Městská knihovna Chrudim a Klub dětských knihoven KDK SKIP ČR
vyhlašuje 11. ročník literární soutěže

Kde končí svět 2017 - 2018
„Já jsem tvůj člověk“
„Žil bych nerad ve světě bez ptáků, lesů a nejrozličnějších zvířat. Byl
by to strašný svět. Je na nás, aby takový neskončil. Dělám proto vše,
co je v mých silách, a prosím vás, abyste pomohli i vy.“
(Gerald Durrell)
Kterým zvířetem bys chtěl být a proč?
Zvíře – můj pomocník, můj kamarád…
Jsou lidé lepší než zvířata? Chová se člověk občas jako zvíře?
Věkové kategorie:
1. 6 – 9 let
2. 10 – 12 let
3. 13 – 16 let
Formát práce: Word, Times New Roman vel. 12, rozsah max. 3 strany A4
Práce označte těmito údaji:
jméno a příjmení
datum narození
email
škola
souhlas zákonného zástupce s vystavením práce
Soutěžní práce zasílejte elektronicky na adresu: fidlerova@knihovna-cr.cz
Termín odevzdání literárních prací: 30. ledna 2018
Vítězové soutěže budou odměněni a zúčastní se společného setkání Klubu
dětských knihoven, kde bude vyhlášen „Rytíř krásného slova“. Ten bude
slavnostně pasován do stavu rytířů v červnu v Praze.

Městská knihovna Chrudim a Klub dětských knihoven KDK SKIP ČR
vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže

Kde končí svět 2017 - 2018
„Já jsem tvůj člověk“
„Nic nečiní člověka lidštějším, než láska ke zvířatům.“
(Henry Fielding)
Kouzelný svět bajek
Zvíře – můj pomocník, můj kamarád…
Zvířecí knižní hrdina
Věkové kategorie:
1. Předškolní děti
2. 6 – 9 let
3. 10 – 12 let
4. 13 – 16 let
Práce označte těmito údaji:
jméno a příjmení
datum narození
email
škola
souhlas zákonného zástupce s vystavením práce
Práce zasílejte nebo přineste osobně na adresu:
Městská knihovna Chrudim, dětské oddělení, Filištínská 36, 537 01 Chrudim.

Termín odevzdání výtvarných prací: 31. března 2018
Vítězové soutěže budou odměněni a zúčastní se společného setkání Klubu
dětských knihoven 15. května 2018 – region Východní Čechy, kde sami zvolí
knihovnu, která poslala nejhezčí výtvarné práce.

