www.wydawnictwoliteratura.pl

Spotkania autorskie

ORGANIZACJA SPOTKAŃ
Z PISARZAMI I ILUSTRATORAMI

•
•
•
•
•
•
•

Za zorganizowanie spotkania Wydawnictwo NIE POBIERA
prowizji*.
Honoraria dla pisarzy wypłaca się na podstawie:
1) umowy o dzieło (50% kosztów uzyskania, zaznaczając, że
spotkanie przeprowadzone jest z użyciem własnych tekstów);
2) faktury VAT wystawianej przez Wydawnictwo Literatura.

•
•

Cena za spotkanie mieści się w granicach 600-1200 zł brutto.
Szczegóły dotyczące spotkań (terminów, kosztów dojazdu, noclegów) prosimy ustalać pisemnie lub telefonicznie z Justyną Nowak:
justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl
tel. (42) 630 25 17 wew. 26 lub 608 304 877.

•
•

Spotkaniu autorskiemu powinny towarzyszyć książki. Aby dzieci mogły je kupić, obniżyliśmy ich cenę o 25%.
Dla lepszej atmosfery zachęcamy do organizowania spotkań
w bardziej kameralnych pomieszczeniach: klasach, bibliotekach szkolnych, bibliotekach publicznych.
Koszt przesyłki książek w obie strony pokrywa Wydawnictwo (tylko kurierem firmy FEDEX).
* Dotyczy umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, zawartej między autorem
a organizatorem, i faktury wystawionej przez autora. W przypadku faktury
wystawianej przez Wydawnictwo pobierana jest prowizja w wysokości 100
zł netto.
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JAK ROZLICZYĆ SIĘ
PO SPOTKANIU? TO PROSTE!

www.wydawnictwoliteratura.pl

•
•

15% od wartości sprzedanych książek biblioteka/szkoła zostawia sobie. Może zostawić je w gotówce LUB w postaci książek
Wydawnictwa Literatura.
Pieniądze ze sprzedaży, po odliczeniu 15%, należy wpłacić na
konto Wydawnictwa Literatura: ING Bank Śląski o/Łódź 62
1050 1461 1000 0022 6594 1605
lub przesłać przekazem pocztowym na adres:
Wydawnictwo Literatura, ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź
W tytule przelewu prosimy napisać numer zamówienia załączonego do paczki z książkami, np. ZO MG/…………/19.
Niesprzedane egzemplarze prosimy odesłać kurierem z firmy
FEDEX, podając nasz numer klienta: 500100160 na adres:
Magazyn Wydawnictwa Literatura
ul. Kasprzaka 7/9, 91-078 Łódź
Numer telefonu do kuriera: (42) 232 78 53
Przesyłka jest już opłacona przez nas!
Prosimy nie wkładać pieniędzy do odsyłanych paczek!
Rozliczenia i prośby o faktury prosimy wysyłać do Anny
Suszyńskiej na adres:
anna.suszynska@wydawnictwoliteratura.pl
tel. 42 630 25 17 wew. 23.

justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl
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Marcin Brykczyński
Pisarz i tłumacz, przede wszystkim książek dla dzieci. Mistrz słowa, który potrafi znaleźć wspólny język
z każdym, niezależnie od wieku. Jego cykl 12 miesięcy, 12 kolorów i 12 znaków Zodiaku jest wpisany na
Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.
Mieszka w Warszawie
Spotkania dla przedszkolaków
i szkoły podstawowej (klasy I-III)

Wojciech Cesarz
i Katarzyna Terechowicz
Autorzy scenariuszy filmowych oraz książek dla dorosłych i dzieci, m.in. Pamiętnika grzecznego psa – nagrodzonego w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren,
nominowanego do Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyńskiego i umieszczonego na Złotej Liście Fundacji Cała Polska czyta dzieciom.
Mieszkają w Warszawie
Spotkania dla przedszkolaków
i szkoły podstawowej

Nagrody:

Nagrody:

Podróż psim zaprzęgiem
Zabawy językowe
Spotkania autorskie Marcina Brykczyńskiego mają charakter pełnych humoru zabaw
literackich. Dzięki nim mali czytelnicy mogą poznać bogactwo i piękno naszego języka.
Mogą też zobaczyć, jak ważne jest, aby „odpowiednie dać rzeczy słowo”. To spotkania
wokół książek o bogactwie języka polskiego.
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Autorzy prowadzą edukacyjny dialog z dziećmi (w formie zabawy), którego kanwą są
dzienniki rozbrykanego psa Wintera. Dzieci mają okazję poznać tajniki psiej psychiki,
dowiedzieć się, w jaki sposób pies postrzega świat i co może sobie o nas myśleć. Uczestnicy spotkań odgadują psie emocje i uczą się mowy ciała zwierząt. Elementem spotkania są pokazy slajdów (krótka historia psów zaprzęgowych, mowa ciała zwierząt, psy
pracujące, rodzaje wykonywanej pracy, historie psów bohaterów).

justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl
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Anna Czerwińska-Rydel

Grażyna Bąkiewicz

Muzyk, pedagog, autorka licznych książek dla dzieci
i młodzieży. Specjalizuje się w pisaniu skierowanych do
dzieci biografii sławnych ludzi, m.in. Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Sienkiewicza, Ireny Sendlerowej i Józefa Piłsudskiego.
Kawaler Orderu Uśmiechu.

Historyk, pedagog, pisze głównie dla dzieci i młodzieży. Jej powieść dla młodzieży O melba! uznana została
Książką Roku Polskiej Sekcji IBBY 2002, a Korniszonek,
powieść dla dzieci, otrzymała honorowe wyróżnienie
Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych 2004
przyznawanego przez Bibliotekę Raczyńskich, natomiast
powieść historyczna dla młodzieży Mówcie mi Bezprym
otrzymała wyróżnienie w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2016.

