
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
ÉS A HONISMERETI SZÖVETSÉG 

a Magyarok Világszövetsége 
a Határon túli Magyarok Főosztálya 

az Etnikai és kisebbségi Főosztálya és 
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

támogatásával 
az 1999-2000. évre 

„ÖRÖKSÉGÜNK SZÁMBAVÉTELE" 
címmel országos helytörténeti pályázatot hirdet 

ifjúsági és felnőtt kategóriában 
amatőr történészek számára. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2000. január 31. 

Pályázni lehet Magyarország és a Kárpát-medence történetét felölelő bármely helytörténeti 
témát feldolgozó munkával, amely Magyarország és a határon túli magyarlakta települések, 
illetve a történelmi Magyarország területén élő nemzetiségek és kisebbségek (elsősorban XX. 
századi) ipar-, gazdaság-, művelődés-, politika-, család- és egyháztörténetét dolgozza fel. 

A pályázaton kiemelt témaként ajánljuk feldolgozásra: 
- egy településre és /vagy régióra vonatkozó, azzal kapcsolatba hozható, nem mono-

grafikus jellegű, az államalapítás korára és az Árpád-korra vonatkozó 
- esemény feldolgozását; 
- ipar- és gazdaságtörténetet; 
- kiemelkedő személyiség/ek életrajzát, családok történetét; 
- építmény, épületegyüttes, műemlék, régészeti park, temető, emlékhely stb. leírását; 
- egyház- és iskolatörténetet; 
- helyhez kötődő regék, mondák, szájhagyomány gyűjtését; 
- István örökségének hatását. 

Pályázati feltételek: 
- A pályázaton részt nem vehetnek, akik múzeumok, illetve történelemmel foglalkozó 

tudományos intézetek munkatársai és olyan kutatók, akik a történelem valamely kor-
szakával, illetve ágazatával hivatásszerűen foglalkoznak. 

- A pályázat minimális terjedelme 20 gépelt oldal, vagy ennek megfelelő oldalszámú 
kézirat, illetve számítógépes szedés. Á pályázatot a felhasznált források jegyzékével, 
hivatkozási jegyzetekkel és oldalszámozással kell ellátni. 

- A pályázatra olyan munkák küldhetők be, amelyek helyszíni gyűjtések, történeti, levél-
tári forrásokon és könyvtári kutatásokon alapuló eredeti ismeretanyagot tartalmaznak. 
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- A pályázatra nem adható be megjelent vagy kiadás alatt álló más országos pályázaton 
szerepelt, illetve ott helyezést elért dolgozat. 

- A pályázatra mindkét kategóriában beküldhetők egyéni és csoportos munkák. Egy 
pályázó több pályamunkát is beküldhet. 

- A határidő után érkezett pályamunkákat csak a következő pályázatra tudjuk besorolni. 

Pályadíjak 
Felnőtt kategóriában 

I. díj. II. díj. 
30.000,- Ft 25.000,- Ft 

III. díj 
20.000,- Ft 

Ifjúsági kategóriában 
I. díj II. díj. III. díj 

20.000,- Ft 15.000,- Ft 10.000,- Ft 

A díjazásban nem részesült, de színvonalas dolgozatokat a bírálóbizottság 
tárgyjutalomban, vagy dicséretben részesíti. 

A bírálóbizottság a rendelkezésre álló anyagi eszközök keretei között a fentiektől eltérhet. 

Eredményhirdetés 
2000. július 2-án Székesfehérváron 

a XVII. Országos Honismereti Akadémián, illetve 
a Honismeret 2000/4. számában. 

Egyéb tudnivalók: 
- Összefüggő munkát részenként nem lehet beadni. 
- A pályázó külön lapon közölje nevét, pontos címét (telefonszámát), az életkorát és a 

foglalkozását. 
- A pályázat kiírásának nem megfelelő dolgozatokat nem őrizzük meg. A díjazásban nem 

részesült, de színvonalas pályázatokat a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti 
Adattárában helyezzük el. 

- A dolgozatról készült bírálat lektori véleményként nem használható, azt csak külön 
kérésre, díjazás ellenében tudunk küldeni. 

- Ha a díjazott pályamunka megjelenik, a szerző köteles feltüntetni azt, hogy a dolgozat 
részt vett az országos helytörténeti pályázaton. 

- A dolgozat beérkezéséről csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetén tudunk 
értesítést küldeni. 

- A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt, a pályamunkákról készült szakmai bírálatok 
alapján. 

