Vážená paní ředitelko, pane řediteli, pedagogové a příznivci četby,
Knihovna FM vyhlašuje v týdnu od 4. do 8. listopadu 2019 již 4. ročník Festivalu čtení. Byli bychom
rádi, kdyby se do této kampaně aktivně zapojilo co nejvíce mateřských a základních škol a také
další organizace, které pracují s dětmi. Je jen na vás, jak se do Festivalu čtení zapojíte – můžete
dětem předčítat, číst společně nebo číst potichu, starší mohou předčítat mladším. Můžete si s dětmi
povídat o tom, kdy a kde si rády čtou, jaké jsou jejich oblíbené knihy nebo je naučit vést si čtenářský
deník. Zapojte se do našeho Festivalu čtení a čtěte s dětmi na neobvyklých místech – v jídelně,
v tělocvičně nebo v šatnách. Zadejte dětem za úkol udělat rozhovor s rodiči nebo prarodiči, ve
kterém zjistí, jaké knihy v dětství rádi četli nebo zda chodili do knihovny.
Neváhejte a připojte se k nám! 
Pokud se rozhodnete do Festivalu čtení zapojit, nezapomeňte vše zdokumentovat a poslat na
adresu saladygova@mkmistek.cz do konce listopadu 2019. Stačí 1–2 fotografie (v dobrém rozlišení
ve formátu jpg nebo npg), pár slov o Vaší aktivitě, kdy a kde se četlo.) Z Vašich fotografií a postřehů
bude nejen cenná vzpomínka, ale také další výstava v prostorách Knihovny FM. Skupinu dětí
s nejoriginálnějším nápadem oceníme. Bližší informace Vám poskytneme na adrese
liberdova@mkmistek.cz nebo v kterémkoli oddělení pro děti a mládež.
Knihovna FM se letos opět připojila k zábavné hře Lovci perel, která motivuje ke čtení, objevování
příběhů a prožívání dobrodružství. Tento již osvědčený projekt umožňuje jednoduše a srozumitelně
vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování obzorů.
Právě v době konání festivalu mohou začít čtenáři v odděleních pro děti a mládež hrát, a stát se
tak lovci perel.

Malá ukázka z připravovaných akcí:







dramatické čtení (pro školy)
čtení před spaním v mateřských školách
čtení v domovech seniorů
besedy se spisovateli (pro školy)
Autorské čtení v Knihovně FM
a mnoho vašich aktivit a nápadů

Těšíme se na Vaši spoluúčast a věříme, že tak společně podpoříme čtení, čtenářskou gramotnost,
knihy a knihovny. Plakátky k celé akci jsme již zaslali, popř. můžeme zaslat. Nejaktivnější děti od
nás dostanou festivalové záložky a náramky, které Vám doručíme.

Se srdečným pozdravem
PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek

