
KNIŢNICA PRE MLÁDEŢ MESTA KOŠICE  
Kukučínova 2,  043 59 Košice 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Pohrajte sa so slovami a súťažte s knižnicou 

Knižnica pre mládež mesta Košice 1. marca 2017 vyhlasuje XXII. ročník literárnej súťaže 

Literárne Košice Jána Štiavnického. Súťaž je určená pre mladých autorov,  žiakov 5. – 9. 

ročníka základných škôl a študentov 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.  

 

Literárna súťaţ kniţnice má svojimi inšpiratívnymi témami osloviť vybranú cieľovú skupinu 

mladých. „Súťaţou chceme jednak motivovať mladé talenty, aby sa podelilio svoje príbehy 

averšíky a zároveň im takto chceme poskytnúť priestor na zdokonaľovanie a rozvíjanie tohto 

talentu. Ktovie, raz im moţno práve ten pomôţe pri rozhodovaní oprofesijnom zaradení“,  

hovoríKamila Prextová, zástupkyňa riaditeľky Kniţnice pre mládeţ mesta Košice odôvodoch, 

prečo kniţnica súťaţ kaţdoročne vyhlasuje.Predchádzajúcehoročníka sa zúčastnilo 236 

mladých autorov, ktorí prispeli 246 prácami, 150 ich bolo v próze a 96 v poézii. „Najviac sa 

zapáčila fantazijná téma Píše sa rok 3000, ktorú si vybralo aţ 102 detí. Verím, ţe aj tohto roku 

sa nám podarí zvoliť témy, ktoré deti nadchnú a vyvolajú u nich chuť opäť niečo pekné 

napísať.“ Témy pre kniţnicu uţ tradične vymýšľa Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, 

slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,  ktorá sa rozhodla pre 

aktuálny ročník zvoliť tieto:  

Každý deň bojujem s trojhlavým drakom,  

V krajine bláznov, 

 Ale on je iný!/Ale ona je iná! 

 

Členmi odbornej poroty, ktorá detské práce hodnotí sú okrem Markéty Andričíkovej aj Ján 

Gavura a Peter Karpinskýz Inštitútu slovakistických, mediálnych a kniţničných štúdií 

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Marián Andričík z Katedry slovakistiky, 

slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej verzii najneskôr do 3. apríla 2017 na adresu 

sutazekniznica@gmail.comv predpísanom rozsahu a úprave. Všetky podmienky súťaţe sú uverejnené 

na webovej stránke kniţnice www.kosicekmk.sk. 

 

Výsledky budú slávnostne vyhlásené počas osláv Dní Mesta Košice, v utorok 4. mája 2017 

v pobočke LitPark  a ocenené práce budú následne uverejnené v kniţnicou vydávanom bulletine 

Literárne Košice Jána Štiavnického.  

 

Eka, 28.2.2017 
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