Море книг на головній вулиці Одеси
Вівторок, 23 липня 2013, 13:22

Сімнадцята Міжнародна книжкова виставка-ярмарок «Зеленая волна» пройде на
вулиці Дерибасівській з 1 по 4 серпня 2013 року. Урочисте відкриття відбудеться 1
серпня (четвер) о 17.00.

У програмі виставки: Перший Одеський Корнійчуковський фестиваль дитячої літератури,
книжкові конкурси «Мистецтво книги» і «Одеса на книжкових сторінках», прем'єри книг,
творчі зустрічі з письменниками, та інші заходи.

Спеціальні події:
• Круглий стіл «Актуальні проблеми українського книговидання»;
• Благодійна акція «Книга для дитячого будинку»;
• Щовечірній показ фільмів російського режисера документального кіно Володимира
Непевного («Віктор Шкловський і Роман Якобсон. Життя як роман», «Анна Ахматова і
Артур Лур'є. Слово і музика», «Михайло Зощенко. Шлюб», «Іля + Маруся або Листи про
кохання», «Кіра», «Віктор Соснора. Прибулець»).

Презентації книг, видавництв та журналів:
• Олега Вергеліса «Квиток на вчорашній спектакль»;
• Олександра Косенка «Гартування води»;
• Володимира Шовкошитного «Білий кречет»;
• Ольги Гуркіної «Коли душа заговорить віршами»;
• Станіслава Бондаренка «Нічна розмова з Європою»;
• Мальвіни Швідлер «Життя як дитяча сорочка ...»;
• Олеся Ульяненка «Пророк»;
• Геннадія Балашова «Як стати авантюристом? Роздуми мільйонера »;
• Євгенія Деменка «Нове про Бурлюків»;
• Спільного літературного проекту АТ «Пласке» і Всесвітнього клубу одеситів «Одеська
бібліотека»;
• Видавництва «Лаурус»;
• Журналу «Літературна Вірменія».
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Творчі зустрічі з Олегом Вергелісом, Олександром Косенко, Володимиром Шовкошитним,
Ольгою Гуркіною, Станіславом Бондаренком, Іриною Барметовою, Павлом Крючковим,
Євгеном Деменко.

Вперше у дні виставки відбудеться Одеський Корнійчуковський фестиваль дитячої
літератури, покликаний прищепити юному поколінню любов до читання й творчості! На
відкритті фестивалю пройде церемонія нагородження переможців конкурсу на кращий
твір для дітей «Корнійчуковська премія», II Дитячого літературного конкурсу «Море
талантів», II Конкурсу дитячого цифрового малюнка «iParus» (співорганізатор - мережа
гаджетів і аксесуарів «Цитрус»); презентація спеціальних збірників творів переможців та
лауреатів.

Перший Одеський Корнійчуковський фестиваль подарує дітям радість живого
спілкування з письменниками, прем'єри книг, майстер-класи від видавництв, театральні
вистави та інші цікаві заходи. «Зеленая волна» - це щорічне свято книги, яке своєю
теплою і дружньою атмосферою надовго запам'ятається як професіоналам
видавничо-книготорговельного ринку, так і шанувальникам книг!

Організатор: Виставкова компанія «Експо-Юг-Сервіс»
Тел./факс: +38 (048) 777-60-68

www.expodessa.com , е-mail: ov @expodessa.od.ua

Організатор програми заходів: Громадська організація «Агентство регіонального
розвитку»
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