18. ročník výtvarné soutěže Naši čtenáři – ilustrátoři
téma pro školní rok 2017/18 - Já jsem tvůj člověk
Další ročník výtvarné soutěže Naši čtenáři – ilustrátoři se bude konat
v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět?.
Podtitul pro tentokrát zní – Já jsem tvůj člověk, tématem k uchopení je ve
skutečnosti zvíře nebo lépe vztah mě-člověka k obyvatelům živočišné říše.
Kde (a zda vůbec) končí svět zvířat a začíná svět lidí? Co máme
společného se zvířaty a co nás odlišuje? Rozum a cit? Schopnost myslet, mluvit
a učit se? Dovednost číst? Pamatovat si? Jsou lidé lepší než zvířata? Chová se
člověk občas jako zvíře? Mazaný jako liška, pilný jako včela, pyšný jako páv,
hladový jako vlk, tvrdohlavý jako mezek, tlustý a špinavý jako prase, věrný jako
pes (nebo jako pes k podřízeným), slizký jako had, pomalý jako šnek, s pamětí
jako slon? Krkavčí matka, mlsná koza, hloupá husa, anebo slepice? Chameleon
či opice? Velké „zvíře“? Je člověk pánem tvorstva? Je zvíře němá tvář, nebo náš
bratr jen o stupínek vývoje pod námi? Mají zvířata emoce? Mohou se učit,
alespoň jednoduše myslet, dělat vědomá rozhodnutí? Mohou zvířata jednat jako
lidé? (V bajkách od pánů Ezopa, La Fontaina, Krylova, Macourka nebo Žáčka
určitě ano!) Kterých zvířat se bojíme a proč? Jsou některá zvířata zlá? A mají na
rozdíl od člověka na výběr? Jak vypadá svět očima zvířat (vidí barvy jinak než
člověk)? Jak a kde žijí? Jak dlouho žijí? Čím se živí a jak se chrání? Jak
vypadají a jak „mluví“? Jak se liší samec od samice? Jak se starají o mláďata?
Jak pečujeme o zvířata my?
Platí, že „Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může
mnohému naučit“ (Eckhart Tolle), že „Člověk nese zodpovědnost za všechno, co
kdy ochočil“ (Antonie de Saint-Exupéry)?

Pravidla výtvarné soutěže KMOL Naši čtenáři – ilustrátoři

Já jsem tvůj člověk
Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let
1. Práce doručte osobně během půjčovní doby do 30.1.2018 do oddělení pro děti
a mládež KMOL, nám. Republiky 1, Olomouc, 771 66 nebo na pobočky
knihovny (Brněnská, Jungmannova, Holice, Neředín, Nové Sady) nebo je lze
zaslat poštou na výše uvedenou adresu oddělení pro děti a mládež.
2. Je nutno uvést čitelně tyto údaje (práce s neúplnými údaji nebude do soutěže
přijata):
- jméno a příjmení autora
- datum narození autora
- adresa bydliště, telefon, email (kontakt na zákonné zástupce)
- rodiči podepsaný souhlas o ochraně autorských práv
3. Soutěžní práce zůstávají majetkem Knihovny města Olomouce.
4. Rozměry soutěžních prací jsou omezeny na max. formát A3.
Nejlepší výtvarné práce budou vyhodnoceny a jejich autoři odměněni v rámci
března – měsíce čtenářů. Z nejzdařilejších prací uspořádáme výstavu.
KDK SKIP ČR – Já jsem tvůj člověk

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
(Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb.)

Souhlasím, aby práce mojí (mého) dcery (syna) ………………………………………………………., byla vystavena
v Knihovně města Olomouce v rámci výstavy k soutěži Naši čtenáři – ilustrátoři, Já jsem tvůj člověk.

Dne…………….

Podpis…………………………….

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
(Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb.)

Souhlasím, aby práce mojí (mého) dcery (syna) ………………………………………………………., byla vystavena
v Knihovně města Olomouce v rámci výstavy k soutěži Naši čtenáři – ilustrátoři, Já jsem tvůj člověk.

Dne…………….

Podpis…………………………….

