Nadace Tomáše Bati
The Thomas Bata Foundtion
Připravovaný první ročník festivalu TB I

TÝDEN BAŤA, který proběhne v termínu 21.3.-24.3.2017.

Pořadatelem je Nadace Tomáše Baťi ve Zlíně. Cílem tohoto projektu je přiblížit nejen obyvatelům Zlína, ale i
široké veřejnosti během jednoho týdne v roce přesah filosofie Baťa do současnosti se zasazením do jarního
prostředí. Jednou z vybraných aktivit budou také Baťovské knihovničky, jež budou umístěny na různých
frekventovaných a atraktivních místech města Zlína.
Tomáš Baťa podporoval řemesla a mladé lidi. Protože cítíme a uznáváme hodnoty i zásady
zakladatele našeho krajského města, rozhodli jsme se oslovit žáky Vaší školy o zpracování návrhů a výrobu
Baťovských knihovniček.
Obecné zadání :
Počet navrhovaných a realizovaných knihovniček : 5 ks, každá v jiném provedení a designu.
Počet uložených knih k zapůjčení : 20-25 ks
Odolnost proti povětrnostním vlivům : ANO
Prosklení : ANO, volně přístupná
Zadání :
Forma práce :

práce jednotlivce

1. Kresebné studie
2.Výkresová dokumentace - provedení tuží , možnost tvorby v grafickém programu

Téma :

BAŤOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Obecné ustanovení :
Nakreslete Baťovskou knihovničku tak, aby svým technickým uspořádáním a vybavením splňovala
požadavky trvalého užívání a byla k tomuto účelu užívána v exteriéru. Návrh a řešení volte tak, aby odpovídal
požadavku umístění na frekventovaném místě. Při konstrukčním řešení dejte důraz na to, aby nebyla
opomenuta funkce knihovničky, Hlavní obrazy výrobku doplňte řezy a potřebnými tvarovými a konstrukčními
podrobnostmi. Detailní a konstrukční řešení výrobku řešte tak, aby bylo v takovém rozsahu a podrobnostech,
aby bylo úplným podkladem pro výrobní účely.
Při tvorbě dbejte na čistotu práce, zásady správného kreslení podle normy ČSN 01 36 10 a norem
souvisejících, / materiály, řezy, detaily, zásady správného kótování, rozmístění a měřítek, 3D vyobrazení. /
Předložené práce by měly splňovat kritérium správné konstrukce, funkčnosti, originality a kreativity.
Můžete pracovat v grafickém programu, nebo manuální technikou.
Svou práci průběžně konzultujte s vyučujícím .
Termín zadání : leden 2017
Datum ukončení / odevzdání / kompletní práce do :

31.1.2017

