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Projekt: Kde končí svět?
2005/2007
Oddělení služeb knihovnám
Slon a mravenec
Slon je silnější než komár, tisíce komárů jsou silnější než velké stádo slonů.
(africké přísloví)
Projekt Klubu dětských knihoven SKIP KDE KONČÍ SVĚT? vstupuje právě do pátého
ročníku. Zatímco poprvé jsme se společně s dětmi ptali, kde jsou hranice našich světů,
podruhé: jak se v tom světě cítíme - zda se cítíme v bezpečí, a potřetí: jak se v tom
našem světě dorozumíváme, počtvrté byla otázka na první pohled skrytá, namísto
otazníku vykřičník: Díky za pohádku! Hodný pan Andersen nás pozval na oslavu
dvoustých narozenin a pomohl nám uvěřit, že podobně jako většina pohádek náš svět
jednou skončí dobře.
České národní pohádky jsou obydlené princeznami a chasníky, ale i trpaslíky a obry.
Hrdiny jedné z půvabných knížek spisovatelky a malířky Daisy Mrázkové jsou zase
zvířátka. Veverka, slon a mravenec žijí společně v jeskyňce a nemají to vůbec snadné.
(“Poslyš, veverko, řekla jednou veverce jiná veverka, copak je tohle za hospodářství, ten
slon je pro tebe moc velký a ten mravenec je přece pro tebe moc malý, odstěhuj se od
nich! Ale veverka řekla: Co tě napadá, co bych si bez nich počala, vždyť já je mám r á d
a !”) Příběh o protikladech, toleranci a o lásce dal název nové etapě našeho projektu.
Tak tedy:
SLON A MRAVENEC
Velké a malé v životě a ve světě
Obr a Paleček, dospělý člověk a člověk-dítě, moře a louže, hora a zrnko písku,
velkoměsto a vesnička, malé a velké národy, skromný domov a širý svět, významné –
nevýznamné, podstatné – nepodstatné…
Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Mohou
se opět zaměřit na pohádky (co se stane, když něco přeroste – např. řepa veliká,
převeliká?). Mohou se opřít o klasiku (jak se asi cítil Gulliver na cestách – v Lilliputu mezi
trpaslíky či v Brobdingnagu mezi obry?). Mohou se pustit do teorie relativity (je malé
malým a velké velkým? - platí to všude a za všech okolností? – je vážně lepší být prvním
na vsi nežli druhým v Římě?). Mohou se vrhnout na hrdiny a jejich činy (ty skutečné,
anebo literární), ponořit se do dětské duše, mluvit o cestě, růstu, o toleranci k
protikladům… Čtenářské, literární, dramatické a výtvarné aktivity pro děti lze přirozeně
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rozšířit na akce rodinného typu, zapojit do hry dospělé a veřejnost.
Fantazii se meze nekladou. Ostatně: “Na maličkostech jsou závislé velké věci” (Titus
Livius) a “Trpaslíci na ramenou obrů vidí dále než obři sami” (D. de Estella).
Vyhlašovatel: SKIP – Klub dětských knihoven
Cíl projektu: Zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven,
rozvoj a podpora dětského čtenářství, propagace čtenářství na veřejnosti, propagace
činnosti knihoven.
Podmínky účasti: Účastnit se může každá knihovna, která včas zašle přihlášku
příslušnému regionálnímu klubku.
Východní Čechy … Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové stanikova@slavoj.cz
Kategorie projektu: Oblast dětského čtenářství (aktivity podporující dětské
čtenářství), oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní, oblast výtvarných soutěží, oblast
literárně dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek…).
Přihláška: (musí obsahovat údaje v tomto pořadí): Kategorie projektu, název akce,
stručná charakteristika vlastní akce, jméno knihovnice včetně adresy knihovny, PSČ,
telefon, e-mail, fax, region (východní Čechy).
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