
 
Zapraszamy na V spotkanie z cyklu 

„Spotkajmy się w bibliotece”

zatytułowane
„Kto czyta, żyje dwa razy –

 nowy czytelnik w bibliotece”

Gościem Książnicy będzie

Ewa Nowak
Pisarka, pedagog terapeuta, publicystka

Autorka książek, felietonów, opowiadań oraz powieści dla 
dzieci i młodzieży.

25 września 2020 r. (piątek)
godz. 10.00

I piętro, sala nr 10
w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

ul. Południowa 62 (wjazd od ulicy Kordeckiego)

Udział w spotkaniu możliwy po zarejestrowaniu się przez formularz

Decyduje kolejność zgłoszeń
Pozostałych zainteresowanych zapraszamy do udziału w relacji 

online udostępnionej na FB Książnicy

Ewa Nowak — polska pisarka, pedagog 
terapeuta, publicystka. W 2002 roku ukazała 
się jej pierwsza powieść – „Wszystko, tylko nie 
mięta”. Obecnie na rynku dostępnych jest już 
ponad trzydzieści tytułów.
Autorka felietonów, opowiadań oraz powieści 
dla dzieci i młodzieży. Jej twórczość podpowiada 
jak sobie radzić w domu i w szkole, w dobrych 
i złych chwilach, z przyjaciółmi i z rodzicami. 
Odnosi się do wartości takich jak uczciwość, 
szczerość wobec siebie i innych, przyjaźń, miłość 
i szacunek dla drugiego człowieka. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Nowak_(pisarka)

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_No-
wak_(pisarka)#/media/Plik:Ewa_Nowak_(Po-
lish_writer).jpg
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