Serdecznie zapraszamy na spotkanie
z polską pisarską AGATĄ SZCZEPAŃSKĄ
16 marca 2015 r. (poniedziałek), w naszej szkole!
Jako wydawca, a przede wszystkim autorka książek między innymi dla starszych dzieci
zachęca niestrudzenie dzieciaki do czytania i podejmowania własnych prób literackich.
W ramach prowadzonej przez nią i wydawnictwo akcji krzewienia czytelnictwa odbyła od
początku 2013 roku prawie 300 spotkań - warsztatów pisarskich w szkołach i bibliotekach.
Jako przykładu lektury używa książek z serii „PATKA I PEPE” jej autorstwa:
Jest to zabawna i zwariowana seria przygodowo-detektywistyczna, jak dotąd składająca się z trzech części:
1. Patka i Pepe. Pierwsza Zagadka (2013)
2. Patka i Pepe. Tajemnica Meduzy (2013)
3. Patka i Pepe. Zagadka wieżowca (2014)
Seria zbiera bardzo dobre recenzje, dwie pierwsze części
znalazły się na literackim portalu Granice.pl w pierwszej
dziesiątce najlepszych książek dla dzieci i młodzieży za 2013.
Cieszy się również dużą sympatią i popularnością wśród
dzieci oraz kadry nauczycielskiej. Seria wydana jest bardzo
estetycznie i starannie, w twardej oprawie, szyta
i opatrzona ilustracjami.

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/patka-i-pepe-milan-kundera-i-anna-dziewit,111231.html
http://www.granice.pl/recenzja,patka-i-pepe--pierwsza-zagadka,8689
http://www.granice.pl/recenzja,patka-i-pepe--tajemnica-meduzy,9252
http://ryms.pl/ksiazka_szczegoly/1670/patka-i-pepe-pierwsza-zagadka.html
http://www.portalkryminalny.pl/content/view/5218/35/
http://bernadettadarska.blog.onet.pl/2013/03/05/odpowiednia-perspektywa-a-szczepanska-patka-i-pepepierwsza-zagadka/
W tej chwili Agnieszka Szczepańska jest w trakcie większej akcji krzewienia czytelnictwa pod hasłem: WSKOCZ DO
KSIĄŻKI, w ramach której między innymi powstaje piosenka oraz cykl czytania fragmentów „ZAGADKI WIEŻOWCA”
w stacjach radiowych. I właśnie w ramach tej akcji chciałaby wyjść z zachętą czytelniczą również do dzieci polskich,
mieszkających poza granicami kraju. W tej serii odbyły się już spotkania w Pradze, Hamburgu, Brukseli, Londynie
i Lille.
Poprzez naszą akcję chce uderzyć do dziecięcej wyobraźni, poruszyć ich serca i skłonić ich do jednej z
najpiękniejszych przygód: sięgnięcia po książki.
Spotkanie pisarsko-czytelnicze trwa około 45 minut do godziny. Młodzi czytelnicy mogą się dowiedzieć
interesujących szczegółów na temat pracy pisarza, etapów powstawania opowieści i następnie książki, włącznie
z detalami procesu wydawniczego. Mogą też skonsultować własne próby literackie, zasięgnąć porady i zapytać
o wszystko co wydaje im się interesujące. Można dostać pamiątkowy autograf lub imienną dedykację w książce, jak
również zakupić książkę.
www.studio-moema.pl
https://www.facebook.com/PatkaIPepe

