
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Néprajzi Múzeum — a MTA Nyelvtudományi Intézetével karöltve, a megyei 
tanácsok és más intézmények támogatásával, a megyei múzeumi szervezetek közre-
működésével — meghirdeti az 

1973. ÉVI XXI. ORSZÁGOS N É P R A J Z I ÉS NYELVJÁRÁSI 
G Y Ü J T Ö P Á L Y Á Z A T O T 

1. Pályázni lehet helyszíni gyűjtésen alapuló vagy a paraszti élet saját tapaszta-
latán (esetleg levéltári kutatáson) nyugvó, eredeti ismeretanyagot feltáró, tartal-
mazó pályamunka beküldésével, amely még nyomtatásban nem jelent meg. 

Timakor ök: 
a) Település — építkezés — lakásbelső — konyhaeszközök 
b) Paraszti gazdálkodás — a szántás-vetés vagy az aratás, vagy a hordás-cséplés 

ismeretanyaga és szókincse (útmutató füzet1 szerint) — kisparaszti állattartás, 
főleg a szarvasmarhatartás — egy volt kisparaszti gazdaság eszközkészlete 

c) Földrajzi nevek — személynevek (keresztnevek, ragadványnevek, becenevek) 
— állatnevek 

d) Paraszti életrajzok, önéletrajzok — egy törzsökös parasztcsalád (pásztorcsa-
lád) története, életmódja és kultúrája 

e) Petőfi és kora, a jobbágyfelszabadítás és az 1848-as szabadságharc emlékei 
a néphagyományban (külön kategóriaként díjazzuk J2 

f) Egyéb szabadonválasztott néprajzi témák (pl. egy kihaló kisipar — a temető 
néprajza — a házivászon felhasználása egy faluban — babonás történetek — 

mesék — mondák — népi gyógyászat — gyermekjátékok — szokások, főleg 
a tanyai szokások stb.).3 

g) A nemzetiségi pályamunkákat külön kategóriaként díjazzuk. 
A sajátos megyei és regionális feladatokhoz kapcsolódó pályázati témákat a me-

gyei pályázati felhívások tartalmazzák. 

1 A választott téma útmutató füzetét (1—1 füzet a szántás vetés és az aratás és 2 
füzet a hordás-cséplés feldolgozáshoz) a Néprajzi Múzeumtól lehet igényelni. Bár-

melyik rész feldolgozása külön pályamunkát igényel. 
2 E pályatétel tematikáját következő cikkünk tartalmazza. (Szerk.) 
3 A pályázni kívánók munkájának megkönnyítése céljából a Honismereti Híradó 

legközelebbi számában több témakör részletes gyűjtési útmutatóját fogjuk közöLni. 
(Szerk.) 
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2. A pályázatnak ifjúsági és felnőtt tagozata van. 
3. A pályázat nyílt (a jeligés beküldés mellőzendő), azon bárki részt vehet. Egy 

pályázó több pályaművet is benyújthat. Több pályázó vagy szakkör közösen is ké-
szíthet pályamunkát. (Nem lehet részt venni a pályázaton szakdolgozatokkal, dok-
tori értekezésekkel, továbbá olyan kéziratokkal, amelyek elkészítését hivatalos 
munkaterv írja elő.) 

Az 1973. évi Országos Diáknapok néprajzi és nyelvjárási pályázatára benyújtott 
pályamunkák — amennyiben a megadott határidőkig beérkeznek a gyűjtés területe 
szerint illetékes megyei múzeumigazgatóságok, illetőleg a Néprajzi Múzeum címére 
— automatikusan részt vesznek az országos pályázat ifjúsági tagozatán is — mind 
a megyei szintű elbírálásban, mind a pályázat országos döntőjében. Fontos tehát, 
hogy a pályázók a diáknapi pályázatra is két példányban küldjék be pályaműveiket! 

4. A pályamunkát két azonos tartalmú és kiállítású (lehetőleg gépelt) példány-
ban kell beküldeni a gyűjtőhely szerint területileg illetékes megyei múzeum címére, 
a megyei múzeumigazgatóság áftal megszabott időpontig. A Néprajzi Múzeumba 
1973. IX. 30-ig be nem érkezett pályamunkák az országos döntőn nem vehetnek 
részt. Kivételes esetben a pályamunka közvetlenül a Néprajzi Múzeum Ethnologiai 
Adattárának Gyűjtésszervező Csoportjához (1087 Bp. VIIL Könyves Kálmán 
krt. 40.) is küldhető. 

5. A pályamunkák megyei és országos szinten kerülnek elbírálásra és díjazásra. 
A megyei pályadíjösszegeket a megyei felhívások tartalmazzák. Az országos dön-
tőre beérkezett pályamunkákat a fenti a—g kategóriákon belül rangsoroljuk, de 
egymáshoz viszonyított értékük alapján díjazzuk, tigyelembe véve a megyei szin-
előírás szerint beérkezett pályamunkát rangsorolunk, függetlenül attól, hogy a me-
ten nyert díjösszegeket is. (Valamennyi, a pályázatra, illetőleg az országos döntőre 
gyékben nyert-e vagy sem.) 

A pályamunkák az országos döntőn végeredményben összetett díjazásban ré-
szesülnek; az összetett díj = megyei díj-(-országos díjkiegészítés. A megyei díj-
összeget az alább jelzett felső szintekig egészítjük ki : 

A fenti összetett díjak (országos szinten díjkiegészítések) — indokolt esetben 
az a—g témakörök mindegyikén belül is — többszörösen kiadásra kerülhetnek. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötött témakörű és gyűjtési segédletek (útmutatók, 
kérdőívek) szerint gyűjtött, elrendezett pályamunkák előnyösebb megítélés alá es-
nek, és prémiumban részesülhetnek. 

A Bíráló Bizottság indokolt esetben nagydíjat is kiad (megyei díj kiegészítése 
4 000 Ft-ra), illetve egyes fokozatokban, ha megfelelő pályamunka nem érkezik 
be — nem ad ki díjat, vagy azt megosztottan adja ki. 

A IV—V. díjat elért pályamunkák kisebb összegű jutalomdíjat, emléktárgyat, 
könyvjutalmat nyerhetnek. 

6. Eredményhirdetés országos szinten 1973. december első felében. 
7. A beküldött pályamunkák egyik példánya a megyei múzeumi szervnél, másik 

példánya a Néprajzi Múzeum Adattárában nyer végleges elhelyezést. 
Budapest, 1973. január 

Yelnőtt tagozat: Ifjúsági tagozat: 

Orsz. I. d í j : 3.500 Ft 
Orsz. II. d í j : 2.500 Ft 
Orsz. III. dí j : 1.500 Ft 

Orsz. I. dí j : 2.000 Ft 
Orsz. II. d.i- 1.000 Ft 
Orsz. III. dí j : 1.500 Ft 

N É P R A J Z I M Ú Z E U M 
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