
TŘETÍ ROČNÍK 
MEZINÁRODNÍ 

SOUTĚŽE
„Chráněný kras – dar 
budoucím generacím“

Soutěž organizuje Národní geofyzikální, geodetický a geografický ústav Bulharské akade-
mie věd а Nadace Centrum karsologie „Vladimíra Popova”. Koná se v rámci mezinárodní 
vědecko-praktické konference "Chráněné krasové oblasti – vzdělávání a praxe" (23 až 26 
září 2015 Sofia, Bulharsko)

Soutěž vychází z motta konference:
„Chráněné krasové oblasti – vzdělávání na celý život“
Soutěž probíhá  v 5 kategoriích:

1. Pro žáky:
1.1. Ve věku do 12 let:
- Kresba nebo práce s přírodními materiály

1.2. Starší 12 let:
- Kresba nebo práce s přírodními materiály
- Plakát/pohlednice 
- Esej 
- Multimediální prezentace/video

Žijeme v dynamickém a někdy i nepokojném světě. Ale je to i svět božské krásy s obdivuhodnými skulpturami 
vytesanými do skal, čistou pramenitou vodou a podzemními paláci, které vystupují z tajemné tmy jeskyní. 
Toto panství nazývané kras, které jsi poprvé objevil na výletě, nebo ve kterém ses narodil a žiješ, probouzí tvoji 
obrazotvornost. Pošli nám svoje nejlepší obrázky. Nebo třeba rád pracuješ s přírodními materiály – zašli nám 
svůj originální výrobek.

Pokud už jsi větší a záleží ti na tom, jak ochránit tato překrásná přírodní místa pro tvé vrstevníky z budoucích 
pokolení, pošli nám svůj originální plakát nebo pohlednici.
Jestliže máš raději pěkná jazyková vyjádření, můžeš nám poslat inspirující esej. 
Možná upřednostňuješ počítač a jeho možnosti – v tom případě sestav svoji vlastní multimediální prezentaci 
nebo videoklip a pošli nám ji.
 
2. Pro učitele:
- Moje neobvyklá hodina
- Náš školní projekt
 
Krasová území jsou unikátní svými přírodními jevy, specifiky a různorodostí živočichů i rostlin, tradic i způso-
bu života národů, které je obývají. Tento svět vzácné krásy, překvapení a emocí je tvojí neobvyklou školní 
třídou. A ty v ní vedeš se svými nadšenými žáky originální vyučovací hodinu – výzkum krasu. Pošli nám 
takovou hodinu – zaznamenanou na současných datových nosičích (CD/DVD nebo video).
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Možná, že zájem o kras přivedl tebe a tvé žáky na nápad sestavit školní projekt – poděl se o své zkušenosti 
a výsledky v multimediální prezentaci a přihlas ji do soutěže.

3. Pro studenty:
- Vědecká esej nebo multimediální prezentace
- Kresba nebo malba  
- Karikatura
- Umělecká instalace
 
Ve vědeckém bádání existují málo známé, ale strhující oblasti. Chceš být odborníkem právě v takové oblasti 
a už jsi našel kras a jeskyně, speleologii a karsologii? Stále častěji tě přitahují a seznamuješ se s výzkumníky 
bezedných jeskyní, jejichž příklad je tak nakažlivý? Už jsi ponořen do tohoto světa a udělal jsi již své první 
výzkumy krasu. Napiš svoji první odbornou esej a přihlaš ji do soutěže. Esej může být ilustrována tvými 
originálními kresbami, fotografiemi nebo jinými grafickými přílohami.

Možná máš talent předvést svět v kreslené formě. Potom bude velmi vítán tvůj komiks o krasu a jeskyních a 
jejich návštěvnících (už od dávných dob návštěvníci jeskyní vevnitř rádi kreslí).

Pokud upřednostňuješ současné počítačové technologie, vyprávěj o svých výzkumech prvních zajímavých 
výsledcích, kterých jsi dosáhl, v multimediální prezentaci, a zašli nám ji.

Pokud máš tvořivou duši a umělecké nadání, sděl nám to, co jsi procítil, viděl a dozvěděl se o krasu prostřed-
nictvím originální art-instalace. Těšíme se na ni.     

4. Pro milovníky přírody, fotografy (bez omezení věku): 
- Cyklus fotografií (3 až 5 snímků)
- Film 
- Kresba nebo malba 
- Karikatura

Paprsek světla na jeskynním útvaru vytvořeném vodou, kousek nebe mezi kolmými stěnami mohutné 
soutěsky, strom rostoucí na nedostupné skále, spící netopýr s orosenými křídly, temný vchod do záhadného 
podzemí, něžný kvítek uprostřed ostrých skalních hran či dětské oči hořící nadšením, v nichž se odráží 
kousky nadpozemské krásy okolí. Poděl se o své pocity z těchto okamžiků zachycených tvou kamerou a pošli 
nám svou kompozici – zprávu svým současníkům a odkaz příštím generacím. 

Jestliže jsi shromáždil hodně dojmů svým fotoaparátem a uspořádal jsi je do vizuálního příběhu, můžeš ho 
poslat do soutěže. Téma a typ filmu jsou na tobě.

Možná bys rád poslal svůj vzkaz pomocí grafických a obrazových technik? Potom nám pošli svůj obrázek.

Jestliže máš velmi dobré pozorovací schopnosti a smysl pro humor, které odkrývají jiný pohled na kras a 
obzvlášť lidské (pře)činy v podzemí i na povrchu, pošli nám svůj komiks. Způsobí to nepříjemnosti mnoha 
lidem, kteří se provinili, a donutí je to se zamyslet…

POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY:

Neexistují žádná věková omezení. Studenti se mohou zúčastnit individuálně nebo v týmech (školy, kro-
užky, projekty atd.).

