
PALYAZAT 

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Honismereti Szövetség 
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával 

„ÉS LÉSZEN CSILLAGFORDULÁS" 
CÍMMEL 

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
50. ÉVFORDULÓJÁNAK TISZTELETÉRE ÉS EMLÉKÉRE 

HELYTÖRTÉNETI ÉS 
GYŰJTŐPÁLYÁZATOT HIRDET 

IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT KATEGÓRIÁBAN 
AMATŐR KUTATÓK SZÁMÁRA 

A pályázat beküldés i határideje: 2006. február 28. 

Pályázni lehet az 1956- os forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos 
- Magyarországon lezajlott helyi és országos eseménynek leírásával, 
- sajtótörténetével és külföldi sajtóvisszhangjával; 
- a forradalomban és szabadságharcban résztvevő szervek és szervezetek, pártok és egye-

sületek, személyek és családok (élet)történetével; 
- a szemtanúk saját visszaemlékezésével; 
- a szemtanúkkal készített interjúkkal; 
- eredetei tárgyak, írott és nyomtatott dokumentumok, fényképek és filmek felkutatásával, 

összegyűjtésével, illetve ezek és az ezekhez fűződő történetek hiteles leírásával; 
- levéltári és könyvtári kutatásokon alapuló tanulmányokkal; 
- a forradalom és szabadságharc utóéletének leírásával (1957-től napjainkig): egyes szemé-

lyek meghurcolásának és/vagy ellenük lefolytatott perek történetével, a börtönévek leírásá-
val, a szabadulás utáni élet eseményeinek leírásával; csoportok, szervezetek működésének 
történetével; síremlékek, emlékművek állításával, gondozásának történetével, baráti társasá-
gok, pártok történetével; 

- a szomszédos és más országokban a forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban le-
zajlott események történetével, ezek visszhangjával. 

Pályázati feltételek: 
- 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. 
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- A pályázatra olyan munkák küldhetők be, amelyek helyszíni gyűjtéseken, történeti, le-
véltári 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. 

Pályadíjak 
Felnőtt kategóriában 

I. díj II. díj III. díj 
100 000 Ft 75 000 Ft 50 000 Ft 

Ifjúsági kategóriában 
I díj II. díj III. díj 

75 000 Ft 50 000 Ft 25 000 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 
2006 júl iusában 

a XXXIV. Országos Honismereti Akadémián, illetve a Honismeret 2006/4. számában 
és a M N M honlapján 

Egyéb tudnivalók 
- Összefüggő munkát részenként nem lehet beadni. A hangszalagra és egyéb elektromos 

hang- és képhordozóra felvett anyagot írásban is be kell adni. 
- A pályázat jeligés. A pályázó külön borítékban közölje nevét, pontos címét (telefonszá-

mát), az életkorát és foglakozását. A borítékon és pályázat címoldalán is kérjük feltüntetni a 
JELIGÉT. 

- 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 M N M és a Honismereti Szövetség 2006. évi pályázatán. 

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

- A pályázatot két 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 pályaművekben közölt eredeti tárgyakat, nyomtatványokat, dokumentumokat és 

fényképeket a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tára megvásárolja. 
- 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. október 

Magyar Nemzeti Múzeum Honismereti Szövetség 
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