
Bralni izziv Žarkolov je nastal kot
program bralnega krožka Žarek. Ker bi
želeli veselje do branja deliti z drugimi
bralnimi navdušenci, smo se odločili, da
povabimo k sodelovanju vse, ki bi želeli
izziv izpolniti iz domačega bralnega
naslonjača. Namenjen je bralcem od 17.
leta starosti dalje (meje navzgor ni:)). 

V času od oktobra 2022 do 20. maja
2023 preberite knjige razpisanih
tematik - letos bo krovna tema
potovanje. Pri tem ni nujno, da so knjige
striktno leposlovne. Priporočila lahko
najdete na spletni strani knjižnice. Prav
tako lahko pri izbiri knjig prosite za
pomoč knjižničarjev ali pa si pomagajte
s portalom Dobreknjige.si.

V zloženko zapišite, katere knjige ste
prebrali ter izpolnite bralni dnevnik.
Izpolnjeno zloženko do 20. maja 2023
oddajte v Knjižnici Logatec. V juniju
2023 bomo vse, ki bodo izziv zaključili,
nagradili s posebno prireditvijo -
literarno obarvanim srečanjem. 

Za dodatne informacije in kakšen bralni
namig pišite na elektronski naslov 
 urska@knjiznicalogatec.si.
 

Pa obilico bralnih užitkov vam želimo!

 

Žarkolov

Katera izmed prebranih knjig se
vas je podala na najbolj doživeto
bralno potovanje in zakaj?

Branje je potovanje
 

bralni izziv
Knjižnice Logatec
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1. izziv: Slovanska duša

2. izziv: domorodna ljudstva

3. izziv: prevozno sredstvo

4. izziv: slovenski avtorji v
inozemstvu

5. izziv: iz toplih krajev

6. izziv: življenje je potovanje

7. izziv: potovanje v času ali
vesolju

8. izziv: knjiga, v kateri junak
potuje

Preberite knjigo, ki se dogaja na prevoznem
sredstvu - v avtu, na vlaku, ladji, letalu ...

Preberite knjigo slovenskega avtorja, ki je živel/živi
v tujini. 

Preberite knjigo, v kateri se junak spopada z
življenjskimi izzivi.

Preberite knjigo, v kateri junak potuje v času,
vesolju, med različnimi realnostmi ...

Citat, ki si ga velja zapomniti

Podatki o bralcu
Ime in priimek:

___________________________________

Naslov:

___________________________________
___________________________________

Elektronski naslov:

___________________________________
*V skladu z GDPR bomo podatke hranili zgolj
za namen projekta/bralnega izziva Žarkolov.

Preverite knjigo, v kateri nastopajo domorodna
ljudstva. 

Preberite knjigo, ki se dogaja v vročem podnebju, 

Preberite knjigo, v kateri glavni junak potuje (lahko
tudi potopisni roman ali potopis)

Preberite knjigo avtorja iz ene izmed slovanskih
držav.


