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a közösség, ahol élek? 

 

HONISMERETI, HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT 

                                         2018. 

 

 

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület „Mit jelent nekem a szülőföld, a 

közösség, ahol élek? – képekben, szavakban, művészetben” címmel 

honismereti, helytörténeti pályázatot hirdet Veszprém megye diákjainak. 

Pályázat célja:  

A pályázat célja, hogy a Veszprém megyében élő 10-18. éves általános és középiskolás 

diákok aktív és kreatív alkotói tevékenység, élményszerű tájékozódás során 

megismerjék, bemutassák szülőföldjüket, azt a szűkebb közösséget, ahol élnek. Az 

irodalmi mű és a képzőművészeti alkotás mellett a film, mint médium alkalmas a 

fiatalok megszólítására, nagyszerű lehetőség az önkifejezésre. A pályázat a fiatalok 

lakóhelyén fellelhető értékek, illetve ezekhez kapcsolódó érzések bemutatását tűzte 

ki célul. 

Korcsoportok:  

I. Általános iskola 5-8. osztályos tanulók 

II. Középiskola 9-12. osztályos tanulók 

Korcsoportonként a következő témakörökben: 

1. kisfilm, video készítése (2-5 fős csapattal) 

2. irodalmi mű (vers vagy próza) készítése (egyénileg) 

3. rajz, festmény készítése (egyénileg) 

Technikai információk: 

 Kisfilm, video készítése: A kisfilm, video időtartama: min. 3 perc, max. 8 perc. 

A pályaműveket DV(720x576) vagy FullHD (1920x1080) h.264 típusú 

konvertálásban, MP4 vagy AVI kiterjesztésben kérjük elküldeni. 

 Irodalmi mű (vers vagy próza) készítése:  

o vers 16 soros – 32 soros terjedelemmel 

o próza 2800-4500 leütés szóközzel 

 Rajz, festmény készítése: A/3 vagy A/4 méretű, bármilyen rajz technikával 

készült alkotással lehet pályázni. 

 

 



Beadás módja: 

 Pályázati adatlap kitöltése, megküldése 

 A művek postai úton beküldhetők: Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
Veszprém megyei helyismereti gyűjtemény, 8200 Veszprém, Komakút tér 3. 
A borítékra írják rá: PÁLYÁZAT – Mit jelent nekem a szülőföld, a közösség, ahol 
élek? 

 Személyesen leadhatók az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban a Veszprém 
megyei helyismereti gyűjteményben, a nyitvatartási időben 

 A rajz, festmény kategória kivételével a pályázati munkák elektronikus úton 
beküldhetők a veszprem.honismeret@gmail.com email címre 

Beadási határidő: 2018. április 3. kedd 

Az eredményes pályázókat emailben értesítjük, és meghívást kapnak a Honismeret 

Napja megyei rendezvényünkre, ahol a legjobb alkotások kategóriánként és 

korosztályonként értékes díjazásban részesülnek. 

Eredményhirdetés ideje, helye: 2018. április 24. kedd 15 óra, Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár, Kisfaludy terem 

A pályázó csak saját szellemi termékével pályázhat. A pályázatok egymástól 
függetlenek, egy pályázó több pályamunkát is benyújthat és több témakörben is 
pályázhat. Kérjük, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online 
megjelenést is publikációnak tekintjük.  
A pályamunkát Veszprém megyei közgyűjteményekben helyezzük el, kezelésük a 

szerzői jogok tiszteletben tartásával történik. A kiírásnak nem megfelelő 

pályamunkákat nem őrizzük meg.  

Pályázati adatlap nélkül pályamunkát nem fogadunk el. 

A pályázati adatlap letölthető: http://veszpremhonismeret.blogspot.hu/ 

További információ: Szabóné Vörös Györgyi szavogyo@gmail.com 

 

 

Veszprém, 2018. január 31. 

      

 

      Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 
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Mit jelent nekem a szülőföld, a közösség, ahol élek? 
Honismereti, helytörténeti pályázat 2018.  

 

Pályázati adatlap 

 

Témakör: ...........................................................................................................................  

Korosztály:  .......................................................................................................................  

Név, osztály (csoport esetén minden csoporttag neve, osztálya): 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Iskola neve és címe: .........................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Értesítési e-mail cím: .......................................................................................................  

 

 


