Statutární město Karviná uděluje každoročně ocenění v oblasti kultury osobnostem i kolektivům, které
mimořádným způsobem ovlivňují kulturní dění v našem městě. Ocenění může být dle zásad uděleno u
příležitosti životního jubilea a za vynikající výsledky v oblasti kultury, za celoživotní tvorbu v oblasti
kultury, za dlouhodobé vedení zájmových uměleckých aktivit nebo za dlouhodobou činnost v oblasti
kultury, za mimořádný umělecký počin, za získání ocenění v oblasti kultury na republikové
a mezinárodní úrovni, za reprezentaci města, ale i mimořádným talentům roku.
V letošním roce, bychom se chtěli zaměřit na ocenění výjimečných talentů v oblasti kultury.
Hledáme talentované, mladé i začínající umělce, kteří mají dar mimořádného nadání a dokáží jej
rozvinout a obohatit tím své okolí. Uvítali bychom, kdybyste nám pomohli najít i takové osobnosti,
které mnohdy svým talentem předčí ostatní, i když třeba nemají možnost či ambice se významně
prosadit. Jsme přesvědčeni, že ve Vašem blízkém okolí se najdou lidé, jejichž talent si zaslouží
ocenění.
Očekáváme rovněž Vaše doporučení na ocenění osobností jednotlivců nebo i kolektivů v oblasti
kultury dle dalších výše uvedených kritérií.
Návrhy na ocenění musí být zpracovány písemně a zaslány na adresu statutární město Karviná,
Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1 733 24 Karviná-Fryštát, nebo osobně
doručeny na podatelnu Magistrátu města Karviné, případně na e-mailovou adresu
hana.kohutova@karvina.cz nejpozději do 31.3.2013. V případě Vašich dotazů nás kontaktujte na
telefonním čísle 596 387 474.
Vámi předložené nominace musí obsahovat jméno a příjmení osoby, případně název kolektivu
navrhovaného na ocenění, podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrná výjimečnost
talentu, nebo jinak patrný přínos pro rozvoj kultury v Karviné a můžou být doplněny audiovizuální
dokumentací (dokumentace, videokazeta, bibliografie apod.). Dále musí být uveden navrhovatel
ocenění.
Posuzováním návrhů na ocenění se bude zabývat kulturní komise Rady Města Karviné ve spolupráci
s Odborem rozvoje a výsledné návrhy budou předloženy Radě města Karviné. Navrhovatelé budou
vyrozuměni o vybraných osobnostech k ocenění v termínu do 31.5.2013. Předání ocenění proběhne
v rámci Dnů Karviné, které se uskuteční ve dnech 14. a 15. června 2013

