Vyhlášení soutěže o nejhezčí krajkový obal na knihu Hanse Christiana Andersena

U příležitosti Týdne knihoven 2004 Městská knihovna v Sedlčanech, Sdružení Krajka, SKIP a Velvyslanectví Dánského království vyhlašují soutěž k dvoustému výročí narození Hanse Christiana Andersena

Námět:
námětem je krajka, která může být ztvárněna kteroukoliv z uvedených technik na knižním obalu

Techniky:
krajka – paličkovaná nebo šitá
jiné textilní techniky – inspirace krajkou podmínkou
papír – inspirace krajkou podmínkou

Soutěžní kategorie:
1) děti 5 - 10 let
2) děti 10 – 15 let
3) mládež 15 – 19 let
4) dospělí
5) studentské práce pod vedením odborného pedagoga

Pravidla soutěže:
	návrh knižního obalu musí být původní, do soutěže nepřijímáme již publikovaná či znatelně inspirovaná díla
	knižní obal musí být navržen a zhotoven soutěžícím

soutěžící může poslat i několik prací
každá práce musí být označená štítkem se jménem, datem narození a adresou soutěžícího, názvem soutěžní kategorie a použitou technikou (nejlépe v průsvitných deskách)
	práce budou posuzovány nezávislou pětičlennou komisí ve složení: 1 zástupce Městské knihovny v Sedlčanech, 1 zástupce Sdružení Krajka, 1 textilní výtvarník (předseda poroty), 1 zástupce SKIP a 1 zástupce Velvyslanectví Dánského království. Rozhodnutí komise je konečné
výsledky soutěže budou vyhlášeny prostřednictvím Internetu při Noci s Andersenem 2005
knižní obaly, které nebudou odpovídat pravidlům soutěže, nebudou do soutěže zařazeny
soutěžní práce se stávají majetkem vyhlašovatelů soutěže 
	z vítězných prací bude uspořádána výstava

3 vítězné práce budou odměněny

Doporučení:
	knihovny nebo jiné subjekty mohou uspořádat ve svých městech místní kola soutěže, uspořádat výstavy a pouze vítězné práce odeslat do celostátního kola


Kam a kdy budete obaly na knihy posílat:
	ukončení soutěže: 1. března 2005

po tomto datu došlé knižní obaly nebudou do soutěže zařazeny (platí datum poštovního razítka)
	knižní obaly posílejte na adresu: Blanka Tauberová, Městská knihovna, Kpt. Jaroše 482, 264 80 SEDLČANY
	dotazy možno směřovat na tutéž adresu nebo na tel. 318 821 186 nebo na e-mail: tauberova@knihovna-se.cz




