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INAUGURACJA
czwartek, 29 maja 
 10.30 Parada dzieci szkół podstawo-

wych. Dzieci przebrane za postaci z bajek 
przejdą ulicami miasta w asyście Bajarzy 
i Moli Książkowych, namawiając do czytania. 
Paradę rozpoczynamy o godz. 10.30 pod 
pomnikiem Bolesława Chrobrego.

 19.00 KONCERT GALOWY – Dorota 
Miśkiewicz & Kwadrofonik „Lutosławski. 
Tuwim. Piosenki nie tylko dla dzieci”. 
Multimedialny koncert z piosenkami do 
wierszy Juliana Tuwima i muzyką Witolda 
Lutosławskiego  (bilety do nabycia w kasie 
Impartu, tel. 71-341-94-32).

Książka z autografem
czwartek, 29 maja 
 12.00-14.00 Lidia Miś podpisuje swoje 

książki, stoisko Wydawnictwa Dreams.
 13.00-14.00 Agnieszka Frączek podpisuje 

książki na stoisku Wydawnictwa Literatura.

piątek, 30 maja 
 11.00-13.00 Lidia Miś podpisuje swoje 

książki, stoisko Wydawnictwa Dreams.
 15.00-16.00 Eva Susso i Åsa Lind podpi-

sują książki na stoisku Zakamarków.
 16.00 Krzysztof Głuch podpisuje książkę 

Szlakiem wrocławskich krasnali, stoisko wy-
dawnictwa eMKa.

sobota, 31 maja
 11.00-13.00 Waldemar Cichoń podpisu-

je swoje książki oraz prezentuje premiero-
wą część przygód o kocie Cukierku pt. Jak 
się masz, Cukierku?, stoisko Wydawnictwa 
Dreams.
 12.00-13.00 Ida Pierelotkin podpisuje 

swoje książki, stoisko Akapit Press. 
 12.00-14.00 Anna Paszkiewicz, autorka 

Marzenia oraz Pafnucego, ostatniego smo-
ka i Plosiaczka, podpisuje swoje książki, sto-
isko wydawnictwa Alegoria.
 13.00-13.30 Agnieszka Gil podpisuje 

swoje książki, stoisko Wydawnictwa Nasza 
Księgarnia.
 14.00-15.00 Magdalena Kozieł-Nowak 

podpisuje swoje książki, stoisko Literatura.

 15.00-17.00 Urszula Kozłowska podpisuje 
swoje książki, stoisko Wydawnictwa Dreams.
 16.00-16.30 Ewa Kozyra-Pawlak pod-

pisuje swoje książki, stoisko wydawnictwa 
Nasza Księgarnia.  
 16.30-17.30 Eva Susso i Åsa Lind podpi-

sują książki na stoisku Zakamarków. 
 17.00-17.30 Rafał Witek podpisuje 

swoje książki, stoisko wydawnictwa Nasza 
Księgarnia. 
 17.30-18.30 Katarzyna Kołodziej podpi-

suje swoje książki, stoisko Literatura.

niedziela, 1 czerwca 
 11.00-12.00 Paweł Wakuła  podpisuje swo-

je książki, stoisko wydawnictwa Literatura.
 11.00-13.00 Lidia Miś podpisuje swoje 

książki, stoisko Wydawnictwa Dreams.
 12.00 Justyna Rapacz podpisuje książkę 

Szlakiem wrocławskich legend, stoisko wy-
dawnictwa eMKa.
 12.00 Beata Lejman, autorka tomiku Ma-

gia obrazu, podpisuje swoje książki, stoisko 
Media Rodzina.
 12.00-13.00 Agnieszka Urbańska, autorka 

Misji szympansa Klemensa oraz Niedźwiadka 
Tadka, stoisko wydawnictwa Alegoria.
 12.00-13.00 Barbara Gawryluk podpisuje 

swoje książki, stoisko Wydawnictwa Literatura.
 13.30-14.30 Rafał Witek podpisuje swoje 

książki, stoisko wydawnictwa Literatura.

Festiwal Literatury dla Dzieci
czwartek, 29 maja
 10.00-18.00 Wystawa „Tove Jansson – 

w 100 rocznicę urodzin”, Targi Książki dla 
Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, Dworzec 
Wrocław Główny.
 11.00-12.00 Teatr Uszyty, przedstawienie 

„Kto tam” na podstawie książki Onishi Satoru 

„Kto się schował?” (wyd. Alfabet), Targi Książ-
ki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, 
Dworzec Wrocław Główny.
 12.00-13.00 Literowlepki – spotkanie 

z Agnieszką Frączek, Targi Książki dla 
Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, Dworzec 
Wrocław Główny.

