Globalkultura Elkarteak, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailaren laguntzarekin,
«Oroimenaren Sareak, 2007» Kontakizun Laburraren Sarirako deialdia egiten du. Helburua
herritarren sentsibilizazioarekin jarraitzea da, gure iragana ezagutu eta mantentzeko
garrantziaren gainean.
Globalkultura Elkarteak hurbilen dugun historia berreskuratu nahi du, idazleen begirada
arretatsutik aztertuta. Pertsonen istorio onenak, gure ohiturak, gure bizimodua, gure
herrialdea, gure ohiturak, ametsak eta lorpenak; mendixka, muino eta mendietatik hasi eta
lanabes, itsasontzi, makina, ogibide, fabrika eta baserrietaraino, XX. mendeko Bizkaiko
ogibide, objektu eta toki ezberdinetaraino izan ahalko dira kontakizun hauen xede.
Eta oroitzapenak edo sormen literarioa bultzatu eta pizteko, eleberria postal edo argazki
batetik abiatuz gauzatzea proposatzen dugu. Globalkultura Elkartearen web orrialdean,
1901 eta 2000 arteko data duten postal batzuk jarri dira, eta parte-hartzaileek horiek erabili
ahalko dituzte horien gainean idazteko. Jada argitaratutako argazki batean edo familiaren
inguruko argazki batean oinarrituz ere idatzi ahal da.
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PARTE-HARTZAILEAK: 18 urtetik gorako edozein pertsona. Egile bakoitzak hiru lan aurkeztu
ahalko ditu gehienez, nahiz eta sari bakarra eskuratzeko aukera izango duen.
GAIA: aurkeztutako lanek emakume edo gizon bat izan beharko dute protagonista, bilobarekin
hitz eginez toki, objektu, ogibide, egoera edo pertsonai baten bati buruz, egiazkoak
nahiz fikziozkoak. Eta oroitzapen edo sormen literarioa bultzatu eta pizteko,
kontakizunaren oinarrian 1901 eta 2000 urteen arteko postal edo argazki bat izatea
proposatzen dugu. Postal edo argazki horrek esanahi berezia izango du egilearentzat
Bizkaiko XX. mendeko egunerokoa islatzeko.
EREDUAK: bi eredu izango dira: euskara eta gaztelera; testuek 1000 hitz gutxienez eta 2500
gehienez izango dituzte.
AURKEZPEN EPEMUGA: kontakizunak aurkezteko epemuga 2007ko urriaren 20ean amaitzen
da, 14:00etan.
AURKEZPENAREN FORMATUA: lanak bi gutun-azaletan aurkeztu beharko dira. Kasu horretan,
oinarriak ikusi.
Testua posta arrunt bidez egin ahalko da (zigilu-markaren data izango da kontuan)
Globalkultura Elkartearen helbidera helaraziz, 5105 posta kutxa, 48009-Bilbo.
Testua, idazkitxia eta irudia posta elektronikoz helarazi ahalko dira ere helbide
h o n e t a r a : s a r e a k - s a r i a @ g l o b a l k u l t u r a . n e t . Kasu horretan, o inarriak ikusi.
EPAIMAHAIA: Epaimahaia Globalkultura Elkarteak aukeratuko du eta kulturaren eremuan
ospea duen pertsona kopuru bakoitiak eratuko du. Epaimahaikideen nortasuna ez da
jakinaraziko sariak ematen diren egunera arte.
SARIAK: Epaimahaiak eredu bakoitzeko 10 testu finalistak aukeratuko ditu. Horien artean,
bi sari bakarrik emango dira
Euskarazko kontakizun onenari saria: irabazleak 1250 euroko saria jasoko du dirutan.
Gaztelerazko kontakizun onenari saria: irabazleak 1250 euroko saria jasoko du dirutan.
Eredu bakoitzeko bederatzi finalisten kontakizunentzako accesita; horiek eta bi ereduetako
irabazleenak kasuan kasuko argitalpenean sartuko dira.
Sariak hutsik gelditu ahalko dira epaimahaiaren ustetan aurkeztutako lanek ez badute behar
adina kalitate lortu. Sariak web orrialdean argitaratuko dira eta telefonoz jakinaraziko
zaizkie irabazleei.
Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek erabat onartzen direla esan nahi du.
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