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Vyhodnocení projektu           
Iveta Novotná           

 
     " Kde končí svět?" je celostátní projekt Klubu dětských knihoven SKIP. Letošní již 6. ročník měl podtitul 
"Cesta tam a zase zpátky". Široké a dobře uchopitelné téma dalo knihovnám veliký prostor. Cílem celého 
projektu je zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven. Účastnit se mohla každá 
knihovna z regionu, která se přihlásila do konce loňského roku na adresu regionálního klubka KDK SKIP. 
 
      V našem regionu se přihlásilo do tohoto projektu 22 knihoven. V oblasti literární soutěžilo 20 knihoven 
celkově se 60 pracemi, v oblasti literárně-dramatické 4 knihovny a v oblasti výtvarné pak poslalo do 
soutěže výtvarné práce svých čtenářů 15 knihoven. Zároveň u příležitosti 18. ročníku festivalu Jičín - 
město pohádky, který se konal ve dnech 9. - 14. září vyhlásila Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně ve 
spolupráci s naším klubkem výtvarnou soutěž Cesta tam a zase zpátky - Moje cesta do pohádky. 
 
      Literární práce hodnotily všechny knihovnice z regionu a na společném setkání v knihovně v 
Moravské Třebové, kde byly v každé věkové kategorii vybrány tři nejlepší práce. Zároveň jsme mezi 
nejlepšími autory literárních prací zvolily Rytíře krásného slova, kteří byli v září pasováni v Jičíně. Je to 
Miroslav Balcar z Náchoda a bratři Groňovi z Hradce Králové. 
 
      V rámci projektu Městské knihovny Chrudim a SpZŠ Chrudim Děti dětem aneb Pomůžeme pohádkou 
se konala v divadle Karla Pippicha 28. května 2008 soutěžní přehlídka dramatické tvorby Kde končí svět? 
2008 pro region 08 Východočeský kraj. Pro dětské diváky a knihovnice východočeského Klubka hrály a 
soutěžily děti z Náchoda, Holic, Nové Paky a Chrudimi. Jednoznačným vítězem se stala Městská 
knihovna Nová Paka, jejíž divadelní pohádka rozesmála a roztleskala celé divadlo. Novopačtí malí herci 
nás pozvali na cestu pohádkami. Děti měly vlastnoručně vyrobené kulisy i kostýmy. V pohádce se 
představila spousta pohádkových bytostí a literárních hrdinů. A kdo byli ti úžasní herci? Žáci ze 4. třídy ZŠ 
Komenského v Nové Pace pod vedením Mgr. Heleny Slámové, kteří pravidelně navštěvují novopackou 
knihovnu a spolupracují s ní. V tomto projektu účinkovalo také během dvou dnů několik MŠ a ZŠ z 
Chrudimi a okolí. Ústřední hrdina Světošlápek Péťa děti dva dny zval na cesty. Tak jsme se podívali nejen 
do pohádky, ale také na Havaj, do Mexika, vodní říše, k indiánům, do Afriky. Procestovali jsme celý svět. 
Pohádky a vystoupení shlédlo přes 800 dětí a hostů. Celkový výtěžek 16 860 Kč byl věnován 
handicapovaným dětem, děvčátkům Elišce a Alžbětce Svobodovým a MŠ Svatopluka Čecha v Chrudimi. 
A tak děti dětem pomohly pohádkou a za to si všichni na závěr pořádně zatleskali. 
 
      Vyhodnocení regionálních kol a předání cen ze všech soutěžních oblastí proběhlo 9. června 2008 ve 
Slatiňanech. Záštitu nad touto akcí převzal starosta města MVDr. Ivan Jeník a ceny vítězům předával 
místostarosta Vítězslav Kolek. Vyhlášení se uskutečnilo ve Společenském domě, kde zároveň proběhla 
výstava všech výtvarných prací z celého regionu. Výstava byla k vidění pro veřejnost dále ještě tři dny. 
Navštívily ji nejen děti ze Slatiňan, ale také z okolních vesnic. Vítězem výtvarné soutěže se stala 
Knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod. 
 
      Do Slatiňan přijelo 21 knihovnic a 62 dětí z celého našeho regionu. O bohatý kulturní program se 
postarala ZUŠ ve Slatiňanech. Po této slavnostní chvíli, kdy byly předány diplomy a ceny těm nejlepším, 
následoval společný oběd v Zámecké restauraci. Odpoledne byl připraven výchovně-vzdělávací program 
ve Státním hřebčíně. Kromě prohlídky hřebčína na děti čekalo malé překvapení a všichni si mohli 
postupně vychutnat jízdu kočárem kolem zámeckého parku. Také samotná prohlídka byla pro děti něčím 
neobvyklým. Za výkladu paní průvodkyně se seznámily s prací v hřebčíně a podívaly se i tam, kam se 
normální návštěvníci nedostanou. 
 
      Našemu setkání přálo nejen počasí, ale hlavně přátelská atmosféra, a všichni se už těšili do Jičína, 



kde měl projekt Kde končí svět letos své vyvrcholení. 
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