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Fantastyczny Atlas Polski do wygrania za fantastyczne opowieści
____________________________
autor:
Uwaga, ogłaszamy konkurs na najlepiej opisane miejskie/wiejskie/lokalne legendy!
Szukajcie niesamowitych i fantastycznych opowieści, ciekawych rozmówców i świadków, archiwaliów,
zdjęć, nagrań. Może w Waszej okolicy lądowało UFO lub dawno, dawno temu grasowały strzygi?
Najciekawsze opowieści nagrodzimy książką „Fantastyczny Atlas Polski” Pawła Dunin – Wąsowicza.
Pokażcie, że kultura lokalna jest fantastyczna!

Fantastyczny Atlas Polski Pawła Dunina – Wąsowicza to niezwykły leksykon fantazji, marzeń i lęków
pisarzy, którzy na warsztat wzięli Polskę wraz z jej historycznymi i wyobrażonymi obszarami. To
zaskakujący przewodnik nie tylko po miejscach, wydawać by się mogło, doskonale znanych, lecz także
po fikcyjnych krainach. Ich pełne poznanie jest dziś możliwe wyłącznie dzięki nieprawdopodobne
żmudnej pracy badawczej, jakiej podjął się autor, analizując około pięciuset tekstów źródłowych
wydanych na przestrzeni ponad 200 lat.
Formuła atlasu pozwala na wprowadzenie systematyki geograficznej (ukształtowanie, fauna, flora itp.),
jednak merytorycznie stanowi on alternatywny przewodnik po wizjach Polski uwzględniając przestrzeń
od literackich prób podboju kosmosu i mocarstwowe ambicje po kolejne rozbiory i lokalne legendy
miejskie. Publikacja stara się przybliżyć te miejsca, które są literacko inspirujące w oparciu o blisko 500
źródeł. Książka wydana przez Narodowe Centrum Kultury.
Na Wasze opowieści dodane przez formularz „dodaj wpis” czekamy do 15 grudnia.
Do dzieła!

Regulamin konkursu.
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury, właściciel portalu mapakultury.pl.
1.W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy portalu mapakultury.pl. Przystąpienie do
konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Konkurs polega na umieszczaniu wpisu bądź wpisów w kategoriach: ludzie, miejsca, klimaty. Wpisy
mają dotyczyć zjawisk, legend, opowieści lokalnych. Wpisy muszą spełniać warunki:
a. zawierać autorskie teksty, mogące bazować na źródłach i cytatach, które należy podać w bibliografii,
b. zawierać min. 2000 znaków (ze spacjami),
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c. muszą być opatrzone zdjęciem, publikowanym bez naruszenia praw autorskich (zamieszczanie zdjęć
na licencji CC wymaga podania źródła i autora),
d. muszą być opatrzone dopiskiem „Konkurs” na końcu tekstu.
3. Redakcja nagrodzi trzy osoby, których wpis/wpisy najlepiej spełniające warunki. Wyboru dokona jury,
w składu którego wchodzą redaktorzy portali NCK.Termin dodania wpisów mija 15 grudnia 2015 o
godz. 23:50. Ogłoszenie konkursu nastąpi na portalu mapakultury.pl .
4. Nagrodą są 3 książki „Fantastyczny Atlas Polski” oraz pakiet nagród rzeczowych. Nagrody nie
podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Jedna osoba może wygrać jedną książkę.
5. Zwycięzca jest zobowiązany do podania organizatorowi danych personalnych, niezbędnych do
odbioru nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, odwołania lub przerwania konkursu.
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