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«Кожна книжка – таємниця, кожна книжка – цілий
світ!»
Літературна мозаїка

«Книжковий світ - то особливий світ.
І безкінечний - наче море з небом.
Почати можеш будь-коли політ.
Для цього просто лиш читати треба!»
Олександр Афонін
Всеукраїнський тиждень дитячого читання у бібліотеці
триває!
І 20 березня читачі були запрошені на зустріч із сучасним
українським поетом, сценаристом, істориком-археологом,
волонтером Олегом Федотовим і директором видавництва
«Дж. Дж. Агенція» Вікторією Каденко, адже творча
співпраця бібліотеки та дитячого видавництва – це
успішний тандем у популяризації дитячого читання.
Пані Вікторія розповіла школярам безліч цікавинок про те,
як «народжується» книжка, який шлях вона долає від
перших чернеток автора та нарисів на папері до тієї
яскравої друкованої версії, яку ми звикли тримати у руці.
Допитливих читайликів 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.
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Коли слово взяв Олег Федотов, у бібліотеці
запанувала атмосфера цілковитої тиші та
зосередженості. Адже поет, хвилюючись, порушив
тему про непрості часи, які зараз переживає наша
країна. Діти дізналися, що пан Олег дуже часто
буває у зоні бойових дій на сході України та на
власні очі бачить, як проходить непроста служба
наших військових. Саме про це він з болем
розповідає у своїх щирих віршах, які читав для
юних відвідувачів бібліотеки. Під час спілкування
виявилося, що школярі також пишуть зворушливі
вірші та слова підтримки для наших мужніх
захисників, надсилають їм малюнки.
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Письменник подарував бібліотеці книгу своїх
віршів «Повезло», а від видавництва
бібліотека отримала чудові книжки, які
видаються українською і німецькою мовами
й поєднують українську і
західноєвропейську культуру та з якими
залюбки будуть пізнавати світ наші читачі.
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