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ČTENÍ NEBOLÍ …anebo jak na čtení a čtenářskou gramotnost hravě poradí
rodičům i pedagogům v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích
na Festivalu knih
Letošní festival má podtitul „Čtení nebolí“. Připraveny jsou hravé čtenářské lekce, na
kterých si děti vyzkouší, že něco na tom čtení by mohlo být dobré. A že čtení fakt
nebolí! Těšit se můžete na setkání se spisovatelkami dětských knih Ester Starou a
Michaelou Veteškovou. Nechybí netradiční divadelní představení Malý, Hubený a
Jednooký nebo Romské pohádky. Zábavu si děti užijí i na představení Pitva knihy, při
které se knihovna promění v pitevní sál, kde mladí patologové (diváci) budou
zkoumat, na co knihy umírají. K návštěvě zve také knihařská dílna, kde se opravují
poničené knihy.
V areálu zahrady Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích je pro ty, kteří
nepřijdou na žádný z nabízených programů připravena řada stanovišť, kde se děti
přesvědčí, že s knihami je super zábava. Vyzkouší si např. jak bleskově namalovat
komiks, jak se hledá ztracená kniha, jak se jezdí s knihovnickým vozíkem naloženým
knihami … Nebude chybět ani hra na to, co do knihovny nepatří či fotokoutek, kde se
s připravenými kulisami mohou děti vyfotit na své mobily a poslat pozdrav
kamarádům.
Na pátek 21. 6. od 14 hodin je zařazena odpolední přednáška pro učitele, s cílem
nasměřovat na zajímavé a čtivé knížky ze současné knižní nabídky let 2017 - 2019
pro děti od 1. - 4. třídy základní školy. Odpolední program tvoří především krásná
divadelní představení a oblíbené čtenářské lekce se Zauzlínou pro nejmenší.
Termín akce: čtvrtek 20.6. a pátek 21.6.
Místo konání akce: knihovna Na Sadech 27, České Budějovice
Dopolední část je určena pro školy, odpolední pro rodiče s dětmi.
Festival je možné navštívit v době od 8:30 do 18:00.
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Vstup na všechny akce je zdarma.

Program celé akce ke stažení zde.
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