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Затверджено на 

засіданні Організаційної Ради 

протокол № 6, від 12.5.2015 р. 

 

Перелік 

видів нагород та нагороджених за результатами роботи національної експозиції 

«Український дім» в рамках 21-ї Міжнародної книжкової виставки-ярмарку та 

літературного фестивалю «Світ книги Прага» - Book World Prague-2015 

 

1.1. Подяка, опис та текст.  

1.1.1. Подякою є аркуш цупкого паперу, жовтого кольору, формату А4, з темно-синім текстом 

наступного змісту: 

«Організаційна Рада національної експозиції «Український дім» висловлює ПОДЯКУ (__кому__) 

за активне сприяння, практичну допомогу та докладені зусилля в підготовці, організації 

національної експозиції «Український дім» та проведенні 21-ї Міжнародної книжкової виставки-

ярмарку та літературного фестивалю «Світ книги Прага» - Book World Prague-2015». 

1.1.2. Подяка оформляється логотипом - національної експозиції «Український дім» та 

підписується - Організаційна Рада національної експозиції «Український дім», в якій також 

вказується: м. Прага та дата проведення виставки-ярмарку: 14-17.05.2015 року.  

1.1.3. Подяка, по можливості - може ламінуватись або вкладатись до рамки.  

 

1.2. Перелік нагороджуваних: 

1.2.1. Виставком - Svet knihy s.r.o. (директор Dana Kalinová). 

1.2.2. Севрук Олексій - україніст, байкар та Шеф-редактор часопису PLAV. 

1.2.3. Українська профспілка в Чеській Республіці (голова - Костюк Тарас). 

Всього: 3 особи. 

 

2.1. Відзнака, опис та текст. 

2.1.1. Відзнакою є аркуш цупкого паперу, синього кольору, формату А5, з чорним текстом 

наступного змісту: 

«Організаційна Рада національної експозиції «Український дім» ВІДЗНАЧАЄ (__кого__), як 

активного організатора, помічника та спонсора національної експозиції «Український дім», який 

доклав зусилля в підготовці та сприяв практичній реалізації в проведенні 21-ї Міжнародної 

книжкової виставки-ярмарку та літературного фестивалю «Світ книги Прага» - Book World 

Prague-2015». 

2.1.2. Відзнака оформляється логотипом - національної експозиції «Український дім» та 

підписується - Організаційна Рада національної експозиції «Український дім», в якій також 

вказується: м. Прага та дата проведення виставки-ярмарку: 14-17.05.2015 року.  

2.1.3. Відзнака, по можливості - може ламінуватись або вкладатись до рамки.  

 

2.2. Перелік нагороджуваних: 

2.2.1. Гаврилюк Зіна - член неприбуткового товариства «Празький Майдан» та громадської 

організації «Празькі укропки». 

2.2.2. о. Ярослав Гуляк - настоятель Греко-католицької парафії в Младій Болеславі та член 

Комісії міста Млада Болеслав з питань інтеграції іноземців. 

2.2.3. Ключівський Юрій - голова громадської організації «Наш Рід» та керівник інформаційно-

аналітичної служби «Європейсько-Східний діалог» (IASEED). 

2.2.4. Якубовський Тарас - підприємець та президент Українського бізнес-клубу в Чеській 

Республіці. 
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2.2.5. Неприбуткове товариство «Празький Майдан» або Громадська організація «Празькі 

укропки». 

2.2.6. Інформаційно-аналітична служба Європейсько-східний діалог (IASEED). 

2.2.7. «Пороги» - культурно-політичний часопис для українців. 

2.2.8. Regabus - фірма у сфері міжнародних пасажирських перевезень. 

2.2.9. Брайко Олена - волонтер. 

Всього: 9 осіб. 
 

3.1. Свідоцтво, опис та текст.  

3.1.1. Свідоцтво є аркуш цупкого паперу, синього кольору, формату А5, з чорним текстом 

наступного змісту: 

«Організаційна Рада національної експозиції «Український дім» видає СВІДОЦТВО (__кому__), 

члени колективу якого/ -ї прийняли участь у роботі національної експозиції «Український дім» 

на 21-й Міжнародній книжковій виставці-ярмарку та літературному фестивалі «Світ книги 

Прага» - Book World Prague-2015, яка стала дебютом для учасників з України». 

3.1.2. Свідоцтво оформляється логотипом - національної експозиції «Український дім» та 

підписується - Організаційна Рада національної експозиції «Український дім», в якій також 

вказується: м. Прага та дата проведення виставки-ярмарку: 14-17.05.2015 року.  

3.1.3. Свідоцтво, по можливості - може ламінуватись або вкладатись до рамки.  

 

3.2. Перелік нагороджуваних: 

3.2.1. Товариство з додатковою відповідальністю Поліграфічне підприємство «Патент» 

(Ужгород). 

3.2.2. Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво - державне підприємство «Карпати» 

(Ужгород). 

3.2.3. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка (Ужгород). 

3.2.4. Андрусів Вікторія - Ужгородська поетеса та письменниця (Ужгород). 

3.2.5. Видавництво «Апріорі» (Львів). 

3.2.6. Видавництво «Фоліо» (Харків) 

3.2.7. Видавництво «Астролябія» (Львів). 

3.2.8. Видавництво «Кальварія» (Київ). 

3.2.9. Видавництво «Лілея - НВ» (Івано-Франківськ). 

3.2.10. Галина Петросаняк - українська поетеса та літературознавець. 

3.2.11. Дочинець Мирослав - український письменник та журналіст (Мукачево). 

3.2.12. Галина Бабак - українська поетеса (Харків). 

3.2.13. Юрій Винничук - український письменник (Івано-Франківськ). 

3.2.14. Народний музей Тараса Шевченка, Львівського палацу мистецтв (Львів). 

 

Всього: 14 осіб. 

 

4.1. Дата та час вручення подяк, відзнак та свідоцтв визначається Організаційною Радою.  

4.2. Вручення подяк, відзнак та свідоцтв відбувається, як правило - на велелюдному зібранні, в 

тому числі й на національній експозиції «Український дім» та супроводжується 

фотографуванням. 

4.3. Вручення здійснює, як правило - один із членів Організаційної Ради.  

4.4. Подяки, відзнаки та свідоцтва, які не вдалось влучити їх власникам, пересилаються та/або 

передаються іншими засобами зв'язку. 

 

Підготував Ю. Ключівський 
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