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Pályázati témajavaslatok művészeti ágak és területek szerint 
 

Előadóművészet 

- jeles évfordulókhoz kapcsolódó koreográfiák, táncszínházi művek készítése; 

- kortárs magyar irodalmi alkotások színrevitele, megzenésítése, előadása; 

- előadóművészeti produkciók: egyéni estek, produkciók, koncertek, repertoár bővítés; 

fellépésekre történő felkészülési tevékenység; 

Építőművészet 

- közösségi terek tervezése, (helyi közösségekkel, önkormányzatokkal 

együttműködésben); 

- településfejlesztési építészeti koncepciók kidolgozása; 

- a jelen és a közelmúlt jelentős magyar építészeit bemutató monográfiák elkészítése,  

- a XX. századi magyar építészettörténet mester-tanítvány szakmaátadási vonalának 

szakmai "genealogikus" vizsgálata; 

- az építészeti múzeum gyűjteményének feldolgozása; 

- a magyar organikus építészet és tág értelemben vett előzményeinek és nemzetközi 

összefüggéseinek kutatása; 

- településfejlesztés a rendszerváltozás után Magyarországon; 

- a falu építészete és jövője (modernizációs programok); 

Filmművészet 

- tankönyvek, művészeti szakkönyvek; 

- filmtörténeti kutatások, életmű-feldolgozások, monográfiák; 

- alkotói gyűjtőmunka, a filmforgatás előkészítő munkafolyamatai – motívumgyűjtés, 

helyszínelés, előforgatás 

- játék- és dokumentumfilmek forgatókönyvének elkészítése; 

- találkozások a közép-európai filmművészetben (elméleti kutatás, dokumentumfilm) 

- a magyar film és a rendszerváltás (elméleti kutatás, dokumentumfilm) 

- filmtörténet élményszerű, komplex tanítására alkalmas internetes tartalmak 

összeállítása; 

Fotóművészet 

- fotótörténeti kutatások, életmű-feldolgozások, monográfiák;  

- tankönyvek, művészeti szakkönyvek; 

- új művek létrehozása, kiállítási katalógusok előkészítése;  

- fotótörténet élményszerű, komplex tanítására alkalmas internetes tartalmak 

összeállítása; 

- a fényképezés filozófiája és annak változásai, paradigmaváltás az analóg-digitális 

leképezés hatására (elméleti kutatás); 
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- hír és világhír viszonya - a lokális és a nemzetközi ismertség kérdései a huszadik 

századi magyar fényképezés történetében (elméleti kutatás); 

Iparművészet 

- új iparművészeti termékek előállítása, termékfejlesztés; 

- gyártási, oktatási programok kidolgozása; 

- új anyagok és technikák az ipar-és tárgyművészet területein; 

- fény-és forma - új technikák, világítási szisztémák, új effektek használata az 

iparművészeti alkotásokban; 

- új szilikát anyagok alkalmazási módozatai, - kísérletezések és eredményeik; 

- történelmi összefüggések és újítások az étkezési tárgykultúra területén; 

- a tértextil új megoldásai és kapcsolódási pontjai; 

- a gobelin, falikárpit, szőnyeg mai anyagainak és új irányzatainak kísérletei; 

- a kanonizáció tendenciái a kortárs magyar iparművészetben (elméleti kutatás) 

- képzőművészeti törekvések a klasszikus iparművészeti ágazatokban (elméleti kutatás) 

- iparművészet a jelenkori műgyűjtésben (elméleti kutatás) 

Tervezőművészet 

- design és craft – arányok és eltolódások a kortárs magyar iparművészetben (elméleti 

kutatás) 

- a design mesterei (az 1950-es évektől) – monografikus feldolgozások 

- magyar ipartörténet és a design (az 1950-es évektől) 

Irodalom 

- versek írás (verseskötet(ek), versciklus), kispróza (elbeszélések, novellák, mesék 

írása), nagypróza (kisregények vagy nagyregény megírása), drámák, színpadi művek, 

tévé-játékok, filmforgatókönyvek, hangjátékok; 

- esszék, tanulmányok, recenziók, kritikák, irodalomtörténeti vagy - elméleti művek; 

- fenti kategóriákban műfordítások elkészítése, a magyar irodalmi alkotások 

megismertetésének és megismerésének segítése; 

- nemzeti, történelmi, társadalmi sorsproblémák megjelenésformái a modern magyar 

irodalomban (elméleti kutatás) 

- vallási és esztétikai tapasztalat összefüggésének kérdéskörei a modern és a kortárs 

magyar irodalomban (elméleti kutatás) 

- a szakralitás értékszférái a modern és a kortárs magyar irodalomban (elméleti kutatás) 

