XIX edycja KONKURSU NA PRZEK�AD LITERACKI

<p>�</p> <p style="text-align: justify;">�</p> <hr /> <p>�</p> <p style="text-align:
justify;"><strong>Konkurs na przek�ad literacki - XIX edycja</strong><br /><br />INSTYTUT
S�OWACKI W WARSZAWIE we wsp�racy z INSTYTUTEM SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I
PO�UDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO <br /><br />og�asza<br /><br
/><strong>XIX edycj�KONKURSU NA PRZEK�AD LITERACKI</strong><br /><br
/><strong>w kategorii poezji i prozy <br />dla student� s�owacystyki i slawistyki</strong><br
/>Uczestnik konkursu zobowi�zany jest przedstawi�przek�ad z j�yka s�owackiego na j�yk
polski, dot�d nieprzet�umaczonego, oryginalnego s�owackiego tekstu:<br /><br /><strong>1.
W kategorii poezja:</strong><br />? J� Stacho, V r�ioopravovni (z tomiku:
Dvojramenn��st�telo, 1964), Alb�ove ruky otv�aj� schr�ku s l�idlami (z tomiku:
Dvojramenn��st�telo, 1964), Premeny oh� (z tomiku: Z�hy, 1967); wiersze przedrukowane
w antologii: Trnavsk�skupina - konkretisti, red. Andrea Bokn�ov�T�hov�(Kalligram - Ustav
slovenskej literat�ry SAV, Bratislava: 2006), s. 158-161, 177. <br />J� Stacho (link do 3 jego
wierszy):<a href="http://instytutslowacki.nazwa.pl/new/images/stories/Jan Stacho.pdf"> ver�e J� Stacho</a><a href="http://instytutslowacki.nazwa.pl/new/images/stories/ver�e - J�
Stacho.pdf"><br /></a>? przek�ad trzech dowolnie wybranych wierszy jednego autora
(do��czy�orygina�y)<br /><br /><strong>2. W kategorii proza:</strong><br />? obowi�zkowy
przek�ad: <a href="http://instytutslowacki.nazwa.pl/new/images/stories/Stanislav
Rakus.pdf">Stanislav Rak�s - Nep�an� rom� <br /></a>(Koloman Kert�z Bagala L.C.A.
Publishers Group, Levice: 2005; wydanie pierwsze - 2004 rok), s. 29-37<br />? przek�ad
dowolnie wybranego opowiadania lub fragmentu prozy<br />(4-5� stron,
do��czy�orygina�)<br /><br /><strong>Warunki konkursu:</strong><br />Prace napisane na
komputerze, niepodpisane lecz oznaczone has�em nale�y przes�a�na adres: Instytut
S�owacki ul. Krzywe Ko�o 12/14a, 00-270 Warszawa z dopiskiem na kopercie Konkurs na
t�umaczenie. W do��czonej, zalepionej kopercie prosimy umie�ci�swoje dane osobowe:
imi�i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz nazw�uczelni. <br /><br /><strong>Termin
nadsy�ania prac: 15 marca 2015 r.</strong><br /><br /><strong>Do ko�a kwietnia 2015 roku
prace oceni komisja w sk�adzie:</strong></p> <ul> <li>prof. dr hab. Joanna Goszczy�ka
(Instytut Slawistyki Zachodniej i Po�udniowej Uniwersytet Warszawski)</li> <li>dr Anna
Kobyli�ka (Instytut Slawistyki Zachodniej i Po�udniowej Uniwersytet Warszawski)</li>
<li>Aleksander Kaczorowski (t�umacz, eseista i dziennikarz)</li> </ul> <p style="text-align:
justify;"><strong>Og�oszenie wynik� konkursu: maj 2015 r. </strong><br /><br /><span
style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;">Organizator zastrzega sobie
prawo do nieodp�atnej publikacji nades�anych t�umacze� <br />Nades�ane prace nie b��
zwracane.</span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:
#ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;"> </span></strong></span></p> <hr />
<p><strong> <br /></strong></p>
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