
PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MULTIMEDIALNYCH

Organizatorom  konkursu  zależy  na  poznawaniu  żywej  historii  przez  młodzież  oraz
nauczeniu uczestników podstawowych zasad historycznego warsztatu filmowo – dziennikarskiego.
Liczymy na  takie  prace  jak  reportaże,  felietony,  relacje  z  wydarzeń,  sprawozdania,  filmowane
rozmowy w formie wywiadu itp. Przeprowadzane nie tylko ze świadkami historii, ale także takie
dokumentujące aktualne wydarzenia.

Tematy ogólne:

1. Wiem wszystko o mojej miejscowości.
2. Poznajemy historię, tradycję i dzień dzisiejszy mojej miejscowości.
3. Blaski i cienie mojego miasta /wsi/ na przestrzeni dziejów.
4. Jak widzę moje miasto /wieś/.

Tematy  szczegółowe:  (w  miejsca  kropek wpisać  nazwę miasta,  gminy,  miejscowości
instytucji imprezy lub obiektu).

1. Zebranie relacji opisujących doświadczenia i spostrzeżenia młodzieży związane z wojną na
Ukrainie.

2. Zebranie materiałów dotyczących pobytu Kazimierza Górskiego na Ziemi Lubaczowskiej w
związku  z  mijająca  w  tym  roku  trzydziestą  rocznicą  nadania  mu  tytułu  Honorowego
Obywatela Miasta Lubaczowa.

3. Uroczystość …......................................... w mojej miejscowości.
4. Obchody …........................................ w mojej miejscowości.
5. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia mieszkańców ........................................ .
6. Kultura sakralna, tradycje i dzień dzisiejszy ......................................... .
7. Historia i stan aktualny zabytków architektonicznych na terenie ....................................
8. Przeszłość i dzień dzisiejszy zabytkowych obiektów w....................................
9. Remont ….......................................... w mojej miejscowości.
10. Modernizacja ................................w mojej miejscowości.
11. Działalność organizacji młodzieżowych, religijnych lub sportowych w ........................

w 2020 r./2021r.
12. Przebudowa ….......................................... w mojej miejscowości.
13. Walki niepodległościowe Polaków (powstanie styczniowe, Legiony Polskie).
14. Udział moich bliskich w kampanii wrześniowej w 1939 r.
15. Bitwa pod Oleszycami.
16. Bitwa pod Narolem.
17. Walki  na  terenie  …..........................................  w  czasie  wojny  niemiecko–radzieckiej

/czerwiec 1941/ - wywiad z uczestnikiem lub świadkiem wydarzeń.
18. Deportacje mieszkańców ….......................................... na „nieludzką  ziemię”  -  wywiad  z

uczestnikiem lub świadkiem wydarzeń.
19. Deportacje  mieszkańców  ....................................  na  przymusowe  roboty  do  Niemiec  -

wywiad z uczestnikiem lub świadkiem wydarzeń.
20. Moje miasto /wieś/ .................................... pod okupacją sowiecką i niemiecką – wywiad

z uczestnikiem lub świadkiem wydarzeń.
21. Zagłada narodu żydowskiego w mojej miejscowości.
22. Proces  tworzenia  administracji  samorządowej  na  terenie  ....................................  od  lipca

1944 do 1989 roku - wywiad z uczestnikiem lub świadkiem wydarzeń.
23. Zabytki mojego miasta.
24. Wysiedlenie ludności polskiej z mojej miejscowości w 1944 r.
25. Walki UPA i akcja „Wisła” na terenie .................................... - wywiad z uczestnikiem lub



świadkiem wydarzeń.
26. Historia mojej szkoły, dzień dzisiejszy i perspektywy rozwoju.
27. Inscenizacja legendy o mojej miejscowości.
28. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w ....................
29. Wakacje z historią w.........................
30. Portrety /sylwetki/ ludzi zasłużonych dla .................................... .
31. Wkład samorządu w rozwój oświaty, kultury i infrastruktury gospodarczej.
32. Historia i dzień dzisiejszy biblioteki w .................................... .
33. Walory turystyczno–krajoznawcze mojej miejscowości i okolic. 
34. Rozwój czytelnictwa na terenie .................................... .
35. Historia i działalność klubów sportowych w mojej miejscowości lub powiecie.
36. Stosunki wyznaniowe na terenie powiatu.
37. Architektura zabytkowa miejscowości i regionu.

Tematy można zmieniać, uzupełniać lub opracować zupełnie inne. Prosimy nauczycieli o
pomoc w doborze tematu, formy oraz interesującego sposobu zaprezentowania poruszanych treści.
Prace konkursowe wzbogacą zbiory naszej Biblioteki i będą ciekawą formą prezentacji dziejów
lubaczowszczyzny, a najlepsze z nich zamierzamy udostępnić telewizji regionalnej oraz na stronie
internetowej Biblioteki.


