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IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „DZIECKO I PIES”

organizowany pod Patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej
Prezydenta Miasta Częstochowy
Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce 


Do Uczestników IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Dziecko i pies".


Świat fauny i flory wymaga stałej troski. Ginące gatunki przypominają nam o tym, że przyroda wymaga stałej opieki ze strony człowieka. Poprzez sztukę udaje się nam doskonale trafić do dzieci – najwrażliwszych na piękno otaczającego świata.W otaczającym nas świecie kontakt dziecka z przyrodą odgrywa również ważną rolę wychowawczą, poznawczą i kształcącą. Wzajemne kontakty uczą dzieci opieki i uwrażliwiają na potrzeby zwierząt żyjących w otoczeniu człowieka. Od najmłodszych lat należy kształtować nawyki humanitarnego traktowania zwierząt. 
Pies – symbol wierności i przyjaźni - od bardzo dawna był elementem i głównym tematem w sztuce. W kulturach naszych narodów mamy bardzo wiele pięknych tego przykładów.
Osiem lat temu po raz pierwszy Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie zaproponował dzieciom najpierw w Polsce, a później na całym świecie udział                 w Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Dziecko i pies”. Idea konkursu powstała pod wpływem rysunku wykonanego przez 5-letnią Olę, która na miarę posiadanych umiejętności narysowała swojego psa - przyjaciela z dzieciństwa. 
Czy każdy z nas będąc dzieckiem nie marzył o tym, aby mieć przy sobie czworonożnego przyjaciela?
Pies - tak często obecny w naszych domach – spełnia nasze pragnienia i marzenia w tym zakresie. Konkurs, o jakże prostym, inspirującym do myślenia                      i twórczej pracy tytule, odwołuje się do tych wielkich, najskrytszych pragnień. 
Naszym zamierzeniem było, aby autorzy prac przekazali środkami plastycznymi uczucia przyjaźni i zaufania oraz uwrażliwienie na potrzeby czworonożnych przyjaciół. Wzrusza nas los bezdomnego, chorego zwierzęcia, czy psa skazanego na życie w schronisku.
Poprzez Konkurs „Dziecko i pies”, poprzez plastyczną działalność młodych twórców trafiamy do tysięcy, setek tysięcy dzieci wrażliwych na los zwierząt żyjących wokół nas. Odwołanie się w temacie Konkursu do powszechnie uważanego za najwierniejszego ze świata zwierząt przyjaciela człowieka – psa, spotkało się z doskonałym przyjęciem. W dotychczasowych edycjach oglądaliśmy przepiękne prace plastyczne pełne wzruszeń, pełne troski o czworonożnego przyjaciela - rzeczywistego lub wymarzonego. Ile radości musiała sprawiać młodym twórcom możliwość pochwalenia się swoim pieskiem. Oglądaliśmy dziecięce prace przedstawiające zabawę, spacer z psem i opiekę nad nim. Wielu autorów pokazało psa jako pomocnika człowieka. Był pies ratownik, pies lawinowy, czy też pies niosący pomoc ludziom poszkodowanym w kataklizmach i klęskach żywiołowych. Był również pies jako pomocnik pasterza i przewodnik niewidomego. Prace przedstawiają zabawę, spacer z psem i opiekę nad nim. Z wielu prac widać sympatię dla poszczególnych ras psów. Pokazywano cechy charakterystyczne oraz wykorzystywanie przez człowieka wrodzonych cech użytkowych różnych ras. Charty, jamniki, teriery, owczarki są na pewno rozpoznawalne i podziwiane przez widzów. 
Przez wszystkie dotychczasowe edycje pokazano w pracach malowanych nie tylko pędzlem i farbami, ale przede wszystkim sercem, że uczucie przyjaźni do czworonożnego przyjaciela łączy ludzi. Wierzymy, że poprzez te doświadczenia z życzliwością, zrozumieniem i ufnością będziecie patrzyli na otaczającą przyrodę. Kolorowe, piękne prace są serdeczną i mądrą dedykacją, że w dorosłym życiu będziemy bardziej wrażliwi na potrzeby zwierząt żyjących wokół Nas.
Różnorodność środków plastycznych, przy pomocy których przekazano idee konkursu jest bardzo dobrze oceniana przez widzów wystaw pokonkursowych.
Cieszymy się, że każdego roku docierały do Częstochowy prace z coraz to nowych, najodleglejszych zakątków świata. Przez osiem lat mogliśmy podziwiać ponad 138.000 prac z 82 krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Australii i Afryki. Prace były wykonane przez dzieci z Albanii, Algierii, Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Filipin, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Holandii, Indii, Indonezji, Irlandii, Islandii, Kambodży, Kamerunu, Kazachstanu, Kenii, Kirgistanu, Kolumbii, Korei Południowej, Kostaryki, Kuby, Libanu, Libii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Madagaskaru, Mali, Malty, Maroka, Meksyku, Mołdawii, Mongolii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Pakistanu, Peru, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (Serbia, Czarnogóra), Singapuru, Słowacji, Słowenii, Sri Lanki, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Urugwaju, Uzbekistanu, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Zimbabwe. Świadczy to o wielkim zainteresowaniu ideą Konkursu. Przy tej ilości prac mogliśmy zobaczyć jakie jest miejsce czworonożnego przyjaciela człowieka w kulturach różnych rejonów świata. Po obejrzeniu prac możemy powiedzieć, że w każdym zakątku świata uczucie przyjaźni do swojego rzeczywistego lub wymarzonego czworonożnego przyjaciela jest takie same. 
Prace z tego konkursu pozwoliły poznać piękną różnorodność świata, w której Człowiek ma wiodące i odpowiedzialne miejsce.
Ta ogromna liczba przysłanych prac była możliwa dzięki Wam, którzy przekazaliście idee Konkursu swoim Koleżankom i Kolegom. Dziękujemy serdecznie za tę pomoc. Zaproście swoje Koleżanki i Kolegów do udziału w następnych edycjach. 
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za radość oglądania pięknych prac. Dziękujemy Nauczycielom i Instruktorom za trud pedagogiczny włożony w edukację plastyczną.
Dziękujemy Panu Ministrowi Edukacji Narodowej, Panu Prezydentowi Miasta Częstochowy oraz Panu Przewodniczącemu Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce za objęcie Patronatu nad Konkursem oraz za życzliwość dla naszych działań. 
Dziękujemy Redaktorom Gazet oraz innych mediów za popularyzowanie idei konkursu.
Dziękujemy również Sponsorom, którzy zechcieli ufundować nagrody i wspomóc organizatorów w ich przedsięwzięciach:
Oprócz stałych prezentacji w galeriach w Polsce szczególnym wyróżnieniem było zaproszenie do zaprezentowania prac w czasie Europejskiej Wystawy Psów Rasowych FCI (Fédération Cynologique Internationale), która odbyła się w Poznaniu w 2000 roku. W 2004 roku na zaproszenie Dyrektora Instytutu Polskiego najpiękniejsze prace były prezentowane na wystawach w Rumunii. Jesienią tego samego roku prace oglądali Belgowie na wystawie w Théatre de Poche w Charleroi. Zaproszenie do zaprezentowania wystawy retrospektywnej w czasie Światowej Wystawy Psów Rasowych FCI (Fédération Cynologique  Internationale) jest bardzo dużym wyróżnieniem. Instytut Polski w Austrii zaproponował pokazanie prac w okresie od listopada 2006 do lutego 2007 roku w następujących miastach – Wiedeń, Graz, Frohnleiten, Hausmannstatten, Bruck/Mur, Mariazell.
Chcielibyśmy aby w Państwa krajach, w galeriach plastycznych, można było pokazać wystawę retrospektywną prac z konkursu „Dziecko i pies”. Będziemy wdzięczni za kontakt w tej sprawie.   
Myślimy, że główna idea Konkursu – humanitarny stosunek do otaczającej nas przyrody – przybliżony poprzez temat „Dziecko i pies” będzie zawsze i dla wszystkich aktualny i ciekawy.
                   
