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ПРО ПРОЕКТ

Проект «Всесвітня 
книжкова столиця» 
здійснюється під 
егідою ЮНЕСКО.

2 листопада 2001 року на 
Генеральній конференції 
ЮНЕСКО була прийнята 
Резолюція 31с / 29 про 
створення проекту 
«Всесвітня Книжкова 
Столиця».

 Визначає міста-переможців Комітет, до 
якого входять представники ЮНЕСКО, 
Міжнародної асоціації видавців, 
Міжнародної федерації книгопродавців 
і Міжнародної федерації бібліотечних 
асоціацій та установ. До 2003 року 
міста номінувалися без громадського 
обговорення. Починаючи з 2004 року, 
переможці визначаються за допомогою 
громадського голосування. Повноваження 
міста-переможця тривають зі Всесвітнього 
дня книги і авторського права (23 квітня) і 
до 22 квітня наступного року. 



Проект є іміджевим і не обумовлює грошової винагороди для 
переможця. Однією з умов для претендентів на почесне звання 
книжкової столиці є можливість фінансування культурних програм, 
пов’язаних з літературно-видавничою діяльністю, та залучення до 
участі в програмі місцевих наукових і літературних спільнот.



https://en.unesco.org/world-book-capital-city
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Всесвітні книжкові столиці



АПЛІКАЦІЙНА   ФОРМА 
ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ





Супровідний лист від мера міста-
кандидата

Лист-схвалення від Національної 
комісії у справах ЮНЕСКО країни, в 
якій розташоване місто-кандидат

Два офіційні листи про підтримку 
кандидатури діючими національними 
професійними асоціаціями

3 фотографії міста, пов’язані з 
книгами (формат JPEG, максимальний 
розмір файли - 3MB)

Коректно заповнений документ про 
передачу прав на фото

Заявка має бути подана не пізніше 15 
березня 2018 року

Який планується бюджет на 
проведення заходів в рамках проекту

Комунікаційна стратегія проекту

Документи, які мають 
бути прикріплені до 
листа та оформлені 
однією з мов 
секретаріату ЮНЕСКО 
– англійською або 
французькою:



Презентація з 
характеристикою 
географічного розташування, 
демографічних показників, 
культурної та економічної 
ситуацій міста. 
Модель управління та 
міжнародні контакти

Загальна культурна ситуація в місті/ 
країні

Яка економічна значущість 
книжкового сектору в країні/ місті. 

Які у міста плани щодо розвитку 
книжкової індустрії

Чи має місто діючу та розвинену 
інфраструктуру для розміщення 
оголошень (реклами). Чи є плани 
щодо розвитку інфраструктури міста 
для проведення подій.

Які у міста є активи

Який у міста досвід в організації 
локальних, національних, та 
міжнародних конференцій, виставок 
та інших видавничих подій.



Чому місто претендує на статус 
Всесвітньої книжкової столиці?

У чому особливість міста серед 
інших?

Якими будуть довготривалі зміни 
в культурному, соціальному 
та економічному житті міста. 
Як буде відслідковуватися та 
оцінюватися вплив. Хто буде 
відповідальним за оцінювання. 
Як ви розумієте «успіх»?

Яка основна цільова аудиторія, 
яка буде охоплена за 
допомогою проекту «Всесвітня 
книжкова столиця»?

Презентація основних 
мотивів рішення щодо 
отримання статусу 
Всесвітньої книжкової 
столиці. Має включати 
очікуваний вплив на соціум, 
на зростання місцевих 
видавців і на туризм.
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Це унікальне 
місто з багатою 

історико-культурною 
спадщиною

В Києві є три 
вулиці, названі 
на честь нашого 
видатного поета 
Тараса Шевченка, 
а також два 
провулка, бульвар, 
площа, станція 
метро, університет, 
парк і театр опери 
та балету носять 
його ім'я

Київ входить 
до десятки 
найбільших 
міст Європи 
з офіційним 
населенням 2,8 
мільйона осіб

У Києві є не 
тільки річка, а й 
"море". Насправді 
йдеться про 
водосховище на 
Дніпрі площею 
922 км²



Київ — місто з надзвичайною 
атмосферою.Це місто, в якому 
закохуються і в яке закохуються!
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Складовою 
столичної 
інформаційної 
політики є 
сприяння 
книговидавничій 
справі. При 
Департаменті 
суспільних 
комунікацій 
Київської міської 
державної 
адміністрації 
створено 
Видавничу раду. 



Книжкові 
проекти, які 
популяризують 
читання

Що

Нав
іщо Де

Як

Створення 
«хайпу»* 
навколо 
читання

Соціальні 
мережі 
Facebook та 
Instagram, 
преса

#челенджі, креативні фотосесії, 
співпраця з медійними персонами, 
лідерами думок, бібліотеками, 
книжкові розіграші, зібрання 
найцікавішої шокуючої інформації 
про читання та все, що з цим 
пов’язано, найкорисніші підбірки

*Х
ай

п 
(в

ід
 а

нг
л.

