
ПРА ВИЛ НИК

46. Злат но пе ро Бе о гра да, 11. ме ђу на род ни би је на ле илу стра ци је 2011, одр жа ће се у 
Умет нич ком па ви љо ну „Цви је та Зу зо рић“, Ка ле мег дан, но вем бар 2011. го ди не.

ОР ГА НИ ЗА ТОР

Удру же ње ли ков них умет ни ка при ме ње них умет но сти и ди зај не ра Ср би је (УЛУ ПУДС) и 
Са вет из ло жбе: Јак ша Вла хо вић, пред сед ник, Оли ве ра Ба та јић Сре те но вић, Мир ја на 
Жив ко вић, Здрав ко Ми ћа но вић, Бо бан Са вић, Ми ро слав Ба та Бла го је вић, Гор да на Ле-
ско вац, Сло бо дан Јо ва но вић, Сло бодан Ма ној ло вић, Оли ве ра Ву ко тић и Гор да на Би ба 
Мар ко вић. 
Би је на ле је отво ре но свим умет ни ци ма све та. Из ла жу се све вр сте илу стра ци ја на ме ње-
не књи га ма, ча со пи си ма, но ви на ма, би бли о фил ским из да њи ма, цр та ним и ани ми ра ним 
фил мо ви ма, елек трон ским ме ди ји ма као и екс ли бри си. Из ла жу се штам па на де ла и 
пу бли ка ци је. Осим то га из ла жу се об ја вље ни и нео бја вље ни про јек ти ко ји би оба ве зно 
тре ба ло да бу ду ве за ни за од ре ђе ну те му и ли те ра ту ру, са озна ком из да ва ча. Из ла жу 
се ра до ви на ста ли по сле 1. ја ну а ра 2009. го ди не. За об ја вље не ра до ве по жељ но је уз 
илу стра ци је по сла ти књи гу, ча со пис, но ви не, ЦД и др. ко ји ће та ко ђе би ти из ло же ни. 
Сва ки аутор под но си ра до ве јед не или две те мат ске це ли не ко је не пре ла зе из ла гач-
ки про стор ве ћи од 1.40 м² (2 x 70 x 100 цм). Мак си мал ни фор мат јед ног ра да не сме да 
пре ђе 70 x 100 цм или 100 x 70 цм.
Стра ним уче сни ци ма до зво ље но је уче ство ва ње на из ло жби са ква ли тет ним ре про-
дук ци ја ма, ма да се пре по ру чу ју ори ги нал не илу стра ци је. За до ма ће из ла га че пре по-
ру чу је се да под не су ори ги нал не илу стра ци је, ма да је до пу штен и ква ли те тан принт. 
Умет ни ци ко ји пр ви пут узи ма ју уче шће мо гу под не ти ра до ве на ста ле у по след њих пет 
го ди на. Де ла мо гу би ти ре а ли зо ва на у свим кла сич ним и са вре ме ним тех ни ка ма. Ша љу 
се нео пре мље ни ра до ви. На по ле ђи ни сва ког ра да мо ра чит ко би ти на пи са но (гра фит-
ном олов ком) име и пре зи ме илу стра то ра и ред ни број сва ке илу стра ци је (ускла ди ти са 
бро је ви ма у при ја ви). Ауто ри мо гу сла ти ра до ве ин ди ви ду ал но или пре ко умет нич ких 
ор га ни за ци ја, ме ђу на род них уни ја, из да ва ча итд. Ор га ни за тор се оба ве зу је да вра ти 
ори ги нал не ра до ве. Прин то ви, књи ге, ча со пи си, но ви не, и др. осим би бли о фил ских 
из да ња, не вра ћа ју се. 

ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ

При ја ве за из ло жбу, уз пра те ћу до ку мен та ци ју, под но се се на фор му ла ри ма ко ји се мо гу 
до би ти од Ор га ни за то ра. Фор му ла ри се мо гу до би ти и елек трон ском по штом на сај ту: 
www.ulupuds .or g. rs /zlatn op er o. htm.
Уз п ри јa ву дост ав ити ЦД с а  ма териј ал ом  за жир ир ање  и ка тал ог : скенир ан и  ма теријал 
максималне димензије А4 р езолуција 30 0  dpi,  JPG, TI FF ил и  EPS  ф ормат у  R GB реж иму 
рада.  С ва ку фотог рафију  оз начити  именом  и  презиме ном  аутор а  и нази вом  р ада. 

