
Pályázati felhívás
a MNEK Közalapítvánq 2000, évi,

kisebbséqí alhotóh ösztöndíj-támoqatására

A pályázat alkotások létrehozására lrányul; a közalapítvány e tevékenységek elindítását, il]etve folyamatossá-
gát szeretné biztosítani ösztöndíj-támogatás formájában. A felhívás azoknak a kisebbségi alkotóknak szól, akik
alkotó tevékenységükkel valamelyik (esetleg több) kisebbség képzőművészeti, zenei, irodalmi, tánc hagyo,
mányait ápoliák, bemutatiák, Az ösztöndíi célia, hogy segítséget nyúitson, kedvező feltételeket biztosítson
a magas színvonalú alkotómunkához.

Az ALKoTól öszTöNDÍr PÁLYÁZHATÓ TÉMÁ hor!át, lengael, német, örmóna, román, ruszín, szerb, szlováft,

I. Képzőművészet
szlovén, uknin) -

a Az adható támogatás egyénenként és pályáza-
A képzőművészeVnépművészet bármelyik ágában, va- tonként: maximum l80.000 Ft.
]amint a fotóművészetben fol}tatott alkotómunka, r Az ösztöndíj folyósítása legfeliebb az alkotómun-

ka ó hónapiára iár
. A pályázó egyénlleg, egy eredeti példányban

nyújtsa be pályázatáí.
a Ugyanaz a pályázó több témában is pályázhat,

eZ esetben külön-külön adatlapon kell pályázni,
a Az adatlapon a pályázó a fenti keretek között je-

lölie meg a támogatáS időtartamát (max, ó hónap) és
az igényelt öSSZeget (max, I80.000 Ft),

t A programmal érintett kisebbségnek a törvény-
ben felsorolt l3 kisebbség között kell szerepelnieI

r A közalapítvány a kedvezményezetiel szerző-
dést köt, amelyben rögzítik a támogatás folyósításá-
nak feltételeit,

. A pályázat beadásának határlde|e:
(A hósz művek kiadását ld. a MNEK KözalapftváwJ 2000. 2000. március l0,

fui céIpálaázati íelhfuásában.) . Döntés a pályázatokról: 2000. áprtlts 27. (A
MNEKK kuratóriuma a döntés időpontlának a változ-

2. zene
Az adott kisebbség zenekultúrájának megfelelő zene-
művek komponálása, átiratozása.

(A,z adott kísebbséq zenei haggomántlaival kaptsolatos kuta-
tómunkdt, a kész zeneműveh hanghordozó íormáiában való ki-
adásót, a kész zeneművek előadásával, színpadra állíttisával
kapcsolatos páltJázati lehetőséqek t ld, d MNEK Közalapítván|)

2000. évi céIpáladzati íelhívásában.J

3. Irodalom
Kisebbségi nyelvű éslvagy témáiú, illetve kétnyelvű
irodalmi művek (vers, próza, színpadi darab, műfordí-
tás, stb,) létrehozása,

4, Koreográfia
Autentikus táncok koreografálása.

tatást iogát fenntartia,)
o A kuIatóriumi döntésről a pályázókat levélben

értesítiük.
o A pályázók köre: azon természetes személyek, o Hlányosan, adatlap nélkül vagy határtdőn túl

akjk az l993, évi LXXVll. tV. alapján a Magyarországon érkezelt pályázatokkal a kuratórlum nem foglalko-
taxált l3 kisebbséghez tartoznak (bolgár, cigdng, qöröq, zik!

A PÁLYÁZAT BENYÚ|TÁSAKOR CSATOIáNDÓ DOKUMENTUMOK:

o ftltöltött adatlap, Aiánlásoh, tetereneiáh:
o szahmai önáetraiz, melynek tartalmazni kelll Az adatt témában tevékenykedő és elismert szaftemberek ja,
. az alkotó eddigi tevékenységének leúását, bemu- vaslatai seg(tik a szakszerű ddntést.

tatáSát.
o eddigj munkáit, kiállításait, Széklrely: V, Budapest, Akadémia ú.3. ll/240.
. műveinek biblioqráfiáját (iroda]mi pályázat esetén) Postacím: 1378 Budapest 62., Pf,25.
o részletes alftotól ten Telefon: (0ó-l) 312-2824, 332,7334, 33I-97l l ,

302-67l3
Intetnet: http://W3,datanet,hu/,mnekk
lnternet: http,//www.romapage.c3,hu

o 2oo íofintos postai bélyeg

2759


