
PALYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Nemzeti Múzeum, a Honismereti Szövetség és megyei egyesületei, a 
Budapesti Történeti Múzeum, a Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, és más megyei közgyűjtemények 

helytörténeti pályázatot hirdetnek 
az 1995 - 1996-os évre 

nem hivatásos történészek számára ifjúsági (14 - 20 év) és felnőtt (21. évtől) kategóriákban. 

Pályázni lehet Magyarország és a Kárpát-medence történetét felölelő, bármely helytör-
téneti témát feldolgozó munkával, amely a pályázat beküldésének időpontjáig nyomtatás-
ban még nem jelent meg, és más országos pályázaton nem szerepelt. 

A pályázaton kiemelt témaként ajánljuk feldolgozásra: 
• Valamely helység, tájegység IX-XI. századi régészeti, történeti, egyház- és művelődés-

történeti, valamint egyéb emlékeinek és emlékhelyeinek története, azok jelenkori megje-
lenési formái és a hozzá fűződő hagyományok. 

• Az 1986-os esztendőben, a honfoglalás helyi ünnepségeinek, rendezvényeinek és 
eseményeinek, az alkalomra létesült jeles emlékműveknek, intézményeknek, épületek-
nek, képzőművészeti alkotásoknak bemutatása, későbbi sorsuk története. 

• A milleneumi évek, illetve a századforduló politikai, gazdasági és kulturális életének 
helyi, a jelenkort is meghatározó történetei és kiemelkedő személyiségei. 

• A magyar iskola és oktatás ezer éves évfordulója alkalmából készült iskolatörténeti fel-
dolgozások. 

Pályázni lehet még bármely más szabadon választott helytörténeti témával, mely Magya-
rországgal és a határon túli magyarlakra területek (elsősorban XX. századi) ipar-, gazdaság-, 
művelődés-, politika- és egyháztörténetét dolgozza föl. 

Nem pályázhtnak múzeumok, tudományos intézmények munkatársai és olyan kutatók, 
akik a történelem valamely korszakával hivatásszerűen foglalkoznak. A pályázatot 1996. 
december 31-ig a múzeumok megyei igazgatóságához, illetve a budapesti pályázóknak a 
Budapesti Történeti Múzeumhoz, vagy 1996. január 31-ig a Magyar Nemzeti Múzeum 
Legújabbkori adattárához (1014 Budapest, Budavári Palota „A" épület/1250 Bp. Pf. 23 ) kell 
beküldeni két példányban. 

A pályázatot legalább 20 gépelt oldalon (vagy annak megfelelő oldalszámú kézírással), 
jegyzetekkel ellátva kell elkészíteni. 

a pályázatra mind felnőtt, mind ifjúsági kategóriában elfogadunk egyéni és csoportos 
munkákat is. Egy pályázó több pálymunkát is beküldhet. 

A pályázat díjai: 
Felnőtt kategóriában: Ifjúsági kategóriában: 

I. díj: 30 00 Ft I. díj: 15 000 Ft 
II. díj: 25 OOOFt II. díj: 10 000 Ft 

III. díj: 20 000 Ft III. díj: 5 000 Ft 

A díjazásban nem részesült, de színvonalas dolgozatokat a bíráló bizottság 
döntése alapján tárgyjutalomban, vagy dicséretben részesíti. Az elismerésben ré-
szesült dolgozatokat a Nemzeti Múzeum Legújabbkori Adattárában megőrizzük. 

A bíráló bizottság a rendelkezésre álló anyagi eszközök keretei között a 
fentiektől eltérhet. 

Eredményhirdetés: 1996. júliusában 
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