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U příležitosti mezinárodního Dne knihy, který připadá právě na 23. dubna,
zveřejnil Památník národního písemnictví (PNP) výsledky výzvy „objev ex
libris, vyryj značku”. Do otevřené výzvy o nejlepší knižní značku se
přihlásilo 74 dětí a studentů s více než stovkou vlastnoručně vytvořených
ex libris.

Výzva #objevexlibris #vyryjznacku reagovala na druhé video ze seriálu
animované postavičky Karantéňana, který zastupuje lektorské programy
PNP v době protiepidemických opatření. Pod názvem Karantéňan II.
Udatný představilo video nejen stručnou historii fenoménu ex libris
zábavnou a hravou formou, ale přineslo také kompletní vizuální návod, jak
si originální knižní značku (razítko) vyrobit doma.

Karantéňan obdržel ukázky ex libris ze všech koutů ČR od jednotlivců,
školních kolektivů i čtenářských kroužků. Porota ze 74 autorů vybrala tři
vítěze, kteří získávají Kreativní balíček ex libris pro malé i velké tvůrce.
Vítězné ex libris ze studentské kategorie je oceněno knižním balíčkem a
všichni účastníci navíc získávají volnou vstupenku na letní výstavu do
letohrádku Hvězda. Vyhlášení vítězů proběhlo formou videa a všechny
zaslané ex libris jsou k prohlédnutí ve fotogalerii na sociálních sítích
Karantéňan a na webu PNP.

Ocenění autoři ex libris:

Mikeš Homola, 7 let
Dan Černý, 8 let
Matěj Pelikán, 10 let

Julie Jungrová, 16 let (studentská cena)

Památník národního písemnictví ocenil
nejlepší knižní značky ex libris ve výzvě
pro děti
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Projekt Karantéňan bude pokračovat třetím ze série videí a přinese další,
prázdninovou výzvu. Dětem tentokrát přiblíží fungování soutěže o
Nejkrásnější české knihy roku, kterou každoročně pořádá Ministerstvo
kultury ČR společně s PNP.

O projektu
Projekt Karantéňan je lektorským programem Památníku národního
písemnictví, který z důvodu karanténních opatření není možné realizovat
jinak, než online. Postava Karantéňana jako superhrdiny odkazuje v tomtéž
smyslu na „hrdiny dneška“ – hrdinství v atmosféře koronaviru překračuje
hranice fikce a děti se s ním setkávají i v běžném životě. Prostřednictvím
edukačních videí a motivačních výzev si projekt klade za cíl inspirovat děti
i dospělé k vlastní tvorbě. Karantéňan funguje na platformách Facebook,
Instagram a Youtube.




