Wojewódzki Konkurs Plastyczny
pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego
oraz Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty
IX edycja
WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY

„Związani z Lublinem”
Organizatorami konkursu są:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie
Doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty
i Wychowania.
Celem konkursu jest uświadomienie znaczenia pozytywnych wzorców wybitnych ludzi żyjących i
działających w Lublinie. Odnalezienie wartości tworzących dumę i poczucie wspólnoty mieszkańców miasta.
To za ich sprawą mieszkańcy koziego grodu mogli i nadal mogą żyć w przyjaźni, klimacie bezpieczeństwa i
zaufania do otoczenia.
Lublin obchodzi 700 lat nadania praw miejskich, tym bardziej ważne jest poznanie , przypomnienie
ludzkich sylwetek, których działalność znacząco wpłynęła na dzieje naszego miasta, a przez to i na nas. Nie
sposób wymienić wszystkich, którzy w różny sposób byli związani z miastem w przeszłości i współcześnie.
Należą do nich min.: Władysław Łokietek, Władysław Jagiełło , Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt August, Jan
Kazimierz, Stanisław August Poniatowski, Mikołaj Rej, Jan z Lublina, Jan Kochanowski, Jan Długosz,
Sebastian Klonowic, ród Firlejów, Jakub Icchak Horowic - „Widzący z Lublina”, Mieczysław Biernacki, Karol,
August i Juliusz Vetter, Henryk Wieniawski, Józef Czechowicz, Bolesław Prus, Hieronim Łopaciński, kardynał
Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła, Józef Pankiewicz, Edward Hartwig, Julia Hartwig, Krzysztof Cugowski i
wielu innych, którzy odegrali znaczącą rolę w kulturze i historii nie tylko polskiej.
Temat konkursu może być zaprezentowany w formie portretu wybitnej postaci lub ilustracji
wydarzenia, którego sprawcą lub bohaterem była z wymienionych osób.
Konkurs ma również na celu promowanie talentów artystycznych, rozbudzanie twórczej inwencji
dziecka poprzez plastyczną wypowiedź.
Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych: kl. I-III, IV-VI i gimnazjów.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas I-III
• uczniowie klas IV-VI
• uczniowie gimnazjów
Warunki uczestnictwa:
1. Format prac plastycznych A3,
2. Prace wykonane w technice: malarstwo, grafika, techniki mieszane, mozaika, collage.
3. Każda praca powinna posiadać z tyłu tytuł.
4. Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, adres i numer telefonu do
szkoły, imię i nazwisko opiekuna (jedna osoba) pod kierunkiem, którego praca powstała.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac konkursowych.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na publikowanie
wizerunku uczestników jak i ich prac w mediach.
7. Prace zespołowe nie będą rozpatrywane.
8. Prace nie będą zwracane uczestnikom.
II.
Terminy:
Prace należy składać do 20.05.2017 r. w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie,
ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (pokój nr 6, pani Joanna Tarasiewicz).
III.
Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie do 10 czerwca 2017 r.
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki
www.ken.pbw.lublin.pl, Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

