Всесвітній день книги й авторського права
Написав Administrator
Четвер, 26 квітня 2018, 07:30 - Останнє оновлення Вівторок, 08 травня 2018, 07:31

23 квітня – Всесвітній день книги й авторського права
Даниною поваги до книг та авторів, до тих, чий внесок сприяв соціальному та
культурному прогресу людства, стало святкування Всесвітнього дня книги та
авторського права. 23 квітня1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала це
свято, яке щорічно відзначається з 1996 року.
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Наша бібліотека і в цьому році прийняла активну участь у святі її Величності - Книги. В
загальному читальному залі зібрались наші студенти - шанувальники читання. Директор
бібліотеки Садова С.В. розповіла їм про історію виникнення цього свята. Це дуже цікава,
символічна і зворушлива історія. Виявляється в цей день, день святого Георгія, у
Каталонії дарували троянду за кожну куплену книжку, а близьким людям, тим, кого
любиш прийнято було дарувати книги. Троянди символізують кров, пролиту Георгієм у
битві з драконом, а книги нагадують про 23 квітня 1616 року, день смерті Мігеля де
Сервантеса, автора славетної книги - «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот з Ламанчі».
Також Садова С. В. розповіла, що пророцтво стосовно перемоги електронної книги над
друкованою не збулося, що саме друкована книга зараз урочисто крокує по світу і цієї
переможної ходи вже не зупинити!

Бібліотекарі читального залу дуже ретельно і сумлінно вибирали найкращі книги для
організації книжкових виставок до Всесвітнього дня книги й авторського права. Їх
оформлено відразу декілька. Це – «Всесвітній день книги святкуємо разом», «Бізнес.
Успіх. Мотивація», «Економічна спадщина. Рідкісні та цінні видання», «Книжкове асорті»,
«Художня література. Читайте і відпочивайте» та інші.

Наші читачі із задоволенням прийняли участь у флешмобі «Покоління WEB читає!».
Також був оголошений фотоконкурс «Селфі з книгою». Бажаючі прийняти в ньому
участь можуть впродовж 10 днів відсилати цікаві фото за електронною адресою .

Бібліотека щиро вітає усіх читачів зі святом книги! Бажаємо вам нових відкриттів,
реалізації творчих замислів та натхнення! Нехай у вашому житті поряд завжди крокує
ваш порадник і незмінний друг – книга!
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