AZ LIII. (ONLINE) KMV KÖZLEMÉNYE ÉS
MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATAI
– www.kmvon.org –

Közlemény
Kedves KMV-sek! Tisztelt felkészítők!

Az elmúlt években többszörösen bizonyítottátok, hogy a KMV közös ügy, hogy megéri csinálni,
hiszen igényetek van rá. Igényetek van a találkozásra, az alkotásra, a megmutatkozási lehetőségre.
Az idei koronavírusos helyzetre való tekintettel mérlegelnünk kellett sok mindent. Felelősséggel
tartozunk irántatok és a KMV iránt is. Az viszont evidens volt, hogy nem lehet, hogy 2020 egy
olyan év lesz, amikor nem lesz KMV.
Mivel több száz diákot mozgatunk meg Vajdaság-szerte minden év tavaszán, számba kellett
vennünk, hogy olyan formában, ahogy eddig mindig, idén nem valósulhat meg a
rendezvénysorozatunk. Amellett, hogy nem viselnénk el, ha miattunk lenne valakinek valamilyen
baja, a hatályban lévő hivatalos rendelkezések sem teszik ezt lehetővé számunkra.

A KMV versenykategóriái közül amit csak lehet, idén online, a virtuális térben valósítunk
meg. Hogy ez mit is jelent?

Beszédművészeti produkciókat, megzenésített verseket és slameket videófelfétel formájában lehet
majd nevezni. A zsűri a beküldött videók alapján értékeli a produkciókat. A képzőművészeti
kategóriák vetélkedőjét szintén az online térben tartjuk meg. Befotózott alkotásaitokat e-mailben
várjuk majd, fényképeiteket pedig digitális formában. Az irodalmi műveiteket hasonlóképpen emailben várjuk. Ez utóbbiakat nem kell videóra vennetek! Csak a szövegeket várjuk. A munkákat
és videókat eljuttatjuk a körzetiket koordináló tanároknak és a zsűritagoknak. Ők kiválogatják a
döntőbe bekerülő műveket és produkciókat, majd azokat eljuttatjuk a döntő zsűrijéhez.
Ehhez konkrét instrukciókat kaptok egy külön bejegyzésben, arra kérünk mindenkit, hogy várjátok
meg ezeket a konkrét utasításokat!
A műfordítói, a néprajzi pályázatra és a Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen megvalósuló
pályázatra továbbra is változatlanul e-mailben kérjük a munkákat.
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A képzőművészeti alkotásokat digitálisan, azaz befotózva várjuk a kmv.hivatalos@gmail.com email címre.
A filmművészeti vetélkedőre a filmeket szintén fájlküldővel várjuk e-mailben.
A népzenei és néptáncvetélkedőt a szervezőkkel egyeztetve és a lehetőségekhez mérten
reményeink szerint megtartjuk akkor, amikor a válsághelyzet elmúlik.
A színművészeti vetélkedőt egyelőre elhalasztjuk. A szigorítások feloldása után teszünk közzé
bővebb információt a megtartásának lehetőségéről vagy elmaradásáról.
A helyzetre való tekintettel a beküldési, jelentkezési határidőket is módosítottuk.

Tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy találkozzatok, az online lebonyolítással pont erről
maradtok le, de ez most a ti érdeketek is. Ha elhárult a veszély, feloldják a korlátozásokat, és
lehetőségünk lesz rá, olyan KMV-találkozást szeretnénk szervezni a körzetin továbbjutó
diákoknak és a többi kategória nyerteseinek, ahol lehetőség lenne workshopokon, koncerteken és
gálaműsoron részt venni, ahol élőben is megmutathatjátok a tudásotokat, s amely igazodik a KMV
szellemiségéhez.

Ha bármilyen kérdésetek van vagy lesz a beküldéssel vagy bármivel kapcsolatban, a
kmv.hivatalos@gmail.com e-mail címen és a Facebook oldalunkon elértek bennünket.

Tisztelettel,
a KMV szervezőbizottsága
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Módosított pályázatok
IRODALMI VETÉLKEDŐ
Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:
1. vers
2. novella
3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)
4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)
5. humoreszk
Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 13.000 karaktert szóközökkel együtt
(a szövegek formázása: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz).
A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak, a
www.kmvon.org honlapon.
A műveket gépelt formában kell elküldeni, nem kell videóra felvenni!

BESZÉDMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ
A beszédművészeti vetélkedő műfajai:
1. anyanyelvi versmondás
2. anyanyelvi prózamondás
3. népmesemondás
4. drámai monológ előadása
5–6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása
A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai
monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.
A produkciókat videóra kell felvenni!

MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE
Megzenésített vers(ek):
– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)
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A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.
A produkciókat videóra kell felvenni!

