
 

Прес-реліз 

 

ХІ Регіонального Форуму 
«Книжкова весна на Хмельниччині», 
приуроченого до Всесвітнього дня книги  

та авторського права. 
 

 

Дата та час проведення:                  Місце проведення:  

20 квітня 2017 року об 11.00                                    Хмельницька обласна універсальна 

                                                                наукова бібліотека 
 

Організатори форуму: Управління культури, національностей, релігій та туризму 

облдержадміністрації; обласна універсальна наукова бібліотека; обласне відділення 

Української бібліотечної асоціації. 

Учасники форуму: шанувальники книги, подільські письменники, журналісти, 

книгорозповсюджувачі, представники видавництв, бібліотек, громадських організацій, 

громадськості міста та ЗМІ. 
 

«Книжкова весна на Хмельниччині» – щорічний проект обласної універсальної 

наукової бібліотеки, що має на меті: популяризацію читання як унікального засобу 

самовираження, спілкування та комунікації; привернення уваги громадськості до книги, 

книговидання та авторського права; ознайомлення з кращими творами письменників 

Хмельниччини та кращими зразками сучасної української літератури.  
 

У квітні 1995 р. Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала Всесвітній день книги і 

авторського права, який щорічно, починаючи з 1996 року, відзначається 23 квітня. Це данина 

поваги до книг та авторів. Головна мета свята – привернути увагу до книг, як джерела отримання 

знань, доступу до духовних цінностей, розуміння краси і творчих досягнень людини. В цей день 

відбувається багато заходів: проголошення Всесвітньої столиці книги, проводяться виставки, 

громадські читання у бібліотеках, освітні заходи у навчальних закладах, симпозіуми, присвячені 

проблемам захисту інтелектуальної власності та книговидання. 
 

 

У програмі:  

 Відкриття форуму 

 Автограф-сесія подільських письменників. 

 Презентація книг видавництв Хмельниччини  

 Молода Республіка Поетів: представлення 

поетів-початківців. 

 Авторська зустріч з подільськими 

письменниками, поетами, прозаїками. 

 Підведення підсумків обласного анкетування 

«Краща книга Хмельниччини», урочиста церемонія вручення дипломів. 

 Визначення номінації «Найбільш резонансна (читаюча) книга» (на основі фондів 

ОУНБ). 

До Всесвітнього дня книги та авторського права в бібліотеці стартував Літературний 

вернісаж, на якому відвідувачі матимуть можливість ознайомитись з кращими зразками 

вітчизняної книговидавничої продукції, рейтинговими виданнями сучасної української 

літератури, які отримали літературні відзнаки та всенародне визнання.  
 

Протягом дня в бібліотеці діє акція «Приєднуйся до світу що читає», в рамках якої 
оформлення електронних реєстраційних документів здійснюється - безкоштовно. 

 

За довідками звертатись: тел. 65-80-84  