 «
h

ip
e»

) 
– 

те
, щ

о 
м

од
но

, н
а 

сл
ух

у



Реалізується 
програма 
модернізації 
столичних 
бібліотек



КИЇВ БІБЛІОТЕЧНИЙ



КИЇВ БІБЛІОТЕЧНИЙ



КИЇВ КНИГАРНІ
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ЛІТЕРАТУРНІ МУЗЕЇ КИЄВА

Літературно-меморіальний 
музей-квартира М. Бажана.

Літературно-меморіальний 
музей-квартира П. Г. Тичини  

Національний музей літератури 
України  

Національний музей Тараса 
Шевченка  

Літературно-меморіальний 
будинок-музей Тараса 
Шевченка

Музей Михайла Булгакова

Будинок-музей Миколи Лисенка

Київський літературно-
меморіальний музей Максима 
Рильського.

Історико-меморіальний музей 
Михайла Грушевського

Музей Лесі Українки

Музей культурної спадщини

Музей книги та друкарства України

Центральний державний архів-
музей літератури і мистецтва

Музей мистецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків



Майбутні видавці та 
поліграфісти навчаються 
у ВНЗ києва, зокрема:

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка

Національний авіаційний університет

Київський університет імені Бориса Грінченка

Київський національний університет культури і 
мистецтв

Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»

Київський національний торговельно-
економічний університет,

Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова,

Національний університет «Києво-Могилянська 
академія»,

Національний університет харчових технологій



Книжковий 
арсенал Медвін 
Відбувається у НКХМК 
“Мистецький арсенал”. Об’єднує 
літературу, мистецтво та 
представляє новинки вітчизняних 
та закордонних  видавництв, 
секції ілюстраторів, а також 
запрошує відвідати авторські, 
тематичні програми

Книжкові заходи
Києва

Книжковий  
ярмарок «Медвін»  
проводиться 
кілька разів на рік, 
пропонує киянам 
широкий книжковий 
асортимент та цікаву 
автоську програму



Київські Книжкові виставки 
в Українському домі

Протягом року в Українському 
домі на Європейській площі 
(вул. Хрещатик, 2) проходять 
тематичні книжкової виставки-
ярмарки

Відбувається в рамках 
фестивалю “Кураж 
базар” у Київському 
креативному 
просторі арт-заводу  
“Платформа” 

Книжковий 
кураж 
базар 

Літературний 
ковчег в рамках 
фестивалю 
Гогольфест

Арт-
пікнік 
Слави 
Фролової



Літературні 
конкурси

Смолоскип

Коронація слова 

З 1993 року київське видавництво 
«Смолоскип»

 проводить конкурс для українських 
літераторів

Міжнародний літературний конкурс. 
Створений Тетяною  та Юрієм Логушів. 
Метою конкурсу є підтримка новітньої 

української культури, пошук нових 
імен, видання найкращих романів, 

стимулювання й підтримка сучасного 
літературного процесу кіно й театру, і як 

наслідок — наповнення українського ринку 
повнокровною конкурентоспроможною 
літературою, а кіно й театру — якісними 

українськими фільмами й п'єсами. Церемонія 
нагородження відбувається в Києві. З 2016 

року впроваджена номінація творів про Київ 
“Як тебе не любити”



КНИЖКОВІ 

ПРОЕКТИ



Книжкові автомати



У столичному метро запустили потяг "Енеїда", 
який знайомитиме пасажирів з    візуальною 
історією відомої поеми Івана Котляревського



Буккросинг





Книжковий ринок Petrivka



Книжкобус

Перша українська бібліотека на колесах, 
інноваційний хаб, який подорожує Україною і 
дарує кожній дитині радість читання.



Казковий трамвайчик
Програма дитячого дозвілля 
від Національної бібліотеки 
України для дітей і КП 
«Київпастранс».



Фестиваль 
“Bookfashion“

Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка

Мета фестивалю

Залучення до фестивалю

Щорічний Всеукраїнський фестиваль 
з розробки, до пошуку новинок, серед 
молодого покоління 

популяризація читання, привернення уваги 
читача до новинок книжкового ринку.

залучення студентів та школярів до
пошук  новинок книгодруку;
обмін досвідом з провідними ВНЗ та 
фахівцями в галузі реклами, видавничої 
справи та книгознавства, режесури та 
сценарної майстерності;
популяризації читання для молодого 
покоління.

