22. ročník regionálnej súťaže
o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho
detského čitateľa Ľubovnianskej knižnice

KRÁĽ ČITATEĽOV
marec-apríl 2018

Priebeh súťaže Kráľ čitateľov
Do súťaže sa môže zapojiť
žiak 6. – 9. ročníka základnej školy v okrese Stará Ľubovňa alebo študent
1. - 4. ročníka osemročného gymnázia, ktorý je čitateľom Ľubovnianskej
knižnice minimálne od septembra 2017. Prihlášku do súťaže a Súhlas so
spracovaním osobných údajov je potrebné odovzdať do 16. 3. 2018.
1. kolo

Čitateľské zručnosti
6. 3. 2018 - 16. 3. 2018
8,00 hod. - 15,00 hod.
Súťažiaci odovzdá prihlášku do súťaže a absolvuje úvodný test, v ktorom
si preveríme jeho všeobecný prehľad o knihách a knižnici a čitateľské
zručnosti. Termín príchodu súťažiacich z jednotlivých škôl vopred dohodne zodpovedný pedagóg.
2. kolo
ź

projekt Takú knižnicu chcem
16. 3. 2018 - 10. 4. 2018
8,00 hod. - 15,00 hod.

Súťažiaci vypracuje projekt v PowerPointe a osobne odovzdá v knižnici
prostredníctvom USB kľúča, alebo odošle e-mailom na metodika@kniznicasl.sk . Do troch dní dostane súťažiaci potvrdzujúci e-mail.
Finálové kolo
17. 4. 2018
8,30 hod. - 12,00 hod.
Program : 8,30 - prezentácia účastníkov, 9,00 - predstavenie projektov
11,00 - hodnotenie čitateľských zručností, 11,30 - vyhodnotenie súťaže
Kráľ čitateľov získa putovnú korunu a vecnú cenu.
A budú aj mimoriadne ceny! :-)

Bližšie informácie: Mgr. Jana Vargová, 052 43 215 01, komunikacia@kniznicasl.sk

Ako vytvoriť projekt
Téma:
Rozsah:
Obsah:

Takú knižnicu chcem
maximálne 8 snímok v PowerPointe
časový limit na predstavenie projektu je do 5 minút
môže byť tvorený iba textom a ilustračnými obrázkami
riaďte sa heslom „ Menej je niekedy viac!“ alebo „ Vizuál
nie je cieľom, ale nástrojom.“

Hodnotiť budeme:
ź celkový dojem z prezentácie (vtipná, originálna, podnetná, príjemná, trefná, presvedčivá, zrozumiteľná, prehľadná, zaujímavá....)
ź logické a vkusné spracovanie témy
ź realizovateľnosť nápadov*
ź presvedčivý prejav pri predstavení projektu
Čo môže (ale nemusí) projekt obsahovať:
ź ako má vyzerať interiér knižnice
ź na akých podujatiach by ste sa v knižnici chceli stretávať a s kým
ź ako si predstavujete výpožičný čas knižnice, spôsob požičiavania
kníh
ź aké vlastnosti a schopnosti by nemali chýbať knihovníkovi
ź čo vám v knižnici chýba
ź aké knihy vám v knižnici chýbajú
ź čo by ste na našej knižnici zlepšili
ź ako by mal fungovať online katalóg
ź čo sa Vám na knižnici páči a vôbec by ste nemenili
ź aké služby by mala knižnica poskytovať a neposkytuje ich
*Ľubovnianska knižnica plánuje realizovateľné nápady (hlavne tie za
málo peňazí) zahrnúť do koncepcie fungovania a vybavenia knižnice.

Meno a priezvisko súťažiaceho:
......................................................................................................................
E-mail: ............................................................ Mobil: ..................................

Základná škola: ....................................................... trieda: ..........................

Meno a priezvisko zodpovedného pedagóga
....................................................................................................................
E-mail: ............................................................ Mobil: ..................................
Súhlas
so spracovaním osobných údajov
Zákonný zástupca: ............................................................................................
neplnoletého súťažiaceho: ................................................................................
dáva súhlas podľa § 11 ods.1 a ods.2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni so spracúvaním osobných údajov, ktoré
boli získané za účelom organizovania a vyhodnotenia súťaže Kráľ čitateľov 2018
v priestoroch knižnice, propagáciu v médiách, na webovom sídle Ľubovnianskej knižnice a to v rozsahu meno, priezvisko, škola, vek, resp. ročník, ktorý
súťažiaci navštevuje, fotografia (obrazový záznam). Zároveň potvrdzuje, že mu
bola poskytnutá informácia v súlade s §15 tohto Zákona. Tento súhlas je
možné kedykoľvek písomne odvolať.
V ................................... dňa ............................. .............................................
podpis zákonného zástupcu

............................................................................................................................................................................................................ Tu odstrihnúť

Prihláška do súťaže Kráľ čitateľov

