
Podmienky súťaže: 

Aké knihy môžu byť nominované do súťaže? 

 Knihy, ktoré boli vydané v rokoch 2014 -2020 a sú späté s regiónom Zemplína 
tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. 

 Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo 
brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok  

 Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text 
kombinovaný s obrazovou časťou. 

 S prideleným číslo ISBN (Medzinárodné štandardné číslo knihy je medzinárodný 
štandardný kód knihy, ktorý presne identifikuje knihu). 

Kto môže nominovať knihu? 

 čitateľská verejnosť 
 autori 
 zostavovatelia, redaktori 
 vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh 
 knižnice, obecné úrady 

Ako nominovať? 

Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné vyplniť online TU 

v tlačenej forme stiahnuť TU alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list, ktorý nie je 

vyplnený online je potrebné  doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice.Ak 

knihu nominuje autor, zostavovateľ, redaktor, vydavateľ, kníhkupec či  distribútor kníh jeden 

výtlačok nominovanej knihy spolu s nominačným listom doručí osobne alebo poštou na 

adresu knižnice. K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, 

názory iných literátov na knihu a pod. 

Dôležité termíny súťaže: 

 Termín odovzdania nominácií je od 22. marca do 30. apríla 2021 
 Hlasovanie bude prebiehať od 3. mája do 21. mája 2021 
 Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 2. júna 2021 

Kde nájdete nominované knihy? 

 Nominované knihy budú postupne predstavované na internetovej a facebookovej 
stránke knižnice  v čase od 22. marca do 30. apríla 2021. 

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže? 

 O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť  online hlasovaním, ktoré bude 
sprístupnené na webovej stránke knižnice. Hlasovanie bude možné realizovať po 
uzávierke nominácií v čase od 3. mája do 21. mája 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmqx7dF1TTv8iZmaJfupoTvkTG41jI9K_Q9mOx5uoJigQF0A/viewform?usp=sf_link
https://oravskakniznica.sk/wp-content/uploads/2017/01/kniha-oravy-nominacny-list.pdf


Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Zemplína 2014 – 2020. 

Finančné ocenenie získa trojica autorov víťazných publikácií v sumách 1. miesto – 100 €, 
2.miesto – 75 €  a 3. miesto - 50 €. Troch hlasujúcich čitateľov knižnica odmení vecnými 
cenami a bezplatným členstvom na 365 dní.  

Nominované knihy po skončení súťaže so súhlasom majiteľa, ak nie je dohodnuté inak 
ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné čitateľom. 

Z doručených nominovaných kníh bude zostavená výstava, ktorá bude umiestnená v  knižnici 
a prístupná aj v online priestore. 

 

Kontakt:                                                                                                                                                 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 
Štefánikova 20 
071 01 

tel.: 056-6426198, 0948 354554                                                                                                         

web: www.zkgz.sk                                                                                                                                   

e-mail: riaditelka@zkgz.sk, janka.varadyova@centrum.sk, 
regionalneoddelenie.zkgzmi@gmail.com   
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