Wiki Loves Monuments är en fototävling öppen för alla.
Fotografera ett minnesmärke och ladda upp bilderna till
Wikimedia Commons, den fria bilddatabasen.
Bilderna på Wikimedia Commons kan användas av vem som
helst, bland annat av Wikipedia. Den svenska
deltävlingen av Wiki Loves Monuments arrangeras av
Wikimedia Sverige.

Gudahagen/Gamla kyrkogård med Backar (Näsum 5:1). Bromölla kommun, Skåne.
Foto: Marianne58. Licens: CC BY-SA 3.0

Wiki Loves Monuments
FOTOTÄVLING - SEPTEMBER 2014

Fotografera ett minnesmärke!
Tävla i fyra kategorier:
K-märkta byggnader
Fornlämningar
K-märkta fartyg
Arbetslivsmuseer

Mer om tävlingen
Wiki Loves Monuments är den perfekta tävlingen för dig som
tycker om kultur, fartyg, arkitektur, museer, historia och så klart
att fotografera. Vi bjuder in dig till att sprida kunskap om din
lokalhistoria och allt det vackra och
intressanta som finns runtomkring dig. Genom ditt
deltagande gör du den fria encyklopedin Wikipedia, en av
världens största webbplatser, ännu bättre. Samtidigt är det en
chans för dig att lära dig om lokalhistorien på ett roligt sätt.
Wiki Loves Monuments äger rum i september men passa på
redan under semestern att ta fina bilder på det svenska
kulturarvet. Räkna inte med att någon annan kommer att ta
dessa bilder utan vi behöver din hjälp med detta. Samtidigt har
du chansen att vinna fina priser!

Tävlingens utformning
Tävlingen kommer att genomföras parallellt i de deltagande
länderna under september 2014. Priser kommer att delas ut av
en svensk jury för bästa foto i de olika kategorierna, bästa
bildserie samt till den som fotograferat flest olika objekt.
Tio utvalda bilder kommer även att gå vidare till den
internationella tävlingen.

Tävlingen 2014 kommer att ha fyra tävlingskategorier:
Byggnader: de byggnadsminnen och kyrkliga
kulturminnen som finns i Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister.
Fornlämningar: de fornlämningar som finns i
Riksantikvarieämbetets databas Fornsök.
Fartyg: de k-märkta fartygen i listan på Sjöhistoriska
museets webbplats.
Arbetslivsmuseer: de arbetslivsmuseer som finns i
Arbetets museums databas.
Uppgiften i tävlingen är att fotografera minnesmärkena och
ladda upp bilderna till Wikimedia Commons, den fria
bilddatabasen där bilderna finns som Wikipedia använder.

Regler
Bilden kan vara tagen tidigare men måste laddas upp på
Wikimedia Commons under september 2014.
Bilden måste vara tagen av den som laddar upp den.
Som uppladdare måste du ange en e-postadress vid
registreringen av användarkontot på Commons så att vi
kan kontakta vederbörande vid ett eventuellt pris.
Bilder tagna i andra länder kan inte laddas upp i den
svenska deltävlingen. Du kan emellertid delta i andra
länders nationella tävlingar.
För mer detaljerad information och uppdateringar kring
tävlingen besök www.wikilovesmonuments.se.

