МЛАДИЯТ ПЛОВДИВ ЧЕТЕ

26.01 – 01.06.2016
 ние обявяваме гостите и темите, вие участвате
 вие предлагате гостите и темите, ние участваме
Отворете линка с анкетата, попълнете и изпратете

Програмата за февруари:
ЧЕТЕНЕТО е ИГРА
Кога: 17 февруари, сряда, 15.30 ч.
Среща с Божана Апостолова и книжната поредица МАЛКАТА БОЖАНА
Къде: НУ „Христо Ботев“

Кога: 21 февруари, неделя, 15.30 ч.
Среща с Питанки и Петя Кокудева
Къде: Кафе-книжарница Сиела (МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8)
отворени врати
Кога: 22 февруари, понеделник,
Час по фантазия с Петя Кокудева. Четем „Питанки“
10 ч./11 ч. с ученици от СОУ „Св. Патриарх Евтимий“в НБ „Иван Вазов“ конферентна зала,
отворени врати
13 ч. с ученици от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

Кога: 23 февруари, вторник, 10.30 ч.
Дядо Пънч-Панчо Панчев чете с ученици от СОУ „Св. Патриарх Евтимий“.
Къде: НБ „Иван Вазов“, конферентна зала, отворени врати
12 ч. Дядо Пънч-Панчо Панчев гостува в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

Кога: 24 февруари, сряда, 9.30-11 ч.
Творческа работилничка „В царството на мартеничката“ заедно с
доброволци от НАРД и ЦРД към НБ „Иван Вазов. Четем от книжките
номинирани за наградата „Бисерче вълшебно“ , www.biserche.com,
единствената награда за детско-юношеска литература в България, чието
жури са младите хора от 6 до 15 години.
Къде: НБ „Иван Вазов“, конферентна зала, отворени врати
Кога: 24 февруари, сряда, 13.30 ч.
Учебен час за измисляне на приказка по картите от „Направи си сам приказка“ на
Издателство „Точица“
Къде: ОУ „Душо Хаджидеков“

Кога: 25 февруари, четвъртък, 14.15 ч.
Учебен час с Румен Иванчев. Четем книжките „Девет хремави планети“ и
„Играчката на ветровете“
Къде: ОУ „Душо Хаджидеков“

Кога: 26 февруари, петък , 17 ч.
Четене на Рая Господинова и Георги Господинов от книжката „Сватби на животни и
неща“.
Със специалното участие на деца от ЦДГ „Люляк“ и ОУ „Васил Петлешков“.
Продължаваме традицията деца и родители заедно в библиотеката.
Къде: НБ „Иван Вазов“, конферентна зала, отворени врати

Кога: 28 февруари, неделя, 16 ч.
Неделно четене с писателя Виктор Самуилов
Къде: Кафе-книжарница „Доброта“, ул. Ал. Стамболийкси 35
(кв. Кючук париж, комплекс Райски кът 2)

Кога: 29 февруари, понеделник, 9 ч.
Виктор Самуилов чете заедно с ученици от ОУ „Душо Хаджидеков“
Къде: НЧ „П.Р. Славейков – 1908 г.“, отворени врати
Кога: 29 февруари, понеделник, 11.30 ч.
Виктор Самуилов чете заедно с ученици от СОУ „Св. Патриарх Евтимий“
Къде: НБ „Иван Вазов“, конферентна зала, отворени врати

Кога: 29 февруари, понеделник, 15.30 ч.
Величка Настрадинова чете „24 чисто нови приказки“
с ученици от СОУ „Константин Величков“.
Къде: СОУ „Константин Величков“, Актовата зала

Ден на традиции и нови технологии в Детски отдел на НБ „Иван Вазов“
Кога: 1 март, вторник, 18.30 ч. в Детски отдел на НБ „Иван Вазов“.
„Да съхраним българския дух заедно“ – виртуален двубой между
ученици от 3б клас на СОУ „Димитър Матевски“- гр.Пловдив и
учениците от БГ Школо „Розова долина“ – гр.Лондон. В реално
време децата ще премерят знанията си за българските обичаи и
история. Те ще се срещнат във виртуалното пространство
посредством web базираната образователна платформа Kahoot и
ще отговарят на зададените им въпроси през мобилните си
устройства.

ЧЕТЕНЕТО е ОБЩУВАНЕ
Кога: 18 февруари, четвъртък, 12.30 ч.
Разговор с Петър Краевски. Четете на „Изгорени писма“
Къде: ФЕГ „Антоан дьо Сент Екзюпери“

Кога: 23 февруари, вторник, 13.30 ч.
Разговор с Александър Чобанов за сборника с разкази „Квантова градина“
Къде: ЕГ „Иван Вазов“

Кога: 25 февруари, четвъртък, 14.30 ч.
Разговор с Александър Секулов за книгата „Скитникът и синовете“
Къде: СОУ „Константин Величков“

За да се свържете с нас отворете линка с анкетата, попълнете и изпратете или ни изпратете email:
janet45.plovdiv@gmail.com, tonova_v@mail.bg
Гергана Георгиева, Издателство Жанет 45 (0882.410041) janet45.plovdiv@gmail.com
Васка Тонова, Детски отдел на Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив (032.622043), tonova_v@mail.bg
За новини и репортажи от събитията следете facebook групата Пловдив чете:
https://www.facebook.com/groups/plovdivchete/
http://books.janet45.com/events
Скоро ще си имаме собствен блог и ще ни намерите тук: www.plovdivchete.janet45.com.

