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У силовому полі вічних цінностей

«Хліба та видовищ!..» Так красномовно скандувала 

давньоримська чернь, вимагаючи у влади задоволення 

своїх нагальних потреб. Чи актуальне це гасло сьогодні 

в Україні? Вочевидь, що ні. Попри світову економічну 

кризу та її вітчизняні вибрики, ніхто, на щастя, з голоду 

не помирає. І видовищ у нас теж вистачає на будь-який 

смак та глибину гаманця (до речі, у наших північних сусідів 

побутує дещо осучаснена версія цього давнього гасла – 

«Жрать и ржать!»). Скажете, брутально? Звісно! Але з 

народної творчості, як і з пісні, слова не викинеш! 

Щодо лейттеми нашого часопису, то в його основі – 

висівання здорових зерен «розумного, доброго й вічного» 

саме через книжку. Щоправда, з висоти дзвіниці освіченого 

третього тисячоліття доречно запитати: «А чи можна 

уявити сьогодні багатотисячне зібрання українців, які 

вигукують: „Кни-жок, кни-жок!..”?!». Не за вказівкою 

якоїсь адміністрації чи сумнівних партійних «вождів» за 

півсотні гривень, а дійсно щиро скандують, за внутрішньою 

інтелектуальною потребою. Ви посміхнулися? Я теж. Хоча 

над цим варто не жартома, а цілком серйозно замислитись. 

...Подібне, гадаю, буває з кожним. Якась важлива думка 

раптом засяде у «файлах» пам’яті і ніяк не вийде з голови. 

Немов та гостра скалка. Час від часу настійливо нагадує 

про себе, бентежить свідомість... І книжка за певних умов 

може бути такою «скалкою». Особливо, якщо розглядати 

її як видовище, якого прагнули давні римляни. А ще – як 

унікальний, феноменальний винахід людської цивілізації, 

життєдайне джерело інформації та нових знань. 

Відомо, що книга з’явилася задовго до нашої ери. 

Якщо точно, то за декілька тисячоліть до пришестя 

Ісуса, зародження християнства на землі. Однак за 

такий тривалий час зовні майже не змінилася й досі 

зберігає первозданні визначальні риси. Зміст, зрозуміло, 

змінювався, відтворюючи прогрес свідомості та буття 

людини. Книготворчість постійно нарощувала духовно-

гуманістичні, освітні та літературно-художні достоїнства. 

У тотальній інформатизації останніх десятиліть, коли 

інформація стала визначальним важелем економічного та 

соціального розвитку, роль книжки важко переоцінити.

колонка редактора

На межі другого і третього тисячоліть залунали відверто 

песимістичні, нерідко з фатальним підтекстом, прогнози та 

пророцтва щодо Книжки. Мовляв, старенька вже вичерпала 

свої життєві сили, просвітницький потенціал і разом з 

традиційною видавничою справою доживає віку, а стрімкий 

розвиток новітніх інформаційних технологій має остаточно 

витіснити друковане слово. 

Важко сказати напевно, як буде далі. Ніхто не візьме 

на себе сміливість дати точні передбачення. Проте 

безсумнівно, що чутки про нездужання чи смерть Книжки 

дуже перебільшені! Як і тисячі попередніх років, вона 

й надалі лишатиметься «безсмертним дотиком до душі» 

справжніх поціновувачів друкованого слова в усіх куточках 

планети Земля. Адже потреба людини у новій інформації, 

поповненні знань така ж органічна і природня, як і дихання 

чистим повітрям, харчування... Без інтелектуального, 

інформаційного розвитку вона поступово втрачає головні 

риси homo sapiens – людини розумної.

...Днями завітав до Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, 

що по вулиці Тургенєвській у Шевченківському районі 

столиці. Розмова з директором цієї унікальної книгозбірні, 

віце-президентом Української бібліотечної асоціації 

Людмилою Ковальчук, не могла не торкатися різних 

аспектів життя книжки. 

