23. února 2018, Krajská
knihovna KV

Nekoktám, čtu!
souhrnné informace pro krajské
kolo soutěže

Klub dětských knihoven Karlovarského kraje
KLÁRA ROZSYPALOVÁ

Informace pro knihovnice a soutežící deti
Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary (KKKV)
Datum konání: 23. února 2018
čas: 9:00 – 14:15 hodin
Sraz soutěžících dětí, knihovnic a poroty: KKKV nejpozději v 8:45 hodin
Garant soutěže: Bc. Klára Rozsypalová, Městská knihovna Loket – 776 82 82 61
Doprava dětí do KKKV a zpět: individuální (organizaci zajišťují knihovnice jednotlivých
knihoven)
Odpovědnost za soutěžící děti v době konání soutěže: knihovnice dané knihovny
zodpovídá za svěřené děti. V případě, že je knihovnice členkou poroty, přebírá dozor
smluvená kolegyně nebo další doprovod skupiny (tuto skutečnost domluvte prosím s
některou z kolegyň Klubka v předstihu individuálně).
Obecné informace
V Krajském kole se utká celkem 32 soutěžících z 16 knihoven Karlovarského kraje. Všichni
soutěžící jsou vítězové své kategorie v místních kolech soutěže.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, které jsou vymezeny ročníkem ZŠ (4., 5. třídy ZŠ).
Každý ze soutěžících bude před porotou a publikem číst ukázku z připravené knihy (knihy
vybírají členky poroty - knihovnice) a následně proběhne krátký rozhovor s porotou (otázky
k porozumění textu).
Prosím všechny soutěžící, aby si každý z nich připravil velmi krátké představení se (své
jméno, příjmení, město, kde bydlí, věk, co rád čte či co má rozečteno).
Porota
Porota pro každou kategorii je složena ze 4 členů v následující sestavě:
Porota I. – kategorie 1. – žáci 4. tříd ZŠ





Lenka Čalounová, knihovnice MK CHodov
Jana Lazebníčková, knihovnice MK Mariánské Lázně
Mgr. Lucie Procházková, pedagog ZŠ H. Slavkov (členka Klubu dětských knihoven)
MgrA. Klára Štěpánková, pedagog ZUŠ Horní Slavkov, literárně-dramatický obor

Porota II. – Kategorie 2. – žáci 5. tříd ZŠ





Mgr. Daniela Drobečková, ředitelka MK Sokolov
Bc. Ludmila Křivancová, knihovnice MK Karlovy Vary
Mgr. Petra Šišková, pedagog, zástupkyně ředitele ZŠ Rokycanova Sokolov
Tadeáš Král, propagační referent DK Ostrov, básník, spisovatel

Stravování
Individuální, doporučujeme vzít s sebou svačinu + pití na celý den, kapesné dle vlastního
uvážení (v KKKV je bufet), po domluvě s knihovnicí dané knihovny lze zorganizovat i
návštěvu jídelny v areálu Krajského úřadu (restaurace Nostress) – organizaci zajistí
samostatně každá knihovna.
Organizační pokyny
 Při úvodním zahájení soutěže budou soutěžícím a jejich doprovodu sděleny
organizační pokyny.
 Ihned po oficiálním zahájení se soutěžící s doprovodem přesunou do jednotlivých sálů
dle kategorie (sál I. = kat.1, 4. třídy ZŠ, sál II. = kat. 2, 5. třídy ZŠ).
 Na dveřích každého ze sálů bude umístěn seznam soutěžících v pořadí, ve kterém
budou soutěžit. Není možno v průběhu soutěže pořadí měnit.
S ohledem na připomínky knihovnic a zkušenosti z předešlých ročníků soutěže budou
platit následující pravidla (obecná pravidla pro kr.kolo najdete v projektu):
 Soutěž v každém ze sálů bude probíhat ve dvou částech – 1. část = 8. soutěžících, 2.
část = 8 soutěžících.
 Každá z částí bude trvat max. 1 a 3/4 hodiny/10-12 min=1 soutěžící
 Mezi jednotlivými částmi je vymezena krátká přestávka na toalety a svačinu (15
minut – rozpis v Harmonogramu)
 Přestávky vyhlašuje vždy porota podle toho, kdy končí daná část. Je možné, že časy
uvedené v harmonogramu se mírně odchýlí, neboť není možné odhadnout přesný čas
pro jednotlivé soutěžící.
 V průběhu každé z částí není možno, aby soutěžící a publikum (doprovod) opouštěli
sál, neboť to ruší právě čtoucí děti i porotce. Opustit sál je možno během vyhlášené
krátké přestávky. Upozorněte prosím na tuto skutečnost děti i doprovod.
 Každý ze soutěžících má právo krátce si předem připravit svůj výstup (cca 10 minut).
K přípravě bude vymezen pokud možno klidný prostor blízko sálu.
 V případě prvního soutěžícího je nutno dát mu také čas na přípravu – v této době
bude publiku přečten krátký příběh jedním ze členů poroty.

