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TЕМА:   „Die Ukraine von A bis Z“ (witzig und würzig) / 
«Україна від А до Я» (дотепно і гостро)    
(презентація книги, читання та коментар)  

ДОПОВІДАЧКА: Марія Ткачівська – українська 
письменниця і поетка 

МОВА ВИСТУПУ: німецька (дискусія німецькою та  
українською мовами) 

ДАТА:                    ЧЕТВЕР,  13 ЧЕРВНЯ  2019 року  

 

ЧАС:                       18:00 – 19:30 (вхід із 17:30) 

 

МІСЦЕ:  Посольство України в Німеччині, Albrechtstraße 26, 
10117 Berlin 

Реєстрація обов’язкова до 10 червня:   berlin@ukrainet.eu  Вкажіть, будь ласка, Ваше ім'я та прізвище, 

місце роботи/навчання і місто проживання – згідно з вимогами безпеки для відвідувачів посольства. Із 
собою необхідно мати паспорт. 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас щиро на зустріч із пані Марією Ткачівською – відомою українською 
письменницею і поеткою з міста Івано-Франківська. У 1987 році пані Марія закінчила Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, факультет романо-германської філології 
(спеціальність «німецька мова»). З 1990 року викладає у Прикарпатському національному 
університеті імені Василя Стефаника. У 2004 році захистила дисертацію у Львові. Протягом останніх 
10 років очолює кафедру іноземних мов і перекладу. Пише поезію, коротку прозу, афоризми, 
дитячі книги, романи. Нагороджена багатьма відзнаками.  „Die Ukraine von A bis Z“ / «Україна від 
А до Я» – одна із німецькомовних книг авторки. 

Анотація: Лекція запрошує слухачів до України, чиї серйозні, але одночасно цікаві реалії 
іноді повинні сприйматись з гумором, а не критично. Саме такою є  книга «Україна від А до Я» 
(дотепно і гостро), написана з нагоди Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Польщі та Україні, 
зокрема, для німецьких туристів. Авторка показує, скільки змінилося за цей короткий час. Книга 
пропонує німецькомовному читачеві легко і неформально заглибитися у світ культурних концептів 
українців. 
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