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Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti, Slovenskou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (SkBBY) a neziskovou organizáciou OSMIJANKO, n.o. Bratislava
Vás pozývajú na odborný seminár DIE?A A ?ÍTANIE, ktorý sa uskuto?ní v Košiciach v rámci DNÍ DETSKEJ KNIHY 2014.

Termín: 9. apríl 2014 (streda)
Miesto: LitPark, Kasárne/Kulturpark, Kuku?ínova 2, Košice

Program:

08:00 – 09:00 ?o pre m?a znamená literárny hrdina?
Mgr. Timotea Vráblová, PhD. – prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY)
09:00 – 10:00 ?ítanie a literárny hrdina
Gunilla Ekman – psychologi?ka a terapeutka pri práci s de?mi, Švédsko
10:00 – 10:15 prestávka
10:15 – 10:45 Die?a a jeho knihy v zrkadle ?ísel (Ponúkame de?om dostatok kníh?)
Ing. Ivana Poláková, Matica Slovenská, Martin
10:45 – 12:30 Od obrazu k výrazu
Tvorivá diel?a s praktickými ukážkami využívania postupov tvorivej dramatiky pri ?ítaní, interpretácii literárneho textu, informácia o celoslovenskom ?itate?skom projekte ?ítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty! Mgr. Eliška Sadíleková, lektorka tvorivej dramatiky
Mgr. Miroslava Biznárová, riadite?ka neziskovej organizácie OSMIJANKO, Bratislava

Svoju ú?as? na odbornom seminári potvr?te najneskôr 1. 4. 2014,
formou zaslania návratky na kniznica@kosicekmk.sk [2].
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