
elKÉPzelés – Képregényalkotó pályázat 

Könyvhódító 2019 

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár országos képregényalkotó pályázatot hirdet a 

14-25 éves korosztály számára. 

A pályázattal a Berzsenyi Dániel Könyvtár 2019-ben immár hatodik alkalommal tűzi ki célul 

irodalmi szövegek más művészeti ágba való átemelését. 

A felhívás célja, hogy a kapcsolódó könyvlistából a pályázó egy művet válasszon ki, melynek 

egy jelenetéből képregényt formál. A választható irodalmi művek válogatásánál a 

népszerűséget és a közvetített látványvilágot vettük figyelembe. A pályamunkák szabadon 

választott technikával készülhetnek, pl.: rajz, grafika, fotómontázs, számítógépes grafika, stb.  

Egy pályázó több képregénnyel is nevezhet. Az alkotások minimum három, maximum tíz 

A4-es oldalból állhatnak.  

Választható könyvek: 

1. J. R. R. Tolkien: Gyűrűk ura trilógia és A hobbit  

2. George R. R. Martin: A tűz és jég dala sorozat 

3. J. K. Rowling: Harry Potter kötetek 

4. Suzanne Collins: Az éhezők viadala kötetek 

5. Veronica Roth: A beavatott sorozat 

6. Neil Gaiman: Csillagpor, Sosehol 

7. Ernest Cline: Ready Player One 

8. Yann Martel: Pi élete 

9. Patrick Ness – Siobhan Dowd: Szólít a szörny 

10. Arthur Conan Doyle: A sátán kutyája 

11. Frank Herbert: A Dűne 

12. Philip K. Dick: Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal?, Különvélemény 

13. William Gibson: Neurománc 

14. Dmitry Glukhovsky: Metro sorozat 

15. Orson Scott Card: Végjáték 

 

Az elkészült képregények eredeti vagy kinyomtatott változatát és a jelentkezési lap aláírt 

példányát 2019. április 29-ig a Berzsenyi Dániel Könyvtár, 9700 Szombathely, Dr. Antall 

József tér 1. címre kérjük eljuttatni.  

A pályamunkákat 300 dpi felbontásban, pdf formátumban is kérjük elküldeni a 

konyvhoditobdk@gmail.com email címre.  

Az elkészült alkotásokat szakértő zsűri értékeli. A bírálatnál a saját fantáziavilág, egyéni 

kifejezőkészség élvez elsőbbséget. Elvárás, hogy a már meglévő adaptációhoz 

(filmváltozat, képregény, animáció, videojáték) és könyvillusztrációhoz képest újat 

mutasson a pályázó! 
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A legjobbak korosztályonként (14-18 ill. 19-25 évesek) tárgyjutalomban részesülnek, 

műveiket kiállításon mutatjuk be.  

A kiállítás megnyitójára és az ünnepélyes eredményhirdetésre 2019. május 15-én kerül sor.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet, Waldinger Dórától (+36-94-513-540) és Boros 

Ferenctől (+36-94-513-547), illetve a konyvhoditobdk@gmail.com e-mail-címen. 

 

Pályázati menetrend: 

2019. február 20. 15:00 – Egy képregény születése – Tebeli Szabolcs – a Kittenberger, és a 

Helka című képregények rajzolójának – előadása. A Vas megyén kívüli jelentkezők számára 

online visszanézhetővé tesszük az előadásról készült felvételt. 

2019. április 29. - A pályaművek beküldési határideje.    

2019. május eleje - Zsűrizés.  

2019. május 15. 15:00 - Eredményhirdetés a legjobb alkotások bemutatásával és alkotóik 

jutalmazásával. 
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