COMUNICAT ARCASF
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A CLUBURILOR ȘI AUTORILOR DE SCIENCE-FICTION, ARCASF
anunță că a 39-a ediție a Convenției Naționale a Cluburilor și Autorilor de Science-Fiction,
ROMCON, va avea loc în perioada 7-9 septembrie 2018 la REȘIȚA.
Partenerul pricipal este Primăria Municipiului Reșița, avându-l ca primar pe IOAN POPA.
Invitați de Onoare ai ROMCON – 39 sunt:
 RODICA BRETIN (Brașov)
 DAN FARCAȘ (București)
 LUCIAN-VASILE SZABO (Timișoara)
Invitați speciali sunt:
 DANIEL BOTGROS (Reșița)
 GEORGE LAZĂR (Botoșani)
 CRISTIAN-CORNELIU TAMAȘ (București)
Fan Invitat Special:
 DAN POPESCU (Piatra Neamț)
Până la 1 februarie a.c. vor fi comunicati artiștii invitați speciali.
Juriul ROMCON 2018 are următoarea componență:
 MIRCEA OPRIȚĂ (Cluj-Napoca, președinte)
 TRAIAN BĂDULESCU (București, membru)
 DANIEL BOTGROS (Reșița, membru)
 RODICA BRETIN (Brașov,membru)
 LUCIAN MERIȘCA (Iași, membru)
În vederea unei bune evaluări a lucrărilor literare și artistice apărute în anul 2017, care pot fi
jurizate pentru a primi premiile ROMCON-2017, ARCASF îi invită pe toți iubitorii români de
science-fiction să propună la categoriile de premiere (existente pe site-urile romconsf.ro sau
arcasf.ro) lucrări literare (povestiri, nuvele, romane, volume de povestiri sau antologii), edituri,
publicații, filme, autori de artă plastică, bandă desenată etc. trimițându-și opțiunile până la 15
martie 2017 pe adresa de e-mail asociatia.arcasf@gmail.com propunerile lor, însoțite de un text de
minimum 300 de semne tipografice și maximum de 500 de semne tipografice, dacă sunt mai multe
propuneri la mai multe categorii de premiere, care să motiveze alegerea făcută.
Nu se iau în considerare propunerile care nu sunt însoțite de numele și prenumele, telefonul
mobil al propunătorului, precum și adresa de e-mail.
După această primă etapă, juriul ROMCON 2018 va selecta, în perioada 15 martie-15 mai 2018
lucrările ce vor fi nominalizate la fiecare categorie pentru Premiile ROMCON 2017.
Premiile ROMCON 2018 se vor decerna la 9 septembrie 2018 în urma votului juriului (50%) și
a participanților la ROMCON, care doresc să voteze (50%).
Programul General al celei de-a 39-a ediție ROMCON va fi definitivat până 15 mai 2018.
Președinte al Consiliului Director

ARCASF
Mircea Opriță