 13.00-14.30 Warsztaty z mistrzami ilu-
stracji – prowadzi Agata Dudek, Targi Książ-
ki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, 
Dworzec Wrocław Główny.

piątek, 30 maja
 12.00-13.00 Zrób to sam (i zjedz!) – czeko-

ladowe warsztaty kulinarne z Joanną Krzyża-
nek, Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży DO-
BRE STRONY, Dworzec Wrocław Główny.
 14.00-16.00 Warsztaty z mistrzami ilu-

stracji – Paweł Pawlak, Targi Książki dla 
Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, Dworzec 
Wrocław Główny.
 16.00-17.00 Złap szwedzki trop – spo-

tkanie i warsztaty muzyczno-literackie z Evą 
Susso, Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży 
DOBRE STRONY, Dworzec Wrocław Główny.

sobota, 31 maja
 11.00-12.00 Ala Betka – zabawy języko-

we z Idą Pierelotkin, Targi Książki dla Dzieci 
i Młodzieży DOBRE STRONY, Dworzec Wro-
cław Główny.
 12.00-13.00 Złap szwedzki trop – warsz-

taty detektywistyczne na podstawie Lassego 
i Mai Martina Widmarka z wydawnictwem 
Zakamarki, Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży 
DOBRE STRONY, Dworzec Wrocław Główny.
 11.00-15.00 Tajemnica tajemnic – ro-

dzinna detektywistyczna gra miejska inspi-
rowana serią książek o Lassem i Mai Martina 
Widmarka, realizowana wspólnie z Gazetą 
Wyborczą, centrum miasta.
 15.00-16.00 Złap szwedzki trop – spo-

tkanie i warsztaty muzyczno-literackie z Evą 
Susso, Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży 
DOBRE STRONY, Dworzec Wrocław Główny.

niedziela, 1 czerwca
 11.00-12.00 Kaktus, Dżok i Baltic – spo-

tkanie z Barbarą Gawryluk, Targi Książki dla 
Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, Dworzec 
Wrocław Główny.
 12.00-13.00 Spotkanie z Rafałem Wit-

kiem, Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży DO-
BRE STRONY, Dworzec Wrocław Główny.
 12.00-18.00 Impreza z okazji Dnia Dziec-

ka oraz gala rozdania nagród – Książka Roku 
2013 i „A to moja bajka właśnie” – ogólno-
polski konkurs na opowiadanie, Park Staro-
miejski przy Teatrze Lalek.
 13.00-14.00 Szkoła detektywów – zaję-

cia prowadzi Paweł Wakuła, Targi Książki dla 
Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, Dworzec 
Wrocław Główny.
 14.00-15.00 Szkoła detektywów – warsz-

taty z Marcinem Pałaszem, autorem serii ksią-
żek o Elfie, Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży 
DOBRE STRONY, Dworzec Wrocław Główny.

Program imprez w sali czasZdziecmi.pl
czwartek, 29 maja
 12.00-18.00 Warsztaty plastyczne 

czas Z dziećmi dla dzieci w każdym wieku 
Tworzenie zakładek do książek różnego for-
matu w dowolnej technice.
 12.00-13.00 Społeczny Savoir Vivre czyli 

jak nie nadepnąć światu na odcisk
Wydawnictwo Mind & Dream dla dzieci 
w wieku od 7 do 12 lat

Spotkanie ukazujące i wprowadzające dzieci 
w świat relacji międzyludzkich, postaw wo-
bec otoczenia, jak i umiejętności oceny oraz 
dostrzegania. Podczas interaktywnych roz-
mów i doświadczeń, prowadzonych w oparciu 
o publikację „Mądrość z Natury”, dzieci obcują 
z ważnymi pojęciami takimi jak: rodzina, dom, 
ojczyzna, szacunek, umiejętność dostrzegania, 
roztropność, umiar, tolerancja czy przyjaźń.
 12.00-14.00 i 16.00-18.00 Malowanie 

buziek
czas Z dziećmi dla dzieci w każdym wieku 

Za pomocą specjalnych farb do malowania 

dziecięcych buziek przemienimy maluchy 
w różnobarwne motyle, słodkie kotki, Spi-
dermany i inne kolorowe stworzenia. 
 14.00-16.00 i 18.00-18.00 

Balonowe figurki
czas Z dziećmi dla dzieci w każdym wieku 

Balon wypełniony powietrzem stanowi 
atrakcję sam w sobie. Jednak zabawa staje 
się o wiele lepsza, kiedy nasz balonik zyskuje 
wymyślny kształt lub zaczyna przypominać 
radosnego psiaka. Na oczach dzieci odbędą 
się właśnie takie balonowe metamorfozy, na 
które zapraszamy dzieci w każdym wieku.

