
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

ULUSLARARASI EKSLiBRiS YARI MASI

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü sanat n vazgeçilmez
bir ileti im arac  oldu u gerçe inden yola ç karak, kurulu unun 40. Y l dönümünde bilgi
yönetimi konusunun önemini vurgulamak ve bu konuya dikkat çekmek amac yla uluslararas
bir ekslibris yar mas  düzenlemi tir. Bilindi i gibi ekslibris çal malar  kitaplar için mülkiyet

areti olarak kabul edilen, estetik ve sanatsal de eri olan özgün bask  eserlerdir. Ekslibris
eserleri koleksiyoncular ve yay n dünyas nca önemlidir. Bu anlamda bu yar man n “Bilgi
Yönetimi” konusunun vurgulanmas  için iyi bir araç olacakt r.

Yar ma tüm ülkelerin sanatç  ve tasar mc lar na aç kt r.

Ko ullar:

1 . Kat mc lar “Bilgi Yönetimi” konulu ve 2011-2012 y llar nda yapt klar  en fazla 3 eser ile bu
yar maya kat labilirler. Her eserden mutlaka 3'er kopya gönderilmelidir. Kopyalardan birincisi
Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesine, ikincisi stanbul Ekslibris Müzesine ba lanacakt r.
Üçüncü kopya ise sergileme ve de erlendirme amac yla kullan lacakt r.

2. Bask  tekniklerinde s rlama yoktur. Geleneksel bask  teknikleri yan nda foto rafik
çal malar ve bilgisayar tasar mlar  da kabul edilecektir. Fakat ekslibrisler mutlaka ço alt lm
olmal r. Fotokopi, çizim ve taslaklar kabul edilmeyecektir.

3. Çal malar ekslibris olarak, yani sahibini belirlemek amac  ile kitaplara yap lacak küçük
boyutlu yap tlar olarak tasarlanmal r. Ekslibrislerde "Ekslibris", ("Exlibris", "Ex-libris",
"Bookplate") ya da bu anlama gelen   (...n n kütüphanesinden gibi) bir sözcük ile birlikte ad na
Ekslibris yap lan "ya ayan ki i" veya "kurulu " ismine yer verilmelidir.

4. Kat mc lar, ekslibrislerini imzalamal  veya parafe etmelidirler. Ekslibrislerin arkas na
(http://www.exlibris.hacettepe.edu.tr/etiket.doc) okunakl  olarak sanatç n ad , tekni inin
kodu, yap m y , boyut ve sahibinin ad  yaz lmas  zorunludur. Ekslibris sahibinin sadece ba
harfleri kullan lm sa, aç k ad  da belirtilmelidir. Latin alfabesi d nda bir alfabe kullan lm sa,
bask n arka yüzünde Latin alfabesi ile yaz lm ekli ve gereken yerlerin ngilizcesi de yer
almal r.

5. Bask  alan  130 X 130 mm.'den, bask  yap lan ka t ise 210 X 150 mm.'den büyük
olmamal r. Ekslibrisler paspartulanmamal , bir kartona, renkli bir kag da yap lmamal r.
Kullan ma haz r olmal r.

6. Son kat m tarihi: 30 Nisan 2012 'dir. Postalama tarihi dikkate al nacakt r. Ekslibrisler
postada zarar görmeyecek ekilde gönderilmelidir.

7. Gönderilecek adres:
“Exlibris Yar mas ” Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe/Ankara
Tel: +90 0312 297 82 00, Faks: +90 312 299 20 14,
E-posta: exlibris@hacettepe.edu.tr

Ekslibris hakk nda ayr nt  bilgi için: www.aed.org.tr veya www.fisae.org

http://www.exlibris.hacettepe.edu.tr/etiket.doc
mailto:exlibris@hacettepe.edu.tr
http://www.aed.org.tr
http://www.fisae.org


8. Ödüller:
Birincilik Ödülü (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü); 1500 USD
kincilik Ödülü 1000 USD

Üçüncülük Ödülü 500 USD
Özel Ödül (Tonta E itim Dan manl k); 500 USD

Ba ka ki i ve kurulu lar 500 USD' n alt nda olmamak ko uluyla özel ödül verebilirler. Jüri
uygun gördügü sanatç lara onur mansiyonu verebilir.

9. De erlendirmede özgünlü e, teknik ve estetik yetkinli e, resim ve yaz  ili kisine dikkat
edilecektir.

10. Jüri (soyad  s ras yla):

Doç. Dr. Ümit natç , Ekslibris Sanatç , Ö retim Üyesi, Do u Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Julian Dimitrov Jordanov, Ekslibris Sanatç , Bulgaristan

Prof. Dr. Hasip Pekta , Ekslibris Sanatç , Ö retim Üyesi, I k Üniversitesi, Türkiye

Gözde Eda Tekcan, IMOGA Müdürü, Ö retim Görevlisi, I k Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ya ar Tonta, Ö retim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi,Türkiye

11. Ödül ve sergileme alan ekslibrisler için bir CD, kataloga girecek ekslibrisler için bir katalog
haz rlanacak, kat mc lara birer adet gönderilecektir.

12. Yar ma için gelen ekslibrisler iade edilmeyecektir. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümü, sergilenen
ekslibrisleri, web sitesi, CD, katalog, dergi veya kitaplarda kullanabilecektir.

13. Ödül alan ve sergilenmeye de er bulunan ekslibrisler, Ekim 2012'den itibaren stanbul,
Ankara, zmir ve KKTC'de sergilenecektir.

14. Kat mc lar, yar maya kat lmakla ko ullar  ve jüri kararlar  kabul etmi  say rlar.

15. Kat mc lar kat m formunu (http://www.exlibris.hacettepe.edu.tr/katilimformu.doc)
okunakl  olarak doldurup ekslibrislerle birlikte göndermelidirler.

http://www.exlibris.hacettepe.edu.tr/katilimformu.doc

