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Typospacer II na XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
Druga edycja Typospacerów, cyklu gier miejskich organizowanego przez Koło Naukowe Edytorów
Uniwersytetu Łódzkiego, odbędzie się w ramach XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi w drugiej połowie kwietnia bieżącego roku.
Wiosna powoli daje już o sobie znać, więc po pierwszym typospacerze, którego miejscem był Pałac
Izraela Poznańskiego, czas wreszcie udać się w teren. Na drugą odsłonę swego autorskiego projektu, typograficznej gry miejskiej, organizatorzy z KNE UŁ zaproszą wszystkich zainteresowanych do zespołu
obiektów pofabrycznych na Księżym Młynie. Pośród jego zabudowań uczestnicy wezmą udział w nietypowych podchodach, których celem będzie rozwijanie spostrzegawczości i kreatywności oraz nauka
podstaw typografii i praktycznie wykorzystanie tej wiedzy w formie zabawy i konkursu z atrakcyjnymi
nagrodami.
Ze względu na formę podchodów, najlepiej jest przyjść na typospacer ze znajomymi. Uczestnicy zostaną bowiem podzieleni na niewielkie grupki zadaniowe. Nie jest wymagane zgłoszenie uczestnictwa
w imprezie, każdy jednak powinien mieć ze sobą aparat fotograficzny lub inne urządzenie pozwalające
na utrwalanie obrazów (będzie niezbędne do wykonania jednego z zadań).
Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w Typospacerze II jest fakt, że odbędzie się on w ramach
XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (16–23 kwietnia 2012 r.). Hasłem tegorocznej edycji imprezy są słowa: Z wiedzą do sukcesu.
Typospacer II odbędzie się 21 kwietnia w godzinach 11.00–13.00. Punktem zbiórki jest Park Źródliska (róg ulic Przędzalnianej i Piłsudskiego).
Patronat medialny nad drugim Typospacerem objęli: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej,
portale internetowe Eldezet.pl i Halo Łódź oraz Studenckie Radio „Żak” Politechniki Łódzkiej.
Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: KLIK!
———
Typospacery to inicjatywa Koła Naukowego Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego — zdobywcy I miejsca w kategorii Konferencja Roku 2011 konkursu Studenckiego Ruchu Naukowego Fundacji „Fundusz
Pomocy Studentom”. Jest to cykliczna impreza nastawiona na rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości
poprzez szukanie elementów typograficznych w architekturze i przyrodzie. Typospacery to także forma
popularyzowania wiedzy na temat typografii, czyli dziedziny zajmującej się użyciem znaków pisarskich
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w druku, publikacjach elektronicznych czy w przestrzeni miejskiej. Pierwsza edycja odbyła się w Muzeum Miasta Łodzi (Pałac Izraela Poznańskiego) w grudniu 2011 roku. Jej uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu na temat historii typografii, zwiedzili wnętrza Pałacu oraz dowiedzieli się jak i do czego
XIX-wieczni łódzcy fabrykanci wykorzystywali typografię w swoim życiu codziennym.
Więcej informacji o inicjatywie znajduje się pod adresem: kne.uni.lodz.pl/typospacery
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