Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” - Пазарджик

Национален маратон на четенето – 02 – 23 април 2016
Програма

30 март, сряда
10:00 ч. - Кръгла маса на тема „Четене от самото начало – от 0 до 6
години”
Конферентна зала, РБ

31 март, четвъртък
14:00 ч. – Състезателни литературни игри за петокласници – с
ученици от СОУ „Г.Брегов„
Детски отдел

4 април – 22 април
„Оскари” по книги” – отдел „Изкуство” представя
филми, вдъхновени от художествени творби, отличени с найпрестижната филмова награда
Отдел „Изкуство”, 15:00 ч.

5 април, вторник
10:30 ч. Откриване изложба „Илюстрации по любими автори,
обичани герои” - школа по изобразително изкуство с рък. Ал.
Кисовска
Фоайе, 2 ет., РБ

11:00 ч. и 17:00 ч. - Среща с детската писателка Петя Александрова
Детски отдел

7 април, четвъртък
10:00 ч. „Игри и забавления за деца с въображение” Гостува издателство „Клевър бук”
Детски отдел
11 април, понеделник
17:30 ч. „Лицата на Пазарджик” – Милен Спасов ни среща с известни
личности от Пазарджик
РБ

14 април, четвъртък
14:30 ч. Състезание „Читател на деня” - ученици от гимназиален
курс четат откъси от произведения на Георги Господинов
Читалня „Хуманитарни науки”

15 април, петък
14:00 ч. - “ Приказките оживяват “– гостува актьорът
Александър Братоев от ДКТ “К. Величков ” гр. Пазарджик
Детски отдел

17:30 ч. - Среща с писателя Петър Краевски/съвместно с ИК
„Жанет 45”/
Читалня „Хуманитарни науки”

18 април, понеделник
14:00 ч. - “Голямото приключение на малкото таласъмче” книга-игра – гостува писателят Никола Райков
Детски отдел

19 април, вторник
14:30 ч. - „Любовен sms” - ученици от английска паралелка на ЕГ
”Б. Брехт” четат творби от Шекспир и избират подходящи текстове
за любовен sms
Читалня „Хуманитарни науки”

20 април, сряда
13:30 ч. – „Това го знае всяко хлапе, което чете”: Открит урок,
посветен на 140 год. от Априлското въстание – с ученици от ОУ
„Хр.Смирненски”
Детски отдел

21 април, четвъртък
11:00 ч. Творческа работилница за изработване на екобижута по
повод Световния ден на земята – съвместно с ателие ”Сръчко за
малки и големи” - Пазарджик
Отдел „Изкуство”

22 април, петък
10:45 ч. Презентация „Шекспир в музиката и киното”
Отдел „Изкуство”

12:00 ч. - Флашмоб „Библиотеката, училището и градът четат”
Пешеходна зона Пазарджик

14:00 ч. Актьорът Александър Пасков чете в новооткрит
пенсионерски клуб в гр. Пазарджик
14:00 ч. Читалните гостуват с литературно четене в пенсионерски
клуб ”Запад”
23 април, събота - Световен ден на книгата

10:00 ч. - Поставяне в 4 кафенета на кошници с книги и рекламни
материали, изработени по повод Маратона на четенето - нови
разделители и моливи, рекламиращи четенето и библиотеката
9:00 – 15:00 - „Пред камерата на Заемна с любима книга” посетителите на 23 април позират с избрано четиво и споделят
мисли за книгите и четенето

