Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o.
vyhlasuje
11. ročník súťaže z novodobej histórie pre študentky a študentov stredných škôl
„EUSTORY“
na tému
HISTÓRIA VO FOTOGRAFIÁCH

TÉMA
Pre ročník 2015-2016 sme zvolili inú formu súťažného materiálu. Jeho hlavnou a nosnou časťou
bude historická fotografia, dokumentujúca epochu, udalosť, premenu slovenskej reality v
novodobej histórii Slovenska, od čias vynálezu fotografie.
Téma je otvorená – avšak v intenciách tradície našej súťaže mala by reflektovať dejinnú udalosť
prostredníctvom života jednotlivého človeka, skupiny, komunity. Rovnocennou súčasťou
fotografie bude výskumná časť – písomná správa, viažuca sa priamo na fotografiu. Táto by mala
objasniť súvislosti, schované za fotografiou, adekvátne presne a dôsledne metodicky podložené
priamymi a nepriamymi zdrojmi.
Traja víťazi/tri víťazky budú vyhodnotení na základe hodnotiaceho procesu a pozvaní na
prezentáciu svojich prác na slávnostné odovzdávanie ocenení. Takto sme postupovali dosiaľ.
Avšak tentoraz poskytneme možnosť aj paralelného hodnotenia samotných fotografií. Najlepšie
vyhodnotené fotografie budú takisto ocenené a pracujeme na tom, aby boli aj verejne
vystavené počas druhého polroka roku 2016, v čase Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade
EÚ. Treba však zdôrazniť, že aj tieto fotografie budú musieť mať za sebou kvalitne spracovanú
písomnú históriu.
PODMIENKY SÚŤAŽE A FORMÁLNA ÚPRAVA
Súťaž je určená študentkám a študentom stredných škôl. ktorí v roku vyhlásenia súťaže nebudú
mať viac ako 20 rokov. Historická fotografia spolu so sprievodným výskumno-reflexívnym
textom môže byť pripravená individuálne alebo v skupine. V tomto ročníku nebudeme hodnotiť
zvlášť individuálne a skupinové práce, je na autorkách a autoroch, aby si slobodne vybrali formu
individuálneho výskumu, alebo skupinovú spoluprácu. V prípade skupinovej spolupráce treba
určiť vedúcu alebo vedúceho výskumného tímu (výlučne zo zúčastnených študentiek a
študentov).
Čas na prípravu, spracovanie a napísanie témy:
6 mesiacov (október 2015-február 2016). Posledný termín odovzdania práce (poštová pečiatka)
je 28. február 2016.
Formát práce:
Tento ročník sa bude práca skladať z dvoch rovnocenných častí – z historickej fotografie
a súvisiacej výskumno-reflexívnej naratívnej časti:

1. Historická fotografia, podľa možnosti originál, v minimálnej veľkosti 105x148 mm (A6,
pohľadnicový formát), v dostatočnej ostrosti a kvalite. Fotografia môže byť mierne poškodená,
ale tak, aby sa výpovedná a identifikačná hodnota neznížila. Fotografia môže byť čierno-biela,
kolorovaná, príp. farebná. Nesmie to byť koláž. Pripúšťa sa aj séria fotografií, ak je dostatočne
dokázaná ich súvzťažnosť (max. počet tri kusy).
2. Výskumná časť, ktorá súvisí s fotografiou. Na základe osobných svedectiev, osobnej
výskumnej
práce
v archívoch,
kronikách,
múzeách,
príp.
v teréne
a pod.
študent/študentka/študenti/študentky musia presvedčivo a pútavo zdokumentovať príbeh
fotografie. Tentoraz sa bude klásť značný dôraz na autenticitu fotografie, na zvolenú metodiku a
celkovú kvalitu výskumu (viď. Hodnotiace kritériá).
Podmienky pri odovzdaní práce:
1. Práca musí byť spracovaná v dvoch tlačených verziách, riadne zviazaných, poslaných poštou
na kontaktnú adresu:
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Pražská 11
811 04 Bratislava
Na obálke musí byť uvedené „EUSTORY 2015-2016“. Práca musí byť odoslaná najneskôr
28.2.2016 (rozhoduje poštová pečiatka).
2. Práca (naratívna časť) spolu s oskenovanou fotografiou musí byť poslaná aj emailom (vo
forme Word a PDF) na adresu: eustory@sccd-sk.org, taktiež najneskôr do 28.2.2016.
3. Akceptujeme originál, aj kvalitný sken fotografie. V prípade, že oskenovaná fotografia bude
vybratá na výstavu, dohodneme individuálne jej prípadné ďalšie spracovanie, pretože v tomto
prípade bude musieť byť podklad dostatočne kvalitný.
Autor/autori práce preberajú zodpovednosť za vysporiadanie autorských práv!
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o. uvíta práce, ktoré nie sú v rozpore
s hodnotami občianskej spoločnosti založenej na princípoch demokracie s hodnotami
tolerancie, znášanlivosti medzi národmi a historického zmierenia.
MOŽNOSŤ PÍSAŤ PRÁCE V ANGLICKOM JAZYKU
Ročník 2015-2016 kvôli špecifickej forme neotvára možnosť podávať práce v anglickom jazyku.

