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PROGRAM WARSZTATÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

24 LISTOPADA – PIĄTEK    

 

STREFA A – przestrzeń wystawiennicza 

10.00 – 11.00 „Uwalniamy motyle” – twórcze warsztaty plastyczne.  

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście. 

 

11.00 – 12.00 „Uwalniamy motyle” – twórcze warsztaty plastyczne.  

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście. 

 

12.00 – 13.00 „Zagadka średniowiecznego manuskryptu – czyli zabawy z kaligrafią".  

organizator:  Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście. 

 

STREFA B – przestrzeń wystawiennicza 

11.00 – 12.30 „Lapbook REYMONT” –  kreatywne zajęcia polegające na tworzeniu niepowtarzalnych 

  i oryginalnych książek w formie lapbooka.  

organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Kotarbińskiego w Łodzi. 

 

13.00 – 14.30 „Lapbook REYMONT” –  kreatywne zajęcia polegające na tworzeniu niepowtarzalnych 

  i oryginalnych książek w formie lapbooka.  

organizator:   Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Kotarbińskiego w Łodzi. 

 

STREFA C – przestrzeń wystawiennicza 

11.00 – 12.00 „Szkoła awangardy czyli nowatorska lekcja kaligrafii” – warsztaty kaligrafii z użyciem 

  dawnych przyborów szkolnych.  

organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Kotarbińskiego w Łodzi. 

 

12.30 – 13.30 „Szkoła awangardy czyli nowatorska lekcja kaligrafii” – warsztaty kaligrafii z użyciem 

  dawnych przyborów szkolnych.  

organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Kotarbińskiego w Łodzi. 

 

14:00 – 15:00 Warsztaty detektywistyczne dla dzieci z Magdaleną Podbylską, autorką książek pt. 

  „Tajemnice Zatoki Delfinów”, „Tajemnice Końskiej Zagrody”, „Tajemnice Świstakowej 

  Polany”. 

organizator: Wydawnictwo BIS. 
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STREFA D – przestrzeń wystawiennicza 

10.30 – 11.30 „Książka i klocki LEGO – kreatywna historia”.  

organizator: Wydawnictwo AMEET.  

 

11.45 – 12.45 „Książka i klocki LEGO – kreatywna historia”.  

organizator: Wydawnictwo AMEET. 

 

SALA KONFERENCYJNA B – przestrzeń wystawiennicza 

10.00 – 11.00 Światło, kamera, akcja! Zapraszamy do „Magicznego kina!” Kreatywne warsztaty 

  literackie dla dzieci w wieku 8-12 lat.  

organizator: Wydawnictwo Akapit Press.  

 

SALA KONFERENCYJNA D – przestrzeń wystawiennicza 

13.00 – 15.00 „Chcę być kimś! Czyli jak osiągać cele w czasach gdy wszyscy dookoła mają   

  wywalone”.  Kreatywne warsztaty z Michałem Zawadką.  

organizator: Wydawnictwo Mind&Dream. 

 

 

25 LISTOPADA – SOBOTA 

 

STREFA A – przestrzeń wystawiennicza 

10.00 – 13.00  „Awangarda z Reymontem” – indywidualne warsztaty twórcze dla dzieci.  

organizator:   Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Kotarbińskiego w Łodzi. 

 

13.00 – 14.00 „Kocie warsztaty”. Warsztaty literacko-plastyczne wokół książki „Praktyczny pan” 

  Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel i Adama Pękalskiego.  

organizator:  Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych. 

   

14.00 – 15.00 „Kim jest mój wróg?" Warsztaty wokół książki „Wróg” Davide’a Cali i Serge’a Blocha.  

organizator:  Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych. 

 

STREFA B – przestrzeń wystawiennicza 

13.00 – 14.00 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 7 plus. Zajęcia prowadzi Marta H. 

  Milewska, autorka i ilustratorka książki pt. „Mietek, drużyna i piwnica, której nie ma”. 

organizator:  Wydawnictwo DREAMS. 

 

14.00 – 15.00 „Jak powstaje komiks?” – warsztaty z Michałem Rzecznikiem.  

organizator:  Wydawnictwo Widnokrąg  
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STREFA C i D – przestrzeń wystawiennicza 

11.00 – 12.00 Oceaniczne warsztaty z drugąnogą.  

organizator:  Wydawnictwo druganoga. 

 

12.00 – 13.00 Warsztaty edukacyjne dla dzieci pt. „Zimowa przygoda z marlenką”.  

organizator:   Wydawnictwo „Przygotowalnia”. 

 

15.00 – 16.00 Warsztaty edukacyjne dla dzieci pt. „Słońcem na papierze”.  

organizator: Wydawnictwo „Przygotowalnia”. 

 

 

26 LISTOPADA – NIEDZIELA 

 

STREFA A – przestrzeń wystawiennicza 

10.00 – 11.30 „Zrób sobie prezent na choinkę”. 

organizator: Mozaika – Twórcze Szycie. 

 

12.00 – 14.00 Warsztaty dla dzieci pt. „Zakładki do książek na różne sposoby”.  

organizator: Empik  

 

STREFA D – przestrzeń wystawiennicza 

11.00 – 12.00 „Historia nosy reniferom mrożąca – tworzymy książkę harmonijkę”. Autorskie  

  warsztaty literacko-artystyczne z Niką Jaworską-Duchlińską na podstawie książki 

  „Gang Fałszywych Mikołajów”. 

organizator: Wydawnictwo Widnokrąg.  

 

 


