Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską

Na spotkaniu mo?ecie obgada? prawie wszystkie ksi??ki autorki. Celem spotkania jest
pokazanie jak wa?n? rol? pe?ni humor w ksi??kach Renaty Pi?tkowskiej.

Zapraszamy na spotkanie 21 listopada
o godz. 17.00 do biblioteki miejskiej
Na spotkanie obowi?zuj? bezp?atne wej?ciówki, dost?pne w Dziale dla Dzieci i M?odzie?y.
Renata Pi?tkowska jest jedn? z najbardziej znanych wspó?czesnych polskich autorek publikacji przeznaczonych
dla najm?odszych. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie. Literatur? dla
najm?odszych interesowa?a si? ju? od dziecka. Jej ulubionymi ksi??kami dla dzieci by?y „Muminki” autorstwa
Tove Jansson oraz powie?ci Astrid Lindgren. Te lektury spowodowa?y, ?e kiedy doros?a zosta?a pisark?,
spe?niaj?c tym swoje marzenie z dzieci?stwa. Jej ogromn? pasj? jest jazda konna, uwielbia równie? psy oraz
malarstwo. Ukocha?a pisanie dla dzieci, a swoje inspiracje czerpie z codziennych sytuacji, z którymi si? zmagaj?.
Autorka opisuje te historie w barwny i ciekawy sposób.
Jej debiutem literackim by? zbiór opowiada?: „Opowiadania dla przedszkolaków” (2004), który rozpocz?? cykl
ksi??ek pod tym samym tytu?em. Drug? ksi??k? z tego cyklu s? „Opowiadania z piaskownicy” (2006) a trzeci?:
„Piegowate opowiadania” (2010), które zamkn??y t? trylogi?.
Renata Pi?tkowska jest autork? ponad trzydziestu ksi??ek dla dzieci, jest laureatk? wielu nagród, m.in. Nagrody
Literackiej im. Kornela Makuszy?skiego za ksi??k? "Wieloryb", drugiej nagrody w konkursie im. Astrid Lindgren za
"Wszystkie moje mamy", pierwszej nagrody w konkursie Przecinek i Kropka. Trzy z jej ksi??ek zosta?y wpisane
na Z?ot? List? Fundacji ABC XXI Ca?a Polska Czyta Dzieciom. Za ca?okszta?t swojej twórczo?ci Renata
Pi?tkowska otrzyma?a Nagrod? im. Marii Weryho-Radziwi??owicz. W 2016 uhonorowana zosta?a Orderem
U?miechu. W 2018 roku zosta?a odznaczona Medalami za Zas?ugi dla Ochrony Praw Dziecka Infantis Dignitatis
Defensori i Ludziom Czyni?cym Dobro.
Ksi??ki autorki s? pe?ne ciep?a i humoru, zawieraj? te? walor edukacyjny. Jej twórczo?? wyró?nia si? niezwyk?ym
humorem, bo jak sama mówi zale?y jej na tym aby dzieci by?y weso?e i ?mia?y si? od ucha do ucha. Ksi??ki
wyró?niaj? si? te? m?dro?ci? i bardzo cz?sto autentyczno?ci?. Podpowiadaj?, jak mo?na radzi? sobie z
codziennymi problemami.
Podczas spotkania b?dzie mo?na naby? ksi??ki autorki w cenie 20 - 25 z? i zdoby? autograf :)
?mia?o mo?na stwierdzi?, ?e ksi??ki Renaty Pi?tkowskiej bawi?, ucz? i wychowuj?.
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