
Küldj 1 képet! – Fotó- és dokumentumgyűjtő 
pályázat az első világháborúhoz 
kapcsolódóan
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum digitális fotó- és dokumentumgyűjtő pályázatot hirdet a
száz esztendeje kirobbant első világháborúra emlékezve.

A pályázat tárgya
A pályázat témája: Az első világháború és a falu

A pályázatra a múzeum várja a parasztság és a vidék első világháborús 
szerepvállalásáról, a fronton és a hátországban élők mindennapjairól beküldött, digitalizált 
anyagokat (saját tulajdonban lévő, jogtiszta, digitalizált fényképek, szkennelt 
dokumentumok, iratok, képeslapok, plakátok etc.).

A pályázat célja
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum pályázatával arra szeretné ráirányítani a figyelmet, 
hogy a vidéken élőket, az agráriumot hogyan érintette a háború. Míg a parasztság, a 
gazdák és fiaik a fronton szolgáltak, az otthon maradt asszonyok, gyermekek és idős 
szülők erejüket megfeszítve igyekeztek helytállni a hátországban.

A pályázók köre
Magánszemélyek.

A pályázat részletei
A digitális pályázatra szánt képeket és dokumentumokat a pályázók a www.kuld1kepet.hu 
weboldalra tölthetik fel. A dokumentumok feltöltése előzetes és egyszeri regisztrációhoz 
kötött. A regisztrációt követően, az oldalra bejelentkezve kezdhető meg a dokumentumok 
feltöltése. A dokumentumok elhelyezését és adatolását témabontás segíti. Egy beküldő 
több fényképpel, dokumentummal is pályázhat.

Technikai paraméterek:

• A pályázatra szánt felvételek lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, lehetőség 
szerint jó minőségű, nagy felbontású képek

• Minimum felbontás: 1000×1000 képpont.

• Minimum méret: 1 MB, maximum méret: 15 MB

• Fájltípusok: jpg, gif vagy png kiterjesztésű dokumentumok

http://www.kuld1kepet.hu/


Különösen fontos, hogy a beérkezett dokumentumok adatoltak legyenek, azaz hogy az 
ábrázolt személyről, jelenetről vagy dokumentumról az ismert adatok, érdekes keletkezési 
körülmények is feltöltésre kerüljenek.

A feltöltött digitális tartalmat muzeológusokból és szakértőkből álló bizottság nézi végig, 
majd a Magyar Mezőgazdasági Múzeum a legjobbakat a közönség elé tárja. A „közös 
gyűjtés” a múzeum online felületein, honlapján és Facebook-oldalán is bemutatásra kerül. 
A pályázat alatt az oldal látogatói is értékelhetik a feltöltött fényképeket, dokumentumokat.

Díjak:

Az első három helyezett, továbbá a közönségdíjas dokumentum beküldője családi belépőt 
nyer, valamint ajándék- és könyvjutalomban részesül.

A Küldj egy képet! pályázat díjátadóján a múzeum az összes pályázót közös 
beszélgetésen látja vendégül. Az eseményen a múzeum történészei és a résztvevők 
megoszthatják gondolataikat a beküldött felvételekről és dokumentumokról. Az eseményre
meghívott, 20. század eleji agrártörténelemmel foglalkozó agrártörténészek előadást 
tartanak a világháború és a mezőgazdaság szoros kapcsolatáról.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. 
További információ a felhasználási feltételekben. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró 
honlapját a lap alján található linkre kattintva!

A pályázat benyújtása
Online

Határidő: 2014. október 15.

További információ
A technikai feltételekkel, jogi kérdésekkel kapcsolatban a pályázók a 
kuld1kepet[kukac]mmgm[pont]hu e-mail címen érdeklődhetnek.

A teljes pályázati felhívást a kiíró oldalán, az 
alábbi linkeken találja
A pályázat weboldala

A pályázati felhívás: Küldj 1 képet! – Fotó- és dokumentumgyűjtő pályázat az első 
világháborúhoz kapcsolódóan

http://palyazatmenedzser.hu/wp-content/uploads/2014/07/Kuldj_egy_kepet_MMgM_palyazati_kiiras.doc
http://palyazatmenedzser.hu/wp-content/uploads/2014/07/Kuldj_egy_kepet_MMgM_palyazati_kiiras.doc
http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/
http://palyazatmenedzser.hu/felhasznalasi-feltetelek/
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