Liberec 2. června 2016

Tisková zpráva
Město Liberec významně podpořilo tradiční Veletrh
dětské knihy
Po desáté, ale poprvé na novém místě. Letošní jubilejní 10. ročník Veletrhu dětské knihy byl slavnostně
zahájen v libereckém Koloseu právě dnes. Po třech letech, kdy se konal v Krajské vědecké knihovně,
navazuje na tradici předchozích úspěšných ročníků, které se v minulosti konaly v areálu libereckého
výstaviště.
Organizátoři akce, společně s desítkami nakladatelů i literárními osobnostmi, si dali nelehký úkol. „Cílem
festivalu není prodat co nejvíce knih, ale přivést děti zpátky ke čtení,“ uvedla pořadatelka a předsedkyně
Sdružení pro veletrhy dětské knihy Dagmar Helšusová.
„V době, kdy stále přibývá dětí, které z různých důvodů jen obtížně hledají cestu ke knihám a jejichž slovní
zásoba i mluvený projev začíná být katastrofální – o nárůstu poruchy čtení v populaci ani nemluvě – je
návrat k takřka původnímu rozsahu veletrhu jednou ze správných cest. Osahat si knižní novinky
a přivonět si k nim, setkat se osobně s autory dětských publikací i ilustrací, zapojit se do tvorby samotné
je ten nejlepší způsob, jak malé čtenáře k aktivnímu čtení znovu přirozeně přivést,“ komentuje Ivan Langr,
náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu.
Jubilejní veletrh se pod heslem „Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize“ zaměří na význam ilustrace
v přístupu dítěte ke knize. Celá akce je pořádána se základní nosnou myšlenkou, ukázat dětem, jejich
rodičům, prarodičům a pedagogům co největší šíři dětské literatury a pomocí doprovodných programů
pootevřít cestu k dětskému čtenářství. Zájmem pořadatelů je i nadále zdůrazňovat význam knihy pro
vzdělávání dětí v době, kdy jsou zavalovány jinými médii, která jim cestu ke čtenářství uzavírají.
Jubilejní desátý ročník Veletrhu dětské knihy se koná také díky výrazné finanční podpoře města Liberec.
To na pořádání festivalu přispělo 200 tisíci korunami. „Jsem velice rád, že město letošní veletrh podpořilo
vyšší částkou. Je to smysluplná věc. Děti málo čtou, snižuje se jejich gramotnost a slovní zásoba, nečte se
už ani v rodinách. Sám mám doma prvňačku a čteme spolu, musím říct, že jsem na ní pyšný, jaké pokroky
dělá a my u knížek rozhodně zůstaneme,“ uvedl při slavnostním zahájené veletrhu primátor města
Liberce Tibor Batthyány.
„Děti a rodiče mají možnost vidět, co je nového na poli s dětskými knížkami. Zároveň se sami mohou
zapojit, například na výtvarných dílnách. Knížky nebudou ležet na stolech, ale celý výstavní prostor
dostane festivalovou úroveň,“ upřesnila Helšusová.
Návštěvníci se na veletrhu tradičně potkají s autory, ilustrátory, tvořivými dílnami, Listováním, výstavami
a velkou produkcí dětských knih. Doprovodný program doplní 26 stánků vystavujících nakladatelů.
Osobní setkání s autory knih, workshopy a prezentace, které lákají k přečtení knihy, jsou jednou
z důležitých cest, která může dítě ke knize přivést. Oblíbený veletrh potrvá v plném rozsahu ve dnech 2.
- 4. června 2016 v prostorách libereckého Kolosea.
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