Elżbieta Drabik, Maciej Lipiec 


Temat główny
 „DZIECKO I PIES”
tematy pomocnicze
„Pies - moim przyjacielem”, „Ja - przyjacielem psa”

1/ Organizator: 
    M³odzie¿owy Dom Kultury w Czêstochowie 
    przy wspó³pracy: Urzêdu Miasta Czêstochowy - Wydzia³u Edukacji i Sportu, Wydzia³u Kultury i Sztuki oraz Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce

2/ Cel:
Ř	prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczoœci dzieciêcej,
Ř	oddanie uczucia przyjaŸni i zaufania, 
Ř	uwra¿liwienie na potrzeby naszych czworono¿nych przyjació³,
Ř	poszukiwanie wyrazu, charakteru, proporcji ró¿nych ras psów oraz ich cech u¿ytkowych.

3/ Uczestnicy:
Dzieci i m³odzie¿ w wieku od 3 do 24 lat.

4/ Warunki konkursu:
Ř	format dowolny /minimum A-3/,
Ř	technika dowolna,
Ř	iloœæ prac nades³anych jest nieograniczona,
Ř	wszystkie prace musz¹ byæ czytelnie opisane na odwrocie wed³ug wzoru 

Imiê i nazwisko autora pracy



Wiek


Nazwa i adres szko³y lub placówki 
w której wykonano pracê 


Kod pocztowy
 
Miasto 
Ulica 
Numer domu 
Adres zamieszkania autora pracy 
Kod pocztowy
 
Miasto 
Ulica 
Numer domu 
Kraj 


Imiê i nazwisko nauczyciela 


Tytu³ pracy 



5/ Termin sk³adania prac:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu nale¿y przekazaæ lub przes³aæ w opakowaniu zapewniaj¹cym bezpieczne dotarcie przesy³ki do dnia 16 czerwca 2007 roku na adres:

M£ODZIE¯OWY  DOM  KULTURY        
42 207 CZÊSTOCHOWA        UL. £UKASIÑSKIEGO 50/68

6/ Ocena prac:
Komisja Konkursu dokona oceny prac w dniach 10 - 30 lipca 2007 roku przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę w następujących kategoriach wiekowych: do 7 lat, od 8 do 12 lat, od 13 - 15 lat, od 16 do 19 lat, od 19 lat. Wyniki Konkursu zostaną do 10 września 2007 roku zamieszczone w internecie http://www.mdk.ids.czest.pl      

7/ Og³oszenie wyników 
Laureaci zostan¹ powiadomieni o wynikach konkursu, terminie wrêczenia nagród i miejscu wystawy pokonkursowej odrêbnym pismem. 

8/ Uwagi:
Organizatorzy Konkursu zastrzegaj¹ sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wyp³acania honorariów autorskich. Przys³ane prace przechodz¹ na w³asnoœæ organizatorów. Prac nie wolno rolowaæ i sk³adaæ. Informacje o konkursie mo¿na uzyskaæ telefonicznie: M³odzie¿owy Dom Kultury w Czêstochowie tel./fax  034 323 12 79, 034 360 82 98, 034 360 82 99, 034 323 68 67  Internet http://www.mdk.ids.czest.pl                           e-mail - lip_ma@ids.pl        mdk_sek@box.ids.pl   

                                                                                                                                     ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE
















