
KNYGŲ KLUBO KLAUSIMYNAS

BENDRIEJI KNYGŲ KLUBO KLAUSIMAI

 Kokia buvo mėgstamiausia knygos dalis?
 Kokia knygos dalis patiko mažiausiai?
 Ar knyga greitai susiskaitė, o gal teko lėtai versti puslapius?
 Kuri scena/skyrius jums įstrigo labiausiai ir kodėl?
 Ką manote apie rašymą? Ar yra kokių nors išskirtinių sakinių? Kuo jie yra išskirtiniai?
 Ar perskaitėte kokias nors ištraukas dar kartą? Jei taip, kurias? Kodėl?
 Ar norėtumėte perskaityti kitą šio autoriaus knygą? Kodėl?
 Ar knygos skaitymas turėjo įtakos jūsų nuotaikai? Jei taip, kokios?
 Kas jus labiausiai nustebino knygoje? Kodėl?
 Kaip pasikeitė jūsų nuomonė apie knygą ją skaitant?
 Jei galėtumėte ko nors paklausti autoriaus, ko klaustumėte?
 Kaip knygos pavadinimas siejasi su knygos turiniu? Jei galėtumėte knygai suteikti naują

pavadinimą, koks jis būtų? Kodėl toks?
 Ar ši knyga yra pervertinta, ar nepakankamai įvertinta?
 Ar ši knyga jums priminė kokią nors kitą knygą? Jeigu taip, kokią ir kuo?
 Kaip ji jus paveikė? Kaip manote, ar prisiminsite ją po kelių mėnesių ar metų?
 Ar kada nors svarstytumėte galimybę ją perskaityti iš naujo? Kodėl taip arba kodėl ne?
 Koks žmogus labiausiai norėtumėte, kad perskaitytų šią knygą?
 Ar yra išlikusių klausimų iš knygos, apie kuriuos vis dar galvojate?
 Ar knyga jums pasirodė originali?

GROŽINĖS LITERATŪROS KLAUSIMAI

 Kurie veikėjai patiko jums labiausiai? Kurie jums patiko mažiausiai? Kodėl?
 Su kuriuo veikėju jus labiausiai siejote save arba į kurį labiausiai įsijautėte?
 Jei turėtumėte apsikeisti vietomis su vienu veikėju, kuris iš jų būtų? Kodėl?
 Atspėkite veikėjų zodiako ženklus.
 Kaip manote, kas nutiks veikėjams po oficialios knygos pabaigos?
 Ką manote apie knygos struktūrą? Ar ji gerai pasitarnavo istorijai?
 Kokią įtaką pasakojimui turėjo aplinka? Ar norėtumėte skaityti daugiau knygų, kurių veiksmas

vyksta tame pasaulyje?
 Ar knyga jums atrodė tikra t.y. ar situacijos yra įmanomos realiame pasaulyje?
 Ar siužetas vyko natūraliai? O gal jautėtės manipuliuojami siužeto?
 Ar yra veikėjų, kuriuos norėtumėte išbarti? Jei taip, kas jie? Ką pasakytumėte?



KLAUSIMAI APIE DETEKTYVUS IR TRILERIUS

 Kuris siužeto posūkis jus labiausiai nustebino?
 Ar pasakotojo balsas buvo įtikinamas?
 Ar atspėjote pabaigą? Jei taip, kurioje vietoje? Kas leido ją nuspėti ar nenuspėti?
 Ar yra siužeto taškų, į kuriuos knygoje nebuvo atsižvelgta t.y. ar liko neatsakytų klausimų? Kokių?

Kaip pats/pati galėtumėte į juos atsakyti?
 Ar sutikote su veikėjų sprendimais?
 Ar knyga jus išgąsdino, ar kaip nors įlindo į galvą?

ROMANTINIŲ KNYGŲ KLAUSIMAI

 Ar jums patiko knygos „karštumo” lygis?
 Ar poros ryšys buvo įtikinamas? Jei taip, kuriame etape jie pajuto kibirkštį?
 Kaip manote, kas nutiks pagrindiniams veikėjams po pabaigos?
 Ką manote apie romantikos tempą?
 Ar įsimylėtumėte kurį nors iš pagrindinių herojų?
 Ar ši knyga ištirpdė jūsų širdį? Privertė jus vėl patikėti meile?
 Jei tai serijos dalis, ar ši knyga privertė jus perskaityti kitą dalį?


