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A gyerek- és ifjúsági irodalom, valamint az
irodalomoktatás és a kortárs irodalom új lehetőségei
lesz a témája annak a beszélgetésnek, melynek a Grand
Café ad otthont március 22-én. A Fiatal Írók Szövetsége
Mesebeszéd című kézikönyvének és a Tiszatájonline.hu
Plüss gyerekirodalmi rovatának bemutatóján több
érdekes és friss olvasmány is előkerül majd.

„Letéphető-e a plüssmackó feje?" – ezzel a felütéssel indul beszélgetés
március 22-én, csütörtökön 18 órakor a Grand Caféban. A gyerek- és ifjúsági,
valamint a kortás irodalom kapcsolatainak és új lehetőségeinek kérdéskörét
megvitató fórumon a témának a szerzői, szerkesztői, kritikai és
irodalomtörténeti aspektusai is szerephez jutnak majd. 
 
A FISZ (Fiatal Írók Szövetsége), és a Tiszatájonline.hu Plüss rovatának közös
eseményéhez egy könyvgyűjtési akció is társul, melyben március 22-ig várják a
szervezők, az első sorban gyerek- és ifjúsági tematikájú könyveket, vagy alsós
tankönyveket, amiket olyan kárpátaljai gyerekekhez szeretnének eljuttatni,
akik nehezen férnek hozzá magyar nyelvű olvasnivalóhoz.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ
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Népszerű

Pintér Sándor
Szegeden: Ne mások
döntsenek arról, ki
lesz a szomszédunk

Dolly ismét remekelt
- 400 gramm kokaint
szagolt ki Röszkén

ÚtOn: Hármas
koccanás a Párizsi
körúton,
villanyoszlopot
döntött ki egy autós
az Algyői úton

Mit főz az, aki
a legjobb
éttermeket teszteli?

Evelin a
szerencsénél többre
vágyott

Kátyút nevel a Gát
utcai trolimegálló -
kamasz, még csak
bokáig ér
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24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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A gyűjtés lezártáig – március 22-ig – több ponton is várják a felajánlásokat,
mint például a Somogyi-könyvtár Gyerekkönyvtára (Szeged, Dóm tér 1-4.),
valamint maga a Grand Café (Szeged, Deák Ferenc u. 18.). A jótékonykodás
ízén felbuzdulva a Bölcsészettudományi Kar egyik hallgatói csoportja, a Kreatív
Könyvtárosok Társasága is beszállt a gyűjtésbe, ők a BTK HÖK-kel összefogva
létesítettek gyűjtőpontot a HÖK irodán, ahová elsősorban az egyetemisták
felajánlásait várják.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

˝Kis könyvhét˝ egy napban: mindenkit vár a BTK a Magyar Könyvkiadók Napján
Jó nő a borítón - majdnem
Könyv a szegedi társadalomkutatókról
Misszió: szakkönyvkiadás
Új digitális adatbázisok az egyetemi könyvtárban

Témák: egyetem  könyv  Szeged  Szegedi Tudományegyetem
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Partnereinktől

990 Ft  

Ceruza szoknya

 

2 560 Ft  

Elegáns felső
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Kisalfold.hu ajánlja

Női kézilabda - Megválasztották a Győri
Audi ETO új edzőjét - Danyi Gábor az új
edző?

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Alsóváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 42 m2,
13.490.000 Ft
Részletek »

Kecskés István-telep,
Szeged, ingatlan,
eladó, ház, 111 m2,
21.400.000 Ft
Részletek »

  

ELADÓ

Déliapró

Autó, Használt autó
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