
ázati (elhívás
| Á Szolnak Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a haladó hagyo-
• monyok feltárása és hasznosítása céljából, főleg szülőföldismereti, hely-
í történeti, munkásmozgalmi és néprajzi tárgykörből pályzatot hirdet.
l Javasolt témakörök:
l 1. Egy Szolnok megyei község, város, tsz, üzem, földrajzi egység, stb.
t történetének rövid, monografikus feldolgozása a felszabadulás előtti, J
i illetve utáni időszakot figyelembe véve. j

2. Szolnok megye valamely községének, üzemének, területének, stb. f
agrárszocialista, munkásmozgalmi történetének feldolgozása. t

3. Egy-egy Szolnok megyei község, város vagy néprajzi egység össze-
foglaló néprajzi feldolgozása, vagy témakörönként népszokásainak,
népzene-, tánc-, népmese-, népviseleti anyagának részletesebb össze~

• gyűjtése.
Z 4. A Szolnok megyében megtalálható népi ipar (fazekasság, szűr-,
l illetve subakészítés, stb.), vagy mezőgazdasági termelési ág (szőlé-
j szét, állattenyésztés, gabonatermelés, stb.) történetének és fejlődé^
| . sének feldolgozása.
% A pályázaton résztvevőket két csoportban (20 éves korig és azon
| felül) bíráljuk el és díjazzuk a megjelölt témakörökből.
t A legjobb pályamunkák az alábbi összeggel díjazandók:
| 1. Felnőtt korcsoport (20 éven felüliek): 1. díj: 2000.— Ft, 2. díj: 1200.— Ft,
J 3. díj: 800.— Ft. II. Ifjúsági korcsoport (20 éven aluliak): 1. díj:
i 1000.— Ft, 2. díj: 600.— Ft, 3. díj: 400.— Ft.
i A pályázaton résztvehetnek Szolnok megyei pedagógusok, népmű-
| vetési, üzemi és mezőgazdasági dolgozók, DISZ-fiatalok stb., a főfoglalko-
• zású muzeológusok, kutató és tudományos intézetek tudományos dolgozói
t kivételével. t
| A pályamunkák terjedelme a felnőtt korcsoportban kb. 60 ritkán '•'
t gépelt oldal (20Y.30 cm-es nagyság), az ifjúsági korcsoportban kb. 30 oldal.
| Kívánatos fényképek, képek, rajzok, térképvázlatok mellékelése,
? amelyek a fenti terjedelembe nem számítanak bele.
t A "jeligés pályamunkák három, gépelt, vagy két kézírásos pél-
\ dányban (a papírosnak csak egyik oldalára írva) küldendők be Szolnok
i Megyei Tanács V. B. Oktatási vagy Népművelési Osztályára (Szolnok,
| Kossuth Lajos u. 2.). Beküldési határidő: 1957. március 1.
j A pályamunkákat a Megyei Tanács V. B. Oktatási és Népművelési
| Osztálya, valamint a múzeum által — az egyes témaköröknek megfele-
• lően — kiválasztott, illetve megbízott szakbizottság bírálja el. Eredmény-
% hirdetés a Tiszavidék 1957. április 4-i számában.
•f A pályadíjak kifizetésére 1957. április 15-ig kerül sor a Szolnok
• Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságánál.
; A legjobb pályamunkákat a „Jászkunsági füzetek" c. sorozatban
l és a Szolnok Megyei Tanács V. B. Oktaitési és Népművelési Osztályának
• Kultúrával Népünkért című kiadványában megjelentetjük, melyért külön
i szerzői tiszteletdíjat biztosítunk.
% A jeligés pályamunkák külső borítikára rávezetendő .Jfjúsági"
X vagy „Felnőtt" megjelölés. Ezenkívül mellékelni kell zárt borítékban a
• jeligés pályázó személyi adatait (név, működési hely és beosztás, szüle-
t tési év, lakhely).
1 A pályázattal kapcsolatos bárminemű kérdésre felvilágosítást a
t Szolnok Megyei Tanács V. B. Oktatási és Népművelési Osztálya, vala-
t mint a szolnoki Damjanich Múzeum ad
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