
 ВРОЦЛАВ – ВСЕСВІТНЯ СТОЛИЦЯ КНИГИ 2016 РОКУ 
Всесвітня столиця книги визначається 23 квітня до 22 квітня наступного року на знак визнання 

програм розвитку книги і читання, розвитку книжкової справи. Рішення про присвоєння почесного 

звання місту приймаються відбірковим комітетом, до якого входять представники Міжнародного 

союзу видавців, Міжнародної федерації книгопродавців, Міжнародної федерації бібліотечних 

асоціацій та установ і ЮНЕСКО. 

Щорічно Комітет наділяє статусом Всесвітньої столиці книги місто, яке зобов'язується 

популяризувати книги та читання, підтверджуючи життєву важливість літературної творчості. 

Програма започаткована ЮНЕСКО в 2001 році з ініціативи мадридських книговидавців і зараз 

здійснюється за підтримки великих міжнародних асоціацій книговидавців. 

Це – іміджевий проект, не передбачає фінансову премію, радше підтверджує кращі програми, 

присвячені книгам і читанню. Одна з умов для претендентів - можливість профінансувати культурні 

програми і залучення до участі місцевого наукового та літературного співтовариства. 

Всесвітньою столицею книги 2016 року обрано місто Вроцлав (Польща). Таке рішення було 

прийняте міжнародним комітетом у складі 24 експертів, засідання якого відбулося в штаб-квартирі 

ЮНЕСКО 24 червня. Відбіркова комісія вибрала місто Вроцлав (Польща) «у зв'язку з високою якістю і 

великою різноманітністю, якими відрізняється його програма», і, зокрема, «на знак особливої уваги, 

що приділяється участі широких мас, а також сприянню видавничим, книготорговельним галузям 

промисловості та бібліотекам на регіональному та міжнародному рівнях». 

 

Вроцлав. Польща. 

Місто в Нижній Сілезії. До 1945 року мало назву Бреслау. Одне з найбільших (четверте за кількістю 

мешканців)і найстаріших міст Польщі, столиця Нижньосілезького воєводства. Вроцлав без вагань можна 

назвати польською Венецією. Адже місто фактично стоїть на воді, точніше, на річці Одер та чотирьох її 

притоках. Сьогодні в місті налічується 117 мостів. Усі канали вночі підсвічуються. У Європі є лише три 

міста, що мають стільки ж мостів і каналів, що і Вроцлав. Це Санкт-Петербург, Амстердам і Венеція. 

Більше тисячі років тому на острові Тумському був заснований Вроцлав, тепер же місто значно 

розрослося і займає 12 островів. На самому острові залишився готичний собор Святого Іоанна Хрестителя з 

оглядовим майданчиком на вежі та найстаріша з міських церков – невелика базиліка Святого Егідія. Тут і досі 

користуються гасовими ліхтарями. 
 

Більше інформації за посиланням: www.unesco.org/culture/bookcapital. 
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