Оголошено конкурс проектів на здобуття Відзнаки імені Сергія Кемського

Від 1 листопада 2018 року стартував Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему Революції
Гідності на здобуття Відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Конкурс триватиме до 10 лютого
2019 року.
На честь Сергія Кемського, Героя України, Героя Небесної Сотні, історика, політолога, журналіста Національний
меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності та Громадська організація «Родина
Героїв Небесної Сотні», за сприяння Українського інституту національної пам’яті, в рамках реалізації проекту
«Відзнака імені Сергія Кемського», оголошують конкурс наукових робіт на тему Революції Гідності, дослідження
її історії, особливостей, здобутків, значення та впливу на різні сфери політичного, суспільного та культурного
життя. До участі у конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів усіх спеціальностей.
Мета конкурсу:
 активізувати наукові дослідження різних аспектів Революції Гідності;
 сприяти критичному переосмисленню новітньої історії України;
 популяризувати уроки, досвід та цінності Майдану;
 стимулювати і підтримувати талановиту молодь, залучати її до вивчення та дослідження Революції
Гідності.
Завдання:
 залучити до конкурсу студентів різного фаху з усіх регіонів України;
 збільшити кількість спеціалізованих наукових досліджень, присвячених Революції Гідності;
 за результатами отриманих матеріалів видати тематичний збірник наукових праць;
 поширювати набуті знання в експозиційних і освітніх програмах Музею Революції Гідності.
Теми конкурсних робіт:
 соціальний, політичний, політологічний, ідеологічний, культурологічний, мистецтвознавчий,
етнологічний, музеологічний, релігійний, філософський аспекти Революції Гідності;
 соціологія та історія Революції Гідності;
 Революція Гідності у контексті міжнародної політики;
 регіональні особливості протестів Революції Гідності;
 дослідження ініціатив і громадського досвіду Майдану;
 повсякденне життя та побут Майдану;
 пропагування та інформаційна політика протестного руху;
 мистецтво та творчість Майдану;
 Революція Гідності в контексті протестних рухів світу;
 дослідження персоналій Героїв Небесної Сотні, поранених, активістів і волонтерів Майдану;
 політика пам’яті і комеморативні практики Майдану;
 інше.
Етапи конкурсу:
Конкурс відбувається у два етапи: попередній відбір за заявками і сам конкурс.
Перший етап: Учасники мають до 25 листопада подати заявку на конкурс: тема дослідження, анотація,
інформація про автора.
1 грудня журі після оцінки заявок і погодження теми надсилає запрошення для участі у другому етапі.
Другий етап: Роботи приймаються до 10 лютого 2019 року включно.
Оголошення переможців конкурсу – 24 лютого.
Детальніша інформація про умови конкурсу розміщена на сайті ГО «Родина Героїв Небесної
Сотні» та Facebook-сторінці «Відзнака Сергія Кемського».

ДЛЯ ДОВІДКИ:
Сергій Кемський – політолог, журналіст, активіст Євромайдану. Народився 1981 року в Керчі, мешкав у
м.Коростень Житомирської області. Здобув ступінь магістра політології на філософському факультеті
Львівського університету імені І. Франка. Був співробітником Інституту політичних та економічних ризиків і
перспектив, писав статті для "Української правди", газети "День" та інших видань. Виступав за впровадження
системи прямої демократії, кооперативний рух, шукав найефективніші механізми взаємодопомоги у
суспільстві, контролю за політиками та боротьби з корупцією; громадський активіст, учасник кампанії "Проти
міліцейського свавілля".

