
PALYAZATI FELHIVAS

AZ oktatáSi Minisztérium pályázatot hirdet egy a középiskolák végzős tanulói SZámára készített
Holohauszt - Soá - tárgyú ofttatási segéilhöngv megalkotására, kiadók részére, mely a középiskolák-
ban jelenleg használatos történelem tanköni,vek kiegészítőjeként elősegítheti a zsidóság XX. szá-
zadi tragédiáiának bemutatását.

A segédhöngwel szemben támasztott hövetelméngeft:

- segítse elő, hogy a tanulók tórténelmi érdeklődése fordulion az európai és a magyar zsidóság
történelemben e]szenvedett megpróbáltatásai felé;

- segítse elő, hogy a tanulók a tankönyvekben található tananyagnál szélesebb körű és részlete-
sebb ismeretekre tehessenek szertl

- az események ismertetése egészü]jön ki eredeti dokumentációk, ripoítok, fotók, holokauszt-
túlélők tanúvallomásainak bemutatásával;

- mUtassa be az események megértéséhez szükséges történelmi, társadalmi, politikai összefüg,
géseket és azok hátterét;

- mutassa be a legújabb nemzetköZi és magyarországi Soá kutatások ereményeit;
- szaktudományos igényességgel, megalapozottsággal, ugyanakkor közérthető formában mutas-

sa be az eseményeket;

- szemléletében érvényesüljön a hitelesség és a tárgyszerűség;
segítse elő, hogy történelmünk meghatározó eseményei között méltó módon találja meg he-

Iyét és szerepét a magyarországi zsidóság áldozatainak emléke;
- törekedjék a holokauszt ielentőségének érzékeltetésére, hogy emlékeztessen az emberi méltó-

ság és élet értékére,

A pályázat elbírálásában előnyben részesülnek a nyomdakész kéziratok. A nem nyomdakész ál-
lapotban beadott kéziratok mellé kérjük csatolni a külső és belső megielenítést bemutató ter-
VeZetet.

A kézirut terieilelme: 15,17 NJ ív lehet.
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A páIyázatra benyúltott kéziratok elbírálására a minisztérium által felkért bizottság tesz aiánlást,
Amennyiben a döntés értelmében szükséges, még a kiadást megelőzően, a kiadóknak vállalniuk
kell a kéziratok iavítáSát,

Pályázatot nyújthatnak be mindazon kiadók, amelyek a fenti feltételeket a megielölt határidőre
vállalni tudják, és |elen pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 napon belül az Oktatási Mi-
nisztérium Tankönyv- és Taneszközirodáján írásban Ielzik pályázati szándékukat_

A héziratoft beailásánah haűrideie: 2OOO. november 3O.

Helge| oktatási Minisztérium, Tanköryv- és Taneszköziroda, 1055 Budapest, Szalaa u_ l0-I4.
(A pályázattaI kapcsoaltban a 312-3098-as telefonszámon kérhető felviIágos ítás. )
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