Městská knihovna ve Slatiňanech, která je zapojena ve Svazu knihovníků
ČR SKIP, společně vyhlašují pro rok 2008

„Projekt: Kde končí svět? 2008 – Cesta tam a zase zpátky!“
Projekt Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět? Vstupuje již do šestého ročníku.
Cíl projektu:
- zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven
- rozvoj a podpora dětského čtenářství
- propagace čtenářství na veřejnosti
- propagace činnosti knihoven
Kategorie projektu:
1/ oblast literárních soutěží a tvůrčí psaní
2/ oblast výtvarných soutěží

Název akce : CESTA - CESTOVÁNÍ
Styl literární soutěže : libovolný
Zamysleme se nad tématem projektu : Cesta tam a zase zpátky.
Široké a dobře známé téma dává prostor pro aktivity všeho druhu. Cesty a putování v přímém
i přeneseném slova smyslu. Cesty na druhý konec světa, cesty k moudrosti, cesty osudu, cesty
k literatuře, k sobě i druhým, cesty domů…
Někdo podnikl prázdninovou cestu, možná si psal cestovní deník?
Někdo urazil dlouhou cestu v sobě – odpustil, poučil se, změnil názor.
Někdo si naše cestu ke knize a nakonec i do knihovny.
A kudy vedla cesta člověka, který se později stal slavným spisovatelem?
Jaké to bylo, když šel Honza do světa? / jaké vykonal dobré skutky, jak byl za ně odměněn ?/
Jak se cestuje po zemi a vzduchem?
Kdo to cestoval pomocí letadla či přenášela?
Co takhle cesta k moři, pád ke dnu, výstup na vrchol hory?
Kam patří střelka kompasu, co k čemu nás přitahuje? Kdo ukazuje směr?
Patří k životu semafor? Co má v životě červenou a co zelenou?
Jak může vypadat mapa života?
Čeho vláčíme plný kufr? Co dalo jméno vesnici, odkud nám přišla pohlednice? Máme
cestovní horečku, když se chystáme za dobrodružstvím?
Čteme si verše vylepené v tramvaji?
Zprostředkuje nám Literární cestovka Cestičku k domovu, Cestu do pravěku či Cestu kolem
světa za 80 dní?

Termíny projektu:
Ukončení soutěže a odevzdání literárních prací do Měk Slatiňany nejpozději do :
14. BŘEZNA 2008 /práce označené jménem,adresou, tel. číslem a rokem narození autora/
Regionální vyhodnocení proběhne právě ve Slatiňanech dne 9. června 2008 a s ním bude
současně probíhat i výstava nejlepších prací .
Celostátní vyhodnocení těch nejlepších bude probíhat v Jíčíně – městě pohádek
dne 12. září 2008.

