JIHOMORAVSKÝ KRAJ
II. ROČNÍK (2007-2008) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY
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Soutěž organizačně
a odborně garantuje Muzeum Brněnska
(Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad)
a Masarykovo muzeum v Hodoníně.

Předmět soutěže
Námětem II. ročníku soutěže Skrytá paměť Moravy je téma sousedé.
Má odkrýt celou škálu mezilidských vztahů – od ryze sousedských
v domě, po sousedství obcí a celých regionů (i přeshraničně) – může
rozkrýt i jejich složitou problematiku, včetně jejich proměn či řešení
konfliktů.
Vyhlášení soutěže, uzávěrka přihlášek, vyhlášení výsledků:
Soutěž je vyhlášena ke dni 28. října 2007. Uzávěrka přihlášek je 31.
března 2008. Slavnostní vyhlášení vítězů a čtení vítězných literárních textů se uskuteční ve druhé polovině června 2008 v pobočce
Masarykova muzea v Hodoníně – Slovanském hradišti v Mikulčicích,
NKP, za přítomnosti veřejnosti.
Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé, kteří ke dni uzávěrky přihlášek dosáhli minimálně věku 12 let a maximálně 19 let.
Účastníkem soutěže se stává autor odesláním podepsané přihlášky (u soutěžících mladších 18 let je nutný i podpis zákonného zástupce) a soutěžního textu v elektronické podobě
a v pěti písemných exemplářích nejpozději do 31. března 2008
na adresu:
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad, 664 61
e-mail: soutez.pamatnik.rajhrad@o2active.cz.
Soutěžní kategorie
Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:
1. kategorie – texty autorů ve věku od 12 do 15 let
2. kategorie – texty autorů ve věku od 16 do 19 let
Každý autor může soutěž obeslat pouze jedním, a to nepublikovaným textem v českém jazyce v rozsahu:
1. kategorie – 1 - 3 normostrany (1 800 - 5 400 znaků)
2. kategorie – 4 - 10 normostran (7 200 – 18 000 znaků)
Rukopisy se nevracejí.

V ZÁJMU PROHLUBOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ O REGIONU, MÍSTU,
OSOBNOSTECH A UDÁLOSTECH A POSILOVÁNÍ VĚDOMÍ
SOUNÁLEŽITOSTI S DĚJINAMI A OSUDY ZEMĚ, V NÍŽ ŽIJEME,
S OHLEDEM NA BOHATOU HISTORII MORAVY A JEJÍ
CELOEVROPSKÝ VÝZNAM VE SVĚTLE ODKAZU
VELKOMORAVSKÉ TRADICE VYHLAŠUJE
JIHOMORAVSKÝ KRAJ II. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
PRO MLÁDEŽ SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY.
Organizace soutěže
Organizaci zajišťuje organizační výbor složený ze zástupců obou
pořadatelských organizací a zástupce odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Porota soutěže
Porotu jmenují pořadatelské organizace. V jejím čele stojí předseda.
Členem poroty je jeden zástupce Památníku písemnictví na Moravě.
Funkci tajemníka zastává pověřený pracovník Památníku písemnictví na Moravě.
Porota stanoví způsob hodnocení příspěvků
Porota hodnotí zaslané příspěvky a navrhuje vyhlašovateli soutěže
jejich ocenění. V každé kategorii lze ocenit příspěvky první, druhou a třetí cenou. Některá cena může být udělena dvakrát, nelze
však ocenit celkem více než tři příspěvky v každé kategorii. Porota
s návrhem ocenění předkládá vyhlašovateli i návrh programu závěrečného veřejného čtení.
Ocenění
Oceněné texty a případně porotou doporučené příspěvky budou
publikovány v prostředcích vyhlašovatele, případně organizátorů
soutěže, a předneseny při slavnostním vyhlašování výsledků soutěže v ve Slovanském hradiště v Mikulčicích, NKP.
S umístěním na prvních třech místech jsou spojeny peněžité odměny ve výši:
I. kategorie		
1. cena 3000 Kč, 2. cena 2000 Kč, 3. cena 1000 Kč
II. kategorie		
1. cena 6000 Kč, 2. cena 5000 Kč, 3. cena 4000 Kč
Závěrečná ustanovení
Proti rozhodnutí poroty a vyhlašovatele není odvolání.
Rada Jihomoravského kraje
Brno 28. října 2007
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do II. ročníku soutěže
Skrytá paměť Moravy

Název soutěžní práce:

Příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Telefon (případně zákonného zástupce):

Kategorie:
Čestně prohlašuji, že přihlašovaný text je výhradně mým vlastním
dílem. Souhlasím s vyhlášenými podmínkami soutěže.

Email:

Podpis soutěžícího
(případně i zákonného zástupce):

Adresa školy:

Datum:

