
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A Társadalomtudományi Kutatóközpont két digitális archívuma, a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely 
és a Kutatási Dokumentációs Központ több tízezer ingyenesen hozzáférhető kutatási dokumentumot (interjúkat, 
fókuszcsoportos beszélgetéseket, rajzokat, fotókat, adatbázisokat stb.) őriz. Ezek az értékes dokumentumok 
kiválóan felhasználhatóak az újabb kutatásokban, oktatási vagy éppen művészeti projektekben is. Pályázatunkkal 
az ilyen felhasználásokat, kutatási és egyéb kreatív kezdeményezéseket (tananyagfejlesztés, művészeti alkotás stb.) 
kívánjuk bátorítani.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A pályázatra bárki jelentkezhet, oktatók, kutatók, egyetemi és főiskolai hallgatók, amatőr és profi művészek 
pályaműveit egyaránt szívesen fogadjuk.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI:
A pályázatra olyan tanulmányokat, oktatási anyagokat, illetve audio vagy vizuális műveket (pl. fotómontázst, 
tablót, filmet, film forgatókönyvet, kiállítástervet, animációt, podcastot, stb.) várunk, amelyek részben vagy 
teljesen archívumaink valamelyikének kutatási anyagán, anyagain alapulnak. Pályázni olyan magyar vagy angol 
nyelvű pályaművel lehet, amelyet 2021 novemberéig nem adtak be más tudományos pályázatra, sem máshová 
megjelentetés, közzététel céljából. 

A pályaműveket elektronikus úton kérjük beküldeni erre az e-mail címre: kdk@tk.hu.

 A PÁLYÁZATOK DÍJAZÁSA:

 A pályamunkák díjazása az alábbiak szerint történik:

 1. hely: 170.000 Ft

 2. hely: 100.000 Ft

 3. hely: 60.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. Amennyiben az adott 
pályamunkának több szerzője is van, a pályadíj közöttük egyenlő arányban oszlik meg.

További részletek és információk a https://kdk.tk.hu/hirek/2021/09/publikacios-palyazat honlapon, vagy a lenti 
QR-kódon keresztül érhetőek el.
Bármilyen kérdéssel a felhívással kapcsolatban a KDK vezetőjéhez lehet fordulni:

                   Gárdos Judit, gardos.judit@tk.hu           Budapest, 2022. január 14.
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PUBLIKÁCIÓS PÁLYÁZAT
A Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kutatási Dokumentációs Központja (TK KDK),
meghosszabbított határidővel és kibővített műfaji lehetőségekkel újra kiírja egyetemi, főiskolai hallgatóknak, 

kutatóknak és művészeknek szóló pályázatát. 

Múlt és jelen elbeszélései 
A KDK és a 20. Század Hangja Archívum 

társadalomtudományos anyagainak másodfelhasználási lehetőségei

A pályázatok benyújtási 

határideje: 

2022. május 15. 23:59 (CET)

A pályázatok elbírálásának 

határideje: 

2022. június 10.