piątek, 30 maja
 10.00-19.00 Warsztaty plastyczne 

czas Z dziećmi dla dzieci w każdym wieku 
Tworzenie zakładek do książek różnego for-
matu w dowolnej technice.
 13.00-14.30 Opowiadania na tacy 

z książką „Drzewa po drodze” 
warsztaty literacko-plastyczne



Tako dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat
Afrykańska opowieść wprowadzi dzieci w te-
mat zajęć: Czym jest jedzenie dla człowieka? 
Czy żywność na całym świecie jest traktowa-
na z podobnym szacunkiem?
Dzieci poznają afrykańskie drzewa i konstru-
ują kartonowe makiety drzew na papiero-
wym planie sawanny.
Zajęcia odbędą się w ramach projektów: 
Tektura i Papier oraz Opowiadania na tacy 
(Cocina de cuentos. Europa a la carta).
Prowadzenie: Tekturowo Katarzyna Bury.
 15.00-15.30 Quiz z wiedzy o Wrocławiu

czas Z dziećmi i Dolny Śląsk dla Uli dla 
dzieci w wieku od 4 do 14 lat

Wrocław jako miasto naszego zamieszkania 
staje się dla nas plątaniną ulic prowadzących 
do domu, szkoły, pracy itd. Tymczasem jest 
to tajemnicze miasto, które kryje wiele se-
kretów. Uczestnicy warsztatów będą mogli 
przekonać się, jak wiele z nich udało im się 
do tej pory poznać, a ile jeszcze czeka na od-
krycie. Pytania zostały przygotowane przez 
autorkę bloga Dolny Śląsk dla Uli, przewod-
nika po Wrocławiu – Monikę Bronowicką. 
Wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną 
nagrodzone drobnymi upominkami.
 15.30-15.45 „Magiczna skrzynko, 

otwórz się!”
Kamishibai, seans głośnego czytania

Wydawnictwo Tibum dla dzieci w wieku od 
3 do 10 lat
Kamishibai – dla nieśmiałych okazja do po-
konania wstydu, dla opowiadającego moż-
liwość dowartościowania się, dla rodziny 
alternatywa dla telewizji, dla każdej publicz-
ności chwila magicznej podróży. 
Wydawnictwo Tibum z Katowic jest pierw-
szym w Polsce wydawcą Kamishibai. 
Kamishibai to popularna w wielu krajach 
Europy, wywodząca się z Japonii technika 
czytania i opowiadania za pomocą drewnia-
nego parawanu i książek w formie kart. Se-
ans głośnego czytania – zajęcia 10-15 minu-
towe, to przedstawienie jednego lub dwóch 
wybranych tytułów wydawnictwa.
 16.00-18.00 Warsztaty językowe dla naj-

młodszych
British Centre dla dzieci w wieku od 3 do 
10 lat

Dla dzieci przygotowaliśmy zabawy z flash 
cards & Play me, dzięki którym nauczą się  
między innymi angielskich nazw owoców, 
zwierząt, czy też kolorów. Oprócz nauki słó-
wek na najmłodszych czekają  również ryt-
miczne piosenki Super Simple Songs, przy 
których oprócz nauki języka angielskiego 
będzie można wspólnie z prowadzącym po-
śpiewać i potańczyć.
 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Malowanie 

buziek i tworzenie balonowych figurek
czas Z dziećmi dla dzieci w każdym wieku

sobota, 31 maja
 10.00-19.00 Warsztaty plastyczne 

czas Z dziećmi dla dzieci w każdym wieku 
Tworzenie zakładek do książek różnego for-
matu w dowolnej technice.
 10.30-11.30 Zaginiony świat koni – 

warsztaty dla miłośników koni

Tomasz Jarosz dla dzieci w wieku od 6 do 
14 lat

Warsztaty prowadzone przez autora książki 
Zaginiony świat koni, Tomasza Jarosza oraz 
jego muzę – córkę Ninę. Na spotkaniu do-
wiecie się wszystkiego o koniach, będziecie 
mogli zobaczyć i dotknąć różnych elemen-
tów wyposażenia jeźdźca, takich jak siodło 
czy toczek. Prowadzący z chęcią odpowie-
dzą na Wasze pytania, a na koniec zabiorą 
w pasjonującą podróż do fantastycznego – 
zaginionego świata koni. 
 12.00-13.30 „Za górami, za lasami...” – 

warsztaty bajkopisania
Pracownia Literatury oraz Kultury Dzie-
cięcej i Młodzieżowej przy Instytucie Fi-
lologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocław-
skiego – dla dzieci w wieku 7-12 lat

