
Svět knihy Praha ’22

8. 6. 2022   середа
19:00–20:00
DOX – AuDitOrium

Фокстроти – українська поетична дискотека
Фестиваль «Книжковий Арсенал» з Києва предста-
вить поезію українських авторів 1920-х років на 
музичній дискотеці музиканта Юрія Гуржи та по-
етки й співачки Любові Якимчук.
Організатор: Міжнародний фестиваль 
«Книжковий Арсенал» 

9. 6. 2022   четвер
10:00–10:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Голос України для дітей
Кожного дня о 10:00 ранку письменники й інші ві-
домі особи читатимуть уривки з улюблених дитя-
чих казок чеською та українською мовами.
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут книги, 
Український інститут, Посольство України 
в Чехії, Світ книги, Місяць авторського читання

10:00–10:50
УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД – HB513 – HAlA B

Офіційне відкриття стенда
Відкриття українського стенда за участі посла 
України в Чехії та міністра культури Чеської Респу-
бліки.
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут книги, 
Український інститут, Посольство України 
в Чехії, Світ книги

11:00–11:50
УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД – HB513 – HAlA B

Майстерня паперових кошиків 
Техніка плетіння виробів з паперу – це сучасне 
модне хобі, яка набуло особливої популярності 
вже в ХХІ століття. Папір – це дешевий і доступний 
матеріал (можна використовувати старі газети, 
журнали, брошури), з яким також легко працюва-
ти. 
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут Книги, 
Український інститут, Посольство України 
в Чехії, Світ книги 

12:00–12:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Війна, що змінила рондо
Презентація двомовного видання книги Війна, що 
змінила Рондо, яку чеською та українською мова-
ми видало видавництво «Вітряні млини». Книгу 
презентуватимуть перекладачка Люція Ржегоржі-
кова та її помічниця по перекладу – десятирічна 
донька.
Мова: чеська
Організатор: Світ книги, видавництво «Вітряні 
млини» (Větrné mlýny)

13:00 – 13:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Презентація книги Як Букoвець без 
ведмедя лишився 
Українська художниця Альона Потьомкіна – автор 
захоплюючої історії для дітей, у якій злий ведмідь 
Дімир вривається у весняний ліс під назвою Букі-
вець. Мами та дітки тікають шукати безпечне міс-
це, тоді як батьки залишаються захищати свої нір-
ки. Хто допоможе наляканим тваринам, що схова-
лися в навколишніх лісах? І як ця історія скінчиться 
для злого ведмедя Дімира?
Мова: чеська
Організатор: Світ книги, видавництво 
«Меандр» (Meander)

14:00–14:50
AtEliEr EVrOPA

Круглий стіл європейських книжкових 
ярмарків 
У наш час «життя в онлайні» слово «ярмарок» 
сприймається майже як «динозавр». Однак біль-
шість книжкових ярмарків змогли вижити в часи 
пандемії коронавірусу й уже встигли продемон-
струвати свою важливість в складні часи війни. 
Представниця Франкфуртського книжкового яр-
марку Нікі Терон, директорка дитячого книжково-
го ярмарку в Болоньї Єлена Пасолі, директорка 
фестивалю «Книжковий Арсенал» у Києві Юлія 
Козловець та директор «Світу Книги – Прага» Ра-
дован Ауер обговорюватимуть сьогодення та май-
бутнє головних книжкових та літературних подій. 
Мова: англійська
Організатор: Світ книги 

16:00–16:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Ukrainian News and Muse – Міжнародний 
фестиваль «Книжковий Арсенал» 
Люба Якимчук — поетка, сценаристка, драматур-
гиня. Народилася 1985 року в Первомайську Лу-
ганської області. Авторка кількох повноцінних по-
етичних збірок, зокрема, книги Абрикоси Донбасу 
про досвід людей, що пережили війну. 
Мова: чеська, українська
Організатор: Міжнародний фестиваль 
«Книжковий Арсенал»

18:00–18:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Голос України 
Художні читання уривків з творів українських пись-
менників. Ми є голосом тих, хто зараз не може 
бути з нами. Актуальні тексти українських авторів 
читають чеські культурні та суспільні діячі. 
Мова: чеська
Організатор: Український інститут книги, 
Український інститут, Посольство України 
в Чехії, Світ книги, Місяць авторського читання

10. 6. 2022   п‘ятниця
10:00–10:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Голос України для дітей 
Кожного дня о 10:00 ранку письменники й інші ві-
домі особи читатимуть уривки з улюблених дитя-
чих казок чеською та українською мовами.
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут книги, 
Український інститут, Посольство України 
в Чехії, Світ книги, Місяць авторського читання

