
 
 المللی تصویرگري براتیسالوا بیست و هفتمین دوره دوساالنه بینخالصه مقررات و شرایط شرکت در 

)BIB( 2019 
 

 معرفی
به اسلواکی جمهوري پایتخت در کودکان را  هاي کتابآثار تصویرگران  ،بار یکهر دو سال  براتیسالوا تصویرگري المللی بین دوساالنه
، )IBBY( المللی کتاب براي نسل جوان دفتر بین، UNESCOهمگام با اهداف یونسکو . این نمایشگاه گذارد مینمایش 

را فراهم نموده و  یرگريتصو مواجه و مقایسه آثارمرتبط با هنرهاي زیبا، امکان  يها سازمانو نیز  یونسکو ملی هاي یسیونکم
و  ها یشگاهنما. در کنار این جشنواره، نماید یمفراهم توسعه و پیشرفت این هنر  درنتیجهجهت ارزیابی آثار و مناسبی  شرایط

. شود میبرگزار  BIB توسط هاي تصویري، کارگاه تصویرگري براي جوانان و همایش درباره کتاب ازجمله، رویدادهاي دیگري
و خانه  کیاسلوا یونسکو در ، کمیسیون ملیاسلواکیمالی این جشنواره، وزارت فرهنگ جمهوري  کنندگان حمایتو  برگزارکنندگان

 .باشند یم Bibianaهنر براي کودکان  المللی بین
 

 شرایط و زمان شرکت در این نمایشگاه
فرهنگی، انجمن تصویرگران، مراکز ملی  مؤسساتمرکزي،  يها سازمانتوسط  BIB المللی بینشرکت تصویرگران در جشنواره 

IBBY ،ملی  هاي یتهکمBIB، جداگانه و  صورت بهاراتی و یا دعوت از تصویرگران انتش مؤسساتملی یونسکو،  هاي یسیونکم
است و آثار تصویرگري را براي این نمایشگاه انتخاب  BIBدر ایران کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نماینده  .هستانفرادي 

 کند. و ارسال می
 شود. یمواقع  موردقبولتصویرگر  15از هر کشور حداکثر آثار  •
نسخه کتاب را در مسابقه  2تصویر) همراه با  10حداکثر ( شده چاپکتاب  2و یا  1حداکثر از  تواند یمهر تصویرگر  •

 .شرکت دهد
به  طرف اینآثار خود را که از پنج سال گذشته به  توانند یم کنند یمتصویرگرانی که براي بار اول در این نمایشگاه شرکت  •

 2017آثاري را که از اول ژانویه  توانند یم اند کردهدر این نمایشگاه شرکت  شرکت دهند. ولی تصویرگرانی که قبالً اند یدهکشتصویر 
 در این مسابقه شرکت دهند. اند نمودهخلق  طرف اینبه 
 د.نحتماً باید ملیت همان کشور را داشته باش کننده شرکتتصویرگران  •
 

 طریقه شرکت
 آدرس زیر ارسال شود: روزهاي شنبه تا چهارشنبه به 16:00الی  9:00از ساعت  یا تصویرگر توسط ناشراورجینال باید  آثار

 .کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان موزه کودك، فرهنگی هنري هاي ینشآفرمرکز  ،خیابان حجاب، فاطمیخیابان  •
  88971381شماره تماس 

 است. 1397بهمن  30مهلت ارسال  خرینآ •
 
 
 



 جوایز نمایشگاه
و  شوند یماهداء  BIB المللی بین داوران هیئتبرندگان جوایز هستند، این جوایز توسط  BIBمسابقه آثار منتخب در بخش 

 از: اند عبارت
o  دالر آمریکا 3000به ارزش (یک جایزه بزرگ( 
o  دالر آمریکا 1500به ارزش هرکدام (پنج سیب طالیی( 
o  پنج مدال ویژهBIB ) دالر آمریکا 1000به ارزش هرکدام( 
 

 اتدیگر توضیح
 مستقل شرکت نموده و نمایشی ویژه از آثار خود ترتیب دهد. صورت به BIBدر نمایشگاه بعدي  تواند یمبرنده جایزه اول  •
انتشاراتی که در جهت توسعه  مؤسساتهیئت را به  اختیار را دارد که لوح تقدیر این این BIB المللی بین داوران هیئت •

 .اند گذارده به نمایش باال باکیفیتکودکان را  يها کتابنوآوري، 
 .شوند یمنمایش داده  مترمربع 2در فضایی به وسعت  تصویرگرهر آثار  •
که ممکن است بر اثر نور و یا نامرغوب بودن  هایی یبآسمسئولیتی در قبال  گونه هیچ BIBبرگزارکنندگان نمایشگاه  •

 .گیرد ینمبیاید به عهده  به وجودکیفیت رنگ و کاغذ اثر 
، مدتی شود یاستفاده م BIBخارج از  هاي یشگاهغیراز آثار منتخب که براي این نمایش در نما به، سالیتمامی آثار ار •

 باز پس کننده شرکت مؤسساتماه پس از پایان نمایشگاه به افراد و یا  4ظرف ، در اختیار این نمایشگاه خواهند بود تر یطوالن
 .فرستاده خواهد شد

 BIBدر نمایشگاه  کننده شرکتتعلق خواهد گرفت. تصویرگران  BIBخانه نمایشگاه به کتاب شده ارسال يها کتابهمه  •
 نمایشگاه را دریافت خواهند نمود.کاتالوگ این 


