A Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet Királyhelmec,
Kassa Megyei Önkormányzat Kulturális Intézménye
meghirdeti a

„Mentsük meg a feledéstől!“
című kiállítás 2. évadát
A kiállítás célja egy olyan fényképgyűjtemény létrehozása, amelynek köszönhetően
a feldolgozás és digitalizálás segítségével hozzáférhetővé válik a felnövekvő nemzedék
számára is. A gyűjteménynek köszönhetően bemutatásra kerül a Bodrogköz múltjának,
életének és közösségi eseményeinek egy szelete. A képek begyűjtését követően bizottság
válogatja ki azt a mintegy 30-50 fotót, amely kiállítás formájában az év augusztusában lesz
megtekinthető a Mailáth József Regionális Tárlat képgalériájában, Királyhelmecen.
A fotókiállítás egy hónapig tart majd, az azt követő hónapokban érdeklődéstől függően
vándorkiállítás formájában lesz megtekinthető a környező falvakban és városokban.
A kiállítás befejezését követően az egyes fényképek igény szerint, - a térség
önkormányzataival és iskoláival való egyeztetés követően-, a nyilvánosan látogatható
közintézményekbe kerülnek elhelyezésre.
A gyűjtemény létrehozása mindenki számára nyitott és rendszerességgel kerül megrendezésre.
A szervezők témakörök szerint dolgozzák fel az összegyűjtött fotóanyagot, különös tekintettel
az egyes társadalmi és kulturális eseményekre. Betekintést enged a fontos személyiségek, de
akár a közemberek mindennapjaiba is. A kiállítás tárgya a fejlődés és mindazon
megszámlálhatatlan változás dokumentálása, amelyek a városainkban és falvainkban zajlottak
az eltelt évek során.
A begyűjtött fotók digitalizálásra kerülnek. Azon fotók, melyek nem lesznek beválogatva,
mindenki számára nyilvánosan megtekinthetőek lesznek honlapunkon. A fotók szerzői
lehetnek közismert vagy kevésbé ismert személyek is. A 2017-es év témája a Bodrogközi és
Ung- vidéki amatőr zenekarok, együttesek, énekesek az 1960-as évektől a 2000-es évekig.
A képdokumentációk az alábbi formákban támogatottak:
 fekete-fehér vagy színes fényképek az alábbi méretekkel: 9x13cm-től 18x24cm-ig,
 fekete-fehér vagy színes negatívok 35 mm (keskenyfilm),
 fekete-fehér vagy színes negatívok 6x6-tól 6x9-ig,
 fekete-fehér vagy színes diapozitívok.
A fent említettektől eltérő méretek a minőség és a digitalizálási lehetőségek miatt nem
ajánlottak, az ilyen fényképek egyéni elbírálásra kerülnek, megvizsgálva a rendelkezésre álló
technikai lehetőségeket. A fényképek leadhatók elektronikus formában, így nagyobb
formátumban, jó minőségben egyaránt nyomtathatóak, amennyiben megfelelő a képfelbontás.

A fényképek tematikailag a következő kategóriákba sorolhatóak:
A) zenekarok, együttesek, énekesek fellépései kulturális és egyéb eseményeken
B) zenekarok, együttesek, énekesek próbán készült fotóik
C) zenekarok, együttesek, énekesek csoport képei
A fényképek mellett a következő információk feltüntetése is szükséges: (amennyiben ezek
ismertek):
 a készítő neve (lakhely, foglalkozás, amennyiben ismert),
 a készítés pontos vagy megközelítő dátuma,
 zenekarok, együttesek, énekesek nevei, hangszereik, alakulásuk dátuma
 a szervezők által meghatározott besorolás, amelybe a tulajdonos besorolja a
fényképet,
 a fénykép tulajdonosának neve, lakhelye.
A fényképek eljuttatása:
- személyesen vagy postai úton a következő címre:
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia,
ulica Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec
-

elektronikusan – nagy felbontásban a következő címre:
kcmap.muzeum@gmail.com

Beadási határidő a 2017-os évre:
2017.július 31.
Királyhelmec, 2017. június 30.

PaedDr. Zvolenský Gabriella
Igazgatónő

