Kirjastohaaste 2018
Seinäjoen kaupunginkirjaston Kirjastohaaste 2018 houkuttelee lukemaan ja
käyttämään kirjastoa monipuolisesti.
Valitse seuraavista 60 vaihtoehdosta 50 itsellesi sopivaa. Saman kirjan voi laittaa useaankin kohtaan, mikä
keventää urakkaa. Voit jakaa ajatuksiasi ja hyviä vinkkejä Facebook-ryhmässä nimeltä Seinäjoen
kaupunginkirjaston kirjastohaaste.

1. Lue kirja, joka saa sinut hyvälle tuulelle__________________________________________
2. Lue syntymävuotenasi julkaistu teos____________________________________________
3. Lue/katso jokin kirjaston blogissa vinkattu kirja/elokuva
https://kirjasto.seinajoki.fi/?s=kirjavinkit________________________________________
4. Lue kirja josta on tehty elokuva________________________________________________
5. Lue kirja, jonka olet lukenut lapsena tai nuorena__________________________________
6. Lue elämäkerta_____________________________________________________________
7. Lainaa peli tai pelaa kirjastossa________________________________________________
8. Lue ja katsele valokuvateos___________________________________________________
9. Lue vuonna 2018 ilmestynyt runokirja___________________________________________
10. Lue sellaisen kirjailijan teos, jolla on sama etunimi kuin sinulla________________________
11. Lue virolainen tai Viroon sijoittuva kirja__________________________________________
12. Lue novellikokoelma_________________________________________________________
13. Lue ennen syntymääsi julkaistu teos____________________________________________
14. Lue Nobel-palkitun kirjailijan teos______________________________________________
15. Lue kotimaakuntaasi sijoittuva teos_____________________________________________
16. Lainaa ja katso elokuva tai käy kirjaston elokuvaillassa______________________________
17. Lue kirja aiheesta, joka ei ole sinulle tuttu________________________________________
18. Lue kirja, jonka päähenkilöstä et olisi halunnut erota_______________________________
19. Lue sarjakuva_______________________________________________________________
20. Lue kirjaston henkilökunnan suosittelema kirja____________________________________
21. Lue kirja jossa liikutaan vesillä_________________________________________________
22. Lue kirja, jonka valitsit kannen perusteella_______________________________________
23. Lue kirja, jossa on alle 100 sivua_______________________________________________
24. Lue tieteis- eli scifi-kirjoihin kuuluva teos________________________________________
25. Lue kirja, jossa on eläimiä____________________________________________________
26. Lue kirja, jossa matkustetaan_________________________________________________
27. Lue Finlandia-palkittu kirja___________________________________________________
28. Tutustu näyttelyyn kirjastossa________________________________________________
29. Lue kirja, jota suosittelisit ystävällesi___________________________________________
30. Lue kirja, josta saa lohtua____________________________________________________
31. Lue kirja, josta mielesi tai kehosi oppii uusia asentoja______________________________
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Lue kirja, jossa on talvi_______________________________________________________
Lue kirja, jossa kerrotaan rakkaustarina__________________________________________
Lue kirja, jossa käydään oikeutta_______________________________________________
Lue kirja, jossa herkutellaan___________________________________________________
Lue kirja, jossa haluaisit itse olla mukana_________________________________________
Osallistu johonkin kirjaston tapahtumaan________________________________________
Lue kirja, jossa luetaan kirjoja__________________________________________________
Lue kirja, jossa rikoksia ratkaisee joku muu kuin poliisi______________________________
Lue kirja, jonka aihe on tuttu uutisista___________________________________________
Lue kirja onnettomasta rakkaudesta____________________________________________
Lainaa ja kuuntele jonkin muun maan kuin Suomen kansanmusiikkia__________________
Lue kirja, jonka löysit palautushyllystä___________________________________________
Lue kirja, jossa opiskellaan____________________________________________________
Lue toisen maailmansodan aikaan sijoittuva kirja__________________________________
Käy jossain muussa kuin omassa kirjastossasi tai kirjastoautossa______________________
Lue kirja, jossa musiikki on tärkeää______________________________________________
Lue kirja, jossa kerrotaan sisaruksista____________________________________________
Lue kirja, jossa paha saa palkkansa______________________________________________
Kuuntele musiikkia Naxos-kuuntelupalvelusta_____________________________________
Lue kirja, jossa on iäkäs päähenkilö_____________________________________________
Lue kirja, jossa urheillaan_____________________________________________________
Lue kirja, jossa juhlitaan______________________________________________________
Lue käännöskirja____________________________________________________________
Lue kirja, jonka kirjoittajalta et ole aiemmin lukenut mitään__________________________
Lue kirja, jonka kannessa on rakennus___________________________________________
Lue kirja, joka on suunnattu nuorille / nuorille aikuisille_____________________________
Lue e-lehti kirjaston tarjoamissa eMagz- tai ePress-palveluissa_______________________
Tutki Kirjasammon päivän täkyjä http://www.kirjasampo.fi/today ja valitse sieltä kirja
luettavaksi_________________________________________________________________
60. Lue kirja, joka kertoo itsellesi vieraasta kulttuurista________________________________
Palauta tämä lomake halutessasi 7.1.2019 mennessä Seinäjoen kirjaston toimipisteeseen tai
kirjastoautoon. Siten osallistut kirjapalkintojen arvontaan. Voit palauttaa lomakkeen myös
sähköisenä osoitteeseen hanna.kotila@seinajoki.fi

osallistujan nimi__________________________________________________________
puhelinnumero___________________________________________________________
sähköpostiosoite__________________________________________________________

