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CO?
Typospacery – rodzaj gry miejskiej mającej na celu przybliżenie szerszym kręgom fascynującego świata typografii. Celem Typospacerów jest szukanie elementów typograficznych w architekturze i przyrodzie oparte na wspólnej zabawie, rozwijaniu spostrzegawczości oraz wyobraźni. Chcemy zwrócić uwagę na to, co z pozoru niewidoczne, odkrywać na nowo miejsca
znane. Jednak jest to jedynie ogólnikowy zarys tego, czym są typospacery, ponieważ każdy
z nich (w bieżącym roku akademickim są planowane co najmniej trzy + edycja specjalna
z okazji Dnia Dziecka) będzie miał inny motyw przewodni i będzie nastawiony na inną formę poszukiwania typografii.
TYPOSPACER I
Odbędzie się już 11 grudnia 2011 r. o godzinie 16.00 w murach Pałacu Izraela Poznańskiego (Łódź, ul. Ogrodowa 15 — przy zbiegu z ul. Zachodnią) i potrwa ok. 1,5 godziny.
Organizatorzy zapewniają:
• krótki wstęp na temat typografii;
• relaksujący (ale jednocześnie pouczający) spacer po wspaniałych wnętrzach Pałacu
Izraela Poznańskiego połączony z dyskusją na temat elementów typograficznych prezentowanych w tym zabytku przez Muzeum Miasta Łodzi;
• mini-konkurs (szczegóły stanowią pilnie strzeżoną tajemnicę) z atrakcyjną nagrodą (forma nagrody pozostanie, podobnie jak zadanie konkursowe, niespodzianką,
ale w trawie piszczy, iż będzie to naprawdę miła niespodzianka);
• miłą atmosferę na dobry początek końca weekendu.
Z przyczyn niezależnych od organizatorów, uczestnictwo w tym konkretnym Typospacerze wiąże się z opłatą w wysokości 5 PLN za osobę (jest to koszt biletu wstępu narzucony
przez Muzeum Miasta Łodzi). Prosimy jednak o wyrozumiałość — Muzeum jest instytucją
kulturalną, która musi na siebie zarabiać (przynajmniej częściowo).
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Więcej na temat akcji można przeczytać na stronie internetowej Koła Naukowego Edytorów: http://kne.uni.lodz.pl/typospacery
Logotypy i bannery Typospacerów oraz KNE UŁ do pobrania ze strony:
http://kne.uni.lodz.pl/typospacery/materialy-dla-mediow/
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