
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
M I T T U D U N K MAGUNKRÓL? 

A Magyar Művelődési Társaság és a Magyar Művelődési Intézet millenniumi pályázata 

Részvételre hívjuk mindazokat, akik valamilyen öntevékeny művelődési közösséghez tartoznak Magyarországon, és a határo
kon túli magyarság körében. 

A magyarság ezer esztendővel ezelőtt szuverén államot teremtett a Kárpát-medencében, eközben függetlensége és keleti erede
tű nyelve, műveltsége birtokában sajátos arculatát is megőrizte az európai népek közösségében. Úgy lett részese a középkori Euró
pa egyetemes kultúrájának, hogy az általa való gazdagodás nyomán is képes maradt az önálló művelődésre, az azóta is - immár egy 
évezrede tartó - autonóm szellemi fejlődésre. Ebben a helyi, közösségi kultúráknak, kezdeményezéseknek mindig nagy szerepe 
volt , így újabb időkben az olvasóköröknek, népfőiskoláknak, dalárdáknak, színjátszó köröknek, a különböző kulturális egyletek
nek és mozgalmaknak. 

A mi l lenniumi pályázat szervezői - Alapítólevelükben megfogalmazott vállalkozásukhoz híven - annak étdekében teszik közzé 
ezt a felhívást, hogy közösségi értékcink tudatosítása és tapasztalatainak összegyűjtése lendületet adjon a közösségi tevékeny
ségnek, hozzájáruljon a művelődés erősödéséhez. 

A pályázat célja: egy-egy közösség életének, működésének, szellemiségének olyan módon történő bemutatása, hogy tapasztala
taik, módszereik közkinccsé váljanak és másokat is segítsenek abban, hogy legjobb hagyományaik folytatójává, a környezetük 
gondozójává, egészségük megőrzőjévé, a művelődés motorjává és a helyi élet fejlesztő erejévé váljanak. 

A bemutatásnak vagy a bemutatkozásnak többféle módja választható: 
- A közösség múltjának krónikaszerű bemutatása; írásos dokumentumok, egyéni emlékezések, fényképek, magnó- és 

videófelvételek, tárgyi emlékek alapján. 
- A közös múlt emlékezetes emberi momentumainak felidézése; másokat maguk köré vonzó személyiségek, őket és a tagságot 

fűtő eszmék, hitek, célok, remények, sikerek öröme, kudarcok fájdalma, belső válságok, ellentétek és az ellentétek feloldásának, 
vagy a bomlásnak, újrakezdésnek, megújulásnak a története. 

- A z évek során gyűjtött tapasztalatok összefoglalása; a működéshez szükséges helyszín, berendezés és pénz megszerzésének 
módja, az ezért vállalt áldozatok mellett a szemfülesség és a "diplomácia" szetepe; szakmai-pedagógiai módszerek és bevált fogások, 
melyek a lendület fenntartását, a lélektelen rutin elkerülését, a közösségi érzés és az összetartás erősítését, a hírverést és a hatékony 
közönségszervezést szolgálják. 

- Személyes hangú élménybeszámoló: lírai vagy elbeszélő jellegű, szólhat akár a közösség körében töltött hosszabb időszakról, 
akár egy-egy különleges esemény maradandó hatásáról. 

M i n d e n esetben kérjük kidomborítani, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel érték el vagy akarják elérni, hogy közösségük, 
egyesületük, vállalkozásuk a működési tetületükön a művelődés fejlődésének segítőjévé, szívós csapatává, lendítő erejévé váljon. 

Öt és ötven gépelt oldal közötti terjedelemű pályázatokat várunk. A pályamunkák értékét növeli, ha azt az érintett közösség 
előzetesen megvitatta, az elkészült írást átgondolta és véleménye a pályázatban vagy annak mellékletében megmutatkozik. 

A pályázók segítő konzultánsokat, tanácsadókat kérhetnek pályázatuk elkészítése során az alábbi címen: 
Magyar Művelődési Társaság, Magyar Művelődési Intézet, 1011 Budapest C o r v i n tér 8. 
( Telefon: 201-3766, fax: 201-5764, E-mail : foldiaka@mmi.hu) 

Beküldési határidő: 1999. november 30 . 
Eredményhirdetés: 2000 . március 15-én. 
Pályázati díjak: első helyezett 120.000 Ft 

második helyezett 90.000 Ft 
harmadik helyezett 60.000 Ft 

A z arra legérdemesebb további pályázók 10.000 Ft. pénzjutalomban részesülnek vagy könyvajándékot kapnak. 
A z írások legjavát kötetbe gyűjtve megjelentetjük a mi l lenniumi ünnepi időszakban, legkésőbb 2001. augusztus 20-ig. 
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