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A NEFMI Közgyűjteményi Főosztálya lehetőséget biztosít a Néprajzi Múzeum által életre
hívott MaDok-programban együttműködő muzeális intézmények számára a kortárs tárgykultúra múzeumi megőrzésére, rendszeres módon történő, kutatáson alapuló gyűjteménygyarapítási törekvéseik megvalósítására, a mindennapi kultúra tárgyainak és színtereinek
dokumentálására az alábbi témakörökben:
A lakáskultúra és a személyes élettér – tárgy- és életvilág a térben
Kortárs öltözködés – divat és fogyasztói kultúra
Utazás és mobilitás, szabadidő és élménykultúra
Városi hétköznapi élet – lakótelepek és lakóparkok
Falusi hétköznapi élet – hagyomány és modernizáció
Nagyvárosi interkulturalitás – migráció, kulturális konfliktus
Nyilvános közösségi terek vizuális kultúrája
Gyermek- és ifjúsági kultúra
Környezetvédelem, hétköznapi zöldkultúra
A kutatások megvalósítása – az előző évekhez hasonlóan – elsősorban az aktív kutatáson
alapuló kortárs tárgy- és dokumentumgyarapodást szolgálja.
A teljes kutatási keret bruttó 1,5 millió forint. A kutatások megvalósítása utófinanszírozású. Az elbírálása során előnyt élveznek azok a tervezetek, amelyek kutatási és/vagy
gyűjteményi előzménnyel rendelkeznek, a pályázatok kidolgozottak, releváns társadalmi
kérdésekre reflektálnak.
Kutatási programot olyan muzeális intézmények nyújthatnak be, amelyek már csatlakoztak
a MaDok-hálózathoz, teljesítették az Együttműködési nyilatkozatban vállalt (adatszolgáltatási
és tájékoztatási) kötelezettségüket, vagy a beadás határidejéig ezt megteszik. (A programról
és a csatlakozás körülményeiről a www.neprajz.hu oldal MaDok menüpontjában található
információ.)
A beadáshoz szükséges dokumentumok:
- igénybejelentő adatlap (letölthető: www.neprajz.hu oldal MaDok menüpontjában)
- a kutatás és a téma tartalmi összefoglalója (max.: 10 ezer leütés)
- tételes és beárazott gyűjteménygyarapítási terv (tárgy- és/vagy dokumentumlista):
lehetőség szerint a tárgyakról és dokumentumokról készített fotókkal, és mindenképpen a műtárgyak árának pontos megjelölésével

A dokumentumokat 1 nyomtatott és 1 elektronikus (CD) példányban kell a MaDok-hálózat
címére postán beküldeni:
Néprajzi Múzeum MaDok-központ
1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 12.
További információ: Frazon Zsófia frazon@neprajz.hu +36 1 473 2415

A kutatási tervek postára adási határideje (postai bélyegző): 2011. június 30.
A beérkezett tervekről független szakmai zsűri dönt a benyújtási határidőt követő 15-20
munkanapon belül. A kutatási terveket benyújtó intézmények ezt követően írásban
kapnak értesítést az eredményről. A nyertes kutatási programokat lebonyolító
intézményekkel a Néprajzi Múzeum köt szerződést.
Pénzügyi és szakmai elszámolási határidő: 2011. október 30.
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