Tavo knyga nusipelnė šaunaus viršelio!
Jau 19 metų balandžio 23-iąją UNESCO švenčia Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. Tokia diena –
gera proga skleisti spausdintų žodžių kultūrą, suteikti žmonėms priėjimą prie jos raštingumo programų
dėka, atverti švietimo galimybes, palaikyti leidyklų, knygynų, bibliotekų ir mokyklų darbuotojus.
Daugelyje valstybių knygos, komiksų ir kiti žurnalai, laikraščiai ir net plakatai yra retenybė, o klasės
aplinka yra vienintelė vieta vaikams prisiliesti prie spausdinto žodžio.
1. Tarptautinis knygos viršelio konkursas
Šio minėjimo proga UNESCO inicijuoja Vaikų knygos viršelio konkursą – 2014, kuriuo siekia paskatinti
vaikus aktyviai dalyvauti knygų ir skaitymo populiarinime. Tai taip pat galimybė jiems pademonstruoti
savo kūrybiškumą, asmenybę ir stilių.
Kviečiame vaikus išreikšti savo idėjas sukuriant knygos viršelį. Kartu mokiniai ir mokytojai galėtų
padiskutuoti apie knygos svarbą lavinimuisi ir žinių sklaidai.
2. Kas gali dalyvauti?
Dalyvauti kviečiami vaikai nuo 6 iki 13 metų amžiaus. Konkursas skiriamas vaikams iš viso pasaulio.
Knygų viršelių laukiama iki 2014 m. balandžio 20 d.
3. Konkurso tema
Kiekvienas dalyvis kviečiamas sukurti savo knygos viršelį, kuris iliustruotų temą Pagarba Skirtybėms
UNESCO teigia, kad švietimas yra svarbiausias įrankis tolerancijos stiprinimui, diskriminacijos ir
prievartos mažinimui, ir mokymuisi gyventi kartu. Švietimas gyvybiškai svarbus siekiant šių tikslų ir
puoselėjant pagarbą žmonėms, nepaisant jų spalvos, lyties, nacionalinės, etninės ar religinės tapatybės.
Nepaprastai svarbu ugdyti vaikus ir jaunuolius jų formavimosi amžiuje, ypatingą reikšmę skiriant
švietimo priemonėms ir ugdymo turiniui.
4. Knygos viršelio šablonas
Naudokite knygos viršelio šabloną, užpildykite jį savo sukurtu puikiu piešiniu (dizainu) ir papuoškite
sugalvotu knygos pavadinimu. Šablonas gali būti perkopijuotas ant atskiro popieriaus lapo.
Savo kūriniui galite naudoti visas įmanomas piešimo technikas, atskirai ar kartu: flomasteriai, pieštukai,
kreidelės, lipdukai, žymekliai ir pan.
Knygos viršelyje turi būti:




Vaizdas: piešinys, nuotrauka*, koliažas ar pan.
Pagaulus pavadinimas
Jūsų, kaip autoriaus, vardas ir pavardė



Išgalvoto leidėjo pavadinimas

* Jei pasirenkama naudoti nuotrauką, vaizduojančią asmenį, turi būti gautas to asmens sutikimas
publikuoti jo atvaizdą.
Knygos viršelyje nebus dialogo, todėl pats piešinys turi atskleisti pagrindinę mintį. Jei būtina galima
panaudoti kelis žodžius.
5. Knygos viršelio pateikimas
Originalius maketus prašome atsiųsti Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai iki 2014 m. balandžio 20 d.
Kartu su maketu prašoma pateikti ant atskiro popieriaus lapo užrašytas asmenines detales: vardą,
pavardę, amžių, mokyklos pavadinimą ir adresą ir mokytojo vardą ir pavardę.
6. Nugalėtojai
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija išrinks ne daugiau kaip penkis darbus dviejose amžiaus grupėse
(6-9 metų ir 10-13 metų). Visi išrinktieji bus apdovanoti UNESCO sertifikatu bei turės galimybę toliau
dalyvauti sekančiame - tarptautiniame konkurso etape, kuriame jų knygos viršelio maketai bus vertinami
tarptautinės specialistų žiuri. 2014 m. gegužę bus paskelbta po tris nugalėtojus kiekvienoje amžiaus
grupėje. Taigi šeši geriausieji bus apdovanoti UNESCO sertifikatais ir medaliais.
Maketai nebus gražinti autoriams. UNESCO pasilieka teisę juos naudoti savo leidiniuose ar parodose,
nurodant autoriaus vardą ir jo atstovaujamos mokyklos pavadinimą.
Maketai taip pat bus nuskenuoti ir patalpinti UNESCO Pasaulinės knygos ir autorių teisių dienos
svetainėje www.unesco.org/new/wbcd
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