Mieszka w Gdańsku
Spotkania dla szkoły podstawowej

Mieszka w Łodzi
Spotkania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Nagrody:

Nagrody

Warsztaty bajkopisarskie

Nieprzeciętni – opowieści o wybitnych Polakach
Dzieci poznają bliżej wybitnych Polaków, których twórczość, odkrycia lub działalność
na stałe zapisały się na kartach naszej historii. Zajrzą do labolatorium Marii Skłodowskiej-Curie i pojadą z nią na front I wojny światowej; wysłuchają historii o dzieciństwie,
twórczości i podróżach Henryka Sienkiewicza; dowiedzą się, jakim chłopcem był Józef Piłsudski, a także poznają wzruszającą historię Ireny Sendlerowej, która uratowała
z warszawskiego getta prawie dwa i pół tysiąca dzieci.

Podczas spotkań autorskich pisarka opowiada o swoich książkach i prowadzi krótkie
warsztaty bajkopisarstwa. Dzieci dowiadują się, jakimi narzędziami posługuje się pisarz, by stworzyć ciekawą opowieść. Autorka zachęca młodych czytelników do tworzenia własnych fabuł, bo to najlepszy sposób rozwijania wyobraźni.

Podróże w czasie
Czy podróże w czasie są możliwe? Oczywiście! Na spotkaniu
autorka opowie o swoich książkach historycznych. Przedstawi
dzieciom zwyczaje na dworach pierwszych Piastów, zdradzi tajemnicę Władysława Warneńczyka oraz przybliży obraz Łodzi –
miasta, które swój dynamiczny rozwój zawdzięcza XIX-wiecznym
fabrykantom. Dzięki tym i innym opowieściom uczestnicy spotkania zrozumieją, że historia może być fascynującym przedmiotem
badań, w którym jeszcze wiele jest do odkrycia.

W świecie młodzieży
Grażyna Bąkiewicz to nie tylko znakomita i utytułowana pisarka, ale i znawca młodzieżowej duszy. Dzięki empatii i wieloletniej praktyce nauczycielskiej autorka potrafi
błyskawicznie nawiązać kontakt z młodzieżą i rozmawiać z nią o trudnych sprawach.
W czasie spotkania każdy jego uczestnik jest ważnym i równorzędnym partnerem rozmowy.
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Dorota Combrzyńska-Nogala
Polonistka, surdopedagog, autorka książek obyczajowych. Jej opowieść dla dzieci Bezsenność Jutki nominowana była do nagrody Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY
2012 oraz nagrodzona w konkursie Książka Przyjazna
Dziecku, a Syberyjskie przygody Chmurki zdobyły wyróżnienia w konkursach im. Kornela Makuszyńskiego oraz
Książka Przyjazna Dziecku.
Mieszka w Łodzi
Spotkania dla szkoły podstawowej, ponadpodstawowej
i dla dorosłych

Stan wojenny w Warcie
Trudny czas wyborów – czas stanu wojennego. Autorka
opisuje go z perspektywy Jacka, którego ojciec jest internowany, a matka, obawiając się o bezpieczeństwo syna,
decyduje się wysłać chłopca do babki mieszkającej w Warcie. Pisarka poprowadzi czytelnika ulicami tego pozornie
sennego miasteczka, wspaniale malując słowem jego klimat i tworząc barwne postacie bohaterów.

Nagrody:

O wartościach
w dzisiejszym świecie
„Przyjaźń” – to słowo zna każde dziecko. Ale czym są odwaga cywilna, tolerancja, altruizm? Czy każdy z nas wyznaje te same wartości? Czy mały człowiek może zdziałać coś, by
zmienić otoczenie? Dorota Combrzyńska-Nogala opowiada o wartościach w zrozumiały dla młodych słuchaczy sposób i podaje przykłady z opowiadań zawartych w zbiorze
Pralnia pierza.

Getto, Sybir, wysiedleńcy
Na podstawie trzech książek z serii „Wojny dorosłych – historie dzieci” (Bezsenność Jutki, Syberyjskie
przygody Chmurki, Wysiedleni) autorka opowie o wojennych losach dzieci – jak wyglądała codzienność
w łódzkim gettcie, a jak na dalekiej Syberii? Czy była
tylko smutna i ciężka do zniesienia, czy można było
odnaleźć w niej barwne i ciekawe wydarzenia? Co
oznaczało dla Kazi, jej rodziny i sąsiadów wysiedlenie z Gródka Jagiellońskiego pod Lwowem do Żarku
pod Wrocławiem? I czy przyjaźń między Polakami
i Niemcami była wtedy możliwa?
Dorota Combrzyńska-Nogala odpowie na te
i inne pytania, pokazując przy okazji prezentację ze
zdjęciami swoich bohaterek.
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Spotkania dla dorosłych
Spotkanie to zaproszenie słuchaczy do wspólnej i refleksyjnej wędrówki po tajemniczym mieście tysiąca kamienic.
Pisarka przybliża krajobraz wielokulturowej Łodzi oraz porusza problemy współczesnych dzieci i ich rodziców. Opowiada także o początkach swojego pisarstwa i o tym, jaki
wpływ na jej powieści mają prawdziwe postaci.

justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl
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Agnieszka Frączek

Dominika Gałka

Germanistka i leksykograf, doktor habilitowany nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor
naukowy Wielkiego słownika polsko-niemieckiego PWN. Autorka książek i opowiadań dla dzieci. Laureatka Nagrody
Edukacja XXI i wyróżnienia IBBY Dziecięcy Bestseller
Roku. W 2019 roku otrzymała tytuł Ambasadora Polszczyzny Dziecięcej i Młodzieżowej.

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z zawodu jest księgową, ale w głębi duszy uważa,
że każdy ma w sobie coś z dziecka (tylko nie każdy się do
tego przyznaje), i tak zrodził się pomysł pisania dla dzieci.
Jej celem jest udowadnianie młodym czytelnikom, że najlepszą zabawą może być zwyczajna rozmowa, a zdobycze
technologii nie są potrzebne, żeby miło spędzać czas. Sklep
z babciami to jej debiut literacki.

