Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz redakcja
„Almanachu Muszyny”, w porozumieniu z dyrekcją Liceum
Ogólnokształcącego w Muszynie, w związku z obchodami 725.
rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna
(Mussina - 1288) ogłaszają konkurs „Opowieści rodzinne” dla
uczniów klas I oraz II Liceum w Muszynie.
Muszyna, grudzień 2012
1. Konkurs „Opowieści rodzinne” dotyczy opracowania monografii swojego
lub innego rodu, pochodzącego z terenu gmin Muszyna lub Krynica
w formie prezentacji w power point (ppt). Celem konkursu jest:
zainteresowanie lokalną historią na przykładzie historii rodzin,
uchronienie przed zapomnieniem faktów z historii rodzin i zachęcenie
do archiwizowania rodzinnych zdjęć i dokumentów,
doskonalenie się w nowoczesnych formach prezentacji.
Autor A. Obrzud

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: Witold Kaliński, Sylwia Rypel, Anna Długosz, Piotr Szkrobut
oraz Małgorzata Przyboś. Doradca komisji z zakresu historii – profesor Kazimierz Przyboś.
Konsultanci dla uczestników konkursu: artystyczny – Krystyna Tomasiak, w zakresie „muszynaliów”
w zasobach bibliotecznych i Internetu – Renata Kopacz oraz IT – Łukasz Bajorek.
3. Wymogi formalne i kryteria oceny:
Prezentacja w ppt, nie więcej niż 10 slajdów, w tym tekst maksymalnie 10.000 znaków ze spacjami
oraz maksymalnie 20 skanów zdjęć i dokumentów. Maksymalna objętość prezentacji 10 MB.
Na dole pierwszego tytułowego slajdu należy umieścić: imię i nazwisko autora prezentacji, kontakt
telefoniczny i e-mailowy oraz zdanie ”Autor uzyskał ustną zgodę właścicieli zdjęć i dokumentów na
zamieszczenie ich w prezentacji”.
Ocenie podlegają następujące elementy prezentacji: (A) zawartość merytoryczna, (B) estetyka oraz
grafika, (C) dobór zdjęć, dokumentów itp.
4. Główną nagrodą jest stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie wypłacane z Funduszu
Stypendialnego Almanachu Muszyny od września 2013 roku do czerwca 2014 roku oraz – jako
wyróżnienia – nagrody rzeczowe.
5. Terminarz:
a. ogłoszenie konkursu – 10 grudnia 2012,
b. przesłanie prezentacji na adres poczta@almanachmuszyny.pl oraz złożenie wydrukowanej wersji
(może być wydruk czarnobiały) w zaklejonej kopercie w sekretariacie Liceum
Ogólnokształcącego w Muszynie, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Opo wieści Rodzinne” –
1 maja 2013 roku,
c. ogłoszenie wyników – podczas zakończenia roku szkolnego,
d. wręczenie nagród – 6 lipca 2013 r., w trakcie XXIII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny
w Ogrodzie Wandy w Muszynie.
6. Nagrodzone prezentacje zostaną zamieszczone na portalach: www.almanachmuszyny.pl
www.liceum.muszyna.pl oraz www.biblioteka.muszyna.pl a jedna, wskazana przez komisję
konkursową, w dostosowanej do druku formie – na łamach „Almanachu Muszyny” 2014.
www.almanachmuszyny.pl

redakcja@almanachmuszyny.pl

