uzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie ogłasza 20.
edycję konkursu pod hasłem „Losy nasze...”,
adresowanego do wszystkich mieszkańców północnej
i wschodniej Polski oraz terenów przygranicznych krajów
sąsiadujących z nami.
Burzliwy wiek dwudziesty skomplikował losy narodów,
rodzin, pojedynczych ludzi. Kataklizmy wojenne, klęski
żywiołowe, migracje całych społeczności co chwila wstrząsały
światem i najbliższą okolicą. W tym strasznym świecie były
także chwile spokoju, ludzie kochali się, rodzili dzieci, tworzyli,
umierali zwyczajnie...
Obecnie spróbujemy odtworzyć dzieje rodziny
i poszczególnych ludzi - z okruchów pamięci, fotografii, listów,
pamiętników, przedmiotów zabieranych na dalszą drogę
by tworzyły nowy dom. Będzie to także okazja do wspólnych
rodzinnych wspominków, pochylenia się z ciekawością nad
starymi
zdjęciami,
listami
dziadków,
odnalezienia
zapomnianych pokrewieństw.
Tworzymy w Węgorzewie kolekcję tych pamiątek archiwum - nasz portret zbiorowy. Doświadczenia
z poprzednich edycji poszerzyły formułę konkursu o nowe
nagradzane kategorie (historia miejscowości, zabytki
przeszłości i kultury).
20. edycja Konkursu zakończy się podsumowaniem
i oceną nadesłanych prac. Zrobimy z nich kopie i reprodukcje
gwarantując Państwu zwrot wypożyczonych pamiątek.
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1. Przedmiotem konkursu są:
 fotografie,
 listy,
 dokumenty osobiste,
 pamiętniki, wspomnienia.

FOTOGRAFIE
Wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w konkursie, prosimy
o dokładne opisanie każdej fotografii lub zespołu zdjęć. Opis powinien
zawierać następujące informacje:
 datę wykonania i nazwę miejscowości,
 kogo lub co ona przedstawia, jakie zdarzenie,
 nazwisko fotografa.
Jeśli nie jest możliwy szczegółowy opis - każde zdjęcie powinno mieć
chociaż jedną z informacji.
Organizatorów konkursu interesują też szersze opisy, przebieg utrwalonej
na zdjęciu uroczystości, a szczególnie fotografii, portretów ślubnych
opisu zwyczajów ślubnych, strojów.
Do udziału w konkursie zapraszamy także młodych ludzi, którzy
interesują się historią swoich rodziców i najbliższego otoczenia.
LISTY, DOKUMENTY, PAMIĄTKI
Podobnie:
 kto jest właścicielem,
 kto był posiadaczem, nadawcą, adresatem, gdzie mieszkał, czym
się zajmował itp.,
 jakie były jego losy,
 powiązania rodzinne z obecnym właścicielem dokumentu,
 listy pochwalne, dyplomy, odznaczenia.
PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA
Forma i objętość dowolna, najważniejszym wymogiem jest autentyczność
opisywanych zdarzeń.
2. Nagrody i wyróżnienia dla najciekawszych prac przyzna jury w pięciu
kategoriach:
 fotografia,
 dokumentacja dziejów rodziny,
 wspomnienia,
 historia miejscowości.
3. O składzie jury oraz wysokości nagród i wyróżnień poinformujemy
w późniejszym terminie.

4. Prace przeznaczone na konkurs prosimy składać osobiście lub
przesłać do końca września 2018 roku na adres organizatorów
(z zaznaczeniem, czy Sz. Autorka /Autor zgadza się na udostępnianie
do celów naukowych, popularyzacyjnych i ewentualną publikację):
Muzeum Kultury Ludowej
11-600 Węgorzewo, ul. Portowa 1
tel/fax: (87) 427 32 42, 427 52 78
e-mail: mkl.historia@wp.pl
5. Nadawcy prac zakwalifikowanych na konkurs dostaną potwierdzenie
do końca września 2018 roku.
6. Każdemu uczestnikowi gwarantujemy zwrot prac po zakończeniu
konkursu. Koszty przesyłki na konkurs pokryje nadawca, koszty
zwrotu prac - organizatorzy.
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7. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na
skopiowanie jej do naszego archiwum oraz wykorzystanie w katalogu
konkursowym.
8. Nadawcy i autorzy prac nadesłanych na konkurs otrzymają
wyróżnienia lub nagrody – wręczone lub przesłane pocztą.
9. Termin zakończenia 20. Edycji konkursu:: październik 2018 r.
10. Zwrot prac konkursowych przewidywany jest do końca 2018 r.
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