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Vyhodnocení projektu Kde končí svět 2017/2018

Marta Staníková

V pátek 1. června 2018 byl v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně ukončen 11. ročník projektu Kde končí svět, který 

je vyhlašován pravidelně jednou za dva roky. Podtitul Já jsem tvůj člověk nabízel velkou škálu možností, jak téma 

uchopit. Soutěžící se snažili různými způsoby vyjádřit vztah nás lidí k obyvatelům živočišné říše. Ptali jsme se: Co 

máme společného se zvířaty a co nás odlišuje? Rozum a cit? Schopnost myslet, mluvit a učit se? Dovednost číst? 

Pamatovat si? Jsou lidé lepší než zvířata? Chová se člověk občas jako zvíře? Mazaný jako liška, pilný jako včela, pyšný 

jako páv… Známe pojmy krkavčí matka, mlsná koza, hloupá husa?

V knihovnách našeho regionu se projektu zúčastnilo celkem 956 dětí. Kromě literárních (251 dětí) a výtvarných (744 

dětí) soutěží, které vyhlásilo celkem 20 přihlášených východočeských knihoven, uspořádala knihovna v Přelouči 8 

tematických dílen (172 žáků) a broumovská knihovna 2 besedy (40 školáků).

Nejlepší výtvarné a literární práce z jednotlivých knihoven byly vyhodnoceny 15. května 2018 na slavnostním vyhlášení 

vítězů regionu v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují. Ze 48 nejlepších literárních prací vybralo 46 knihovnic ty 

nejpovedenější, které zde byly oceněny. Jednou z cen pro všechny zúčastněné byla návštěva novoměstského zámku.

Soutěžící na prvních místech ve své věkové kategorii se stali rytířem Řádu krásného slova a zúčastnili se zmíněné 

slavnosti v Klementinu. Této cti se dostalo v první kategorii (6-9 let) Štěpánu Hronešovi ze Dvora Králové nad Labem, 

z druhé kategorie (10–12 let) Marice Rožkové z Litomyšle a za nejstarší kategorii (13–16 let) Monice Vráželové 

z Pardubic. Kromě dětských rytířů byla do Řádu uvedena také ilustrátorka Markéta Vydrová a knihovnice Ája Hrbková 

z Knihovny města Hradce Králové za hru Lovci perel. Její projekt je v současnosti rozšířen v knihovnách celé ČR. 

Součástí programu byl křest knížky pro prvňáčka Bráchova bota za účasti autorek Evelíny Koubové a Radky 

Kielbergerové.

Děkuji všem zúčastněným knihovnám za hojnou účast v 11. ročníku projektu i za všechny krásné a milé literární a 

výtvarné práce. Děkuji východočeskému Svazu knihovníků a informačních pracovníků za finanční podporu, díky které 

obdrželi výherci pěkné ceny.
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