ПРОЕКТИ 
СТУДЕНТСТВА



РОЗВИТОК 
КНИЖКОВОЇ 
ІЛЮСТРАЦІЇ 



Володимир Єрко - роботи 
цього художника-ілюстратора 
вражають своєю надзвичайною 
казковою деталізацією



Іван Сулима - київський 
ілюстратор, який працює у 
техніці цифрової графіки



Поліна Дорошенко - 
художник-ілюстратор з Києва, 
захоплюється сполученням 
технік як в ілюстрації, так і в 
експериментах з текстилем



Ольга Гаврилова - кожна нова 
книжка – це експеримент, де 
завжди хочеться знайти нові 
образи, кольорові гармонії, 
інший стиль.



Український 
інститут 
книги

Державна інституція 
при Міністерстві 
культури України, 
створена 2016 року. 

- формувати державну політику України у 
книжковій сфері;
- підтримувати книговидання та 
книгорозповсюдження;
- популяризувати книгочитання в Україні; 

Головні цілі 
Інституту:

- провадити освітні проекти для професійної книжкової 
спільноти;
- стимулювати перекладацьку діяльність — як із іноземних 
мов на українську, так і з української на іноземні; 
- системно працювати над промоцією української 
літератури та українських авторів у світі.



ЧИТАННЯ 
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ



 У 2017 році міжнародний пісенний 
конкурс Євробачення проходив під 
гаслом  ”Шануймо різноманіття”

Київ активно розвиває та підтримує 
інклюзивну літературу. Створення інтернет 
платформи української інклюзивної 
літератури inclusivebooks.org, де збираються 
і систематизуються усі інклюзивні видання 
українських авторів та формується єдина 
база української інклюзивної літератури.

На «Книжковому арсеналі» 
у Києві відбувається «Дуже 
особлива подорож». 
Письменниця Катерина 
Бабкіна ініціювала екскурсії 
для дітей особливостями 
розвитку, які проводять діти-
волонтери.

Оновлений 
публічний простір «Оціум 51. 
Бібліотека» прагне змінити 
ставлення до бібліотек і 
створити територію вільного 
спілкування. Активно 
впроваджує інклюзивне 
читання та залучає до читання 
людей з інвалідністю. 

Започаткування в рамках 
Міжнародного літературного 
конкурсу «Коронація слова» 
окремої інклюзивної номінації. Цей 
факт є стимулюючим фактором 
для розвитку вітчизняних видань 
інклюзивної літератури.



МИ 
ПРОПОНУЄМО



Студентство як рушійна сила проекту 

Проект «Книжкові столиці України» (щороку)

Візуалізувати читання (мурали, графіті,  оформити підземні 
переходи) 

Літературна кухня (запропонувати ресторанам)

Вірусне поширення читання серед молоді 

Проведення студентського видавничого фестивалю (зібрати 
студентів, видавців) 

Співочі книги 

Книжкова оранжерея (книжкова розважальна індустрія) 

Створення інтерактивної карти книжкового Києва



ЛІТЕРАТУРНА КУХНЯ 

Поєднання філософії закладів харчування та видавничого бізнесу 
вже має успішні приклади. Позиціонування складової здорового 
харчування та літературної стилізації може бути в цьому контексті 
інноваційним елементом.



КНИЖКОВА ОРАНЖЕРЕЯ 

Відвідувачам пропонується вибрати і купити на ярмарку вподобану 
книгу і відпочити з нею в просторі «Книгосада» - на лавці, на галявині, в 
гамаку, в дерев'яних будиночках на деревах.

Книжковий розважальний центр – це не лише новий підхід до філософії 
розваг, але й чудова можливість для реалізації культурних проектів



ПРОЕКТ КНИЖКОВІ 
СТОЛИЦІ УКРАЇНИ 
(ЩОРОКУ)

Проект допоможе 
становленню культурного 
діалогу між містами 
та регіонами України, 
посилить туристичну 
привабливість 
українських міст, 
сприятиме розвиткові 
видавничої справи.

Кожного року статусу Книжкової 
столиці набуває нове українське 
місто, яке презентує програму 
книжкових заходів та інноваційних 
книжкових проектів.

Події проекту широко 
висвітлюються 
національними ЗМІ



Київ – це місто, 
яке кожного 
дня читаєш із 
захопленням,  
немов улюблену 
книгу.



І кожен з нас 
вписує до цієї 
книги свою 
історію.



МИ ХОЧЕМО, ЩОБ ВЕЛИКУ КНИГУ 
НАШОГО МІСТА ЧИТАВ УВЕСЬ СВІТ!



ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ БУЛИ 
ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ РЕСУРСІВ:

ФОТО: Діана Пашко
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http://inclusivebooks.org
http://koronatsiya.com/
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http://www.dejurka.ru/inspiration/amazing-atrwokrs-by-vladislav-erko
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https://life.pravda.com.ua/culture/2016/07/8/214736/
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yarnya-starogo-leva
http://artukraine.fund/


