LEVEND ARCHIEFPRIJS 2018
Reglement
Art. 1. De vzw Levend Archief schrijft een prijs uit ter bevordering van haar doelstellingen, met name
het beter bekend maken van het archief van de stad Brugge en het bevorderen van het gebruik van dit
archief en van het archiefonderzoek in het algemeen. De prijs wordt genoemd: ‘Levend Archiefprijs’.
Art. 2. De prijs wordt toegekend aan een persoon of een groep personen die zich heeft laten opmerken
door vernieuwend onderzoek gebaseerd op Brugs archiefmateriaal.
Art. 3. Het onderzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- het moet in belangrijke mate gebaseerd zijn op bronnen uit het Brugse Stadsarchief en
bijdragen tot de uitstraling van dit archief
- het moet een wezenlijke bijdrage vormen tot de kennis van het Brugse verleden en/of tot de
ontsluiting van het plaatselijk bronnenmateriaal
- het moet sinds 2013 op een of andere manier openbaar gemaakt zijn, bv. door een publicatie,
een website, een voordracht, een tentoonstelling of op een andere wijze
- het mag niet gemaakt zijn door een personeelslid van het Stadsarchief of een lid van het
bestuur van Levend Archief
- het mag niet voorgelegd zijn als eindwerk tot het behalen van een diploma en/of getuigschrift.
Een publicatie gebaseerd op een eindwerk komt wel in aanmerking.
Art. 4. De prijs bestaat uit een geldsom van 2500 euro en wordt om de vijf jaar uitgeschreven. De prijs
werd voor het eerst uitgeschreven in 2008 en voor de tweede maal in 2013.
Art. 5. De onderzoeksresultaten of kandidaturen worden ingediend bij Levend Archief, p/a Burg 11a te
8000 Brugge, ten laatste op 1 april van het jaar waarin de prijs wordt uitgeschreven. Het staat de jury
vrij om ook niet-ingediende kandidaturen in aanmerking te nemen.
Art. 6. De identiteit van de kandidaten moet aan de organisatoren bekend gemaakt worden. De
identiteit van de niet-bekroonde kandidaten wordt evenwel niet publiek gemaakt. De eventueel
ingediende werken van deze laatsten worden terugbezorgd.
Art. 7. De prijs kan slechts één maal door dezelfde persoon of groep personen gewonnen worden.
Art. 8. De jury wordt aangesteld door de Algemene Vergadering van Levend Archief. Deze laatste
kent ook, op voorstel van de jury, de prijs toe.
Art. 9. Indien geen van de kandidaturen aan de verwachtingen voldoet kan de jury voorstellen de prijs
niet toe te kennen.
Art. 10. Alle gevallen die niet in bovenstaand reglement zijn opgenomen, zullen door de Algemene
Vergadering van Levend Archief worden beslecht.
Art. 11. Door de ingediende kandidatuur verklaren de kandidaten en/of de indieners van een
kandidatuur zich akkoord met dit reglement.

