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Дитяче видавництво «Дж. Дж. Агенція» в гостях у бібліотеки

В осінні золоті дні щорічно 30 вересня приходить на українську
землю свято усіх поціновувачів книги – Всеукраїнський день бібліотек.
Це свято можна вважати загальнонародним, бо любов до книги і
читання, яка змалку прищеплюється в бібліотеці, супроводжує людину
усе життя.
І першими 23 вересня привітали бібліотеку з прийдешнім святом учні
3-х класів СШ № 207, на яких у бібліотеці також очікувала зустріч із
директором дитячого видавництва «Дж. Дж. Агенція» Вікторією
Каденко, адже творча співпраця бібліотеки та дитячого видавництва –
це успішний тандем у популяризації дитячого читання.

Із розповіді пані Вікторії школярі дізналися, що австрійське
видавництво «Дж. Дж.» знаходиться у Відні та існує вже понад 300
років, а історія видавництва в Україні почалася у 2011 році із друку
першої книги під назвою «Що таке справжня дружба» класика
австрійської дитячої літератури Міри Лобе, яка розповідає дітям, як
жити краще, ладнати один з одним, як важливо допомагати іншим, що
кожна людина має право на своє місце в житті.
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- Як створюється книга? Хто малює ілюстрації? Хто пише
книги? Як видати книгу, що сподобається читачам? Які
книжки друкує видавництво? – пані Вікторія ледь встигала
відповідати на запитання допитливих читайликів, котрих
дуже зацікавила різноманітна література видавництва:
незвичайна серія «Мої улюблені історії для тварин», серія
«Софія і Ярик», яка допомагає дітям та їх батькам у цікавій
формі знайти рішення для будь-якої ситуації на повчальних
прикладах книжкових героїв, серія «Бібліотека у рюкзаку»
у зручному кишеньковому форматі, родзинкою якої є
розважальна рубрика – вікторини, ребуси, головоломки.

А із нової серії «Маленькому генію» юним читачам
була презентована книжка за мотивами опери
Вольфганга Амадея Моцарта «Чарівна флейта» з
чудовими ілюстраціями і компакт-диском із
дивовижною музикою.
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Вітаючи бібліотекарів, діти читали вірші з
книжкової виставки «Бібліотеко! Священна
колиско науки, любові й добра», а пані
Вікторія подарувала бібліотеці цікаві
кольорові книжки, які видаються
українською, російською і німецькою мовами
й поєднують західноєвропейську і
українську культуру та з якими залюбки
будуть пізнавати світ наші читачі.
Тож чекаймо на всіх книголюбчиків у нашій
бібліотеці!
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