Powiatowy konkurs na opowieść
pt. „ M A G I A S T A R E J F O T O G R A F I I ”
Organizatorzy:
 Powiatowa i Miejska Biblioteka im. Juliana Prejsa w Chełmży
 Biblioteki publiczne powiatu toruńskiego
Cele:
 Ocalenie od zapomnienia ludzi i zdarzeń, uwiecznionych na starych fotografiach.
 Inspirowanie do bardziej dociekliwego przeglądania albumów ze starymi zdjęciami.
 Zdobycie niepublikowanych informacji o przeszłości naszego regionu.
 Wzbogacenie zbiorów regionalnych biblioteki.
Warunki uczestnictwa:

 Dostarczenie, do najbliższej biblioteki publicznej, pracy zapisanej elektronicznie, opowiadającej
historię ze starej fotografii.

 Praca konkursowa winna zawierać:



 tytuł pracy
 kopię fotografii, wykonanej przed 1980 r.
 opowieść, nawiązującą do utrwalonego obrazu (osoby, grupy ludzi lub wydarzenia),
 znak graficzny lub tekstowy uczestnika konkursu
W osobnym załączniku należy dostarczyć plik z informacją zawierającą tytuł, znak autora, jego imię
i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy lub adres, oraz nazwę i adres biblioteki.













W razie potrzeby biblioteka zapewni dostęp do komputera z Internetem i skanera.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu toruńskiego, bez względu na wiek.
W konkursie mogą brać udział tylko osoby indywidualne.
Uczestnik może dostarczyć pracę z jednym zdjęciem lub z cyklem zdjęć (nie więcej niż 8),
obrazującym temat jednej opowieści (pracy).
Na opisanie historii osoby żyjącej, autor winien uzyskać pisemną jej zgodę.
Praca nie może przekraczać 9000 znaków ze spacjami.
Złożenie pracy jest równoznaczne ze zgodą autora na jej nieodpłatną publikację.
W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy bibliotek publicznych.
Prace należy dostarczyć do najbliższej biblioteki publicznej do 31 października 2018 r..
Do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży prace winny wpłynąć
w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2018 r. na adres: lemi100@wp.pl.
Do najbliższej biblioteki publicznej należy też dostarczyć w wersji papierowej podpisane oświadczenie

o akceptacji warunków konkursu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


O terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą.

Kryteria oceny Jury:
 styl wypowiedzi – czy historia ze zdjęcia jest intersująca dla czytającego?
 sposób ujęcia tematu – czy opowiedziana historia stanowi zamkniętą całość?,
czy zawiera refleksje autora?
 kompetencje i rzetelność - czy opowieść jest prawdziwa?, czy jest osadzona
w konkretnym czasie historycznym?
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY,
UFUNDOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

