
 1 

  NOVELLA PÁLYÁZAT WEKERLE SÁNDORRÓL 
 

                              
 
I. Pályázat kiírói:   Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány    
      Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely   
 

II. Pályázat célja:    Wekerle Sándor történelmi emlékezetének megőrzése, saját kora,   
      jelenkori párhuzamok, személyes élmények bemutatása  

A novellában Wekerle Sándor személyiségének megjelenítése oly módon, 
hogy a történet akár Wekerle korában, akár a jelenkorban játszódhat. 
Fontos követelmény, hogy Wekerle Sándor sokoldalú történelmi szerepét 
úgy mutassa be, hogy a novellán keresztül megelevenedjen Wekerle 
Sándor történelmi alakja. 

   

III. Tematika:    1.  Az én Wekerlém / találkozásom Wekerle Sándorral / 
      2. Időutazás Wekerle korába 

   

IV.  Kategóriák:    Ifjúsági kategória / 14 - 18 éves korig /  
      Felnőtt kategória / 18 év felett korhatár nélkül /  
 

V. Pályázók köre:        A pályázaton amatőr és már ismert, publikált művekkel rendelkező írók  
   egyaránt részt vehetnek.  
   Földrajzi-területi megkötés nincs, de a kiírók elsősorban Magyarországon     
   és a Kárpát-medence magyarlakta területein élők novelláit várják.  

 

VI. Díjazás:          Ifjúsági kategória: 1. nyertes    100.000 Ft pénzjutalom  + díszoklevél 
      Felnőtt kategória:  1. nyertes    100.000 Ft pénzjutalom  + díszoklevél 
 

VII. Zsűri:    Elnök: Prof. Dr. Báger Gusztáv, József Attila-díjas költő és közgazdász        
                                      Tagjai:  

   B. Kiss László, Fejér Megyei Hírlap Fejér Megyei Príma díjas újságíró  
   Dr. Kárbin Ákos, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára  
   főosztályvezető helyettes, Wekerle-kutató történész 
   Fazekas Judit, Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és      
   Muzeális Kiállítóhely igazgató helyettes 
   Belegrai Tamás, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum   
   Régészeti és Antropológiai Tár vezetője 
 

VIII. Pályázati feltételek:   
 

Novella terjedelme:    magyar nyelven minimum kettő, de maximum nyolc A/4-es oldal 
     (Arial betűtípussal, 12 pt méretben, normál sorközzel)  
 

Leadás módja:   - word doc és pdf dokumentum fájlban elektronikusan vagy 
- gépelt, nyomtatott formátumban  
 

Pályaművek száma:   egy pályázó tematikánként maximum egy-egy pályaművet nyújthat be.  
 

Leadás határideje:   2019. szeptember 30.  Ifjúsági kategória:  2019. október 15.  
 

Leadás módja és helye: e-mailben:     konyvtar@lambergkastely.hu 
      személyesen:  Lamberg-kastély Könyvtár, 8060 Mór, Szent István tér 5.  
 

Egyedi azonosítás:     A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázó nevét, a kategóriát (ifjúsági  
    vagy felnőtt) továbbá a választott tematikát.    
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IX. Bírálat és zsűrizés 
 
Bírálat módja:     A leadott pályaműveket a kiírók által felkért bírálóbizottság nyilvános  

szempontrendszer alapján  értékeli, rangsorolja.   
A legmagasabb pontszámot elérő pályamű nyeri el kategóriánként  
az első díjat. 
A kiírók fenntartják a jogot arra, hogy megfelelő színvonalú – legalább  

   60  pontot elérő – pályamunka hiányában a pályázatot  eredménytelennek  
   nyilvánítsák.  

 

Bírálat szempontjai:     Irodalmi érték   40 pont 
   Kreativitás   30 pont  

      Tematikai megfelelőség 20 pont  
   Nyelvezet, stilisztika 10 pont összesen: 100 pont 

 
Bírálatból kizáró okok: -  a megadott terjedelmi korlátok figyelmen kívül hagyása         

  - a leadási határidő túllépése  
  - korábban már bárhol nyilvánosan megjelent mű benyújtása        

 
X. Díjátadás:      2019. november 14-én Móron, a Wekerle Napok rendezvényén  
 

 
XI. Bemutató:    A nyertes pályaműveket a szerző vagy felkért színművész olvassa fel  

   az eredményhirdetést követően, a kiírók által szervezett nyilvános 
  rendezvényen 

       

XII. Felhasználás:    A díjnyertes pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Wekerle Sándor    
                                      Alapítvány a pályázati munkájukat a későbbiekben külön engedély vagy  
                                      térítés nélkül  Wekerle-hagyományápolás céljára felhasználja, részben    
                                      vagy egészben közzétegye   
 
Kapcsolat:             A pályázattal kapcsolatban információ kérhető az alábbi elérhetőségeken: 
  Fazekas Judit igazgató helyettes, Lamberg-kastély Könyvtár 
  Cím: 8060 Mór, Szent István tér 5.  
  Tel: 06-22/407-138    
  E-mail konyvtar@lambergkastely.hu 
 
 


