Tisková zpráva – Soutěž O nejhezčí krajkový obal na knihu Hanse Christiana Andersena.
Sedlčany. V říjnu 2004 u příležitosti Týdne knihoven Městská knihovna Sedlčany spolu s dalšími partnery vyhlásila celorepublikovou soutěž O nejhezčí krajkový obal na knihu Hanse Christiana Andersena.
Cíl této aktivity jsem cítila v několika rovinách. Jednak jsme navazovali na soutěž O nejhezčí krajkovou záložku do knihy, kde prioritou byla propagace české krajky a českých knihoven. Tento cíl, myslím, naplnily obě soutěže bezezbytku. I když vytváření nejhezčího obalu bylo nastavením pravidel přísnější a i výroba a výtvarné zpracování obalu je o hodně náročnější než výroba záložek, soutěže se zúčastnily i některé dětské kolektivy. A tam všude se muselo vysvětlovat, co to vlastně ta krajka je a mnohde i k čemu vlastně slouží knižní obal.
Vzhledem k dvoustému výročí Hanse Christiana Andersena, které se slaví na celém světě, jsem se rozhodla podmínky soutěže ztížit ještě tím, že obal byl určený právě na knihu andersenovskou. Od toho jsem si hlavně slibovala, že se budou číst pohádky a vyprávět o tom, kdo to vlastně pan Andersen byl. Vždyť mnoho dětí již ani tyto pohádky nezná a mnoho dospělých je zapomnělo. I tento záměr soutěž naplnila. Podle dopisů a vyprávění se skutečně četl kolektivně pan Andersen, ale i pouštělo video s jeho pohádkami apod. Dojalo mne i několik dopisů od soutěžících dospělých, kteří psali, jak si po létech přečetli Andersena a jak je překvapila aktuálnost a moudrost jeho příběhů. To se pak snažili přenést do výtvarného zpracování obalů.
V neposlední řadě si u podobných soutěží vážím i společné práce. Skupiny se navzájem motivují a vzniká krásná ničím nenahraditelná atmosféra. My jsme si ji mohli v naší knihovně užít při výtvarné dílně na oddělení pro děti.
Soutěž byla určena pro všechny věkové kategorie a bylo velmi náročné ji hodnotit. Vzhledem k tomu, že se sešlo 102 krásných obalů a byla by veliká škoda neukázat je veřejnosti, byla z nich vytvořena putovní výstava. Své putování začne v Národní knihovně v Praze 5. 4. 2005. Zde budou vystaveny nejúspěšnější obaly, které doprovodí putovní výstavu věnovanou Hansi Christianovi Andersenovi. Z Prahy bude výstava pokračovat do Brna a dále po celých Čechách. Své putování pak obaly, alespoň ty opravdu krajkové, ukončí v Dánsku v muzeu H. CH. Andersena. Nezbývá než popřát, aby se práce našich výtvarníků líbila…
Závěrem bych ještě chtěla zdůraznit, že celá soutěž by se neobešla bez sponzorů. Velmi děkujeme firmě NOVASOL, občanskému sdružení KRAJKA, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a v neposlední řadě i velvyslanectví Dánského království v České republice. 
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