Радове  и  пријавни фор му лар доста ви ти до 5 . септе мбра 2011.  г одине  на  следећу а дресу:
УЛУПУДС (ЗЛАТНО ПЕРО)
ТЕРАЗИЈЕ 26/II, 11103 БЕОГРАД
PO BOX 87

ВАЖНА Н АП ОМЕНА:  Ка ко би избегли п роб ел еме са  цари но м,  молим о  вас да на 
п ошиљкама вид но  напишет е следе ће : АДМ . ПОШТА БЕ З  ВРЕДНОСТИ
За дигиталне принтове и копије: ШТ АМПАНА СТВАР 

Т ро шкове сл ања ра до ва сноси  са м аутор. Ра до ви ће бит и  враћени до сре дине 201 2. 
 годин е.  У слу чају да аут ор  жели да  по клони радове  ТРЕБА т о  да  назна чи у п ри јави. 
За  а уторе из Бео гра да пријем ра до ва је,  такође  д о 5. сеп тем ба р  2011.  године, ра д ним 
дани ма  у  просторијама УЛУПУДС-а,  Бе оград, Т ер аз иј е  26/II , од 10 до 15  часова.

ПАР ТИЦИПАЦИЈ А

Од  20 ЕУР-а  (нет о) за у чес нике и з ино ст ра нства за  п оштан ск е трошкове  слања 
кат алога и вра ћања рад ов а. 

У плате  ЕУР врш е  се н а рачун: 
KORESPODEN TNA BANKA: COMMERZBANK AG, F/M
SWIFT ADRESA : COBADEFFXXX
BANKA  KORISNIKA: ALPHA BANK SERBIA A.D.
SWIFT ADRESA: JUBAR SB GXXX
KORISNI K: ULUPUDS
NAZ I V I ADRES A: KRALJA MILANA 2, 11 000  BE OGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
BROJ RAČUNA: 180100121002577537
IBAN: RS 35180330100021300361

У  износу о д  1 000 R SD  (10 ЕУР-а )  за уче сн ик е  из  Србије.  
Студе нти  не плаћају парт иц ипаци ју . 

Уплате д ин арске – РСД ( за  домаће и злагач е): 
УПЛАТ ИЛАЦ: И МЕ, ПРЕЗИМЕ И  АДРЕС А УЧЕС НИ КА
СВРХА  УПЛАТЕ :  46. ЗЛ АТ НО  ПЕРО
ПРИМАЛАЦ: У ЛУ ПУДС, БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 26/II
БРО Ј Р АЧ УНА: 180 -10 01210 01 1999-4 3

 
СЕЛ ЕК ЦИЈА

Св и прис пели р ад ови подл ежу селекц ији  ж и рија.  С ав ет изло жбе  ујед но  ј е и  селе кцион а 
 ко мисија .
 

НАГР АДЕ
 
Међународни жири дод ељу је сл ед ећ е н аграде:  Гран д При,   три  награде Ме ђу народно  
Злат но пе р о  Београ да , одговарајућег новчаног износа као и три  пла кете Златн о  перо 
Бе ог рад а, по часне д ипл оме за ум етн ике  и изд авачке  кућ е  и Нагр аду з а  не објав ље ну 
 дечју  илуст р аци ју, ко ју додељује  и здавачка кућа  Креати вн и центар. 
На  изложби  ће  ис ти жир и,  д оп уњен  са  по јед ни м  представ ником  до дељивача  наг ра да,  
доделит и  и д руге н аграде по д  покровит ељс твом и зда вачких кућа и спо нзора.  
Добит ни к на граде  Г ранд Приx  стиче пра во  н а с амоста лн у  изложб у у  ок виру 12. ме ђу-
народно г  бијенал а илу ст рације 2013 . године.

 
КАТАЛОГ 

Св аки изл аг ач има  п ра во на по једа н бе сплатан  пр имерак  ката ло га  или Ц Д. По шт анске 
тр ошков е  слања  кат ал ога сн оси  излаг ач.  С ва ки  изла га ч дозвољ ав а бесплатн о реп род ук-
ов ање радов а  за ка та ло г и ос та ле  п ублика ци је  у фун кцији Би је нала. О рга ни затор задр-
жава пр аво  да изл ожб у презен ту ј е и у др угим културним  центрима у  пери од у  до  маја  2012. 
 

УЛУПУД С

 Др Дијана  М илаши нов ић Марић ,  кустос  и зл ожбе 
Уд ру жење лик овн их  умет ни ка прим ењених уме тн ос ти и дизајнера Срб и је (УЛУП УД С), 
Теразије 26/II, 11000 Београд, Србија 
тел. +381 11 2685 780; +383 11  2688  721; тел/фаx: +381 11 2686-548 
 Поштански фах (П.О.Б.) 87, 
мејл: ulupuds@beotel.rs; kustos@ulupuds.org.rs
сајт:  ww w.ulupuds.org.r s 

11. МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ

РАДОВЕ И ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 
ДОСТАВИТИ ДО 5. СЕПТЕМБРА 2011.

