hogy egy DSLR gép tudásával bír,
tehát olyan minőségű képeket készít, mint egy profi, tükörreflexes fényképezőgép,
azonban kis méretű, így könnyen hordozható. Ezért elsősorban olyan hobby
fotósoknak készült, akik szeretnek igényes képeket készíteni, ugyanakkor a családi
események időtálló megörökítésére is tökéletes.
Részlet gazdag, tiszta videofelvételek készítésére is alkalmas, full HD minőségben.

•

Önmagát is képes beállítani, de a vállalkozó kedvű kezelő is finomíthatja
elképzeléseinek megfelelően.

•

A gép legnagyobb erőssége, hogy multifunkcionális, professzionális és kompakt,
ezért nagyon praktikus. Ezt kell hangsúlyozni.

További információk az alábbi linken érhetők el:
http://www.sony.hu/hub/nex-kompakt-fenykepezogepek/elonyok/dslr-minosegkonnyeden?cpint=15044702
Pályázat díj
A pályázat fődíja, a győztes érdeklődésének leginkább megfelelő, egy szabadon választott
(író, rendező, producer, operatőr, vagy vágó-hangmérnök) filmkészítő kurzus a Budapest
Film Academy/ELTE a következő (2013 tavaszi) szemeszterében.
Elbírálás
A Budapest Film Academy a beérkezett anyagok közül az öt legjobbnak ítélt forgatókönyvet
továbbítja a SONY felé, ahol a marketinges kiválasztja a nyertes ötletet.

Pályázat beküldési határidő: 2012. November 15.
További információ
email: contest@budapestfilmacademy.com
web: http://www.budapestfilmacademy.com

Kreatív ötlet pályázat
A www.kezmuvesudvar.bbmkeramia.hu és a www.kreativszakkor.blog.hu közös Kreatív
ötlet pályázatára olyan saját kezűleg készített ötleteket várunk, melyek ajándékozásra
alkalmasak, és különösebb szakértelem nélkül -az ötlethez tartozó fotók és leírás alapjánbárki által könnyen elkészíthetők.
Ki vehet részt a pályázaton?
Pályázaton lakóhelytől, foglalkozástól függetlenül részt vehet minden 16. életévét betöltött
személy, aki a kiírásnak megfelelő pályázatot ad be és a “Nevezési és részvételi feltételek”-et
elfogadja.
Milyen ötletekkel lehet nevezni?
Az alkotás témája saját kezűleg készített ajándék kell, hogy legyen.
A pályázatra olyan ötleteket várunk, melyek ajándékozásra alkalmasak, és különösebb
szakértelem nélkül -az ötlethez tartozó fotók és leírás alapján- bárki által könnyen
elkészíthetők.
A felnőtt ajándék ötletek mellett, örömmel várjuk a szülő / nagyszülő / nagyobb testvér
segítségével gyermekkel közösen készíthető ötleteket is!
Milyen kézműves, ill. kreatív technikát lehet alkalmazni?
Az alkalmazott kézműves / kreatív technika tetszőleges!
Milyen alapanyag használható?
Az alapanyag választást is a fantáziádra bízzuk!
Hogyan lehet résztvenni részt a pályázaton?
1. Gondolj ki egy kreatív ajándékötletet.
2. Valósítsd meg!
· Az alkotás fázisairól készíts 3-5 -ha bonyolultabb akár több-, fényképet.
· A kész ajándékot külön is fotózd le!
· Készíts leírást!

Ajándék megnevezése
Kinek, milyen alkalomra ajánlod?
Milyen alapanyagokra, eszközökre van szükség?
Hogyan készítetted? Írd le lépésről lépésre!
A fotókat a megvalósítás menetének megfelelően lásd el sorszámmal.
3. Jelentkezz a pályázatra!
4. Töltsd ki a jelentkezés után kapott „Nevezési adatlap”-ot!
5. Pályázatodat és fotókat 2012. november 20-ig
küldd el a kezmuvesudvar@bbmkeramia.hu email címre.
A levél tárgya legyen: „KREATÍV ÖTLET PÁLYÁZAT”
Egy pályázó legfeljebb 5 ajándékötlettel indulhat.
Határidőre beérkezett pályázatok elbírálása a beküldött fotók alapján történik.
Milyen fotókat lehet küldeni?
Jó minőségű, éles képeket várunk!
A képek hosszabbik oldalának mérete: 1000 – 1200 pixel. Formátuma: JPG.
A beküldött fotók elnevezése tartalmazza: A pályázat címét ékezetek nélkül:
PALYAZAT_CIME_Ide jön a sorszám. jpg
A képeket kérjük a készítés menetének megfelelő sorrendben -a pályázat címe után- 1-2-3…
stb.sorszámmal ellátni.
Nincs nevezési díj!
Október 7-től lehet a pályázatra jelentkezni “Jelentkezési űrlap” kitöltésével és elküldésével .
Nevezni október 25-től folyamatosan 2012. november 20-ig lehet
A pályázat végső beadási határideje: 2012. november 20. szombat éjfél.
Milyen díjak kerülnek kiosztásra?
Alkotók díja:
I. helyezett: 20.000 Ft értékű Élmény kártya – “Az agyag titka”
· Családi agyagozás 4 fő részére!
Kreatív kikapcsolódás és az alkotás öröme az egész családnak!
A nyertes ajándékötlet tulajdonosát családjával együtt (4 fő) –előre egyeztetett időpontbanszeretettel várom Kaposújlaki műhelyembe közös alkotásra!
II. helyezett: 10.000 Ft értékű Ajándék kártya
· Az élménykártya a BBM Kerámia és Kézműves Udvar szervezésében, 2013. januárban
induló online kézműves tanfolyamokra, valamint kreatív kiadványokra is tetszés szerint
beváltható. Felhasználható 1 évig.
III. helyezett: 5.000 Ft értékű Ajándék kártya
· Az ajándék kártya a BBM Kerámia és Kézműves Udvar szervezésében, 2013. januárban

