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2. АПРИЛ – МЕЂУНАРОДНИ ДАН КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
Међународни дан књиге за децу обележава се од 1967. године на
дан када је рођен Ханс Кристијан Андерсен, најпознатији светски
писац бајки.
Организатор Међународног дана књиге за децу је Међународни
центар књиге за младе (IBBY – International Board on Books for
Young People), непрофитна организација при Унеску и Уницефу,
основана 1953. године у Швајцарској, чија је основна мисија
промовисање квалитетних књига за децу.
Овогодишњи Дан књиге за децу, 2. април, биће обележен и широм
Србије низом програма и манифестација са циљем да се деци и
младим читаоцима осигурају равноправни услови да дођу до
књиге, прилике да открију њене лепоте, вредности и тајне.
Удружење војвођанских учитеља (УВУ) Дан књиге за децу
обележава од 2005. године и позвало је све своје чланове широм
Војводине да и ове године разноврсним и многобројним делима
обележе Дан књиге за децу (изложбама, радионицама,
дружењима, сећањима на писце и песнике...).

ПРОБЛЕМИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ
• Tежак економски положај писаца за децу,
• Mногобројни домаћи и страни писци и издавачи,
• Недовољно квалитетних домаћих књижевних дела за децу,
• Много страних речи, уличних, жаргонских израза у књигама,
• Грубе, модернистичке илустрације,
• Слаба куповна моћ читалаца,
• Све слабија читалачка култура…

ДРВО СЕЋАЊА НА ПЕСНИКА

За Дан књиге за децу новосадска Књижара „Мала-велика књига“
у сарадњи са Удружењем војвођанских учитеља традиционално
од 2008. године организује програм садње дрвета сећања на
домаће песнике и писце за децу.

2008. Павле Јанковић - Шоле
2009. Мирослав Настасијевић
2010. Раде Обреновић
2011. Душко Трифуновић
2012. Душан Радовић
2013. Бранко Андрић Андрла
Ове године, 2. априла у 11,00 часова на ободу каменичког парка
биће посађена бреза у част Десанке Максимовић. Дрво ће
засадити Вера Стојшић-Гашпаровски, председница Удружења
војвођанских учитеља у присуству ученика 3. разреда ОШ „Јован
Јовановић Змај“ из Сремске Каменице и ОШ „Петефи Шандор“ из
Новог Сада.
Позивамо Вас да овај догађај медијски пропратите.
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