POĽSKO-SLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ REALIZOVANÁ V RÁMCI
MIKROPROJEKTU TRANSHRANIČNÝ PRIENIK
Realizátor projektu: Mestská verejná knižnica v Limanowej
Slovenský partner: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Organizátor súťaže: Mestská verejná knižnica v Limanowej
I. Ciele súťaže:
- rozšírenie znalostí a prezentácia miest Limanowa a Dolný Kubín spolu s ich historickým
kultúrnym dedičstvom, hmotným a duchovným
- kreovanie transhraničných mestských iniciatív s prvkami edukácie a umožnenie vzniku
spoločných kultúrnych produktov
II. Účastníci:
Študenti stredných škôl z Limanowej a Dolného Kubína.
III. Podmienky účasti, pravidlá súťaže:
1. Súťaž je určená študentom stredných škôl pôsobiacim na území mesta Limanowa a
Dolný Kubín.
2. Tematickou oblasťou súťaže sú mestá Limanowa a Dolný Kubín a ich vzájomná
partnerská spolupráca, ktoré tvoria obsah e-knihy Transhraničný prienik.
3. Súťaž sa bude realizovať písomnou formou v podobe testu s výberom odpovede z
viacerých možností.
4. Základný súťažný materiál pre poľských účastníkov predstavujú kapitoly o Dolnom
Kubíne a o spolupráci oboch miest.
5. Pre slovenských účastníkov sú to kapitoly o Limanowej a o spolupráci.
6. Súťažný test bude obsahovať 30 otázok. V prípade potreby, organizátor predpokladá
ďalšie kolo súťaže.
7. Elektronická verzia e-knihy sa nachádza na nasledujúcich webstránkach:
www.mbp.limanowa.pl/ebook
www.oravskakniznica.sk/ebook
Školy a účastníci, ktorí majú záujem o súťaž, si môžu prevziať e-knihu aj osobne na
CD nosiči v obidvoch knižniciach (bezplatný exemplár).
8. Každá zo škôl môže prihlásiť do súťaže 5-7 študentov, reprezentantov svojej školy,
najneskôr do 4. 10. 2013. V prípade, že škola chce do súťaže prihlásiť väčší počet
študentov, musí vec konzultovať s organizátorom ešte pred uvedeným termínom
uzávierky súťaže.
9. Vyplnením a zaslaním prihlášky (v prílohe) škola záväzne potvrdzuje účasť svojich
študentov na súťaži. Pravidlá súťaže a prihláška v elektronickej podobe sa nachádzajú
na webovej stránke limanowskej knižnice (www.mbp.limanowa.pl) v záložke
MIKROPROJEKT 2013.
10. Písomná súťaž pre poľských finalistov sa uskutoční v Mestskej verejnej knižnici v
Limanowej dňa 18. 10. 2013 o 10.00 hod. a pre slovenských účastníkov v Oravskej
knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne dňa 17. 10. 2013 o 11.00 hod.

IV. Zhrnutie a ceny
11. Pre víťazov sa okrem vecných cien v hodnote: 1. miesto – 200 zł, 2. miesto – 150 zł, 3.
miesto – 100 zł, uskutoční dňa 23.10. 2013 jednodňový zájazd na najzaujímavejšie
miesta v Dolnom Kubíne a jeho okolí.
12. Všetky dodatočné informácie týkajúce sa súťaže získate v obidvoch knižniciach:
- Mestská verejná knižnica v Limanowej, tel. č. 18 3372140, e-mail
info@mbp.limanowa.pl
- Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, tel. č. 043 586 2277, e-mail
podujatia@oravskakniznica.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.

