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Témou je Bratislava a ekológia, žiaci môžu posielať literárne a výtvarné
práce.
BRATISLAVA. Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s bratislavskými
verejnými knižnicami vyhlasujú 6. ročník súťaže vlastnej tvorby žiakov Bratislava,
moje mesto 2016. Ako agentúru SITA informovala Zuzana Liptáková z Mestskej
knižnice v Bratislave, témou je Bratislava a ekológia.
"Zem bojuje s rôznymi ekologickými katastrofami, ľudia zaslepení vlastnými
problémami a pohodlnosťou prírodu dlhodobo ničia, vymierajú zvieratá aj rastliny.
Vymierajú aj ľudia? Dokedy Zem vydrží drancovanie civilizáciou? Ľahostajnosť
ľudí nevedie k dobrému koncu. Dá sa to ešte nejako zvrátiť, alebo je neskoro?
Nájsť riešenie skúsia deti. Alebo sa aspoň zamyslia nad tým, čo je naozaj
dôležité?" píšu organizátori.
Do súťaže môžu záujemcovia posielať literárne a výtvarné práce, odovzdať ich
treba do 30. apríla. Literárne práce by mali mať rozsah maximálne štyri strany
formátu A4. Organizátori ocenia originálny nápad, fantáziu, myšlienku príbehu a
zručnosť v písaní v rámci daného žánru. Žiaci majú na výber z tém Bratislava bola
jedno z mála miest, ktoré prežili... (katastrofická alebo fantazijná poviedka), Takto
zachraňujem svet ja (úvaha alebo príbeh) alebo Ekoprimátor (príhovor a
nariadenia primátora). Viac informácií o literárnych prácach nájdu záujemcovi na
adrese http//www.mestskakniznica.sk/sk/bratislava,-moje-mesto-2016.
Témou výtvarných prác je Zelená Bratislava. Deti majú ľubovoľnou technikou
alebo ich kombináciou vyjadriť myšlienku mesta vo vzťahu k ekológii alebo k
životnému prostrediu. Môže to byť Bratislava zdevastovaná ako výstraha,
Bratislava plná zmien a návrhov, ako zlepšiť životné prostredie v našom meste,
ako ísť príkladom pre iné mestá. Do témy ekológie patrí ovzdušie, voda, doprava,
recyklácia, zeleň a odpad. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu.
Všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať meno a priezvisko, vek,
triedu, adresu školy i bydliska a e-mailový a telefonický kontakt súťažiaceho.
Súčasťou musí byť aj téma súťažného príspevku a kategória.

Súťaží sa v troch kategóriách, v prvej sú najmladší žiaci (6 - 8 roční), druhú tvoria
mladší žiaci (9 -11 roční), v tretej sú starší žiaci (12 - 16 roční). Súťažné práce
môžu odovzdať osobne, na Úseku literatúry pre deti a mládež bratislavskej
mestskej knižnice na Kapucínskej ulici.
Práce môžu poslať aj poštou na adresu Mestská knižnica v Bratislave, Klariská
16, 814 79 Bratislava alebo elektronicky na adresu
alexandra.duricova@mestskakniznica.sk.
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