LITERÁRNO-VÝTVARNÁ SÚŤAŽ pre školákov

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestská knižnica,
Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka
vyhlasujú 4.ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov BRATISLAVA, MOJE MESTO 2014
Téma: OSUDOVÝ ROK 2014 (fantasy poviedka)
NÁMETY LITERÁRNYCH A VÝTVARNÝCH PRÁC:
1. V ROKU 2014 SA NARODIL NIEKTO, KTO NAVŽDY ZMENIL DEJINY BRATISLAVY...
Kto sa narodil? Ako sa volal(a)? Ako ten človek zmenil osud mesta? Plánoval to alebo sa to stalo
náhodou? Ako sa zapísal do dejín? Bolo to prínosom alebo nešťastím pre mesto?
2. V ROKU 2014 V BRATISLAVE VZNIKLO NIEČO, ČO SA STALO SVETOVOU ATRAKCIOU...
Čo to bolo? Ako to vyzeralo? Na čo to slúžilo? Bol to výtvor prírody alebo obyvateľov mesta?
3. MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE ZAVIEDLA V ROKU 2014 NOVÚ SLUŽBU: TELEPORTOVANIE DO
SVETA KNÍH...
Kde sa čitatelia teleportovali? Čo zažili? Ako to prebiehalo? Koho stretli? Vrátili sa ešte niekedy?

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: súťažiaci si vyberú námet, ktorý ich najviac inšpiruje a popustia uzdu fantázii.
V literárnej práci sa musí dodržať žáner a rozsah textu do 4 strán formátu A4, či je už písaná strojom alebo
čitateľne rukou. Hodnotiť sa bude originálny nápad, napätie príbehu i zručnosť v písaní daného žánru.
Vo výtvarnej práci sa podmienky nekladú. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu, či
kombinácia rôznych výtvarných techník. Aj názov súťaže prezrádza, že v námete prác má figurovať Bratislava.
Všetci súťažiaci uvedú na svojej práci jej názov, výber témy, svoje meno a priezvisko, adresu bydliska,
adresu školy, triedu a vek. Výhercov čakajú zaujímavé ocenenia.
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :
1. kategória: najmladší žiaci (1. – 2 . ročník ZŠ)
2. kategória: mladší žiaci (3. – 5. ročník ZŠ, prima osemročných gymnázií)
3. kategória: starší žiaci (6. – 9. ročník ZŠ, sekunda - kvarta osemročných gymnázií)
TRVANIE SÚŤAŽE:
Súťažné práce odovzdajte do 30. apríla 2014 osobne alebo klasickou poštou: Mestská knižnica v Bratislave,
Klariská 16, 814 79 Bratislava 1 (obálku označte názvom súťaže). Literárne práce môžete zaslať mailom:
dramaturgia@mestskakniznica.sk
Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností v literárnej či
výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa i trávia voľný čas. Súťaž má
upriamiť pozornosť na Bratislavu a najmä – predstaviť hlavné mesto jeho obyvateľom očami detí.
SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE A OCENENIE VÝHERCOV SA USKUTOČNÍ
KONCOM MÁJA 2014.

