Soutěž O nejhezčí krajkový obal na knihu Hanse Christiana Andersena



Zápis o konání vyhodnocení soutěže a složení poroty:


Kdy se vyhodnocení konalo:
22. března 2005 

Kde se vyhodnocení konalo:
Velvyslanectví Dánského království, Maltézské náměstí 5, Praha 1

Složení poroty:
předsedkyně poroty: akademická malířka Milča Eremiášová, textilní výtvarnice
Velvyslanectví Dánského království: Jørgen Bøjer, velvyslanec Dánského království v České republice
Sdružení Krajka: Anna Halíková, předsedkyně sdružení a textilní výtvarnice
Svaz knihovníků a informačních pracovníků: Mgr. Zlata Houšková, tajemnice SKIP
Městská knihovna Sedlčany: Anna Tauberová, studentka 3. ročníku Střední umělecké školy textilních řemesel

Zapisovatelka a hlavní organizátorka soutěže:
Blanka Tauberová, vedoucí Městské knihovny Sedlčany

	Hodnocení poroty:
Porota soutěže se celé úterní odpoledne (22. 3. 2005) potýkala s nelehkým úkolem – z obalů na knihy, které do Městské knihovny v Sedlčanech putovaly z různých koutů České republiky, vybrat ty pravé. A bylo opravdu z čeho vybírat a nad čím se zamýšlet. Celkem porota hodnotila 102 obalů v různých technikách a kategoriích. Tato soutěž byla v podmínkách velmi náročná a i na zhotovení  pracná. Proto porota na prvním místě vyzdvihla snahu a obrovské nasazení, se kterým se všichni soutěžící práce zhostili. Zvláště vysoce hodnotila účast soutěžících v kategorii děti 10 – 15 let. I když v této kategorii udělila porota pouze jednu cenu (technika paličkovaná krajka), je velmi nesnadné děti právě v tomto věku nadchnout pro pohádky a výtvarnou činnost. Za to patří všem učitelům a dětem dík poroty. U některých prací byla veliká škoda, že neodpovídaly přesně pravidlům soutěže – měly by tak jistě velikou šanci na získání ceny. U dalších prací (jak v dospělé tak v dětské kategorii) byla zase škoda, že neodpovídaly dané kategorii výtvarně. Proto zůstala některá místa prázdná. Porota rozhodovala ve všech třech vypsaných technikách a ve čtyřech soutěžních kategoriích. V závěru hodnocení se pak rozhodla pro zvláštní ocenění a to u dětských kolektivů a rozdala i několik dalších cen – Cenu úsměvu, Cenu pro nejstarší účastníky soutěže, Zvláštní cenu poroty a Hlavní cenu poroty pro nejlepší práci. Výsledková listina je součástí tohoto zápisu. 

