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Konkursy 
 

Tylko jedno zdjęcie 
 

Organizatorem konkursu fotograficzne-
go jest Miejski Ośrodek Kultury w Jarosła-
wiu.  

Konkurs ma charakter otwarty.  
Każdy uczestnik może przesłać na kon-

kurs tylko jedno zdjęcie. Tematyka dowol-
na. Prace należy przesyłać za pośrednic-
twem strony konkursu.  

Wpisowe wynosi 30 zł.  
Przewidziane są następujące nagrody: 
 nagrody pieniężne, 
 złoty, srebrny i brązowy medal 

FIAP, 
 wyróżnienia honorowe FIAP,  
 nagroda „Best Autor" FIAP,  
 złoty, srebrny i brązowy medal Sto-

warzyszenia Fotoklubu RP,  
 złoty, srebrny i brązowy medal 

oraz wstążki honorowe Internatio-
nal Associacion of Art Photogra-
phers IAAP,  

 nagrody sponsorów.  
 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 18 
września 2017 roku. Strona konkursu: 
www.tylkojednozdjecie.pl/ 
 

 
 
 

Konkurs Literacki  
na tom prozy (opowiadania,  

nowele, powieść) 
im. Eugeniusza Paukszty 

 
Zarząd Związku Literatów Polskich Od-

dział w Poznaniu ogłasza konkurs adreso-
wany do wszystkich twórców zrzeszonych i 
niezrzeszonych. 

Celem konkursu jest pozyskanie warto-
ściowych książek o tematyce społeczno-
obyczajowej w okresie zachodzących prze-
mian politycznych i gospodarczych w kraju.  

Każdy uczestnik może przesłać jedną 
pracę. Prace nigdzie dotąd niepublikowane – 
opowiadania, nowela, esej – maksymalnie do 
30 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach, 
także nagrane na nośniku CD, opatrzone 
godłem należy przysłać do dnia 30 września 

2017 roku na adres: Związek Literatów 
Polskich Oddział w Poznaniu, ul. Piekary 
17 pok. 907, 61-823 Poznań. 

W zaklejonej kopercie, oznaczonej go-
dłem, należy dołączyć swoje dane osobowe, 
adres zamieszkania oraz numer telefonu. 
Wymagane jest też oświadczenie dotyczące 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi 7 listopada 2017 roku w Sali 
Lubrańskiego UAM w Poznaniu, podczas 40. 
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. 
Nagrodą główną będzie pamiątkowa statuet-
ka oraz nagrody pieniężne dla zwycięzcy i 
wyróżnionych. Wyróżnione prace zostaną 
wydane w formie książkowej w terminie do 
końca października 2018, z promocją pod-
czas 41. Listopada Poetyckiego w 2018 roku. 

Bliższe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 795 405 688.  
 
 

Najciekawsza książka  
poetycka roku 2017 

40. Międzynarodowego  
Listopada Poetyckiego 

  
Związek Literatów Polskich Oddział w 

Poznaniu zaprasza autorów, wydawnictwa, 
stowarzyszenia do nadsyłania książek po-
etyckich, godnych tytułu i nagrody – Najcie-
kawsza Książka Poetycka Roku 2017 – 40. 
Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w 
Poznaniu. 

Laureata poznamy podczas uroczystej 
inauguracji 40. MLP w Sali Lubrańskiego 
UAM w Poznaniu (ul. Wieniawskiego 1), 7 
listopada 2017 roku. 

Tomy poezji, wydane w języku polskim 
w roku 2017, należy nadsyłać w 3 egzempla-
rzach, do 30 września br. Wybory wierszy 
nie będą brane pod uwagę. 

Wewnątrz dużej koperty z 3 egzempla-
rzami książki prosimy zamieścić małą koper-
tę zawierającą adres domowy, e-mail lub 
numer telefonu.  

Adres Organizatora: Związek Literatów 
Polskich Oddział w Poznaniu, ul. Piekary 
17, pok. 907, 61-823 Poznań. 
 
 

XI Ogólnopolski 
Konkurs Fotograficzny 

„Życie jest piękne” 
 

Organizatorem konkursu jest Kieleckie 
Centrum Kultury. 

Konkurs ma charakter otwarty. 
Organizatorzy konkursu pragną zachę-

cić zawodowców, amatorów jak również 
młodzież do fotografowania otaczającego 
nas świata, pięknych przestrzeni, niezwy-
kłych ludzi, przedziwnych sytuacji, wszyst-
ko po to, aby zdjęciem uwiecznić ukryte w 
nich piękno. Fotografie przysyłane na kon-
kurs mają dowodzić słuszności tezy, 
że Życie jest piękne. 

Zdjęcia można zgłaszać w czterech ka-

tegoriach tematycznych: Moda, Natura, 
Miasto, Kulinaria. 

Wymagany jest kadr pionowy (propor-
cje boków 3:4, długość krótszego boku 
minimum 2250 pikseli). 

Zdjęcia nie mogą być wcześniej publi-
kowane w magazynach z numerem ISSN lub 
ISBN. 

Jury przyzna 12 równorzędnych nagród 
pieniężnych po 1.000 zł. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 
30 września 2017 roku.  

Strona konkursu: zjp.kck.com.pl/ 
 

 
 
 

XIV Konkurs Graficzny  
im. Józefa Gielniaka 

 
Organizatorem konkursu jest Muzeum 

Karkonoskie w Jeleniej Górze. Współorgani-
zatorami są Akademia Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz 
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku. 

W konkursie mogą wziąć udział profe-
sjonalni artyści z Polski i zagranicy. 

Przedmiotem konkursu są prace graficz-
ne wykonane w technice druku wypukłego, 
szczególnie linorytu i drzeworytu. 

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 
dwie prace wykonane na podłożu papiero-
wym. Maksymalne wymiary podłoża: 100 x 
70 cm. 

Przyjmowane będą prace, które powstały 
nie wcześniej niż w 2015 roku i nie były 
zgłaszane do innych konkursów. 

Udział w konkursie jest płatny. Opłata 
dla artystów z Polski wynosi 100 zł, dla 
artystów zagranicznych 30 euro. 

Jury złożone z artystów oraz krytyków 
sztuki wyłoni laureatów oraz zakwalifikuje 
prace na wystawę pokonkursową. Przewi-
dziane są następujące nagrody i wyróżnienia: 

 Grand Prix, 
 trzy nagrody równorzędne, 
 pięć wyróżnień. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 10 
listopada 2017 roku.  

Strona konkursu:  
www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php

?page=xiv-konkurs-graficzny-im-jozefa-
gielniak 

 
■ 


