ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΚΕΝΣΡΟ ΓΛΩΩΝ

ΤΝΔΕΜΟ ΚΤΠΡΙΩΝ
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΙΣΟΤ & ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γλώςςα του ώματοσ ανά τον κόςμο: ερμηνείεσ και παρερμηνείεσ

ηο πλαίζιο ηοσ εορηαζμού ηης Εσρωπαϊκής Ημέρας Γλωζζών, ηο Κένηρο Γλωζζών ηοσ Σετνολογικού Πανεπιζηημίοσ
Κύπροσ ζε ζσνεργαζία με ηον ύνδεζμο Κσπρίων Γελοιογράθων (ΓΕΛ.Α) προκηρύζζει Διαγωνιζμό Δημιοσργίας
κίηζοσ και Γελοιογραθίας, με θέμα «Γλώζζα ηοσ ώμαηος ανά ηον κόζμο: ερμηνείες και παρερμηνείες».
Θέκα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε δεκηνπξγία ζθίηζσλ θαη γεινηνγξαθηώλ, πνπ αλαπαξηζηνύλ παξεξκελείεο θαη παξεμεγήζεηο, νη
νπνίεο πξνθύπηνπλ ιόγσ άγλνηαο ή/θαη δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο, δηαπνιηηηζκηθά.
Όροι και προϋποθέζεις:

Ο δηαγσληζκόο απεπζύλεηαη ζε θνηηεηέο.

Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό είλαη δσξεάλ.

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα είδε ηερλνηξνπίαο θαη πιηθώλ (π.ρ. κνιύβη, κπνγηέο).

Τα έξγα κπνξεί λα είλαη ρεηξνπνίεηα ή ςεθηαθά.

Η παξνπζία θεηκέλνπ ή δηαιόγνπ είλαη πξναηξεηηθή.

Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε όζα έξγα επηζπκεί.

Έξγα κε νπνηνδήπνηε ξαηζηζηηθό ή/θαη πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν, θαηά ηελ θξίζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο, δελ ζα
γίλνληαη δεθηά.

Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λ’ απνζηείινπλ ηα έξγα ηνπο, αθνύ ηα ζαξώζνπλ (scanned), ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν:
fotini.efthimiou@cut.ac.cy

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ έξγσλ: 31 Μαξηίνπ 2017, 20:00.

Τα έξγα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα εθηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο βξάβεπζεο ησλ αξηζηεπζάλησλ θνηηεηώλ
Κέληξνπ Γισζζώλ ηνπ ΤΔΠΑΚ, πνπ ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2016-2017.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηνπ δηαγσληζκνύ (13 Οθησβξίνπ 2016 – 31 Μαξηίνπ 2017), ν Σύλδεζκνο Κππξίσλ Γεινηνγξάθσλ
ΓΔΛ.Α ζα πξαγκαηνπνηήζεη δύν εξγαζηήξηα γλσξηκίαο κε ηε γεινηνγξαθία θαη ην ζθίηζν, έλα ζηε Λεκεζό θαη έλα ζηε Λεπθσζία,
δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο, λα εμνηθεησζνύλ κε ηε δεκηνπξγία ζθίηζνπ θαη γεινηνγξαθίαο θαη λα κάζνπλ
ηα κπζηηθά ηνπο! (αλλά μεν το πείτε…να κρατηθεί μυστικό!!!). Η ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ.






Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζ΄ αλαθνηλώζεη η’ απνηειέζκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Γισζζώλ ηνπ ΤΔΠΑΚ θαη ηνπ
Σπλδέζκνπ Κππξίσλ Γεινηνγξάθσλ ΓΔΛ.Α, ηε Γεπηέξα, 15 Μαΐνπ 2017.
Θα βξαβεπζνύλ ηξεηο ζπκκεηνρέο.
Οη βξαβεπζέληεο ζα ελεκεξσζνύλ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
Η απνλνκή ησλ βξαβείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο βξάβεπζεο ησλ αξηζηεπζάλησλ θνηηεηώλ
ηνπ Κέληξνπ Γισζζώλ ηνπ ΤΔΠΑΚ, ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2016-2017.
Θα δνζεί/ απνζηαιεί ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο.
Ο διαγωνιζμός ηελεί σπό ηην αιγίδα ηοσ Δημάρτοσ Λεμεζού, κσρίοσ Ανδρέα Υρίζηοσ.

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
 Ιζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Γισζζώλ ηνπ Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ
https://www.cut.ac.cy/languagecentre/?languageId=1
 Ιζηνζειίδα Σπλδέζκνπ Κππξίσλ Γεινηνγξάθσλ ΓΔΛ.Α
http://www.gela.com.cy/

Δπηθνηλσλία:
Σώηνο Βνζθαξίδεο: 99551361
Φσηεηλή Δπζπκίνπ: 99383743
fotini.efthimiou@cut.ac.cy