Přestávky
Krátká přestávka

11:00 – 11:15

Pauza na toalety, svačinu. Je nutno dodržet stanovený čas! Přesný čas začátku 2. části
soutěže určuje porota (záleží na tom, kdy skončí 1. část).
Dlouhá přestávka

12:45 – 13:45

V tomto čase je možný individuální oběd, odpočinek v oddělení pro děti nebo v A Klubu –
zde budou připraveny stolní hry.
Délka pauzy je určena s ohledem na porotu (aby mohla vyhodnotit výsledky soutěže a
občerstvit se).
Odměny pro soutěžící
 V krajském kole soutěže budou oceněna v každé kategorii první 4 místa dle usnesení
poroty. Soutěžící na 1. – 4. místě získají věcné ceny (knihy, stolní hry, diplomy,
medaile)
 Soutěžící, kteří se umístí na 5. – 16. místě, získají drobné dárky (knihy).
 Každý z účastníků soutěže získá jako upomínku placku s logem soutěže.
Ceny do soutěže jsou zajištěny:
 z finančního příspěvku organizace SKIP Karlovarského kraje a grantu MK
Další informace o průběhu soutěže a časové organizaci naleznete na další straně v
Harmonogramu soutěže.

Harmonogram
8:30 – 8:55 Registrace soutěžících (prezence) – sál I. v přízemí naproti bufetu.
Poznámka: při prezenci si každý ze soutěžících a doprovázející knihovnice vyzvedne placku s logem soutěže,
kterou si připne na oděv.

9:00 – 9:15

Oficiální zahájení – sál I.

Poznámka: soutěžící se posadí do prvních řad, publikum pak na další volná místa







Úvodní slovo
Organizační pokyny – seznámení s průběhem dne, časový harmonogram
Představení poroty
Seznámení s pravidly – systém hodnocení, příprava textů atd.
Po zahájení přesun soutěžících a poroty do sálů dle pokynů

9:30

Začátek soutěže

Sál I. soutěží 1. kategorie (žáci 4. tříd)

Porota I.

15 soutěžících/10 - 12 min = 1 soutěžící. Celkový čas: max. 3,15 hod. -9:30 – 12:45
 9.30 – 11:00
 11:00 – 11:15
 11:15 – 12:45

Prvních 8 soutěžících dle rozpisu
Krátká přestávka /toalety, svačina
Dalších 8 soutěžících dle rozpisu

Sál II. soutěží 2. kategorie (žáci 5. tříd)

Porota II.

15 soutěžících/10 - 12 min = 1 soutěžící, Celkový čas: max. 3,15 hod. -9:30 – 12:45
 9.30 – 11:00
Prvních 8 soutěžících dle rozpisu
 11:00 – 11:15
Krátká přestávka /toalety, svačina
 11:15 – 12:45
Dalších 8 soutěžících dle rozpisu
12:45 – 13:45

Přestávka na oběd, porada poroty I. a II.

13:45

Vyhlášení výsledků soutěže – sál I.
Společné pro všechny kategorie

14:15 Ukončení akce - orientační čas, pokud vše proběhne dle plánu

