Knihovna Karla Dvořáčka a Klub přátel KKD, spolek
vyhlašují 4. ročník čtenářské soutěže

Knižní výzva 2018 pro čtenáře ve věku do 14 let (včetně),
registrované v Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, Vyškov
(věk dosažený v roce 2018)

V období 10. 1. až 16. 11. 2018 si v KKD vypůjčte a přečtěte 10 knih podle uvedených kritérií (1 kniha – 1
kritérium):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Druhá světová válka v moderní literatuře pro děti
Jansson, Tove: Mumini (jakoukoli knihu této série) nebo kniha z edice Yoli
Kniha s tématem šikany a jak s ní bojovat
Kniha, která má v názvu jméno
Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda (jakákoli kniha této série) nebo kniha žánru fantasy
Komiksová kniha
Kniha s ilustracemi českého ilustrátora.
Populárně naučná kniha z jakéhokoli oboru
Kniha, která má nejméně 100 stran
Cestování časem s autorkou Veronikou Válkovou a jejími příběhy

A. Autora a titul knihy zapíše knihovník/knihovnice do Vašeho registračního listu (dále RL), který bude uložen v
KKD Vyškov, v hale služeb, pouze při návratu knihy v knihovně. Knihy nelze zapisovat zpětně.
Příklad RL:
Jméno, příjmení, rok narození, e-mail: Petra Nováková, 2008, novakova@seznam.cz
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7 Terry Deary – Stín
šibenice

8 Zdeněk Adla - Vlče
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B. Knižní výzva 2018 končí 16. 11. 2018. Po tomto datu obdržíte e-mailem kontrolní otázku vztahující se
k obsahu knih zapsaných ve Vašem RL.
C. Ze čtenářů – účastníků Výzvy, kteří budou mít zcela vyplněný RL a správně odpoví na kontrolní otázku,
budou v prosinci 2018 vylosováni výherci těchto cen: dárkový poukaz na nákup zboží v hodnotě 600 Kč
v prodejně Mobil Centrum XXL, Vyškov, Dobrovského 2, dárkový poukaz na nákup zboží v hodnotě 400
v prodejně Knihy a škola, chytré hračky, Vyškov, Nádražní 4/3 a další ceny v celkové hodnotě 1 000 Kč
věnované Klubem přátel KKD.
Ve Vyškově 8. ledna 2018
Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace, Nádražní 4, 682 01 Vyškov
Kontakt: Zdeňka Adlerová, adlerova@kkdvyskov.cz

