Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace,
tel. 59 601 33 31, zus-bohumin@volny.cz, www.zusbohumin.cz

Ředitelka Základní umělecké školy v Bohumíně
vyhlašuje
1. ročník celoměstské výtvarné soutěže

O NEJKRÁSNĚJŠÍ
k

EX LIBRIS
V latině Ex libris znamená "z knih". Ve skutečnosti se jedná o značku vlepenou do
desek knihy, která charakterizuje majitele knihy. Může se jednat o ručně vepsaný
symbol, razítko, menší grafický list nebo nálepku.
Ex Libris pochází již ze středověku, kdy byly knihy psány ručně a představovaly
tak značný majetek a tudíž i symbol postavení a vzdělanosti. Majetnická značka
měla proto symbolizovat společenský statut majitele knihy.
Přesto, že se zpočátku jednalo o čistě užitnou formu umění, věnovalo, a stále se
věnuje, této drobné grafické tvorbě mnoho předních světových i českých
umělců. Ex libris se tak stává také předmětem zájmu sběratelů.

ZADÁNÍ:

Originální zpracování materiálu
Zúčastnit se mohou žáci všech mateřských, základních
a středních škol v Bohumíně.
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Soutěž proběhne v těchto kategoriích:
Kategorie 0. - pro žáky předškolního věku (od 3 do 6 let)
Kategorie I. – pro žáky mladšího školního věku od 1. do 5. ročníku
základních škol (věk nad 6 let do 11 let včetně)
Kategorie II. – pro žáky staršího školního věku od 6. do 9. ročníku
základních škol a pro žáky středních škol stejné věkové kategorie
Kategorie III. – pro žáky středních škol
Podmínky zařazení do soutěže:
- samostatné zpracování
- každá práce musí být originální (téma užito jen jednou)
- námět a téma vztahující se k literatuře, knižnímu světu, městské knihovně v
Bohumíně, k majiteli ex libris (může se jednat o samotného autora, rodiče,
prarodiče, kamaráda, učitele, městskou knihovnu, aj.)
- využití tvůrčího nápadu technika – jakákoliv plošná kresebná nebo grafická
technika (kolorovaná kresba, suchá jehla, linoryt, papírořez, aj.), razítko,
počítačová grafika, aj.
- maximální formát A6
- v práci by měl být uveden název „ex libris…“, případně „z knih…“,
„kniha patří…“, aj. a jméno autora případně prostor k ručnímu dopsání
(neplatí pro kategorii 0.)
- přinést práci včas, tj. do uzávěrky soutěže

pátek, 24. 2. 2017
do 12,00 na ředitelství ZUŠ Bohumín, Žižkova 620
- správně práci označit –
o jméno a příjmení tiskacími písmeny
o věk ke dni 7. 3.2017 (zveřejnění výsledků soutěže)
o škola a třída, kterou žák reprezentuje
o souhlas zákonného zástupce s prezentací na veřejnosti
Prosím třídní učitele o jmenný seznam přihlášených autorů prací - čitelně rukou
(tiskacím písmem) nebo na počítači, případně psacím strojem, a to s označením
jména a příjmení, věku, školy a třídy. Pokud bude mít každá práce tyto
informace na rubu, není třeba seznam. Prosím také o informaci, zda je zajištěn
souhlas s prezentací na veřejnosti.
jméno
příjmení
věk
Škola, třída
kategorie
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Způsob hodnocení: hodnocení bude anonymní, každému přání bude přiřazeno
číslo a práce bude zařazena do příslušné kategorie. Jmenný seznam účastníků
bude veden zvlášť.
Soutěžní porota: sedmičlenná, předsedkyní poroty je Mgr. Lucie Samiec,
vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Bohumín, členy tvoří zástupci škol, zástupce
Města, městské knihovny a dalších organizací.
Nejlepší práce budou odměněny.
Organizační pokyny:

Uzávěrka soutěže: pátek, 24. 2. 2017 ve 12,00 hodin na ředitelství ZUŠ,
Žižkova 620.
Jak práce dopravit: soutěžní ex libris lze přinést osobně na hlavní budovu
na Žižkově ulici kdykoliv během dne (od 7,00 do 16,00 hodin) nebo poslat
alespoň 3 dny před uzávěrkou poštou na adresu:
Základní umělecká škola, Žižkova 620, 735 81 Bohumín 1.
Vyhodnocení soutěže porotou:
- středa, dne 1. 3. 2017 ve 13,00 hodin na hlavní budově ZUŠ
Bohumín/v městské knihovně Bohumín, Žižkova 620
Vyhlášení výsledků:
- úterý, dne 7. 3. 2017 v 16,30 hodin/v 17,00 hodin na slavnostní vernisáži
výstavy soutěžních Ex libris v městské knihovně K3 Bohumín
Výstava ex libris v městské knihovně K3 Bohumín: březen 2017
Těšíme se na vaše práce!

Děkuji všem ředitelům i všem pedagogům základních a středních
škol za účast na soutěži!
Děkuji všem pedagogům za jejich pomoc a za spolupráci s žáky!
Děkuji vedení škol za uvolnění pedagogů
a za jejich spolupráci při vyhodnocení soutěže!
V Bohumíně dne 1. 11. 2016

PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D,
ředitelka ZUŠ

