Název projektu:

Kniha povídek Literárního klubu José Rizala
2022
Zadavatel:
Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Knižní nakladatelství Continual Progress
Partneři projektu:
Literární klub José Rizala, Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice a Město
Litoměřice
Určeno:
Základní školy, střední školy, základní umělecké školy, výtvarné a literární kluby pro děti
a mládež
Téma zadání:
povídky, básně a ilustrace na téma: „Boj za svobodu, ochranu lidských práv a sociální
spravedlnost.“
Rozsah, počet a výběr prací v rámci přihlášené školy:
Počet prací ani jejich rozsah není omezen. Za výběr, originalitu, kvalitu a mravní
nezávadnost odpovídá přihlášená škola. S ohledem na celkový počet přihlášených škol, o
konečném počtu vybraných prací v rámci jedné školy pak bude rozhodovat nakladatelství.
Výstup projektu:
Z těchto prací bude vytvořena Kniha povídek Literárního klubu José Rizala 2022.
V úvodu knihy bude přiblížena osobnost spisovatele a básníka José Rizala a jeho
poselství pro další generace. U každé z prací bude uveden název školy, jméno autora a
jeho věk. Kniha povídek bude náležitě zaregistrována v rámci ISBN a zaslána do
Národní knihovny, Moravské zemské knihovny Brno, vědeckých knihoven v Ústí nad
Labem, Liberci, Olomouci, Plzni a splněna nabídková povinnost dalším sedmnácti
předepsaných institucích dle Zákona o neperiodických publikacích. Kniha pak budou
veřejně křtěna a prezentována formou autorských čtení na Litoměřickém knižním festivalu

2022 konaném v předvečer celostátní akce Noc literatury, jejímž partnerem je Město
Litoměřice a Knihovna Karla Hynka Máchy.
Cíl projektu:
Smyslem této akce je přiblížit začínajícím autorům a mládeži význam a odkaz José Rizala
a vytvořit tvůrčí podmínky pro jejich seberealizaci. Kniha povídek Literárního klubu José
Rizala bude uložena ve stálé expozici Česko Filipínského přátelství v Litoměřicích a
předána zástupci Filipínské ambasády. Dále pak bude zaslána zdarma všem do projektu
přihlášeným školám.
Formát prací:
-

Texty v souboru WORD, písmo Times New Roman 10, řádkování 1,5 bez ručně
dělených slov na konci řádku.
Výtvarné práce v souboru BMP nebo JPG

Termíny:
-

Přihlášení školy do projektu do 31.3.2022 na adresu info@continual.cz
Zaslání prací v požadovaném formátu do 30.4.2022, spolu s podepsanou autorskou
doložkou právního zástupce žáka. (tiskopis spolu s dalšími pokyny bude přihlášené
škole po její registraci zaslán)
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