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Budapest múltjának emlékei 
címmel az első magyar közgyűjtemény alapításának kétszáz éves jubileuma alkalmából fővárosi 
forrásgyűjtő' pályázatot hirdet meg a Budapesti Honismereti Társaság - a fővárosi kerületek 
helytörténeti gyűj teményei /múzeumai közreműködésével. 

A pályázat célja: a főváros és elődtelepülései történeti múltjának jobb megismerését segítő 
dokumentumok, emléktárgyak gyűjtése és mindenki által hozzáférhető közgyűjteményekben 
történő elhelyezése. A pályázatra beadott anyagok térítés nélkül (a díjazottak vásárlás útján) a 
Budapesti Honismereti Társaság közvetítésével a megőrzést véglegesen biztosító közgyűjte-
mény tulajdonába kerülnek. 

Pályázati témakörök: családi, intézményi, vállalati, ipari, mezőgazdasági, közlekedési, 
kulturális, egyesületi, sport, iskolai és egyéb témakörökben, amelyek a főváros és elődtelepü-
lései jelenlegi illetve néhai közigazgatási határain belüli történésekhez kapcsolódnak. 

Pályázni lehet: fenti témakörökhöz kapcsolódó eredeti dokumentumok (pl: naplók, 
visszaemlékezések, fotók, képeslapok, családi költségvetések, levelek, bizonyítványok, alapí-
tó okiratok, jegyzőkönyvek, háztartási naplók, anyakönyvi kivonatok, keresztlevelek, igazol-
ványok, oklevelek, plakátok, propagandaanyagok, számlák, jegyek...) és ezekhez szorosan 
kapcsolódó tárgyi emlékek gyűjtésével és leadásával. 

Különösen ajánlott egy-egy személy teljes életútját, vagy annak hosszabb szakaszát átfogó, 
részletes életrajzi dokumentációval, háttéranyaggal ellátott személyi hagyatékok; hosszabb 
időszakot átfogó naplók, családi levelezések, családi költségvetések és háztartási naplók; 
egyesületek, társadalmi szervezetek működésére vonatkozó dokumentumok, emléktárgyak 
gyűjtése és benyújtása. Részletesebb tájékoztatást a kerületi helytörténeti gyűjtemények mun-
katársai adnak, különösen a pályázatra benyújtásra érdemes tárgyakkal kapcsolatosan. 

A pályázónak a benyújtott dokumentumokat rövid kísérő szöveggel kell ellátnia, amely a 
dokumentumokban szereplők helyi történeti szerepét ismerteti és bemutatja a dokumen-
t u m o k ) származását. 

A pályázaton részt vehetnek: mindazok, akik nem beosztásukból adódóan foglalkoznak a 
főváros történeti múltjával, a budapesti dokumentumok gyűjtésével. 

Pályázati részvétel módja: a gyűjtött forrásokat, dokumentumokat, emléktárgyakat a he-
lyi kerületi helytörténeti gyűj teményben/múzeumban lehet átvételi elismervény ellenében 
leadni. (A pályázó az átvételi elismervényen egyben javasolhatja, hogy a gyűjtött anyaga me-
lyik közgyűjtemény tulajdonába kerüljön és nyilatkozhat, ha nem kívánja neve nyilvánosság-
ra hozatalát.) Amennyiben a kerületben ilyen közgyűjtemény nem működik, akkor a pályáza-
ti anyagok a Budapesti Honismereti Társaság székhelyén (Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény, 
Budapest, IV. Berda József u. 48. Tel: 370-0652) nyújthatók be személyesen. Részletesebb infor-
máció ugyanitt kérhető (kedd-péntek: 10-17 óra közöt t / . 

Benyújtási határidő: 2002. február 15. 

Értékelés, kategóriák, díjazás: 
A benyújtott anyagokat szakmai zsűri értékeli. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok 

a gyűjtött anyagok, amelyek egy pályázati "téma" komplex bemutatására törekednek (pl.: a 
családi témakörön belül egy személy életútjának ábrázolása) és származásuk bemutatott. 

A szakmai zsűri három kategóriában (múzeumi, levéltári, könyvtári) értékeli a pályázatra 
benyújtott anyagokat, ad ki első díjat - a díjazást elért pályázatok gyűjtött anyagát a BHT ka-
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tegóriánként 15 000 Ft-ért megvásárolja. A díjazottak nevét és gyűjtött anyagukat a fővárosi 
ünnepélyes eredményhirdetésen tesszük közzé. Tervezzük a pályázaton résztvevők nevét, 
anyagainak feltüntetését és besorolását (szakmai zsűri döntése) a Városunk - Budapesti Hon-
ismereti Híradó 2002/2. számában nyilvánosságra hozni, és az újságot minden pályázónak 
megküldeni. 

Eredményhirdetés időpontja: 2002 márciusában. 

A pályázatra megfelelő minőségű és mennyiségű anyagok benyújtása esetén azok a gyűjtő 
nevének feltüntetésével (hozzájárulásával) egy kiállításon és /vagy egy forráskiadványban is 
bemutatásra kerülhetnek. 

Komplett hagyaték (dokumentumok mellett a mindennapi élet tárgyai) felajánlása esetén 
azt pályázaton kívül a kerületi, vagy fővárosi közgyűjtemények szakemberei megvizsgálják 
és indokolt esetben megvásárolják. 

Budapesti Honismereti Társaság 

A Nemzeti Múzeum a századvégen. Morelli Gusztáv fametszete Rauscher Lajos rajza nyomán. 
Történelmi Képcsarnok. 

98 