Mieszka w Warszawie
Spotkania dla szkoły podstawowej

Mieszka w Kędzierzynie-Koźlu
Spotkania dla szkoły podstawowej

Nagrody:

Jak Julian Tuwim został poetą
Autorka prowadzi spotkanie poświęcone Julianowi Tuwimowim. Opowiada przede
wszystkim o młodości Julka, o jego dziecięcych zabawach i chłopięcych wybrykach.
O nieokiełznanej fantazji i tysiącach pasji (czyli „bzików”, jak Tuwim sam je nazywał),
dzięki którym mały Julek wyrósł na wielkiego poetę. Spotkanie ilustruje fragmentami
swojej książki: Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą.

Na końcu języka
Pisarka prowadzi spotkania na temat frazeologizmów i przysłów; homonimów i homofonów; kultury języka, czyli o najczęściej popełnianych błędach językowych, np. *w każdym bądź razie, *ubrać spodnie, *co tam pisze, etc. Wkrótce także na temat archaizmów
i neologizmów (np. mejl, selfie; trotuar, jesionka), czyli o wieku słów i nieustannym zmienianiu się języka.
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Kreatywne zabawy
słowami
W czasie spotkań autorka udowadnia dzieciom, że wyobraźnia, kartka i ołówek w zupełności wystarczą do tego, żeby ciekawie
i wesoło spędzić czas. Proponuje ćwiczenia
rozwijające wyobraźnię i myślenie kreatywne.
Poprzez zabawę pokazuje, skąd się biorą pomysły, ile dziwnych rzeczy mamy w głowach
i jak to wszystko uporządkować.

justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl
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Barbara Gawryluk

Andrzej Marek Grabowski

Od lat pracuje jako tłumaczka i dziennikarka radiowa
w Radiu Kraków, gdzie prowadzi m.in. audycję o literaturze dla dzieci Alfabet. Jest laureatką Nagrody im. Kornela
Makuszyńskiego za Zuzankę z pistacjowego domu. Fundacja ABCXXI wśród najważniejszych książek ostatniego
dziesięciolecia umieściła jej książkę Dżok. Legenda o psiej
wierności. W 2010 roku otrzymała nagrodę Polskiej Sekcji
IBBY za upowszechnianie czytelnictwa.

Dla Telewizji Polskiej stworzył ponad tysiąc programów
dla dzieci, m.in.: Tik-Taka, Ciuchcię i Budzika. Autor scenariuszy filmowych i kilkuset piosenek oraz kilkunastu
książek, z których powieści Zenek i mrówki oraz Wojna
na Pięknym Brzegu zostały wpisane na Złotą Listę Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, a Dziewczyna ze
srebrnym zębem otrzymała wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego.

Mieszka w Krakowie
Spotkania dla przedszkolaków i szkoły podstawowej

Mieszka w Warszawie
Spotkania dla szkoły podstawowej

Nagrody:

Nagrody:

Ekologia
Autorka, jako wielka miłośniczka zwierząt, podczas spotkań
autorskich uwrażliwia dzieci na los czworonogów, tak zależnych od człowieka. Opowiada wzruszające historie Dżoka,
Baltica, Klifki i pacjentów doktora Wojtka z cyklu Klinika
zdrowego chomika.

Wykręć 112!
Czy żeby zostać bohaterem, trzeba dokonywać nadludzkich czynów i mieć wielką moc?
Barbara Gawryluk opowie na spotkaniu o dzieciach, które uratowały życie ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie. Te historie, zebrane w książce Mali bohaterowie, zdarzyły się naprawdę w polskich miastach i wsiach.

Z bohaterami dziecięcych
programów telewizyjnych
Spotkanie ma charakter zabawy, w czasie której dzieci nie tylko poznają książki autora,
ale także tajemnice produkcji programów telewizyjnych oraz dowiadują się, jak powstają piosenki. Wspólnie z autorem tworzą własne dzieło literackie: krótkie opowiadanie,
dialog teatralny, rymowankę. Atrakcją jest możliwość osobistego poznania bohaterów
telewizyjnych programów dla dzieci: Kulfona czy kota Budzika (autor przywozi lalki).

Wojna
na Żoliborzu
Starsze dzieci (od 10 lat) podczas
spotkania historycznego mogą poznać życie swojej rówieśniczki – dorastającej w czasie II wojny światowej Krysi.
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Kalina Jerzykowska

Izabella Klebańska

Polonistka, teatrolog, dziennikarka, entuzjastka teatru
dziecięcego. Autorka znakomitego zbioru Teatrałki i logopedycznych wierszy Gdzie dzwoniec dzwoni i pluszcz się
pluszcze. Żywiołowa interpretatorka swoich wierszy, pomysłowa aranżerka konkursów na wybrany temat (ortografia, historia, teatr).
Kawaler Orderu Uśmiechu

Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Autorka scenariuszy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży,
takich jak Tut turu i Miganki (nauka języka migowego dla
dzieci) czy Piosenkarnia. Popularyzatorka muzyki i wiedzy
o muzyce wśród dzieci.
Mieszka w Łodzi
Spotkania dla przedszkolaków i szkoły podstawowej

Mieszka w Łodzi
Spotkania dla szkoły podstawowej

Połamania języka!
Spotkania z Kaliną Jerzykowską, pełną pomysłów animatorką zabaw opartych na swoich wierszach, to warsztaty językowo-teatralne mające formę inscenizowanego konkursu na podstawie jej zbioru wierszy logopedycznych Gdzie dzwoniec dzwoni i pluszcz się
pluszcze.

Warsztaty
muzyczno-taneczne
Autorka prowadzi niezwykle żywiołowe spotkania. Popularyzuje muzykę i taniec wśród
najmłodszych w nadzwyczaj wesoły i przystępny sposób. Na spotkaniach posługuje się
zarówno dowcipnym wierszem, jak i skrzypcami. W ten sposób ilustruje własne teksty
muzyką na żywo. Łączy świetną zabawę z potężną dawką rzetelnej wiedzy muzycznej.

