
Ha 14 és 18 éves kor között vagy, és szeretnéd a legfrissebb 
ifjúsági regényeket olvasni, nincs más dolgod, mint jelentkezni a 
Kerületünk Könyv Királya programra, hogy te is a könyves zsűri 
tagja lehessél. Most a Te szavad is számít, hiszen a diákzsűri 
szavazata alapján derül ki, melyik könyv Kerületünk Könyv 
Királya! 
 

MIT KELL TENNEM? 
 

1. Látogass el iskolád könyvtárába, és regisztrálj, hogy zsűritag lehess! 
2. Töltsd ki a bejelentő lapot, majd add le az iskolai könyvtárosodnak – ezután máris 

zsűritag lettél! (Ha még kiskorú vagy szükséges jótálló) 
3. A versenyben részt vevő könyveket a könyvtárban veheted fel és adhatod le minden 

pénteken. Egy könyv 3 hétig maradhat nálad.  
4. A kikölcsönzött könyvre vigyáznod kell, határidőre vissza kell hoznod, a könyv 

elvesztése vagy megrongálódása esetén a kárt meg kell térítened. 
5. Minden elolvasott könyvet 1 és 10 pont között kell pontoznod. 
6. Minden elolvasott könyvről ajánlót kell készítened, írd le, mi tetszett benne vagy mi 

nem, és ezt hozd magaddal a könyv visszaadásakor.  
7. A könyvre adott pontszámot és az ajánlót e-mailben is küldd el a 

pepikonyvtar@pepint.sulinet.hu címre! 
8. Készíts egy könyvajánlót kedvenc könyvedről! (Ez lehet olyan is, ami nem szerepelt a 

programban részt vevő könyvek között) 
 

 
SZERZŐDÉS 
 
Elfogadom az alábbi játékszabályokat: 
 

 Elmúltam 14 éves. 
 Vállalom, hogy 2013 októbere és 2014 áprilisa között legalább 3 könyvet elolvasok. 
 A könyveket az iskolai könyvtáramban veszem át, és ugyanide hozom vissza 3 hét 

elteltével. 
 Vigyázok a könyvekre, ha megrongálódnak, megtérítem a kárt. Minden elolvasott 

könyvet 1-10 pontig értékelek egy előre megkapott szempontsor szerint. Legalább 10 
mondatos szöveges értékelést is írok a könyvről, amelyet e-mailben eljuttatok a 
szervezőkhöz, illetve személyesen is beviszem a könyvtárosomhoz. 

 Készítek egy könyvajánlót kedvenc könyvemről, amit szintén eljuttatok e-mailben a 
szervezőkhöz. 

 
Ha mindenki betartja a játékszabályokat, akkor az Olvass velünk! országos levelezős verseny 
döntőjén (2014 májusa) át tudjuk adni az általatok legjobbnak ítélt gyermek- és ifjúsági 
könyveknek a Kerületünk Könyv Királya díjat. 

 
 
 
 

A gyerekek által 
tervezett logó 



BEJELENTŐ LAP 
 
Én………………………………………… 
…………éves vagyok, ……….-ban/-ben születtem. 
Lakcímem:…………………………………………… 
Telefonszámom:………………………….. 
E-mail címem:………………………………. 
Iskolám, osztályom: ……………………………………………………………………………. 
 
 Szeretnék tagja lenni a Kerületünk Könyv Királya szervezőbizottságának, szívesen veszem 
a meghívást a találkozókra. 
 
 Szeretnék tagja lenni az e3Twinning csapatnak, ahol a programot külföldi diákoknak is 
bemutatjuk.  
 

 
Dátum / Az olvasó aláírása      Dátum /A szülő aláírása 
 
A fenti részek a programban részt vevő pedagógusnál és a tanulóknál maradnak. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Az alábbi adatlapot kérjük a programban részt vevő pedagóguson keresztül kitöltve, 
aláírva eljuttatni a Pesterzsébeti Pedagógiai Kabinetbe Simon Krisztina részére. 
 
BEJELENTŐ LAP 
 
Én………………………………………… 
…………éves vagyok, ……….-ban/-ben születtem. 
Lakcímem:…………………………………………… 
Telefonszámom:………………………….. 
E-mail címem:………………………………. 
Iskolám, osztályom: ……………………………………………………………………………. 
 
 Szeretnék tagja lenni a Kerületünk Könyv Királya szervezőbizottságának, szívesen veszem 
a meghívást a találkozókra. 
 
 Szeretnék tagja lenni az e3Twinning csapatnak, ahol a programot külföldi diákoknak is 
bemutatjuk.  
 

 
Dátum / Az olvasó aláírása      Dátum /A szülő aláírása 
 
 
Ha van elképzelésed, a négyzetbe rajzold le a  
a Kerületi Könyv Király címerét, logóját! 
Szakmai zsűri dönti majd el, melyik lesz 
a program jelképe. 
 

 


