Sprawdzian wiedzy o książce

1.Książka to:
a) zbiór kart katalogowych
b) dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej
c) zbiór myśli
2. „Biblioteka” oznacza:
a) magazyn książek
b) instytucję społeczną, która gromadzi i udostępnia księgozbiór
c) klub czytelniczy
3. Bibliofil to:
a) synonim bibliotekarza
b) miłośnik książek
c) człowiek odczuwający lęk przed książkami
4. Czytelnik to:
a) osoba korzystająca ze zbiorów biblioteki
b) bukinista
c) skryba
5. Gdzie wynaleziono papier?
a) Chiny
b) Polska
c) Austria
6. Inaczej rękopis to:
a) zwój
b) kodeks
c) manuskrypt
7. Kto rozpowszechnił sztukę drukowania:
a) Johannes Gutenberg
b) Jan Kochanowski
c) Mikołaj Kopernik
8. Pierwszą drukowaną ruchomymi czcionkami książką w Europie był/a:
a) Kodeks prawniczy
b) Biblia Jana Gutenberga
c) Podręcznik do matematyki
9. Biały kruk to:
a) wymarły gatunek ptaka
b) cenna unikatowa książka
c) książka z defektem, mająca niezadrukowane strony

10. Potocznie mól książkowy to:
a) człowiek, który cały wolny czas spędza na czytaniu książek
b) człowiek, który lubi niszczyć książki
c) człowiek, który nie lubi książek
11.Książka ciesząca się dużym zainteresowanie czytelników, to:
a)wolumin
b)megahit
c)bestseller
12. Utwory literatury pięknej to:
a) beletrystyka
b) bibliografia
c) bibliologia
13. Angielskie wyrażenie copyright by znaczy:
a) prawo do kopiowania
b) prawa autorskie zastrzeżone
c) prawo do pisania
14. Wydawnictwo to:
a) przedsiębiorstwo, instytucja wydająca książki
b) magazyn z książkami
c) Towarzystwo Drukarzy i Księgarzy
15.Czasopismo to:
a) zbiór wycinków prasowych
b) wydawnictwo ciągłe
c) katalog ze zdjęciami
16. Introligatornia to:
a) miejsce, gdzie kupuje się książki
b) miejsce, gdzie powiela się wiele razy ten sam tekst
c) miejsce, gdzie składa się książki
17. Wykaz błędów dołączonych do książki to:
a) indeks
b) errata
c) spis treści
18. W języku łacińskim plagiatus znaczy ‘skradziony’, a słowo PLAGIAT oznacza:
a) niewolnika rzymskiego, skazańca walczącego na Arnie ze zwierzętami
b) przywłaszczenie cudzego utworu i podanie go za własny
c) plakietkę określającą tożsamość dziennikarza-sprawozdawcy

