
 0202المللی دو ساالنه تصویرگری براتیسالوا دوره مسابقه بین نهمین بیست و

 ( BIBالمللی تصویرگران کتاب کودک براتیسالوا )خالصه مقررات و شرایط شرکت در نمایشگاه بین

 

  معرفی 

ویژه کودکان را به  هایتابکاتیسالوا هر دو سال یکبار در جمهوری اسلواک، آثار تصویرگران رتصویرگری ب المللیبیننمایشگاه 

های کمیسیون(، IBBY، کمیته کتاب برای نوجوانان )UNESCOگذارد. این نمایشگاه همگام با اهداف یونسکو نمایش می

ده و شرایط را مناسب جهت ارزیابی کرها را فراهم های مرتبط با هنرهای زیبا، امکان رویارویی تصویرگریملی و نیز سازمان

برگزار  BIBها و رویدادهای دیگری توسط . در کنار این جشنواره، نمایشگاهکندجه توسعه و پیشرفت این هنر میآثار و در نتی

ننده از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. دفتر جشنواره با همکاری یونسکو کارگاه آموزشی برای تصویرگران شرکت ک

. برگزار کنندگان و حمایت کنندگان مالی این جشنواره، استاک د. محل این نمایشگاه، براتیسالوا در جمهوری اسلوکنمی

 هستند. Bibianaهنر برای کودکان  المللیبینوزارت فرهنگ جمهوری اسلواک، کمیسیون ملی اسلواک برای یونسکو و خانه 

 باشند.

 

  شرایط و زمان شرکت در این نمایشگاه 

های مرکزی، موسسات فرهنگی، انجمن تصویرگران، مراکز ملی مانتوسط ساز BIB المللیبینشرکت تصویرگران در جشنواره 

IBBYهای ملی ، کمیتهBIB های ملی بریا یونسکو، موسسات انتشاراتی و یا دعوت از تصویرگران بصورت و کمیسیون

 .استجداگانه و انفرادی 

 کتاب چاپ شده ) 2و یا  5اکثر از تواند حد شود و هر تصویرگر میتصویرگر مورد قبول می 51از هر کشور حداکثر آثار 

تصویرگرانی که برای بار اول در این نمایشگاه شرکت ) را در مسابقه شرکت دهد نسخه کتاب 2تصویر( همراه با  51حداکثر 

اند شرکت دهند. ولی تصویرگرانی که قبالً توانند آثار خود را که از پنج سال گذشته به این طرف به تصویر کشیده کنند میمی

ند در این مسابقه شرکت اکردهبه این طرف خلق  2521توانند آثاری را که از اول ژانویه اند میدر این نمایشگاه شرکت کرده

 دهند.

 د.نشرکت کننده حتماً باید ملیت همان کشور را داشته باشتصویرگران 

 : نشانیبه  5015بهمن  21اورجینال باید حداکثر تا  آثار

کانون پرورش فکری کودکان  کودکملی هنر و ادبیات موزه ، های فرهنگی هنریمرکز آفرینش ،خیابان حجاب، فاطمیخیابان 

 و نوجوانان ارسال شود.



  جوایز نمایشگاه 

شوند و اهداء می BIB المللیبینبرندگان جوایز هستند، این جوایز توسط هیئت ژوری  BIBآثار منتخب در بخش مسابقه 

 عبارتند از : 

 دالر آمریکا (  0111یزه بزرگ ) به ارزش یک جا

 دالر آمریکا (  5111پنج سیب طالیی ) به ارزش 

 دالر آمریکا (  5111) به ارزش  BIBپنج مدال ویژه 

 ده و نمایشی ویژه از آثار خود ترتیب دهد. کربصورت مستقل شرکت  BIBتواند در نمایشگاه بعدی برنده جایزه اول می

، نتشاراتی که در جهت توسعه نوآوریهیئت را به موسسات ا اختیار را دارد که لوح تقدیر این این BIB یالمللبینهیئت ژوری 

 اند. کودکان را با کیفیت باال به نمایش گذارده هایکتاب

 نمایشگاه شخصی از آثار تصویرگری خود برپا کند. BIBتواند در سال آینده با حمایت برنده جایزه بزرگ می

 

 حات دیگر توضی 

 

هیچگونه مسئولیتی در  BIBشوند. برگزارکنندگان نمایشگاه مربع نمایش داده میمتر 2صویرگران در فضایی به وسعت آثار ت

گیرد. تمامی هایی که ممکن است بر اثر نور و یا نامرغوب بودن کیفیت رنگ و کاغذ اثر بوجود بیاید به عهده نمیقبال آسیب

ماه پس از پایان نمایشگاه به افراد و یا موسسات شرکت کننده بازپس فرستاده خواهد شد.  0ظرف آثار ارسالی به این نمایشگاه 

تر در اختیار این شود، مدتی طوالنیاستفاده می BIBهای خارج از به غیر از آثار منتخب که برای این نمایش در نمایشگاه

تعلق خواهد گرفت. تصویرگران شرکت کننده در  BIBمایشگاه ارسال شده به کتابخانه ن هایکتابنمایشگاه خواهند بود. همه 

 ود.ککاتالوگ این نمایشگاه را دریافت خواهند  BIBنمایشگاه 

های مختلفی را برای تصویرگران شرکت کننده از کشورهای در حال توسعه تدارک ، کارگاهاین نمایشگاه با همکاری یونسکو

فقط باید هزینه سفر را بپردازند و در تمام طول اقامت مهمان  هستندها کارگاهدیده است. کسانی که مایل به شرکت در این 

 این جشنواره خواهند بود. 
 


