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Projekt Společná paměť Bohumína

Harmonogram projektu

1. Vyhlášení projektu – duben 2018 

2. Sběr příspěvků 1. 5. 2018 – 31. 10. 2018

3. Forma příspěvků

a. Každý příspěvek je označen jménem a příjmením autora, kontaktním
telefonem a e-mailem (pokud autor  příspěvku e-mail  má;  v případě
vzpomínek získaných prostřednictvím jiné osoby kontakt na ni), osobní
údaje budou chráněny podle platných předpisů týkajících se ochraně
osobních údajů,

b. Tištěná podoba – strojopis, maximálně 5 stránek formát A4, v případě
rukopisu nutno dodržet srozumitelnost písma,

sběrné místo: Bohumínský spolek Maryška v době provozu, nám. TGM
(mimo letní prázdniny)

c. Elektronická podoba textu – strojopis, maximálně 5 stránek formát
A4, průběžně, e-mailová adresa: info@maryska.cz, 

d. Zvuková nahrávka

d.i. formát nahrávky: mp3

d.ii. sběrné místo: 

d.ii.1. e-mailová adresa info@maryska.cz (zásilka většího
objemu  dat  může  být  zaslána  např.  prostřednictvím
aplikace Úschovna)

d.ii.2. Bohumínský spolek Maryška v době provozu, nám.
TGM (mimo letní prázdniny), záznam na flashdisku nebo
CD (flashdisk bude po nahrání majiteli vrácen)

d.iii. Možnost  nahrát  vzpomínky přímo v Maryšce,  k dispozici  bude
diktafon,  každé  úterý  od  15  do  17 hodin (mimo  letních
prázdnin).

4. Vzpomínky (příspěvky) se týkají událostí ve 20. století (osobní vzpomínky na
život v Bohumíně a na Bohumínsku).

5. Písemný souhlas  účastníka  projektu  se  zveřejněním příspěvku (e-kniha  na
portálu Google Books, propagace na webu Maryšky), příspěvky nepodléhají
honorářům.

6. Možnost použití ilustračních fotografií ke konkrétnímu příspěvku (fyzické
fotografie budou naskenovány a originály vráceny majiteli). Písemný souhlas
autora s použitím fotografií pro účely projektu.

7. Zpracování přijatých příspěvků do sborníku v textové podobě, příprava pro
vydání  e-knihy  (průběžně  podle  došlých  příspěvků,  konečné  zpracování
listopad.
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8. Vystavení  sborníku na Google  Books (prosinec),  bezplatné použití  díla,  ke
stažení ve formátu „pdf“ a „ePub“.

9. Propagace vystaveného sborníku v médiích.

10. „Křest“ sborníku se setkáním autorů příspěvků na literárním večeru v Maryšce
(po vydání sborníku) 

Propagace 

 Informace na web Maryšky

 Upoutávka v TIKu

 Článek do časopisu OKO

 Plakáty (do škol, vývěsek ve městě, městských kulturních zařízení)

Kontaktní osoby

Kamila Smigová, e-mail: smigova.kamila@seznam.cz 

Jana Leparová, e-mail: jleparova@gmail.com 
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