KÖRZETI VETÉLKEDŐK
Az irodalmi, a megzenésített versek és a beszédművészeti versenyek körzeti fordulóinak
meghosszabbított, online beküldési határideje 2020. április 10.
A videókat és az irodalmi műveket a kmv.hivatalos@gmail.com címre várjuk e-mailben, a videók
esetében Google Drive, Wetransfer vagy Filemail fájlküldőt is lehet használni. A videóhoz
szükséges mellékelni egy dokumentumban vagy az e-mail szövegtörzsében a tanuló adatait (név,
lakhely, iskola, osztály, iskola székhelye, az előadott mű szerzője és címe, felkészítő tanár neve).
Az irodalmi szövegeknél viszont elég a szöveg végére begépelni az adatokat.
A videókat és a szövegeket eljuttatjuk a körzeti vetélkedőt koordináló tanárhoz, aki eljuttatja a
zsűrihez. Ők kiválogatják a döntőbe jutó versenyzőket.
Megkérjük a körzetit szervező tanárt, a kitöltött jegyzőkönyvet április 17-ig e-mailben a
következő címre küldje el: kmv.hivatalos@gmail.com.
A kiválogatott videókat ezután megkapja a döntő zsűrije, majd elbírálja azokat.

SLAM POETRY VETÉLKEDŐ
Slam poetry kategóriában a versenyzők csak saját szöveget mondhatnak el maximum 3 percben.
Kelléket használni tilos (a mobiltelefon nem számít kelléknek).
Versenyezni még elő nem adott alkotással lehet. A jelentkezéshez a slam videofelvételét (vagy
nem publikus linkjét) és a szöveg átiratát e-mailben kell elküldeni a kmv.hivatalos@gmail.com
címre. Tárgymegjelölés: Slam poetry vetélkedő. A szövegtörzs tartalmazza a beküldő diák adatait:
név, lakcím, iskola, osztály, iskola székhelye.
A slam közösségi műfaját megtartva, a szakmai zsűri értékelése mellett online szavazást tartunk:
aki a legtöbb lájkot kapja, azé lesz a közönségdíj.
Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2020. április 10.

FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ
Egy-egy filmes csapat/jelentkező legfeljebb három filmmel jelentkezhet.
A film maximális hossza 15 perc lehet.
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A pályázatra benyújtott filmet, minden esetben kötelező e-mailben beküldeni Google Drive,
Wetransfer vagy Filemail fájlküldővel április 10-ig a kmv.hivatalos@gmail.com címre (Tárgy:
Filmművészeti Pályázat), emellett pedig ki kell tölteni a www.kmvon.org oldalon a
Dokumentumok menüpont alatt elérhető jelentkezési lapot!

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT
Témák:
1. Trianon emlékezete: írott és szóbeli történetek az impériumváltás(ok)ról
2. Cécók, bálak, durindók: településem egykori paraszti táncélete
3. Vidékem (néprajzi) értékei, kulturális öröksége (egy értéknek a tanulmány- vagy esszészerű
bemutatása, amely még nem szerepel a Vajdasági Magyar Értéktárban, tájékozódni az ertektar.rs
oldalon lehet)
4. Szabad téma
A munkában fel kell tüntetni a következőket:
– a tanuló neve, hányadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve
– felhasznált irodalom
– adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)
Segédanyag a pályamunkák elkészítéséhez a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok
menüpont alatt található.
A műveket a következő e-mail címre várjuk: kmv.hivatalos@gmail.com (az e-mail tárgyaként
kérjük megjelölni: Néprajzi Pályázat)
A munkák meghosszabbított beküldési határideje 2020. április 10.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
Műfajok:
1. rajz, grafika
2. festészet
3. szobrászat
4. fotó
5. egyéb vizuális kifejezési formák
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A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb öt alkotással (az
alkotás fotójával) szerepelhet.
A képzőművészeti alkotásokat – az összes műfajban – digitálisan, azaz befotózva várjuk a
kmv.hivatalos@gmail.com e-mail címre. Tárgymegjelölés: Képzőművészeti pályázat.
Alkotásonként maximum 3 fotót mellékelhettek (szobor vagy egyéb kategória kapcsán), ha
szükséges. A fotókat digitális formában, nyomtatás nélkül várjuk.
A pályamunkákhoz kérjük csatolni a következő adatokat úgy, hogy egyértelmű legyen, melyik
műhöz milyen adatok társulnak:
– név, osztály
– műfaj
– iskola neve
– felkészítő tanár neve, ha van
Meghosszabbított beküldési határidő: 2020. április 10.

MŰFORDÍTÓI PÁLYÁZAT
Műfajok:
1. vers
2. novella
3. publicisztikai írás
4. szépirodalmi esszé
5. regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra
Még le nem fordított szövegekkel lehet pályázni.
Ajánlott szövegek a www.kmvon.org honlapon a Dokumentumok menüpont alatt 2020 január
elejétől lesznek elérhetők.
A szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint
meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma).
A pályamunkákat meghosszabbított határidővel 2020. április 10-ig várjuk a Híd folyóirat
szerkesztőségébe e-mailben a hid@forumliber.rs (Tárgy: KMV Műfordítói Pályázat)

