CONCURS DE DESIGN
Tema: Mobilier pentru o bibliotecă publică

Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov lansează Concursul de Design pe tema
Mobilier pentru o bibliotecă publică.
Concursul va avea loc în cadrul evenimentului SCIEFEST – Festival de Știință și Industrii
Creative (21-24 noiembrie 2019), un eveniment care susține inovația și creativitatea,
precum și antreprenoriatul.

Tema

Concursul de design pe tema Mobilier pentru o bibliotecă publică are în vedere
proiectarea unor “corpuri de lectură”, ce pot fi concepute fie ca ansamblu integrat (scaun
și masă de citit, împreună cu corp de iluminat, ceas etc) fie ca piese individuale. Designerii
au libertatea să proiecteze un mobilier SMART, care să integreze componente sau
echipamente inteligente, să aleagă structuri și culori inovative și materiale ecoprietenoase, să acorde atenție unor poziții de ședere-lectură neconvenționale.
Cerința obligatorie este ca designul propus să sugereze ambianța adecvată pentru citit, să
trimită la ideea de bibliotecă a viitorului, să fie comod, fezabil, practic, sigur, durabil și să
creeze o atmosferă specifică lecturii. Totodată materialele pot fi diverse: lemn, carton și
hârtie, plastic, metal, textile, sticlă, pe cât posibil reciclabile.

Cine poate participa

Concursul este deschis tuturor persoanelor creative preocupate de design: elevi și
studenți la secții de design ale liceelor și instituțiilor de arte, absolvenți, masteranzi și
doctoranzi ai facultăților de arhitectură, arte, design, ingineria lemnului, arhitecți,
designeri, artiști plastici interesați de design, antreprenori și inițiatori de start-up-uri și
makerspace-uri.
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Premiile stabilite pentru etapa de creație sunt următoarele:

Premiul I – 4.000 lei sumă brută

Premiul II – 3.000 lei sumă brută

Premiul III – 2.000 lei sumă brută

Menţiune – 1.000 lei sumă brută

Calendar concurs

Lansare concurs: 11 septembrie 2019
Perioada de realizare și înscriere a proiectelor în concurs: 11 septembrie – 6 noiembrie
2019
Jurizare: 7-14 noiembrie 2019
Anunțarea câștigătorilor: 14 noiembrie 2019

Jurizare

Juriul, format din prof. univ. dr. ing. Marina Cionca (Universitatea „Transilvania” Braşov),
designer Csaba Damokos (Sf. Gheorghe) şi Oana Olaru (director adjunct de specialitate
Biblioteca Judeţeană Braşov), va evalua proiectele înscrise în concurs pe baza
următoarelor criterii:
- respectarea cerințelor impuse de Regulamentul concursului
- concept inovativ
- originalitate
- fezabilitate

Condiții de înscriere
Proiectul care va fi depus va cuprinde următoarele:
-

Reprezentări în plan, secțiuni și detalii constructive relevante
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-

Reprezentări în spațiu ale produselor proiectate (perspective)

-

Ambientarea - reprezentarea produselor proiectate într-o ambianță de bibliotecă
simulată

-

Prezentarea conceptului și memoriul tehnic

Planșele se vor realiza în format A3 pdf (minim 3 planșe), iar prezentarea conceptului se
face pe format A4 pdf (maximum 2 pag).
Acestea se vor trimite pe adresa biblgb@rdsmail.ro
Proiectul va fi înscris cu precizarea titlului, numelui designerului/designerilor/echipei și a
datelor de contact personale (e-mail, telefon) necesare pentru comunicare.
Pentru informații suplimentare și detalii, în perioada 11-27 septembrie 2019, persoana de
contact va fi Ruxandra Nazare, telefon 0729 101 779

Termen final de depunere: vineri, 6 noiembrie, orele 14,00

Acordul de publicare
Prin participarea la acest concurs, designerii acordă bibliotecii dreptul de publicare a proiectelor
pentru a fi prezentate în expoziția care se va deschide în data de 25 noiembrie 2019, la încheierea
Festivalului SCIEFEST.
Câştigătorii concursului cedează toate drepturile de autor organizatorului fără pretenţii
financiare prezente sau viitoare. Organizatorul va avea drepturi depline asupra lucrărilor
câştigătoare, în vederea prototipării şi realizării pieselor de mobilier, atât de proprietate cât şi de
difuzare website, materiale promoţionale, tv, radio etc.
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