HÁBORÚ ÉS HÁTORSZÁG
– PÁLYÁZATI FELHÍVÁS –
Vác Város Levéltára történeti dokumentum-pályázatot hirdet
HÁBORÚ ÉS HÁTORSZÁG
azaz Vác az I. és a II. világháború időszakában
címmel
A pályázat célja, hogy Vác város hős katonáinak sorsát, a hátország életét, szenvedéseit és a háborús károkat az I. világháború, a három hónapos román megszállás, a II. világháború és az azt
követő szovjet megszállás időszakában fényképek, iratok és tárgyak (összefoglalóan: dokumentumok) segítségével felidézze és közkinccsé tegye az Önök segítségével.

1. A pályázatra csak váci vonatkozású – de nem csak Vácott készült – dokumentumok küldhetők
be, melyek 1948-ig, illetve a katonák hazatéréséig keletkeztek.
2. A pályázó csak a saját tulajdonában levő dokumentumokkal pályázhat.
3. A dokumentumok javasolt téma- és tárgykörei a következők:
a) az I. világháború,
b) a 95 napos román megszállás,
c) a II. világháború,
d) a szovjet megszállás.
4. Egy-egy pályázat anyaga vonatkozhat csak egy, de mindhárom időszakra is.
5. Egy-egy pályázati anyag összeállítható vegyesen mindhárom dokumentumfajtából, de állhat
csak fényképekből, vagy csak iratokból, vagy csak tárgyakból is.
6. Egy-egy pályamű legalább 30 darab dokumentumot tartalmazzon.
7. Beküldhető dokumentumok: fényképek, iratok (igazolványok, oklevelek, tábori lapok, naplók,
stb.) és tárgyak (kitüntetések, fogságban készített tárgyak, emléktárgyak, ruházat stb.).
8. Egy pályázó – különböző jelige alatt – több pályamunkát is benyújthat.
9. A dokumentumokhoz mellékelni kell egy (doc-kiterjesztésű) jegyzéket is, mely a következő
adatokat tartalmazza: 001-től kezdődően a beadott dokumentumok sorszámát a tematikai rendnek megfelelően, a dokumentumok keletkezésének idejét és megnevezését.
10. A dokumentumokhoz csatolni kell egy szöveges (doc-formátumú) tartalmi összefoglalót, mely
a dokumentumok keletkezésének körülményeit és rövid tartalmi leírásukat adja.
11. A beadott dokumentumokról a levéltár digitális másolatot készít szkennelés, fényképezés útján,
és a beadástól számított egy héten belül visszajuttatja azokat a pályázónak. A levéltár egyúttal
átad a pályázónak egy a digitális képfelvételeket tartalmazó CD-t vagy DVD-t.
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12. A pályamunka értékelésének főbb szempontjai: az összeállított dokumentumok tartalmi gazdagsága, történeti értéke és dokumentálása (l. a pályázati kiírás 9–10. pontját).
13. A pályázatra csak jeligével ellátott pályamunka nyújtható be.
A külsején jeligével ellátott boríték tartalma a következő legyen:
a) a pályázati felhívás 9. pontjában szereplő dokumentum-jegyzék;
b) a pályázati felhívás 10. pontjában szereplő tartalmi összefoglaló;
c) a külsején jeligével ellátott kisméretű, lezárt boríték, mely tartalmazza a pályázó következő
adatait: név, lakcím, telefonszám, e-mail (ha van).
14. A dokumentumokat a 2011. február 1. és július 31. közötti időszakban postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni Vác Város Levéltárába (2600 Vác, Múzeum u. 4., levélcím: 2601 Vác,
Pf. 59.).
15. További felvilágosítás a következő helyen kérhető: Vác Város Levéltára, 2600 Vác, Múzeum u.
4., tel.: 06/27/305–444, fax: 06/27/310–147, e-mail: vacarchivum@invitel.hu
16. Pályadíjak:
I. díj
II. díj
III. díj
IV–VI. díj

30.000 Ft
25.000 Ft
20.000 Ft
könyv

17. Az első három díjazott pályamunkáját (a digitális képeket, illetve ezek közlési jogát) a levéltár
megvásárolja (a vételár egyben a pályadíj).
18. Minden digitalizált pályázati anyag a levéltár tulajdonába, a fényképek gyűjteményébe kerül, és
azt publikálás céljából – a szerző vagy a tulajdonos nevének feltüntetésével – szabadon felhasználhatja.
19. A pályázati anyag a vonatkozó jogszabályi keretek között kutatható lesz, de a fényképek egyéb
módon, kutató által történő felhasználása csak a szerzői jogok betartásával lesz lehetséges.
20. A pályázatra beadott dokumentumokból – válogatás után – a levéltár egyszeri alkalommal kiállítást rendez, illetve a kiállítás anyagát a levéltár honlapján megjeleníti.
21. Eredményhirdetés 2011. szeptember 30-án, a 3. Váci Levéltári Napon.
A pályázóknak eredményes munkát kívánunk!
Vác, 2010. december 22.
dr. Horváth Ferenc s. k.
levéltár-igazgató
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