
PALYAZATI FELHIVAS I.
A cigány Hagyományokat Kutató Egyesület, aZ ELTE Fo]k]ór Tanszéke, aZ EUrópai F;]klór KöZpont, a
Cyőrffy lstván Népraizi Egyesület, a Héljx Alapítvány, a Honismereti SzöVetSég, az Illyés Gyula Pedagó,
giai Föiskola, a ]PTE NépIaiZi, NöVénytani és Romológiai Tanszéke, a Karácsony lános Honismereti
Egyesület, a KLTE Néprajzi Tanszéke, a Kriza |ános Népraizi TárSaSág, a Magyar Művelődési lntéZet, a
Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Védőnők Egyesüiete, a Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuá-
lis Antropológia Tanszéke, az Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány (Szolnok), a Református
Teológjai Doktorok Ko]]égiuma Egyház1 Néprajzi Szekciója, a Romológiai Kutatóintézet, a Sárospataki
Comenius Tanítóképző Főiskola, a Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat, a Tolna megyei Honis-
mereti Egyesület, a Zsámbéki Katolikus Főiskola, több megyei, települési és kisebbségi önkolmányzat
támogatásáVa1 meghirdeti

az 1999. évi lll. Országos Ctgány Népraizi és Nyelviárási Gyűitőpályázatot.
Pélyázni lehet cigány népraizi és nyelvjárási témájú, eredeti helyszíni, vagy levéltári gyűjtést taftalmazó
munkákkal, melyek még nyomtatásban nem jelentek meg,
kiemelt témakörök:

Terhesséq, szíilés, gqermekágq, íteresztelés, csecsemőápolás és gqermeknevelés

- Népi vallósassóq

- Népi növénaismeret

- Hoquan tükröződnek a történeti eseménlleft a népi emlékezelbeu

PALYAZATI FELHIVAS II.
Az |999. évl lll. országos Kisebbségi Népraizl és Nyelviárási Gyű|tőpályázatta.

Pályázni 1ehet népíaiZj és nyelvjárási témáiú, eredeti helyszíni, vagy Ievéltári gyűitést tarta]mazó mun-
kákkal, melyek még nyomtatásban nem je]entek meg és más pályázaton nem vettek részt, az alábl:i té,
makö rökben:

- Terítesség, szülés, gqermekágq, kereszteléS, csecseruíápalás és gqermeknevelés

- Népi vallásossáq

- Népi növów4isneret

- HOOuan tlikröződneh a törtóneti eseménqeft a népi emlékezetben a

- bolgár, - magyar, - szerb,
cieánv, -német, - szlovák,

- görög, - örmény, - szlovén és az
- horvát, - román, - ukrán
- lengyel, - ruszin, népesség körében,

Díjtételek

A pályázatot három azonos példányban kér]ük beküldeni a következő címre,

RoMoLÓGIAI KUTATÓ|NTÉZET H-7lol Szekszárd Pf.: |2.

Beftütdési haűúlő 1999. augusztus |.

Bővebb felvíldgosító* Dt. Gémes Balázs (74/317-769, 06 2091549-85l|

díj I. (ft) ll, (Ft) IIL (Ft) 1V (Ft)

felnőtt 30,000 20,000 l5.000 l0 000
ifjúsági L 20.000 t 5,000 l0,000 5.000

ifiúsáei 11. l5,000 l0,000 7,000 5.000

Cieány témájú pályázatnál a legjobb gyűjtők számára az Erdős Kami]l-díj is kiosztásra kerül.

felnőtt ( ]8 éV felett] 5 0,000 F,t

ifjúsáei I (középiskola) 30,000 Ft
ifiúsáei IL (l4 éves korig] 20,000 Ft


