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�ád krásného slova           
Odd�lení služeb knihovnám na základ� 

tiskové zprávy a konference Andersen           
 

     U p�íležitosti Mezinárodního dne d�tí se v Zrcadlové kapli Klementina konalo slavnostní 
vyhodnocení další etapy projektu Kde kon�í sv�t.  
 
      Projekt za�al v roce 2004 a je zam��en na propagaci a podporu d�tského �tená�ství. 
Organizuje jej Klub d�tských knihoven SKIP. Tisíce d�tí po celé republice se ú�astní 
�tená�ských, literárních, výtvarných, dramatických a dalších sout�ží po�ádaných ve�ejnými 
knihovnami. V krajských kolech jsou vybráni ti nejlepší, kte�í se zú�astní spole�ného setkání 
v Praze. Poslední etapa byla po�ádána pod spole�ným mottem „Kolik �e�í umíš, tolikrát jsi 
�lov�kem“.  
 
      Delegaci d�tí p�ijala manželka prezidenta republiky paní Livia Klausová. Deset dalších 
d�tí bylo v Klementinu slavnostn� pasováno na Rytí�e krásného slova. Spole�n� s d�tmi se 
rytí�em stala také spisovatelka Ivona B�ezinová a spisovatel, scenárista a herec Zden�k 
Sv�rák. �ád krásného slova, jehož hlavním cílem je podporovat �tená�ství a vztah ke knize u 
d�tí a dosp�lých, získalo doposud 30 d�tských a 8 dosp�lých rytí��. V p�edchozích letech 
p�ijali tento �estný titul nap�. zp�va�ka a here�ka Jitka Molavcová �i spisovatelé Zbyn�k 
Malinský a Markéta Zinnerová. 
 
      Téma pro další etapu projektu je „Díky za pohádku“. Akce p�ipravované v knihovnách 
budou sm�rovány k p�íprav� oslav 200. výro�í narození spisovatele Hanse Christiana 
Andersena. 
 
      Jak slavnostní setkání prožíval jeden z ocen�ných d�tských rytí��, se do�tete v 
samostatném �lánku Daniela Lustiga „Jak jsem se stal rytí�em“. 
 
      Na záv�r si pro p�iblížení atmosféry slavnostní chvíle dovolíme ocitovat �ást dopisu 
kolegyn� Magdaleny Novákové z M�K �ervený Kostelec: 
 
      Setkat se s rytí�em v dnešní usp�chané dob� bylo pro mne a dv� d�v�ata ze �tená�ského 
kroužku opravdovým zážitkem. Vychutnávaly jsme si slavnostní náladu, milá setkání s 
kolegyn�mi, d�tmi a um�lci. Spisovatelka Ivona B�ezinová, spisovatel Zbyn�k Malinský a 
herec Zden�k Sv�rák dodali slavnosti lesku. �lov�k m�l možnost si ov��it, že práce s knihou 
a d�tským �tená�em p�ináší dobré ovoce. 
 
      Až se v budoucnu setkám s pochybnostmi o využití knihoven, o pot�eb� nových knih a 



práci s d�tským �tená�em, usm�ji se, protože se mi vybaví zapln�ný sál Zrcadlové kaple v 
Klementinu a budu v�d�t, že vše je pot�ebné a v�bec nejde o zbyte�nosti. Jen je nutné o tom 
všem p�esv�d�it nezasv�cené, a toto setkání je jednou z cest. 
 
      Díky za milý zážitek – být p�i tom. 
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