IV EDYCJA
KONKURSU HISTORYCZNEGO
WIEDZY O HRUBIESZOWIE I LUDZIACH Z NIM
ZWIĄZANYCH

REGULAMIN

I.

ORGANIZATORZY:
1. Urząd Miasta Hrubieszów
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
3. Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

II.

CELE KONKURSU:
- propagowanie oraz pogłębianie wiedzy o mieście i regionie,
doskonalenie umiejętności korzystania
i

opracowań,

kształtowanie

popularyzowanie

dorobku

postaw
wybitnych

z różnych źródeł
patriotycznych oraz
ludzi

związanych

z regionem hrubieszowskim,
- upamiętnienie rocznicy nadania praw miejskich miastu
Hrubieszów,
- utrwalanie ważnych wydarzeń w historii miasta i regionu oraz
kultywowanie tradycji regionalnych

III.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do młodzieży klas I i II wszystkich
gimnazjów oraz I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu
miasta Hrubieszowa. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch
kategoriach

wiekowych

przy

zachowaniu

tych

samych

wymogów formalnych dla obu grup.
IV.

ORGANIZACJA KONKURSU:
Etap I. Styczeń - luty 2009 – ogłoszenie Konkursu i podanie
regulamin.
Etap II. Przyjmowanie zgłoszeń uczestników do 31 maja 2009r.
w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie przy
ul. 3-Maja 7a.
Etap III. Czerwiec - sierpień 2009 - weryfikacja nadesłanych
prac oraz wyłonienie laureatów Konkursu. Oceny dokona
powołana wraz z ogłoszeniem Konkursu Komisja Konkursowa.
Etap IV. 29 września 2009r. ogłoszenie wyników oraz uroczyste
wręczenie nagród podczas imprezy upamiętniającej 609-lecie
nadania praw miejskich osadzie Hrubieszów.

UWAGA
Sekretariat konkursu znajduje się w:
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie,
ul.3-Maja 7a, 22-500 , tel. 084 696 30 47
koordynator: Jolanta Janiec
Prace konkursowe można składać osobiście lub nadesłać pocztą na wyżej
wskazany adres.

V.

WYMOGI FORMALNE:
praca pisemna w formie wydruku komputerowego musi być
opatrzona godłem,
do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzona takim
samym godłem jak praca pisemna. W kopercie powinny się
znaleźć następujące informacje o autorze pracy:
- imię i nazwisko,
- nazwa szkoły,
- personalia opiekuna lub koordynatora naukowego pracy.
praca musi być samodzielna ( prace odtwórcze będą
zdyskwalifikowane),
praca powinna mieć od 5 do 20 stron,
w pracy mogą być zamieszczone ilustracje, fotografie, mapy
itp.,
struktura pracy powinna składać się ze: wstępu, rozwinięcia
(z możliwością wprowadzenia podziału na rozdziały),
zakończenia, bibliografii i spisu treści.

VI.

TEMATYKA KONKURSU:
Poniżej znajduje się spis proponowanych zagadnień prac
konkursowych.
samodzielne

Niniejszy

Regulamin

zredagowanie

tematu

zezwala
pracy,

również

na

zastrzegając

jednocześnie, iż musi on być ściśle związany z tematyką
Konkursu

oraz

skonsultowany

i

zatwierdzony

Organizatorów.

1. Trasy turystyczne regionu Hrubieszowskiego.

przez

2. Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie.
3. Zabytki architektury miasta.
4. Badania archeologiczne w powiecie hrubieszowskim.
5. Świątynie Hrubieszowa wczoraj i dziś.
6. Życie i dorobek znanych postaci regionu hrubieszowskiego:
- poeci i literaci: Stanisław Ciesielczuk, Stanisław Buczyński,
Bolesław

Leśmian,

Stanisława

Burda

i

inni

poeci

współcześni,
- historycy i regionaliści: Antoni Wiatrowisk, Wincenty
Piątak, Marian Baruś i inni,
- artyści i malarze: Stanisław Karulak, Wiktor Zin, Paweł
Gajewski, Władysław Czachórski, Stanisław Bodes i inni,
- postaci historyczne: Mikołaj Neczaj, major Henryk
Dobrzański, Stanisław Basaj ”Ryś” i inne,
- Rodzina du Chateau i inni posiadacze dóbr ziemskich
w powiecie hrubieszowskim,
- znani hrubieszowscy wynalazcy: Stefan du Chateau,
Mieczysław Bekker, Abraham Stern i inni,
7.

Hrubieszów i okolice w literaturze.

8.

Historia mojej szkoły.

9.

Działalność konspiracyjna w okresie II wojny światowej
w mieście i regionie.

10. Dorobek

wydawniczy

Towarzystwa

Regionalnego

Hrubieszowskiego.
11. Działalność Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.
12. Działalność

Fundacji

Polsko-Francuskiej

im.

Stefana

i Krystyny du Chateau w Hrubieszowie.
W ramach konkursu przyjmowane będą również prace w formie
wywiadów, wspomnień, reportaży itp.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
za zajęcie I, II, III miejsca – nagrody rzeczowe,
najlepsza praca zostanie opublikowana w Biuletynie
Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego,
dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i ich
opiekunów,
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału
nagród.
VIII.

Literatura potrzebna do opracowania proponowanych tematów
znajduje się m.in. w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Hrubieszowie, Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie oraz
Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ DO 31 MAJA 2008 ROKU
na adres : Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 7a
22-500 Hrubieszów
z dopiskiem KONKURS HISTORYCZNY

