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Felhívás 

Könyvtár gyerek- és tiniszemmel 

Az „Aranybulla” Könyvtár Alapítvány az Aranybulla Emlékévhez kapcsolódva – a könyvtár és az 

olvasás népszerűsítése céljából - plakátkészítő versenyt hirdet székesfehérvári általános iskolás 

gyermekeknek és középiskolás fiataloknak három korcsoportban: 

I. korcsoport: 3-4. évfolyam 

II. korcsoport: 5-8. évfolyam 

III. korcsoport: 9-12. évfolyam 

Tartalmi és formai követelmények: 

I és II. korcsoportokban: A plakát tartalmában és megjelenésében kapcsolódjon az Aranybulla 

Könyvtárhoz, legyen kifejező, figyelemfelkeltő, és tartalmazzon a könyvtárra és/vagy az olvasásra 

jellemző, könnyen megjegyezhető, frappáns szlogent. 

III. korcsoportban: A plakát tartalmában és megjelenésében kapcsolódjon az Aranybulla 

Könyvtár Aranybulla Emlékév programsorozatához (helytörténeti előadások, pecsétkészítő 

kézműves foglalkozások, gyermekszínházi előadás, komoly- és népzenei koncertek, plakátkészítő 

pályázat, slam poetry verseny), legyen innovatív, figyelemfelkeltő, és tartalmazzon könnyen 

megjegyezhető, frappáns szlogent. 

Minimum A/4-es méretben, tetszőleges szabadkézi technikával (víz-, akril-, akvarellfesték, tempera, 

pasztellkréta, zsírkréta, filctoll, színes ceruza, grafitceruza, vegyes technika) készített pályamunkákat 

várunk. 

Minden induló kizárólag egy alkotást küldhet, melynek hátoldalán szerepel a készítő neve és iskolai 

osztálya. 

Másik pályázatra már benyújtott munkával nem lehet nevezni. 

Pályamunkák beküldése: 

A plakátokat - a Jelentkezési lappal és szülői beleegyező nyilatkozattal együtt (letölthető: 

http://aranybulla.gstudio.hu/) – személyesen vagy postai úton az „Aranybulla” Könyvtár Alapítvány 

címére várjuk: 8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 1.  

A pályázó pályamunkája elküldésével hozzájárul annak külön ellenszolgáltatás nélküli, későbbi 

nyilvánosságra hozatalához. 

Beérkezési határidő: 

2022. május 31. (kedd) 

Értékelés: 

A pályamunkákat a szervezők által felkért szakmai zsűri bírálja el a témához való kapcsolódás, az 

ötletesség, a kidolgozottság és a technika sajátosságainak alkalmazása alapján.  

Korcsoportonként három helyezettet jutalmazunk könyvekkel, valamint rajz- és írószerekkel. 

A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs, az jogi úton nem támadható. 

Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2022. június 9. (csütörtök). 

A nem díjazott pályamunkákat az elbírálást követően nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. 

Székesfehérvár, 2022. március 31. 

 Csiszárné Mahler Mónika 

 igazgató, kuratóriumi elnök 

 „Aranybulla” Könyvtár Alapítvány 

 s.k.  

http://aranybulla.gstudio.hu/