11:00–11:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Катерина Міхаліцина: Хто росте у лісі 
Навчіть дітей пізнавати ліс разом з паном Борсу-
ком! Презентація дитячої книжки Катерини Міха-
ліциної Хто росте у лісі. Ілюстрації до книги ви-
конала Оксана Була.
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут

12:00–12:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Як з дітьми говорити про війну 
Вацлав Мертін – один із провідних чеських дитя-
чих психологів з великим досвідом та багаторіч-
ною практикою роботи з дітьми та підлітками. Він 
спробує порадити вчителям та батькам чеських 
дітей, як з ними говорити про війну, як відповідати 
на їхні запитання й реагувати на тривоги.
Мова: чеська
Організатор: Світ книги

13:00–13:50
УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД – HB513 – HAlA B

Зустріч з видавцями 
Зустріч з українськими видавцями. 
Мова: чеська, англійська
Організатор: Чеський літературний центр

14:00–14:50
СТЕНД КАРТОГРАФІЯ ПРАГА – KD001

Представляємо чесько-українські 
картографічні засоби навчання 
Презентація шкільних посібників, які спростять 
українським дітям процес навчання в чеських шко-
лах. Наприкінці презентації відбудеться розіграш. 
Мова: чеська
Організатор: Картографія Прага

16:00–16:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Допомога українському книжковому ринку 
та біженцям у Польщі 
Презентація роботи польського Інститути книги 
(instytut Książki), зокрема, допомоги українському 
книжковому ринку, забезпечення біженців книгами, 
oтримання фінансової допомоги з допомогою книг.
Мова: чеська, українська
Організатор: Світ книги, Instytut Książki

Світ книги Прага ’22 Українська 
програма



18:00–18:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Голос України 
Художні читання уривків з творів українських пись-
менників. Ми є голосом тих, хто зараз не може 
бути з нами. Актуальні тексти українських авторів 
читають чеські культурні та суспільні діячі. 
Мова: чеська
Організатор: Український інститут книги, 
Український інститут, Посольство України 
в Чехії, Світ книги, Місяць авторського читання

18:00–18:50
AutOrsKý sál

Погляд на «Схід» – чеська та польська 
перспективи вторгнення в Україну 
 «Без вільних українців і білорусів не буде вільних 
поляків і чехів», — написав польський інтелектуал 
Єжи Ґедройц у 1979 році, перебуваючи в еміграції 
в Парижі. Чи залишаються актуальними його сло-
ва й через сорок років, після російського вторгнен-
ня в Україну? Про це говоритимуть Пьотр Сквецін-
ський, видатний польський журналіст і директор 
Польського інституту в Москві упродовж останніх 
трьох років, звідки його вислали після початку ві-
йни, а також Томаш Гланц, відомий знавець 
слов‘янських літератур і культур, публіцист. 
Мова: чеська, польська
Організатор: Світ книгу, Польський інститут у 
Празі

11.06.2022   субота
10:00–10:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Голос України для дітей 
Кожного дня о 10:00 ранку письменники й інші ві-
домі особи читатимуть уривки з улюблених дитя-
чих казок чеською та українською мовами.
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут Книги, 
Український інститут, Посольство України 
в Чехії, Світ книги, Місяць авторського читання

11:00–11:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Пишемо для тих, кого любимо, – дітей 
українських та чеських 
Відносини між авторами та читачами завжди 
складні й мінливі. Чи змінюються погляди пись-
менника чи письменниці, коли вони пишуть для 
своїх дітей? Своїми почуттями, думками та текста-
ми поділяться дві мами та авторки, Катерина Міха-
ліцина та Оліна Стеглікова.
Мова: чеська, українська
Організатор: Світ книги, видавництво «Гост» 
(Host)

12:00–12:50
УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД – HB513 – HAlA B

Майстерня традиційної української 
писанки 
Писанка – одна із давніх форм українського народ-
ного розпису, в яку наші прабабусі закарбували 
свої бажання та вірування. Його авторами були 
переважно жінки та дівчата – вони вірили, що пи-
санка принесе в дім щастя, радість і здоров’я.
Мова: чеська, українська
Організатор: Світ книги

12:00–12:50
СТЕНД ВИДАВНИцТВА HOst – HB301 – HAlA B

Катерина Міхаліцина & Оліна Стеглікова 
Автограф сесія 
Катерина Міхаліцина та Оліна Стеглікова будуть 
підписувати свої книги для відвідувачів ярмарку 
на стенді видавництва «Гост» 
Організатор: Світ книги, видавництво «Гост» (Host)

