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Загальна інформація про виставку Book World Prague,  

яка відбудеться 14-17 травня 2015 року в Празі (Чеська Республіка) 

 

21 Міжнародна книжкова виставка та літературний фестиваль - Book World Prague 

(«Світ книги Прага»), відбудеться 14-17 травня 2015 року, в м. Прага (Чеська Республіка) 

та пройде в Промисловому палаці Виставкового комплексу, в столичному районі 

Голешовіце.  

Почесним гостем виставки цього року, буде – Єгипет. Цьогорічні теми виставки:  

- фотокарточки та книги; 

- світові книжкові чемпіони для юних читачів; 

- літературна діаспора та чехи у світі.   

Цього року, в частині презентації, в якості почесного гостя буде - Єгипет, країна із 

значною історією та відомим культурним розвитком, який в даний час переживає 

динамічні, соціальні зміни. Партнером Програми почесного гостя буде Генеральна 

Єгипетська Книжкова організація та Посольство Арабської Республіки Єгипет в Чеській 

Республіці.  

Доповненням до Програми співпраці з Почесним гостем, підготовлено й 

Книжковий світ програм по інших темах, який сприятиме активному залученню 

партнерів, видавців та відповідних організацій. Щороку, організатори Виставки 

зосереджені на вирішенні питань залучення груп потенційних відвідувачів та запрошують 

читачів, які цікавляться тематичними блоками, шукають спільне розуміння між 

читацькою аудиторією й просуванням літератури по всій країні та за кордоном. 

Чемпіони світу - Книга для юних читачів. Ця тема включає в себе виставкові 

нагороди книгами дітей і молодих людей з усього світу. Ці Програми, спрямовані на 

літературний терен, які набирають популярність видавців. На виставці, також будуть 

представлені автори книги та ілюстратори, організовані художні майстерні, присвячені 

питанню ілюстрацій, картини або графічні та подібні  книги. У рамках цієї теми 

організатори будуть працювати з колегами з ЄС, з міжнародною бібліотекою для дітей та 

юнацтва в Мюнхені, з розділом Чеської Міжнародного IBBY, з авторами та видавцями 

дитячої літератури в Чеській Республіці та за кордоном. 

Літературна діаспора та чехи у світі - тема, якою організатори заходу, хочуть 

звернути увагу на тих, хто живе за межами Чеської Республіки, або діють у вигнанні й 

досі не забули свою Батьківщину. Обрані, відомі особистості, будуть запрошені до Праги, 

в якості партнерів і консультантів, які відвідають: Департамент культурних та земляцьких 

взаємин при МЗС, Чеський діалог, Libri Prohibiti, чеські, регіональні ЗМІ, Чеське радіо 

тощо. 

Фотографії та книги, як фотографічне видання, в якості важливої частини 

книжкової культури, що з’єднує образотворче мистецтво й друк, в результаті чого 

отримуємо унікальне естетичне видання. Програма виставки запропонує зустріч з 

фотографами, роботи яких розміщено у книжках, в місці проведення заходу, а також - в 

інших містах, в Празі. Організатори бажають візуалізувати виробничо-видавничу справу, 

як і роботу фотографів, які працюють у жанрі: мистецтво й репортаж. 

Премія George Theiner була вперше присуджена на фестивалі у 2011 році за 

розповсюдження і просування чеської літератури та літературної культури за кордоном – 

Andrzeji Jagodzinskému (Польща), а в 2012 році премія була присуджена пані Ruth Bondy  

(Ізраїль), в 2013 році - Paul Wilson (Канада), в 2014 - Peter Demetz (США). Премія з самого 
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початку вважається важливою подією чеської літератури. Меценатом та донором Премії є 

- Peter Theiner - син George Theiner, який особисто нагороджує, сумою в £1000, 

переможців. Він також несе й інші витрати, пов’язані із запрошенням лауреата, 

просуванням і виробництвом премії, що фінансується організаторами. Членами комісії в 

2015 - 2017 роках будуть: Карел Шварценберг Ян Беднар, Міхал Прібань, Володимир 

Пісторіус, почесний член Peter Theiner. 

 

Фестивалю-огляду передує проведення літературного фестивалю, з метою - 

привернути увагу до майбутньої, книжкової події. З кожною програмою, відвідувач 

фестивалю отримає ваучер на 50% знижку при вході на книжкову виставку, в Празі. 

 

Організатор: Book World, Ltd., Fügnerovo намести, 1808/3, 120 00 Praha 2, тел.: 

+420-224498236, факс: +420-224498754, info@svetknihy.cz, http://sk2015.svetknihy.cz   

 

Дні та часи роботи виставки (для відвідувачів): 

14 -16 (четвер-субота) травня з 9:30 до 19:00. 

17 (неділя) травня з 9:30 до 16:00. 

 

Вхідні квитки (для відвідувачів): 

Четвер, 14 травня – 120 CZE (день для спеціалістів). 

П’ятниця-субота 15-16 травня:  

а) 100 CZE (одноразовий вхідний квиток); 

б) 50 CZE (діти та молодь 6-18 років, студенти, інваліди, пенсіонери); 

в) 200 CZE (для родин з дітьми: 2 дорослих та 1-2 дітей до 15 років). 

Неділя 17 травня – 50 CZE (одноразовий вхідний квиток). 

Загальний квиток на усі 4 дні роботи виставки – 200 CZE.  

 

Дні та часи роботи виставки (для учасників): 

№ 

п/п 
Дія День тижня та дата Години 

1. Монтаж павільйонів Понеділок 11 травня 8:00 - 23:00 

2. 
 

Вівторок 12 травня 8:00 - 23:00 

3. 
 

Середа 13 травня 8:00 - 21:00 

4. Реєстрація та привіз експонатів Середа 13 травня 8:00 - 21:00 

5. 
 

Четвер 14 травня 8:00 - 9:30 

6. 
Робочі дні та години для 

учасників 
Четвер 14 травня 8:00 - 19:30 

7. 
 

П’ятниця 15 травня 8:30 - 19:30 

8. 
 

Субота 16 травня 8:30 - 19:30 

9. 
 

Неділя 17 травня 8:30 - 16:00 

10. Відвіз експонатів Неділя 17 травня 16:00 - 18:00 

11. Демонтаж Від неділі 17 травня 
18:00 до 8:00 понеділка 

18 травня 2014 року  

 

Підготовлено Інформаційно-аналітичною службою «Європейсько-Східний діалог» 

(IASEED) 
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