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Illusztrátori pályázat Petőfi szövegekhez 

 

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata a Neumann János Egyetemmel együttműködve 

illusztrátori pályázatot hirdet a Petőfi-bicentenárium kapcsán az alábbi kategóriákban: 

• 1-4. osztályos diákok, 

• 5-8. osztályos diákok, 

• 9-12. osztályos diákok, 

• közoktatáson kívüli pályázók. 

 

A pályázat célja a Bács-Kiskun vármegyei lakosok aktív bevonása a Petőfi Emlékévekbe a 

megadott Petőfi-versek képzőművészeti megközelítésén, értelmezésén, a Petőfi-életmű képi 

megjelenítésén keresztül.  

 

A pályázaton minden Bács-Kiskun vármegyei lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező 

személy részt vehet korosztálytól függetlenül.  

 

A pályázati során a feladat versillusztráció készítése a megadott versekhez: 

• 1-4. osztály: Befordúltam a konyhára… 

• 5-8. osztály: Téli világ 

• 9-12. osztály: Száz alakba… 

• Közoktatáson kívüli kategória: A Nap 

 

A rajztechnika és az alkotás során használt eszközök szabadon választhatók. 

Méret: A/4-es formátum. 

 

Pályázóként egy alkotás nyújtható be. 

Kérjük, hogy név és bármilyen más adat ne 

szerepeljen a pályaművön!  

 



  

 

Benyújtás módja: lezárt A/4-es borítékban, a megfelelően kitöltött és aláírt pályázati 

adatlappal együttesen, postai úton vagy személyesen az alábbi címre: 

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. 

A borítékon kérjük legyenek szívesek feltüntetni: „Illusztrátori pályázat”.  

 

A pályázati adatlap kitöltése és benyújtása kötelező. A pályázati adatlapok elérhetők a 

következő linken keresztül. 

 

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy alkotását, nevét és osztályát a Bács-Kiskun 

Vármegye Önkormányzata központi és Petőfi Emlékévekhez kapcsolódó weboldalán és 

közösségi média felületein, valamint kiadványaiban megjelentesse. 

 

A pályamunkák beérkezési határideje: 2023. február 3., péntek, 13.00 óra. 

  

A beadott műveket szakértőkből álló zsűri bírálja, és dönt arról, hogy 2023 március folyamán 

mely alkotások kerüljenek kiállításra. A díjazottak értékes ajándékutalványokban részesülnek. 

Értékelési szempontok Teljesült Nem teljesült 

az üzenet eredetisége 3 0 

a kidolgozás minősége 4 0 

tartalom, kompozíció: a vers témájának megjelenítése 2 0 

tartalom, kompozíció: a vizuális kifejezésmód egyedisége 2 0 

tartalom, kompozíció: kreativitás, egyediség, a kifejezni kívánt üzenet 

érthetősége 

2 0 

tartalom, kompozíció: a technikai minőség (elrendezés, térkihasználás, 

stílus, színvilág, stb.) 

2 0 

 

Pályázati kiírással kapcsolatos további információ a njekonyvtar@gmail.com e-mail címen 

keresztül kérhető.  

 

Sikeres pályázást kívánunk!  

 

 

A pályázat a TOP-5.3.2-17-BK1-2021-

00004 kódszámú pályázat keretein belül 

kerül meghirdetésre.  
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