– Уявіть-но ситуацію: 1943 рік, листопад... Київ щойно 

звільнений від фашистських загарбників. Вщент виснажені 

жорстокою війною кияни мобілізовані на роботи з очищення 

вулиць та майданів... Серед руїн будинків люди знаходили 

чимало книжок, які обережно збирали до купи і передавали 

школам, бібліотекам... – розповідала Людмила Іванівна. – 

Вже на сорок перший день після звільнення столиці в місті 

було відкрито вісім районних бібліотек... 

Я намагався уявити це. Подумки пересувався у часі і 

просторі: між нинішнім загалом благополучним і тим 

далеким воєнним – голодним-холодним, майже вщент 

зруйнованим Києвом... Навіть за умов страшного лихоліття 

люди не були байдужими до читання. Саме ці думки 

спонукали мене поговорити на тему книги у контексті часу 

і простору культури з вами, шановні читачі. Сподіваюся, 

що хтось із вас запропонує своє бачення цієї проблеми, 

поділиться міркуваннями щодо розпросторення української 

книжки. 

Пишіть нам. Будемо раді і вдячні вам за дописи. 

Найцікавіші з них обіцяємо опублікувати на сторінках 

нашого журналу.

Отож, будьте з «Книголюбом» і залишайтеся Книголюбом 

за будь-яких житейських обставин!  Нехай щастить!

Михайло КАМІНСЬКИЙ
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презентації

Життя – театр, і Лада в ньому… театру в житті осіб, з якими, як зазначила сама Лузіна, 

вона прожила найкращі роки свого життя. Про театр 

як універсальну модель життя. У ньому Лада не лише 

відсторонена письменниця. 

Лузіна тішиться інтригами, бавиться у них із сарказмом, 

з єхидством згадуючи студентські роки в театральному 

(хоча відхрещується від реальних прототипів). Детективний 

сюжет з розслідуванням вбивства – лише стрижень, 

через який Лада намагається збагнути життя на зламі 

епох, катаклізм минулого і теперішнього. І образ театру, і 

театральна мова допомагають осмислити головні категорії 

життя з іншої точки зору, сформулювати важливі події за 

законами драми. Герої живуть в різних жанрах. Торкаючись 

теми смерті, кохання, страждання, зречення, зради в 

широкому розумінні, Лузіна як драматург вибудовує 

необхідні смислові акценти життя.

Що є справжнє, а що уявне? Уся книга зводиться до цього 

питання. Та найскладнішим для читача залишиться за 

легкістю соковитих замальовок уловити спробу автора 

поговорити про інше.

На презентацію своєї книги «Мой труп» київська 

письменниця Лада Лузіна приїхала у білому… запорожці. 

І з чоловіком, який дві години, як вартовий, простояв з 

букетом квітів біля магазину «Знання», що на Хрещатику. В 

минулому скандальна журналістка ніколи не приховувала, 

що полюбляє епатаж, на своїх книжках зазначаючи, що 

вона «одна из самых продаваемых писательниц страны». 

І хоч цього разу епатажу 

було трохи менше (сама 

письменниця назвала цю 

подію «автограф-сесією»), 

Лузіна пообіцяла восени 

зробити справжнє шоу у 

київському театральному 

університеті. Що досить 

символічно для книжки з 

назвою «Мой труп».

«Мой труп» – освідчення в 

коханні до театру. Про світ 

Мандри з «Картографією»
«Любіть Україну, як сонце любіть!..». Гадаю, цей 

патріотичний рядок-заклик поета-класика Володимира 

Сосюри прикрасив би як епіграф надзвичайно цікавий 

і шляхетний напрямок діяльності Державного науково-

виробничого підприємства «Картографія», яке вже понад 

60 років успішно працює на вітчизняній ниві картографії 

та поліграфії. Йдеться про нову серію оригінальних 

туристичних путівників по Україні, яка включає в себе сім 

видань: «Україна. Захід», «Україна. Центр», «Украина. 

Юг», «Україна. Північ», «Украина. Восток», «Крым», 

«Київ». 

