
A „HÍD" IRODALMI PÁLYÁZATA 
Az 1948 évi pályadíj összege 55.000 dinár 

A HID harmadik irodalmi pá lyázata folytatása egy tervszerűen meg
kezdett és továbbépített munkának. E pályázat i fölhívás — épp úgy mint 
az első ke t tő — toborzó, amely immár harmadszor újabb erőpróbára hív
ja föl a haladószellem írástudóit . A fölhívás azonban nem csupán fiatal, 
most induló tollforgatóknak szól, hanem a régi í róknak "is. akiknek mes
terségbeli tudása idei pályázatunk igazi, nagy lendületében irodalmi és 
szellemi életünk számára jelentős művet hozhat. 

A HID 1948 évi pályázata egy új* műfajjal bővült. Az elbeszélés a 
vers, az egyfelvonásos és a háromfelvonásos színmű mellett pályázatot 
írunk ki irodalmi eszközökkel földolgozott riportra is, amely a fenti négy 
közül a legkönnyebben megközelíthető műfaj és amelynek közvetlen hang
ján fiatal, induló iróink, új tehetségeink komoly műveket adhatnak. 

A pályaművek tárgyát , témaköreit szorosan nem kötjük meg: egye
düli követelmény, amelyet a folyóirat a pá lyamű irója elé állít: munká
jának tárgya mai társadalmi valóságunkban gyökerezzen. 

Az irodalmi riport az előbbi műfajoknál több időhöz-kötöttséget 
követel. Ezért a riportok témakörét közelebbről gazdasági és társadalmi 
újjáépítésünkben (gyárak, szövetkezetek élete, új iskolánk, rohammunka -
sunk, építő ifjúságunk. Frontunk közös munkavállalása stb.) jelöljük meg. 

Pályázatunk: 
1. Elbeszélés: Első díj 5.000 dinár, második díj 3.00O. harmadik díj 

2.000 dinár; 
2. Vers. Első díj 3.000 dinár, második díj 2.000. harmadik dü 1.000 

dinár; 
3. Egyfelvonásos színmű: Első díj 6.000 dinár, második díj 4.O0O, har

madik díj 2.000 din-ár; 
4. Háromfelvonásos színmű. Első díj 10.000 dinár, második díj 5.000, 

harmadik díj 3.000 dinár; 
5. Riport. Első díj 5.000 dinár, második díj 3.000 dinár, harmadik díj 

1.000 dinár. 
Pályázati föltételeink: 
a) A pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent írásokkal lehet 

résztvenni. 
b) A pályaművet két példányban, ri tkán gépelt sorokban, a papírnak 

csak az egyik oldalára írott szövegezéssel kell eljuttatni a HID szer
kesztőségébe jeligés boríték kíséretében. 

c) A beküldés határideje: elbeszélés f. é. szeptember hó 30., vers f. 
é. szeptember hó 30., riport ugyancsak szeptember hó 30.. egyfelvonásos 
színmű október hó 31., háromfelvonásos színmű f. é. november hó 30. 

d) A pályázaton csak jugoszláv állampolgárok vehetnek részt. 
e) A pályázat eredményét egy hónappal a pályázati határ idő után 

tesszük közzé. 
f) A HID fenntartja magának a beküldött pályaművek közlésének 

vagy kiadásainak jogát, tekintet nélkül azok minősítésére. 
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