
     Projekt Kde končí svět? vstupuje právě do nové fáze. A zatímco v té úvodní se ptal spí� obecně po 
hranicích světů, nyní své otázky trochu víc specifikuje. Kde končí svět bezstarostného dětství? kde je 
hranice dětského pocitu bezpečí? Letos pod heslem MOJE KNIHA D�UNGLÍ. - MOJE je něco, co 
patří ke mně. KNIHA je přítel, ochránce paměti. D�UNGLE potom je tajemný svět barev a zvuků, 
krásný i děsivý zároveň, kde roz�ířené oči ve tmě mohou patřit dobrému Baghírovi i stra�livému 
�erchánovi. Nebo ty velké oči má můj vlastní strach? 
 Pojďme hledat bezpečí v �ivotě formou psaní � malování � čtení. 
      

 
Projekt 

�Kde končí svět 2002� 
MOJE KNIHA D�UNGLÍ 

 
� stra�ně bych 

potřeboval 
černýho pardála 

Baghíru, 
co chránil  
Mauglího. 

Nebo aby mě táta Vlk 
z Knihy d�unglí 

vzal (úplně malinkýho) 
do tlamy 

a bez nejmen�ího 
�krábnutí 

mě polo�il do tepla 
mezi ostatní 

vlčata 
(A kdy� je někdy v�ecko na draka - Milena Luke�ová: Nahej v trní, Praha, Albatros 1985) 

 
Projekt probíhá pod zá�titou man�elky prezidenta republiky, paní Dagmar Havlové 

 
 

vyhla�ovatel: 
SKIP � Klub dětských knihoven 

 
cíl projektu: 

zastře�ení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven 
rozvoj a podpora dětského čtenářství 
propagace čtenářství na veřejnosti 

propagace činnosti knihoven 
 

podmínky účasti: 
účastnit se mů�e ka�dá knihovna, která včas za�le přihlá�ku příslu�nému regionálnímu 

klubku 
v�echny přihlá�ené akce musí probíhat  pod logem �KDK SKIP � Kde končí svět� 

MOJE KNIHA D�UNGLÍ 
 

kategorie projektu: 
1) oblast dětského čtenářství (aktivity podporující dětské čtenářství) 

2) oblast literárních soutě�í a tvůrčího psaní 
3) oblast výtvarných soutě�í 

4) oblast literárně-dramatická (činnost klubů a krou�ků, dramatizace, výroba loutek�) 



 
 

termíny projektu: 
vyhlá�ení � 4. února 2002 

přihlá�ky �do 15. března 2002 na adresy regionálních klubek KDK SKIP 
regionální klubka ode�lou seznamy přihlá�ených knihoven  - Janě Hladíkové -  (jhladikova@knih-jh.cz)  

do12.4.2002 

regionální kola proběhnou do 24. 5. 2002 
vyhodnocení a nahlá�ení oceňovaných dětí, odeslání materiálů na výstavu do 30. 5. 2002 

� regionální organizátoři si podle místních podmínek stanoví vlastní termíny 
slavnostní zakončení a vyhodnocení � červen 2002 

 
 

 
organizační �táb  

 Mgr. Helena �lesingerová � Knihovna města Plzně 
Eva Kordová � Městská knihovna A. Marka Turnov 

Jana Hladíková � Městská knihovna Jindřichův Hradec 
 

Regionální organizátoři: 
� zodpovídají za sběr přihlá�ek a garantují činnost ve svých regionech 

Praha �Magdaléna Řeřichová, Městská knihovna Praha � rerichom@mlp.cz 
Střední Čechy � Helena Liptáková, Městská knihovna Nymburk � knihovna@nymburk.cz 

Plzeňsko � Mgr. Helena �lesingerová, Knihovna města Plzně - pro.deti@kmp.plzen-city.cz 
Příbramsko � Mgr. Anna Jindrová, Knihovna J. Drdy Příbram � detske@kjd.pb.cz 

Ji�ní Čechy � Jana Hladíková, Městská knihovna Jindřichův Hradec � jhladikova@knih-jh.cz 
Liberecko � Alexandra Bezděková, KVK Liberec (pobočka Kunratická) � svk_kunraticka_lbc@seznam.cz 

Děčínsko � Eva Kub�ová, Městská knihovna Děčín � kubsova@dcknihovna.cz 
Východní Čechy �Dobroslava Strnková, Městská knihovna Nový Byd�ov � knihovna.nb@centrum.cz 

Severní Morava � Dana Kochová, MěK Havířov � město � detske@knih-havirov.cz  
Ji�ní Morava � Mgr. Jana Nejezchlebová, MZK Brno � jananej@mzk.cz 

Zlínsko � Mirka Čápová, Knihovna B.B.B. Uherské Hradi�tě � detske@knihovnabbb.cz 
 
 

Přihlá�ka: 
musí obsahovat v tomto pořadí � 

 

1) kategorie projektu 
2) název akce 

3) stručná charakteristika vlastní akce 
4) jméno knihovnice vč. adresy knihovny, PSČ, telefon,e-mail, fax, region 
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