На початку липня, у розпал цьогорічного літнього 

туристичного сезону, у приміщенні київської «Є книгарні» 

підприємство, яке сьогодні очолює Ростислав Соса, 

презентувало три перші путівники цієї популярної серії. 

«Родзинкою» нових путівників є те, що написані вони 

лише одним, але вельми талановитим автором, географом 

за фахом і справжнім патріотом за станом душі, Андрієм 

Івченком. Йому ж належать і чудові ексклюзивні світлини 

тих незабутніх місць, які відвідав 

автор. Поєднавши щирий душевний 

настрій редакторів-видавців з дійсно 

європейським рівнем виконання (якісний 

крейдований папір, добротна поліграфія), 

ці книжки підносяться на п’єдестал 

неабиякої презентабельності.

Як відзначалося під час презентації, у 

нових путівниках з глибокою синівською 

любов’ю подано ментальні, природні 

особливості кожного краю України, 

його історія, відомості про архітектурні 

споруди, музеї, найцікавіші рукотворні та 

природні витвори-пам’ятки. Не забули видавці зазначити 

також у кожному путівнику готелі кожного регіону з 

їхніми адресами-телефонами, іменний покажчик та 

перелік населених пунктів. Словом, гортаючи і читаючи 

ці дивовижні книжки, наче подумки мандруєш у часі та 

просторі, милуєшся незрівняною красою нашої неньки-

України. 

Видавництво «Грані-Т» презентувало п’єсу «Сердечний 

рай, або Оксана» драматурга Олександра Денисенка. 

Хроніка, що написана майже десять років тому, охоплює 

останні роки життя Тараса Шевченка та розповідає про 

його сердечні муки, душевну самотність і безкінечні зради 

товаришів. Книга видана з концептуальним художнім 

оформленням: графікою та акварелями самого Шевченка. 

Художній колектив на чолі з автором ідеї Діаною Клочко 

поставив перед собою непросте завдання – через полотна 

поета і художника розкрити внутрішній світ Шевченка-

людини. Таким чином, художній текст перебуває у цікавому 

співвідношенні з візуальним рядом. У багатьох фахівців 

дискусії навколо цієї роботи виникли ще задовго до виходу 

книги у світ. І це цілком закономірно. Глибокий текст про 

досить інтимні сторони життя українського генія, поруч – 

його ж картини з відчуттям жіночності, вроди, довершеності.

Хроніка сердечних мук Шевченка
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видати  Гоголя без редакторських смакових втручань та 

ідеологічної заангажованості.

перемог українських 
книгарів

Такий загальний підсумок
VI Міжнародного конкурсу  «Мистецтво книги» у Москві

мистецтво книги - 2009

Члени журі конкурсу відзначали, що «це книга, від якої віє 

теплом і яку хочеться пригорнути до себе, як дитину».

великого народу». Особливо приємно, що саме в номінації 

«Моя країна» Україна продемонструвала спільну працю 

політиків, громадськості, науковців та видавців.

«Історія української вишивки»

Ніна ПРИБЄГА, 

директор державного спеціалізованого 

видавництва «Мистецтво»: 

– Мистецтво книги – це гармонія теми, 

засобів її висвітлення та, звичайно, 

художнього оформлення. Історія вишивки 

– одна з найулюбленіших, найстаріших 

галузей декоративно-прикладного 

мистецтва України… Ми пишаємося 

цією надзвичайно повною книжкою про 

мистецтво української вишивки.

– Українські видавці книжок спроможні навіть за нинішньої 

важкої економічної ситуації видавати надзвичайно високої 

якості витвори книжкового мистецтва, – наголосив під 

час зустрічі з представниками ЗМІ в «Укрінформі»  т.в.о. 

Голови Держкомтелерадіо України Анатолій Мураховський.

А інформаційним приводом для спілкування  з пресою 

стали підсумки VI Міжнародного конкурсу «Мистецтво 

книги», який завершився у Москві. 

– Цьогоріч у російській столиці Україна представила 

вісім видань, п’ять з яких отримали високі нагороди, – 

зазначила член журі Міжнародного конкурсу «Мистецтво 

книги», директор департаменту видавничої справи та преси 

Держкомтелерадіо України Валентина Бабилюлько. 

