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A járvány miatti folyamatos 
online jelenlét hozadéka, hogy 
mindennapjaink része a digi-
tális szmog, ami az idén első 
ízben megrendezett Publicritic 
elnevezésű nemzetközi terve-
zőgrafi kai plakátpályázat és 
kiállítás témája. A pályázatot a 
nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem (PKE) művészeti tan-
széke és a Szent László Napok 
hirdette meg.

 » KRÓNIKA

N emzetközi  tervezőgrafi kai pla-
kátpályázatot hirdet a nagy-
váradi Partiumi Keresztény 

Egyetem (PKE) művészeti tanszé-
ke a Szent László Napokkal  közösen. 
Az idén útjára indított Publicritic 
pályázattal és kiállítással a szerve-
zők vizuális refl exiót szeretnének a 
különböző társadalmi ferdeségek-
re, az idei téma a Digitális szmog 
– hangzott el a kezdeményezők teg-
napi nagyváradi sajtótájékoztatóján. 
Az eseményen Varga Korpos Dalma, 
a nagyváradi kulturális fesztivált is 
szervező Szent László Egyesület el-
nöke emlékeztetett, a PKE-vel immár 
hagyományos az együttműködés, a 
Szent László Napok keretében rend-
szeresen szerveztek, szerveznek kö-
zös eseményeket. „A koronavírus-vi-
lágjárvány alaposan felforgatta az 
életünket, többnyire az online térben 

mozgunk, legyen szó munkáról, a tá-
vol élő rokonokkal, barátokkal való 
kapcsolattartásról, vagy egy színházi 
előadás, koncert megtekintéséről. 
Árnyoldalai is vannak a folyamatos 
online jelenlétnek, mindennapjaink 
része a digitális szmog, ami az idén 
első ízben megrendezett Publicritic 
elnevezésű pályázat és kiállítás témá-
ja” – mondta Varga Korpos Dalma. A 
pályázat legjobb alkotásait az idén 
június 21–27. közti időszakra tervezett 
Szent László Napok idején állítják ki 
a város közterein. Kolcsár Zsolt terve-

zőgrafi kus, a PKE művészeti tanszé-
kének óraadó tanára arról tájékozta-
tott, hogy óriásplakátok, bannerek és 
úgynevezett citylight plakátok formá-
jában lesznek megtekinthetőek a leg-
jobban sikerült pályamunkák. Mint 
mondta, a kültéri kiállítás ötletét az 
adta, hogy kevés kulturális inger ért 
minket mostanság, a múzeumok, ki-
állítóterek többnyire zárva vannak, a 
köztereken viszont bárki és nagyjából 
bármikor láthatja majd a pályázatra 
születő alkotásokat. Balázs Zoltán, 
a PKE művészeti tTanszékének veze-
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Plakátokat várnak a digitális szmog témájában

Kritikai megfogalmazású plakátokat várnak a Publicritic pályázatra – jelentették be a szervezők Váradon 
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tője hangsúlyozta, nem titkolt cél-
juk, hogy ne csak az egyetem falai 
között működjenek. „Krízisben 
vagyunk, ilyenkor nagyon fontos, 
hogy megmutassuk a helytállásun-
kat, ne futamodjunk meg a problé-
mák elől, hanem szembenézzünk 
velük, és alternatívát mutassunk. A 
Digitális szmog pályázat épp erre hi-
vatott, hogy egyrészt az alkotóknak 
adjon egy kitörési pontot, másrészt 
Nagyvárad lakóinak mutassunk 
egy szellemi szabadulási útvonalat” 
– mutatott rá a tanszékvezető. Mint 
a sajtótájékoztatón is elhangzott, a 
pályázatra a jelentkezés mindenki 
számára nyitott, aki betöltötte a 18. 
életévét, és hajlandóságot érez a 
kritikai megfogalmazásra. Nevezni 
egyéni úton lehetséges a www.pub-
licritic.com oldalon, a nevezési űr-
lap kitöltésével és az alkotások digi-
tális reprodukcióinak feltöltésével. 
A jelentkezési határidő 2021. május 
28., 24:00 (UTC+2) óra. A szervezők 
az óriásplakát-formátum miatt ja-
vasolják a vektoralapú munkák ké-
szítését, 2020-nál régebben készült 
alkotások nem nevezhetők. A Pub-
licritic zsűrijét elismert tervezőgrafi -
kusok és képzőművészek alkotják. 
A pályázat első díjazottja 1000 eu-
rós, második díjazottja 800 eurós, 
harmadik helyezettje 500 eurós elis-
merést kap, ezenkívül különdíjat és 
egy közönségdíjat adnak át. A díj-
átadó rendezvényre a járványhely-
zet alakulásának függvényében ke-
rül majd sor. Részletek a www.pub-
licritic.com oldalon találhatóak.

