„Küzdelem a járvány ellen”
Fókuszban a Jangce-delta és szeretett Dunánk

2020 Gyermeknap
Kínai–magyar gyermekművészeti alkotások kiállítása
A 2020-as kínai újév elején Kína súlyos károkat szenvedett az új
koronavírusos tüdőgyulladás miatt. Bár Kína hatékonyan kontrolálta a
járvány terjedését országon belül, az mégis világszerte elterjedt, ideértve
Magyarországot is. Az emberiség sorsa közös, hiszen a járvány
szempontjából országok és emberek közt nincsen különbség. Az egyéni
fellépés szinte lehetetlen, így a világ összes országának együtt kell
működne annak érdekében, hogy megnyerjék ezt a nehéz csatát
megnyerhesse a járvány terjedése ellen.
2019-ben Kína belekezdett a Jangce-delta integrációjába. Ökológiai, zöld
integrált fejlesztési övezetként (Sanghaj Qingpu, Jiangsu Wujiang,
Zhejiang Jiashan) jött létre a kapcsolat a magyar gyermekekkel, és ennek
fényében kerül megrendezésre a 2020 Gyermeknap ― Kínai–magyar
gyermekművészeti alkotások kiállítása (a továbbiakban: Művészeti
Kiállítás). Célja, hogy szorosabbra fonja a barátságot a két ország
gyermekei között, illetve bátorítsa a járvány ellen küzdő magyar
gyermekeket.
1.

Szervezők

1.1 Főszervező: Kína - KKE Országok Együttműködésének Humán és
Tudományos
Kapcsolati
Bázisa,
Magyarország
pekingi
Nagykövetsége/Pekingi Magyar Kulturális Intézet, Jiangsu Tartomány,
Suzhou Város, Wujiang Kerület Önkormányzata
1.2 Szervezők: Sanghaj, Qingpu Kerület, Oktatási Főosztály, Suzhou Város,
Wujiang Kerületi Oktatási Főosztály, Zhejiang Tartomány, Jiashan
Oktatási Főosztály
1.3 Társszervező: BOE Art Cloud Technology Co., Ltd.
1.4 Együttműködő média: Xinhua Hírügynökség, Kína Rádió és Televízió

"Global Wonders" TV-csatornája, Kína Nemzetközi Televízió (CGTN), Kína
Nemzetközi Rádió- és Televízió Hálózat (CIBN), Kína Oktatási Hírlap, Kína
Oktatási TV, Szucsou TV, Tencent, Baidu, Toutiao, Douyin, Kuaishou és más
új médiák.
2. Kiállítás témája
„Küzdelem a járvány ellen” – fókuszban a Jangce-folyó Delta és Szeretett
Dunánk
3. Részvétel
A Jangce-folyó delta ökológiai és zöld integrált fejlesztési övezetében
(Sanghai Qingpu, Jiangsu Wujiang, Zhejiang Jiashan) élő általános iskolás
diákok illetve a magyar általánosiskolás diákok.
4. A művek típusai
Festészet (kínai festmény, olajfestmény stb.), manga, anime stb.
5.

Díjak

5.1 Diákok díjai: Két kategória: Általános iskola 1-3. és 4-6. évfolyamok; az
egyes kategóriákban kiválasztott művek száma szerint a legnépszerűbb
alkotás díja, kiválósági díj, harmadik, második és első helyezet, különleges
díj
5.2 Iskolai és tanári díjak: A szervezőbizottság a kiválasztott művek és
díjak száma alapján a legjobb szervezet díjat, a kis festőképzés díját és a
kiváló felkészítő oktató díját ítéli oda.
5.3 A nyertesek a szervezők képviselőinek (Magyarország pekingi
Nagykövetség/Pekingi Magyar Kulturális Intézet, Kína - KKE Országok
Együttműködésének Humán és Tudományos Kapcsolati Bázisa, Wujiang
Kerület) által aláírt kitüntetéssel igazolják a nyertest.
6. A pályaművek benyújtása és az eredményhirdetés
6.1 A pályamunkák benyújtási határideje: 2020. június 15.
6.2 A pályamunkák beküldési módja:

6.2.1 Kattintson a Kína - KKE Országok Együttműködésének Humán és
Tudományos Kapcsolati Bázisa honlapján (http://www.china-ceeccooperation.com) a 2020 Gyermeknap ― Kínai–magyar gyermekművészeti
alkotások kiállítás menüre és ott feltöltendő a pályamunka.
6.2.2 WeChat használók kövessék a “你好中东欧”csoportot, ott lépjenek be
a “2020‘ 庆 六 一 ’ 中国 -匈 牙 利 少 年 儿 童美 术 创 作十 万 人 交 流 展”menübe és
töltsék fel a pályamunkát.
6.3 Díjazás
6.3.1 Online szavazás és szakmai bírálóbizottság
a) Online nyilvános szavazás: június 21-25. Online szavazás: A szervező
bizottság előzetes válogatást készít és kategóriánként 1500 művet választ
ki. Az online szavazás a Kína - KKE Országok Együttműködésének Humán és
Tudományos Kapcsolati Bázisának honlapján (http://www.china-ceeccooperation.com), az esemény oldalán történik.
b) Szakmai bírálóbizottság szavazása: június 26–28.
c) A pályázó a munka benyújtásával automatikusan felhatalmazza a
rendezvény szervezőjét arra, hogy a pályamunkát ingyenesen felhasználja
közjóléti tevékenységekben és promócióban.
7. Díjátadó ünnepség és a nyertes munkák első kiállítása
Dátum: A járványhelyzettől függően, kölcsönös megállapodás alapján
Helyszín: Wujiang Fenhu Kína - KKE 17 + 1 Digitális Művészeti Múzeuma
Az egyéb kapcsolódó programok: a járványhelyzettől függően, kölcsönös
megállapodás alapján
8. További kiállítás és programok
8.1 A nyertes munkákat a szervezők kiadványokba szerkesztik és
ajándékként átadják a Kína-KKE Együttműködési Titkárságának,
Magyarország
pekingi
Nagykövetségnek
és
Kína
budapesti
Nagykövetségnek.
8.2 A kiállítás, mint a Kína - KKE országok közötti 17 + 1 együttműködés
egyik reprezentatív kulturális tevékenysége, az év második felében,

Pekingben tartandó 9. Kína – KKE Országok Vezetői találkozójának
alkalmából rendezhető meg.
8.3 A nyertesnek lehetősége van részt venni a későbbi időszakban
Magyarországon és más országokban szervezett kulturális programokon
(külön értesítés alapján).
8.4 A nyerteseknek lehetősége van részt venni a kínai és magyarországi
szegény régiókban élő gyermekek számára szervezett közjóléti
tevékenységekben, és igazolást szerezni a karitatív tevékenységekben való
részvételről.
8.5 A kiállított munkák feltöltésre kerülnek a BOE festőképernyő APP
platformjára, a BOE képernyő felhasználásával digitális képeskönyvet
készítünk a kiállításon résztvevő gyermekek és családok számára.
8.6 Amikor a körülmények azt lehetővé teszik, a nyertes gyermek és
iskolájának résztvevőinek munkái kiállításra kerülnek minden iskolában.

