
BlickPunkt – „Fényképezzük le magunkat!”

Manapság mindenki rendelkezik kisebb vagy nagyobb 
fényképezőgéppel. A BlickPunkt – Képek versenye vala-
mennyi hobbi és profi  fotósnak, aki rendelkezik legalább 
egy saját maga készíte# e fényképpel a magyarországi né-
metségről, lehetőséget nyújt, hogy megmutassa tudását.

A Magyarországi Német Kulturális és Informáci-
ós Központ (Zentrum), mo! ója: „Ami ma aktuális, 
az holnap archív!”. Tegyünk valamit ma a kisebb-
ségért, és ez a verseny, amire bárki nevezhet lehető-
séget nyújt a Zentrumnak, hogy képanyagot gyűjt-
hessen a magyarországi német archívum számára a 
német kisebbség múltjáról, jelenéről, ünnepeiről és 
mindennapjairól. A résztvevők a www.blickpunkt.
hu, a verseny számára készíte!  internetoldalon 
regisztrálha! ak, és három kategóriában (fotó, ar-
chív kép, képeslap) tölthe! ék fel alkotásaikat. A 
nevezési határidő lejárta után az oldal látogatói az 
Interneten adták le szavazataikat a képekre. Ezt 
követően pedig a zsűri Mayer Éva, a Barátság fo-
lyóirat főszerkesztője, Matzon Ákos képzőművész és 
Ambach Mónika a Zentrum 
igazgatója értékelték a 30 
legtöbb szavazatot kapo!  
alkotást. 

A 113 versenyző össze-
sen 511 képet töltö!  fel az 
oldalra, ahol 784-en regiszt-
ráltak, hogy leadhassák 
szavazataikat. 

A BlickPunkt-ot, amely 
2008 végén került meghir-
detésre, 2009. január 31-én 

egy ünnepélyes díjátadó zárta Budapesten, a Mű-
csarnokban. A rendezvényen a szavazók által leg-
jobbnak ítélt 30 képet állíto! ák ki, a neveze!  alko-
tások egy fi lm formájában voltak láthatók, és ekkor 
adta át a zsűri a kategóriák győzteseinek odaítélt 
101 Euro pénzdíjat és ajándékcsomagot, valamint a 
Neue Zeitung egy és a Barátság folyóirat két különdí-
ját. A rendezvényen muta! ák be a verseny legjobb 
képeiből kiado!  naptárt, amely összesen 13 képet 
és 2 képeslapot tartalmaz.

A BlickPunkt folytatódik. Minden regisztrált 
felhasználó azzal, hogy a BlickPunkt-ra regisztrált, 
felhasználónevével külön regisztráció nélkül indul-
hat majd a 2009-es versenyen, és ugyani!  igénybe 
veheti a zentrum.hu, illetve az alles.hu magyaror-
szági németeknek szóló, folyamatosan fejlődő kö-
zösségi portál szolgáltatásait. A BlickPunkt egyben 
kísérlet volt arra is, hogy miként lehet a nemzetiség 
aktív tagjait az Internet segítségével lehetőségekhez 
ju! atni, ezért minden tapasztalat, amit a Zentrum 

a verseny közben szerze! , 
beépül a fejlesztésbe. Így 
egyre jobban fi gyelemmel 
kísérhetők az igények. 

2009 őszétől a Zentrum 
újra várja a magyarországi 
német kisebbséggel kapcso-
latos fotókat. Fényképezzük 
le magunkat!

www.blickpunkt.hu 
www.zentrum.huA zsûri munka közben