Co lubimy czytać?
Autorka zaprezentuje swoje wiersze i porozmawia z dziećmi o tym,
jakie książki lubią czytać – śmieszne,
smutne czy może straszne? Opowie,
jak powstały książki z cyklu Upiorne
przygody Koszmariusza i Horroraty.
Z kolei z miłośnikami historii porozmawia o tym, jak wyglądało życie
na dworze królowej Bony. Pomogą
jej w tym królewskie dwórki, które – jak przystało na przedstawicielki renesansu – znają języki, śpiewają i malują. Są też odważne i bezpośrednie, bystre i pomysłowe, wierne
i lojalne w przyjaźni.
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Hej, zagrajcie siarczyście!
Autorka opowiada o wyjątkowych czasach, w jakich
urodził się Stanisław Moniuszko, i o jego niezwykłej rodzinie. Przybliża dzieciństwo kompozytora i burzliwe
dzieje jego kariery muzycznej – jej wzloty i upadki. Spotkanie jest zilustrowane utworami Moniuszki: Pieśniami domowymi i fragmentami słynnych arii operowych.
Uczestnicy wraz z autorką zaśpiewają i zatańczą kilka
figur siarczystego MAZURA!

justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl
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Barbara Kosmowska

Zuzanna Orlińska

Literaturoznawca, autorka książek dla dorosłych i młodszych czytelników. Za Pozłacaną rybkę otrzymała I nagrodę w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren i nagrodę
Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2007, za Kolorowy szalik
nagrodę Książka Przyjazna Dziecku, a za Niezłe ziółko – nagrodę Książka Przyjazna Dziecku i Żółtą Ciżemkę.

Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Autorka Matki Polka wyróżnionej w Konkursie Literackim
im. Kornela Makuszyńskiego i Ani słowa o Zosi!, nagrodzonej w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren. Jej książka Stary Noe została nagrodzona w Konkursie Literackim
im. Kornela Makuszyńskiego, a Biały Teatr panny Nehemias
wyróżniony w konkursie Książka Roku IBBY 2017. Za powieść historyczną Z Bożej łaski Jadwiga, król, otrzymała nominację do nagrody Żółtej Ciżemki.

Mieszka w Bytowie
Spotkania dla szkoły podstawowej, ponadpodstawowej
i dla dorosłych

Mieszka w Warszawie
Spotkania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Nagrody:

Nagrody:

O naszych pasjach i problemach
Pisarka z dużą wrażliwością rozmawia z uczestnikami o ich życiu i problemach, z którymi
spotykają się na co dzień w relacjach rodzinnych, rówieśniczych, międzypokoleniowych.
Opowiadając o swoich powieściach, porusza temat trudnych wyborów, wątpliwości
z nimi związanych. Rozmawia też o zainteresowaniach młodych czytelników – książkach, które czytają, i najchętniej oglądanych filmach.

Jak napisać
powieść historyczną?
Autorka opowie młodzieży o swojej powieści Detektywi z klasztornego wzgórza, w której
w mistrzowski sposób połączyła fakty i postaci historyczne z wartką akcją. Zdradzi, skąd
czerpać informacje, jak zadbać o każdy szczegół. Przybliży także historię Jadwigi Andegaweńskiej opisaną w powieści Z Bożej łaski Jadwiga, król, w której ukazała władczynię
z zupełnie innej perspektywy, niż wszyscy ją znamy.

Bohaterowie naszej wyobraźni
Spotkania
dla dorosłych
Barbara Kosmowska zaprosi
słuchaczy w sentymentalną
podróż do młodości – czy gdybyśmy mieli szansę cofnąć się
w czasie, dokonalibyśmy tych
samych wyborów? Jak bardzo
ukształtowało nas otoczenie,
w którym dorastaliśmy?
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Jak tworzy się bohatera książki? Czy może mieć cechy istniejącej postaci, czy musi być
zmyślony? Jak opis wyglądu postaci ma się do cech jej charakteru? Zabawa polegająca
na wymyśleniu opisu pasującego do postaci na zaprezentowanych ilustracjach. Próba
stworzenia własnej historii z wykorzystaniem wymyślonych bohaterów.
W wersji z warsztatami plastycznymi: praca w zespołach nad portretem
wymyślonej postaci (potrzebne są duże
arkusze papieru pakowego i przybory
do rysowania oraz komputer z rzutnikiem).

justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl
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Beata Ostrowicka

Joanna Papuzińska

Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za opowiadanie Ale ja tak chcę! otrzymała nagrody Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2006 i Bestsellerek
2006, a Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole otrzymały nominację do Bestsellerka 2003. Autorka znakomitej książki
Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku.

Prozaik i poetka, której utwory są włączone do kanonu
klasyki literatury dziecięcej. W 2005 roku została uhonorowana medalem Polskiej Sekcji IBBY, a w 2014 otrzymała nagrodę Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia
w twórczości dla dzieci i młodzieży. Za Asiunię otrzymała
Nagrodę Literacką miasta stołecznego Warszawy i Złotą
Zakładkę.
Kawaler Orderu Uśmiechu.

Mieszka w Krakowie
Spotkania dla przedszkolaków, szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej

Nagrody:

Mieszka w Warszawie
Spotkania dla przedszkolaków
i szkoły podstawowej

Nagrody:

Opowieść o Januszu Korczaku
Autorka opowie dzieciom o Panudoktorze, czyli Januszu Korczaku, który poświęcił całe
życie, broniąc praw dziecka i żądając ich równouprawnienia, oraz o wychowankach warszawskiego Domu Sierot.

Przygoda z historią
„Głowę mu ścięto, serce wyjęto, pić mu dano, mówić kazano…” Jakie jest rozwiązanie tej zagadki
pochodzącej z XVII wieku? W oparciu o książki
Niezwykłe wakacje, Eliksir przygód i Tajemnica szkatułki autorka z przymrużeniem oka opowie o codzienności, zwyczajach i obrzędach XVII wieku
oraz przedstawi ciekawostki językowe tamtego
okresu.

