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Шановні родичі, близькі та друзі нашої великої Родини!  
 

 Через надзвичайну зайнятість, що було пов'язано з реалізацією участі українських видавців й 

авторів у роботі 21-ї Міжнародної книжкової виставки-ярмарку та літературного фестивалю «Світ 

книги Прага» (Book World Prague), яка відбулась у травні 2015 року, в місті Прага (Чеська Республіка) 

- дещо занедбав роботу з нашою Родиною. Натомість, вищевказаний захід, у якому прийняли участь й 

7 членів Нашого Роду - успішно відбувся (фото в додатку), а відгуки про національну експозицію 

«Український дім» - поширюються через ЗМІ (включаючи й Інтернет), фактично, по всій Україні та 

Чеській Республіці (https://www.facebook.com/events/1589494977996687/). 

Натомість, залишається в силі пропозиція щодо продовження I-ї експедиції нашого Роду, а 

саме - III-й її етап: сходження на карпатські вершини: а) тими членами, які ще не ходили в гори та 

б) на ті вершини, які ще не були підкорені (в 2013 та 2014 роках), який заплановано на 10 днів, з 15-

20.7.2015 року. Прохання до усіх членів Роду, які бажають прийняти участь у цій експедиції - 

контактувати її координатора Ключевського Юрія Андрійовича (+380-990846964, +380-979602624). 

 Натомість, продовжуємо розсилку матеріали Бібліотеки ГО «Наш Рід». На цей раз, пропонуємо 

до Вашої уваги матеріал «Як зберегти одне життя дитини (в Ужгороді відбулась друга зустріч 

учасників Гайд-парку)», об’ємом 6 аркушів (в додатку).   

 Й останнє, але важливе! 12 червня 2015 року, виповниться 6 місяців Ключевському Андрію-

Микиті (з Ужгороду), який народився у сім'ї Ключевських: Антона та Наталки й став 323-м членом 

Нашого Роду! Поздоровляємо! 
 

Повідомлення підготовлено Іриною Ключевською,   

Прес-секретарем ГО «Наш Рід», Ужгород, червень 2015 
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