K O N K U R S Ad fontes!
Odkrywamy
tajemnice Kalisza
i regionu kaliskiego
Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Kalisza i regionu kaliskiego do wzięcia udziału w kolejnej
edycji konkursu Ad fontes! Zasady naszej imprezy są niezmienne.
Głównym zadaniem jest dotarcie do źródeł historycznych (także
tych niekoniecznie powszechnie znanych) i przygotowanie w oparciu o nie opracowania w oryginalnej, nietuzinkowej formie.
W tym roku inspiracją do przygotowania tematów było kilka rocznic, m.in. 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,
65 lat nieprzerwanej działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. W zeszłym roku pożegnaliśmy mistrza Władysława Kościelniaka – gdyby żył, obchodziłby w tym roku 100. rocznicę urodzin.
Rok 2016 stoi pod hasłem projektu „Muzyczny Kalisz”, któremu
patronuje Prezydent Miasta Kalisza. Stąd nasza propozycja motywu związanego z dziedzictwem rodziny Fibigerów. Ostatni temat
poświęciliśmy kaliskiemu Rozmarkowi. Współpracując na co dzień
ze szkołami i organizując lekcje archiwalne w naszej siedzibie, nauczyciele i uczniowie często proszą o poświęcenie temu zagadnieniu
szczególnej uwagi. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, postanowiliśmy ten temat ująć w tegorocznej edycji konkursu.
Życzymy wszystkim owocnej pracy –
ruszajcie do źródeł!

65 lat arCHIWuM PaŃstWoWego W kalIszu

www.archiwum.kalisz.pl

Odkrywamy
tajemnice Kalisza
i regionu kaliskiego
I. Cele konkursu:

—— zainteresowanie młodzieży historią Kalisza i regionu kaliskiego
—— budzenie pasji poznawczej wśród uczniów
—— popularyzacja zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu
—— odkrywanie nieznanych tajemnic regionu kaliskiego

II. Organizator:
Archiwum Państwowe w Kaliszu

Współorganizatorzy:

—— Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu
—— Starostwo Powiatowe w Kaliszu

III. Organizacja konkursu
1. Adresaci:
Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:
—— uczniów szkół podstawowych
—— uczniów gimnazjów
—— uczniów szkół średnich
W zmaganiach konkursowych mogą rywalizować ze sobą drużyny wystawione przez
szkoły, liczące maksymalnie do 3 osób. Szkoły mogą również wystawiać indywidualnych uczestników konkursu. Nad pracami wszystkich uczestników czuwa wyznaczony
nauczyciel.
2. Zagadnienia
Wzorem lat ubiegłych zadaniem uczestników jest opracowanie trzech z pięciu tematów
do wyboru:
—— Stan wojenny w Kaliszu
—— Władysław Kościelniak i jego działalność artystyczna
—— Kaliski Rozmarek
—— Archiwum Państwowe w Kaliszu widziane oczami dzieci i młodzieży
—— Dziedzictwo rodziny Fibigerów

3. Zadania
Podajemy pięć zagadnień, z których uczestnicy niezależnie od kategorii wiekowej wybierają do pracowania trzy. Te same zasady stosuje się zarówno do drużyn jak i indywidualnych uczestników. Pozostawiamy natomiast zupełną dowolność jeśli chodzi o formę wykonania zadania. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że dla Jury przede wszystkim liczy się
nietuzinkowy pomysł zrealizowany w solidny sposób. Prace mogą mieć wymiar:
—— plastyczny (plakat, makieta, obraz itp.)
—— pisemny (tradycyjne opracowanie, album itp.)
—— multimedialny (prezentacja multimedialna na nośniku CD/ DVD, strona internetowa,
profil na portalu społecznościowym)
—— audiowizualny (film, wywiad radiowy, rekonstrukcja historyczna utrwalona na
nośniku CD/DVD)
4. Materiały źródłowe
Organizatorzy zostawiają uczestnikom zupełną dowolność w wyborze materiału źródłowego wykorzystywanego do wykonania zadań konkursowych. Każda praca wymaga jednak podania źródeł, które do jej przygotowania zostały wykorzystane. Różnorodność
źródeł i sposób ich wykorzystania będą mieć wpływ na ocenę pracy. Uczestnicy konkursu
mogą skorzystać także z zasobu Archiwum Państwowego w Kaliszu. Istnieje możliwość
samodzielnego sporządzania kopii fotograficznych materiałów archiwalnych przeglądanych w pracowni naukowej. Zapraszamy do odwiedzenia nas z aparatem fotograficznym.
5. Ocenianie
Archiwum Państwowe w Kaliszu powoła komisję, która dokona oceny zgłoszonych
prac. Obligatoryjne dla wszystkich jest podanie: imienia i nazwiska autora/autorów
pracy, imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna, nazwy szkoły zgłaszającej pracę, bibliografii. Uwaga! W przypadku prac zespołowych wszystkie elementy pracy muszą zawierać nazwiska całego zespołu. Prace, które nie będą zawierały powyższych danych nie
będą oceniane.
6. Terminy
Prace należy przekazywać do siedziby Archiwum Państwowego w Kaliszu
przy ul. Poznańskiej 207 do dnia 16 maja 2016 r. włącznie
(codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00).
Podsumowanie konkursu nastąpi tradycyjnie podczas obchodów Święta Miasta Kalisza
w czerwcu 2016 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestniczące w nich szkoły zostaną powiadomione osobnym pismem.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 62 767 10 22
bądź mailowego sekretariat@archiwum.kalisz.pl

