
 

 
Інформаційний лист №1  

 
Учасникам XXI Всеукраїнської виставки-форуму  

«Українська книга на Одещині» 
11-14 червня 2020 року 

 
11-14 червня 2020 року під егідою Міністерства культури, молоді та спорту України, Одеська 
національна наукова бібліотека, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Державна 
наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» за підтримки Одеської обласної 
державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, Українського інституту книги та 
Української бібліотечної асоціації проводять XXI Всеукраїнську виставку-форум «Українська 
книга на Одещині». 

 

Основна мета заходу – сприяння відродженню та розвитку культури в Україні, стимулювання 
розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження, популяризація сучасної української книги, 
виховання культури читання на кращих зразках вітчизняної літератури, сприяння поповненню 
бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією. 

 

На підтримку реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області 
на 2020 рік буде організовано виїзне Свято української книги в одному з районів Одещини. На 
підтримку Плану розвитку Одеси як міста Літератури ЮНЕСКО буде запропоновано низку заходів з 
популяризації творчого доробку представників одеської літературної школи.  

 
Програма виставки-форуму передбачає широкий спектр заходів з популяризації книги і читання як 
для широких верств населення, так і професійного спрямування: презентації нових вітчизняних 
видань та видавничих проєктів, промоакції, панельні дискусії, творчі майданчики, літературні студії, 
автограф-сесії, майстер-класи тощо за участі представників провідних видавництв України, 
письменників, ілюстраторів книги, літературознавців, мистецтвознавців, бібліотечних фахівців та 
широкої громадськості.   

  
Буде проведено конкурс «Краща книга виставки-форуму «Українська книга на Одещині» - 2020».  

 
Запрошуємо видавництва, поліграфічні підприємства, книгорозповсюджувачів, літературні агенції, 
громадські організації, культурні центри, письменників, художників, діячів науки, літератури та 
мистецтва взяти участь у XXІ Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині». 

 
Відвідувачі виставки – одесити та гості міста з усієї України та зарубіжжя – з нетерпінням чекають на 
книжкові новинки!   
 

УМОВИ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ-ФОРУМІ 
 

1. XXІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» відбудеться 11 – 14 червня 2020 р. 
у приміщенні Одеської національної наукової бібліотеки (м. Одеса, вул. Пастера,13). 

2. Продукцію учасників буде розміщено в головному читальному залі ОННБ.  
3. Участь у виставці-форумі здійснюється на благодійній основі. Благодійний внесок для кожного учасника 

становить 1000,00 грн. Реквізити для перерахування коштів:  
    отримувач: ОННБ, р/р UA 618201720313221003301012004, ЄДРПОУ 02226151, Банк ДКСУ, м. Київ. 

Призначення платежу: благодійний внесок. Код 25020100; символ 276. Без ПДВ.  
4. Для участі у виставці-форумі необхідно подати до Оргкомітету заявку на участь та відомості для каталогу 

електронною поштою: completeognb@ukr.net, 7230252@gmail.com до 15 квітня 2020 р. 
5. Окремі інформаційно-рекламні заходи виставки-форуму проводяться на платній основі. Для внесення заходів 

до Програми виставки-форуму Учаснику необхідно надіслати заповнену заявку, узгодити з Оргкомітетом час 
та місце проведення, здійснити оплату згідно з виставленим рахунком. Кінцевий термін подання заявок для 
внесення до Програми заходів – 15 травня 2020 р. 

6. Для участі в конкурсі «Краща книга виставки-форуму «Українська книга на Одещині» - 2020» необхідно до   
01 червня 2020 р. надіслати на адресу бібліотеки два примірники видання, надруковані з червня 2019 р.                                   
по червень 2020 р. з позначкою «на конкурс». 

7. Бронювання місць у готелі здійснюється самостійно. Для отримання додаткової інформації з питань 
зустрічі та розміщення звертатися до Лариси Ніколаєнко (048-723-21-93; 095-879-57-45).  

8. Для отримання додаткової інформації з організаційних питань звертатися до координатора проєкту Емілії 

Василевської  (048-701-49-84; 096-358-10-38 ; тел/факс  048-723-02-52). 
 

З повагою – Оргкомітет 
м. Одеса, вул. Пастера, 13; odnb.odessa.ua 
completeognb@ukr.net   7230252@gmail.com      
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http://www.odnb.odessa.ua/
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Заявка 

на участь у XXІ Всеукраїнській виставці-форумі  

«Українська книга на Одещині» 

11 – 14 червня 2020 року 

 

___________________________________________________________________________ 
(повна назва організації згідно зі Статутом) 

Керівник___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Особа, відповідальна за участь у виставці _______________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інформація про учасника: 

- характеристика продукції: ____________________________________________ 

- поштова адреса:_____________________________________________________ 

- тел.:_______________________________ факс:___________________________ 

е-mail: __________________________________________________________________ 

 

Текст для  каталогу  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Участь у благодійних акціях: передача книг у дитячі будинки, школи-інтернати, 

сільські бібліотеки (підкреслити). 

 

Заходи, у яких є намір взяти участь: презентація видавництва, видавничих   

проєктів, нових видань, літературні студії, промоакції, панельні дискусії, майстер-

класи, автограф-сесії, творчі майданчики, конкурс «Краща книга виставки-форуму 

«Українська книга на Одещині» - 2020» (підкреслити). 

 

 

 

 

М. П.                                                                                                                                            

 

Керівник 

 
_______________________________________________________________________________________ 

XXІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» 

Одеська національна наукова бібліотека, 

вул. Пастера, 13, Одеса,  65023. Тел.: (048) 701-49-84, 096-358-10-38; тел./факс (048)723-02-52 

7230252@gmail.com, completeognb@ukr.net,  odnb.odessa.ua 

 

 

 

 

http://www.odnb.odessa.ua/


ЗАЯВКА  

на проведення заходу 

для внесення до Програми ХХІ Всеукраїнської виставки-форуму  

«Українська книга на Одещині»  

 

 

 

1. Учасник  _______________________________________________________________________ 

2. Захід (презентація книжки, видавничого проєкту, інше) _______________________________ 

________________________________________________________________________________                              

3. Автор __________________________________________________________________________ 

4. Назва __________________________________________________________________________ 

5. За участі (авторів, письменників, інших   осіб)________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Розширена інформація про захід________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Необхідні додаткові технічні засоби (проєктор, екран, комп’ютер, радіомікрофон, інше)  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Особа, відповідальна за проведення заходу: 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові_________________________ посада________________________ 

 

тел. службовий__________________       тел. моб._____________________________________ 

 

 
Шановні учасники, звертаємо вашу увагу на можливість замовити додаткові рекламні послуги 

 
 Розміщення рекламно-інформаційного банера до 2 м² 

 

 Демонстрування рекламного ролика в приміщенні Одеської національної  наукової бібліотеки  

 

 Розміщення рекламної сторінки в каталозі ХХІ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга 

на Одещині»: 

– чорно-білої    

– кольорової  

 

Вартість та умови надання додаткових рекламних послуг узгоджуються на договірних засадах 

 

_______________________________________________________________________________________ 

XXІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» 

Одеська національна наукова бібліотека, 

вул. Пастера, 13, Одеса,  65023. Тел.: (048) 701-49-84, 096-358-10-38; тел./факс (048)723-02-52 

7230252@gmail.com, completeognb@ukr.net,  odnb.odessa.ua 
 

 

 

http://www.odnb.odessa.ua/

