FESTIVAL DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ V LIBERCI 2018
DOPROVODNÉ PROGRAMY
6. – 8. 6. 2018
Lidové Sady, Krajská vědecká knihovna v Liberci,
Oblastní galerie Liberec

Čtvrtek 7. 6. 2018 Lidové Sady
LIDOVÉ SADY - EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO
9:00 – 10:00 Biblické příběhy pro nevěřící děti - Martin Vopěnka

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

Jak máme hájit evropskou civilizaci, když neznáme její kořeny? Jak máme
hájit svou identitu, když ani nevíme, z čeho vyrostlo evropské myšlení.
Ssrozumitelná naučná kniha Martina Vopěnky nám v tom může pomoci.
Nečekejte jen zjednodušenou literární podobu biblických příběhů, jak ji
známe třeba od Ivana Olbrachta. Vopěnka přistupuje k odkazu Bible, tedy
Starého i Nového zákona, moderně. A také didaktičtěji. Neváhá použít
odkazy k současnosti, poukázat na biblické protimluvy nebo připomenout
současné vědecké poznání. Biblické příběhy v jeho podání promlouvají
k současným dětem. Jsou tím minimem, které by měl každý Evropan znát,
aby porozuměl sám sobě, svým evropským kořenům.
Pro 7. – 9. třídy
10:00 – 11:00 GO! - příběhy o přežití – Ivona Březinová
Šest dětí ve věku deset až šestnáct let se ocitá v mnoha nebezpečných
situacích, v kterých jde doslova o život. Co všechno zažijí? Při neúspěšné
evakuaci z velké zaoceánské lodi jsou v záchranném člunu unášeni na širé
moře. Jindy během nečekané vánice zabloudí v horách. Při výletu do Thajska
se ztratí v tropické džungli. A nevinná návštěva Tuniska se zvrtne v boj o holý
život při písečné bouři na Sahaře. Co všechno je třeba udělat, aby člověk
přežil?
Pro 5. – 9. třídy
11:00 – 12:00 Řvi bez bot – Ivona Březinová
Jeremiáš z knihy Řvi potichu, brácho a Ben z knihy www.bez-bot mají mnoho
společného. Jsou stejně staří a oba mají velký problém. A přestože má každý
z nich před sebou jiné vyhlídky, důležité je, že jsou obklopeni milující rodinou
a kamarády. Jaké to je, žít s handicapem?
Od 6. – 9. třídy
12.00 - 13.00 Divoká Afrika – Zuzana Samková
Slovem i obrazem africkým kontinentem ze severu k jihu provede děti

cestovatelka a fotografka Zuzana Samková.
Pro 5. – 9. třídy

LIDOVÉ SADY - ČÍTÁRNA A
9:00 – 10:00 Básničková dílna s Radkem Malým
Na besedě se spisovatelem Radkem Malým se dozvíte, jak pracuje spisovatel,
jaký je rozdíl v psaní příběhů a básniček a taky třeba zkusíte společně nějakou
básničku vymyslet.

Pro 5. – 9. Třídy

ČÍTÁRNA A

10:00 – 11:00

Spící město - Martin Vopěnka
Když všichni rodiče na celém světě usnou záhadným spánkem, na světě už nic
není, jako dřív. Infrastruktura a pořádek se hroutí a dospělí, kteří neusnuli,
vyjevují svou pravou tvář. Jak si s touto hororovou situací poradí čtyři
sourozenci Samuel (6), Kristýna a Ema (12) a Kryštof (15)? Na besedě se
spisovatelem Martinem Vopěnkou se dozvíte i to, jak přežít v mimořádných
situacích.
Pro 5. – 8. Třídy

11:00 – 12:00 Básničková dílna s Radkem Malým
Na besedě se spisovatelem Radkem Malým se dozvíte, jak pracuje spisovatel,
jaký je rozdíl v psaní příběhů a básniček a taky třeba zkusíte společně nějakou
básničku vymyslet.
Pro 5. – 9. Třídy
12.00 – 13.00 Jak se rodí kniha? Hravě!
V originální tvořivé dílně nakladatelství Elmavia s autorkou dětských knih
Pavlou Soletkou Krátkou a ilustrátorkou Marií Snášelovou Štorkovou děti
poznají, jak vzniká knížka, co vše takový proces obnáší od první myšlenky po
hotovou knihu.
Pro 1. i 2. stupeň