- a határon túli, kisebbségi magyar irodalmak történeti-poétikai folyamatai, 

értékjellegzetességei, hatásformái az egyetemes magyar irodalom kontextusában 

(elméleti kutatás) 

- feltáratlan értékek, életművek, eszmeáramlatok a határon túli, kisebbségi magyar 

irodalmakban (elméleti kutatás) 

- népiség, modernség, „bartóki modell” a magyar irodalomban (elméleti kutatás) 
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Képzőművészet 

- új művek, műegyüttesek létrehozása festészet, digitális festészet, szobrászat, grafika, 

installáció, videóinstalláció, műfajok közti, művészeti ágak közötti kísérleti alkotások 

területein; 

- köztéri, vagy murális alkotások tervezése/ kivitelezése, építészekkel együttműködve, 

befogadó önkormányzati, vagy intézményi háttérrel; 

- a képzőművészet és a vizuális nevelés területét érintő tankönyv, tanári segédkönyv, 

oktató videó készítése; 

- alkotótelepi /szimpozion/ metodikával tanártovábbképző kurzusok kidolgozása/ 

bevezetése; 

- a művészeti, és művészettel nevelés közoktatási integrációját segítő gyakorlati kutató 

és műhelymunka; 

- művészet az 1980-as években (elméleti kutatás); 

- közép-európai művészeti kapcsolatok története (elméleti kutatás); 

- a művészetfogalom változásai a 20. században és a jelenkorban (elméleti kutatás); 

Művészetelmélet 

- a hazai művészeti kánon kritikai értelmezése 

- a kortárs magyar kulturális (képzőművészeti stb.) kánon kialakulása, problémái, 

politikai háttere 

- művészetközi kapcsolatok 

- a magyar művészet nyugati és keleti kapcsolatai 

- regionalizmus(ok) 

- magyar művészeti nevelés felmérése, dokumentálása, nemzetközi szintű komparatív 

vizsgálata; 

- kidolgozandó és gyakorlatban is kipróbálandó új módszerek és tananyagok létrehozása; 

- szükséges és megfelelő módszertani szakanyagok írása, szerkesztése; 

- kortárs művészeti területen, élménypedagógiai, múzeumpedagógiai, 

fejlesztőpedagógiai és projektek megtervezése és megvalósítása (ifjúsági és 

felnőttképzési (andragógiai) témákban egyaránt); 

- kiemelkedően eredményes magyarországi művészeti nevelési programok átfogó 

vizsgálata, tudományos értékelése, bemutatása, módszertanuk megismertetése; 

- művészeti nevelési módszerek tanulmányozása és átvétele, továbbfejlesztése a 

gyakorlatban; 

- összművészeti beavató programok szerkesztői és moderátori metódusainak 

tanulmányozása, továbbadhatóságuk elősegítése (a dokumentálás különféle 

eszközeivel, például filmfelvétel, fotó, statisztika, értékelő tanulmány stb.); 

Népművészet 

- a népművészet bármely szakterületén kutatások, gyűjtések, kiemelten a „vakfoltok” 

esetében; 
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- pedagógiai koncepciók kidolgozása a tudás átadásának, a hagyomány 

továbbörökítésének kérdésében; 

- a hagyomány öröklődésének rendjére, a közösségi tudás működési formáira, azok 

modellezésére, mai alkalmazási lehetőségeire építő pedagógiai koncepciók 

kidolgozása; 

 

- a népművészet szellemiségének, szimbólumrendszerének, szakralitásának kutatása; 

- innováció - fejlődési folyamatok, fejlesztési lehetőségek az anyanyelvi kultúra 

területén; (korszerű technológia alkalmazása a termékkészítés terén; 

marketingmódszerek) 

- továbbadható, fejleszthető modellek kidolgozása, kifejezetten hosszú távú nemzeti 

célok mentén; 

- eltűnőben lévő régi magyar kézműves mesterségek újjáélesztése; 

- beszédes jelek a magyar népművészetben, a motívumok törzsfejlődése és párhuzamai 

(elméleti kutatás); 

- autentikus gyűjtések (népzene, néptánc, népköltészet, népmese és népi mesterségek); 

népi mesterségek könnyebb, jobb megismerését elősegítő kézikönyvek megírása; 

- megújuló népművészet (a mesterségek mai kornak megfelelő megújítási lehetőségei, 

díszítőművészetünk lényegi elemeinek megtartásával) 

- helyben található anyagok felhasználásával, a hagyományos magyar kézművesség 

ismeretanyagának és művészi világának felélesztése, elterjesztésének segítése; 

- népművészeti gyűjtemények anyagának katalogizálása, publikálása, feldolgozása; 

- hagyományos magyar kézműves mesterség közép-ázsiai párhuzamai és gyökerei; 

