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Kl. 11.00-11.45
„HÆ GÓÐAN DAG“  

Fjöltyngdur söngur og dans
RAUÐHETTA Á FRÖNSKU

Börn á leikskólanum Laufásborg sýna hvernig 
þau leika og læra 
á frönsku. Sólveig Simha býður upp á 
stutta kennslustund í frönsku fyrir öll 
áhugasöm börn.

 
Kl. 12.45-14.00

TÓNLISTARATRIÐI 
6. bekkur Landakotsskóla spilar tvö lög 
á stafspil undir stjórn Nönnu Hlífar 
Ingvadóttur.

MENNINGARMÓT 
4. og 6. bekkingar Landakotsskóla bjóða 
gestum og gangandi að fá innsýn í fjölbreytta 
menningarheima þeirra. Markmið Menningar-
mótsins er að sýna að fjölbreytt menning, 
áhugasvið og ólík tungumál mynda mikilvægt 
menningarlegt litróf í samfélaginu öllu.

 
Kl. 15.00-15.30

TAKTUR OG TÁKNMÁL
Töfrandi taktveisla þar sem má upplifa ljóð 
eftir börnin, útfærð með takti og á táknmáli. 
Veislan er í boði frístundamiðstöðvarinnar 
Kamps.

 

í Borgarbókasafninu

fimmtudaginn 21. maí

Árið 2002 staðfesti UNESCO að þann 21. maí ár hvert skyldi 
vakin athygli á þýðingu menningarlegrar fjölbreytni. Í tilefni 
dagsins mun Borgarbókasafnið beina sjónum að menningar-
legri fjölbreytni í sinni víðustu mynd og standa fyrir fjöl-
breyttri og skapandi dagskrá þar sem verður varpað ljósi á 
mismunandi raddir og tungumál borgarbúa á öllum aldri. 
Hér er ekki endilega átt við þjóðtungur eingöngu heldur 
leitum við eftir fjölbreyttum orðaforða og tungutaki og 
fjölbreyttum tjáningarleiðum og boðskiptum. 

Kl. 16.00-17.30
CAFÉ LINGUA |
SNIÐUG MÁLSNIÐ OG „LINGÓ“ 

„Hnífaparið“ Halldóra Líney Finnsdóttir og 
Hekla Baldursdóttir, vinningshafar á 
Ljóðaslammi 2015, stíga á stokk með atriðið 
Gervisykrað samfélag. 
Hugvekjur
Áslaug Ýr Hjartardóttir, menntaskólanemi, 
fjallar um ólíkar raddir og mismunandi 
tjáningarform.
Brandur Karlsson sýnir gestum hvernig hann 
stýrir tölvu til tjáningar með augunum. 
Tungumálamiðstöðvar
Öllu áhugafólki um tungumál og orðaforða, 
úr öllum starfsstéttum, er boðið að koma 
og kynna sitt málsnið og sitt „lingó“ á 
tungumálastöðvum í safninu eða bara að líta 
við og drekka í sig lifandi og fjölbreyttan 
tungumálaheim borgarinnar. 
Skráning á tungumálastöðvar: 
kristin.r.vilhjalmsdottir@reykjavik.is

 
  

Dagskráin er samstarf Borgarbókasafns við 
Reykjavík Bókmenntaborg UNESCO, 
frístundamiðstöðina Kamp, Landakotsskóla, 
Skóla- og frístundasvið og málfarsráðunaut 
Ríkisútvarpsins.


