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ОБЕЛЕЖЕН 2. АПРИЛ – ДАН КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ
2. април као Дан књиге за децу установио UNESCO 1967. године, и од тада се
обележава у целом свету.
Међународни дан књиге за децу обележава се 2. априла јер је на овај дан рођен
Ханс Кристијан Андерсен, дански књижевник чије су бајке читале и још увек читају
генерације малишана.
На позив Удружења Војвођанских Учитеља (УВУ) и ове године учитељи и
ученици широм Војводине су 2. априла уприличили пригодне програме:
•
•
•
•

Тематске часове („Моја омиљена књига / бајка, песма, басна, писац,
лик“ или „Пишем песму/басну, бајку)“,
Ликовне радове („Моја омиљена књига / бајка, песма, басна, писац,
лик“) и изложбе,
Посета библиотеци,
Читање бајки и сл.

2. априла (већ осам година заредом) Радмило Мулић (власник књижаре „Малавелика књига“ из Новог Сада) у сарадњи са Удружењем војвођанских учитеља, а уз
учешће ученика и учитеља новосадских школа, организује прелепу манифестацију у
којој се уз пригодан програм сећања на одабраног песника њему у част сади дрво у
каменичком парку.
До сада смо посадили по дрво у знак сећања на песнике:
Павла Јанковића Шола - 2008.
Мирослава Настасијевића – 2009.
Радета Обреновића – 2010.
Душка Трифуновића - 2011. (ружа стабљашица)
Душана Радовића -2012. (липа)
Бранка Андрића Андрлу -2013. (гинко)
Десанку Максимовић – 2014. (бреза)
Драгана Лукића – 2015. (црвенолисна шљива)
У оквиру овогодишње манифестације 2. априла организовано је сађење дрвета
сећања у каменичком парку уз рецитовање стихова Драгана Лукића и учешће
ученика 4. разреда новосадских основних школа „Јован Јовановић Змај“ и „Петефи
Шандор“. Под насмејаним небом Душица Лукић, супруга Драгана Лукића, надахнуто
је говорила стихове Драганове омиљене песме. Разнежило ју је и обрадовало што
смо овогодишњу манифестацију посветили баш њему и сећању на његово дело.
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