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Peter KARPINSKÝPeter KARPINSKÝ
• 3.11.1971 Gelnica

• ZŠ a Gymnázium v Spišskej Novej Vsi

•  UPJŠ v Prešove

• vedúci Katedry slovenského jazyka 

   na FF PU v Prešove Inštitút slovakistických, 

mediálnych a knižničných štúdií

• píše pre deti a dospelých

• zaoberá sa recenzistikou a komiksom

• žije a pracuje v Prešove a SNV



Literárne ocenenia :

• Literárny Zvolen
• Jašíkove Kysuce
• Akademický Prešov
• Rubato 97
• cena rektora Prešovskej   
  univerzity
• cena primátora mesta SNV
• Hlavná cena – Cena dieťaťa a
  mnohé ďalšie



najlepšia detská 
kniha zimy 2001



24.3.2003



najlepšia kniha 
zimy 2007

Prémia Literárneho fondu 
2007









 

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
 

 

Vás pozýva na 

 

 

                          

ROZPRÁVKY Z MÚZEA ZÁHAD  
A TAJOMSTIEV 

( Dramatizácia rozprávky a autorské čítanie spisovateľa Petra Karpinského ) 

 

 
 

16. júna 2010 o 10.00 hod. 
Na nádvorí Múzea Spiša 





najlepšia a najkrajšia 
detská

 kniha leta 2011





















Literárna súťaž
 o detskú poviedku

Odborný garant Peter Karpinský spolu 
so študentmi Prešovskej univerzity







2.12.2016 – krst knihy spojený s prezentáciou







rozhlasové rozprávky:

Koruna času a modrá koza

Med z ľadových kvetov

Diablova skala

rozhlasové večerníčky:

Rozprávky z múzea a záhad
Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali
Celestín
Povesti zo Spišskej Novej Vsi



„ Divadlo je moja srdcovka. Ak  by som sa 
mal ešte raz rozhodnúť, čo chcem ísť 
študovať, asi by som si vybral réžiu. Teraz s 
divadlom len amatérsky koketujem ako 
scenárista, herec i ten môj obľúbený 
režisér.“

Peter Karpinský  



Divadlo teatrálnej skratky - 2007



Tri zlaté vlasy 
Deda Vševeda

   (2011)







Jasná hviezda 
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