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A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ÉS 
A HONISMERETI SZÖVETSÉG 

2003-2004. évre 

Országos helytörténeti pályázatot hirdet 
ifjúsági és felnőtt kategóriában 

amatőr történészek számára 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2004. január 31. 

Pályázni lehet Magyarország és a Kárpát-medence történetét felölelő bármely helytörténe-
ti témát feldolgozó munkával, amely Magyarország és a határon túli magyarlakta települé-
sek, illetve a történelmi Magyarország területén élő nemzetiségek és kisebbségek (elsősorban 
XX. századi) ipar-, gazdaság-, művelődés., politika-, intézmény-, család- és egyháztörténetét 
dolgozza fel. A pályázaton kiemelt témaként ajánljuk feldolgozásra a történelem új- és legújabb 
korszakából: 

- a magyarországi és határon túli magyarlakta települések testvérvárosi, -megyei kapcso-
latainak történeti, vagy krónikaszerű bemutatását, leírását; 

- magyar személyiségek, közösségek és szervezetek külföldi tevékenységét és működését, 
illetve külföldi személyiségek, szervezetek magyarországi tevékenységét. 

Pályázati fe l tételek: 
- A pályázaton nem vehetnek részt, akik múzeumok, illetve történelemmel foglalkozó tu-

dományos intézetek munkatársai és olyan kutatók, akik a történelem valamely korszakával, 
illetve ágazatával hivatásszerűen foglalkoznak. 

- A pályázat minimális terjedelme 20 gépelt oldal, vagy ennek megfelelő oldalszámú kéz-
irat, illetve számítógépes szedés. A pályázatot a felhasznált források jegyzékével és hivatko-
zási jegyzetekkel kell ellátni. 

- A pályázatra olyan munkák küldhetők be, amelyek helyszíni gyűjtések, történeti, levéltá-
ri forrásokon és könyvtári kutatásokon alapuló eredeti ismeretanyagot tartalmaznak. 

- 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 pá-
lyázó több pályamunkát is beküldhet. 

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

Felnőtt kategóriában 

I. díj II. díj III. díj 
40 000 Ft 35 000 Ft 30 000 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 tárgyjutalom-
ban, vagy dicséretben részesíti. 

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

Nyilvános eredményhirdetés 
2004 júliusában 

a XXXII. Országos Honismereti Akadémián, illetve 
a Honismeret 2004. 4. számában 

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

kozását. 
- A pályázat kiírásának nem megfelelő dolgozatokat nem őrizzük meg és nem küldjük 

vissza. A díjazott, illetve a díjazásban nem részesült, de színvonalas pályázatokat a Magyar 
Nemzeti Múzeum Történeti Adattárában helyezzük el. 

- Ha a díjazott pályamunka nyomtatásban megjelenik, a szerző köteles feltüntetni azt, 
hogy a dolgozat részt vett a MNM és a Honismereti Szövetség 2003-2004. évi pályázatán. 

- A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt, a pályamunkákról készült szakai bírálatok alap-
ján. 

- A pályázatot egy példányban kérjük beküldeni és nem szükséges beköttetni. 
- A pályázat eredményéről írásbeli értesítést csak a díjazottak kapnak. 
- A dolgozatról készült bírálat nem publikus, lektori véleményként nem használható, azt 

csak külön kérésre, díjazás ellenében tudunk küldeni. 
- A dolgozat beérkezéséről csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetén tudunk 

értesítést küldeni. 
- A pályázattal kapcsolatban információt kérhetnek a 00-36-1-327-77-61 telefonszámon 

Halminé dr. Bartó Annától. 

- A pályázatot az alábbi címre küldjék: 

Magyar Nemzeti Múzeum 
Történeti Adattár 

1370 Budapest, Pf. 364. 

Budapest, 2003. március 

Magyar Nemzeti Múzeum Honismereti Szövetség 
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