Konkurs literacki „40 Pokoleń”

Muzeum Historii Polski og?asza konkurs literacko-edukacyjny „40 Pokole?”. Celem konkursu jest przygotowanie
tekstów dla dzieci, które zostan? wydane w formie ksi??kowej. Na autorów zwyci?skich prac czekaj? nagrody
pieni??ne.
Zadaniem konkursowym jest napisanie i zg?oszenie niebeletrystycznych tekstów rozwijaj?cych trzy nast?puj?ce
zagadnienia:
1. Co to jest historia, jakie s? podstawowe typy ?róde? historycznych, czym zajmuje si? historyk?
2. Jak kszta?towa?y si? granice Polski od Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki zmian
terytorium.
3. Kto ty jeste?? – j?zyk, god?o, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.
Uczestnik mo?e zg?osi? maksymalnie trzy prace, po jednej z ka?dego zakresu tematycznego.
Tytu? konkursu, „40 Pokole?” nawi?zuje do faktu, ?e na 1000-letnie dzieje Polski z?o?y?o si? ?ycie tylu w?a?nie
generacji. Pos?ugiwanie si? kategori? pokolenia pomaga wyja?ni? dzieciom, czym jest ci?g?o?? historyczna i jakie
elementy symbolizuj? przynale?no?? do wspólnoty. Teksty, które trafi? do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9
lat), przygotuj? je do poznawania skomplikowanych dziejów naszego kraju. Ksi??eczki powinny nie?? tre?ci
poznawcze zgodne z prawd? historyczn? i zarazem podawa? je w atrakcyjnej, niebanalnej formie.
Co by?o no?nikiem pami?ci, zanim wynaleziono komputery? Jakie adresy widnia?y na listach wysy?anych do
Polski 80, 180 czy 800 lat temu? Gdy graj? hymn narodowy, dlaczego stajemy na baczno??? – to pytania, które
stawiaj? dzieci. Na te i podobne zagadnienia powinny znale?? odpowiedzi w nadsy?anych publikacjach.
Konkurs ma charakter otwarty ? mo?e w nim wzi?? udzia? ka?da pe?noletnia osoba. Spo?ród wszystkich
zg?osze? zostanie wybrany jeden zwyci?zca w ka?dym z trzech obszarów tematycznych.
Na autorów czekaj? 3 nagrody po 7000 z?otych ka?da.
Termin nadsy?ania prac up?ywa 7 wrze?nia 2018 roku. Og?oszenie wyników nast?pi najpó?niej 3 grudnia
2018 roku.
Wydruk w jednym egzemplarzu wraz z jego wersj? elektroniczn? na no?niku (w formacie edytowalnym: doc, docx,
rtf lub odt) oraz Kart? Zg?oszeniow? nale?y przes?a? poczt? lub dostarczy? osobi?cie na adres:
Muzeum Historii Polski
ul. Mokotowska 33/35
00-560 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „40 Pokole?”
Szczegó?owe informacje (regulamin, kwestionariusz zg?oszenia do konkursu) znale?? mo?na na stronie
internetowej www.muzhp.pl.

Organizator: Muzeum Historii Polski.
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Patronat: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
Patroni medialni: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, portal dzieje.pl, portal historia.org.pl.

Dodatkowe informacje:
Monika Machlejd
Koordynator projektu
Dzia? Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych
Muzeum Historii Polski
tel.: (22) 211 90 30
monika.machlejd@muzhp.pl
Kontakt dla mediów:
Marek Stremecki Biuro Prasowe
Rzecznik Prasowy Muzeum Historii Polski
Muzeum Historii Polski tel. 22 211 90 12 (13, 14)
tel. 22 211 90 11, 601 177 901 biuro.prasowe@muzhp.pl
marek.stremecki@muzhp.pl
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