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1. Tipanke, ki bodo prispele na natečaj, morajo biti primerne za otroke z okvaro vida (slepe ali 

slabovidne), stare od 0 do 12 let. 

2. Tipanke morajo biti vaše lastno delo in ne smejo biti avtorsko zaščitene (besedilo kot tudi 

slike). Če so narejene na podlagi že obstoječe knjige, morate imeti dovoljenje založnika za 

priredbo v taktilno obliko ter distribucijo v drugih državah. Knjiga ima lahko za osnovo ljudsko 

zgodbo oz. katero koli drugo zgodbo, ki ni avtorsko zaščitena. 

V vsakem primeru morajo biti tipanke, ki prispejo na tekmovanje, dokončani izdelki. 

3. Merila za izbor:  

Vse knjige morajo biti narejene po vnaprej določenih standardih (vezava, tisk, pritrditev 

slikovnega gradiva) in morajo upoštevati sledeče postavke: 

a. Taktilne ilustracije, relief 

Slikovno gradivo je lahko izrezano in lepljeno, toplotno oblikovano ali reliefno 

odtisnjeno. 

b. Zapis besedila 

Besedilo mora biti napisano v pisavi, ki je dovolj razločna in berljiva (priporočljivo Arial), 

velikost pisave naj bo najmanj 16, besedilo mora biti napisano tudi v brajici. 

c. Vezava 

Tipanka mora biti vezana tako, da se lahko v celoti in nemoteno odpira in zapira, strani 

se morajo poravnati, saj bralcu le tako lahko omogočimo taktilno odkrivanje zgodbe. 

d. Barve in kontrasti 

Priporočljiva je uporaba močnih in kontrastnih barv, ki slabovidnim omogočajo boljšo 

berljivost. 

e. Slog 

Zgodba mora biti slogovno in slovnično ustrezno napisana. 

f. Format 

Sprejemljivi so vsi formati slikovnega gradiva, vendar naj otroci z njimi z lahkoto 

manipulirajo. 

 

4. Tipanke, ki bodo prispele na natečaj, morajo predhodno preizkusiti otroci z okvaro vida (slepi 

ali slabovidni) v svojih državah. Njihovo ustreznost morajo poleg otrok potrditi tudi 

strokovnjaki. 

5. Typhlo & Tactus natečaj je odprt le državam, ki imajo podpisan sporazum z organizatorjem 

tekmovanja Les Doigts Qui Rêvent (kontaktna oseba: philippe.claudet@wanadoo.fr) 

6. Vsaka sodelujoča država lahko pošlje največ 5 tipank. Kontaktne osebe organizacije T&T bodo 

v posameznih državah, za katere so zadolžene, organizirale nacionalni izobr petih najboljših. 



7. Rok za oddajo: Avtorji pošljejo svoje izdelke na kontaktna mesta organizatorja tekmovanja v 

posamezni državi do datuma, ki so jim ga le-te določile (Center IRIS do 20. avgusta 2019). 

Sodelujoče države pa morajo 5 izbranih tipank poslati do 15. septembra 2019 na letošnjo 

organizirajočo državo Belgijo. Kontakt organizacije ONA National Work of the Blind - Sandrine 

Pironet. 

8. Evropska komisija, ki jo sestavljajo članice in ustanoviteljice Typhlo & Tactusa (Francija, Belgija, 

Finska, Italija, Nizozemska, Poljska, Češka republika in Velika Britanija), bodo izbrale 

zmagovalne knjige izmed prispelih. Organizirajoča država lahko zaprosi osebe z okvaro vida za 

pomoč žiriji, vendar ne bodo volile. 

9. Sestava žirije: Vsaka država ima enega predstavnika, ki bo volil za svojo državo. Ostali ljudje ne 

morejo pod nobenim pogojem vplivati na žirijo. V žirantsko sobo lahko vstopi le Pietro 

Vecchiarelli – tehnični svetovalec in Philippe Claudet – ustanovitelj Typhlo & Tactusa, vendar 

ne volita. 

10. Predsednica žirije je zadolžena za pravilnost natečaja. Ima tudi to moč, da prekine karkoli bi 

motilo nemoten potek tekmovanja. 

11. Vsak član žirije mora bit prisoten od prve ure prvega dne dalje, dokler predsednik ne zaključi 

srečanja. Delna prisotnost ni dovoljena. Žirantje bodo volila z zaporednim izločanjem. 

Zmagovalna knjiga bo tista z največjim številom glasov. 

12. Člani žirije bodo izbrali 3 nagrade. Vsak pa bo lahko tudi izbral svojo najljubšo med prispelimi. 

13. Predsednik žirije bo objavil rezultate na zadnji dan. Rezultati bodo objavljeni na Typhlo & 

Tactus spletni strani. Nagrada se podeli za 1. Mesto, skupaj z čekom (višina čeka je 

odgovornost organizirajoče države). 

14. Prispevke bodo vrnili vsem nacionalnim kontaktom T & T v času enega mesece od objave 

rezultatov. Prva nagrada se bo ohranila v arhivih T & T, v Mednarodnem muzeju taktilnih knjig 

(iMoTiB) v Dijonu (Francija). Vsaki državi, ki bo sodelovala, bomo poslali plakat s prispelimi 

knjigami. Nagrajene knjige bodo razstavljene na T & T spletni strani. 

15. Vsaka knjiga mora vsebovati: 

a. Izpolnjen prijavni obrazec 

b. Kopija teksta na papirju v originalnem jeziku s prevodom v francoščino ali angleščino, 

če original ni v tem jeziku. 

c. Pri prilagoditvi komercialne knjige dovoljenje originalnega založnika. 

16. Knjige smejo sodelovati v natečajo le enkrat. 

17. Skupina Typhlo & Tactus si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli zgoraj omenjenega 

člena, da odpove ali prestavi tekmovanje. Typhlo & Tactus organizira tekmovanje na ne-

profitni osnovi in zato ne more biti odgovorno za katerikoli aspekt le-tega. Skupina ni 

odgovorna za stroške sodelujočih, ki ne bodo v nikakršnih okoliščinah povrnjeni.  

18. Sodelovanje v tekmovanju pomeni sprejemanje vseh zgoraj navedenih pravil. 



19. Organizacija ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodbo knjig med samim tekmovanjem 

ali pri poštnem posredovanju. 

20. Vsak T & T nacionalni kontakt mora vrniti tabele Entries Lists in List of Judges 15 dni pred 

mednarodnim srečanjem. Brez teh listov prispelih knjig države ne moremo sprejeti. 

 

Ne pozabite: 

Ovite knjige vaše države, da jim omogočite čim bolj varno pot. 

Pošljite vaše knjige tako, da bodo prišli do pravega datuma skupaj z: 

• Kopijo teksta na papirju v originalnem jeziku skupaj s prevodom v francoščino in 

angleščino, če original ni v teh jezikih. 

• Izpolnjen obrazec skupaj z naslovom, kam se knjige vrnejo. 

• Pisno dovoljenje založnika, če je knjiga taktilna prilagoditev objavljene knjige. 

 

Želimo vam veliko sreče in hvala, da sodelujete! 

 
Les Doigts Qui Rêvent 
Typhlo & Tactus 
11bis rue des Novalles, BP93 
21240 Talant 
France 
 
Philippe Claudet (Founder of Typhlo & Tactus competition). 

Philippe.claudet@wanadoo.fr 


