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vyhlašují 

 

VIII. VÝTVARNOU SOUTĚŽ 

„Krakonoš, Krabat – znáte je?” 
 

Další ročník soutěže organizované od roku 1996, příležitosti pro děti a mládež, obyvatele Euroregionu „Neisse-Nisa-Nysa”. Dříve byla soutěž vyhlašována s  názvem 

„Krakonoš – Rűbezahl – Rzepiór: Duch Krkonoš”.  

 

Dnešní soutěž byla tématicky rozšířena o Krabata, nejoblíbenější bytost lužickosrbského folkloru, osobu výjimečnou pro lužickou kulturu. Podle povídky byl Krabat 

kouzelníkem s velkým srdcem, laskavý k lidem. Pomáhal chudým a pečoval o prostý lid.  

 

Cílem soutěže je popularizace legendárních bytostí: vládce Krkonoš - Krakonoše, Rübezahla, Rzepióra a lužického čaroděje Krabata. Tyto bytosti po staletí existují 

v regionálním povědomí, literatuře a kultuře obyvatel polsko-česko-německého pohraničí. 

 

Soutěž je organizována v partnerské spolupráci s Lužickosrbskou centrální knihovnou v Budyšíně (působí v rámci Lužickosrbského Institutu), ve spolupráci s Krajskou 

vědeckou knihovnou v Liberci, Městskou knihovnou v Jablonci nad Nisou, Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově, Christian-Weise-Bibliothek Zittau, Městskou 

knihovnou v Görlitz a Budyšíně při organizování a propagaci soutěže.  

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD: 

 

 
1. K účasti zveme děti a mládež ve věku 7-19 let z Česka, Německa a Polska. 

 

2. Cílem soutěže je: 

 popularizace legendárního vládce Krkonoš – Krakonoše, Rübezahla, 

Rzepióra a laskavého kouzelníka Krabata, kteří po staletí existují 

v kultuře a povědomí obyvatel polsko-česko-německého pohraničí 

 péče a uchování společných kulturních tradic díky umění  

 umělecké vzdělávání a prezentace tvorby dětí a mládeže. 

 

3. Účastníci soutěže zhotoví 1 práci libovolnou výtvarnou technikou: malba, 

kresba, grafika, plastika apod. Velikost libovolná, horní hranice rozměru 

malby 70 x 100 cm.  

 

4. Soutěže se mohou účastnit pouze práce, jež nebyly doposud oceněny v jiných 

soutěžích a výstavách. 

 

5. Účastníci zasílají práci označenou jejím názvem a symbolem autora. K  práci 

je třeba přiložit uzavřenou obálku se symbolem, v níž budou následující 

údaje: 

 jméno a příjmení autora 

 stáří (věk) 

 adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa 

 dresa školy nebo instituce, ve které práce vznikla 

 jméno a příjmení učitele 

 název práce 

 

6. Lhůta pro příjem prací končí 24. října 2013. 

 

7. Práce zasílejte nebo doručte na adresu knihoven (Liberec, Jablonec n.Nisou, 

Turnov). 

 

8. Jestliže se ve škole konalo vstupní posuzování, prosíme doručit v obálce 

informace, kolik prací bylo celkem původně přihlášených. Je to nutné pro 

celkové hodnocení projektu. 

 

9. Přihlášky uchazečů bude posuzovat komise ustanovená pořadateli. 

 

10. Soutěž bude vyhodnocena do 8. listopadu 2013, ve věkových kategoriích: 

 7-10 let 

 11-13 let 

 14-16 let 

 16-19 let. 

11. Komise hodnotí pouze práce, které byly doručeny ke dni, vyhlášenému jako 

termín ukončení příjmu přihlášek do soutěže, které dodržují tento řád a 

nejsou poškozeny. 

 

12. Autorům nejlepších prací budou uděleny ceny, vyznamenání a diplomy. 

Výsledky soutěže budou vystaveny na webové stránce knihovny 

www.biblioteka.jelenia-gora.pl, webových stránkách partnerů a skupiny 

Eurex-Knihovny www.biblioteki-euroregion-nysa.eu. 

 

13. Všechny soutěžní práce zůstávají k dispozici pořadatelům. 

 

14. Pořadatelé si vyhrazují právo bezplatně a bez honoráře reprodukovat 

a publikovat soutěžní práce pro vzdělávací, popularizační a propagační účely. 

 

15. Svou účastí soutěžící zároveň akceptuje řád (pravidla) soutěže a souhlasí 

s použitím osobních údajů při zveřejnění a propagaci soutěže. 

 

16. Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a otevření výstavy soutěžních 

prací se uskuteční 7. prosince 2013 v Centru informací a regionálního 

vzdělávání v Jelení Hoře - „Krkonošské knihovně”. 

 

17. Laureáti budou pozvání k slavnostnímu zahájení výstavy poštou nebo 

telefonicky. 
 

18. Veškeré informace o soutěži poskytují: 
 

na polské straně Euroregionu Nisa: 

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 

„Książnica Karkonoska” 

tel. 075 752 28 84, 075 752 25 68 

www.biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

na české straně Euroregionu Nisa: 

Krajská vědecká knihovna v Liberci, 

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1   

tel. 482 412 133 (162) 

www.kvkli.cz 

 

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, 

Dolní náměstí 1, 466 01 Jablonec nad Nisou  

tel. 483 710 479 

www.knihovna.mestojablonec.cz 

 

Městská knihovna Antonína Marka Turnov 

Jeronýmova 517, 51101 Turnov 1 

tel.: 481 313 092 

www.knihovna.turnov.cz 
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