Život v Bratislave počas koronakrízy očami školákov

Deti tiež čelia opatreniam a zmenám, ktoré priniesla pandémia do každodenného života: týždne bez
kamarátov, bez starých rodičov, bez krúžkov, vyučovanie z domu. Rodičia nechodia do práce, ulice sú
prázdne, ľudia nosia rúška...
Vyzývame deti a mládež, aby ľubovoľným spôsobom (či už literárne alebo výtvarne) zachytili svoje
pocity v čase koronakrízy:
Tešia sa, že nechodia do školy? Objavili doma nové hry alebo aktivity? S rodičmi a súrodencami si
to doma užívajú alebo si idú vzájomne na nervy? Kto im najviac chýba a ako sa kontaktujú teraz?
Boja sa vírusu Covid 19? Čo im najviac prekáža počas týchto dní? Z čoho sa tešia a chcú, aby to tak
zostalo už navždy?
Dúfajme, že keď z týchto prác usporiadame v MKB výstavu, resp. výber z literárnych uverejníme,
bude to už len spomienkou.
- zúčastniť sa môžu deti a mládež vo veku 6 -15 rokov
- akceptujeme literárne, výtvarné práce, komiksy a spoty
- všetky práce musia obsahovať tieto údaje:
meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt (e-mail, telefón)
- k práci prosíme priložiť súhlas GDPR a v prípade videa aj súhlas zúčastnených osôb, aby sme mohli
práce zverejniť
https://www.mestskakniznica.sk/data/userfiles/gdpr_vyzva.pdf
- akceptujeme formou online, dodatočne však budeme vyžadovať aj podpísaný originál
- všetky práce (alebo ich fotografie, ak je to nutné) zatiaľ posielajte e-mailom na adresu:
veduca.detska@mestskakniznica.sk do 30. júna 2020
V prípade výtvarných prác, poprosíme uchovať originály, pretože by sme ich radi neskôr využili pre
výstavu, prípadne iný zaujímavý výstup, závisí to od počtu, kvality a formy zaslaných príspevkov.
Cieľom výzvy je zachytiť autentické výpovede detí o období pandémie, ktorej momentálne čelíme.
Tiež chceme podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností
umeleckým jazykom, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa a trávia voľný čas.

