A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

E G Y E T E M I F O T Ó PÁ LYÁ Z AT O T
hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.
Tematikától független fekete-fehér vagy színes fotókat várunk. 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 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, Neptun kód)
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 15. Egyetemi Tavasz ideje alatt az SZTE Rektori Épület Átriumában.

I. díj: 20.000 Ft

Díjak:
II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

A leadás határideje, helyszíne: 2018. március 19.
SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

EGYETEMI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT
hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.
A versenyzőknek 2 szabadon választott verssel lehet nevezniük az SZTE Kulturális Irodában kapható nevezési lapon.
Örömmel vesszük, ha az egyik művet a 135 éve született költő tiszteletére, Juhász Gyula versei közül választják ki a pályázók.
Egy-egy vers műsorideje nem haladhatja meg a 10 percet. A versenyzőknek szakértőkből álló zsűri ítéli oda a díjakat.

I. díj: 20.000 Ft

Díjak:
II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

A nevezés határideje, helyszíne: 2018. március 29.
SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája és a Tiszatájonline.hu
„Forró lánggal égni / Aztán elhamvadni” címmel

V E R S PÁ LYÁ Z AT O T

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.
A 150 éve elhunyt Szendrey Júlia író, költőnő 2 év házasság után veszítette el férjét, Petőfi Sándort. Kettejük kapcsolatának emlékére, a szerelem, az elveszített szerelem
témakörben várjuk a pályaműveket bárminemű műfaji, verstani, ritmikai megkötés nélkül. Egy pályázó egy verssel jelentkezhet, melynek terjedelme maximum 2 oldal
(12-es betűméret, 1-es sorköz). A 2 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, telefonszám, e-mail, Neptun kód) tartalmazza.
A szakmai zsűri döntése alapján a legjobb versek megjelennek a tiszatajonline.hu oldalán.

I. díj: 20.000 Ft

Díjak:
II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

A leadás határideje, helyszíne: 2018. március 29.
SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke

S Z Í N I K R I T I K A PÁ LYÁ Z AT O T
hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára
A pályázónak a 2016. szeptember 1-je és 2018. március 15-e között magyar nyelvterületen bemutatott, bármilyen műfajú színházi előadásról kell színikritikát írnia. A
pályamű terjedelme (mellékletek nélkül) nem haladhatja meg a 8.000 leütést (szóközzel). Kizárólag olyan pályaműveket várunk, amelyeket a szerző még sehol nem
publikált. A pályázat jeligés, a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, értesítési cím, telefonszám, e-mail, Neptun kód) külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz
mellékelni. A pályaműveket az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék oktatóiból, illetve a Szegedi Nemzeti Színház és a szegedi MASZK Egyesület
munkatársaiból álló szakmai zsűri bírálja el. A bírálóbizottságnak jogában áll egyes díjakat megosztani vagy nem kiadni.
I. díj: 20.000 Ft

Díjak:
II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

A leadás határideje, helyszíne: 2018. március 29.
SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája és a Szegedi Nemzeti Színház

E G Y E T E M I D R Á M A PÁ LYÁ Z AT O T
hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára
Bármilyen témájú és terjedelmű művel lehet pályázni. Egy szerző csak egy munkát nyújthat be. A pályaműveket két nyomtatott példányban kérjük beküldeni. A pályázatra
olyan magyar nyelvű színdarabot várunk, amely még nem jelent meg nyomtatásban, nem mutatták be színpadon, nem szerepelt korábbi drámapályázatokon. A pályázat
jeligés, a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, értesítési cím, telefonszám, e-mail, Neptun kód) külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni. A pályaműveket a
Szegedi Nemzeti Színház munkatársai, színházi szakemberekből álló bizottság bírálja el.
I. díj: 50.000 Ft

Díjak:
II. díj: 30.000 Ft

III. díj: 20.000 Ft

A leadás határideje, helyszíne: 2018. szeptember 7.
SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045, 4045
Az arra érdemesnek talált darabot a Szegedi Nemzeti Színház felolvasó színházi keretek között bemutatja, így készíthetsz a szegedi társulatra elképzelt szereposztást is.
A drámapályázat eredményét a 23. Őszi Kulturális Fesztivál megnyitóján hirdetjük ki.

