Pályázati kiírás

„Egy, ki tudja, hol a kapocs”

A Hetedik Független Irodalmi Folyóirat és
Alkotóközösség pályázatot hirdet az alábbiak szerint:
A pályázat célja: Maradandó értékű irodalmi alkotások
létrehozása.
Téma: Szerelem és irodalom, erotika és irodalom.
A pályázaton részt vehet minden magyar nyelven
alkotó szerző.

A pályázat feltételei:
A pályázatra egy szerző maximum 5 pályaművet küldhet be.
Műfaji megkötések:
A pályázaton bármely szépirodalmi műfajban írt alkotás szerepelhet, illetve azok az értekező prózai
írások, amelyek szépirodalmi témájúak és igényűek.
A pályaművek tematikájára nézve a kiíró megkötést nem alkalmaz. Ugyanakkor kizárásra kerülnek
azok a művek, amelyek A Hetedik online felületén (www.ahetedik.hu) is közölt szerkesztőségi
nyilatkozattal, szerkesztési elvekkel és szerzői jogi szabályokkal ellentétben állnak.
Kizáró ok továbbá az erotika és a szexualitás öncélúan pornográf ábrázolása.
A pályázatra beküldhető minden olyan írásmű, amely nyomtatott kiadványban (folyóiratban,
kötetben), illetve online felületen nem jelent még meg. Beküldési határidő: 2019. szeptember 15-e.
A beküldés módja:
A pályaműveket email-ben kell belüldeni az a7ikfolyoirat@gmail.com címre.
Az email tárgyában szerepeljen a pályázat címe: „Egy, ki tudja hol a kapocs”, és a pályázó neve.
Az email szövegében fel kell tüntetni:




A pályázó nevét
Életkorát
Elérhetőségét: email és postai címét

A pályaműveket külön-külön word dokumentumban kell csatolni.
A csatolt dokumentumok ne tartalmazzák a pályázó nevét sem a fájl megnevezésében, sem a
szövegben!
Ajánlott formázás: Times New Roman, 12-es betűméret.
A fájl neve legyen azonos a mű címével.

A pályázat értékelése és díjazása
A pályázatot A Hetedik szerkesztősége, lehetőség szerint megbecsült vendégszerkesztők bevonásával
végzi el.
A Pályázat tematikája kapcsolódik a József Attila Emlékhely „A Betűk sivatagában – 2019”
Írótáborához, amely 2019. október 5-én és 6-án kerül megrendezésre. Itt, A Hetedik által tartandó
kreatív foglalkozásokon és az 5-i gálaműsorban a művek kapcsán felvetődő alkotói kérdéseket
tárgyaljuk, illetve a legjobb művekből egy válogatást mutatunk be. Egyúttal kérjük a pályázókat,
hogy lehetőség szerint e rendezvényen vegyenek részt.
A Hetedik nyomtatott kiadványának különszámaként, reprezentatív különkiadást jelentetünk meg
2019. végén, amelyben a legjobb pályaműveket szerepeltetjük.
A pályázaton a prózai és értekező írások legjobbjait külön is díjazni kívánjuk.
A Hetedik fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely műfajban nem érkezik megfelelő színvonalú
pályamunka, úgy az adott műfajban ne adjon ki díjat. Továbbá arra is, hogy különdíjakat is megítéljen.
A legígéretesebb pályázati anyagok alkotói pénzbeli díjazásban és tárgyjutalomban is részesülnek. A
pályázat díjazására A Hetedik szerkesztősége 60.000 Ft-ot különített el, amely további felajánlásokkal
még gyarapodhat. Ezzel összefüggésben felajánlásokat is örömmel elfogadunk.
A Hetedikben szerkesztőként tevékenykedő szerzők a fent írt díjazásban nem részesülhetnek, de a
megfelelő színvonalú műveiket a tervezett kiadványban, egyéb felületeinken és rendezvényeinken
szerepeltetjük.
Alkotótársainknak az írásban sok örömet és a pályázaton sikeres részvételt kívánunk!
Kérjük szerzőinket, hogy támogassák törekvéseinket e pályázati felhívás megosztásával és
népszerűsítésével is!

A Hetedik szerkesztősége

