
AZ 51. ILEI-KONGRESSZUS EMBLÉMÁJA – PÁLYÁZAT 

Az ILEI (Eszperantista Tanárok Nemzetközi Szövetsége) vezetősége felkéri a kreatív eszperantistákat (akár ILEI-tag, 

akár nem) és nem eszperantistákat, hogy ajánljanak embléma-tervet az 51. ILEI-kongresszus számára, melyet 

2018. július 21. és 28. között rendeznek meg Madridban (Spanyolország). Az ILEI  szívesen látja olyan tanulók és 

egyetemisták munkáit is, akik nyomdaipari vagy képzőművészeti szakon tanulnak, középiskolában, főiskolán vagy 

egyetemen. 

Leírás és feltételek: 

1. Az ILEI – az Eszperantista Tanárok Nemzetközi Szövetsége – egy globális szervezet, mely az Eszperantó nyelv 

oktatásával foglalkozik, valamint annak használatával minden oktatási területen és a pedagógia minden 

szakterületén, főleg az interkulturális és békepárti oktatásban. Az ILEI-kongresszusokat évente rendezik. Ez 

egy hétnapos rendezvény, sűrő szakmai és kulturális programmal, melyen eszperantista tanárok gyűlnek 

össze a világ minden tájáról . Az 51. Kongresszus (melynek emblémája e pályázat tárgya) fő témája: „Az 

eszperantó kulturális öröksége”.  

2. Az embléma, mint a rendezvény grafikai szimbóluma ki kell hogy fejezze annak lényegét, szellemiségét, 

társítva az Eszperantó és az ILEI alapeszméit a kongresszusi város és/vagy a kongresszus országának 

szimbólumaival. Az embléma tartalmazhat (de nem feltétlenül) szöveges elemeket (a rendezvény neve, 

helye, dátuma). Abban az esetben, ha az embléma nem tartalmazza ezeket a szöveges elemeket, vagy csak 

ezek közül valamelyiket, a szerző ajánljon lehetséges kombinációt, hogyan társítható a kép és a szöveg: 

51-a KONGRESO DE ILEI 

Madrido, 21-28 julio 2018 

3. Az embléma legyen alkalmas színes és fekete-fehér nyomtatásra, legyen használható memorandumként, 

irattartón, alkalmi borítékon, jelentkezési lapon, jelvényen, matricán, stb. 

4. A pályázati munkát JPG vagy PNG formátumban várjuk a radojica.petrovic.rs@gmail.com címre 

(másolatként pedig: ilei.sekretario@gmail.com) , az e-mail tárgya: „Emblemkonkurso de ILEI-Kongreso 

2018”. Kérjük feltüntetni a szerző alapadatait: teljes név, születési év, lakcím, e-mail cím , valamint rövid 

életrajzot. 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. december 15. 

A pályázat eredményét 2018. január 31-ig jelezzük és megjelentetjük az ILEI kiadványaiban. 

NYEREMÉNYEK: 

1. díj:  Kotizáció a 2018-as Kongresszusra + Az ILEI két kiadványának 2017-es gyűjteménye (IPR – Internacia 

Pedagogia Revuo és JA – Juna Amiko) + 2-éves előfizetés az IPR és JA folyóiratokra 2018-2019-re 

2. díj:  Kotizáció a 2018-as Kongresszusra + Az ILEI Juna Amiko c. (JA) kiadványának 2017-es gyűjteménye + 

Egyéves előfizetés a JA folyóiratra 2018-ra 

3. díj:  Az ILEI Juna Amiko c. (JA) kiadványának 2017-es gyűjteménye + Egyéves előfizetés a JA folyóiratra 2018-

ra 

A díjazottak egyúttal tanúsítványt is kapnak és a Kongresszusi közlönyben is be lesznek mutatva. 

 

Čačak, 2017.10.18. Radojica Petrović 

Az ILEI kongresszusokkal megbízott elnökségi tagja 
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