Archiwum Badań nad Życiem Codziennym zaprasza do udziału w konkursie pamiętnikarskim
„O GOŚCIACH I W GOŚCIACH. OBLICZA GOŚCINNOŚCI”

Kogo zapraszamy do siebie, a kogo odwiedzamy? Jakie okazje zachęcają do wspólnych
spotkań? Jak należy podjąć gości, a jak nie wypada? Czy wchodząc do domu gość powinien ściągnąć
buty?
Chcielibyśmy, aby konkurs na pamiętnik stał się okazją do refleksji i wspomnień o tym jak
wygląda gościnność dziś i jak wyglądała dawniej. Do udziału zapraszamy mieszkańców Lubska
mających co najmniej 16 lat. Zachęcamy, by podzielić się swoimi osobistymi historiami o roli
gościnności w codziennym życiu. Chodzi nam zarówno o odległe wspomnienia, jak i opisy dzisiejszych
doświadczeń i obserwacji. Zależy nam na tym, by pamiętniki zawierały jak najwięcej przykładów,
opisów konkretnych wydarzeń i sytuacji „z życia wziętych”. Chcielibyśmy, by pamiętniki obejmowały
treści odnoszące się między innymi do przygotowań (lub ich braku) przed wizytą gości, a także przed
wizytą u innych; oczekiwań zarówno wobec gości (odpowiednie/nieodpowiednie zachowania) jak i
siebie samej/samego jako gospodarza; różnic w podejmowaniu gości i byciu goszczonym w zależności
od okazji, stopnia zażyłości czy jakichś szczególnych okoliczności. Ciekawią nas także doświadczenia z
najdziwniejszej czy najciekawszej gościny/wizyty oraz to, jak rozumiemy gościnność dziś, a jak była
ona pojmowana kiedyś (w moim domu, rodzinie, okolicy, itd.)
Konkursy na pamiętniki mają długą tradycję w polskiej socjologii. Jako reprezentanci
poznańskiego ośrodka akademickiego chcemy kontynuować ten zwyczaj. Nadesłane pamiętniki
pozwolą wzbogacić materiał do badań socjologicznych dotyczących gościnności w polskich miastach.
Będą także cennym wkładem do źródeł lokalnej historii i zapisem codziennych praktyk skupiających
się wokół codzienności w Lubsku. Wyniki konkursu i realizowanych badań będą ogłaszane w trakcie
spotkań z mieszkańcami i na łamach lokalnych mediów.
Prace konkursowe będą oceniane przez pięcioosobową Kapitułę, której członkami będą pracownicy
Uniwersytetu i która zadecyduje także o przyznaniu nagród: pierwszego miejsca: 1000 zł, drugiego
miejsca: 750 zł, trzeciego miejsca: 500 zł. Możliwe jest także przyznanie wyróżnień i nagród
rzeczowych. Wybierając zwycięzców Kapituła weźmie pod uwagę przede wszystkim: szczegółowość
opisu, wiarygodność przesłanych treści oraz jakość opisów codziennych i odświętnych zwyczajów,
zachowań i wspomnień związanych z gościnnością.
Pamiętniki prosimy przesyłać do 30 listopada br. w formie elektronicznej/ wydruku elektronicznego z
komputera / maszynopisu/ czytelnego rękopisu (należy wybrać najbardziej dogodną Państwu formę).
Możliwe jest dołączanie zdjęć, fragmentów prac archiwalnych (np. dzienników pisanych w
przeszłości), rysunków, biletów, dokumentów czy innych materiałów, które łączą się ze spisanymi
przez Państwa treściami. Pamiętniki można przesyłać podpisane pseudonimem. Organizatorzy
gwarantują anonimowość i poufność przesyłanych informacji dzięki autoryzacji i możliwości
wprowadzania zmian przed publikacją pamiętników. Wszelkie informacje na ten temat oraz o
wszelkich szczegółach i zasadach konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie, na stronie:
http://archiwum.edu.pl/konkurs

Wszystkich z Państwa, którzy chcą wziąć udział w konkursie prosimy o pobranie formularza
zgłoszeniowego, który znajdziecie Państwo w siedzibie Urzędu Miasta w Lubsku lub na stronie
http://archiwum.edu.pl/konkurs i wysłanie go na adres podany poniżej.

Prace konkursowe i formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
WYDRUKI, MASZYNOPISY I RĘKOPISY
Instytut Socjologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89
budynek C
60-568 Poznań
Z dopiskiem „Konkurs pamiętnikarski”
WERSJE ELEKTRONICZNE:
na adres e-mail archiwumcodziennosci@gmail.com (w temacie maila wpisując: „Konkurs
pamiętnikarski”)

Organizatorzy

