Ευρωπαϊκός
διαγωνισμός

Η δική (σ) μου
Αρχαιολογία

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος NEARCH με συντονιστή το
IBC - Institute for Cultural and Natural Heritage (Ιταλία)
Ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός ανοιχτός για ενήλικες και παιδιά στην Ευρώπη

you(r) Archaeology
Η δική (σ) μου Αρχαιολογία

Μια ευκαιρία να απεικονίσεις την «δική σου» ιδέα για την Αρχαιολογία
Διάβασε παρακάτω και στείλε μας ένα σχέδιο,
μια ζωγραφιά, μια φωτογραφία ή ένα βίντεο
Μπορείτε να κερδίσετε ένα ταξίδι σε αξέχαστους προορισμούς
και να γίνετε οι πρωταγωνιστές σε μία διεθνή έκθεση
Ημερομηνία λήξης 31 Ιουλίου 2015
Παράταση ημερ
ομηνίας λήξης
έως
23 Αυγούστου
2015
O διαγωνισμός

Τι είναι η αρχαιολογία και τι σημαίνει για την καθημερινή μας ζωή;
Σε τι βαθμό αισθάνεστε την παρουσία των αρχαιολογικών καταλοίπων στο αστικό,
περιαστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον;
Έχετε θετική ή/και κριτική στάση απέναντι σε αρχαιολογικά ζητήματα;
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος NEARCH
και αποσκοπεί στη συγκέντρωση, την ανάδειξη και την δημοσιοποίηση των
απεικονίσεων των ανθρώπων για τη «δική τους» αρχαιολογική κληρονομιά.
Η αρχαιολογία και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν κομμάτι του βιωμένου
περιβάλλοντός μας. Συμβάλλουν στο να διαμορφώσουμε τον πολιτισμό και την
αισθητική μας στην καθημερινή μας ζωή, στο δημόσιο χώρο, στα ταξίδια μας, σε
αρχαιολογικές ανασκαφές και σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία κτλ.
Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο να φωτίσει τις απόψεις, τις αισθήσεις, τη διάδραση
των ανθρώπων σε σχέση με την πολιτιστική τους κληρονομιά και την αρχαιολογία
ενθαρρύνοντάς τους να εκφράσουν θετικές ή/και κριτικές απόψεις γύρω από αυτό το
θέμα.
Ο διαγωνισμός επικεντρώνεται στην Αρχαιολογική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και ανοιχτός στον καθένα, ενήλικα ή/και παιδί (από
0-12 έως τις 31 Ιουλίου του 2015) που ζει στην Ευρώπη και/ή έχει Ευρωπαϊκή
Υπηκοότητα (28 Κράτη Μέλη)

Όροι
επιλεξιμότητας

Τα έργα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι αδημοσίευτα και σχετικά με την
Αρχαιολογική Κληρονομιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τεχνουργήματα, αρχαιολογικοί
χώροι, μουσεία και μνημεία, αρχαιολογικές ανασκαφές κατά τη διάρκεια
κατασκευαστικών εργασιών)
Κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία κατηγορία καταθέτοντας ένα
μοναδικό έργο.
Ο δημιουργός παραχωρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη χρήση του έργου στο
IBC και τους εταίρους του NEARCH για προωθητικούς σκοπούς.

Επιλογή και
βραβεία

60 έργα και στις τρεις κατηγορίες (Φωτογραφία, Βίντεο, Σχέδιο/Ζωγραφική) θα
επιλεγούν από μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούμενη από τους εταίρους του
προγράμματος NEARCH. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συμμετοχές παιδικών
έργων και στα εξήντα επιλεγμένα θα συμπεριληφθεί ικανός αριθμός αυτών.
Τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν την πρωτοτυπία, τη δημιουργικότητα και τη
σχετικότητα του έργου ως προς τους όρους και το θέμα όπως ορίζεται από την
πρόσκληση του διαγωνισμού.
Το έργο πρέπει να υπακούει στις προδιαγραφές όπως ορίζονται στη Φόρμα
Συμμετοχής στο διαγωνισμό και να μην διέπεται από πνευματικά δικαιώματα.
Τα 60 επιλεγμένα έργα θα επωφεληθούν από τις ιδιαίτερες δράσεις διεθνούς
προβολής (προωθητικές πρωτοβουλίες) που θα συμπεριλαμβάνουν μια έγχρωμη
δημοσίευση και μια Διεθνή Έκθεση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του
προγράμματος NEARCH (λήξη Ιούνιος 2018).
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή θα αποφασίσει για τον ένα ενήλικα νικητή
σε κάθε κατηγορία μέσα από τα 60 επιλεγμένα έργα.
Το ίδιο διάστημα η Επιτροπή θα αποφασίσει για ένα ανήλικο νικητή (κάτω από 12
ετών) από τις τρεις κατηγορίες.