У номінаціях «Співдружність» та «Книга для дітей та 

юнацтва» два перших місця вибороли відповідно книги 

«М. Гоголь. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород» 

(видавництво «Либідь») та «Сни Ганса Християна» Лесі 

Вороніної (видавництво «Грані-Т»).  Друге місце в номінації 

«Співдружність» здобула ще одна книга українського 

видавництва «Грані-Т» – «Сердечний рай, або Оксана» 

Олександра Денисенка. Почесну «бронзу» отримала 

«Історія української вишивки» видавництва  «Мистецтво» 

(номінація «Арт-книга») та чотиритомник «Україна: 

хронологія розвитку з давніх часів до пізньої античності»  

А. Толстоухова і В. Зубанова (номінація «Моя країна»).    

Підбиваючи загальний підсумок діяльності вітчизняних 

книговидавців, А. Мураховський підкреслив, що два з 

відзначених видань – «М. Гоголь. Вечори на хуторі біля 

Диканьки. Миргород» та «Історія української вишивки» 

– видані в рамках бюджетної програми «Українська 

книга» 2008 року. Це яскравий покажчик того, що відбір 

книжкових проектів до програми державного фінансування 

відбувається дуже ретельно і, вочевидь, вдало.

– Українська книга поволі завойовує світ, – продовжив 

посадовець. – В наших подальших планах – й надалі 

розширювати присутність української книги за кордоном. 

Видавнича справа в Україні  живе і тримається на плаву 

попри всі економічні негаразди. 

Коментарі учасників зустрічі: 

«Україна: хронологія розвитку 

з давніх часів до пізньої 

античності»

Анатолій ТОЛСТОУХОВ, 

засновник видавничого проекту: 

– Цей проект є напрямком 

іншого, більш глобального, який 

називається «Україна: історія 

«Сни Ганса Християна»

Валентина БАБИЛЮЛЬКО: 

– Ця книга має дуже своєрідний 

вигляд не тільки з точки зору 

ілюстрування та дизайну, але й 

поліграфічного виконання.  Для її 

виготовлення використано чотири 

види оригінального паперу, що надає 

виданню особливого ефекту.

«Сердечний рай, або Оксана»

Діана КЛОЧКО, 

шеф-редактор видавництва «Грані –Т»: 

– Нам дуже приємно, що цю книгу 

зрозуміли та високо оцінили не лише 

в нашій країні, але й у Москві. Таке 

визнання доводить необхідність 

видання літератури з нестандартним  

поглядом на звичні речі.

Анна БОРЩЕВСЬКА

«М. Гоголь. Вечори на хуторі біля 

Диканьки. Миргород»

Світлана ГОЛОВКО, заступник

 директора видавництва «Либідь»: 

– Книжка складена на основі 

української тематики, так званих 

Малоросійських  повістей Гоголя. 

Ми показуємо читачам молодого 

Гоголя на його творчому злеті, без 

усіляких викривлень. Основна ідея – 
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Кажуть, гуртом і батька легше бити. Про побиття будь-

кого, звісно, не йдеться. Хоча... Мова йде про згуртування, 

відстоювання інтересів та захист розпорошених соціально-

політичними буревіями початку 90-х суб’єктів видавничої 

справи в Україні. Іншими словами, про заснування 

Української асоціації недержавних видавництв (УАНВ). 

Юридичне оформлення нової громадської організації 

відбулося 17 червня 1994 року.

Саме з нагоди 15 роковин цієї визначної і багато в чому 

визначальної події в історії вітчизняного книговидання, 

19 червня ц.р. у столичному Гідропарку відбувся 

урочистий захід, в якому взяли участь майже півтори сотні 

представників видавничих та книгорозповсюджуючих 

структур з різних регіонів України.

