
 
 
 

ODDZIAŁ PODLASKI 
STOWARZYSZENIA MUZEALNIKÓW POLSKICH 

 
ogłasza XVII edycję konkursu pod nazwą 

 

„PODLASKI LAUR MUZEALNY 2018” 
 
w następujących kategoriach: 
 

• Wystawy 
• Wydarzenia poza wystawiennicze  
• Wydawnictwa 

 
 
CEL KONKURSU 
 
Konkurs ma na celu promowanie muzealnictwa, upowszechnianie najlepszych form i metod 
działalności muzealnej, wyrażenie uznania dla autorów wyróżniających się wystaw, wydarzeń 
poza wystawienniczych i publikacji. 
 
WARUNKI I ZASADY UCZESNICTWA W KONKURSIE 
 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć pracownicy muzeów regionu podlaskiego, 
obejmującego swoim obszarem teren działania Oddziału Podlaskiego SMP. 

2. Ocenie podlegać będzie poziom merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięcia, wartość 
naukowa i edukacyjna, atrakcyjność i innowacyjność tematu, promocja muzeum                  
i regionu, znaczenie społeczne.  

3. Prawo zgłaszania mają Dyrektorzy oraz pracownicy muzeów. 
4. Na Konkurs mogą być zgłaszane wybitne osiągnięcia z zakresu działalności muzeów  

w kategoriach: 
 
Wystawy - działania wystawiennicze o charakterze czasowym lub stałym z dziedziny sztuki, 
historii, archeologii, etnografii, literatury, przyrody, techniki i innych. 
 
Wydarzenia poza wystawiennicze obejmują:  
- imprezy plenerowe: festyny, plenery, rekonstrukcje,  
- programy badawcze, konferencje, sesje, seminaria, sympozja, 
- programy edukacyjne,  
- programy promocyjne i marketingowe,  
- ochrona dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej,  
- rozwój bazy materialnej muzeum (inwestycje).  
 
Wydawnictwa to: katalogi, wydawnictwa naukowe,  popularnonaukowe oraz multimedialne. 
 
UWAGA: wydarzenie może być zgłoszone wyłącznie w jednej z kategorii! 
 



WARUNKI ZGŁOSZENIA: 
  
1. Muzeum lub muzea będące współorganizatorami wydarzenia, które deklarują udział  

w Konkursie, składają pod adresem Oddziału Podlaskiego SMP wypełnioną i podpisaną 
ankietę (w wersji papierowej lub skan pdf) wraz z krótkim uzasadnieniem zgłoszenia 
oraz prezentacją multimedialną (obowiązkowo), zawierającą oprócz materiału 
zdjęciowego najważniejsze informacje o wystawie/wydarzeniu/publikacji  

2. Do zgłoszenia należy dołączyć także jeden egzemplarz wydawnictwa towarzyszącego 
zgłaszanej wystawie/imprezie, w przypadku zgłaszania do konkursu publikacji jest to 
wymóg obowiązkowy.  

3. Zgłoszenia można dokonać tylko na załączonych formularzach. 
4. Załączone materiały stają się własnością organizatora i przechodzą do Archiwum Konkursu. 
 
JURY 
 
1. W skład Jury wchodzą laureaci Konkursu z poprzedniego roku, przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta Białegostoku, specjaliści w 
dziedzinie wystawiennictwa, muzealnictwa, historii i historii sztuki, zaproszeni 
przedstawiciele uczelni wyższych oraz dwie osoby wyznaczone przez Zarząd Oddziału 
Podlaskiego SMP. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do przesunięcia zgłoszenia do innej kategorii. 
3. Jury ma prawo nieprzyznawania nagrody w danej kategorii, a w takim przypadku 

ewentualnego zwiększenia puli nagród w innych kategoriach. 
4. Członkowie Jury będą zobowiązani do zapoznania się ze zgłoszeniami przed posiedzeniem 

kapituły Konkursu za pomocą udostępnionej wersji cyfrowej zgłoszenia oraz dokonania ich 
wstępnej oceny na przesłanych formularzach.  

5. Pracownicy muzeów będący członkami Jury nie są zwolnieni z oceny prac kolegów z tej 
samej instytucji.  

6. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w Konkursie. 
 
LAUREACI 
1. W każdej kategorii mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia.  
2. Laureaci Konkursu będą zobowiązani do przygotowania/opracowania: 
- krótkiej prezentacji nagrodzonej wystawy/wydarzenia/publikacji na uroczystości wręczenia 
nagród, 
- informacji o nagrodzonym zdarzeniu (do 2000 znaków ze spacjami) oraz dołączeniu od 3 do          
6 zdjęć, w celu spopularyzowania projektu na stronie internetowej Oddziału Podlaskiego SMP. 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości wojewódzkich 
obchodów Dnia Muzealnika. O terminie i miejscu uroczystości laureaci zostaną powiadomieni 
oddzielnie. 
 
ZGŁOSZENIA 
 

• Termin nasyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia  2019 r. 
• Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu są do pobrania na stronie 

internetowej: www.mwb.com.pl/smp2014  
• Zgłoszenia prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą do na adres Oddziału Podlaskiego 

Stowarzyszenia Muzealników Polskich, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok z dopiskiem: 
KONKURS. 

• Zgłoszenia bez załączników papierowych proszę kierować na adres: 
smp.podlasie@wp.pl  

• O przyjęciu zgłoszeń decyduje data wysyłki. 

http://www.mwb.com.pl/smp2014
mailto:smp.podlasie@wp.pl