Uczestnicy zajęć zostaną poproszeni o wy-
myślenie baśniowych bohaterów, skonstru-
owanie fabuły opowiadań oraz zilustrowanie 
kolejnych wydarzeń. Pod kierunkiem opie-
kunów trzy grupy bajkopisarzy będą prze-
chodzić od stanowiska do stanowiska, rów-
nocześnie realizując kolejne etapy zajęć (np. 
wymyślenie tytułu i bohaterów czy zawiąza-
nie akcji opowiadania z myślą potencjalnym 
konflikcie lub problemie, który będzie musiał 
zostać rozwiązany przez bohaterów). Wszyst-
kie baśnie zostaną umieszczone na stronie 
Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz na stronie Pracowni Lite-
ratury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej, 
działającej przy Instytucie.
 14.00-15.00 Aktywnie, twórczo i kolorowo

Aktywna Mała Szkoła dla dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat

Warsztaty prowadzić będą do wykonania 
„dzieła” techniką collage. Do uprzednio przy-
gotowanych stanowisk podchodzić będą 
w ustalonym rytmie w uczestnicy warsztatu 
(Aktywnie) z różnymi materiałami (kredki, pi-
saki, pastele, wycinanki, klej, elementy origami 
– gotowe, stare kolorowe czasopisma, ścinki 
itp.) (twórczo i kolorowo). Początek warsztatu 
zainauguruje przeczytanie fragmentu książki 
lub wybranego wiersza, do którego nawiązy-
wać będzie praca plastyczna.
 15.15-16.15 Plastyczna zabawa  

z teatrem Kamishibai
Wydawnictwo Tibum dla dzieci w wieku 
od 5 do 10 lat

Podstawą zajęć jest przedstawienie, przy 
wykorzystaniu Kamishibai, legendy o Skarb-
niku. Uczestnicy słuchają i oglądają na po-
jawiających się planszach opowieści o Jor-
gusiu, osieroconym chłopcu, który jedyną 
szansę poprawy losu rodziny widzi w pracy 
w  kopalni. Lektura jest wstępem do roz-
mowy o pracy górników (czy ktoś z Waszej 
rodziny pracuje w kopalni?), specyfice pra-
cy w kopalni, konieczności postępowania 
w sposób uczciwy, odpowiedzialności i wię-
zach rodzinnych, oraz znanych dzieciom le-
gendach, podaniach, baśniach. 
Część II – Zabawa inspirowana lekturą 
Po przeczytaniu historii Jorgusia młodzi od-
biorcy mogą powrócić do fragmentów, któ-
re szczególnie przyciągnęły ich uwagę, np. 
wybrać ulubioną planszę i uzasadnić swój 

wybór. Kolejnym krokiem jest rozmowa o ilu-
stracji – jaki jest Twój ulubiony jej rodzaj? Czy 
te przedstawione Ci się podobały? Dlaczego? 
Głównym elementem drugiej części warsz-
tatów będzie zilustrowanie własnego zakoń-
czenie czytanej opowieści, czyli ostatniej kar-
ty Papierowego Teatru. Ilu uczestników, tyle 
zakończeń… Najodważniejsi przejmą rolę 
opowiadacza i sami przedstawią własne  za-
kończenie w okienku Teatrzyku Kamishibai.
 17.00-18.00 Warsztaty tworzenia nieba-

nalnych zakładek do książek
Labadu dla dzieci w wieku od 5 lat

Twórcze warsztaty dla dzieci, na których 
własnoręcznie wykonamy zakładki do ksią-
żek. Zajęcia mają na celu usprawnienie zdol-
ności manualnych i artystycznych dzieci. 
Zaprezentowane zostaną różne możliwości 
stworzenia praktycznych przedmiotów (za-
kładek książkowych), które będzie można 
wykorzystać w przyszłości. Podczas warszta-
tów dzieci będą mogły własnoręcznie wyko-
nać zakładki do książek Wed.
 10.00, 13.00, 16.00, 18.00 Malowanie 

buziek i tworzenie balonowych figurek
czas Z dziećmi dla dzieci w każdym wieku

niedziela, 1 czerwca
 10.00-17.00 Warsztaty plastyczne 

czas Z dziećmi dla dzieci w każdym wieku 
Tworzenie zakładek do książek różnego for-
matu w dowolnej technice.
 11.00-12.30 Fotografia dla rodziców – 

