Tisková zpráva – Děti a krajka aneb První novoroční výstava v sedlčanské knihovně
Sedlčany. 6. 1. 2005 v 16:30 mají všichni zájemci ojedinělou příležitost zúčastnit se tříkrálové vernisáže výstavy Děti a krajka. Možná si kladete otázku, proč ojedinělou příležitost? Mezinárodní krajkářská organizace OIDFA pořádá jednou za dva roky světový kongres. A právě v červenci roku 2004 se takový kongres konal v Praze. Byla to velmi významná událost nejenom pro všechny krajkářky a krajkáře, ale i pro všechny obyvatele České republiky. V rámci kongresu naši zemi navštívilo veliké množství cizinců. Konala se k němu celá řada doprovodných akcí – výstavy nejenom v Praze, ale po celé republice, workshopy, přednášky, soutěže… A jsme u toho. Jedna ze soutěží se jmenovala právě Děti a krajka. Krajky byly samozřejmě vystaveny na samotném kongresu, ale byla z nich také vytvořena výstava putovní. Ta startuje své putování právě v sedlčanské knihovně a máme radost, že je to právě u nás. Vždyť soutěže se zúčastnila i naše sedlčanská děvčata. A nejenom v této soutěži byla úspěšná. Za zmínku jistě stojí, že sedlčanské krajkářky se zúčastnily i soutěže O nejkrásnější záložku do knihy a jedna bývalá žačka kroužku paličkování při 1. Základní škole Sedlčany se úspěšně zapojila do mezinárodní soutěže Šperk a její práce byly přijaty i na módní přehlídku, která hodinovým programem prezentovala celému světu moderní českou krajku. Díky všem těmto dílčím úspěchům nutno říci, že jméno našeho města se učili vyslovovat všichni, kteří kongres navštívili.
Výstava Děti a krajka bude doplněna ještě dětskými pracemi, které od září 2004 vznikají v kroužku paličkování při 1. Základní škole v Sedlčanech. Na vernisáži vystoupí se svým programem děti ze 2. třídy a malí flétnisté ze školního klubu téže školy. Právě na 1. Základní škole v Sedlčanech se již více než před 11 lety s paličkováním začalo. Účast na vernisáži přislíbila Anna Halíková, prezidentka Kongresu OIDFA v Praze a Jana Lavičková, organizátorka celostátní soutěže Děti a krajka. Výstavu můžete obdivovat v Městské knihovně Sedlčany od 6. 1. 2005 do 2. 2. 2005 a to vždy v provozní době knihovny.
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