13:00–13:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Євгенія Кононенко: Останнє бажання 
Роман сучасної української письменниці Євгенії 
Кононенко Останнє бажання – це автобіографіч-
на оповідь про старіння письменниці, у яку тонко 
вплетена історія про реакцію дітей на сповідь 
власного батька. На задньому плані роман описує 
новітню історію Києва, «міста похмурих будинків».
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут

14:00–14:50
УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД – HB513 – HAlA B

Євгенія Кононенко: Автограф-сесія
Євгенія Кононенко підписуватиме чеське видання 
книги Останнє бажання.
Організатор: Український інститут, 
видавництво Volvox Globator

15:00–15:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Як готують кримські татари 
Людину характеризує не тільки те, що вона випус-
кає з уст (тобто мова або література), а й що вона 
кладе собі до рота. Кухня – це центральна частина 
національної самобутності та культури. Пропоно-
вана книга – не просто збірка рецептів повсякден-
них чи святкових страв, вона доповнена розповід-
дю про гастрономічні традиції кримських татар. 
Олена Брайченко та Алім Алієв допоможуть нам 
заглибитись в історію сонячного півострова та зро-
зуміти, як змінилася національна кухня після на-
сильної депортації кримських татар у 1944 році.
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут

18:00–18:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Голос України 
Художні читання уривків з творів українських пись-
менників. Ми є голосом тих, хто зараз не може 
бути з нами. Актуальні тексти українських авторів 
читають чеські культурні та суспільні діячі. 
Мова: чеська
Організатор: Український Інститут Книги, 
Український Інститут, Посольство України 
в Чехії, Світ книги, Місяць авторського читання

12. 6. 2022   неділя
10:00–10:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Голос України для дітей 
Кожного дня о 10:00 ранку письменники й інші ві-
домі особи читатимуть уривки з улюблених дитя-
чих казок чеською та українською мовами.
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут Книги, 
Український інститут, Посольство України 
в Чехії, Світ книги, Місяць авторського читання 

11:00–11:50
УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД – HB513 – HAlA B

Майстерня традиційної української 
писанки 
Писанка – одна із давніх форм українського народ-
ного розпису, в яку наші прабабусі закарбували 
свої бажання та вірування. Його авторами були 
переважно жінки та дівчата – вони вірили, що пи-
санка принесе в дім щастя, радість і здоров’я.
Мова: чеська, українська
Організатор: Світ книги

11:00–12:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Роль культури та літератури у воєнний час 
Автори українського та чеського ПЕН-клубу обго-
ворюватимуть, що можуть і повинні робити пись-
менники та художники під час війни. Як європей-
ським інтелектуалам протистояти фальшивому 
наративу, який поширює російська пропаганда? 
Як захистити та підтримати українську культуру під 
час жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти 
України? Модераторка – Люція Ржегоржікова.
Мова: чеська, українська
Організатор: ПЕН-клуб

14:00–14:50
AutOrsKý sál

Сатурнін: Чеська класика українською 
мовою 
Презентація класичного та позачасового Сатурні-
на з нагоди виходу його перекладу українською 
мовою у видавництві «Каролінум». За участі пере-
кладачки Ірини Забіяки.
Мова: чеська, українська
Організатор: Видавництві Каролінум 
(Nakladatelství Karolinum), Світ книги 

15:00–15:50
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B

Діалоги про війну – публіцистика та 
літературний репортаж 
Як писати про війну під час війни? Як журналісту 
подавати об’єктивні факти про жахіття війни, збе-
рігаючи при цьому літературну складову репорта-
жу? Українська журналістка Наталія Гуменюк та її 
чеська колега Петра Прохазкова поділяться досві-
дом та думками з цього приводу.
Мова: чеська, українська
Організатор: Український інститут

ВИСТАВКА
9.–11. 6. / 9:30–19:00 
12. 6. / 9:30–16:00 
ЛІТЕРАТУРА ЯК ГОЛОС СВОБОДИ – HAlA B  
a VElKý sál 

Виставка українських дизайнерів-графіків 
та ілюстраторів: #SupportUkrainePIC
Pictoric - це група українських ілюстраторів, яка 
створила спеціальний вебсайт з метою боротьби 
з російською агресією в Україні. Зараз автори 
Pictoric творять ілюстрації, плакати, комікси на 
 підтримку Україні та її громадянам, поширення 
справжньої інформації та спонукають світ до бо-
ротьби за волю і демократію.
Організатор: Світ книги




