
luty - wrzesień
1 wyzwanie = 1 książka

wybierz te, które chcesz zrealizować

dla 10 uczestników, którzy zrealizują 
najwięcej wyzwań przewidziano nagrody

WYZWAŃ
na 75-lecie Biblioteki 
w Jarocinie

SPIS W YZWAŃ:
1. Wypożycz i przeczytaj książkę jarocińskiego autora/autorki
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
2. Wypożycz i przeczytaj książkę historyczną
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
3. Wypożycz i przeczytaj książkę Olgi Tokarczuk
Tytuł:   ................................................................................................................................................................
4. Wypożycz i przeczytaj książkę z nowości bibliotecznych
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
5. Załóż własne konto biblioteczne lub zachęć członka rodziny, 
     który wypożycza na twoje konto 
6. Wypożycz i przeczytaj książkę, którą wylosujesz z zamkniętymi oczami z półki
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
7. Wypożycz i przeczytaj książkę o Jarocinie
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
8. Wypożycz i przeczytaj książkę o kraju, który chciałbyś/-abyś zwiedzić
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
9. Zaproś znajomego/znajomą 
     do udziału w wyzwaniu
10. Zgłoś w bibliotece propozycję książki do kupienia
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
11. Zarezerwuj książkę z katalogu bibliotecznego przez internet   www.bibliotekajarocin.pl
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
12. Przyprowadź do biblioteki 
       nowego czytelnika 
13. Wypożycz i przeczytaj książkę na faktach
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
14. Wypożycz i przeczytaj książkę polskiego autora/autorki
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
15. Nie oceniaj książki po okładce, wypożycz najbrzydszą książkę z półki
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
16. Wypożycz i przeczytaj książkę, która jest o 10 lat starsza od Ciebie
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
17. Wypożycz i przeczytaj reportaż
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
18. Wypożycz i przeczytaj książkę, która ma ponad 500 stron
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
19. Wypożycz i przeczytaj książkę, którą wszyscy się zachwycają, a Ty jej jeszcze nie czytałeś/-aś
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
20. Wypożycz i przeczytaj coś z klasyki
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
21. Polub profil biblioteki na Facebooku 
        www.facebook.com/bibliotekajarocin
22. Wypożycz i przeczytaj biografię
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
23. Wypożycz i przeczytaj książkę autora/autorki, który/-a zdobył/-a nagrodę Nobla
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
24. Przyjdź do biblioteki i wypożycz 
       5 książek naraz 
25. Udostępnij wydarzenie biblioteczne na Facebooku
Tytuł wydarzenia: ...............................................................................................................................................
26. Wypożycz książkę w bibliotece, w której jeszcze nie byłeś 
Biblioteka .............................................. Autor - tytuł ........................................................................................

27. Skorzystaj w bibliotece z oferty  www.libra.ibuk.pl i przeczytaj książkę w formie elektronicznej
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
28. Wypożycz i przeczytaj książkę napisaną przez celebrytę
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
29. Wypożycz i przeczytaj książkę z działu sportowego
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
30. Odwiedź każdą bibliotekę (filię) w Jarocinie
Pieczątki:

31. Wypożycz i przeczytaj poradnik
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
32. Zachęć znajomych do polubienia 
       profilu biblioteki na Facebooku 
33. Wypożycz i przeczytaj książkę psychologiczną
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
34. Wypożycz i przeczytaj książkę, którą zawsze chciałeś/-aś przeczytać, ale do tej pory tego nie 
zrobiłeś/-aś
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
35. Wypożycz i przeczytaj książkę, która zdobyła nagrodę Nike
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
36. Przeczytaj książkę w języku obcym
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
37. Wypożycz i przeczytaj książkę, w której występuje biblioteka
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
38. Wypożycz i przeczytaj książkę obyczajową
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
39. Wypożycz i przeczytaj książkę wydawnictwa Prószyński i Ska
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
40. Wypożycz i przeczytaj lekturę szkolną
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
41. Wypożycz i przeczytaj książkę, na podstawie której nakręcono film
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
42. Czas na zmiany, wypożycz i przeczytaj książkę o zdrowym stylu życia
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
43. Wypożycz i przeczytaj kryminał
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
44. Wypożycz i przeczytaj książkę, którą poleci ci bibliotekarka
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
45. Weź udział w spotkaniu w bibliotece (autorskie, warsztaty, dla dzieci)
Tytuł: ..................................................................................................................................................................
46. Wypożycz i przeczytaj książkę amerykańskiego pisarza
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
47. Wypożycz i przeczytaj książkę, która jest częścią wielotomowego cyklu
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
48. Wypożycz i przeczytaj książkę przygodową
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
49. Wypożycz i przeczytaj książkę, która zdobyła Paszport Polityki
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
50. Wypożycz i wysłuchaj audiobooka
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................

51. Wypożycz i przeczytaj książkę niemieckiego pisarza
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
52. Wypożycz i przeczytaj książkę popularnonaukową
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
53. Wypożycz i przeczytaj książkę, która ma w tytule liczbę
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
54. Wypożycz i przeczytaj książkę podróżniczą
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
55. Wypożycz i przeczytaj romans
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
56. Wypożycz i przeczytaj książkę poleconą przez innego czytelnika
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
57. Wypożycz i przeczytaj książkę, której bohaterem jest dziecko
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
58. Wróć do dzieciństwa, wypożycz i przeczytaj książkę dla dzieci
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
59. Wypożycz i przeczytaj książkę z czarną okładką
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
60. Wypożycz i przeczytaj książkę o tematyce medycznej
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
61. Odwiedzaj bibliotekę przynajmniej raz w miesiącu
Daty odwiedzin: .................................................................................................................................................
62. Zaproś na wydarzenie 
       biblioteczne 2 znajomych
63. Wypożycz i przeczytaj książkę z porą roku w tytule
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
64. Wypożycz i przeczytaj książkę wydawnictwa Albatros
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
65. Wypożycz i przeczytaj książkę, która ma w tytule kolor
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
66. Wypożycz książkę z przepisami i ugotuj/upiecz coś dobrego
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
67. Wypożycz i przeczytaj książkę z niebieską okładką
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
68. Wypożycz i przeczytaj książkę skandynawskiego pisarza
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
69. Wypożycz i przeczytaj książkę o swoim hobby
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
70. Wypożycz i przeczytaj zbiór opowiadań
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
71. Wypożycz i przeczytaj książkę francuskiego pisarza
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
72. Wypożycz i przeczytaj tomik poezji
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
73. Wypożycz i przeczytaj książkę, która ma w tytule miejsce
Autor - tytuł: .......................................................................................................................................................
74. Wypożycz film na podstawie książki, którą lubisz
Tytuł: ..................................................................................................................................................................
75. Uśmiechnij się do bibliotekarki ;) 
       lub przeczytaj książkę, przy której można się pośmiać
Autor - tytuł: ...........................................................
                           ...........................................................
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