– Небагато є громадських організацій такого солідного віку, 

– резонно зауважив у своєму спічі президент Української 

асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр 

Афонін. – До того ж, вона одна з небагатьох, яка існує 

виключно за рахунок членських внесків її учасників. Саме 

це дозволяє Асоціації завжди займати активну і принципову 

позицію у зіткненнях із владою у разі необґрунтованих 

утисків інтересів видавничого загалу або конкретних його 

суб’єктів. 

У той день багато згадували, обмірковували, дискутували 

про причини та обставини об’єднання книгарів. Добрі слова 

говорили на адресу його ініціаторів-творців і, зокрема 

Юрія Прилюка, генерального директора видавництва 

гуманітарної літератури «Абрис» і першого президента 

Асоціації. Співзасновниками виступили юридичні особи – 

ВГЛ «Абрис», видавництво «Фоліо»,  

м. Харків (генеральний директор Олександр 

Красовицький), видавництво «Основи», м. Київ (директор 

Олекса Логвиненко), видавництво «Перун», м. Ірпінь 

(директор Вячеслав Бусел), видавнича група «BHV», 

м. Київ (директор Олександр Поляков), видавництво 

«Просвіта», м. Львів (директор Олександра Коваль), 

видавництво «Спалах», м. Київ (директор Ніна Красноока), 

видавництво «Глобус», м. Київ (директор Микола 

Шпаковатий), видавництво «Гриф», м. Харків (директор 

Олександр Цвар), видавництво «Ореол-Сервіс», м. Київ 

(директор Олег Антоненко). 

На жаль, передчасна смерть Юрія Прилюка внесла певні 

корективи у діяльність Асоціації. Однак вже у березні 

1996 року президентом Асоціації було обрано нового 

генерального директора ВГЛ «Абрис» Олександра Афоніна. 

Саме він переконав засновників Української асоціації 

недержавних видавництв у шкідливості для книжкової 

справи поділу її суб’єктів за формами власності. Тому УАНВ 

у 1996 році була перереєстрована як Українська асоціація 

видавців. У 2000 році її склад поповнився реалізаторами 

книжок, і в офіційну назву була внесена ще одна «правка». 

З того часу організація існує як Українська асоціація 

видавців та книгорозповсюджувачів (УАВК) і є надійним 

форпостом захисту вітчизняної книжки на всіх рівнях. 

На сьогодні до складу УАВК входять майже 120 юридичних 

осіб – найбільших видавництв та книгорозповсюджувальних 

підприємств усіх форм власності, яким належить понад 

40% назв і майже 70% накладів усього книжкового 

ринку України. З першого дня своєї діяльності Асоціація 

зосередилася на роботі зі створення законодавчо-

нормативного поля, яке б відповідало цивілізованим 

стандартам європейських країн в питаннях правового 

забезпечення книговидавничої справи. За півтора 

десятиліття УАВК виступила як автор чи співавтор 12 

Законів України і постанов Уряду, 5 Указів Президента 

України, результатом дії яких стало створення такого 

переліку податкових пільг і преференцій, яких не 

має жодна країна світу. Завдяки конструктивній і 

цілеспрямованій діяльності Асоціації вітчизняні суб’єкти 

видавничої справи звільнені від необхідності сплати ПДВ  

і податку на прибуток до 1 січня 2015 року. 

За участю Асоціації організовані чотири національні 

книжкові форуми. Вона активно співпрацює з вишами 

України, які готують спеціалістів видавничої галузі. Нині 

Асоціація є однією з найбільш впливових громадських 

організацій України, підтримує постійні ділові стосунки 

з багатьма європейськими та світовими культурними та 

гуманітарними інституціями. У жовтні 2008 року УАВК стала 

членом Міжнародної асоціації видавців.

Михайло КАМІНСЬКИЙ

Форпост нашої 
книжки 

УАВК – 15 років

Олександр АФОНІН
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– Пані Маріє, люди, на заздрість багатьох Ваших 

колег по цеху, буквально не дають Вам проходу, 

намагаючись із Вами заговорити, щось розповісти, 

якесь слово почути у відповідь. Не втомлюєтеся? 

