file_0.png

file_1.wmf



Tisková zpráva EkoCentra Brno ze dne 29. března 2013
________________________________________________________________________________________

9. ročník soutěže Moje Veličenstvo kniha má své vítěze

EkoCentrum Brno udělilo titul Veličenstvo kniha 2013 za nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Po celý rok se jím bude pyšnit Žaneta Lažková ze ZŠ Komenského náměstí ve Slavkově u Brna, která vytvořila knihu Začátek a konec žárovky-Járovky. 

Moje Veličenstvo kniha je u nás ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež zaměřená na knižní tvorbu. Odborná porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem. Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

Soutěže Moje Veličenstvo kniha se v letošním roce mohli zúčastnit žáci a studenti základních a středních škol v Jihomoravském kraji. Zapojit se mohli jednotlivci i kolektivy v kategoriích 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, střední škola. Letošní inovovaná podoba soutěže je součástí projektu Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v environmentálním vzdělávání s důrazem na realizaci praktických programů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s tvořivými dílničkami a výstavou vítězných prací proběhlo 27. března 2013 v krásné atmosféře terénního střediska v Babicích nad Svitavou. Vítězové soutěže si odnesli diplomy, výtvarné potřeby, knižní ceny nebo čtenářské průkazy do Knihovny Jiřího Mahena.
 
Letošní ročník soutěže přinesl velmi početnou účast: mladí tvůrci do ní přihlásili celkem 75 knih, z toho 42 bylo od individuálních autorů a 33 od autorských kolektivů. Knihy do soutěže dorazily nejen ze základních a středních škol z Brna, ale z celého Jihomoravského kraje. 

“Práce tvůrců jsou rok od roku originálnější a nápaditější. Absolutní vítěz letošního ročníku soutěže například vytvořil knihu schovanou v krabici, ve které byly i funkční žárovky,” ocenila originalitu tvůrců koordinátora soutěže Kateřina Grunová.

Patronem této ojedinělé výtvarně literární soutěže pro děti a mládež se letos již podruhé stal pan Arnošt Goldflam, spisovatel, herec a režisér.

Všechny vítězné práce i s některými dalšími knihami si budete moci prohlédnout na výstavě v Knihovně Jiřího Mahena od 2. května do 30. května 2013 v půjčovní době knihovny. 

Další informace najdete na www.ecb.cz. 
______________________________________________________________________________________

EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu a propagaci ekologicky šetrného a zdravého životního stylu. Provozuje centrum pro veřejnost s knihovnou, ekologickou poradnou, knihkupectvím a dobročinným antikvariátem v Brně na Ponávce 2. Ke stěžejním aktivitám patří také oblíbené programy pro školy a tematické akce pro rodiny s dětmi. Od roku 1996 provozuje sdružení Stezku zdraví z Brna do Lelekovic. Více informací na www.ecb.cz.

