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«ЕТИКЕТ – ЦЕ ЛЕГКО.
ПОРАДИ ДРУЖИНИ ЙОГО ВИСОКОПОВАЖНОСТІ»
У Києві 2019 року за участі Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв і творчого колективу
рекламно-видавничого відділу дирекції
«Медіацентр» вийшла друком українськомовна версія книжки про етикет, наповнена спогадами, роздумами, власними
спостереженнями та креативними лайфхаками Ірини Філіппової, дружини дипломата, Надзвичайного і Повноважного Посла
України у Франції, Нідерландах, Монако.
Видання було презентовано 26 червня 2019
року в Медіацентрі ДП «ГДІП».
Це третя книжка авторки після успішних
та гучних видань «Париж у подарунковій
упаковці» та «На підборі». Про ідейний зміст цього видання свідчить її
впевнено стверджувальна дефініція у назві, яка є авторським доброзичливим запевненням читачів: «Етикет – це легко». А найскладніші питання
щодо дотримання протоколу у дипломатичному світі можна вирішити з
усмішкою і без стресу.
У визначенні «етикет» – це норми і правила, які відображають уявлення
про гідну поведінку людей у суспільстві. Зазвичай вивчення протокольних норм та їх застосування в реальному житті завжди здаються нудними,
інколи навіть суперечливими, а сам процес складним і надзвичайно тривалим. Та прочитавши книгу авторки, де вона майстерно нанизує намисто
зі спогадів, історичних фактів та творчих порад щодо виходу з етикетного
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глухого кута, відчуваєш, як на обличчі мимоволі з’являється усмішка, а з
тим і усвідомлення, що гідно вийти можна із будь-якої незручної ситуації,
якщо вже та сталася, адже: «Вихована людина проста у спілкуванні, привітна і усміхнена – нічого надприродного!».
Завдяки незвичайному викладу та притаманній для авторки манері
«Lego», дружина українського дипломата залучає читача до активного
слухання приємної розповіді про незвичайні, а то й комічні випадки з дипломатичного світського життя, створюючи атмосферу приватної бесіди
за філіжанкою кави. Авторка охопила і вбрання на офіційні візити, і делікатні поради на випадок зустрічей і прийомів, і рекомендації щодо ласування екстраординарними стравами, а також цікаві пропозиції вибору
одягу та створення доречних образів. Окрім цього, письменниця у своєму
виданні зробила екскурс у минуле, щоб повідати читачам історичні факти
установлення певних етикетних норм, а також поділилася актуальними
ідеями балансу між «зручно» і «презентабельно».
Найцікавіше, що гармонійне поєднання історій та спогадів у книзі Ірини Філіппової – це не посібник з етикету чи протокольна інструкція для
початківців, а саме «мініатюрна дамська сумочка», в яку вміщено унікальний багаторічний досвід норм гідної і водночас невимушеної поведінки
під час світських заходів, якими авторка ділиться, створивши яскраві
життєві етюди на сторінках свого видання.
Провідною в книзі «Етикет – це легко» є думка щире ставлення до тих,
хто поруч. Приватна розмова, прагнення не завдавати клопоту іншим є
головними правилами етикету.
Ця книга є незамінним порадником не лише для представників дипломатичних кіл. Звісно, не кожному поталанить у житті відвідати королівський прийом у статусі високоповажного гостя, чаювати з першими
представниками держави або ж долучитися до закритих заходів дипломатичного світу. Але цікаві та корисні поради про толерантне ставлення до
людей стануть у пригоді день при дні.
До обов’язкового прочитання всім, хто планує не лише пов’язати своє
життя із дипломатичною діяльністю, а хоче відчувати себе на всі сто щодня!
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