induló online kézműves tanfolyamokra, valamint kreatív kiadványokra tetszés szerint
beváltható. Felhasználható 1 évig.
Közönség díj: 10.000 Ft értékű Élmény kártya – “Az érintés varázsa”
· Korongozás 2 fő részére
A nyertes ajándékötlet tulajdonosát párjával / gyermekével / barátjával együtt ) –előre
egyeztetett időpontban- szeretettel várom Kaposújlaki műhelyembe közös alkotásra! .
A nyeremények készpénzre nem válthatók!
A díjazottak figyelmébe!
Agyagozáshoz előzetes időpont egyeztetés minden esetben szükséges!
E-mail: kezmuvesudvar@bbmkeramia.hu
Hogyan történik az elbírálás és meddig lehet szavazni?
Alkotók díja:
Minden pályázó szavazati lehetőséget kap és leadhatja a szavazatát a neki leginkább tetsző,
az általa a legötletesebbnek, legkülönlegesebbnek ítélt ajándékötletre.
Mindenki csak egy alkalommal és egy ötletre szavazhat!
Saját ötletre szavazni nem lehet! Ennek megszegése pályázatból való kizárást von maga
után!
Az első három legtöbb szavazatot kapott alkotó ötletét díjazzuk.
Egy alkotónak csak egy -a legtöbb szavazatot kapott- ötlete díjazható.
A szavazásról minden alkotó e-mailben külön értesítést kap!
Szavazni: 2012. november 26. hétfőtől – december 1. szombat éjfélig lehet!
Közönség díj:
A Kézműves Udvar Facebook oldalán https://www.facebook.com/kezmuvesudvar /
Fényképek /„KREATÍV ÖTLET PÁLYÁZAT” albumban, a képek lájkolásával – a képek
alatt található „Tetszik” / „Like” gomb megnyomásával- lehet szavazni.
Szavazni: 2012. november 26 hétfőtől – december 9. szombat éjfélig lehet!
Mikor lesz erdményhirdetés?
Alkotói díj eredményhirdetése: 2012. december 2. vasárnap
Közönség díj eredményhirdetése: 2012. december 9. vasárnap
A pályázat teljes eredménylistája megtekinthető: www.kezmuvesudvar.bbmkeramia.hu , a
díjazottak listája awww.kreativszakkor.blog.hu oldalakon.
További információ: http://kezmuvesudvar.bbmkeramia.hu/index.php?readmore=97

The Council of International Schools (CIS) Tour
The Fulbright EducationUSA Advising Center is pleased to present the Council of
International Schools (CIS) Tour.
We warmly invite you to join us in meeting with the below listed internationally acclaimed
schools, within the CIS Tour presentation series. You are welcome to invite your friends
and family along to this exciting and informative afternoon.

Attendance is free ! We only require your registration to the following
link: http://www.fulbright.hu/council-of-international-schools-cis-tour/
Date: November 8, Thursday
Time: 3 : 45 -5:00
Venue: 1082 Budapest, Baross u. 62. , Díszterem

The tour will contain 20 American and international universities :

• Chapman University (Orange, C A)
• Foothill & De Anza College (Los Altos Hills, CA)
• Hawaii Pacific University (Honolulu, HI)
• Longwood University (Farmville, VI)
• Pace University (New York, NY)
• Pepperdine University (Malibu, CA)
• St. Edward's University (Austin, TX)
• St. Olaf College (Northfield, MN)
• State University of New York -- Plattsburgh (Plattsburgh, NY)
• University of California, Davis (David, CA)
• University of Rochester (Rochester, NY)
• Wentworth Institute of Technology (Boston, MA)
• Whitworth University (Spokane, WA)

• Glion Institute of Higher Education (Clarens, Switzerland)
• Hult International Business School (London, UK)
• IE University (Segovia, Spain)

• Karlsruhe Institute of Technology -- Carl Benz School of Engineering (Karlsruhe,
Germany)
• Webster University -- Geneva (Bellevue, Geneva, Switzerland)
• Yale-Nus College, National University of Singapore (Singapore)
We hope to see you there!
Warm greetings,
The Fulbright EducationUSA Advising Center staff

