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Шановні панове!  
 

Інформуємо Вас про поточну ситуацію щодо 21-ї Міжнародної виставки й літературного 

фестивалю Book World Prague «Світ книги Прага» (14-17.5.2015) та участь в ній українських 

учасників: видавництв, друкарень, бібліотек, авторів - письменників та поетів. 

Так, станом на 20 березня, нами здійснено та проведено (по питаннях виставки):  

1. Переклад (українською) інформації про виставку, яка включає: 

а) Загальну інформацію про виставку Book World Prague (Чеська Республіка); 

б) Умови участі та відвідання виставки Book World Prague (Чеська Республіка); 

в) Вартість (кошторис) організації та участі у роботі виставки Book World Prague. 

 2. Поінформовано (шляхом поштової розсилки) дві групи потенційних учасників Book 

World Prague-2015, з України, а саме: 

а) видавництва, видавців та друкарні; 

б) обласні бібліотеки та їх Українську бібліотечну асоціацію (УБА), Національну Спілку 

письменників України, Львівський виставком «Форум видавців». 

3. Отримано Звернення від керівників окремих українських видавництв та бібліотек з 

проханням сприяти в організації їх участі в роботі Book World Prague-2015. 

4. Підготовлено та розіслано листи-звернення до української діаспори в Чеській 

Республіці, включаючи україномовні видання з пропозицією - долучатись до організації та 

співфінансування участі українських учасників та відвідувачів у Book World Prague-2015, з 

метою - допомогти українським виробникам, друкарям, бібліотекам.   

5. Зустріч в Посольстві України в Чеській Республіці, результатом якої буде сприяння:  

а) в інформуванні громадян України щодо виставки та зацікавлених сторін у ній; 

б) в підготовці листа-звернення на адресу Виставкому виставки, з метою організації 

національного павільйону на ній; 

в) в наданні візової підтримки для представників - учасників виставки з України.  

6. Ознайомчу нараду з представниками українського бізнесу та волонтерами.    

7. Попереднє замовлення павільйону на вказаній виставці.  

8. Формування Оргкомітету (персонального складу та завдань) по виставці. 

Результати вищевказаного такі: 

1. Посольство України в Чеській Республіці готове до сприяння Оргкомітету, практично, 

по всіх, вищевказаних питаннях. 

2. Українські учасники та відвідувачі  - матимуть власний, національний павільйон. 

3. Допомогти в організації та роботі українських учасників на виставці вже зголосилось 

більше 5-ти волонтерів-громадян України (які проживають в Празі).  

4. Вартість для учасників виставки, яка визначена Оргкомітетом, значно нижча від тієї, 

яка вказана в Умовах участі та відвідання виставки Book World Prague, а саме: 

а) для юридичних осіб (видавництва, друкарні і т.д.) - 120 євро (з правом продажу); 

б) для фізичних осіб (письменники, поети і т.д.) - 50 євро (з правом продажу).  

5. Проживання учасників та відвідувачів виставки з України, буде організовано у 

приватному секторі, практично - безкоштовно (звичайно - за бажанням).  

6. В ході роботи виставки, Оргкомітет планує провести зустріч-презентацію всіх 

учасників національного павільйону "Україна" з робочою назвою: "Правда українського слова". 

7. Для учасників та відвідувачів виставки (з України), силами місцевих волонтерів - 

будуть організовані безкоштовні екскурсії по м. Прага (можливо, й поїздка до Карлових Вар)…  
 

Прохання слідкувати за поточною інформацією.  

 

З повагою, керівник IASEED                                                                           Ю. Ключівський  
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