Η Επιτροπή
επιλογής

•

Για κάθε ενήλικα νικητή: μια τριήμερη εκδρομή για 2 άτομα στη Ρώμη ή στην
Αθήνα (το έπαθλο συμπεριλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και δυνατότητα
πρόσβασης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους).

•

Για το παιδί νικητή: ένα τριήμερο ταξίδι για 3 άτομα στη Ρώμη ή την Αθήνα (το
έπαθλο συμπεριλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και δυνατότητα πρόσβασης
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους).

Η Επιτροπή επιλογής θα συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους των εταίρων του
προγράμματος NEARCH:
IBC (Ιταλία) Συντονιστής της πρόσκλησης; Inrap (Γαλλία) Συντονιστής
προγράμματος NEARCH; Εταίροι του προγράμματος: UL Leiden (Ολλανδία), AMU
(Πολωνία), UOXF (Ηνωμένο Βασίλειο), UGOT (Σουηδία), Incipit-CSIC (Ισπανία), ADS
(Ηνωμένο Βασίλειο), DAI (Γερμανία), ΑΠΘ (Ελλάδα) και Culture Lab (Βέλγιο).
Η απόφασή της Επιτροπής θα είναι τελική και δεσμευτική.

Κατάθεση και
Ημερομηνία
λήξης

Τα έργα θα αποσταλούν μέσω e-mail (large mail) σε χαμηλή ψηφιακή ανάλυση
( να μην ξεπερνά τα 190 Mbyte) μαζί με την αντίστοιχη Φόρμα Εισαγωγής
συμπληρωμένη. Η κάθε συμμετοχή πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές
προδιαγραφές που δίνονται στις αντίστοιχες φόρμες προδιαγραφών για κάθε
κατηγορία
Τα έργα μαζί με τη συγκεκριμένη Φόρμα Εισαγωγής θα πρέπει να κατατεθούν το
αργότερο έως την 23 Αυγούστου 2015 τα μεσάνυχτα (CET/UTC+2).

Εάν το έργο
σας επιλεγεί

Εάν το έργο σας είναι ανάμεσα στα 60 επιλεγμένα τότε η επιτροπή θα σας
ενημερώσει και θα σας ζητήσει να στείλετε το πρωτότυπο έργο σε συγκεκριμένη
ταχυδρομική διεύθυνση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με το IBC (Ιταλία):
callNEARCH@regione.emilia-romagna.it
Διαβάστε περισσότερα για
το πρόγραμμα NEARCH:
www.nearch.eu

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός

you(r) Archaeology portraying the past
Η δική (σ) μου Αρχαιολογία απεικονίζοντας το παρελθόν
Προωθείται από το
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα NEARCH
συντονίζεται από:
IBC - Institute for Cultural and Natural Heritage Μπολόνια, Ιταλία
σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του NEARCH:
•

Inrap / Institut national de recherches archéologiques préventives Παρίσι, Γαλλία

•

AMU / Adam Mickiewicz University Poznań, Πολωνία

•

ADS / Archaeology Data Service York, Ηνωμένο Βασίλειο

•

AUTH / Aristotle University of Thessaloniki ΑΠΘ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

•

Culture Lab Tervuren, Βέλγιο

•

DAI / German Archaeological Institute Βερολίνο, Γερμανία

•

Incipit-CSIC / Institute of Heritage Sciences Santiago de Compostela, Ισπανία

•

JVE / Jan van Eyck Academie Maastricht, Ολλανδία

•

104 / Le CENTQUATRE-Paris Παρίσι, Γαλλία

•

UL / Leiden University Leiden, Ολλανδία

•

UGOT / University of Gothenburg Göteborg, Σουηδία

•

UOXF / University of Oxford Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο
Και And NEARCH associated partners:

•

UASD / The Archaeological Unit of Saint-Denis Saint-Denis, Γαλλία

•

EAA / European Association of Archaeologists Πράγα, Τσέχικη Δημοκρατία

•

ICAHM / International Committee on Archaeological Heritage Management

www.ibc.regione.emilia-romagna.it/en - www.nearch.eu

Το πρόγραμμα NEARCH υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
του προγράμματος Culture. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση προκύπτει από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.

