
 KRÁĽ 
ČITATEĽOV

14.03.2017 o 9:00 hod.

21. ročník 
regionálnej súťaže

o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho
detského čitateľa 

v Ľubovnianskej knižnici

 



Podmienky súťaže

1. Súťaž je určená žiakom 6. – 9. ročníka II. stupňa základných 
škôl v okrese Stará Ľubovňa.

2. Každý súťažiaci musí spĺňať tieto podmienky:
- je čitateľom Ľubovnianskej knižnice
- má zaplatený členský poplatok v sume 2€ (najneskôr 
do 07.03.2017)

3. Súťažiaci sa prihlási do súťaže nasledujúcim spôsobom:
- zašle Odporúčanie na knihu v rozsahu ½ hárka A4 formou e-
mailu na adresu  alebo osobne 
prinesie do knižnice do 07.03.2017
- Odporúčanie na knihu musí obsahovať meno a priezvisko 
súťažiaceho, názov školy a ročník, ktorý navštevuje
- na základe formy a obsahu spracovania Odporúčania na 
knihu budú pridelené body, ktoré sa rátajú do celkového 
skóre súťažiaceho 

4. Finále sa uskutoční dňa 14.03.2017 o 9.00 hod. v priestoroch 
Ľubovnianskej knižnice.

5. Súťažiaci si budú merať svoje vedomosti podľa priloženého 
zoznamu tém.

6. Na finále je potrebné si doniesť so sebou čitateľský preukaz.
7. Víťaz vyhrá putovnú korunu a vecnú cenu. 

 komunikacia@kniznicasl.sk

Súťažné témy

· Všeobecný prehľad o fonde a knihe (vydavateľské údaje)

· Práca s on-line katalógom (prihlásenie sa do konta, 
vyhľadávanie kníh, rezervovanie knihy ...)

· Čitateľské zručnosti (práca s encyklopédiami a slovníkmi)

· Základné informácie o Pavlovi Dobšinskom 
Informácie nájdeš:
- v Bibliografickom letáku (je k dispozícii na požiadanie)
- v knihe Imrich Belluš: Školský lexikón slovenských spisovateľov, 
2010, s. 43

· Prehľad o zastaraných slovách a výrazoch používaných v knihe P. 
Dobšinského Slovenské rozprávky (pozri prílohu 1 k propozíciám)

· Ako napísať Odporúčanie na knihu (príloha 2):
- vyber si knihu, ktorú by si odporúčal/a prečítať ostatným 
(kamarátom, spolužiakom ...)
- rozsah: ½ hárka A4
- musí obsahovať: - tvoje meno, priezvisko, názov školy a ročník

- názov knihy a meno autora
- napíš stručný obsah knihy
- napíš, čím ťa kniha zaujala a prečo by si ju niekto iný mal prečítať

· Bonusová úloha
Prečítaj rozprávky Pavla Dobšinského (Popolvár, Dlhý nos, Pamodaj 
šťastia, lavička)
a získaj body navyše. Rozprávky nájdeš v knihách:
Slovenské rozprávky - výber z Dobšinského, ISBN 80-85401-52-5 
alebo
Slovenské rozprávky – rozprávky z našej klenotnice, ISBN 80-7118-
840-9 alebo  Slovenské rozprávky – Prvá kniha, ISBN 80-06-00592-1.
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