Každý účastník může poslat neomezený počet příspěvků do soutěže. Účastníci si vybírají materiál svých 
děl, techniku (kresba, grafika, koláž) a rozměr. Fotografie by měly být na fotografickém papíře ve formátu 
zvoleném autorem a mělo by být uvedeno jejich místo v celkové kompozici. Digitální díla mohou být 
poslána e-mailem nebo poštou (uložená na vhodných informačních médiích). 
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Jakékoliv dílo, zaslané do soutěže, by měla doprovázet následující informace:
- autor (jméno, věk, místo studia/učitelského působení, adresa, e-mail a telefonní číslo)
- název díla
- název a poloha prezentovaných objektů a míst v daném díle
- krátký popis myšlenky, která je v daném díle vyjádřena 

Informace může být prezentována v bulharštině, ruštině nebo angličtině.

Budou přijata pouze originální autorská díla, která se nezúčastnila jiných soutěži.

Důležité: Díla se nebudou autorům vracet. Tím, že se zúčastníte této soutěže, poskytujete organizátorům au-
torská práva ke svým dílům a souhlasíte s tím, že vaše díla budou použita k propagaci chráněných krasových 
oblastí formou publikací, výstav, webových stránek, reklamního materiálu atd.

Uzávěrka přihlášek do soutěže:
Soutěžní práce musejí být doručeny do 30. dubna 2015 poštou, kurýrní službou či e-mailem na následu-
jící adresu:  

Bulharsko
1113 Sofia
NIGGG - BAS
Ul. „Akad. G. Bonchev” blok 3
Konkurs za karsta

E-mail адрес: 
forum2015-competition@prokarstterra.bas.bg
forum2015-competition@abv.bg

Důležité: Díla doručená po 30. dubnu 2015 nebudou do soutěže přijata.

HODNOCENÍ

Díla přijatá do soutěže bude hodnotit mezinárodní porota. Jejími členy budou vynikající krasoví odborní-
ci, učitelé a umělci angažovaní v krasovém vzdělávání. Hodnotit se bude podle následujících kritérií:

1. Originalita myšlenky v přihlášeném díle.
2. Znalosti o krasu.
3. Umělecké hodnoty.
4. Emoce vyjádřené dílem.
5. Technická dovednost.
6. Tvůrčí nezávislost.

CENY

Do 29. května 2015 mezinárodní porota vybere vítěze: od prvního do třetího místa v každé kategorii a 
Velká cena bude udělena za tvůrčí přínos. Autoři vítězných děl obdrží diplomy a ceny. Vítěz Velké ceny 
dostane pozvání k účasti na specializované terénní exkurzi v krasových oblastech v Bulharsku (výdaje 
budou hrazeny organizátory).

Výsledky soutěže budou publikovány po 12. červnu 2015 na stránkách:
http://www.prokarstterra.bas.bg/competition. Oficiální vyhlášení a udílení cen vítězům se bude konat 
20. září 2015 na ceremoniálu v rámci mezinárodní konference v Sofii. 
Vítězné příspěvky budou uveřejněny na webových stránkách Mezinárodní vědecké sítě ProKARSTerra 
(http://www.prokarstterra.bas.bg), a také v různých specializovaných publikacích. Bude vydán katalog 
oceněných děl. Nejlepší příspěvky, vybrané mezinárodní porotou, budou vystaveny na specializované 
výstavě, která bude zahájena v Sofii 20. září 2015 během mezinárodní konference. Po skončení výstavy se 
vystavovaná díla stanou součástí tradiční putovní výstavy „Chráněný kras – dar budoucím generacím“.
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Mezinárodní soutěž „Chráněný kras – dar budoucím generacím“ je bulharská inicia-
tiva, která se koná od roku 2005. V roce 2012 získala podporu UNESCO.

Tradičně se soutěž konala v rámci mezinárodní konference o chráněných krasových 
územích a je včleněná do jejího harmonogramu. Výsledky soutěže jsou zveřejněny v 
různých specializovaných publikacích, na internetových stránkách konference a jako 
specializovaná webová stránka mezinárodní vědecké sítě ProKARSTerra.

Soutěž je součástí pilotní vzdělávací strategie ProKARSTerra-Edu a je zaměřena na moti-
vaci účastníků různých věkových skupin, hlavně mladých lidí (žáci a univerzitní studen-
ti), aby se rozvíjel jejich zájem o přírodní fenomén zvaný kras a jeho jedinečnou diverzitu. 
Znalosti o krasu a problémech krasových území odrážející se v duši a emocích účastníků a 
komunikované moderními uměleckými prostředky a technikami slibují nejenom originál-
ní díla, ale také trvalý zájem o kras a všechny jeho aspekty. To pomůže krasu zaujmout 
oprávněné místo v moderních vzdělávacích strategiích „celoživotního vzdělávání“.

Soutěž, která je stále populárnější, se stává tvůrčí laboratoří pro výměnu znalostí, 
dovedností a myšlenek. Je součástí bulharské iniciativy k vyhlášení 
METINÁRODNÍHO ROKU KRASU a JESKYNÍ.

Kontakty: 
forum2015_competition@prokarstterra.bas.bg
forum2015_competition@abv.bg

Nejnovější informace: 
http://www.prokarstterra.bas.bg/competition
http://www.prokarstterra.bas.bg/forum2015
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