PRIHLÁŠKY
Podmienkou účasti je prihlásenie sa do súťaže. Návratku je potrebné vyplniť a podpísanú
poslať mailom alebo poštou na nižšie uvedené kontakty. Termín poslania návratky: 30. október
2015.
ODOVZDANIE PRÁC
Posledný termín odovzdania súťažných prác je 28. február 2016.
HODNOTIACE KRITÉRIÁ
Hodnotiace kritériá sú pre tento ročník nasledovné:
1. Fotografia:
- unikátnosť a historická hodnota (viac bude hodnotená fotografia, ktorá bude dokumentovať
historické súvislosti, osud národa, a pod. ako vyložene komorný osobný príbeh)
- hodnoverne zdokumentovaná autenticita (pravdivosť fotografie a príbehu, autorstvo
fotografie)
- výpovedná hodnota (hodnovernosť príbehu, čitateľná z fotografie)
- doložené vysporiadanie autorských práv (ak je to aplikovateľné)
- kvalita fotografie a jej estetická hodnota
2. Písomná výskumná časť :
- zvolená adekvátna metodika (postup)
- kvalita výskumu, doloženie priamych a nepriamych zdrojov a literatúry
- úroveň vyjadrovania sa a pravopis
- inovatívnosť a kreativita
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Súťažné práce bude posudzovať komisia zložená z odborníčok a odborníkov z oblasti histórie,
pedagogiky, fotografie a rozvojovej práce. Pracovníci a pracovníčky SCKR, n.o. sa posudzovania
nezúčastnia. Do súťaže postúpia len tie práce, ktoré budú spĺňať vstupné kritériá (viď.
Podmienky súťaže a formálne kritériá)
Vyhodnotenie bude prebiehať v troch kolách:

1. kolo – zhodnotenie práce (fotografia a písomná časť) jedným členom/jednou členkou
komisie, bodovanie,
2. kolo – zhodnotenie práce iným členom/inou členkou komisie, bodovanie,
3. kolo – numerické vyhodnotenie víťazných prác (zabezpečuje koordinátor/koordinátorka
EUSTORY).
Zvlášť sa budú hodnotiť fotografie. Fotografie sa budú tiež hodnotiť dvojkolovo. Víťazky a víťazi
celkovej súťaže nemusia byť totožní s víťazmi a víťazkami fotografickej súťaže!
Nové informácie nájdete priebežne aj na našej FB stránke: www.facebook.com/eustory.slovakia
- stačí, ak nám prejavíte priazeň.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Pražská 11
811 04 Bratislava
Koordinátorka: Zuzana Jezerská
e-mail: eustory@sccd-sk.org
tel.: +421 911 197 065

*************************************************************************************
EUSTORY je združením 25 európskych mimovládnych organizácií alebo vzdelávacích inštitúcií, ktorých
primárnym cieľom je zbližovanie mladých ľudí Európy prostredníctvom poznania svojej histórie. Hlavnou
aktivitou siete EUSTORY je organizovanie súťaže z novodobej histórie pre študentky a študentov
stredných škôl. Od roku 2001, kedy združenie EUSTORY vzniklo, sa do programu zapojili desaťtisíce
mladých ľudí z rôznych krajín Európy. EUSTORY združuje študentky, študentov, učiteľky, učiteľov,
historičky, historikov a spoločenské osobnosti, ktorých spája záujem o históriu, a ktorým záleží na
budúcnosti nielen krajiny, v ktorej žijú, ale aj celej Európy.
Súťaž sa stretla s veľkým ohlasom aj na Slovensku, čoho dôkazom je vysoký počet študentiek a študentov,
ktorí sa do nej každoročne zapájajú. Od roku 2003, kedy bola súťaž na Slovensku vyhlásená po prvýkrát,
sa do nej zapojili stovky stredoškoláčok a stredoškolákov z celého Slovenska.
***********************************************************************************

