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Együttműködő intézmény:


Az intézmény címe:

postai cím:
telefon, fax:
web oldal:
A kortárs kutatás témaköre:


Kapcsolattartó kutató Több kutató esetén a táblázati rubrika a megfelelő számban másolható. :
neve:
postai cím:
telefon, fax:
e-mail:
Az együttműködésért felelős intézményvezető Amennyiben az intézményvezető is szeretne e-mailes tájékoztatást kapni közvetlenül a MaDok-központtól, kérjük adja meg e-mail címét is. : 




Az Együttműködő intézmény a fenti témakörben végzett dokumentációs munkával, kutatással csatlakozik a MaDok-hálózathoz. 

Az együttműködő felek a következő feltételeket és alapelveket elfogadják:

	Az együttműködés önkéntes.

Az Együttműködő intézmény vállalja, hogy a hálózat keretében végzett munkáról folyamatosan tájékoztatást ad, továbbá adatot szolgáltat a regisztrációs központ honlapján (www.neprajz.hu) elérhető on-line adatlap kitöltésével. Ezt az adatszolgáltatást a felelős kutató végzi.  
Az együttműködés keretében gyűjtött tárgy- és dokumentációs anyag minden esetben a kutatást végző intézményben (múzeumban, kutatóhelyen) marad. Az anyagok hozzáférhetőségét az Együttműködő intézmény biztosítja, egyfelől az on-line adatbázison keresztül (a 4. pont szerint), másfelől az intézmény nyilvános gyűjteményében, archívumában. Nem közgyűjteményként működő intézetek és az egyéni kutatók vállalják, hogy a regisztrációban feltűntetett kutatások anyagát megőrzik, kutathatóságát igény szerint biztosítják. 
Az adatbázis interneten keresztüli nyilvánosságához az Együttműködő intézmény hozzájárul. A központi regisztrációt, az adatbázis működtetését és hozzáférhetőségét a Néprajzi Múzeum biztosítja. 
A dokumentálás, a kutatás anyagi feltételeit a kutatást végző intézmény saját forrásból, vagy pályázati keretből biztosítja, de az együttműködés lehetővé teszi, hogy Együttműködő intézmény a program által finanszírozott kutatási projektekben partnerként részt vegyen, kutatási javaslatokat adjon be, amelyeket a program szakami kuratóriuma bírál el és javasol támogatásra. 
	A hálózatban való részvétel meghatározott időre, 5 évre szól, ami a lejárat után megújítható. 
	A hálózati kapcsolattartás alapvetően on-line formában történik, az Együttműködő intézmény által megadott e-mail címeken keresztül. A címek változását az együttműködő kutatók kötelesek jelezni a Néprajzi Múzeumban működő MaDok-központ felé. 
Az Együttműködési nyilatkozat egy eredeti példányát aláírással és az intézmény pecsétjével postai úton kell elküldeni a MaDok-központ címére (Néprajzi Múzeum, MaDok-központ, 1055 Budapest, Kossuth tér 12.).


Az együttműködés típusa (a megfelelő rész aláhúzandó)

Forrásgyűjtő (forrásként hasznosítható dokumentumok folyamatos gyűjtése)

Kutatói (aktív terepmunkán nyugvó adatfelvétel és anyagmegőrzés)



Dátum: ______________________________






______________________________  		______________________________
Együttműködő intézmény vezetője			Együttműködő intézmény kutatója 


