
 

A műtárgyak titkos élete – meseíró pályázat 

 

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum (BTM Vármúzeum) meseíró pályázatot hirdet 

8 – 16 éves diákok számára. 

 

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA 

Nézd meg az állandó kiállításainkat és válassz ki egy vagy több számodra kedves műtárgyat és 

meséld el, mit csinálhatnak, miután kiürül a múzeum és bezárulnak a kapui! Engedd szabadjára 

a fantáziádat és írd meg nekünk akár prózai, akár verses formában, hogy milyen a műtárgyak 

titkos élete! 

 

Állandó kiállítások:  

Buda, „A királyi méltóság széke és trónusa”- A középkori királyi palota 

A királyi palota – A kultúra vára – A Budavári palota története 1686-tól napjainkig 

Budapest – Fény és árnyék – A főváros 1000 éves története 

Gótikus szobrok a budai királyi palotából 

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A pályázók három külön korcsoportban indulhatnak: 

1. korcsoport: 8-11 éves (alsós korosztály) 

2. korcsoport: 11-14 éves (felsős korosztály) 

3. korcsoport: 14 – 16 éves (középiskolás korosztály) 

Pályázni csak önálló alkotással lehet. Egy pályázó egy, nyomtatásban vagy online eddig még 

meg nem jelent pályaművet küldhet be. 

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

Terjedelem: max. 5-6 oldal (A4-es méret) 

Betűtípus: Times New Roman 

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5 

Formátum: Word vagy PDF fájl 

 

A dokumentumot az alábbi formula szerint kell elnevezni: BTM_a mű címe ékezetek nélkül 

(Minta: BTM_az en tortenetem) 

 



 

 I. Jelentkezési szakasz: 2022. szeptember 21. – 2023. december 21. 16.00 óráig 

 

A pályázat benyújtása a jelentkezési lap kitöltésével, a nyilatkozatok elfogadásával, és a 

pályázati anyag elküldésével válik érvényessé. 

 

Az űrlap az alábbi linken található:  

https://forms.gle/NykeKMTcMoLapzxA7 

 

 

II. Bírálati szakasz: 2022. december 22-től 2023. január 23-ig 

 

A szakmai zsűri dönt a korcsoportok nyertes pályázatairól 

 

III. Eredményhirdetés 2023. január 24. 

 

A pályázat nyerteseit 2023. január 24-én emailben értesítjük. 

A nyertes pályaműveket az eredményhirdetés utáni napokban a https://www.varmuzeum.hu/ 

oldalon, valamint a múzeum Facebook oldalán közöljük. 

(https://www.facebook.com/budacastlemuseum/ ) 

 

IV. Ünnepélyes díjátadó: 2023. május 

 

A nyeremények minden korcsoportban azonosak a korosztályi sajátosságokhoz igazítva. 

 

I. helyezett:  

- A pályaműből a Múzsák Társulat Független Utazó Színház készít egy színdarabot, 

amelyet a díjátadón mutatunk be.  

- dedikált könyv, társasjáték 

II. helyezett: családi belépő a BTM tagintézményeibe (1 évig érvényes), dedikált 

könyv, társasjáték 

III. helyezett: családi belépő a BTM tagintézményeibe (1 évig érvényes), dedikált 

könyv 

 

A díjátadó és előadás pontos időpontjáról az eredményhirdetés után tájékoztatjuk a 

díjazottakat. 

 

https://forms.gle/NykeKMTcMoLapzxA7
https://www.varmuzeum.hu/
https://www.varmuzeum.hu/
https://www.facebook.com/budacastlemuseum/


A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaműveket (nem csak az első három helyezett) 

a BTM Vármúzeum egy nyomtatott mesekönyv formájában publikálja, amelyet Szert-

Szabó Dorottya, grafikus illusztrál. 

 

 

 