YOUR ILLUSTRATIONS AND ENTERY FORM 
SHOULD BE SUBMITED BY SEPTEMBER 5, 2011

11TH INTERNATIONAL BIENNIAL OF ILLUSTRATION 

46. ЗЛАТНО ПЕРО БЕОГРАДА

46th GOLDEN PEN OF BELGRADE

Удружење ликовних уметника 

примењених уметности 

и дизајнера Србије

Теразије 26/II, 11103 Београд, Србија 

Поштански фах (П.О.Б.) 87

тел: +381 11 2685 780, 2688 721, 

тел/факс: +381 11 2685 548

мејл: ulupuds@beotel.rs

сајт: www.ulupuds.org.rs



REG ULATIONS

The 46 th  Go ld e n Pen  of  Belgrade,  T he 1 1th International Biennial of Illus tr ation  2 011, will b e 
h eld at t he  “C vijeta Z uzo rić” A rt  Pavillion, Kal em eg dan, Belgra de ,  November, 2011 .
 

ORGANIZERS

The  organiz er s  o f the Bien nial are the  Serbian Asso cia tion of Ap plied Arts Artist s  an d 
 Desig ne rs (ULU PUDS),  a nd the E xh ibition C ou ncil:  J akša Vl ah ov ić, Pres id ent, O li vera Batajić 
Sr et en ović, M irjana  Živkov ić , Zdrav ko Mić an ov ić, Boba n  Savić , M iroslav  Ba ta Bla go je vić, 
Gor da na Les kov ac , Slobod an  Jova no vić, Slob od an Ma nojlov ić , Olivera Vuk ot ić i Gordana 
Biba  Marković. 
The Biennial is open  t o  ar tists al l  over  t he world.  All cat eg or ies of i llu stration s f or  b ooks, 
 ma gazines,  n ewspapers, bib li ophile ed iti ons, a nimated fi lms , cartoons, electronic  m ed ia, 
ex li brises, etc., sh all  b e  exhibited. P rinted w or ks  and public at io ns shall als o  be exhibite d. 
T he orga n izer shall  exhibit both  pub lished (bea ri ng t he name of the pub lisher) an d unpu-
blish ed  works which have been made since January 1,  2 009. Th e works  sh all dea l  with a 
specific theme o r literary  mat erial. For  works  th at hav e  been publi sh ed,  we woul d welcome,  
besid es  t he illu str ation it self, a  bo ok, magazine, newspapers,  v id eo cassette  etc, w hi ch  
shall b e e xhibited too. Books, magaz ine s, news papers, etc. sha ll  no t  be ret ur ned, unless 
t hey are  bibliophil e  ed it ions.
Each a uthor wishin g  to participate shall su bmit wo rks dealing  w ith one  or two themes, taking 
the maximum spac e  of 1.4 0 m²  2 x (7 0  x 10 0cm). The maximum size of one ill us tration  i s 
 70x100 or 100  x 70 cm.
F o reign p art ici pa nts ma y submit hig h  quality r eproduc ti ons in st ead  of  originals,  t ho-
ugh original  i ll ustrations are  prefer abl e.  For participa nts fro m  Serbia   recommen de d 
that  subm it  or iginal artwork,   although it is  acceptab le  a nd  good quality print.  Artists pa-
rticipating f o r the first t im e may submit work s created in  t he c ou rse of the la st five years . 
 Il l ustrations  can be  mad e  in all trad itional and mo der n techniques, and should be sent 
 unf ramed. On the  ba ck  o f each   work s ubmit ted for the exhibi tion please  write leg ib ly, in 
lead  pe ncil , the name and  s urname  of the illustr at or a nd the ordinal numbe r of each ill-
ustration   mu st be  the same as t he number this  exhibit bea rs on t he en try  form .   A ut-
hors may subm it thei r entries  i nd iv id ually,  or  th ro u gh thei r art o rgan izations, inter nat ional  
unions, publishers, etc.

ENT RI ES

Entry -fo rms, as  well  as  all inf or mat io n concerning ot he r  neces sary documentation ,  ca n be 
obtained directly from  th e Organizer , or by e-mail on  the following web  site:  
www.ulupu ds. or g.rs 
The entry -fo rm should be ac co mpanied by  a  C D together with the material for revie wi ng  
by the  J ury, a s well as wi th  a catalogue:  m ax imum size of the material is A4 re solution 300 
 dpi, JPG, TI FF or  EPS fo rmat in R GB mode. E ac h photo shoul d bear the  name and surname 
of the a ut hor  an d title of  the work.  

