Knižnica pre mládež mesta Košice

VOĽBA
KRÁĽA ČITATEĽOV 2014
Knižnica pre mládež mesta Košice si opäť volí kráľa čitateľov.
Hľadáme odvážneho, sčítaného a ochotného kráľa/kráľovnú,
ktorý by nás počas jedného roka sprevádzal na našich aktivitách,
zúčastňoval sa súťaží ako porotca a reprezentoval našu knižnicu.
PODMIENKY:

Účastník: čitateľ našej knižnice, žiak 6. alebo 7. ročníka ZŠ
Požadované vlastnosti: láska ku knihám a čítaniu, sebavedomé vystupovanie, komunikatívnosť,
kreativita
Požadované zručnosti: základy práce s PC
Požadované vedomosti: vedomosti z histórie Košíc, z detskej literatúry, skúsenosti s prácou
s knihou, prehľad o aktivitách našej knižnice...
PRIEBEH SÚŤAŽE:

1.

Kolo – „kolá pobočiek“
Termín: od 24. do 28. februára 2014 – každá pobočka si zvolí jeden deň v tomto rozpätí.
Účastníci: žiaci košických základných škôl
Prvé kolo pozostáva z testu, ktorý určí víťaza každej pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice. Test bude obsahovať
otázky z literatúry pre deti a mládež, ako aj z otázok o aktivitách knižnice.

2.

Kolo - semifinále
Termín: 13. marca 2014
Miesto: Humenská 9, Košice
Semifinalistov bude 23 – jeden za každú z 23 pobočiek našej knižnice. Opäť si testom overíme vedomosti z histórie Košíc
(poznať historické pamiatky) a rovnako aj prehľad o súčasných autoroch pre deti a mládež. Zo semifinále postúpi päť
finalistov do finále.

3.

Kolo - finále
Termín: 03. apríl 2014
Miesto: Litpark, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Úlohou finalistov bude pripraviť si powerpoint prezentáciu na jednu z nižšie uvedených tém. Počas kultúrnospoločenského programu odznejú prezentácie súťažiacich, pričom ich odborná porota priamo na mieste vyhodnotí.
Témy finálových prezentácií:
1. „Zoznámte sa s...“ (S ktorým hlavným hrdinom (hlavnou hrdinkou) by si chcel zoznámiť svojho kámoša/kámošku)
2. „Košický spisovateľ/košická spisovateľka“ (autor, ktorého by Košice mali poznať).

Súčet získaných bodov za prvé, druhé aj tretie kolo určí víťaza –
kráľa čitateľov Knižnice pre mládež mesta Košice pre rok 2014.
Viac informácií dostanete v ktorejkoľvek z pobočiek našej knižnice.
www.kosicekmk.sk

