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Biblioteka Śląska

REGULAMIN
X MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU EKSLIBRISU

DRZEWORYTNICZEGO I LINORYTNICZEGO IM. PAWŁA STELLERA
KATOWICE 2016 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biblioteka Śląska, jako organizator, ogłasza

X MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD EKSLIBRISU DRZEWORYTNICZEGO I LINORYTNICZEGO
IM. PAWŁA STELLERA KATOWICE 2016

 2. Celem Przeglądu jest popularyzacja i kultywowanie najstarszych technik graficznych oraz 
zaprezentowanie na wystawie w Bibliotece Śląskiej w Katowicach ekslibrisów wykonanych
właśnie według tradycyjnych reguł sztuki.

 3. Do  udziału  w  Przeglądzie  zapraszamy  zarówno  profesjonalnych  grafików,  jak  i  amatorów
z Polski i całego świata.

 II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Na Przegląd mogą być nadsyłane ekslibrisy wykonane w klasycznych technikach graficznych
drzeworytu (X1, X2) i linorytu (X3), a także ich pochodnych z kręgu technik wypukłodruku,
w latach 2015–2016 (nie wcześniej i nie później).  

 2. Każda praca (w trzech odbitkach) powinna być sygnowana przez autora.

Wymiary:
– ekslibris (odbitka) max. B6 (176 mm x 125 mm),
– papier max. A5 (148 mm x 210 mm).

Na odwrocie każdej pracy należy podać następujące dane: 

 
– technikę graficzną,
– w przypadku cyklu − numer oznaczający kolejność danej grafiki.

– bez uiszczania honorarium autorskiego.
4. Organizator   zastrzega   sobie   prawo   reprodukowania   prac   w   celach   popularyzatorskich

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac powstałe w czasie 
przesyłki.

 

6. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.

Dodatkowo należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, umieszczając w nim dokładny
adres zamieszkania autora wraz z numerem telefonu i adresem e-mail (poczty elektronicznej).
Na odwrocie należy podać notę biograficzną oraz wypełnić tabelę ze spisem nadesłanych prac.

3.

– imię i nazwisko autora,
– tytuł pracy (jeśli praca nie ma tytułu, prosimy o adnotację „bez tytułu”),
– rok wykonania,
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7.
 

Nadesłane na Przegląd prace nie będą zwracane.
 Zostaną włączone do zbiorów Biblioteki Śląskiej.
 

 8.
 

Wszyscy  uczestnicy,  których  prace  zostaną  zakwalifikowane  do  X  Międzynarodowego
Przeglądu  Ekslibrisu  Drzeworytniczego  i  Linorytniczego  im.  Pawła  Stellera  Katowice  2016,
otrzymają podziękowanie za udział w konkursie oraz katalog.  

 
 
III. TERMINY 
 
1. Prace należy nadsyłać na adres: Biblioteka Śląska 

Dział Promocji 
plac Rady Europy 1 
40-021 Katowice
POLSKA 

 z dopiskiem na kopercie PRZEGLĄD 2016

do 15 kwietnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).  
 
2. Obrady Jury odbędą się w maju 2017 roku.  
 
3. Uroczystość wręczenia nagród X Międzynarodowego Przeglądu Ekslibrisu Drzeworytniczego  

i   Linorytniczego   im.   Pawła   Stellera   Katowice   2016   odbędzie   się   7   czerwca   2017  roku     
w Galerii Holu Głównego Biblioteki Śląskiej w Katowicach.  

 
 

IV. WYNIKI

 

1. W skład Jury wejdą przedstawiciele organizatora

 

oraz znawcy przedmiotu.

 
 

2. Spośród prac spełniających wymogi konkursu Jury dokona wyboru najlepszych ekslibrisów, które 
zostaną wyeksponowane na wystawie konkursowej (o ich rozmieszczeniu w Galerii Holu 
Głównego Biblioteki Śląskiej decyduje organizator) i opublikowane w katalogu.

  

Udział w wystawie jest wyróżnieniem.

 
 

3. Jury wyłoni laureatów trzech nagród głównych oraz trzech wyróżnień specjalnych.
Laureaci zostaną wyróżnieni medalami i dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi:
– I Nagroda – 1500 PLN
– II Nagroda – 1000 PLN
– III Nagroda – 500 PLN

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród.
Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej organizatora.

 

4. Jury zastrzega sobie prawo odrzucenia prac z powodów regulaminowych.
Decyzje Jury są ostateczne.

  

V. ORGANIZATOR

 

Biblioteka Śląska w Katowicach.

 

Wszelkich informacji na temat wystawy i konkursu udziela
Aneta Satława, kierownik Działu Promocji Biblioteki Śląskiej
tel.: (+48) 32 20 83 718, (+48) 32 20 83 739, e-mail: promocja@bs.katowice.pl

 

Informacje na temat konkursu dostępne są również na stronie www.bs.katowice.pl

 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
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