Opracowanie artykułu.
Wskazówki dla Historionauty
Na zakończenie projektu uczniowie przygotowują krótki artykuł o historii, która wiąże się z wybranym wcześniej obiektem muzealnym.
Tworząc teksty zadbajcie o jasność, komunikatywność i zwięzłość przekazu oraz formę. Najważniejsze, żeby historia była intrygująca, ciekawa, taka, którą będzie się czytało z wypiekami na twarzy.
W jaki sposób ją opowiedzieć i opisać? Poniżej znajdziecie najważniejsze elementy, z których
powinien składać się wasz artykuł. Nadesłane teksty zostaną po redakcji opublikowane w portalu
historiaposzukaj.pl

Objętość tekstu: około 2700 – 3000 znaków (bez spacji).

Cztery kroki do napisania dobrego artykułu
Krok 1
Intrygujący tytuł z rozwinięciem
Przykład 1: Siedemnastowieczny portret Roberta de Niro? Obraz tajemniczego malarza we wrocławskim Muzeum Narodowym.
Przykład 2: W samym środku bitwy. Panorama Racławicka w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Jeżeli opisujemy eksponat muzealny, to w miarę możliwości podajemy w tytule placówkę, z której
pochodzi. Jeżeli jest to możliwe, podajemy też miejscowość oraz miejsce przechowywania. Oczywiście nie zapominamy o autorze/autorach artykułu.
Krok 2
Nagłówek (lead), do 300 znaków.
Leadem nazywamy trzy lub cztery proste zdania wprowadzające, które mają zachęcić czytelnika
do dalszej lektury, intrygującą informację, która przykuwa uwagę.
Krok 3
Tekst podstawowy, ok. 2400-2700 znaków.
Tekst powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące historii, a punktem wyjścia opowieści
ma być wybrany obiekt. Powinien wskazywać na „coś”, co będzie odgrywało rolę wizytówki bądź
znaku rozpoznawczego, który budzi jednoznaczne skojarzenie z przedmiotem opisu i ułatwia jego
zapamiętanie. Może to być jakiś detal obiektu, stylowy motyw; jedno, najbardziej charakterystyczne
wydarzenie; epizod z życia postaci lub jakieś jej dokonanie, z którymi związany jest obiekt; najbardziej charakterystyczna cecha. W przypadku eksponatu muzealnego warto zwrócić uwagę, jak
znalazł się w kolekcji muzeum.
W zakończeniu należy konieczne krótko opisać, jakie znaczenie i rolę ma obiekt, jakie jest jego
miejsce w historycznym dorobku narodu, regionu, lokalnej wspólnoty.
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Krok 4
Zdjęcia, maksymalnie 3-4.
Bardzo ważne jest, aby zdjęcie było opisane, sam link często nie wystarcza. W miarę możliwości
wskazane jest ilustrowanie artykułów zdjęciami obrazów, eksponatów muzealnych.
Podpis pod ilustracją:
Autor, nazwa obiektu – tytuł kursywą, rok powstania, (ew. miejsce powstania); miejsce przechowywania,
ekspozycji; właściciel, autor zdjęcia, licencja, źródło.
Przykład 1: Marian Jaroczyński, Drugi traktat toruński, 1873, Muzeum Okręgowe w Toruniu,
fot. J. Mehlich, licencja PD, Wikimedia Commons (podpis pod obrazem).
Przykład 2: Wykopaliska na Ostrowie Lednickim, ruiny palatium i kaplicy, fot. M. Felis, licencja PD,
Wikimedia Commons (podpis pod zdjęciem).
Przykłady artykułów ze strony historia:poszukaj:
Prosty sposób na gorącą kąpiel. Gazowy piecyk

kąpielowy „MARS” ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

 odna „Pani” w międzywojennej Gdyni.
M
Główka modniarska ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

Kobiety Niepodległości. Fotografia żołnierek Ochotniczej
Legii Kobiet w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego
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