
PALYAZATI FELHMAS

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Zsámbék), a Bé-
kés Megyei Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségi Bizottsága, a Cigány Hagyományokat Kutató
Egyesület, a Debreceni Egyetem (KLIE) Népraizi Tan-
széke, az ELTE Folklór Tanszéke, az Európai Folklór In-
tézet, a Gandhi Cimnázium, a Győrffu István Néprajzi
Egyesület, a Hélix Alapítvány, a Honismeíeti SZöVet-
ség, a Karácsony lános Honismereti Egyesület, a Kriza
]ános Népraizi Társaság, a Magyar Népraizi Társaság,
a Magyar Védőnők Egyesülete, a Miskolci Egyetem
Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, a BTK KUltUrá-
lis és Vizuális Antropológiai tanszéke, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara, Népraizi,
NöVénytani és Romológiai Tanszéke, a Református
Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szek-
ciója, a Romológiai Kutatóintézet, a Szekszárdi Roma
Kisebbségi Önkormányzat, a Szlovák KutatóintéZet, a
Tolna megyei Honismereti Egyesület, a szekszárdi
WoSinsky Mór MúZeum, több megyei, települéSi éS ki-
sebbségi Önkormányzat támogatásával meghirdeti

a 200l. évt V. Országos
Cigány Népraizi és Nyelviárási Gyíi|tőpályázatot,

és
a 200l. éü V. Országos Kisebbségi Népíaizl és

Nyelviárási Gy űitő p ály ázatot.

Terhesség-, szülés-, gveíehága-, fteresztelés-,
csecselnőápolás. és ggerehnevelés,

Népi vallásosság,
Nópi növénaismeíet.

Hoggan tüfttőűalneh a történetí esemaryeh a népl
emléftezetben?

A nő helyzete a társailalomban
- bolgár - magyar, - szerb,
- cigány, - német, - szlovák,

- görög, - örmény, - szlovén és az

- horvát, - román - ukrán
- lengyel, - ruszin, népesség körében

címmel.

Aiánlott témakörök:
. családtörténetek,
. hagyományos foglaIkozások,
.lakáskultúra,
. népviselet (régi fényképek, albumok gyűitése,

adatolása) leírása,
o az emberélet fordulóihoz fűződő népszokások

(szúletés, keresztelő, párválasztás, lakodalom, halál-
temetés-gyász stb,),

o hiedelmek, szokások,
o a vallási néprajz, vagy annak bármelyik részterúlete,
o gyermekjátékok,
. népzene, egy-egy település vagy szemé|y népdal-

kincsének összegyűitése,
. népi növényiSmeret,
. népi orvoslás,

. népraizi témáiú archív felvételek és adatolt csalá_
di fotóaIbumok gyűitése,

o a népi ku]túra bármely terüIetének feldolgozása.

A pályadíjak a pályázatok színvona|ától függően
megoszthatók, illetve Visszatarthatók. Nem pályázhat,
nak múzeumban vagy néprajzi intézményben dolgozó
szakemberek !

Pálváznl lehet, néprajzi és nyelvjárási témáiú, ere-
deti helvszíni, vagy levéltári kutatáson alapuló mun-
kákkal, amelyek még nyomtatásban nem jelentek
meg, és más pályázaton nem vettek részt,

Cigány témá jú pályázatnál még az Erdős Kamill-díj
is kiosztásra kerül a leglobb gyűitők számára:

Fe|nőtt (l8 éV te]ett) 50,000 Ft

If|úsági l, (középiskola) 30,000 Ft

Ifiúsági Il, (14 éV alatt) 20-000 Ft

A pályadíjak a pályázatok színvonalától függően
megoszthatók, illetve Visszatarthatók,

Az első helyezettek közül évente mindhárom kate-
góriában (felnőtt, ifjúsági I, ifiúsági ll) egy Enlős Ka-
mill-dff kerül átadásra a cigány pályázók közótt,

A pályázatot három azonos példányban kérjük be-
küldeni a

Romológial Kutatólntézet
H-7l0l Szekszárd, Pf .: 12.

címére,

Bekülilési határtdő: 2OOl. lugusatus l.

A páIyázathoz külön borítékban kériük mellékelni a
páIyázó nevét, foglalkozását, pontos postai és esetle-
ges e-mail címét, telefon-, ii]etve fax-számát_

A határidőn túl beérkező pályamunkák 200l -ben dí-
jazásban nem részesülnek.

A pály ázaí eredményhirdetésére 200 l. októberében
kerúl sot amelyről minden pályázót értesítünk.

Bővebb felvilágosítást, szakmai segítséget levél-
ben a Kutatólntézet címén, illetve a 1?6| 74l5|o-
874, 2o/9 549-8rl, 721727-62214944, (4773| tele-
fonszámokon dr. Gémes Balázstól kaphatnak.
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