
 

                                                                                                 

 

 

Milí čtenáři, chcete se pochlubit vaší školní knihovnou a akcemi, které pro vás 
knihovna pořádá? 

 
Přihlaste svou knihovnu do soutěže, kterou organizuje  

Pedagogická knihovna J. A. Komenského – Centrum pro školní knihovny  
v rámci Mezinárodního měsíce školních knihoven 2012 

 

Jaká je vaše školní knihovna? 
 

 
Soutěžní úkolySoutěžní úkolySoutěžní úkolySoutěžní úkoly::::    
 

1) představte vaši školní knihovnu pomocí krátké textové prezentace  
2) vyberte akci, která se vám ve školní knihovně nejvíc líbila, a stručně ji popište 
3) pošlete 2-3 fotografie z této akce nebo vyfotografujte vaši knihovnu 

 
Do 26. 10. 2012Do 26. 10. 2012Do 26. 10. 2012Do 26. 10. 2012 zpracujte soutěžní úkoly a zašlete je na adresu mmsk@mmsk@mmsk@mmsk@nnnnpmk.czpmk.czpmk.czpmk.cz. . . . 
Po tomto termínu už zásilky do soutěže neposílejte, nemohou být zařazeny.    
 
Zaslané prezentace včetně fotografií budou umístěny na webových stránkách Centra 
pro školní knihovny - http://cskhttp://cskhttp://cskhttp://csk.npmk.npmk.npmk.npmk.cz.cz.cz.cz, kde si je budete moci prohlédnout a 
zároveň dát hlas knihovně, která se vám nejvíc líbí. 
 
Hlasování bude probíhat až po umístění všech zaslaných prezentací na webové 
stránky od 29. 10.  do od 29. 10.  do od 29. 10.  do od 29. 10.  do 15151515. 11. 2012. 11. 2012. 11. 2012. 11. 2012....  
 
Hlasovat můžete přidáním svého hlasu pod jednotlivými knihovnami. Hlasovat 
můžete i pro více knihoven. Do hlasování můžete zapojit i své sourozence, rodiče, 
kamarády, spolužáky. 
 
Vyhodnocení bude uveřejněno ve středu 21Vyhodnocení bude uveřejněno ve středu 21Vyhodnocení bude uveřejněno ve středu 21Vyhodnocení bude uveřejněno ve středu 21. 11. . 11. . 11. . 11. 2012 na webových stránkách 2012 na webových stránkách 2012 na webových stránkách 2012 na webových stránkách 
Centra pro školní knihovnyCentra pro školní knihovnyCentra pro školní knihovnyCentra pro školní knihovny - http://csk.npmk.czhttp://csk.npmk.czhttp://csk.npmk.czhttp://csk.npmk.cz....  
 
První tři knihovny, které od vás dostanou nejvíc hlasů, získají do svého fondu knihy, 
plakátky na výzdobu vaší knihovny a navíc 20 čtenářů z každé vítězné knihovny se 
bude moci přijet s paní knihovnicí podívat zdarma do Pedagogického muzea 
(Valdštejnská 20, Praha 1), které pro ně uspořádá komentovanou prohlídku svých 
expozic. 
 
Bližší informace o soutěži získáte na adrese http://csk.npmk.czhttp://csk.npmk.czhttp://csk.npmk.czhttp://csk.npmk.cz nebo kontaktujte 
Mgr. Radmilu Indrákovou, tel.: 221 966 438, e-mail: indrakova@npmk.cz. 
    


