A Szegedi Tudományegyetem Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda
SZERETET
címmel
E G Y E T E M I F O T Ó P Á L Y Á Z AT O T
hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

A pályázatra olyan fekete-fehér vagy színes fotókat várunk, amelyek bárminemű szeretetet
tükröznek ember és ember, ember és tárgy, ember és természet, ember és környezet, ember és
kedvencei között.
Szerzőnként maximum 5 darab egyedi kép, illetve egy-egy fotósorozat (egy sorozat maximum
5 darab fotót tartalmazhat) adható be. A pályázatra kiállításra kész, paszpartuzott (a paszpartu
mérete 50x70 cm, vagy 30x40 cm) papírképet várunk. A fotók mérete a paszpartun belül
tetszőleges.
A pályázatra beküldött mindegyik kép hátulján fel kell tüntetni:
- a kép címét
- a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, értesítési cím, telefonszám, e-mail)
Egyéb pályázaton eddig még nem szerepelt képeket kérünk beküldeni.
A beküldött képanyagot a kiíró által felkért szakmai zsűri értékeli.
A beérkezett pályaművekből kiállítást rendezünk a 12. Egyetemi Tavasz ideje alatt az SZTE
Rektori Hivatal Átriumában.
Díjak
I. díj: 20.000 Ft
II. díj: 15.000 Ft
III. díj: 10.000 Ft
A leadás határideje, helyszíne: 2016. március 18.
SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045

A Szegedi Tudományegyetem Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda
E G Y E T E M I VE R S - és P R Ó Z A M O N D Ó V E R S E N Y T
hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

A versenyzőknek 2 szabadon választott verssel lehet nevezniük az SZTE Kulturális Irodában
kapható nevezési lapokon.
Az egyik verset egy kortárs szerző versei közül kell választani.
Egy-egy vers műsorideje nem haladhatja meg a 10 percet.
A versenyzőknek szakértőkből álló zsűri ítéli oda a díjakat.
Díjak:
I. díj: 20.000 Ft
II. díj: 15.000 Ft
III. díj: 10.000 Ft
A nevezés határideje, helyszíne: 2016. április 1.
SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045

A Szegedi Tudományegyetem Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda
ÍGY VERSELÜNK / KÖLTÜNK MI
címmel
VERSPÁLYÁZATOT
hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.
Bárminemű egyéb műfaji, verstani, ritmikai megkötés nélkül olyan verseket várunk, amelyek
alkalmasak arra, hogy az Egyetemi Tavasz ideje alatt minden délben az SZTE Rektori Hivatal
előtt elhangzó Vers délben című sorozatban előadásra kerüljenek.
Egy pályázó egy verssel jelentkezhet, melynek terjedelme maximum 1 oldal (12-es betűméret,
1-es sorköz). Az 1 oldalnál hosszabb verseket a bírálók automatikusan kizárják a
versengésből.
A pályaműveket zárt, jeligével ellátott borítékban kell leadni, amelyben egy újabb, zárt
boríték a jelige feloldását (név, kar, szak, évfolyam, értesítési cím, e-mail, telefon)
tartalmazza.
A zsűri döntése alapján a legjobb versek elhangzanak a Vers délben sorozat keretében,
valamint megjelennek a tiszatajonline.hu kulturális portál SZTEkult rovatában.
A versekből a Szegedi Egyetemi Színház tagjai a III. Szegedi Levendula Napokon (július 23., SZTE Füvészkert) zenés műsort adnak elő.
Díjak:
I. díj: 20.000 Ft
II. díj: 15.000 Ft
III. díj: 10.000 Ft
A leadás határideje, helyszíne: 2016. április 1.
SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája és Füvészkertje
FÜVÉSZKERTI HANGULATOK
címmel
F O T Ó P Á L Y Á Z AT O T
hirdet az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói számára.

A pályázatra olyan fekete-fehér vagy színes fotókat várunk, amelyek az SZTE Füvészkert
hangulatát, világát, színeit, pillanatait mutatják be februártól júniusig.
Szerzőnként maximum 5 darab egyedi kép, illetve egy-egy fotósorozat (egy sorozat maximum
5 darab fotót tartalmazhat) adható be. A pályázatra kiállításra kész, paszpartuzott (a paszpartu
mérete 50x70 cm, vagy 30x40 cm) papírképet várunk. A fotók mérete a paszpartun belül
tetszőleges.
A pályázatra beküldött mindegyik kép hátulján fel kell tüntetni:
- a kép címét
- a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, munkahely, értesítési cím, telefonszám, e-mail)
Egyéb pályázaton eddig még nem szerepelt képeket kérünk beküldeni.
A beküldött képanyagot a kiíró által felkért szakmai zsűri értékeli.
A beérkezett pályaművekből kiállítást rendezünk a Füvészkertben a Szegedi Levendula
Napokon (július 2-3.).
Díjak
I. díj: 20.000 Ft
II. díj: 15.000 Ft
III. díj: 10.000 Ft
A leadás határideje, helyszíne: 2016. június 15.
SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045

