VÁRAK és RÉGIÓK
Nemzetközi multimédia pályázat középiskolásoknak
A Visegrádi Együttműködés létrehozásának 30. évfordulója alkalmából a „Várak és Régiók” című
nemzetközi projekten belül egy multimédia pályázat kerül meghirdetésre nappali tagozatos
középiskolás diákok számára. A kiírás célja elősegíteni a Duna és a Visztula menti népek, régiók,
országok közös történelmi sorsának és egymást segítő kapcsolatának megismertetését, továbbá a
felnövekvő nemzedékek részvételét e régiók és országok közötti együttműködésben.
Pályázat meghirdetői:
Magyarországon a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Település- és Területfejlesztők
Szövetsége Lengyelországban Sandomierz Regionális Múzeuma / District Museum Sandomierz
Szerbiában Galambóc Erőd Kft /Golubac Fortress Ltd Szlovákiában az Észak-Komárom
Erődrendszer /Pro Castello Comaromiensi
Pályázat részvevői:
A pályázaton nappali tagozatos középiskolai tanulók vehetnek részt. Egy tanuló legfeljebb
három különböző pályamunkát nyújthat be.
Pályázat tartalmai követelményei:
1. A pályázónak választania kell legalább egyet a következő várak és a hozzájuk tartozó
jelenlegi vagy történelmi régiók (vármegye, vajdaság, megye, tájegység) közül:
Magyaroroszág: Esztergomi vár
Magyaroroszág: Visegrádi királyi palota (kiegészítve Fellegvárral, Salamon-toronnyal)
Lengyelország: Sandomierz királyi várkastély
Szerbia: Galambóc (Golubac) erődje
Szlovákia: Komárnói erőd
2. A pályamű választott témáját hozza összefüggésbe a Visegrádi Négyek Együttműködés
Szerbiával kiegészített országaival (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia,
Szerbia). Az összefüggés vonatkozhat akár az egész pályaműre, de lehet csak egy rész is
pályamű bevezetéseként vagy zárásaként vagy a téma kifejtése közben és vonatkozhat egy
vagy több országra.
3. A pályaművek szövegeit magyar és/vagy angol nyelven kell elkészíteni.
Pályázat választható témái:
1. Téma: EURÓPA VÉDELMEZŐI
a. A fent felsorolt várak közül az egyik várhoz kapcsolódó történelmi esemény bemutatása,
amely a közép-kelet európai népek szabadságával, illetve az európai kulturális identitás
védelmével, fenntartásával van összefüggésben.
b. Egy történelmi esemény vagy folyamat, történelmi személyiség, konkrét embercsoport
tetteinek bemutatása, amely/aki közvetlen összefüggésben volt a felsoroltak közül legalább
két várral, illetve országgal/régióval, ahol ezek a várak vannak.
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2. TÉMA: VÁR ÉS RÉGIÓJA
a. A felsorolt várakból kiválasztott egyik várhoz tartozó régió földrajzi, történeti jellemzőinek
és a vár regionális gazdasági szerepének és turisztikai vonzerejének a bemutatása;
Pályaművek választható formátumai:
● videó (max. 5 perc – videóklip / interjú / riport /ismeretterjesztő videó stb),
● vagy prezentáció (max. 18 dia – PPT / Prezi stb)
Pályaművek értékelése:
A pályaműnek meg kell felelnie a fenti formai és tartalmi követelményeinek, a hazai és a
nemzetközi etikai, stb. normáknak. A beérkező pályaműveket a felsorolt hazai intézmények
által felkért zsűri értékeli és választja ki a legjobb pályaművet.
A tartalom értékelésének főbb szempontjai:
● a választott témakör feldolgozásának hitelessége, érdeklődést felkeltő bemutatása;
● a történelmi kapcsolatokra, együttműködésekre való utalás;
● a szerkesztés és a választott médián való megjelenítése módja, színvonala.
Díjazás:
● A legjobbnak ítélt magyarországi pályamű díja: egy családi hétvége (péntek estétől
vasárnap estig) az esztergomi várban (szállás + 2 ebéd) később egyeztetett időpontban 4 fő
részére (2 felnőtt, 2 gyermek) + 1 családi tárlatvezetés
Pályázat benyújtásának a határideje: 2022. február 28. 23:59 óra
A pályamű beküldése online a jelentkezési lapon keresztül történik. A Jelentkezési űrlap
letölthető itt vagy a weboldalon megtalálható linken: https://www.varmegom.hu/palyazatkozepiskolas-diakok-szamara
Részletes információt találtok a projektről annak saját honlapján https://castlesregions.eu/
Kapcsolat: info@castlesregions.eu
Budapest, 2022. január 18.
A Castles & Regions Projekt partnerei, mint a pályázat meghirdetői nevében:
Rezi-Kató Gábor sk.
Közös Munkacsoport elnöke
Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóhelyettese
MNM Esztergomi Vármúzeumának
igazgatója

Szilvássy István sk.
Közös Munkacsoport társelnöke
Magyar Település- és Területfejlesztők
Szövetségének elnöke

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International
Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
2

