Tisková zpráva – Rozhodněte o nejlepším Malém ilustrátorovi a spisovateli pro školní rok 2005/2006.
Sedlčany. V Městské knihovně Sedlčany máte od pátku 5. 5. 2006 až do středy 31.5. 2006 jedinečnou možnost pomoci rozhodnout o tom, která ilustrace a pohádka v letošním školním roce zvítězí.
 Pracovnice městské knihovny již od roku 2001 pořádají anketní soutěž pro 2. třídy sedlčanských základních škol s názvem Malí ilustrátoři. Tato anketa je nejenom mezi čtenáři velmi oblíbená. Hlasování se také rádi účastní návštěvníci Úřadu práce, protože je umístěna na chodbě v budově, kde obě instituce sídlí. V loňském roce bylo odevzdáno 716 platných hlasů. Malí ilustrátoři jsou od roku 2003 součástí komunitního projektu Lukášek.
Od pátého ročníku je soutěž obohacena o vytvoření vlastní, třídní pohádky, ke které následně děti vytvářely ilustrace. Pokoušíme se tak vyhnout napodobování známých postaviček renomovaných ilustrátorů. A tak si od loňského školního roku druháčci hrají nejenom na Malé ilustrátory, ale i Malé spisovatele. Celá soutěž tak završuje výuku informační gramotnosti ve druhých třídách, která se právě týká termínů ilustrátor, spisovatel a seznamuje děti s našimi nejznámějšími osobnostmi v těchto oblastech. Tato výuka probíhá přímo v knihovně. Od loňského roku se také soutěž Malí spisovatelé stala součástí našeho projektu na podporu čtenářství – Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád.
Pro tak malé děti je to úkol jistě velmi nesnadný a záleží hodně na spolupráci s učiteli, aby se záměr skutečně podařil. A tak patří dík všem paním učitelkám, které na dané téma s dětmi pracovaly. Nebylo jistě také lehké vybrat  nejlepší ilustrace z každé třídy – vždyť všechny děti v malování zanechaly kus svého srdíčka… V některých třídách vzniklo pohádek více a tak mají hlasující možnost vybírat z 6 pohádek (označeno písmeny A- F) a 38 ilustrací (označeno čísly 1-38). Velmi si vážíme toho, že obě sedlčanské školy naše snažení podporují (i když se jedná o práci „navíc“) a tím nám pomáhají naplňovat i záměr našeho projektu – všem společně nám jde o to, aby děti četly a dokázaly četbě rozumět.
Od počátku soutěže na závěr školního roku děláme pro naše druháčky malou slavnost. Předáváme jim odměny a diplomy. V předloňském školním roce jsme tyto krásné chvíle obohatili ještě o besedu s ilustrátorkou Zdenkou Krejčovou. V loňském školním roce mezi děti přijeli ilustrátorka Inka Delevová, spisovatelka Jaroslava Pechová a umělecký fotograf Milan Richtermoc. Toto setkání se dětem, ale i jejim hostům, velmi líbilo. V letošním roce přijala naše pozvání spisovatelka Alena Ježková a ilustrátorka Renáta Fučíková. Obě dámy přijedou ve čtvrtek 29. června 2006 v 9:00 hod. Snad se toto setkání, které se uskuteční díky grantu Ministerstva kultury České republiky, stane pro děti, učitele i knihovnice nezapomenutelným zážitkem. Autorkám vyšly v roce 2005 dvě knihy a obě získaly vysoká ocenění. Staré pověsti české a moravské (novodobé pojetí pověstí) získaly Cenu knihovníků a Cenu učitelů v anketě SUK 2005 – Čteme všichni a kniha Karel IV. získala prestižní ocenění Zlatá stuha v oblasti literatury faktu pro děti.
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