Поводом Међународног дана књиге за децу, 2. априла, Библиотека најављује програме
којима ће обележити овај датум, са намером да до краја године реализује активности којима ће
промовисати књижевност за децу, значај читања и важност ове литературе током одрастања.
ЧАРОБНА МУЗИКА РЕЧИ
Ликовни конкурс за децу од 8 до 12 година
Техника: слободна
Учешће на конкурсу: самостално, групни радови се не прихватају
Конкурс је отворен од 2. априла, а завршава се 31. јула 2021.г.
Радове са назнаком ЗА КОНКУРС „ЧАРОБНА МУЗИКА РЕЧИ“ слати поштом или лично
доставит на адресу:
Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ Ваљево
Дечја библиотека
Војводе Мишића 35, 14000 Ваљево
Радови доставити у затвореној коверти, а уз њих обавезно приложити читко написане
податке о аутору: име и презиме, годину рођења, назив школе, адресу и контакт телефон.
О КОНКУРСУ:
Циљ Конкурса је скретање пажње на значај литературе за децу, илустрација у књигама
за децу, континуираног читања од најранијег узраста, али и подсећање на важност ангажовања
појединаца и институција за развој љубави према књизи, читању и образовању, током
одрастања деце.
Жири Конкурса ће све радове прегледати и одабрати три рада који ће бити коришћена за
израду једног заједничког постера.
Резултати Конкурса биће објављени јавно, а аутори три одабрана рада биће награђени
равноправно.
ПОСТЕР „Чаробна музика речи“, година 2021, биће штампан и представљен на сајту
Библиотеке, на јавним местима у граду и другим местима која афирмишу делатност Библиотеке
(публикације, извештаји, пројекти и сл.)
Постер „Чаробна музика речи“, година 2021, биће штампан у тиражу од 100 примерака, прво
издање постера, обележених серијским бројем и следећих техничких карактеристика: Формат:
70 х 50цм ; Штампа: кунстдрук 150гр, пун колор.
Библиотека, као издавач, има обавезу да на постеру, на прикладан начин
Конкурса, издавача, годину издања, тираж и ауторе чији су радови коришћени.

истакне тему

Постер „Чаробна музика речи“ је ауторско дело и сва права припадају издавачу и
организатору Конкурса, Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ Ваљево. Ауторска права
у вези са штампањем и поновним штампањем и издавањем постера припадају Библиотеци.
Постер се не може користити и умножавати без писане дозволе издавача, Матичне библиотеке
„Љубомир Ненадовић“ Ваљево.
Обавеза аутора, добитника награде, је да присуствује свечаном проглашењу резултата
Конкурса и промоцији годишњег постера. Конкурс поводом Међународног дана књиге за децу
ће се од 2021.г. објављивати редовно, 2. априла, сваке године.
Колекција постера који буду настајали током реализације Конкурса биће трајно чувана,
физички и у дигиталном формату.
Контакт за информације је 014 291 120 и 065 8752691, сваког радног дана од 8 до 18 часова.

