„…otwierają się drzwi, zastygam w bezruchu
Słucham jak cofa się czas…”
Henryk Kozak

REGULAMIN
XVI edycji powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia”

ph. „Moje życie, moja historia”
Organizatorzy
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
2. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Konkurs objęty patronatem Mariusza Filipiuka, Starosty Bialskiego
Cele
1. Rozwijanie współpracy bibliotek ze środowiskiem lokalnym.
2. Dokumentowanie historii lokalnych społeczeństw poprzez spisywanie wspomnień
związanych z dawnym życiem mieszkańców, od dzieciństwa po lata dojrzałe, opisanie zmian
w codziennym życiu na przestrzeni kilkudziesięciu lat obejmujących dwa, trzy i więcej
pokoleń.
3. Włączenie się w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
4. Promocja biblioteki jako ośrodka wiedzy o regionie.
5. Wzbogacenie zbiorów regionalnych bibliotek.
Założenia
1. Konkurs trwa od 15 marca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. i adresowany jest do bibliotek
publicznych powiatu bialskiego.
2. Praca konkursowa powinna stanowić wspomnienia, relacje, opowiadania mieszkańców o ich
dawnym życiu począwszy od lat dzieciństwa, poprzez lata nauki szkolnej, młodość, czas
aktywności zawodowej do lat dojrzałych. W szczególności treść pracy powinna zawierać:
- Wspomnienia z lat dzieciństwa, dotyczące zabaw, relacji rodzinnych, nauki,
warunków życia, obowiązków dzieci w dawnych czasach, o szkole, kontaktach z
rówieśnikami, dawnych metodach nauczania i pomocach służących edukacji, o
wypoczynku dzieci;
- Opisy życia młodzieży, spędzanie czasu wolnego, rozrywki, obowiązki, problemy;
- Wspomnienia dotyczące życia ludzi dorosłych w czasie ich aktywności zawodowej
oraz w latach dojrzałych - życie rodzinne, obowiązki, czas wypoczynku, rozrywki,
uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych;
3. Praca konkursowa powinna mieć formę tradycyjną. Nie może zawierać materiałów
opublikowanych. Dodatkowo punktowany będzie materiał graficzny.
4. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2019 r.
5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność pracy z założeniami konkursu,
- bogactwo i różnorodność zebranych wspomnień, opisów, relacji, materiału
graficznego,
- zakres współpracy ze środowiskiem w gromadzeniu materiałów,
- estetyka wykonania (opracowanie edytorskie, jakość fotografii i podpisy do nich),
- pomysł na pracę.

6. Planuje się przyznanie 3. nagród i 3. wyróżnień. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
innego podziału nagród.
7. Rozstrzygnięcie odbędzie się w terminie do 30 czerwca 2019 r. O miejscu i dacie wręczenia
nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

