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Entz Géza tudományos díj alapítása

Az Erdélyi Múzeum–Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány néhai Entz Géza
professzor emlékére és tiszteletére róla elnevezett díj alapítását határozta el.

Entz Géza (1913–1993) a magyar m vészettörténet európai rangú képvisel je és a
magyar m emlékvédelem fáradhatatlan szervez je volt, akinek munkásságágában a
középkori Erdély m vészeti emlékeinek kutatása kiemelked  helyet kapott. Az Erdélyi
Múzeum–Egyesület 1950. évi betiltásáig Entz Géza annak munkatársa volt, 1990–t l
pedig haláláig az újjáalakuló EME támogatására szervez dött Gróf Mikó Imre Alapítvány
alapító elnökeként dolgozott.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány az Entz Géza–díjjal
olyan erdélyi témájú, nyomtatásban megjelent vagy nyomdakész tudományos munkákat
kíván kitüntetni, amelyek — miként Entz Géza írásai is — a m vészettörténet, a
történelem és segédtudományai, valamint a régészet terén születtek, és kimagasló
tudományos értéket képviselnek. A dijat erdélyi és Erdélyen kívül él  kutató egyaránt
elnyerheti.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány
Kuratóriuma az Entz Géza professzor halálának évét (1993) követ  minden ötödik
esztend ben áttekinti a fenti tudományágak területén született munkákat, és közülük a
legjelent sebbnek ítélt alkotást (esetleg alkotásokat) jutalmazza a komoly anyagi
elismeréssel is járó Entz Géza-díjjal.

A díj odaítélésének elengedhetetlen feltétele a díjazandó munka kiemelked
tudományos értéke. Ha ilyen munka az adott öt éves id szakban nem születne, a díj nem
kerül kiosztásra.

A díj odaítélésér l, a vele járó pénzösszegr l, továbbá a díjjal kapcsolatos valamennyi
részletr l az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány
Kuratóriuma dönt. A díj kiadására els  alkalommal 1998. március 3-án kerül sor.
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Pályázati felhívás

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megismétli nagysiker honisme-
reti-helytörténeti pályázatát olyan tanulmányok számára, amelyek
erdélyi falvak, városok, vidékek, intézmények, (falusi és városi)
iskolák, társadalmi szervezetek, egyházközségek, m emlékek,

vészeti és történeti emlékek (m tárgyak, várak) múltját és
értékelését tárgyalják, valamint néprajzi, népköltészeti,
népm vészeti, népzenei, magyar tájnyelvi témát dolgoznak fel a
szakszer ség igényével, eredeti levéltári és helyszíni kutatások, új
források (tehát nem csak az eddigi irodalom) alapján, vagy ilyen
tárgyú ismeretlen anyagot (pl. egy falu földrajzi neveit) gy jtenek
össze és rendszereznek. A pályam vek legkisebb terjedelme 30 40
gépelt lap. Már közzétett dolgozatokkal nem lehet pályázni. A
pályam veket jeligés, a szerz  nevét és címét tartalmazó boríték
kíséretében 1994. december 31-ig kell beküldeni két gépelt
példányban a következ  címre: EME, 3400 Cluj 1, c.p. 191. Az
Egyesület illetékes szakembereib l alakított bírálóbizottság a
pályam veket szakmai értékük szerint a pénz akkori vásárlóértékét
figyelembe vev  komoly összeg  (1993-ban 60, 40, 20 ezer lej
érték ) pénzjutalommal díjazza.


