
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu na gwiazdę kolędniczą zdobioną wycinankami jest Dział Etnografii   
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy współpracy z: Fundacją „CEPELIA” – Polska Sztuka  
i Rękodzieło w Warszawie.

Cele i założenia Konkursu
1.  Promowanie i upowszechnienie ludowej tradycji miejscowej wyrobu gwiazd kolędniczych zdobionych wycinankami 

sięgającej końca XIX w. i wykorzystanie ich przez kolędników w okresie Bożego Narodzenia. 
2. Wyłonienie najlepszych artystycznie wycinanek używanych do zdobienia gwiazd kolędniczych.
3. Kontynuowanie tradycji i przekazywanie doświadczeń Seniorów młodemu pokoleniu.
4. Edukacja artystyczna młodzieży i dorosłych wykonujących wycinanki.
5. Pozyskanie gwiazd i wycinanek do zbiorów muzealnych.
6. Zgromadzenie zdjęć dawnych gwiazd i kolędników oraz wspomnień kolędników i osób wykonujących gwiazdy.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

- gwiazd kolędniczych zdobionych wycinanką.
- zestawów wycinanek do zdobienia gwiazd.
-  opisów i zdjęć dawnych gwiazd, opisów tradycji kolędniczych z uwzględnieniem nazwisk znanych żyjących  

i nieżyjących wycinankarzy.
2. W konkursie może wziąć udział młodzież, dorośli  i grupy międzypokoleniowe.
3.  Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone zespoły wykonujące gwiazdy i wycinanki używane do zdobienia gwiazd 

kolędniczych z terenu powiatów: białostockiego, bielsko-podlaskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego  
i wysokomazowieckiego.

4. Uczestnik wykonuje jedna gwiazdę kolędniczą lub zestaw wycinanek do zdobienia gwiazdy.
5. Gwiazdą kolędnicza może być dziełem zespołowym. 
6. Zestaw wycinanek może zrobić tylko jeden wykonawca i nie może on być dziełem zespołowym.
7.  Na konkurs przyjmowane będą jedynie prace wykonane tradycyjnymi technikami i przy użyciu tradycyjnych 

materiałów i narzędzi. 
8. Oceniane będą tylko wycinanki i gwiazdy wykonane samodzielnie w ramach zespołu.
9.  Każda praca powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację autorów oraz dane kontaktowe wykonawców: 

adres, telefon, e-mail.

Miejsce i terminy związane z Konkursem
1. Konkurs trwa od 1 listopada 2010 r. do 10 grudnia 2010 r.
2.  Informacji o Konkursie udzielają pracownicy Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego, tel. 085 74 214 40, 509 336 474 

lub 509 397 438.
3.  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku:  

www.muzeum.bialystok.pl  (e-mail: etnografia@muzeum.bialystok.pl)
4.  Prace na konkurs przyjmowane będą do 10 grudnia 2010 r. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, ul Rynek Kościuszki 

10–Ratusz, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00. po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17 grudnia 2010 r. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.
6.  Wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2010 r. w salach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, w Ratuszu, w trakcie 

trwania monograficznej wystawy „Wycinanka podlaska z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki”.

Jury
Prace zgłoszone na konkurs oceni jury powołane przez organizatora 

Kryteria oceny prac konkursowych
Jury będzie najwyżej oceniało gwiazdy wykonane zgodnie z tradycją miejscową zwracając uwagę na:

- kultywowanie tradycji wycinanki podlaskiej i najstarszych znanych sposobów zdobienia gwiazd kolędniczych
-  nowatorskie, interesujące formy realizacji oraz ciekawe rozwiązania artystyczne czerpiące inspiracje z tradycji 

wycinanki podlaskiej
- podstawy dobrej kompozycji plastycznej i ogólny wyraz artystyczny zgodny z celami i założeniami Konkursu
- kształty ramion i ich konstrukcję 
- motywy zdobnicze wycinanek, ich walory plastyczne i dobór barw użytego papieru
- sposób wykończenia powierzchni  lica i ramion ( także nasycenie papieru olejem)
- wykorzystanie lampionów oświetlanych  świecami

Nagrody
Jury po dokonaniu oceny prac konkursowych przyzna, zgodnie  
z kryteriami zawartymi w punkcie, nagrody laureatom Konkursu.

W kategorii gwiazd:
I nagroda  800.00
II nagroda  600.00
III nagroda  400.00

W kategorii wycinanek:
I nagroda  300,00
II nagroda  200,00
III nagroda   100,00

W kategorii zdjęć i opisów;
I nagroda 300,00
II nagroda  200,00
III nagroda  100,00

Jury może przyznać także wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród i ich podziału. Decyzja Jury w zakresie oceny 
prac konkursowych jest ostateczna, a uczestnikom Konkursu nie przysługuje od niej prawo odwołania. 
Z przebiegu Konkursu Jury sporządzi protokół zawierający listę laureatów, rodzaj przyznanych nagród oraz rekomendację 
dotyczącą wyboru prac na wystawę i zakupu do zbiorów Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego. Pozostałe prace zostaną 
zwrócone uczestnikom Konkursu do 5 stycznia 2010 r.

Postanowienia końcowe
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, bez podania przyczyn odwołania. O wynikach 
Konkursu organizator powiadomi laureatów listownie, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum 
Podlaskiego w zakładce Działu Etnografii 
http://www.muzeum.bialystok.pl/ratusz/index.php
http://www.muzeum.bialystok.pl/ratusz/index.php?site=muzeum&subsite=dzial_etnografii
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