
1. Mrežo Medobčinske splošne knjižnice Žalec spleta:
a)  10 knjižnic
b)  11 knjižnic
c)   8 knjižnic

2. V domoznanskem oddelku knjižnice zbiramo, obdelujemo,
hranimo in posredujemo:
a)  razglednice, rokopise, fotografije, zvočne posnetke
b)  telefone, tablice, računalnike
c)  e-knjige

3. S katerimi projekti za otroke in odrasle knjižnica spodbuja branje?
a)   Mali Savinjčani beremo, Savinjčani beremo
b)   Z mano na fontano
c)   Zajadrajmo v poletje

4. Za člane vseh enot omogočamo dostop do e-knjig, ki jih najdete na portalu:
a)  Bibliobus
b)  Biblos
c)  Ebooks
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5. katerega leta smo odprli novo Občinsko knjižnico Braslovče?
a)  2010
b)  2016
c)  2019

6. Občinska knjižnica Polzela domuje v:
a)  grajskih prostorih
b)  kulturnem domu
c)  osnovni šoli

7. Občinska knjižnica Prebold je tedensko odprta:
a)   15 ur
b)   16 ur
c)   19 ur

8. Zgodovina Občinske knjižnice Vransko sega v davno leto:
a)  1869
b)  1896
c)  1969

9. Občinska knjižnica Tabor je odprta v:
a)  torek od 14. do 18. ure
b)  četrtek od 14. do 18. ure
c)  petek od 14. do 18. ure

10. Najboljši roman leta 2020 - nagrada kresnik je:
a)  Veronika Simoniti: Ivana pred morjem
b)  Sebastijan Pregelj: V Elvisovi sobi
c)  Suzana Tratnik: Norhavs na vrhu hriba

NAGRADNI POLETNI KVIZ
Prosimo, izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.
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………………………………………………………………………………

Splošni pogoji sodelovanja 

Nagradni poletni kviz poteka
od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

V nagradnem poletnem kvizu
lahko sodelujejo vsi, ki pravilno
rešijo poletni nagradni kviz in
ga oddajo v svoji knjižnici do
31. 8. 2020.

Med vsemi sodelujočimi, ki
bodo poslali pravilne rešitve
kviza, bomo izžrebali 3
prejemnike knjižnih nagrad.
Nagrajence bomo o nagradah
obvestili po klasični pošti.

Udeleženec sodeluje tako,
da pravilno obkroži vseh 10
vprašanj nagradnega poletnega
kviza in ga odda v eni izmed
enot Medobčinske splošne
knjižnice Žalec do 31. 8. 2020.

Vsak udeleženec, ki sodeluje v
nagradnem poletnem kvizu,
mora za uvrstitev v žrebanje
izpolniti obrazec z naslednjimi
podatki: ime, priimek, naslov in
podpis udeleženca.

Udeleženci, ki na zastavljena
vprašanja ne odgovorijo
pravilno, se ne morejo uvrstiti v
nagradno žrebanje.

Žrebanje bomo izvedli 2. 9.
2020, nagrajenci bodo o tem
obveščeni po klasični pošti.

Nagrado bodo lahko nagrajenci
prevzeli v enoti Žalec.

S podpisom na obrazcu
poletnega nagradnega kviza
dovoljujete, da organizator
uporabi osebne podatke
izključno za namen obveščanja
o morebitni nagradi poletnega
nagradnega kviza.
 
Podatki se uporabljajo in
shranjujejo skladno z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB-1, Ur. l. RS, 
št. 94/2007) in Splošno uredbo
o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator nagradnega kviza
je Medobčinska splošna
knjižnica Žalec, Aškerčeva 9a,
3310 Žalec.
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