
Poszterpályázat a design világnapja alkalmából 
2009. 
 
Design – az emberi kreativitás eredménye  
 
 
A PÁLYÁZATRÓL RÖVIDEN  
  
Az először 2007. június 29-én, az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi 
Tanácsa, az Icsid fennállásának 50. évfordulóján meghirdetett világnap azzal a céllal 
jött létre, hogy nyomon kövesse a formatervezés kialakulásának és fejlődésének 
történetét.  
  
A 2009-es világnap ünnepén az Icsid tagegyetemein tanuló hallgatók azt a feladatot 
kapják, hogy tervezzenek egy olyan posztert, amely bemutatja a design központi 
szerepét az emberiség létében. A poszter lehet egyedi grafikai alkotás, vagy tárgyak 
tervéhez készített illusztráció, a “Design – az emberi kreativitás eredménye” témára. 
 
Áttekintés  
 
Az embert a kreativitásra való képesség minden más fajtól megkülönbözteti. Évmilliók 
során az emberi képzeletet és kíváncsiságot megtestesítő kérdésfeltevés, kutatás, 
tanulás, feltalálás és tervezés eredményeként fokozatosan hoztuk létre a világot, 
melyben most élünk.  
 
A design modern világunkat építő és formáló szakmává fejlődött. A jövő formatervezői 
a múlt eredményeiből merítve, használati tárgyaink, lakóépületeink és 
munkakörnyezetünk alakításával egy mindannyiunk számára jobb világot kívánnak 
létrehozni. 
 
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Jelentkezés 
  
A pályázaton való részvétel ingyenes. Kizárólag az Icsid tagegyetemek hallgatói 
nevezhetnek. (Magyarországon a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Nyugat-
magyarországi Egyetem). A hallgatók különböző designterületek között együttműködve 
is pályázhatnak.  
Az Icsid tagegyetemek teljes listája a következő internetes címen található: 
http://www.icsid.org/education/schools_list.htm.  
 
A nyertes kiválasztása  
 
A pályázaton egy (1) nyertes kerül kiválasztásra. Az eredményt 2009. május 19-én 
hirdetjük ki.  
  
A nyertes pályaművet az Icsid a 2009-es design világnappal kapcsolatos promóciós 
tevékenység céljából felhasználja és digitális formában (PDF) továbbítja a többi 
tagszervezetnek. 



 
Formai követelmények  
 
1) 70cm x 100cm PDF (300dpi, maximum 5MB-os digitális fájl)  

2) A tájolás lehet fekvő ill. álló  

3) A beadott pályázaton szerepelnie kell a következő szövegnek : “World Industrial 

Design Day”, “29 June 2009”   

4) A poszteren szerepeltetni kell az Icsid hivatalos logóját*  

5) és az Icsid internetes címét (www.icsid.org) 

6) Minden egyéb szöveg csak angolul szerepelhet 

7) A tervhez készítsenek egy max. 500 szavas magyarázatot a pályázati téma poszteren 

megvalósított értelmezéséről 

8) A tervekre nem kerülhet aláírás vagy más beazonosítható jelzés!  

9) A nyertes poszter-fájlt nyomtatható minőségű PDF formátumban is el kell készíteni 

* A hivatalos Icsid logó EPS verzióját a következő linken lehet letölteni: 
http://www.icsid.org/events/events/calendar375.htm
 
ÉRTÉKELÉS 
A pályamunkákat az Icsid vezetőségét képviselő, neves design szakemberekből álló 
bizottság értékeli.  
 