Wielkie sprawy małych ludzi
Dzięki niezwykłej osobowości, empatii i bezpośredniości autorka szybko nawiązuje
kontakt z dziećmi i wciąga je w zajmującą zabawę edukacyjną. Najmłodsi czytelnicy dowiedzą się, skąd się biorą pomysły na bajki i poznają bohaterów książek autorki – zająca
Anatola, szmacianego Kotopsa czy małego Hubercika, który pierwszy raz idzie do przedszkola.
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Jak dziecko widzi wojnę?
Jak to jest być małą dziewczynką i pewnego dnia obudzić się
w huku bomb? Czy w czasie wojny chodzi się do szkoły? Jak
odnaleźć bliskich, gdy nie ma telefonów i internetu, a miasto
jest zniszczone? Joanna Papuzińska urodziła się w tym samym
roku, w którym wybuchła II wojna światowa. Na spotkaniu
autorskim rozmawia z dziećmi o życiu codziennym w tym trudnym czasie, opowiada, jak radziła sobie jako mała dziewczynka
w czasie wojennej zawieruchy.

U dziadków w ogródku
Jeśli ktoś myśli, że aby zobaczyć zwierzęta, trzeba pojechać do ogrodu zoologicznego, to bardzo
się myli. Pisarka opowie o wakacjach w chatce
pod lasem na mazowieckiej wsi, gdzie co rusz
można spotkać najróżniejsze zwierzęta – zarówno te domowe, jak i dzikie. Opowie o tym, jak się
koty urodziły, jak Mateusz uczył Wronkę latać
i kim jest tajemnicza Pani Potworka zamieszkująca norkę w ogródku.

justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl
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Renata Piątkowska

Magdalena Pilch

Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej
książka Wieloryb otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela
Makuszyńskiego, a Wszystkie moje mamy I nagrodę w konkursie Przecinek i Kropka. Książka Która to Malala? była
nominowana do nagrody Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY
2015 i Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.
Dwukrotna laureatka konkursu im. Astrid Lindgren.
Kawaler Orderu Uśmiechu.

Absolwentka łódzkiej ASP. Od dziecka uwielbia czytać
i rysować. Teraz zawodowo łączy te pasje, projektując
i ilustrując książki dla dzieci i młodzieży. W wolnych chwilach zajmuje się unikatowym papierem czerpanym, rysuje
węglem i pastelami. Chętnie piecze ciasta dla przyjaciół,
ponieważ lubi jeść w miłym towarzystwie.
Mieszka w Łodzi
Spotkania dla szkoły podstawowej

Mieszka w Bielsko-Białej
Spotkania dla przedszkolaków
i szkoły podstawowej

Nagrody:

Ratując świat
Spotkanie wyjątkowe, ważne i bardzo wzruszające. Autorka w prosty i przystępny sposób opowiada o wojennej historii żydowskiego chłopca i o tym, jaką rolę odegrała w niej
Irena Sendlerowa, która często powtarzała, że kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat.
Autorka przybliża dzieciom postać tej niezwykłej kobiety. Poruszy także temat współczesnych konfliktów, uchodźców i opowie dzieciom o Malali Yousafzai – nastolatce walczącej o prawa dzieci do nauki na całym świecie.

Teatrzyk Kamishibai
Ilustratorka opowie dzieciom o tym, czym jest teatrzyk Kamishibai – to technika opowiadania wywodząca się z Japonii i wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami
i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę (na wzór parawanu z teatrzyków
marionetkowych), w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki lub opowiadania.
Uczestnicy wykonają poszczególne ilustracje do wybranej historii lub stworzą
nową, własną opowieść, by na koniec zaprezentować innym swoje magiczne i pełne
uroku przedstawienie.

Warsztaty ilustratorskie

Zwierzaki na medal

Autorka opowie uczestnikom warsztatów o różnych
technikach tworzenia ilustracji, m.in. o pastelach,
piórku i kolażu, a następnie skupi się na tej ostatniej.
Opowie, jak wykorzystać stare fotografie w ilustracjach do powieści historycznej oraz gdzie można
je znaleźć, zaprezentuje dzieciom swoje prace i zaprosi ich do wspólnego zilustrowania książki.

Autorka opowie dzieciom o niezwykłych zwierzętach – o przyjaznych i odważnych kotach, które zawiadomią domowników o ulatniającym się gazie czy uratują kocięta z tonącego statku. Przytoczy także historie majestatycznych koni, m.in. pracującego w kopalni
Kasztana czy Bucefała – odważnego rumaka Aleksandra Wielkiego.

20 |

www.wydawnictwoliteratura.pl

justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl

| 21

Katarzyna Ryrych
Ukończyła filologię angielską na UJ, od lat uczy angielskiego, maluje obrazy i pisze książki. Czterokrotna laureatka nagrody Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren,
w tym nagrody Grand Prix w V edycji konkursu. O Stephenie Hawkingu, Czarnej Dziurze i Myszach Podpodłogowych
otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, powieść Król zdobyła wyróżnienie w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2015, a Jasne dni, ciemne dni
wyróżnienie w edycji z 2017 roku.
Mieszka w Krakowie
Spotkania dla szkoły podstawowej (IV-VIII),
ponadpostawowej i dla dorosłych

Na styku dzieciństwa i dojrzałości
Rozmowa o tym, co jest ważne na styku dzieciństwa i dorosłości. O pierwszych miłościach, przyjaźni i odpowiedzialności. Czy historia miłosna zawsze musi mieć happy end? Jak
wyglądają relacje z dorosłymi – czy zawsze są wzorem dla
młodych ludzi? Co się dzieje, kiedy dzieci nie potrafią poradzić sobie z przerastającą ich rzeczywistością? Autorka poruszy też temat pisarza i książek – czy wolimy czytać o bliskich nam problemach, czy lepiej uciec w świat fantasy? Czy
książki można dzielić na dobre i złe pod względem przekazu
moralnego?

Historia niejedno ma imię
Nagrody:

Inny nie znaczy gorszy
Pisarka, nawiązując do książek Wyspa mojej siostry i O Stephenie Hawkingu, Czarnej Dziurze i Myszach Podpodłogowych, porusza temat niepełnosprawności i miejsca niepełnosprawnych w społeczności. Czym jest empatia? I jak wpływa na nas niepełnosprawność
– trwała lub tymczasowa. Czy można powiedzieć, że jest stanem umysłu?
Opowiada także o odmienności, która trzyma nas na dystans. Czy warto sprawdzić,
kto jest kim? Czy status społeczny, ciuchy lub odmienne poglądy świadczą o tym, że
ktoś jest lepszy lub gorszy? Czy mamy prawo oceniać innych?