– Що ви! Для мене спілкування з читачами – великий 

стимул. Ні алкоголь, ні секс, ні похвала, ні огуда не 

замінять живих очей, тих реальних історій, якими діляться 

зі мною мої читачі. Скажімо, якось у Львові на Форумі 

видавців до мене серед інших підійшла жінка з дитиною. 

«А ви знаєте, – сказала вона, – у нас вдома така Даруся. 

Ми назвали її Даринкою, коли вашої книжки ще не було. А 

коли книжка вийшла і я її прочитала, то зрозуміла, що це 

написано про мою дитину. У нас усе є, однак Бог дав нам 

випробування. Проте не думайте, що це я хрест несу, – ні, 

просто така в мене любов»... 

– Як «драма на три життя» «Солодка Даруся», 

так і наступні Ваші книги мають високу внутрішню 

напругу. Як убезпечуєте свою особистість?

– Не бережу. Бо якби берегла, то тексти були б анемічні. 

Я за що не поділяю позицію деяких своїх колег, безумовно 

талановитих, потужних внутрішньо і потенційно? Вони 

часто не особливо люблять своїх персонажів. Тобто 

спостерігаю у них механічне письмо. А моє письмо мене 

часами затягує настільки, що навіть починаю боятись. 

Однак якщо берегтиму себе у тексті, він буде холодний. 

А я страшенно не люблю холоду – люблю пристрасть. І 

ця пристрасть в усіх книжках – це операція без анестезії. 

Просто проведена різними способами. 

– Видається, що ця операція дуже травматична 

навіть не стільки для читача, скільки для автора. Чи 

так це? 

В індіанській міфології  є притча про жінку-
вовчицю La Loba, яка збирає по світі кістки і потім, 
склавши їх у кістяк, співає над ним пісню, поки 
він не обросте плоттю і не отримає душу. Так і 
письменник чаклує над фрагментами життя, поки 
його витвір не почне оживати. Письменниця Марія 
Матіос у цьому контексті – творець особливий. 
Душа її творів настільки виразна, яскрава, 
правдива, що байдужим до них не залишається 
ніхто. Ріки шанувальників, які сьогодні шикуються у 
черги за будь-якої можливості поспілкуватися, взяти 
у Марії Василівни автограф на згадку, – яскраве 
свідчення її популярності, того, як треба писати.

Марія МАТІОС:
«…Бавитися словами не можна. 
Вони – матеріальні і вони – мстиві»

– Травматична для обох. Але ви праві – для автора більше. 

Бо читач реагує на книгу уже як на готовий продукт, а 

автор вимушений підшукувати і складати ситуації, як 

мозаїку. Скажімо, коли я писала «Дарусю», мені здавалося, 

що чогось у книзі не вистачає. І чисто випадково у той 

час почула весільну музику, яку грають у наших краях. 

Адже попри те, що живу і працюю у Києві, сама родом із 

Буковини. І так та музика мене раптом пройняла, що я 

розплакалась. Отак і виглядало написання мною шматка 

тексту, де мова про весільний танець Матронки й Михайла 

– слухала музику, писала і плакала… Я іноді жартую, що 

нарешті докопалася до того, чому в мене до певної міри 

депресивна творчість. 

– І чому?

– Тому, що я є шульга, лівачка від природи. Починала 

писати лівою рукою, а в школі мене перевчили. А недавно 

прочитала дослідження, що такі переучення надзвичайно 

для людської психіки травматичні. І думаю, що, мабуть, 

оцей травмуючий момент перекидається і на мого читача. 

Принаймні, він вимушений його сприймати.

– Не страшно Вам писати наступні твори? Адже 

всі чекають від вас рівня «Солодкої Дарусі» – 

своєрідного балансування на грані. Проте людина 

не може весь час балансувати на грані, бо ризикує 

опинитися по той бік.

