LITERÁRNO-VÝTVARNÁ SÚŤAŽ pre bratislavských školákov
Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou,
Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 7. ročník
súťaže vlastnej tvorby školákov BRATISLAVA, MOJE MESTO 2017
Téma súťaže:

Putovanie časopriestorom
Obyvateľmi Bratislavy nie sme len my teraz. Žili tu ľudia už veľmi dávno a budú žiť celé generácie po nás.
Skúsme vymyslieť príbeh, v ktorom sa obyvatelia nášho mesta presunú v čase o niekoľko storočí vpred
alebo nazad. Zistia, že sú stále na tom istom mieste? Čo sa v tomto meste zmenilo A čo ostáva rovnaké?
Aké dobrodružstvo zažijú? Dokážu zmeniť dejiny?

Literárne práce:
1. Kelti v Bratislave
Pred naším letopočtom vzniklo na území dnešnej Bratislavy veľké a významné keltské oppidum (tj.
predchodca mesta). Boli tu kamenné brány, odvodňovacie kanály, obydlia, ktoré si ľudia stavali pod zemou
(zemnice, polzemnice), ale aj domy a paláce na rímsky spôsob, na ktorých stavbu si Kelti najímali rímskych
remeselníkov.
Napíšte príbeh o tom, ako Kelti navštívili dnešnú Bratislavu. Ako sa im podarilo presunúť sa v čase? Čo zažili
v dnešnej Bratislave? Chceli sa radšej vrátiť do minulosti alebo sa rozhodli ostať? Čo si so sebou doniesli
a/alebo odniesli? Ako sa dorozumeli s obyvateľmi? Ako na nich pozerali súčasní ľudia?
Viac informácií o Keltoch sa dozviete napr. na výstave Kelti z Bratislavy v podzemných priestoroch
Bratislavského hradu.
http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=kelti-z-bratislavy
2. Návšteva z budúcnosti
V roku 2500 poveria expedíciu vedcov, aby sa vrátila do minulosti Bratislavy - do roku 2017. Cieľom
expedície bude zabrániť hroziacej katastrofe, zmeniť osud a dejiny mesta. Čo hrozilo nášmu mestu? Ako sa
tomu dalo predísť? Podarilo sa to? Ako sa vedcom páčila výprava do dnešnej Bratislavy, keď boli zvyknutí
na techniku z roku 2500?
Napíšte sci-fi poviedku.
3. Prečo (ne)chcem bývať v Bratislave
Vyjadrite svoj vzťah k Bratislave vo veršoch. Prečo tu žijete radi, prípadne, prečo by ste sa chceli
odsťahovať. Ako sa bude podľa vás vyvíjať budúcnosť nášho hlavného mesta?
Podmienkou je, aby sa vaša výpoveď rýmovala, tzn. musí mať formu básne alebo rapu.
Práce by mali mať rozsah maximálne 4 strany A4. Oceníme originálny nápad, fantáziu, myšlienku príbehu
a zručnosť v písaní v rámci daného žánru.

Výtvarné práce:
Ľubovoľnou technikou alebo ich kombináciou zachyťte život na území dnešnej Bratislavy
1. v období Keltov, tzn. približne pred 2000 rokmi
2. v roku 2500

Oceníme najmä obrazy zo života obyvateľov, dobové šaty, náradia či činnosti, predstavy, ako naše mesto
vyzeralo alebo bude vyzerať. Pokúste sa zachytiť atmosféru doby a život, ako si ho v danej dobe
predstavujete.
Oceníme originalitu, nápad a výtvarnú zručnosť. Tiež musí byť prítomná téma. Môže to byť dielo
jednotlivca alebo triedneho kolektívu.

Pravidlá súťaže:
Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať tieto údaje (inak môžu byť zo súťaže vylúčené):
meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt (E-mail, telefón), téma súťažného
príspevku
Súťaží sa v troch kategóriách: 1. kategória: najmladší žiaci (1. – 2. ročník ZŠ)
2. kategória: mladší žiaci (3. – 5. ročník ZŠ)
3. kategória: starší žiaci (6. – 9. ročník ZŠ, prima až kvarta osemročných
gymnázií)

Súťažné práce odovzdajte do 30. apríla 2017:
- osobne na Úseku literatúry pre deti a mládež (Kapucínska 1)
- poštou na korešpondenčnú adresu: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava
- elektronicky na adresu vedúcej detského úseku: veduca.detska@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 detí na Bratislavu aj inak, ako sú zvyknuté. Slávnostné vyhodnotenie
a ocenenie výhercov sa bude konať v máji alebo júni 2017.
Dátum a miesto upresníme na www.mestskakniznica.sk, ako aj na stránkach spolupracujúcich inštitúcií.