Your illu str ations and  en try-form should be subm it ted by  September  5, 2011, t o the f ol-
lo w ing addres s: 
ULUPUDS (THE GOLDEN PEN)
TERAZIJE 26/II
11103 BELGRADE, SERBIA
PO BOX 87
IMPORT A NT NOT E: To avoid  cu st om prob lems pl ea se wr ite on the en velope: 
SAMP LE  WITHOUT V AL UE
For  digital pr in ts and copi es:  PRINTED MATTER

P os tage c os ts a nd  return costs (for ori ginal illustr ations  onl y) shall be bo rne  by the author . 
Entries shall be retu rned by  the middl e of 2012.  If any aut hor  wishes to present   his en try, 
or entri es,  as a gift,  PLEASE SPE CI FY  w hen submitting your entry.

PAR TICIPATION FEE 

2 0 EUR ( ne t)  per 1 entry form, f or  foreign partic i pants  is  only for postag e costs. Please 
enclose,  wi th your  en try form and works, the  r ec ei pt confirming payment of t he partic-
ipation fee.

E UR paym en t shoul d  be  made  to th e follo wi ng a ccount.
C OR RESPONDENT BANK: COMMERZBANK AG, F/M
SW IFT : COBADEFFXXX
B ENEFICIARY`S BANK: ALPHA BANK SERBIA A.D.
SW IFT: JUBAR SB GXXX
BENEFICI ARY: ULUPUDS
NAME  A ND ADDRESS: KRALJA MILANA 2, 11 000  BE OGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
ACCOUNT NUMBER: 180100121002577537
IBAN: RS 35180330100021300361  

Participants from Serbia pay regis tration fee of 1000  RS D  (1 0 Euro). 
Students do n ot pay pa rticipation.

RS D payme nt , should be  m ade to t he  f ollowing account  (for do me stic part icipants):
P AY ER : NAME, S UR NAME AND ADDRESS OF P ARTICIPANT S
PU RPOSE OF  PAYMENT :  46  GOLDEN PEN 
R ECIPIEN T: ULUPUDS, BEOGRAD, TERAZIJE 26/II
ACCO UNT  NUMBER: 18 0-1 001210011999- 4 3 

SELECTION

A ll  entries shall be  re vi ew ed by  th e Selecti on Jury.  The  Exhibitions Council is al so  th e 
 S election Jury. 

AWARDS

The  In ternatio nal Jury shall award the following prizes:  Th e  Gr a nd Prix , three awards  – 
 The Internati on al Golden Pe n of Belgrade (аppropriate amount in dinars);  th ree pla qu es 
– Th e G olden Pen  of Belgrade ; h onorary diplomas to a rt ists  and pub lishers a nd  Awa rd 
for u npublished ch ildr en’s il l us tratio n, given by the publish er Creati ve  Center.
The Grand Prix  winne r  is  e ntitled  to  his  o wn one- person-exhibiti on  of illust ra tion s within 
the 12th  B ie nnial of Il lu st ration in 2013. 

CATALOGUE

Each exhibitor shal l  be  entitled to  a free co py of the catalo gue or CD. Po stal charges  s ha ll  be 
born e by the author. All pa rt ic ipating authors shall grant the or ganizer  the  rig ht to use, f re e 
 of charge, their  entri es  in the  ca ta logue or in  an y  other  Bie nnial publication. T he organize r 
 re se rves the  right  to  presen t the e xhibition in other cu ltural c en ters  un ti l  may 20 12. 

 
ULUP UD S

D ijana  M ilašinov ić Mari ć,  P h D, Exhibit ion Curator
Serbian Asso cia tion of  Ap pl ied Arts Artists an d D esigner s
Terazije 26/II, 11000 Belgrade, Serbia
PO Box 87
tel. + 381 11/2685-780,  2688-721, 
tel/fax 2686-548
e-mail address: ulupuds@beotel.net;  kustos@ulupuds.org.rs
web site: www.ulupuds.org.rs 

YOUR ILLUSTRATIONS AND ENTERY FORM 
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11TH INTERNATIONAL BIENNIAL OF ILLUSTRATION 

11. МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ

РАДОВЕ И ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 
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БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ ЗА КАТАЛОГ

ПРИЈАВА РАДОВА

Име / Name

Аутор илустрације / Author of illustration Аутор илустрације / Author of illustration

Нe

No

Да

Yes

BIOGRAFICAL DATA FOR CATALOGUE

NOTIFICATION OF EXHIBITION

Адреса / Address

Имејл, телефон, сајт / E-mail, telephone, site

Образовање / Education

Кратка биографија / Short biography

Награде за илустрацију / Prizes for illustration

У случају да се изложба преноси, дајем сагласност за слање мојих радова.

In case of transfer of the exhibition I agree that my work may be transfered and exhibited.

Писац и наслов / Writer and title Писац и наслов / Writer and title

Техника / Tehnique Техника / Tehnique

Вредност рада / Value of exhibit Вредност рада / Value of exhibit

Издавач и година / Publisher and year Издавач и година / Publisher and year


