Konkurs Stowarzyszenia ORIGO "Podziel się wspomnieniem" dofinansowany został przez Starostwo Powiatowe w Sejnach

Sejny, 02.11.2017
REGULAMIN KONKURSU STOWARZYSZENIA ORIGO
„PODZIEL SIĘ WSPOMNIENIEM”
I. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu Powiatu Sejneńskiego.
II. Zdania konkursu:
1. Wzbudzenie w dzieciach i młodzieży zainteresowania archiwizowaniem zdjęć rodzinnych,
zbieraniem opowieści rodzinnych oraz dokumentowaniem lokalnej historii;
2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży znaczenia dziedzictwa kulturalnego dla przyszłych pokoleń,
kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego;
3. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży z Powiatu Sejneńskiego na temat lokalnej historii
powojennej poprzez zaprezentowanie zbiorów "Archiwum Miejsko-Gminnego” oraz innych
powszechnie dostępnych źródeł;
4. Rozwijanie kreatywności u dzieci i młodzieży poprzez umiejętne wykorzystanie i łączenie różnych
technik i środków (praca plastyczna, zdjęcie, film, proza, wiersz).
III. Forma konkursu:
1. Uczestnicy mają zadanie wybrać z rodzinnego albumu, zbiorów lokalnego muzeum lub zbiorów
Archiwum Miejsko-Gminnego www.archiwummiejskogminne.wordpress.com jedno zdjęcie
archiwalne z czasów młodości rodziców lub dziadków (im starsza fotografia - tym lepiej);
2. Zdjęcie powinno być wykonane na Sejneńszczyźnie;
3. Temat archiwalnego zdjęcia jest dowolny- może to być portret, rodzinne spotkanie lub uroczystość
np. wesele, potańcówka w remizie, piękno natury, miasto Sejny lub wieś, prace polowe, zwierzęta,
wakacje, stare samochody, kulinaria, architektura- domy, ganki, zabudowania itp.;
4. Ważne, aby zdjęciu towarzyszył kontekst czyli ciekawa opowieść związana z Sejneńszczyzną- gdzie i
w jakich okolicznościach zostało zrobione, jakie łączą się z nim wspomnienia, czym różni się życie na
fotografii od współczesnego (np. inne ubrania, fryzury, narzędzia gospodarcze, otoczenie, krajobraz
itp.);
5. Uczestnicy do wybranej fotografii dodają swój autorski komentarz. Może mieć on formę:
a)pracy pisemnej (proza, wiersz)
b) pracy plastycznej (rysunek, kolaż, komiks)
c) refotografii czyli współcześnie wykonanego zdjęcia nawiązującego do wybranej archiwalnej
fotografii z rodzinnego albumu (przykładowo: fotografia przedstawiająca budynek kościoła
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pochodząca z lat 70. i fotografia tego samego obiektu wykonana współcześnie przez uczestnika
konkursu)
d) prezentacji multimedialnej (Power Point, Prezi itp.)
e)opowieści uczestnika konkursu lub jego rodziny na temat zdjęcia (nagranie dźwiękowe lub filmowe
nie musi być profesjonalne- można wykonać je aparatem fotograficznym lub telefonem, a plik
załączyć na pendrive lub płytce CD/DVD);
6. Do pracy konkursowej należy załączyć kopię wybranej przez uczestnika fotografii. Kopia może mieć
formę skanu, wydruku czy odbitki zdjęcia. Jeśli uczestnik załączy oryginał- zostanie on zwrócony po
zakończeniu konkursu.
7. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs maksymalnie 3 prace, przy czym każda musi być wykonana
w oparciu o inną archiwalną fotografię.
IV. Metryczka
1. Każda zgłoszona praca powinna zostać opisana: imię i nazwisko autora, adres, klasa i nazwa szkoły.
2. Prace można nadsyłać na adres organizatora konkursu (Stowarzyszenie Origo, Półkoty 22, 16-500
Sejny, e-mail: stoworigo@gmail.com) lub złożyć w swojej szkole (szczegóły zostaną ustalone z
nauczycielami).
3. Termin składania prac- 30.11.2017 r.
V. Warsztaty
Konkursowi towarzyszyć będą warsztaty oparte o zbiory zdjęć archiwalnych i nagrań "Archiwum
Miejsko-Gminnego" przeprowadzone w wybranych szkołach i poszerzające wiedzę dzieci i młodzieży
z zakresu powojennej historii Sejneńszczyzny, lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz postaci
ważnych dla regionu dokumentalistów, a w szczególności Pana Jana Lupo.
VI. Nagrody
1. W wyniku decyzji Jury wybrane zostanie 6 zwycięskich prac w dwóch kategoriach wiekowych.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w szkołach.
Każdy z 6 laureatów otrzyma nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Rozdanie nagród odbędzie się w
Bibliotece Publicznej w Sejnach w pierwszej połowie grudnia 2017.
3. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia Origo oraz
Archiwum Miejsko-Gminnego.
4. Nagrody w Konkursie Stowarzyszenia Origo "Podziel się wspomnieniem" dofinansowane zostały
przez Starostwo Powiatowe w Sejnach.
VII. Kontakt
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie. Zmiany będą pojawiały się na
stronie Stowarzyszenia www.origo.sejny.pl oraz fanpage www.facebook.com/origosejny/

W razie pytań Organizatorzy proszą o kontakt:
Justyna Kulikowska
Tel. 509 543 543
E-mail: stoworigo@gmail.com
www.origo.sejny.pl
www.facebook.com/origosejny/
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