A zsűri tagjai 
Brandon Gien, az Australian International Design Awards vezérigazgatója (Ausztrália) 

Wen-long Chen, a Nova Design elnöke (Tajwan) 

Leimei Julia Chiu, az International Design Center NAGOYA igazgatója (Japán) 

Martin Darbyshire, a Tangerine elnök-vezérigazgatója (Egyesült Királyság) 

Jae-jin Shim, formatervező / KOASWELL Co., Ltd. egyik alelnöke (Dél-Korea) 

Kazuo Tanaka, elnök, formatervező, GK Design Group (Japán) 

Várhelyi Judit, a Magyar Formatervezési Tanács irodavezetője (Magyarország) 

Az értékelés szempontjai 

A beadott pályázatokat az alábbi kritériumok szerint értékelik:  

– a téma értelmezése 

– egyértelmű üzenet  

– a terv vagy innovatív koncepció eredetisége 

– művészi megvalósítás 

 

http://www.icsid.org/events/events/calendar375.htm


A pályaművek beadása  
A pályaműveknek e-mailben, nyomtatásra alkalmas PDF formátumú fájlként legkésőbb 
2009. május 4., 23:59-ig (keleti parti idő, EST) kell beérkezniük az Icsid titkárságára. 
(Magyar idő szerint ez május 5., hajnal 4:59.) 
 
E-mail cím: office@icsid.org  
Tárgy: World Industrial Design Day 2009 poster submission 
  
A leadott munkákhoz csatolni kell a jelentkező által aláírt jelentkezési lapot, amely 
dokumentálja, hogy a terv saját munkája és a posztert maga készítette.  
 
Díj  
  
Azontúl, hogy a nyertes pályamű lesz a design világnap 2009 (World Industrial Design 
Day 2009) hivatalos posztere, a nyertes (1 fő) ingyenesen részt vehet a 2009. november 
23–25-én megrendezésre kerülő Icsid formatervezési világkongresszuson (Icsid World 
Design Congress) és az ennek részét képező, 2009. november 22-én tartandó oktatási 
konferencián. A díj magában foglalja a menettérti repülőjegyet a nyertes lakóhelye és 
Szingapúr között, valamint öt éjszakát egy hotelben. (A szállást és az utazást az Icsid 
titkársága szervezi.)  
 
Szerzői jogok és sokszorosítás 
  
A beadott pályázati munkák által képviselt szellemi tulajdon joga mindvégig a szerzőket 
illeti. A nyertes szerző korlátlan felhasználási jogot biztosít az Icsid számára (a 
jelentkezési lapon található felhatalmazás aláírásával), munkájának a szervezet által 
választott, tetszőleges felhasználására. 
  
A tervező írásos engedélye nélkül az Icsid nem változtathatja meg vagy egészítheti ki a 
beadott munkát. 
 
A nyertes pályázat szerzőjének/szerzőinek nevét poszterük felhasználása során minden 
alkalommal megemlítik, illetve a design világnap 2009 eseményeivel kapcsolatos 
sajtóanyagokban az őket megillető módon szerepeltetik. 
 
A nyertes munka kihirdetése után az Icsid weboldalán (www.icsid.org) található 
pályázati galériában minden beadott pályamunka megtekinthető lesz.  
  
További információk:  
 
Andréa Springer  
Icsid kommunikációs manager  
 
e-mail: aspringer@icsid.org 
telefon: + 1 514 448 4949 ext. 232 



WORLD INDUSTRIAL DESIGN DAY 2009 

Poster competition entry form 

Please print your information legibly 

First name: ______________________________________________________ 

Last name: ______________________________________________________ 

Gender: _______________ Male _______________ Female 

Name of institution: _______________________________________________ 

(The World Industrial Design Day 2009 poster competition is open to Icsid Member 

Schools only) 

Year of study: _____________________ Degree: _______________________ 

Programme: _____________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________ 

Telephone: ______________________________________________________ 

(Including area code) 

Address: ________________________________________________________ 

City: ___________________________ Province: ________________________ 

Country: ________________________ Postal code: ____________________ 

Signature: _______________________________________________________ 

I confirm that this entry is my original work and grant the International Council of 

Societies 

of Industrial Design (Icsid) permission to use this entry for circulation and publicity 

purposes relating to World Industrial Design Day 2009. 

About the design 

Please provide (in 500 words or less) a brief description of your design concept. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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