Podmínky čtenářské výzvy
•

termín výzvy probíhá od 1. března 2021 do 31. prosince 2021

•

vyzvednout si v zapojené knihovně soutěžní list (vyzvednout si jej může kdokoliv,
nemusí se bezpodmínečně jednat o čtenáře knihovny). Ti budou mít samozřejmě
výhodu, protože mu knihovnice mohou pomoci při hledání a doporučování knih pro
danou tematickou skupinu) nebo stáhnout z webových stránek knihovny;

•

přečíst knihy, které náleží do témat uvedených v seznamu (jednu knihu lze vždy použít
pouze pro splnění jednoho tématu);

•

vyplnit jednoduchý soutěžní list

•

odevzdat soutěžní list do 31. 12. 2021 v knihovně, nebo zaslat na e-mail:
o e-mail: map.bruntalsko@centrum.cz
zapojené knihovny
- Bruntál
- Vrbno pod Pradědem
- Dvorce
- Horní Benešov

•

•

Vyhodnocení proběhne v lednu 2022

Témata pro čtenářskou výzvu 2021 - rodinné
Každý malý účastník a jeho podporovatel, jež splní podmínky výzvy (přečtení min. 10
knih pasujících do zadaných témat a svůj čtenářský list odevzdají v termínu do
knihovny), získají drobný upomínkový předmět a účast ve slosování o věcné ceny.
1. Kniha autora, který má letos výročí
2. Komiks
3. Kniha říkanek a básniček
4. Kniha pohádek
5. Kniha ze série Obrázkové čtení
6. Kniha o zvířátkách
7. Kniha, která se líbila mamince/tatínkovi, když byli stejní prcci jako ty
8. Kniha o loupežníkovi
9. Kniha o drakovi/princezně
10. Kniha, ve které najdeš něco zajímavého o fungování světa
11. Kniha dle vlastního výběru

Témata pro čtenářskou výzvu 2021 – školáci
Úkolem školáků bude přečíst z níže uvedených kategorii a to nejméně 10 knih. Za
odevzdaný vyplněný čtenářský list, obdrží drobnou odměnu a současně se budou moci
zúčastnit slosování o věcné ceny.
1. Kniha autora, který má letos výročí
2. Komiks
3. Kniha básniček
4. Kniha národních pohádek
5. Kniha s autorskou pohádkou
6. Kniha o zvířatech
7. Kniha o pravěku
8. Kniha, která se líbila mamince/tatínkovi, když byli stejně mladí jako ty
9. Kniha s detektivní zápletkou
10. Kniha, ve které najdeš něco zajímavého o fungování světa
11. Kniha s tajemným dějem
12. Kniha s jednoslovným názvem
13. Kniha s příběhem z českých dějin
14. Kniha, která tě rozesmála
15. Kniha, kterou ti doporučil kamarád
16. Kniha dle vlastní fantazie

Témata pro čtenářskou výzvu pro dospělé čtenáře na rok 2021
“Velcí” čtenáři musejí přečíst min. 15 knih z níže uvedených kategorií. Po odevzdání
čtenářského listu v knihovně, obdrží drobnou odměnu a možnost zúčastnit se slosování
o věcné ceny.
1. Kniha ze seznamu: 100 knížek, které by měl každý přečíst
https://www.databazeknih.cz/seznamy/100-knizek-ktere-by-mel-kazdy-precist-70
2. Kniha od autora mladšího 30 let
3. Kniha přečtená za jediný den
4. První kniha populárního autora
5. Cestopis
6. Životopis
7. Kniha, u které jste se zasmáli
8. Kniha, která obsahuje významnou historickou událost naší vlasti
9. Kniha, kterou jste milovali jako děti
10. Kniha s dystopickou (společnost, která se vyvinula špatným směrem) tématikou
11. Kniha slovenského autora
12. Kniha, podle které byl natočený film
13. Kniha o zvířatech a lidech
14. Kniha o silné (charakterově) hlavní hrdince
15. Kniha povídek
16. Kniha, jejíž děj se odehrává v době vašeho narození
17. Kniha, která je (byla) v některé zemi zakázaná
18. Kniha, jejíž děj se odehrává v našem kraji
19. Kniha, jejíž autor má stejné iniciály jako vy
20. Kniha podle skutečné události
21. Jen pro odvážné! - Kniha, která byla pro Vás postrachem povinné školní četby
22. Kniha dle vlastního výběru

