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Fundacja im. Stefana BATOREGO oraz Ośrodek KARTA ogłaszają czwarty konkurs dla 
uczniów szkół średnich poświęcony historii bliskiej. Bliskiej — bowiem w centrum naszego 
zainteresowania jest historia, której wielu uczestników i świadków jeszcze Ŝyje. Bliskiej 
równieŜ dlatego, Ŝe proponujemy młodzieŜy podjęcie samodzielnych badań nad historią we 
własnym otoczeniu. 

 

            „Rodzina w wirach historii (XX w.)” 
 
 
    Opowieści o rodzinie są szczególną formą odzwierciedlenia ciągłości dziejów — los 
„najmniejszej komórki społecznej” zawiera w sobie zapis niekiedy całej epoki. Chcielibyśmy 
namówić do takiego spojrzenia na mijające stulecie, by zobaczyć, czym w zawirowaniach 
historii był los wybranej (niekoniecznie własnej) rodziny. ZaleŜy nam, by uczestnicy 
konkursu wydobyli z przeszłości tej rodziny takie momenty — w których staje się ona 
znaczącym uczestnikiem i świadkiem wydarzeń. 
    Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie 
zebranych, wcześniej nie publikowanych materiałach źródłowych (wywiady, kwerendy w 
archiwach domowych czy publicznych); powinny zawierać krytyczną ocenę wiarygodności 
źródeł, dowodzić zdolności wyciągania wniosków. WaŜna jest równieŜ atrakcyjność 
prezentacji wyników badań. 
    Dopuszczalne są róŜne formy prac konkursowych: opracowany zbiór dokumentów; 
zdobyta i krytycznie opracowana relacja świadka lub świadków historii; zbiór zdjęć z 
autorskim opisem i komentarzem, opracowany dziennik czy pamiętnik; amatorski film wideo 
czy audycja radiowa; dopuszczalne są równieŜ inne formy, takŜe mieszane. 
    Praca moŜe być podejmowana indywidualnie bądź grupowo, pod czyjąś opieką lub 
samodzielnie. 
 
    Termin nadsyłania prac — do 3 marca 2000. 
 
    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 czerwca 2000, po czym nastąpi ogłoszenie wyników 
i rozdanie nagród. Jury przyzna uczniom nagrody i wyróŜnienia indywidualne i zespołowe, a 
nauczycielom wspierającym uczniów — wyróŜnienia specjalne. 
    Na nagrody i wyróŜnienia Fundacja im. Stefana BATOREGO przeznaczyła 66.000 zł. 
    Nadesłane prace dopełnią kolekcję „Historii Bliskiej” w Ośrodku KARTA, dostępną dla 
zainteresowanych badaczy i wydawców. Przewidywana jest prezentacja prac lub ich 
fragmentów w sieci Internet oraz ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych. 
    Szkołom, które zadeklarują do 20 września zamiar uczestniczenia w konkursie — wyślemy 
komplety niezbędnych materiałów informacyjnych i instruktaŜowych. Te, których uczniowie 
wzięli udział w trzech poprzednich konkursach, otrzymają materiały bez zgłoszenia. 
 
    Zgłoszenia i prace naleŜy nadsyłać pod adresem: Ośrodek KARTA, 02-536 Warszawa, ul. 
Narbutta 29, gdzie moŜna takŜe uzyskać wszelkie wyjaśnienia: tel. 48-07-12; faks 646-65-11; 
e-mail: historia.bliska@karta.org.pl 
 


