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Můžete se těšit na: 

✓ literaturu nejen dětskou a naučnou, ale i literaturu 
osobního rozvoje 

✓ sekci pedagogické literatury a učebnic 
✓ více než 10 nakladatelství z našeho regionu 
✓ možnost koupě knih za veletržní ceny 
✓ možnost registrace do Městské knihovny Boskovice 

v rámci veletrhu zdarma 
✓ ukázku výroby knihy s Knihařstvím Oujeský,  

tradice od roku 1936 

Kapacita dopoledního programu je omezena, přihlašování je možné 
ZDE. V případě potíží při přihlašování zašlete e-mail na adresu: 

map@masboskovickoplus.cz. 
Akce je zdarma, drobné občerstvení zajištěno. 

Akce je pořádána v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP 
Boskovice, r.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629. 

Program dne 

od 9:30 prezence 

9-15 možnost knihařského tvoření s Oujeskými 

10-12 začátek prezentací nakladatelství, Městské 
knihovny Boskovice a Knihařství Oujeský 

 

 
 

PROGRAM DNE:
 9:30  Prezence účastníků z řad pedagogů – hlavní sál
 10:00  Oficiální zahájení miniveletrhu – hlavní sál
 10:10 až cca12:00  Seminář pro pedagogy – hlavní sál 

  Prezentace jednotlivých nakladatelství / Hlavní host miniveletrhu - spisovatelka   
  Petra Braunová / Městská knihovna Boskovice / Knihařství Oujeský

 12:00 až 16:00  Možnost návštěv školních družin či čtenářských klubů
 13:00  Otevření miniveletrhu pro veřejnost
 16:00  Ukončení

MŮŽETE SE TĚŠIT TAKÉ NA: Hlavní host miniveletrhu - spisovatelka Petra Braunová 
(besedy, prodejní stánek) / Knihařské tvoření a ukázka výroby knih ve spolupráci s Knihařstvím Oujeský, 
tradice od roku 1936 - galerie / Literatura dětská a naučná / Pedagogická literatura a učebnice / Více než 
10 nakladatelství z našeho regionu / Možnost koupě knih za veletržní ceny / Vyprávění s Michalem Grigou 
– modrý salonek / Možnost registrace do Městské knihovny Boskovice v rámci veletrhu ZDARMA

Akce je pořádána v rámci projektu MAP II rozvoje 
vzdělávání v ORP Boskovice, r.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.
0/17_047/0008629.

Kapacita dopoledního programu je omezena, přihlašování je možné ZDE.  
V případě potíží při přihlašování zašlete e-mail na adresu:  map@masboskovickoplus.cz
Akce je zdarma. Drobné občerstvení zajištěno.

https://docs.google.com/forms/d/1RqhSQibtU7iZwDJ4uTT9pitk8PrvPs_2fvmAeoolS8Q/viewform?edit_requested=true

