
A KISZ központi bizottsága mellett működő Diáknapok Országos Rendező Bi-
zottság az ország középfokú iskoláinak diákságát (középiskolásokat és szakmunkás-
tanulókat) mozgósító nagy diákfesztivál, az 1977. évi, májusi Országos Diáknapok (a 
keszthelyi Helikon Ünnepségek, Sárospataki Diáknapok, gyulai Erkel Diákünnepek, 
Soproni Országos Diáknapok, egri Gárdonyi Géza Diáknapok) keretében az új- és 
legújabbkor történet témaköréből meghirdeti 

az Országos Diáknapok helytörténeti pályázatát1 

Pályázati feltételek 
A pályázaton egyének, valamint közös pályamunkával csoportok, honismereti 

(helytörténeti) szakkörök egyaránt részt vehetnek. 
Alapkövetelmény: a pályamunka közgyűjteménybe még be nem kerül t történeti 

forrásokra, múzeális értékű tárgyakra, dokumentumokra, fotókra, egyéb ábrázolások-
ra és visszaemlékezésekre támaszkodjék, azok lelőhelyének feltűntetésével. 

A pályaművek felölelhetik a jelzett időnek bármely tárgykörét (politika, mun-
kásmozgalom, if júsági mozgalom, helytörténet, gazdaság, társadalom, művelődéstör-
ténet, életmód, amely meghatározott területhez, társadalmi osztályhoz, réteghez vagy 
nemzetiséghez kapcsolódik. Pályázni csak nyomtatásban meg nem jelent pályamun-
kákkal lehet. 

A pályamunkákat az illetékes megyei KISZ-bizottságokhoz kell beküldeni elő-
bírálatra, 2 gépelt példányban, a név, a lakcím, az iskola neve, címe és a pályázó 
osztálya pontos megjelölésével. 

Beküldési határidő: 1977. január 15. 
A pályamunkák egyik példánya az illetékes megyei múzeum tulajdonában ma-

rad, a másikat tovább küldik központi elbírálásra. A pályaműveket (beleértve a fény-
kép és egyéb mellékleteket) nem ad juk vissza. 

A pályázatot országos bíráló bizottság értékeli. A legjobb pályaművek a hagyo-
mányoknak megfelelően, arany, ezüst vagy bronz fokozatot, oklevelet nyernek, ké-
szítőik emellett meghívást kaphatnak a XI. Országos Honismereti Diáktáborba. A 
legkiemelkedőbb pályamunkák ezen kívül automatikusan részt vesznek a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeum, a Nemzeti Múzeum és a Hazafias Népfront Honismereti 
Bizottsága által meghirdetett országos helytörténeti pályázaton, és ott pályadíjkiegé-
szítést nyerhetnek2. A pályázni kívánók szakmai segítséget kaphatnak munkájuk 
megkezdésekor a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum adattárától (Bp. I., Budavári 
Palota A épület, 1250 Bp. Pf. 23. Tel.: 160-030, 160-100, 160-170). 

Ajánlot t pályázati témák: 
— Helyi kiemelkedő személyiségek életútja: pártok, társadalmi szervezetek he-

lyi története. 
— Városi társadalmi osztályok és rétegek életmódjának (életkörülmények, szo-

kások, szórakozás, nevelési formák, viselet, életút) alakulása, története. 
— Helyi kulturális csoportok, egyletek (énekkarok olvasóegyletek színjátszók, 

sportkörök) tevékenységének története. 
— A városi, és a falusi kézműiparnak, illetve a kisipari szervezeteinek (céh, 

ipartestület, KIOSZ) tevékenysége és története. 
— Ipari és mezőgazdasági üzemek fejlődésének története. 
— Község, város, megye felszabadulásának és demokratikus újjászületésének 

ismeretlen adatai. 
— Az ifjúsági mozgalom története: KISZ-szervezeteinek 20 évének, az úttörőszö-

vetség 30. évének, a szocialista kollégiumi nevelés 30. évének helyi története. 
RENDEZŐ BIZOTTSÁG 

'Az országos Diáknapok Népra jz i és N y e l v j á r á s i Gyű j tőpá lyáza t ának felhívását a Honismeret 
1976. 2—3. sz. száma közölte. 

-A m ú z e u m o k országos pá lyáza tának fe lh ívása a Honismeret 1976. I. számában olvasható . 
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