Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR:

08T0104

Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie):

Sekcia medzinárodných vzťahov

Predkladateľ projektu (názov organizácie):

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Názov projektu:

Zahraničné veľtrhy a výstavy - Bienále ilustrácií Bratislava 2019

Termín začatia projektu:

január - 2021

Termín ukončenia projektu:

december - 2021

Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
-

Výstava ilustrátorov ocenených na BIB 2019 v Moskve, Rusko, v rámci 37. kongresu IBBY v r. 2021 - Keďže sa v roku 2020 kongres
IBBY v Moskve nemohol konať, termín bol presunutý na september 2021. Kolekciu oceneých ilustrátorov z roku 2021 tam budeme
prezentovať.
Knižný veľtrh v Prahe – prezentujeme tu ocenených ilustrátorov z ostatného ročníku BIB a zároveň nadväzuje kontakty so zástupcami
krajín, ktorí sa BIB nikdy, alebo dlhšiu dobu nezúčastnili.
Knižný veľtrh v Bologni – prezentujeme tu ocenených ilustrátorov z ostatného ročníku BIB a zároveň oslovujeme držiteľov ceny H. Ch.
Andersena ohľadom ich účasti na BIB.
Knižný veľtrh v Blehrade – Cieľom je predstaviť Bienále ilustrácií Bratislava, ktoré je najväčšou svetovou prehliadkou originálov ilustrácií
detských kníh na svete. Počas jeho existencie od roku 1967 sa u nás v Bratislave prezentovalo všetko to najlepšie, čo vznikalo
v jednotlivých krajinách všetkých kontinentov v oblasti detskej ilustračnej tvorby. Jedná sa o kolekciu výberu ilustrátorov, ktorí sa zúčastnili
Bienále ilustrácií Bratislava. Táto výstava sa bude konať vo viacerých mestách v Srbsku – Nový Sad, Novo Miloševo, Kovačica, Belehrad.
Vzhľadom na skutočnosť, že BIBANA má veľmi dobré meno v zahraničí nám všetci pozývatelia a vystavovatelia poskytujú
výstavné priestory zdarma. Náklady na tieto podujatia zahŕňajú hlavne výdavky na služobnú cestu.

Cieľ projektu:
Realizácia zahraničných pracovných ciest za účelom účasti na veľtrhoch, výstavách a kongresoch v zahraničí. Je to spôsob, ako aktívne pôsobiť na
povedomie o BIBIANE v zahraničí.
Požadovaná suma: 3.000,- Eur
Merateľné ukazovatele:
Nadviazanie nových minimálne 20 kontaktov, zvyšovanie povedomia a prestíže BIBIANY v zahraničí oslovením delegátov z najmenej 12 krajín sveta.
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