BIBLIOTECA PÚBLICA DE MAÓ
Bases del VII CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE SANT JORDI 2017
Per tal de promoure la lectura, oferint un espai de participació i creació artística, la
Biblioteca Pública de Maó en col·laboració amb l’Escola d’Art de Menorca i la botiga Argos
convoca el VII Concurs de Punts de Llibre, que es regeix per les bases següents:
CATEGORIES:
. Infantil: Fins a 12 anys.
. Juvenil: 13-16 anys.
. Adults: A partir de 17 anys.
TEMA:
. El port de Maó.
TÈCNICA I FORMAT:
. Tècnica lliure.
. Suport i format: cartolina o paper gruixat de 25x6,5 cm il·lustrada per una sola cara.
(Les cartolines us les poden proporcionar a la sala infantil)
. S’ha d’escriure a la part del darrere del punt: nom i llinatges, edat, tel. del concursant i
nom del centre on estudia.
. S’inclourà “Bibliomaó” com a text dins del disseny del punt.
PRESENTACIÓ:
. Cada participant podrà presentar només un punt de llibre i ha de ser una obra inèdita.
. Els professors de les escoles o instituts que participin com a classe, seleccionaran els
punts que presenten a concurs.
. El termini de lliurament serà fins al 20 d’abril.
JURAT:
El jurat estarà format per:
. 3 representants de la Biblioteca Pública de Maó
. 2 representants de l'Escola d'Art de Menorca.
. 1 representant de la botiga d'art Argos.
EXPOSICIÓ:

Clara Gardés Nieto
16 anys

. El jurat farà una selecció dels punts de llibre presentats. Amb aquests es muntarà una
exposició que es podrà visitar a la Biblioteca a partir del 4 de maig. S'indicarà quins són
els finalistes que han obtingut puntuació del Jurat.

PREMIS I LLIURAMENT:
. 1r i 2n premis de cada categoria: llibres per part de la Biblioteca i material artístic per part de la botiga Argos.
. 3r premi de cada categoria: llibres per part de la Biblioteca.
. El 1r premiat de la categoria adults rebrà una obra d'art donada per l'Escola d'Art de Menorca.
A més, la Biblioteca publicarà els punts de llibre guanyadors l'abril de l'any següent. Els premis es lliuraran el dimarts
9 de maig a les 18 h. a la sala d'actes.
Addenda:
. A partir de l'10 de juny es podran recollir els punts de llibre no premiats o es podran deixar en dipòsit a la
biblioteca per a futures exposicions.
. L’autor/autora del punt de llibre guanyador cedeix els drets de reproducció i difusió del punt.
. Per qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar al personal de la Biblioteca o de l'Escola d'Art de Menorca.
. En cas de dubtes en la interpretació de les presents bases, el jurat serà competent en la seva resolució.