 » A koronaví-
rus-világjárvány 
alaposan felfor-
gatta az életün-
ket, többnyire 
az online térben 
mozgunk, legyen 
szó munkáról, a 
távol élő rokonok-
kal, barátokkal 
való kapcsolattar-
tásról.

 » K. J.

Év Könyve díjjal tüntetett ki az Er-
délyi Múzeum-Egyesület (EME) 

2020. évi kiadványai közül kettőt a 
hétvégén. Szikszai Mária kolozsvári 
antropológus Letűnt világok ant-
ropológiája és a megismerhetetlen 
különös szépsége. Szociális kap-
csolatháló és kulturális gyakorlat 
az írógép korszakában című köte-

te, valamint Péntek János és Benő 
Attila A magyar nyelv Romániában 
(Erdélyben) című kötete kapta a 
2020-as Év Könyve díjat. A Kása 
Zoltán, Sipos Gábor és Szabó Ár-
pád Töhötöm alkotta bizottságnak 
összesen 25 kötetet kellett számba 
vennie. A bizottság tagjai leszögez-
ték, hogy egyetlen kötet kiemelése 
helyett kettőt javasolnak e kitünte-
tő címre, egyet az EME saját meg-

jelentetésű kiadványai közül, egyet 
pedig a más kiadókkal közösen ki-
adott könyvek közül – közölte az 
egyesület.

Szikszai Mária több mint 300 olda-
las kötete lapjain a szerző egy elma-
gyarosodott sváb családból származó 
első generációs értelmiségi, Tyuko-
di Mihály római katolikus lelkész és 
tanár (1916–1997) tekintélyes meny-
nyiségű irathagyatékát (levelezés, 
naplószerű feljegyzések, hivatalos 
iratok stb.) elemzi az antropológia 
módszereivel. Szikszai Mária a Kró-
nikának adott interjúban elmondta, 
Tyukodi Mihálynak a harmincas 
évektől a kilencvenes évekig doku-
mentált mikrotörténelme nem csu-
pán személyes, hiszen egy egész 
közösség hétköznapi harcai, álmai, 
vágyai, a kultúra szövete lüktet 
benne. A változatos témájú iratok 
egy kis közösség mindennapjaira 
vetnek fényt az erőteljesen változó 
történelmi körülmények között. Az 
irategyüttes tudatos gyűjtés és őr-
zés eredményeképpen állt össze, az 
események és kapcsolatok kitartó 
dokumentálását a reménybeli jö-
vendő olvasóra is tekintve folytat-
ta az „adatközlő”. Péntek János és 
Benő Attila A magyar nyelv Romá-
niában (Erdélyben) című kötete A 
magyar nyelv a Kárpát-medencé-
ben a XX. század végén című soro-
zat része, az EME és Gondolat Kiadó 

gondozásában látott napvilágot. 
Monografikus elemzői perspektí-
vából mutatja be az elmúlt évtize-
dek nyelvhasználattal kapcsolatos 
kutatásait, az erdélyi románság, 
szászság, cigányság társadalmi és 
művelődéstörténeti összefüggése-
ibe ágyazottan. Kontra Miklós so-
rozatszerkesztő előszava ismerteti 
a trianoni döntéssel szétszakított 
Kárpát-medencei magyarság 1920 
utáni kisebbségi nyelvállapotának 
felmérését célzó, az 1990-es évek 
közepén indult kutatást. A kárpát-
aljai, vajdasági, szlovákiai, auszt-
riai és szlovéniai nyelvállapotot 
bemutató kötetek 1998–2012 között 
jelentek meg. A „legtöbb poszttri-
anoni magyart” érintő kötet most 
látott nyomdafestéket. A szerzők 
bevezetőjükben fejtették ki a késés 
előnyeit: nemcsak az 1995–96-ban 
elvégzett kutatásokra alapozhat-
tak, hanem egy 2009-ben elvégzett 
reprezentatív szociológiai kuta-
tásba is bekapcsolódhattak, így az 
1990-et követő két évtized nyelvi 
jelenségeit is elemezhették. „Min-
den, ami a nyelvvel történik, az a 
nyelvközösségekben történik, és 
ez szoros összefüggés. Az erdélyi 
magyarságnak a magyar nyelvhez 
való viszonyát az elmúlt harminc 
év perspektívájából vizsgáltuk” – 
mondta el a kötetről Péntek János 
nyelvészprofesszor.

Átadta a 2020-as Év Könyve díjakat az Erdélyi Múzeum-Egyesület

 » Minden, ami a 
nyelvvel történik, 
az a nyelvközös-
ségekben törté-
nik, és ez szoros 
összefüggés.