LIDOVÉ SADY - ČÍTÁRNA B

9:00 – 10:00 H2O a tajná vodní mise - Galina Miklínová
H2O není jen chemická značka vody, ale také název kamarádů Huga, Huberta
a Ofélie. Tří žáků základní školy Evelíny Saturejkové ve městě... no třeba
právě v Liberci! Režisérka a Ilustrátorka Galina Miklínová tentokrát spojila
své síly se spisovatelem Petrem Stančíkem a tak se v dobrodružné knížce
zásluhou přístroje zvaného zmenšovátko, dostaneme do vodovodního
potrubí na palubě miniaturní ponorky Abramis. Hlavní padouch – šílený
profesor Hermenegild Vulpes – sice proti H2O neustále kuje nějaké pikle
pomocí nejmodernější vědy a techniky, ale nakonec i jemu doteče, že ve
správném dobrodružství musí zvítězit dobro. Alespoň kapku z nové knížky si
představíme rovnou na festivalu! A komu se při té příležitosti ztratí ponožka,
nedivte se, možná budou s námi i Lichožrouti!
Pro 2. – 5. třídy

ČÍTÁRNA B

10:00 – 11:00 H2O a tajná vodní mise - Galina Miklínová
H2O není jen chemická značka vody, ale také název kamarádů Huga, Huberta
a Ofélie. Tří žáků základní školy Evelíny Saturejkové ve městě... no třeba
právě v Liberci! Režisérka a Ilustrátorka Galina Miklínová tentokrát spojila
své síly se spisovatelem Petrem Stančíkem a tak se v dobrodružné knížce
zásluhou přístroje zvaného zmenšovátko, dostaneme do vodovodního
potrubí na palubě miniaturní ponorky Abramis. Hlavní padouch – šílený
profesor Hermenegild Vulpes – sice proti H2O neustále kuje nějaké pikle
pomocí nejmodernější vědy a techniky, ale nakonec i jemu doteče, že ve
správném dobrodružství musí zvítězit dobro. Alespoň kapku z nové knížky si
představíme rovnou na festivalu! A komu se při té příležitosti ztratí ponožka,
nedivte se, možná budou s námi i Lichožrouti!
Pro 2. – 5. třídy
11:00 – 12:00 Já, štěně - Lenka Rožnovská
Co všechno se musí malé štěně naučit, než si pro něj může přijít nový
páníček? Než se ze štěněte stane pes, musí zvládnout spoustu věcí… Ale o
tom už vám v nové knížce Lenky Rožnovské povypráví jedno neobyčejné
štěně samo – štěně Charlie, štěně komediant, a dokonce štěně záchranář!
Pro 1. – 3. Třídy
12:00 – 13:00 Mobilmánie v pohádkové říši – Lenka Rožnovská
Hloupý Honza, který má v uzlíčku místo buchet mobil? Děd Vševěd jako
počítačový expert? Proč ne. I pohádky jdou s dobou. Jedno se však nemění,
vítězí, co zvítězit má, žádná technická kouzla, ale dobré srdce, které jde za
svým snem. Spisovatelka Lenka Rožnovská bude číst ze své knihy
Mobilmánie v pohádkové říši, děti v klidu určitě nezůstanou…
Pro 3. – 4. Třídy

LIDOVÉ SADY - DIVADELNÍ SÁL

DIVADELNÍ SÁL

9:00 – 10:00 LiStOVáNí - Bertík a Čmuchadlo (P. Soukupová)
Bertíkovi je devět. Rodiče se rozvedli a on žije s maminkou, která si našla
nového přítele. Bert mu říká Rypouš. Vůbec celou tuhle životní změnu nese
těžce. Připadá mu to jako zrada. Žárlí. Vzteká se. Je na všechny kolem sebe
protivný. Vymýšlí naschvály. Až prázdninové setkání s tajemným tvorem —
mluvícím zvířetem čmuchadlem — dokáže zlepšit jeho pohled na svět... Díky
čmuchadlu Bertík pochopí, že vztahy mezi lidmi nejsou tak jednoduché, jak
by si přál, a že to, co je důležité, pořád má. Smíří se s Richardovou existencí a
snad si najde i jiné kamarády.
Pro 1. – 5. třídy
10:00 – 11:00 LiStOVáNí - Život k sežrání (M. Ollivier)
Benjamin žije s matkou na předměstí Paříže, chodí na sedmiletý gympl a je v
pohodě. Jen ostatní jsou trochu nervózní. Ben váží o dvacet kilo víc, než by
měl. Nezbývá než nastartovat vůli, přečkat výsměch spolužáků a pokusit se
zhubnout. A taky pozná svou první lásku, Claire. Je tloušťka opravdu takový
pech? Co se stane, když pro jednou člověk dietu poruší? A bude život poté
krásný a snadný? Mikäel Ollivier na deka přesně vyvážil román o
francouzském "metráčkovi" současného světa, kde děti mohou mít všechno,
co chtějí, a přitom jim často chybí to nejdůležitější. Knížka o hladu, pubertě,
první lásce a snech.
Pro 6. - 9. Třídy