czyli miniwarsztaty pełne inspiracji
Edyta Antoniewicz dla dzieci i rodziców

Dzieci są największą inspiracją do odkrywa-
nia radości w codziennych chwilach. Warto 
więc tę radość i emocje zachować na pięknej 
fotografii. Jak to zrobić? Przyjdź na warsztaty 
fotograficzne, a z pewnością pokażemy Ci, 
na co zwrócić uwagę przy fotografowaniu 
dzieci. Podczas 1,5-godzinnego spotkania 
doświadczona pani fotograf opowie o zdję-
ciach, dzieląc się sprawdzonymi metodami 
i praktycznymi wskazówkami przydatnymi 

podczas fotografowania Waszych pociech. 
Zainspiruje Was w ten sposób do uważniej-
szego widzenia i robienia lepszych zdjęć! 
Prowadząca: Edyta Antoniewicz – portre-
tuje dzieci, kobiety i rodziny. Swoją wiedzę 
zdobywała we wrocławskiej szkole fotografii 
„Kwadrat”, w Akademii Sztuk Pięknych oraz 
dzięki wieloletniej praktyce.
 12.45-13.00 „Magiczna skrzynko, 

otwórz się!”
Kamishibai, seans głośnego czytania

Wydawnictwo Tibum dla dzieci w wieku od 
3 do 10 lat
Kamishibai – dla nieśmiałych okazja do po-
konania wstydu, dla opowiadającego moż-
liwość dowartościowania się, dla rodziny 
alternatywa dla telewizji, dla każdej publicz-
ności chwila magicznej podróży. 
Wydawnictwo Tibum z Katowic jest pierw-
szym w Polsce wydawcą Kamishibai. 
Kamishibai to popularna w wielu krajach 
Europy, wywodząca się z Japonii technika 
czytania i opowiadania za pomocą drewnia-
nego parawanu i książek w formie kart. Se-
ans głośnego czytania - zajęcia 10-15 minu-
towe, to przedstawienie jednego lub dwóch 
wybranych tytułów wydawnictwa.
 13.00-15.00 Kraina zabawy

HappyLandia dla dzieci w wieku od 3 do 
10 lat

Kraina Zabawy organizująca urodziny dla 
dzieci zaprasza wszystkich najmłodszych 
do wspólnej zabawy w rytmie Tańców Prze-
platańców, w trakcie której każdy będzie 
mógł zaprezentować swoje umiejętności 
taneczne. Milusińskich czeka również po-
dróż w kosmos oraz ciekawe zagadki, które 
pozwolą  lepiej poznać tajniki Wszechświa-
ta. Na te i inne atrakcje serdecznie zapra-
szają  Mickey i Minnie, które wprowadzą  
najmłodszych w świat zabawy.
 10.00, 12.30, 15.00 Malowanie buziek 

i tworzenie balonowych figurek
czas Z dziećmi dla dzieci w każdym wieku

Dzień Dziecka na targach
sobota, 31 maja
 10.00-18.00 „DOBRE STRONY” Dnia Dziec-

ka – scena przed Dworcem Wrocław Głów-
ny. Występy dzieci z wrocławskich domów 
kultury, konkursy i zabawy dla dzieci, wy-
stęp szczudlarzy i animatorów z teatru Ava-
tar, zabawy w balonowe zwierzaki, zabawy 
z chustą Klanzy.
 15.00 BEZPIECZNE OBCOWANIE Z PSAMI 

– scena przed Dworcem Wrocław Główny. 

Warsztaty z zakresu bezpiecznego obcowa-
nia z psami prowadzone przez Krzysztofa 
Tatara – trenera psów z ponad dwudzie-
stoletnim doświadczeniem. W warsztatach 
będą mu towarzyszyli Santos – czteroletni 
Owczarek Niemiecki Długowłosy oraz Wiki 
– pięcioletnia Border Collie. Po warsztatach 
odbędzie się krótki pokaz posłuszeństwa 
oraz psich sztuczek.

Baśniowy książkobus „Media Rodzina”
31 maja – 1 czerwca
Niekonwencjonalna promocja czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży. 
Głównym punktem programu i największą 
atrakcją jest Książkobus, którego wnętrze 
zamienione będzie w baśniową przestrzeń – 
brzuch rekina lub wilka, czarodziejską chatkę 
Baby Jagi albo fantastyczne zamczysko.

Książkobus zaparkuje bezpośrednio przed 
budynkiem dworca. 
Zapraszamy wszystkich śmiałków na języko-
we igrzyska, podczas których nie zabraknie 
dreszczyku zdrowej rywalizacji, nagród dla 
zwycięzców oraz świetnej zabawy!


