Manufaktura Książki
KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE KSIĄŻKI DOTYKOWEJ DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I
SŁABOWIDZĄCYCH
w ramach projektu „Czytaj i działaj!”
CELE:
1. Uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników, kreatywności, umiejętności tworzenia przedmiotów pięknych
a zarazem funkcjonalnych.
3. Tworzenie biblioteki książki dotykowej w Ośrodku Wychowawczo-Rewalidacyjnym Polskiego Związku Niewidomych
w Częstochowie.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół średnich, studentów oraz artystów amatorów. Konkurs ma charakter
indywidualny, prace zbiorowe nie będą poddane ocenie.
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". Dopuszczalne są prace ilustracyjne bez tekstu, o ile mają one charakter narracyjny (opowiadają
historię). 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
odzwierciedlających jak najwierniej realne przedmioty (szorstkich, gładkich, włochatych, twardych, miękkich, zimnych,
ciepłych) mogą stymulować również inne zmysły - mogą więc grzechotać, piszczeć, szeleścić. Dzieci słabowidzące docenią
też kontrastowe, intensywne kolory, elementy błyszczące lub odbijające światło.
3. Koordynator konkursu: Agnieszka Batorek tel. 534 009 883, e-mail: wicedyrektor@biblioteka.czest.pl
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na późniejsze przekazanie zgłoszonego egzemplarza 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) oraz Biblioteki Publicznej
im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.
5. Prace oceniać będzie jury konkursowe złożone z organizatorów konkursu oraz pracowników Ośrodka WychowawczoRewalidacyjnego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie. Jury zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania
konkursu lub niewyłonienia laureata głównej nagrody.
6. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodą główną w konkursie jest tablet graficzny.
7. Prace konkursowe można składać na portierni Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego, Al. Najświętszej Maryi
Panny 22, 42-202 Częstochowa lub w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, Al. Kościuszki 4, 42-202 Częstochowa (w godzinach
otwarcia Biblioteki) lub wysłać drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) do 17 grudnia 2018 r. wraz
z wypełnioną kartą zgłoszenia.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca 2018 r. na stronie internetowej Biblioteki.
9. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