LIDOVÉ SADY - ČÍTÁRNA ALBATROSU
9:00 – 10:00 Vybrat si dobrou knížku je umění

ČÍTÁRNA ALBATROSU

Jak si vybrat knížku? Co od vybrané knížky očekávám? A splní kniha mé
očekávání? Čtenářská dílna s novými knihami z produkce Albatrosu.
Pro 1. i 2. stupeň
10:00 – 12:00 Vybrat si dobrou knížku je umění
Jak si vybrat knížku? Co od vybrané knížky očekávám? A splní kniha mé
očekávání? Čtenářská dílna s novými knihami z produkce Albatrosu.
Pro 1. i 2. stupeň
11:00 – 12:00 Vybrat si dobrou knížku je umění
Jak si vybrat knížku? Co od vybrané knížky očekávám? A splní kniha mé
očekávání? Čtenářská dílna s novými knihami z produkce Albatrosu.
Pro 1. i 2. stupeň

VÝTVARNÉ DÍLNY

VÝTVARNÉ DÍLNY – HLAVNÍ SÁL
9.00 – 12.00 Vlnění - výtvarné dílny
Výtvarné dílny ke knize Vlnění
Délka 1 dílny - 45 min, max. počet účastníků 20
Dílny budou probíhat každou hodinu. Třídy je možné dělit, probíhat budou
vždy 2 dílny současně.
Pro 1. – 5. Třídy

Čtvrtek 7. 6. 2018 - Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK)
KVK ČÍTÁRNA 3. PATRO

ČÍTÁRNA 3. PATRO

9:00 – 10:30 Komiksárium Michala Menšíka alias Nikkarina
Komiksová dílna s ilustrátorem Nikkarinem – poznejte tipy a triky pro
kreslení komiksů a společně si nějaký nakreslete.
Pro 4. – 9. Třídy
11:00 – 12:30 Komiksárium Michala Menšíka alias Nikkarina
Komiksová dílna s ilustrátorem Nikkarinem – poznejte tipy a triky pro
kreslení komiksů a společně si nějaký nakreslete.
Pro 4. – 9. Třídy

Čtvrtek 7. 6. 2018 – Oblastní galerie Liberec

ATRIUM,
AUDITORIUM

OBLASTNÍ GALERIE - ATRIUM, AUDITORIUM
9:00 – 10:00 (Š)PIZZA KNIHA
Oblastní galerie Liberec připravila výtvarný program pro školy věnovaný
knize. Na děti čeká technika provázkové ilustrace, kterou si v našich
ateliérech mohou vyzkoušet a vyrobit. Poté si ji vloží do originální knižní
vazby. Výsledné knihy si odnesou.
Délka programu: 60 minut

Dílna v Atriu - skupiny do 30 dětí
Dílna v Auditoriu - skupiny do 20 dětí
Pro 1. – 2. Stupeň

10:00 – 11:00 (Š)PIZZA KNIHA
Oblastní galerie Liberec připravila výtvarný program pro školy věnovaný
knize. Na děti čeká technika provázkové ilustrace, kterou si v našich
ateliérech mohou vyzkoušet a vyrobit. Poté si ji vloží do originální knižní
vazby. Výsledné knihy si odnesou.
Délka programu: 60 minut
Dílna v Atriu - skupiny do 30 dětí
Dílna v Auditoriu - skupiny do 20 dětí
Pro 1. – 2. Stupeň
11:00 – 12:00 (Š)PIZZA KNIHA
Oblastní galerie Liberec připravila výtvarný program pro školy věnovaný
knize. Na děti čeká technika provázkové ilustrace, kterou si v našich
ateliérech mohou vyzkoušet a vyrobit. Poté si ji vloží do originální knižní
vazby. Výsledné knihy si odnesou.
Délka programu: 60 minut
Dílna v Atriu - skupiny do 30 dětí
Dílna v Auditoriu - skupiny do 20 dětí
Pro 1. – 2. Stupeň

