Projekt 1 000 + 1 krajkářka – Claudette a Michel Bouvotovi
Informace pochází z časopisu německého svazu krajkářek Die Spitze 2/2015, str. 67, jako kontaktní osoby jsou zde uvedeni
Lothar Stang (lothar.stang@gmx.de – německy) a Michel Bouvot (mic.bouvot@libertysurf.fr – francouzsky, anglicky). Projektu
je věnována internetová stránka http://blondecaen.chez-alice.fr/1001d.htm#X.
Následuje shrnutí informací, které jsem získala korespondencí s Lotharem Stangem:
Autoři projektu, Claudette a Michel Bouvotovi, nabízejí krajkářkám možnost publikovat jejich osobní medailonek či profil na
stránkách knihy, kterou se chystají vydat v květnu 2016. Nabídka se týká různých technik výroby krajek, tedy nejen těch ručně
paličkovaných, ale také např. frivolitek, šité krajky apod. Zájemci se mohou prezentovat dvěma způsoby:
1)

2)

1 strana formátu A4 s fotografiemi hotových krajek a doprovodným textem (krajkářka může ukázat, čím se zabývá,
jednu nebo dvě krajky, které vypracovala, s uvedením původu vzoru (jméno autora, název knihy, v níž byl vzor
uveřejněn, apod.).
Totéž, co platí pro bod 1), plus 1 až 2 stránky navíc (v závislosti na velikosti vzoru) pro ty, kdo sami navrhují a souhlasí
s tím, že jejich návrh bude uveřejněn včetně návodu k jeho realizaci a fotografie hotové krajky (příp. krajky
v rozpracovaném stavu). Mohou také uvést, že např. vydali nějakou publikaci nebo že pořádají kurzy – jedná se
o reklamu zdarma.

Podmínky jsou v obou případech stejné – odběr 3 výtisků knihy za celkovou cenu 48 eur plus poštovné. K odběru tří výtisků se
účastník zaváže podepsáním smlouvy s vydavatelem (překlad smlouvy viz níže). Grafické zpracování dodaných obrazových
materiálů provede M. Bouvot – jedná se o zkušeného vydavatele, který je autorem již několika jiných publikací. Projekt bude
rozdělen do přehledných svazků v závislosti na tom, kolik krajkářek se nakonec přihlásí k účasti. Kniha jako taková vyjde ve
francouzštině, počítá se ale s tím, že informace o jednotlivých krajkářkách bude otištěna také v jejich rodném jazyce. V zásadě
platí, že čím méně textu, tím lépe – o to více obrázků se na stránku vejde. Z technických důvodů nebudou zpracované stránky
zasílány účastníkům ke korektuře.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Smlouva o účasti na projektu 1 000 + 1 krajkářka Claudette a Michela Bovotových
Michel Bouvot – D85 Le petit Lieu – 14430 St JOUIN – France

Podmínky účasti
Příjmení (tiskacími písmeny): ..................................................................................................
Jméno: .....................................................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Země: .......................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................................
Povinné údaje, které budou uveřejněny na Vaší stránce v knize: jméno, příjmení, země.
Nepovinné údaje:
Adresa:
ano
ne
Telefon:
ano
ne
E-mail:
ano
ne
(nehodící se škrtněte)

Představte sami sebe na max. 5 až 10 řádcích – uveďte např. svůj věk, jak dlouho už vyrábíte krajky, jaký druh krajek vyrábíte
(torchon, blonda, cluny, frivolitky apod.), zda vyučujete, zda sami navštěvujete kurzy, zda organizujete výstavy nebo sami
vystavujete, zda máte vlastní atelier, zda krajky sbíráte, jak jste se ke krajkám dostali apod. (Vyjadřujte se prosím stručně).
Vaše fotografie (nepovinná) – např. fotografie z pasu nebo fotografie, na které vyrábíte krajku, v malém formátu (max.
6 x 5 cm) a dobrém rozlišení.
Povinné fotografie ve velmi dobrém rozlišení: 1, 2 nebo 3 fotografie nejlépe vypracovaných krajek se stručným popisem
techniky (např. chantilly) nebo např. informace o tom, jak dlouho jste na krajce pracovali, o její technické náročnosti, příp.
o použitých materiálech. Plus nějaká informace, kterou byste rádi zdůraznili.
Informace o původu vzoru – název časopisu nebo knihy, jméno autora návrhu nebo technického výkresu. Pokud jste
v návrhu něco změnili, uveďte také jméno původního autora.
Myslete na to, že se vše musí vejít na stránku o velikosti A4, tedy 21 x 29 cm, a také že dobrá fotografie řekne víc než tisíc
slov. Fotografii zformátuji sám tak, aby se na stránku všechno vešlo. Pokud jde o pravopis, korekturu udělám sám (jsem
bývalý učitel).
Jestliže sami navrhujete vzory, nabízím Vám jednu až dvě stránky navíc, abyste na nich mohli uveřejnit své návrhy včetně
technických detailů a návodu k jejich vypracování (druh krajky, použité materiály, počet párů apod.) a menší fotografii hotové
krajky.
Počet krajkářek, které budou v rámci projektu 1 000 + 1 krajkářka zahrnuty do svazku 1, je omezen na 150 až 250. Stránky
budou přidělovány v pořadí, v jakém budou přicházet přihlášky (a podepsané smlouvy o účasti). Ostatní dokumentace může
být následně zaslána k 31. lednu 2016.
Autor knihy Michel Bouvot si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv informaci a jakoukoliv fotografii, která dle jeho názoru
neodpovídá duchu této knihy, která je příliš obsažná, která došla po uzávěrce nebo ve formátu, který není dostatečně kvalitní
pro tisk, a také právo zkrátit texty, které přesahují délku 10 řádků (font Arial).
Náklad se bude odvíjet od počtu publikací objednaných do dubna 2016. Vaše stránka by měla dělat čest Vaší práci, dejte si
tedy prosím záležet, abyste mi zaslali pěkné a kvalitní fotografie!
Finanční podmínky účasti na projektu: Zavazujete se, že po vydání (předběžně v květnu 2016) této knihy odeberete 3 její
exempláře za cenu 3x 18,- eur = 48,- eur plus poštovné. Předplatné stojí 16,- eur za kus, normální cena (po vydání) bude
32,- eur plus poštovné z Francie (přibližně 12 až 15 eur). Úhrada je splatná v období od ledna do března 2016. Jestliže Vaše
úhrada nedorazí do 30. března, nebude Vaše stránka vytištěna (tj. zahrnuta do knihy).
Do konce března si můžete předplatit i více knih za cenu 16,- eur (cena po vydání bude 32,- eur).
Já, podepsaný/á
………………………………………………………………………
prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými podmínkami a že souhlasím se všemi body smlouvy. Zejména uděluji
autorovi knihy právo použít texty a fotografie, které mu zašlu, a publikovat je na stránce knihy, která mi bude přidělena.
Místo: …………………………………………………………….
Datum: …………………………………………………………..
Podpis: …………………………………………………………..