Pisarka opowie o tym, że historia nie musi być nudna, o ile potrafimy zanurzyć się w epokę i stać się poszukiwaczami. Wyjaśni, na czym polega budowanie fabuły w powieści historycznej i jak osiągnąć autentyczność poprzez dobór języka i przedstawienie realiów.
Przedstawi historię żyjącego w XVI wieku wędrownego kuglarza, który w rzeczywistości był szpiegiem i legitymował się symbolem „007”, opowie o dwóch mężczyznach,
którzy w czasie II wojny światowej postanowili walczyć na własny sposób: o Tadeuszu
Pankiewiczu z Krakowa i tajemniczym Maestro ze Lwowa. Autorka przybliży również
współczesnej młodzieży czasy PRL-u i stanu wojennego oraz wyjaśni, czym dla ówczesnego nastolatka była para prawdziwych, zachodnich dżinsów.

Spotkania dla dorosłych
Spotkanie ma formę pogawędki z przyjaciółmi przy kawie i ciastku – czy potrzebują książek, a jeśli tak – to jakich? Czy historyjek
z happy endem, kolejnych opowieści o Kopciuszku? Czy szukają
w książkach siebie? Swoich problemów? Czy istnieją książki, które
podniosły ich na duchu? Czy wierzą w terapeutyczną moc książek?
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Małgorzata
Strękowska-Zaremba
Pisarka, dziennikarka, współautorka podręczników, laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest
członkiem Polskiej Sekcji IBBY oraz Zarządu Oddziału
Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Otrzymała nominację do nagrody Astrid Lindgren Memorial
Award 2016. Za Abecelki i duch Bursztynowego Domu otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego.

Kazimierz Szymeczko
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Śląskim. Autor
książek dla dzieci i młodzieży, tekstów do podręczników
szkolnych, reklam radiowych, tekstów scenicznych. Uhonorowany tytułem Ambasadora Polszczyzny w dziedzinie
Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej (2013). W 2017 roku
otrzymał statuetkę Guliwer w krainie Liliputów za całokształt twórczości. Powieść Tetrus była nominowana do
nagrody Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2015.
Mieszka w Rudzie Śląskiej
Spotkania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Mieszka w Warszawie
Spotkania dla szkoły podstawowej

Nagrody:

Nagrody:

Filipek i jego paczka
Autorka opowie o pracy pisarza i zaprezentuje jedną z serii poświęconych chłopięcym
bohaterom: o Okropnym Maciusiu, Filipku Zaskrońcu albo Teosiu Kefirku. Wyjaśni, skąd
wzięły się pomysły na tych właśnie chłopięcych bohaterów. Przeczyta fragment książki
i razem z dziećmi zarapuje wybrany utwór PoS Antoniego – jednego z bohaterów serii o Filipku. Porozmawia o pomysłach na zabawy chłopców i dziewcząt i przeprowadzi
gimnastykę języka.

A to historia!
Spotkanie, podczas którego autor przedstawi ciekawostki historyczne, dostosowując się do zainteresowań i wieku uczestników, oparte na książce A to historia! i cyklu Zdarzyło się w Polsce.
Uczestnicy poznają również historię powstań śląskich po I wojnie światowej – o ówczesnej codzienności mieszkańców pogranicza: różnicach kulturowych,
przemycie, pracy „za miedzą” oraz o różnych formach
agitacji plebiscytowej.

W świecie młodzieży
Autor opowie o swojej pracy jako opiekun osób niepełnosprawnych, która pomogła mu w napisaniu Kopidoła i Kwiaciareczki
oraz Tetrusa – o tym, że nie ma bezimiennej „grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Są osoby, ludzie, jednostki żyjące jak my, choć częściej dostrzegamy ich odmienność niż podobieństwa. Pomówi także z młodzieżą o grach RPG, więzi emocjonalnej
pomiędzy graczami i samotności w sieci. O zagrożeniach (i pozytywach) przebywania
w światach wymyślonych.
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Tomasz Trojanowski

Joanna Wachowiak

Autor kilkudziesięciu słuchowisk, dziennikarz telewizyjny
i nauczyciel. Od kilku lat w jednej ze szkół podstawowych
realizuje autorski program rozwijania wyobraźni. Za Kocie historie otrzymał Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, a Stroiciel został wyróżniony w konkursie
Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2014 i wpisany na Listę
Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

Doktor nauk humanistycznych, wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Zadebiutowała w 2013 roku tytułem Opowiastki dla małych uszu. W 2016 roku jej książka
Baba Blaga zdobyła wyróżnienie w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, Kot Kameleon był nominowany
do nagrody Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2014, a Ala
Baba i dwóch rozbójników – do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Mieszka w Warszawie
Spotkania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Nagrody:

Mieszka w Poznaniu
Spotkania dla szkoły podstawowej

Nagrody:

Czy to czary?

Jak ocalić świat przed zagładą?

Pisarka przeczyta dzieciom fragment
książki Baba Blaga i porozmawia z nimi
o wyobraźni. Jaki jest pożytek z fantazjowania? Co może powstać dzięki
wyobraźni? Jaka jest różnica między
fantazjowaniem a kłamstwem?
Poruszy także temat życzliwości,
sympatii i optymizmu – czy często spotykamy się z tymi cechami? Czy może
zdarzają się tak rzadko, że zahaczają
o czary?

Autor opowie o swoim dorobku literackim, inspiracjach, teatrze radiowym, pomyśle
i przesłaniu książki Stroiciel. Podyskutuje z młodymi ludźmi o zagrożeniach, jakie niesie
ze sobą współczesny świat, o ważnych dla nich wartościach, życiowych wyborach i ich
konsekwencjach.