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS PÁLYÁZATA - AZ
MNT KÜLÖNDÍJA
Az MNT és a KMV közös pályázatának célja a tizenéves generáció anyanyelvünk iránt tanúsított
kisebbségi érzések tompítása. A tanulók ezért kötött témában pályázhatnak publicisztikai műfajú
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szövegekkel. Téma: A hivatalos magyar nyelvhasználat és jogérvényesítés lehetőségei és korlátai
Szerbiában.
A pályamunkákat meghosszabbított határidővel 2020. április 10-ig várjuk
kmv.hivatalos@gmail.com címre. Tárgymegjelölés: MNT és KMV közös pályázata.
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SZÍNMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZV)
A színművészeti vetélkedőt egyelőre elhalasztjuk. A szigorítások feloldása után teszünk közzé
bővebb információt a megtartásának lehetőségéről vagy elmaradásáról.
Kérjük a készülő csoportokat, hogy aki tudja, hogy szeretne részt venni a bizonytalan
időpontban megszervezett színművészeti vetélkedőn, küldje be a jelentkezését legkésőbb
április 10-ig. A jelentkezési lap a www.kmvon.org oldalon a Dokumentumok menüpont alatt
elérhető.
A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb 1 óra 15 perces lehet.

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ
A népzenei és néptáncvetélkedőt a szervezőkkel egyeztetve és a lehetőségekhez mérten
reményeink szerint megtartjuk akkor, amikor a válsághelyzet elmúlik.
Kérjük a készülő csoportokat, egyéneket hogy aki tudja, hogy szeretne részt venni a
bizonytalan időpontban megszervezett népzenei és néptáncvetélkedőn, küldje be a
jelentkezését legkésőbb április 10-ig. A jelentkezési lap a www.kmvon.org oldalon a
Dokumentumok menüpont alatt elérhető.
Műfajai:
1. népdaléneklés
– szólóének
– kisegyüttes
2. népzene
– hangszerszóló
– kisegyüttes
3. néptánc
– szólótánc
– csoporttánc
A részletekről érdeklődni Szabó Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552.
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A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője a kialakult helyzetre való tekintettel még
egyelőre ismeretlen időpontban lesz Temerinben.

MEGJEGYZÉSEK
Kérünk minden pályázót, intézményt a megadott terjedelmi- és időkeretek pontos
betartására!
A KMV műfajaival, a műfajok terjedelmi és formai követelményeivel, pályázataival kapcsolatban
bővebb információk találhatók a KMV versenyszabályzatában, a www.kmvon.org oldalon. A
vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket az kmv.hivatalos@gmail.com címre várjuk.
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A videóbeküldés szempontjai
Legkedvesebb Káemvések!
Ugye senki sem gondolta komolyan, hogy elmarad a KMV?
Ti már úgyis internetgeneráció vagytok, mi pedig felzárkózunk, ígérjük.
Jöjjön hát a KMV ONLINE!

Beszédművészet, megzenésített versek, slam poetry
A produkcióitokat mobiltelefonnal tudjátok rögzíteni.
– Fekvő formátumot használjatok.
– Természetes vagy szűrt fény az ideális. Videózzatok ablak előtt, kerülve a direkt fényeket, így
nem fog kiégni a kép.
– Használjatok állványt vagy igazából bármit (polcot, könyvet stb.), hogy nagyjából
vállmagasságban fixálni tudjátok a telefont, és ne kelljen kézben tartani. Komponáljatok a
produkciónak megfelelő képet; teljes alakos felvétel lehet szükséges például drámai monológnál,
de versmondáshoz például a portré felvétel optimális.
– Az elkészült videót ellenőrizzétek. Jól látható-e minden, hallható-e minden részlet, és hogy a
kategória szabályzatban foglalt időtartamát nem lépi-e túl a produkció hossza.
– Online fájlküldő segítségével (Google Drive, Wetransfer vagy Filemail) küldjétek el nekünk
a videót, és csatoljátok a szülői nyilatkozatot, amit itt találtok: LINK. Valamint a pályázatban
kért és felsorolt adataitokat is írjátok le.
– A levél tárgya legyen a pályázott kategória, és a levél törzsszövegében szerepeljen a neved,
iskolád, és a produkció (előadott mű) címe és szerzője. Egy levélben egy videót küldjetek.

Irodalmi alkotások
– Csak az írott szöveget kell beküldeni az adataitokkal együtt! Nem kell felvenni videóra!

Képzőművészeti alkotások
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– A képzőművészeti alkotásokat fotódokumentáljátok. Alkotásonként 2-3 fotót is
mellékelhettek (szobor vagy egyéb kategória kapcsán), ha szükséges. A fotókat digitális formában,
értelemszerűen nyomtatás nélkül várjuk.

Általánosan érvényes minden kategóriára
– A levél tárgya legyen a pályázott kategória (lásd pontosan a pályázati szövegben, pl.
beszédművészet, megzenésített vers, slam poetry, irodalmi pályázat, műfordítás, képzőművészet,
filmművészet, MNT és KMV stb.), valamint ne felejtsd el az adataidat csatolni!

Mielőtt elküldenéd nekünk, még egyszer ellenőrizd, minden pontnak eleget tettél-e.
Remek munkát, és mi már nagyon várjuk!
A Szervezők
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