- A pályázat eredményéről írásbeli értesítést csak a díjazottak kapnak. 
- A pályázattal kapcsolatban információt kérhetnek a 06-1-327-77-61, vagy a 267-70-08/531 

telefonszámon Halminé dr. Bartó Annától. 
- A pályázatot az alábbi címre küldjék: 

Magyar Nemzeti Múzeum 
Történeti Adattár 

1370 Budapest, Pf. 364. 
Budapest, 1999. május 

Magyar Nemzeti Múzeum Honismereti Szövetség 
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Országos Kisebbségi és Nyelvjárási pályázat 

A cigány Hagyományokat kutató Egyesület, az ELTE Folklóré Tanszéke, az Európai Folklór 
Központ, a Győrffy István Néprajzi Egyesület, a Hélix alapítvány, a Honismereti Szövetség, 
Illyés gyula pedagógiai Főiskola, a JPTE Néprajzi tanszéke, a Kriza János Néprajzi Társaság, A 
magyar Művelődési Intézet, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Védőnők Egyesülete, a 
Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszéke, az „Oktatási és 
Továbbképzési Központ" Alapítvány (Szolnok), a Református Teológiai doktorok Kollégiuma 
Egyházi Néprajzi Szekciója, a Romológiai Kutatóintézet, a Sárospataki Comenius Tanítóképző 
Főiskola, a Szekszárdi Roma Kissebségi Önkormányzat, a Szlovák Kutatóintézet, a Tolna 
megyei Honismereti Egyesület, a Zsámbéki Katolikus Főiskola, több megyei, települési és 
kisebbségi önkormányzat támogatásával meghirdeti 

az 1999. évi III. Országos Kisebbségi Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázatot . 

Pályázni lehet kisebbségi, néprajzi és nyelvjárási témájú, eredeti helyszíni, vagy levéltári 
gyűjtést tartalmazó munkákkal, melyek még nyomtatásban nem jelentek meg. 

Kiemelt témakor: Terhesség-, szülés-, gyerekágy-, keresztelés-, csecsemőápolás- és 
gyermeknevelés, Népi vallásosság, Népi növényismeret, Hogyan tükröződnek a történeti 
események a népi emlékezetben. 

Ajánlott témakörök: családtörténetek - hagyományos foglalkozások - lakáskultúra -
népviselet (régi fényképek, albumok gyűjtése, adatolása) leírása - emberélet fordulóihoz 
fűződő népszokások (születés, keresztelő, párválasztás, lakodalom, halál-temetés-gyász stb.) 
- hiedelmek, szokások - a vallási néprajz, vagy annak bármelyik részterülete - gyermek-
játékok - népzene egy egy település vagy személy népdalkincsének összegyűjtése - népi 
növényismeret - népi orvoslás - néprajz témájú archív felvételek és adatolt családi fotó-
albumok gyűjtése - vagy a népi kultúra bármely területének feldolgozása. 

Díjtételek 
díj I. (Ft) 
felnőtt 30.000 
ifjúsági I. 20.000 
ifjúsági II. 15.000 

II. (Ft) III. (Ft) IV. (Ft) 
20.000 15.000 10.000 
15.000 10.000 5.000 
10.000 7.000 5.000 

Díjtételek 
felnőtt (18 év felett) 50.000,- Ft 
ifjúsági (középiskola) I. 30.000,- Ft 
ifjúsági (14 éves korig)Il. 20.000,- Ft 

Az első helyezettek közül a cigány kategóriában évente Erdős Kamill díj kerül átadásra. A 
pályadíjak a pályázatok színvonalától függően megoszthatók, illetve visszatarthatok. Nem 
pályázhatnak múzeumban vagy néprajzi intézményben dolgozó szakemberek! Egy pályázó 
több témakört is feldolgozhat. 

A pályázatot három azonos példányban a Romológiai Kutatóintézet címére: H-7101 
Szekszárd, Pf: 12-re kérjük beküldeni. Beküldési határidő: 1999. augusztus 1. 

A pályázaton fel kell tüntetni a szerző nevét, pontos címét, foglalkozását. A határidőn túl 
beérkező pályamunkák 1999-ben díjazásban nem részesülnek. 

A pályázatok eredményhirdetésére 1999 októberében kerül sor, melyről minden pályázót 
értesítünk. 

Bővebb felvilágosítást, szakmai segítséget levélben a Kutatóintézet címén, illetve a (+36) 
74/317-369, 06 20 9549-851, 72/327-622/4373 m. telefonszámon dr. Gémes Balázstól kap-
hatnak. 
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