Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

i Radia Łódź, zdobywczyni nagrody Złotego
Kosy. Jej powieść Masło przygodowe otrzymała I nagrodę w II Konkursie Literackim im. Astrid
Lindgren.

GODZINA

16.00-16.55
17.00-17.55

DZIEŃ

18.00-18.55
12.0017.00

stoisko
FiKa /
IBBY nr

Występy i interaktywne działania dla dzieci

12.0012.55

Barbara Stenka. Zapraszamy po autograf i zdjęcie z autorką. Pisarka, poetka, autorka scenariuszy, słuchowisk i piosenek. Współpracuje
z Radiową Trójką i Polskim Radiem Szczecin. Od
sty umieszczane są w podręcznikach do nauki
języka polskiego. Laureatka wielu konkursów,

scena
Pleneru
Odkryj
książkę
na nowo

Łukasz Orbitowski. Redaktor, publicysta,
pisarz. Autor współczesnych horrorów, nierzadko dziejących się na ulicach i osiedlach
Krakowa. Dostrzeżony także poza obszarem
fantastyki. Otrzymał paszport polityki i był nominowany do nagrody literackiej Nike.

Węgierski Instytyt Kultury - spotkanie
o literaturze węgierskiej

13.0013.55

scena
„Odkryj
książkę
na nowo”

Martyna Bunda i Weronika Gogola. Spotkanie
-

strefa
dziecięca

Joanna Jakubiak i Tomek Jakubiak - kucharz
i dziennikarz kulinarny, felietonista i gospodarz
programów „Jakubiak - z miłości do lokalności”, „Jakubiak lokalnie”, „Jakubiak w sezonie”.
Dziecko - najtrudniejszy klient w restauracji,
a także największy krytyk domowej kuchni. Jak
sprostać jego wymaganiom lub skąd czerpać
pomysły na smaczne, zdrowe i szybkie posiłki
dla tak wymagającego smakosza? Oczywiście
z książki „Ugotuj mi tato”.

Roman Czejarek. Dziennikarz, radiowiec,
pisarz, fotograf, konferansjer, autor Sekretów
Szczecina.

14.0014.55

FiKa Czyta. Radość jest w nas. Zakochana w
swoim mieście Katarzyna Huzar-Czub, tłumaczka literatury dziecięcej z języka angielskiego na
język polski. Umiłowała wiersze i rymowanki,
Przeczyta najmłodszym dwie historie: „Żyrafy
nie umieją tańczyć” i „Rycerz, który nie chciał
walczyć”.

16 czerwca - sobota

GODZINA

11.0019.00
11.0018.00
11.4012.20
12.2013.10
13.1014.00

Ewa Ornacka. Dziennikarka śledcza i scenarzystka. Autorka książek Tajemnice zbrodni
rialu dokumentalnego Zbrodnie niedoskonałe.
Autorka reportaży telewizyjnych o przestępczości zorganizowanej i białych kołnierzykach.

scena
„Odkryj
książkę
na nowo”

Leszek Herman. Autor „Sedinum - wiadomość
z podziemi” oraz „Latarni umarłych”, nazywany
szczecińskim Danem Brownem, przekona nas
o tym jak atrakcyjny jest Szczecin i jego historia. Prawdziwa gratka dla miłośników dobrej
powieści, sensacji i kryminalnych historii!

Ignác Romsics. Znany węgierski uczony,
autor „Historii Węgier” napisanej specjalnie
dla polskiego czytelnika.

15.0016.00

Węgierski Instytyt Kultury - spotkanie o literaturze węgierskiej

Monika Piątkowska i Katarzyna Wężyk.

strefa
dziecięca

PROGRAM

Montaż słowno-muzyczny

16.00-17.00

16.00-16.55

Anna Seniuk. Anna Seniuk. Nietypowa baba
jestem to książka rozmowa z córką, Magdaleną
Małecką.Aktorka odżegnuje się od wizerunku
ciepłej mamuśki, który przez lata wykreowały
media. Znana z powściągliwości, po raz pierwszy szczerze mówi o swoim prywatnym życiu,
walce z chorobą, teatrze, pasjach, miłości i drodze do kariery.

Patrycja Gryciuk
Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki

MIEJSCE

17 czerwca - niedziela

Justyna Kopińska. Dziennikarka Dużego Formatu, Laureatka European Press Prize Award
Press, Nagroda PAP imienia Ryszarda Kapuścińwyróznienie im. Andrzeja Woyciechowskiego.

Sylwia Trojanowska i Marek Stelar. Pisarka,
trener biznesu i coach oraz autor powieści kryminalnych w rozmowie o książkach i Szczecinie.

15.00-15.55

samą autorkę.

Węgierski Instytyt Kultury - spotkanie
o literaturze węgierskiej.

14.00-14.55

Dorota Schrammek. Czy bohaterowie powieści,
których akcja toczy się w Szczecinie i regionie

17.0017.55

15.00-15.55

strefa
dziecięca

Występy i interaktywne działania dla dzieci

15.00-17.00

Interaktywne czytanie książek i bajek dla dzieci, połączone z animacją i zagadkami: pokaz
wielkich baniek mydlanych, zagadki związane z literaturą - literackie kalambury, czytanie
fragmentów znanych książek - konkurs „Jaka
to książka?”, warsztaty plastyczne - tworzenie
strojów leśnych duszków, malowanie buziek,
zrób sobie zdjęcie ze swoją ulubioną książką –
przynieś książkę ze sobą!

scena
„Odkryj
książkę
na nowo”

16 czerwca - sobota

12.0012.15
12.1513.00

Jurek Zielonka. Autor świetnie budujący akcję
i dozujący napięcie. Wyrozumiały wobec swoich bohaterów. „Nigdy Nigdy” jest jego pierwszą
książką dla młodzieży.

12.15- 18.00

autor sztuk teatralnych. Jako autor książek dla
młodszych czytelników debiutował powieścią
„Omega” (Książka Roku 2010 w konkursie PS
IBBY). Wielokrotnie nagradzany przez gremia jurorskie. Pisze brawurowo, ma wspaniały
zmysł dramaturgiczny, olśniewa wyobraźnią
i poczuciem humoru.
Uroczyste otwarcie Pleneru literackiego
„Odkryj książkę na nowo”.

14.0014.55

15 czerwca - piątek

11.00-12.00

Marcin Szczygielski. Premiera książki „Weronika i zombie”. Jeden z najzdolniejszych współ-

PROGRAM

14:00 - 14:30

MIEJSCE

DZIEŃ

GODZINA

DZIEŃ

PROGRAM

Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska. Ogród
Zuzanny. Urzekająca opowieść o uczuciach
przekazywanych za pomocą sekretnego języka
kwiatów.

MIEJSCE

scena
„Odkryj
książkę
na nowo

strefa
dziecięca

scena
„Odkryj
książkę
na nowo

GRYFIA

GRYFIA
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