BÁCSKA MESÉL
Felhívás népmesemondó, meseillusztráló és népmesegyűjtő versenyen való
részvételre
A Türr István Múzeum által fenntartott Meseháló NépmesePont Bácska mesél címmel
határon átnyúló regionális népmesemondó, meseillusztráló és népmesegyűjtő versenyt hirdet
minden korosztály számára. A verseny a mesemondás helyi hagyományára, a bácskai
népmesére, a benne rejlő tudásanyagra, az élőszavas mesemondás örömére és a régió
nyelvjárásaira kívánja felhívni a figyelmet.
A verseny helyszíne és időpontjai:
Iskolai elődöntők: 2019. október - november 08-ig.
A bácskai döntő 2019. november 08-án lesz a Türr István Múzeumban.
A versenyre a valamikori Bács-Bodrog vármegye, Bácska területéről várjuk az érdeklődőket.
Ennek értelmében magyarországi, szerbiai és horvátországi résztvevőkre számítunk. A zsűri
munkájára a szakembereket, a Hagyományok Háza munkatársait a jelentkezések után a
létszám és a nyelvhasználat függvényében kérjük fel.
A jelentkezők a következő három kategóriában versenyezhetnek:
1. Népmesemondó verseny
A jelentkezők egy magyar népmese elmondásával, korosztályok szerint kialakított négy
kategóriában mérhetik össze tudásukat:
• 7–9 éves korosztály (kisiskolások),
• 10–14 éves korosztály (felsős diákok),
• 15–18 éves korosztály (középiskolások),
• a felnőttek korosztálya.
Az elsődleges szempont, hogy a népmese előadása hagyományos formában, a szóbeliség
szabályait betartva történjék és mivel a népmese az élőszó művészete, az előadásmódon a
szabad, improvizatív mesei stílus, a mesei nyelv, a nyelvjárás és az élőnyelv érvényesüljön.
Mindenki a saját anyanyelvén mesélhet. A jól ismert magyar népmeséken kívül a jelentkezők
számára javasoljuk a bácskai (cigány, horvát, magyar) népmesék választását, a bátrabbaknak a
tájnyelvi dialektusterülethez kötődő meseválasztást. A szakmai zsűri a versenyző
környezetében található mesehagyomány éltetését, a hagyományos (élőszavas) mesemondást,
a mesélő természetesen ható saját nyelvjárását külön értékeli. Minden intézményből
kategóriánként 1 fő jut tovább a bácskai nemzetközi döntőbe.

Útmutató a mesemondáshoz itt tölthető le: http://www.bajaimuzeum.hu/hu/europaistrukturalis-es-beruhazasi-alapok-esba-0
Javasolt népmeseszövegek és bibliográfiai adataik itt tölthetők le:
http://www.bajaimuzeum.hu/hu/europai-strukturalis-es-beruhazasi-alapok-esba-0
2. Meserajz – meseillusztráció pályázat
A versenyre 3 éves kortól 24 éves korig minden korosztály A kis hal hálája c. népmese
alapján készített meseillusztrációkkal jelentkezhet, bármely képzőművészeti technika
alkalmazásával.
Az ajánlott mese: A kis hal hálája. Elmondta Máté György Bálint, Kovács Ágnes: Rózsafiú és
Tulipánleány, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.
A mese itt tölthető le:
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/a-kis-hal-halaja

Beküldési hely és határidő: Türr István Múzeum, 6500 Baja, Deák Ferenc u. 1., 2019.
október 31. 16 óra.
A Meserajz – meseillusztrációs pályázatra beküldött alkotásokból a mesemondó verseny
döntőjének napján (2019. november 08-án) kiállítás nyílik a Türr István Múzeumban.
3. A mesemondás emléke – népmesegyűjtés (hangzó, képi anyag) néprajzi pályázat
Határon átnyúló, Bácska területére kiterjedő, epikus folklórra vonatkozó néprajzi
gyűjtőpályázat minden korosztály számára.
A jelentkezők néprajzi terepmunkával gyűjtött epikus népköltési anyaggal, illetve a
valamikori bácskai mesemondás/történetmondás beszédalkalmait, közösségeit, hatását
bemutató gyűjtéssel, valamint mesemondás élményére vonatkozó történetekkel,
visszaemlékezésekkel pályázhatnak. Felhívásunkkal részben az idősebb korosztály
megszólítására fókuszálunk, azoknak az emlékeit szeretnénk rögzíteni, akik a
gyermekkorukban még hagyományos mesemondókkal találkozhattak. A gyűjtött anyag a
múzeum adattárában és az intézmény weboldalán lesz hozzáférhető.
Útmutató a néprajzi gyűjtéshez itt tölthetők le:
http://www.bajaimuzeum.hu/hu/europai-strukturalis-es-beruhazasi-alapok-esba-0
A néprajzi kategória versenyzői a nagyszüleiktől, szüleiktől vagy más ismerősüktől hallott
anyagot, illetve a saját visszaemlékezésüket:
• hanganyagként rögzítve és lejegyezve a gyűjtésre vonatkozó adatok feltüntetésével
küldik el a Türr István Múzeum címére, és ezzel a gyűjtéssel pályáznak a versenyen,
• illetve népmese esetén előadhatják gyűjtésüket a versenyen.

A mesemondás emléke – népmesegyűjtés néprajzi pályázat beküldési határideje: 2020.
május 31.
Jelentkezni a következő címen lehet személyesen, postai úton vagy email-ben:
bajaimuzeum@gmail.com, Türr István Múzeum, 6500 Baja, Deák Ferenc u. 1.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni:
• a versenyző teljes nevét
• születési évét és korcsoportját
• a saját, illetve a szülei telefonszámát és e-mail címét
• a versenykategóriát
• az elmondásra kerülő népmesék címét, forrását
• a felkészítő személy nevét, e-mail címét és telefonszámát
Jelentkezési határidő: 2019. október 18. Jelentkezés: bajaimuzeum@gmail.com címen.
Szakmai kérdések tekintetében: Raffai Judit , raffaij6@open.telekom.rs
Szervezési kérdések tekintetében: N. Kovács Zita, nkovacszita@gmail.com

