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Farebný svet - Coloriskeri luma 2012
Oboznámiť detských čitateľov s rómskymi rozprávkami a motivovať ich k čítaniu s porozumením
a k výtvarnému prejavu inšpirovanému rómskou literatúrou je poslaním súťaže Farebný svet Coloriskeri luma 2012, ktorú organizuje občianske združenie Pro Futuro v spolupráci s občianskym
združením Romano kher - Rómsky dom.
Do súťaže, ktorá sa po registrácii na Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu SR, prvý raz realizuje na úrovni základných škôl,
základných umeleckých škôl a detských domovov celého Slovenska,
sa môžu v spolupráci so svojimi pedagógmi a vychovávateľmi zapojiť
všetky deti, ktoré začali povinnú školskú dochádzku a v tomto roku
dosiahnu maximálne 15 rokov.

Uzávierka základných kôl je 15. mája
2012, slávnostné vyhodnotenie
výsledkov celoštátneho kola a vernisáž
výstavy ocenených práce bude 21. júna 2012 v Nitre.

Spoluorganizátormi súťaže sú okrem Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Slovenskej asociácie knižníc aj Národné
V tomto ročníku súťaže žiaci ilustrujú podľa vlastného výberu knihu osvetové centrum, ktoré je odborným garantom súťaže a Krajské
od rómskeho autora, alebo z rómskeho prostredia (zoznam kníh je
osvetové stredisko v Nitre, Liptovské osvetové stredisko v Liptovskom
na www.paramisa.sk) a do súťaže môžu prihlásiť 3 - 5 ilustrácií. Súťaž Mikuláši a Kultúrne centrum KSK v Košiciach, v ktorých sa
je trojkolová, víťazné práce postupujú cez školské a krajské kolá až do uskutočnia výberové kolá na úrovni krajov.
celoštátneho kola.
V minulom roku sa súťaž Farebný svet 2011 uskutočnila len na úrovni
Keďže v minulom roku mali žiaci najčastejšie problémy s výberom
Nitrianskeho samosprávneho kraja, Zo 115 výtvarných prác zo
vhodnej literatúry, v tomto roku je súťaž vyhlásená aj v spolupráci
základných škôl, základných špeciálnych škôl a detských domovov
so Slovenskou asociáciou knižníc. Knižnice v jednotlivých mestách
z Nitrianskeho kraja výberová komisia 28. júna 2011 v Krajskom
pomôžu s výberom a vyhľadávaním kníh. Deti môžu čítať knihy
osvetovom stredisku v Nitre ocenila 20 najlepších malých umelcov,
v ľubovoľnom jazyku, podmienkou je dielo rómskeho autora, alebo
ktorých práce boli publikované v detskom rómskom časopise Ľuľudi z rómskeho prostredia. Pretože tieto knihy vychádzajú v malom
Kvietok, ako aj na www.paramisa.sk.
náklade a nie sú dostupné v každej knižnici, organizátori súťaže
Viac informácií: www.paramisa.sk, www.nocka.sk, www.sakba.sk
zabezpečili zverejnenie niekoľkých kníh v digitalizovanej podobe aj
Výber literatúry: knižnice, paramisa.sk
na www.paramisa.sk.

