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Soutěž Moje Veličenstvo kniha zahájila již 8. ročník

EkoCentrum Brno vyhlásilo 8. ročník oblíbené výtvarně literární soutěže pro děti a mládež Moje Veličenstvo kniha. Soutěžní příspěvky je možno doručit do 29. 3. 2012. 
“I když do uzávěrky soutěže zbývá téměř měsíc, první soutěžní práce již dorazily. Jsou velice nápadité a originální a přicházejí k nám do Brna z celé republiky,” informovala organizátorka letošního ročníku Kateřina Ševčíková z EkoCentra Brno.  

Soutěže Moje Veličenstvo kniha se každoročně účastní tvůrci z celé republiky. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy v kategoriích do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let a 14 až 18 let. Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha 2012.

“Stejně jako v předchozích letech bude i letos hodnotit knihy odborná porota. Porotci se zaměří na literární složku i výtvarné pojetí, použití recyklovaných a přírodních materiálů, technické zpracování knihy a především originalitu a celkový dojem. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i kolektivy do 18 let,” doplnila Ševčíková.

Patronkou této ojedinělé výtvarně literární soutěže pro děti a mládež je Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku a provozovatelka studia pro hubnutí a formování postavy, která se zúčastnila i loňského slavnostního vyhlášení výsledků v Terénním středisku Babice nad Svitavou. “Překvapila mě originalita a nápaditost tvůrců knih. Těší mě, že se dnešní mládež věnuje literatuře a knihám,” prozradila Kašpárková.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 20.4. v Terénním středisku Babice nad Svitavou a bude opět spojeno s tvořivými dílničkami pro všechny děti.

Díky tradičně dobré spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně budou všechny vítězné práce po vyhlášení výsledků vystaveny v prostorách knihovny na Kobližné od 2.5. do 30. 5. 2012.

Akci podporuje Statutární město Brno, Městská část Brno-střed, nakladatelství Fragment, nakladatelství Jota, Brněnský deník Rovnost.
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou, ekologickou poradnou a knihkupectvím v Brně na Ponávce. Ke stěžejním aktivitám patří také výukové a volnočasové programy pro děti a vzdělávací program pro dospělé. Od roku 1996 realizuje sdružení projekt Stezky zdraví Brno – Lelekovice. Více informací na www.ecb.cz.
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