Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của sách, tuyên truyền nâng cao
nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên và thiếu nhi về văn hóa đọc; giúp người dân
hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, nhân cách hướng tới xây dựng
con người văn hóa, cộng đồng văn hóa và xây dựng xã hội học tập.

Nhiều độc giả được mua sách với giá cực kỳ hấp dẫn tại phiên chợ sách. Ảnh: Internet

Trong 3 ngày tổ chức sự kiện “Phiên chợ sách lần II năm 2018”, bên cạnh việc giới thiệu, phát hành sách,
nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách cũng sẽ được tổ chức như: Tổ chức giới thiệu tác giả, tác
phấm và ký tặng sách; Chương trình giao lưu văn nghệ giữa các Câu lạc bộ; Tố chức giao lưu với các nhà
văn, nhà thơ nổi tiếng; Hô hát dân ca Bài Chòi; Thư pháp, Mockup chụp hình,...
Một số hoạt động song hành khác cũng sẽ rất hấp dẫn độc giả, đặc biệt là các bạn đọc nhỏ tuổi như Hội thi
Kể chuyện theo sách lần II năm 2018, Thi vẽ tranh trên giấy cứng; Chương trình sáng tạo vui cùng
Mathnasium; Giao lưu tiếng Anh cùng giáo viên bản xứ của trung tâm ApaxEnglish; Giao lưu biểu diễn của
các em học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố...
Theo danangcity.gov.vn
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

