Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace Pardubického kraje
a Svaz knihovníků a informačních pracovníků – Klubu dětských knihoven vyhlašují
literární a výtvarnou soutěž

Kde končí svět?

2013 – 14

Nejmoudřejší je číslo …
Literární téma:
Kdo je jednička a kdo nula?
Do třetice všeho dobrého i zlého…
Podmínky soutěže:
Na uvedená témata můžete volně navázat a rozvíjet je podle své fantazie. Přijímáme
prózu i poezii, maximálně v rozsahu 3 stran A4, velikosti písma 12. Práci označte
těmito údaji: jméno a příjmení, adresa bydliště (případně e-mail adresa), škola, rok
narození a souhlas zákonného zástupce s vystavením práce.
Kategorie soutěže:
Účastníci budou rozděleni do 3 věkových kategorií (6 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 16 let).
Porota vybere z každé věkové kategorie 5 prací, které budou odměněny knihou.
Další odměnou pro vítěze bude květnové setkání všech oceněných tvůrců v krajské
knihovně, kde pro ně bude připraven zábavný program. Vítěz krajského finále bude v
Zrcadlovém sále Klementina pasován „Rytířem krásného slova.“
Termín odevzdání prací: 16. prosince 2013
Termín vyhlášení výsledků místního kola: 11. dubna 2014

Výtvarné téma:
Rozhlížím se po světě a počítám – jedno je slunce, dvě jsou ruce, tři jsou královští
synové, čtyři jsou roční období … a jak je to dál?
Podmínky soutěže:
Na uvedené téma můžete volně navázat a rozvíjet je podle své fantazie. Malujte,
kreslete, modelujte (vytvářejte svá dílka z papíru i z přírodních materiálů). Propojení
literární složky a výtvarné není překážkou. Práci označte těmito údaji: jméno a
příjmení, adresa bydliště (případně e-mail adresa), škola, rok narození a souhlas
zákonného zástupce s vystavením práce.
Kategorie soutěže:
Děti budou soutěžit ve 4 věkových kategoriích (předškolní věk, 6 – 9 let, 10 – 12 let,
13 – 16 let). Porota vybere z každé věkové kategorie 5 prací, které budou odměněny
knihou. Vítězná práce bude vystavena spolu s dalšími výtvarnými pracemi dětí KDK
Východočeského kraje ve výstavních prostorách KK v Pardubicích. Další odměnou
pro vítěze bude květnové setkání těchto oceněných tvůrců v krajské knihovně, kde
pro ně bude připraven zábavný program.
Termín odevzdání prací: 21. března 2014
Termín vyhlášení výsledků místního kola: 18. dubna 2014
Soutěžní práce zasílejte nebo odevzdávejte na adresu:
Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice

Více informací:
Jitka Kyclová, Kristýna Obrdlíková, tel: 466 531 246,
e-mail: j.kyclova@knihovna-pardubice.cz
Blanka Skalická, Lenka Šilarová, te: 466 531 245 a www.kkpce.cz

