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22 березня 2012 року, початок о 18:30
Книгарня «Є» та проект «Більше країн – Більше книжок»
запрошують на

Звіт про участь українських письменників в паризькому книжковому салоні

До розмови запрошені:
письменники Марія МАТІОС, Лариса ДЕНИСЕНКО, Євгенія КОНОНЕНКО, Антон
КУШНІР
та Євген ПОЛОЖІЙ;
президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр
АФОНІН
та
керівник проекту «Більше країн – Більше книжок», видавець Анетта АНТОНЕНКО;
модератор зустрічі Микола Кравченко.

15–17 березня 2012 р. в рамках однієї з найбільших книжкових виставок-ярмарків світу –
Паризького Книжкового Салон
у буде презентована сучасна українська література з представленням франкомовного
видання «Альманах української сучасної літератури», до якого ввійшли уривки творів
шістнадцяти авторів. Мета видання – спроба ознайомити, в першу чергу, французьких
видавців та літературних агентів з таким феноменом, як літературний процес в
сьогоднішній Україні і дати їм можливість відчути «на смак» твори не тільки відомих
авторів, а й молодих, які роблять перші творчі кроки, але вже отримали відзнаки на
престижних вітчизняних літературних конкурсах. Альманах є спільним проектом видавців
та дев’яти перекладачів, координатором якого виступила
Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів
(УАВК), поліграфічний партнер видання –
«Дорадо-Друк»
. Під час поїздки у Францію за участі українських письменників пройде засідання
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«Літературного клубу» в українській бібліотеці ім. Петлюри в Парижі, презентація в
книгарні «Глоб»
і автограф-сесії.

Представлення української літератури на Паризькому книжковому салоні відбувається
за сприяння Посольства Франції в Україні , Фонда Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» ,
Фонда Ріната Ахметова «Розвиток України»
та
Міжнародного літературного конкурсу «Коронація Слова»
.

Під час звіту учасники поїздки розповідатимуть про свої враження від зустрічей в
Парижі, будуть оголошені результати переговорів видавців та плани на майбутнє, а
також представлені відео- та фотоматеріали з подій.

Адреса книгарні: Київ, вул. Лисенка, 3, М «Золоті Ворота».

Вхід вільний.
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