
 
 

FELHÍVÁS 

Magyar tájházak Erdélyben 

címmel a Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Kriza János Néprajzi  
Társaság a romániai magyar vonatkozású tájházak és hagyományos népi 
építészeti jegyeket őrző épületekben található, a település kultúráját 
bemutató néprajzi gyűjtemények bemutatását tervezi önálló, nyomtatott 
kiadvány megvalósításával.  
 
Az A/5 formátumú, mintegy 150 oldalas, borítóján és belsejében is színes 
képeket tartalmazó magyar nyelvű kötetben a működtetőknek, 
tulajdonosoknak lehetőségük nyílik rá, hogy tájházukról a legfontosabb, 
látogatóknak, turistáknak, pedagógusoknak szóló információkat közreadják 
egységes szempontok alapján. A román és angol rezümét tartalmazó 
kiadvánnyal szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni a tájházakban 
folyó értékmegőrző munkát, és felhívni a figyelmet a falusi kultúrában rejlő és 
ma is élő értékekre. 
 
A kiadvány a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával jelenik meg, 
várhatóan 2013 áprilisában, összesen 2000 példányban. A kötetben 
megjelenő szöveges és képi anyag közreadása ingyenes, az adatot 
szolgáltató, szöveget író tájházak működtetőinek tájházanként 5-5 ingyenes 
példányt biztosítunk, a többi példány pedig kedvezményes áron lesz 
értékesíthető tájház helyszíneken. 
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Amennyiben szeretné, hogy az Ön tájháza is bekerüljön a kiadványba, 
kérjük, hogy az alábbi szempontokat figyelembe vételével készítse el az 
ismertetést a tájházról, illetve adja meg az alábbi, a tájházat meglátogatni 
kívánók számára kulcsfontosságú adatokat: 
 
Alapadatok:  
 
A tájház neve: 
Település neve – magyar és román nyelven: 
Megye neve: 
Ahol található: utca, házszám 
Nyitva tartás: 
Telefon/fax szám, e-mail cím: 
A tájház tulajdonosa, működtető, kapcsolattartó neve, elérhetősége:  
Belépődíj (Kérjük azt is jelezni, ha a belépés ingyenes): 
Honlapcím, ahol további információ kapható a tájházról: 
 
Szöveges ismertető – maximum 2000 karakter (a szöveget Word 
formátumban, formázás nélkül, Times New Roman betűtípussal, 12-es 
betűmérettel kérjük) 
 
Szempontok az írott részhez 
 
Rövid bemutatás:  
Hol található, milyen néprajzi térségben a település, ahol a tájház van,  
mikor jött létre, ki alapította, ki a jelenlegi működtetője 
az épület rövid történeti bemutatása, népi építészeti jellegzetességei, alaprajzi 
elrendezése 
a portán található egyéb építmények (istálló, csűr, kamra, pince) 
röviden a család, amely egykor a házban élt 
a berendezések, a  szoba, konyha, kamrabelsők rövid bemutatása 
érdekességek 
További információ, kiadvány ajánlása a tájház megismeréséhez 
 
A tájház állandó vagy rendszeres programjai (amennyiben vannak ilyenek) 
 
Rendezvények  
oktatási programok, múzeumpedagógiai programok 
kézműves táborok 
(csak a rendszeresen megtartott programok megadását javasoljuk, hiszen a 
kiadvány aktualitását több éven át szeretnénk megőrizni) 
 
Fontos! A kiadványban olyan tájházakat tudunk megjelentetni, amelyek 
látogathatóságát a fenntartó biztosítja. 
 

2 
 



A szöveges adatokhoz kérjük, hogy minimum 3, maximum 6, jó minőségű 
digitális fényképfelvételt, jpg formátumban – képjegyzékkel együtt –, az 
elektronikus szöveges anyag mellé csatolt fájlban (nem a szövegbe 
betördelve) küldjenek meg. A képek felbontása kb. 300 dpi (1-2 Mbyte 
nagyságú) legyen.  
 
Kérjük, hogy a szöveges anyagot és a képeket dr. Bereczki Ibolya 
számára az ibo0530@gmail.com elektronikus címre, 2013. február 15-ig 
juttassák el.  

Köszönjük együttműködését! 

 

Kriza János Néprajzi Társaság                       Magyarországi Tájházak Szövetsége 
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