Manufaktura Książki
KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE KSIĄŻKI
DOTYKOWEJ
CELE: Stworzenie biblioteki książki dotykowej na potrzeby Ośrodka WychowawczoRewalidacyjnego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie poprzez przekazanie
mu wszystkich książek dotykowych zgłoszonych na konkurs.
Kształtowanie postawy empatycznej wśród uczestników konkursu oraz umiejętności
praktycznego wykorzystania uzdolnień plastycznych.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników indywidualnych bez ograniczeń
wiekowych. Dzieci i młodzież do 15 roku życia może korzystać ze wsparcia jednej osoby (np.
nauczyciela, rodzica lub rodzeństwa) przy realizacji projektu.
2. Przedmiotem konkursu jest projekt i wykonanie jednego egzemplarza książeczki dla dzieci
niewidomych i słabowidzących z ilustracjami dotykowo-teksturowymi. Książka powinna
zawierać minimum 4 a maksymalnie 10 ilustracji dotykowych. Tekst powinien być krótki,
napisany grubymi czarnymi literami na białym tle (np. czcionką Arial 14 pkt.) - czyli w tzw.
"czarnodruku". Wszystkie elementy ilustracji muszą być solidnie przymocowane i bezpieczne
dla małego dziecka, a sama książka powinna być mała, poręczna i nie zawierać zbyt wielu
informacji. Ilustracje wykonane z różnych materiałów (szorstkich, gładkich, włochatych,
twardych, miękkich, zimnych, ciepłych) mają stymulować wszystkie zmysły - mogą więc
grzechotać, piszczeć, szeleścić. Dzieci słabowidzące docenią też kontrastowe, intensywne
kolory, elementy błyszczące i odbijające światło.
3. Istnieje możliwość zorganizowania otwartego wykładu na temat tworzenia książek
dotykowych wraz z prezentacją książeczek nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu.
Osoby zainteresowane udziałem w takiej prezentacji prosimy o kontakt:
Agnieszka Batorek tel. 534 009 883, e-mail: wicedyrektor@biblioteka.czest.pl
4. Bardzo prosimy o precyzyjny opis pracy, ułatwi on nam kontakt ze zwycięzcami konkursu:
imię i nazwisko uczestnika
adres, nr telefonu, e-mail
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przekazanie książeczki do
Biblioteki Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego PZN w Częstochowie oraz publikacji jej
fotografii i nazwiska autora w materiałach promocyjnych projektu Manufaktura Książki (w tym
udostępnianych w internecie).
6. Prace oceniać będzie jury konkursowe złożone z organizatorów konkursu oraz pracowników
Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie.
Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu lub niewyłonienia laureata głównej
nagrody.
7. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1200 zł oraz dyplomy.
Wśród nagród jest m.in. czytnik e-booków oraz tablet graficzny. Zadanie zostało
dofinansowane ze środków budżetu Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

8. Prace konkursowe można składać na portierni Biblioteki Publicznej im. dr. Wł.
Biegańskiego, Al. Najświętszej Maryi Panny 22 do 16 maja 2014 r. (w godzinach otwarcia
Biblioteki). Prosimy o dokładne opisanie prac, aby ułatwić nam kontakt z ich autorami (imię,
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku czerwca 2014 na stronie. O dokładnym
terminie wręczenia nagród i dyplomów powiadomimy uczestników indywidualnie.