Ekologia przede wszystkim
Co każdy z nas może zrobić dla ochrony środowiska? Dzieci wraz z autorem wybiorą się na wycieczkę do lasu, w którym mieszkają Włochacze,
bohaterowie książki Włochacz i obca cywilizacja,
i przekonają się, jak z ich perspektywy wygląda las.
Uczestnicy wysłuchają także fragmentu książki
Kocie historie i dowiedzą się, na jakie szalone pomysły może wpaść trójka kotów pod nieobecność
właściciela.
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W pułapce technologii
W nawiązaniu do treści książki Awaria pisarka porusza temat nowoczesnych technologii. Komputery, smartfony, Ipady, roboty – wiele dzięki nim zyskujemy, ale czy także nas
zmieniają? A może coś przez nie tracimy?
W trakcie spotkania pisarka opowiada o tym, do czego wykorzystywane są dzisiaj
roboty. Wciąga uczestników do rozmowy na temat tego, jak dzięki komputerom i nowoczesnym urządzeniom może wyglądać przyszłość. Stawia pytania o to, czego dzięki kontaktom z robotami dowiadujemy się o ludziach. Czy można przywiązać się do robota?
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Paweł Wakuła

Warsztaty ilustratorskie

Ukończył pedagogikę artystyczną i malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Rysownik satyryczny. Od lat
związany jest z tygodnikiem „Angora” oraz popularnym
dodatkiem dla dzieci (i nie tylko) – „Angorka”. Debiutował wyróżnioną w 2007 roku w Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren książką Co w trawie piszczy, a w 2011
roku jego książka Kajtek i Yetik była nominowana do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Miłośnik
historii i ekologii.

Oprócz tradycyjnego spotkania autorskiego, autor prowadzi także warsztaty plastyczne
na wybrany temat (Dolina Bagiennej Trawy lub Zdarzyło się w Polsce). Dzieci należy zaopatrzyć w kartony i przybory do rysowania, a prowadzącemu warsztat autorowi zapewnić
białą tablicę lub sztalugę i mazaki. W sali warsztatowej powinny znajdować się odpowiednio
ustawione stoły, a liczba uczestników liczyć do 20
osób.

Mieszka w Łodzi
Spotkania dla szkoły podstawowej, ponadpodstawowej
i dla dorosłych

Nagrody:

W Dolinie Bagiennej Trawy
Na spotkaniu z młodszymi czytelnikami autor opowiada o książkach z serii o leśniczym
Piątku – o zwyczajach panujących w świecie zwierząt i o tym, jak powinniśmy zachowywać się w lesie. Zapozna też dzieci z bohaterami książki: skrzatem Maurycym oraz
szczurkiem Ogryzkiem, a także pozostałymi mieszkańcami Doliny Bagiennej Trawy:
rusałkami, leśnymi lichami, dziwożonami i innymi postaciami z zapomnianych polskich
baśni i legend. Autor opowiada i równocześnie rysuje bohaterów.

Zdarzyło się w Polsce
Autor w lekki i zabawny sposób przekazuje dzieciom nie tylko suche fakty historyczne,
ale także mało znane, zabawne anegdoty. Czytelnicy dowiedzą się, że nasi władcy byli
ludźmi z krwi i kości, jakie pogańskie zwyczaje miał Wadysław Jagiełło, a także poznają
kulisy wielkich odkryć geograficznych.
Ze starszymi słuchaczami pisarz porozmawia o tym, jak wykorzystać fakty i postacie historyczne, by napisać wciągającą powieść
historyczną. Za wzór posłużą mu
przygody Bjorna – tajemniczego
wikinga, którego losy splotły się
z życiorysami Mieszka I i Bolesława
Chrobrego.
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Spotkania dla dorosłych
Spotkanie z dorosłymi czytelnikami obejmuje opowieść o początkach państwa Polan,
i świecie wikingów w kontekście książek Bjorn – syn burzy i Bjorn – Kruki Odyna, a także
rozmowę o opowiadaniach filozoficznych zawartych w zbiorze Smoki wyobraźni.
Autor przybliży także pracę rysownika prasowego w popularnych tytułach: „Angora”, „Superexpress”, „Playboy”, „Przegląd Sportowy”, wykona rysunek prasowy na zadany przez publicznośc temat i umieści w książkach rysowane dedykacje.
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Katarzyna Wasilkowska

Rafał Witek

Pisze dla dzieci młodszych i trochę starszych. Za debiut literacki w 2016 roku nagrodzona statuetką Guliwer w krainie Olbrzymów. Jej powieść przygodowa Kobra otrzymała wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Kornela
Makuszyńskiego. Na co dzień lektorka języka angielskiego, copywriterka i tłumaczka.

Autor książek dla dzieci, współpracuje z magazynem dla
dzieci „Świerszczyk”, portalem Qlturka.pl i warszawskim
chórem dziecięcym MILLE VOCI. Laureat konkursu im.
Astrid Lindgren za Klub Latających Ciotek i zdobywca Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego za książkę
Zgniłobrody i luneta przeznaczenia. Chłopiec z Lampedusy
otrzymał Nagrodę Literacką im. Leopolda Staffa, został
wyróżniony w konkursie Książka Przyjazna Dziecku oraz
był nominowany do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Mieszka w Warszawie
Spotkania dla szkoły podstawowej

Mieszka w Warszawie
Spotkania dla szkoły podstawowej (klasy I-III)

Nagrody:

Nagrody:

Gimnastyka wyobraźni
Przygoda, przygoda…
Co to jest przygoda? Czy może się przytrafić w zwykłym, codziennym życiu, czy tylko wielkie wydarzenia mogą być jej
początkiem? Autorka przedstawia Jowankę i gang spod Gilotyny lub Kobrę i czyta fragment książki. Jakie emocje budzą
się podczas jej lektury? Co musi się znaleźć w dobrej książce
przygodowej? Wspólnie z dziećmi wymyśla historię przygodową, która rozwarstwia się na kolejne wątki.