- olyan alkotók, mesterek támogatása, akik saját műhellyel rendelkeznek és vállalják 

mesterségük átadását (inas-képzés); 

- hagyatékok tudományos feldolgozása; 

- összehasonlító művészeti kutatások; 

Színházművészet 

- színházi, operai díszlet- és jelmeztervezők életműveinek összeállítása; 

- nevelési, képzési módszerek felkutatása, összehasonlítása, a gyakorlati 

megvalósíthatóságuk vizsgálata színészek és operaénekesek esetében; 

- jelentős színpadi műveink idegen nyelvre történő fordítása; 

- színházi háttér szakmák képzésének támogatása; 

- külföldi színházi, színművészeti tanulmányutak, tapasztalat szerzés; 

- a táncművészet nagy művészeinek életpályájáról szóló dokumentációk készítése; 

- a rituális színház (elméleti kutatás); 

- a színházi látvány (elméleti kutatás); 

- a magyar irodalom és a színház kapcsolata 1945 után (elméleti kutatás); 
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- kísérőzene a hazai színház- és filmművészetben; 

- a látvány változása a magyar színházművészetben; 

Zeneművészet 

Kiemelten fontosak azok a témák, amelyek: 

- az ifjúság különböző korosztályait célozzák meg a magyar zenetörténet korszakos 

jelentőségű műveinek bemutatásával,  

- esetenként társművészetekkel ötvözött előadásban. 

- az európai vokális és hangszeres zeneirodalom remekműveinek ismertetésével a zenei 

műfajok és stílusok világába kalauzolják a fiatal zenehallgatókat, - ezzel megalapozva 

a jövendő értő, zenei közönségét. 

- a kortárs zene bemutatásával új zenei élményeket biztosító pályamunkák 

- eddig nem publikált újdonságok bemutatása; 

- zeneművek komponálása; 

- speciális tematikájú hangverseny sorozatok szervezése; 

- elemző-ismeretterjesztő előadások megtartása; 

- zenei tematikájú könyvek, tanulmányok, szakkönyvek írása;  

- zenei témájú vizsgálatok; 

- kánonon belül, kánonon kívül – XX. századi magyar zeneszerzői életművek 

fogadtatása, elfogadottsága (elméleti kutatás); 

- magyar zeneszerzők hiányzó tematikus műjegyzékének elkészítése (minden korszakra 

értendő) (elméleti kutatás); 

- magyar zeneszerzők nyugati kapcsolatai a XX. században (elméleti kutatás) 

- a XX-XXI. századi magyar egyházzene (elméleti kutatás); 

- a történelmi Magyarország városainak XIX. és XX. századi hangversenyélete 

(elméleti kutatás); 

- preferenciák a magyarországi hangversenyek programválasztásában a XX-XXI. 

században (elméleti kutatás); 

- a magyar zenekritika-írás története a XX-XXI. században (elméleti kutatás) 

- a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszékének, 

valamint énekes és hangszeres tanszékeinek története a kezdetektől a XX. század 

végéig (elméleti kutatás); 

- a magyar filmzeneírás története a XX-XXI. században (elméleti kutatás); 

- a XX. századi magyar zene és képzőművészet kapcsolata (elméleti kutatás); 

- korábban feltáratlan magyar zeneszerzői életművek a XVII-XVIII-XIX-XX. 

században (elméleti kutatás); 

- általános egyetemi szintű zenetörténeti tankönyv megírása, szerkesztése; 

- zeneirodalom tankönyv megírása, szerkesztése középiskolai szintre, a zeneművészeti 

szakgimnáziumok számára; 
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- feldolgozatlan XX. századi és jelenkori zenei alkotói- és előadóművészi 

hagyatékok/gyűjtemények szakszerű feldolgozása köz- és magángyűjtemények 

dokumentumai alapján (zenei kéziratok, nyomtatványok, dokumentumok; listák, 

értékelések, műjegyzékek és egyéb források történeti értékelése); 

- részlegesen feldolgozott zenetörténészi - zeneelméletkutatói hagyatékok tudományos 

vizsgálata, kéziratok feldolgozása; A forráskutatások eredményei alapján tudományos 

igényű életműfeldolgozások készítése; 

- XX. századi magyar emigráns zeneszerzők és előadóművészek hagyatékának 

felkutatása, tudományos igényű számbavétele, értékelése (esetleges monografikus 

feldolgozása); 

- feldolgozatlan fővárosi és vidéki zenei intézmények története (tanulmányok, 

kismonográfiák); 

- az MTA BTK ZTI Népzenei gyűjteményében őrzött, külső gyűjtőktől származó 

népzenei hangfelvételek kutathatóvá tétele népzenei lejegyzések elkészítése által; 

- a magyar népénekgyűjtés története; 

 


