
PALYAZATI FELHIVAS

AZ Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Zsámbék), a Cigány Hagyományokat Kutató Egyesület, a Cigány Szociális és
Művelődési Módszertani Bázis (Pécs), a Collégium Martineum, a Debreceni Egyetem (KLrE) NépIaiZi Tanszéke, aZ

ELIE Folklór Tanszéke, az Európai Folklór Intézet, a Gandhi Cimnázium, a Győrffy István Népra|zi Egyesúlet, a
HéliX Alapítvány, a Honismereti Szövetség, a Karácsony |ános Honismereti Egyesü|et, a Kárpátok Alapítvány (Kas-
sa), a Kriza lános Népraizi Táísaság, a Magyar Művelődési IntéZet, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Védőnők
Egyesülete, a Misko]ci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, a BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai
Tanszéke, a Pécsi Tt_rdományegyetem lllyés Gyula Főiskolai Kara, Népíajzi, Növénytani és Romológiai Tanszéke, a
Refolmátus Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója, a Romológiai Kutatóintézet, a Szekszárdi
Roma Kisebbségi Önkormányzat, a Szlovák Kutatóintézet, a To]na megyei Honismereti Egyesület, a Wosinsky MÓr
Múzeum Szekszárd, több me€yei, települési és kisebbségi Önkormányzat támogatásával meghirdeti

4 2000. évi I\I. Országos Rísebbsógl Népraizí és Ngelviárási GgűitőpáIgazatot,
valamint

4 2000. éví í\tr. Országos Cigána Népraizi és Ngelviárási GgűiűpálgázataL

Pályázni lehet az alábbi témakörben, néprajzi és
nyelvjárási témáiú, eledeti helyszíni, vagy levéItári
gyűjtést tartalmazó munkákkal, melyek még nyomta-
tásban nem ielentek meg és más pályázaton nem vet-
tek részt,

Terhesség, szülés, ggereftágg, keresztelés,
csecsemőápolás és ggerehnevelés,

Népi valÁsosság,
Népí növényísmeret,

Hogyan tüftriiőilnek a töítóneti eseméngeh a népl
emléftezetben ,

A nő helyzete a társadalomban

a bolgár a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a ma,
gyar, a német, az örmény, a íomán, a ruszin, a szerb, a
szlovák, a szlovén és az ukrán népesség körében,

Aiánlott témahöröftl

- családtörténetek,
- hagyományos foglalkozások,

- Iakáskultúra,
- népviselet (régi fényképek, albumok gyűitése,

adatolása) leírása,

- emberélet fordulóihoz fűződő népszokások (szü-
Ietés, keresztelő, párválasztás, lakodalom, halál-teme-
tés-gyász, stb.),

- hiedelmek, szokások,

- a vallási népraIz, vagy annak bármelyik részterüle,
te,

- gyermekjátékok,

- népzene: egy egy település vagy személy népdal-
kincsének összegyűitése,

- népi nöVényismeíet,
- népi orvoslás,
- néprajzi témájú aíchíV felvételek és adatolt csalá-

di fotóalbumok gyűitése,

- vagy a népi kultúra bármely területének feldolgo,
zása-

A pályázatot három azonos (az első három pél-

dányt!) példányban kérik beküldeni a Romohgiai Ku-
tdtóintézet, H-7lo| szeftgírd, Pf.: 12. címére.

Beküldési határidő: 2000, augusztus I.

A pályázathoz külön borítékban kérjük mellékelni a
páIyázó nevét, foglalkozását, pontos címét, telefon-,
illetve fax-számát.

A hatáIidőn túl beérkező pályamunkák 2000-ben da
Iazásban nem részesülnek,

A pályázat eredményhirdetésére 2000. októberében
kerül sor, melyről minden pályázót értesítünk,

A pályázni kívánóknak minden szakmai segítséget
megadunk, így pl, a ,,Terhesség, szülés, gyerek-
ágy,,,," témakörben a gyűjtés és pályázatírás időtar-
tamára kölcsönözzúk Temesváry Rezső: Előítéletek,
népszokások és babonák a szülészet körében Ma-
gyarországon (Bp. l899,) című könyvének fénymáso-
latát,

Bővebb felvilágosítást, szakmai segítséget levélben
a KutatóintéZet címén, illetve a í36) 74/317-369,20/9
549-85|, 72/327-622/4944, í4373J telefonszámon dr.
Gémes Balázstól kaphatnak.

oíjtételek (mindkét pályáZat esetében)

díi l- (Ft) ll, (Ft ) II I. (Ft) N, (Ft)

felnőtt 30,000 20,000 l5,000 l0,000

ifjúsági I. 20.000 l 5,000 10.000 5,000

ifjúsági Il. l5.000 l0,000 7,000 5,000

Erdős Kamill dii a legiobb gyűitő számára,

felnőtt (18 év felett) 50,000 Ft

if|úsági I. (középiskola) 30,000 Ft

ifiúsági U, (14 éves korig) 20.000 Ft


