
 
 
 
 
 
 

 
 
Поштовани,       Београд, 05.02. 2013. 
 
Удружење грађана КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ из Београда већ више година 
организује изложбе калиграфије и типографских слова и азбука, као и графичког 
дизајна.  Ове године покрећемо нови пројекат: 
 

МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА КАЛИГРАФИЈЕ 
 
Позивамо калиграфе, чланове уметничких удружења и слободне уметнике писма,  
да учествују на овој изложби, која ће бити најпре представљена у јуну, а коначно у 
јесен у Београду ове године. 
Калиграфски радови треба да се шаљу у дигиталном облику 300 тачака по инчу за 
изложбени формат 50 х 70 см до 1. јуна (2013.) за представљање (juna 2013), а за 
главну изложбу до 1.октобра 2013. године на   
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МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА КАЛИГРАФИЈЕ ће бити постављена у једној великој 
галерији у Београду, а касније ће као путујућа изложба да крене у разне земље у 
свету. 
Са радовима на изложби ће да се поступа са највећом пажњом. Ипак организатор 
није одговоран за могући губитак или оштећења у транспорту и излагању. 
Удружење грађана КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ ће да организује, припреми и штампа 
изабрана дела о свом трошку и уз помоћ пријатеља и спонзора.  
Молимо да аутори приложе кратку биографију и своју слику. 
Организатор задржава право да користи прихваћена и награђена дела за 
објављивање, излагање и сл. без плаћања у било ком облику.  
Подразумева се да аутор, који је послао своје радове за ову изложбу, прихвата горе 
поменута правила. Аутору припадају сва морална права и одговоран је за остала 
права за своја дела. 
Удружење грађана КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ је недобитна организација. Све њене 
активности су недобитне, укључујући и ову поменуту изложбу. 
 
 

Удружење грађана КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ 
 
Председник Удружења:  дипл. инг. Иван Стратимировић  
Адреса:  Поп Лукина 12, 103607, Београд, Србија;            

е-мејл: kulturacirilice@gmail.com 
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Vážený,       V Belehrade 05. 02. 2013. 
 
 Združenie občanov KULTÚRA CYRILIKE v Belehrade už niekoľko rokov organizuje 
výstavy kaligrafie i tipografických písmen - abecied ako i grafického dizajnu. Tohoto roku 
počíname s novým projektom 
 

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA KALIGRAFIE 
 

Povolávame kaligrafov, členov umeleckých združení i umelcov na voľnej nohe, aby sa 
zúčastnili na tej výstave, ktorá bude predbežne-najprv organizovaná počas júna a potom v 
Belehrade na jeseň tohto roku. 

Práce s kaligrafie potrebné je zaslať do 1. júna 2013. roku v digitálnom tvare s 300 bodov 
na štvorcovom inči pre výstavovaný formát 50x70 cm i prezentáciu júna 2013.; pre medzinárodnú 
výstavu práce načim zaslať do 1. októbra 2013. na adresu: 
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MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA KALIGRAFIE sa bude konať v jednej veľkej galérii v 
Belehrade, aby potom mala pútovny ráz a bola prezentovaná v rôznych štátoch sveta. 

S prácami sa bude zaobchádzať s najväčšou pozornosťou. Predsa Organizátor nepreberá 
zodpovednosť za možné stratenie práce, jej poškodenie počas transportovania i výstav. 
            Združenie občanov KULTÚRA CYRILIKE ďakujúc pomoci darcov, sponzorov i 
priateľov na svoj účet zorganizuje, pripraví i vytlačí osobite vybrané práce. 

Prosíme autorov, aby zaslali svoj krátky životopis i vlastnú fotografiu. 
Organizator si vyhraďuje právo, aby bez hoci akých finančných úhrad i v hoci akom ich 

tvare mal právo osobite zvolené práce i diela s udelenými cenami uverejniť i prezentovať na 
výstavách.  

Rozumie sa, že autor, ktorý zaslal svoje práce pre spomenutú výstavu súhlasi s 
uvedenými pravidlami. Autorovy patria všetky morálne práva i zodpovedný je za všetky iné 
práva súvisiace s jeho dielom. 

Združenie občanov KULTÚRA CYRILIKE je nezysková organizácia. Všetky jej aktivity 
su nezyskového charakteru vrátane tu spomenutej výstavy. 
 

Združenie občanov KULTÚRA CYRILIKE. 
 

     Predseda Združenia.  Dipl. Ing. Ivan Stratimirović 
 
 

Adresa:     Pop Lukina 12, 103607 Beograd, Republika Srbija,  
e-mail: kulturacirilice@gmail.com 

 
 
 
Prekladateľ: Vladimír VALENT, Belehrad, Srbská republika 
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