Warsztaty translatorskie
Jak przetłumaczyć nieprzetłumaczalne, czyli co to są idiomy? Jaka jest różnica między
czytaniem tekstu obcojęzycznego ze zrozumieniem, a przekładaniem go na język polski?
Czy możemy ufać internetowym translatorom? Na te pytania pisarka odpowie razem
z dziećmi, pracując nad tekstem. Podzieleni na grupy uczestnicy tłumaczą z języka angielskiego fragmenty opowiadania. Następnie wspólnie z autorką łączą je w całość, dbając o zachowanie wierności oryginałowi i jednocześnie o jakość literackiego przekładu.
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Warsztaty twórcze, w trakcie których dzieci poznają tajniki pracy pisarza, a następnie
wykorzystują tę wiedzę, aby stworzyć własne próbki literackie. Zadania dobrane są
tak, aby zachęcić i zainspirować dzieci do spontanicznej zabawy językiem, a przy okazji
przekazać im podstawową wiedzę o gatunkach i terminach literackich. W trakcie pracy,
rozmów i zabaw dzieciom towarzyszą bohaterowie książek Rafała Witka. To prawdziwa
gimnastyka wyobraźni!

Dzieciaki kontra pisarz
Te spotkania to święto fantazji i humoru.
Godzinne, dynamiczne zajęcia skonstruowane są tak, aby każdy uczeń wyniósł
z nich coś wartościowego. Mozaika zabaw, quizów, zagadek, opowiadań, wierszy
i magicznych sztuczek trzyma w napięciu
od przywitania do pożegnania. W trakcie
zajęć uczestnicy, jeśli tylko będą uważni,
dowiedzą się też czegoś o tajnikach pisarskiego warsztatu i przejdą test na bycie poetą. Po spotkaniu autor chętnie odpowie
na wszystkie pytania.
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Katarzyna Ziemnicka

Magdalena Kozieł-Nowak

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, pracuje jako dziennikarka i redaktorka. Jej książa
Wielka wyprawa pirata Nata została nagrodzona w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, a Przygody królewny
Florentynki zostały wyróżnione w II edycji tego konkursu.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się projektowaniem książek, malarstwem, rysunkiem
artystycznym i projektowaniem wnętrz. Zilustrowała kilkanaście książek. Zarówno kolorystyką, jak i tematem swoich
ilustracji chce wywołać u czytelnika dobry nastrój.

Mieszka w Warszawie
Spotkania dla szkoły podstawowej

Mieszka w Jaworze
Spotkania dla szkoły podstawowej

Nagrody:

O obrotach ciał niebieskich
spotkanie z Katarzyną Ziemnicką
i Pawłem Ziemnickim – astrofizykiem

Warsztaty ilustratorskie

Autorzy książki Droga do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku opowiedzą dzieciom o astronomie
– jakim był dzieckiem, czego uczył się w szkole, w jaki sposób obserwował niebo i co
to znaczy, że „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Razem z uczestnikami zastanowią się,
gdzie lepiej obserwować gwiazdy – w mieście czy na wsi – i czy wszystkie gwiazdy tak
samo mocno świecą. Opowiedzą też o gwiazdozbiorach, które obserwował Kopernik –
Wielkiej Niedźwiedzicy, Koronie Północy czy Orionie, i przeprowadzą eksperyment – co
spadnie na ziemię pierwsze: piórko czy młotek?

Na spotkaniu dzieci dowiedzą się, na czym polega praca ilustratora i poznają różne techniki rysunku. W zależności od wyboru tematu – Tuwimowo lub Wysiedleni – autorka przewiduje dwa scenariusze:
Tuwimowo – ilustratorka wraz z dziećmi tworzy pociąg – rysuje lokomotywę i proste wagony na długiej rolce papieru, a dzieci w wyznaczone pola wkomponowują swoje
marzenia, ulubione rzeczy, wspomnienia, doczepiając w ten sposób kolejne wagony do
Lokomotywy Juliana Tuwima.
Wysiedleni – ilustratorka zaprezentuje dzieciom ludowe wzory, jakie zdobiły rodzinny dom małej Kazi. Następnie rozda dzieciom kartki A4 z wzorem czystej koszulki i poprosi o zaprojektowanie T-shirtu, który najchętniej by nosili.

O miłości z najmłodszymi
Pisarka przedstawi dzieciom historię Hipacego – kota pracującego na poczcie, który
w mikołajki postanowił się zakochać. Porozmawia z nimi o miłości i przyjaźni oraz innych
ważnych uczuciach. Czy zwierzęta też potrafią kochać i się zaprzyjaźnić i jakie niesamowite zdolności mają koty? Autorka poruszy też temat pracy Hipacego na poczcie – wszyscy razem zastanowią się, dlaczego nie wolno czytać cudzej korespondencji, a na koniec
każdy uczestnik będzie mógł zaprojektować własną pieczątkę pocztową.
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Joanna Zagner-Kołat
Studiowała grafikę i malarstwo na łódzkiej ASP. Ilustruje książki dla dzieci, komiksy, współpracuje również ze
„Świerszczykiem”. Zdobyła wiele nagród, m.in. główną nagrodę Media Trendy i KTR za projekt portalu www.kula.
gov.pl.
Mieszka we Wrocławiu
Spotkania dla szkoły podstawowej

Warsztaty ilustratorskie
W trakcie spotkania autorka, rysując, przedstawia krótką historię drogi, jaką musi przebyć książka, zanim trafi do ilustratora, a następnie zostanie wydana przez wydawcę.
W czarodziejski sposób zmienia książkę dla dorosłych w książkę dla dzieci. Opowiada
też, jak dobrać technikę malowania lub rysowania do jej treści oraz co zrobić, kiedy natchnienie dopadnie w pociągu lub autobusie.
Ilustratorka opowie, na co należy zwracać uwagę podczas pracy i gdzie najlepiej
szukać potrzebnych informacji. Po zdobyciu tej wiedzy dzieci będą mogły zastosować ją
w praktyce i wykazać się wyobraźnią – każde z nich wykona ilustrację do przeczytanego
fragmentu książki.
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Od prawie 30 lat
wydajemy książki
najlepszych polskich pisarzy
i ilustratorów!
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