I letos zve Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana malé i velké čtenáře na

Hradišťské
sluníčko
13. - 17. 6. 2016

malý festival k podpoře dětského čtení
nabízí pořady, které během týdne rozsvítí
prostory naší knihovny. Rozloučíme se s
našimi čtenáři a připomeneme jim, že
by měli před odchodem na prázdniny
vrátit knížky. Zároveň chceme pozvat
děti, které zůstávají přes léto ve městě,
k návštěvě knihovny i o prázdninách.
Vždyť prázdninový čas je tou nejlepší
dobou ke čtení!

Od pondělí 13. června do pátku 17. června
vždy v 18.00
pozveme děti na ČTENÝ VEČERNÍČEK
na trávníčku u knihovny v podání herců Slováckého divadla.
V případě deště se večerníčky budou číst v knihovně.

pondělí 13. června 2016
v kině Hvězda v 10.00 - vyhlášení výsledků dvou tradičních soutěží:
literární soutěže pro děti Píšu povídky, píšu básně ... tentokrát o králi, království, kralování
a výtvarné soutěže Ex-libris 2016, do které i letos přišly příspěvky z celé naší vlasti

úterý 14. června, středa 15. června, čtvrtek 16. června a pátek 17. června 2016
pasováním prvňáčků na čtenáře slavnostně ukončíme celoroční společný projekt Už jsem čtenář - Knížka pro
prvňáčka. Národního projektu se účastnily první třídy základních škol našeho města a také prvňáčci ZŠ J.Bublíka
v Bánově, ZŠ Nedakonice a ZŠ Polešovice. Celkem bude odpasováno 356 dětí, které získají knihu Kláry Smolíkové
Knihožrouti s ilustracemi Báry Buchalové.

středa 15. června 2016
bazar vyřazených a opotřebovaných dětských titulů se uskuteční v době od 16.00 - 18.00 za Knihovnou BBB. Po
dobu bazaru výtvarná dílna s dětmi DD Uherský Ostroh a skákací hrad.
Prostory oddělení pro děti budou zdobit obrázky z výtvarné soutěže k 180. výročí vzniku pohádky Malá mořská
víla od H.Ch. Andersena, v čítárně jsou vystaveny práce dětí ze ZŠ TGM v Uh.Hradišti a ZŠ JAK v Komni inspirované
700. výročím narození Karla IV.

Děkujeme:

DD Uherský Ostroh
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