– Бачите, «Солодка Даруся» – це для мене гора 

Кіліманджаро, найвища точка внутрішнього і творчого 

кипіння. Однак є воно й у інших книжках. Хоча, так 

пишучи, й справді можна збожеволіти. Тому потрібно 

набувати нових сил, переключившись на інше. Так, скажімо, 

з’явився «Щоденник страченої», хоча простим його також 

пряма мовапряма мова
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назвати доволі складно. Мені казали, коли «Щоденник» 

вийшов, що було б добре у ньому поміняти кінцівку, 

мовляв, треба запропонувати читачам легший варіант, не 

треба показувати людське безсилля... Але зважити на ці 

зауваження не можу. Бо те, що хочуть, – це буде неправда.

– У Вашому власному житті багато внутрішньої 

напруги, яку переживаєте у своїх творах, і яку також 

переживають ваші герої?

– Я своє приватне, внутрішнє життя не переношу у книжки, 

оскільки це – дуже небезпечно. Колись я спробувала 

порозважатися, пофантазувати, написавши дуже страшну 

річ про те, як я нібито вмерла. І потім за цю дуже жорстоку 

фантазію моя судьба мені відомстила. Не хочу деталізувати, 

про що саме мова. Але тепер переконана, що бавитися 

словами не можна. Вони – матеріальні і вони – мстиві. 

– У «Щоденнику страченої» Ви говорите, що людина, 

а тим паче людина-жінка не має більшого гнобителя 

і ката, ніж вона сама. За що самі себе гнобите і 

катуєте?

– На щастя, не роблю ні одного, ні іншого. Цю фразу, до 

речі, можна продовжити – не має не лише найбільшого 

ката, ніж жінка сама для себе, а й найбільшого 

адвоката. Щодо мене, то намагаюся дистанціюватися 

від цього. Я дуже імпульсивна і пристрасна людина, і це 

розповсюджується на все. Але мені здається, що в житті 

умію знаходити чи намагаюся знайти середину, щоб не 

зашкодити іншому. А собі, то вже як Бог дасть. Можливо, 

буде ще один шрамчик на серці.

– Воно у Вас дуже зашрамоване?

– Та є трохи. Мені здається, що проблема сучасної 

літератури, сучасних авторів – це поспішність. Вони 

беруться переказувати або вигадувати чужі драми та 

трагедії, перед тим не зазнавши жодної приватної драми 

або дуже мілку драму переживши. Я думаю, правдива 

проза народжується тільки тоді, коли письменник має дуже 

непростий приватний досвід, коли він насправді знає, що 

таке невигадане, нештучне страждання. Не йдеться про 

те, щоб переносити своє життя у літературу, але мати 

за спиною отой сагайдак переживань, страждань, певну 

скриньку Пандори обов’язково потрібно. Бо інакше краще 

писати вірші. 

– Вважається, що письменник не буває одиноким. 

Коли він сідає за чистий аркуш паперу, через його 

плече завжди хтось дивиться: це може бути мама, 

вчитель, Шекспір або ж Бог. Хто дивиться через Ваше 

плече?

– Для мене в житті більшого авторитету, ніж мої батьки, 

не було. Хай вибачать мені всі авторитети моральні, 

неморальні, великі, знамениті, еталон зразкового для 

мене асоціюється винятково з моїми батьками. Моя мама 

вчителькою пропрацювала з одним записом в трудовій 

книжці, батько – в колгоспі. Я виросла в дуже щасливій 

сім’ї, де не було фальші, брехні, лукавства у стосунках, 

які, можливо, були непоказні, але завжди щирі, відкриті, 

відверті. Я тільки з віком зрозуміла, наскільки для дитини 

важливо жити саме у такій родині. Причому сім’я зазнала 

дуже багато приватних потрясінь, які вплинули і на мою 

творчу долю. Знаю не тільки стосунки моїх батьків, а й все 

про нашу родину аж до 1790 року. 

– Як гадаєте, до Вас люди завжди дослухаються, 

розуміють, що хочете їм донести?

– Відчуваю, що так, може через те, що завжди маю, 

що іншим сказати. Особливість та, що ніколи не йду за 

публікою, а хочу її затягнути до себе. І мені незрозумілий 

феномен, що мій читач – це люди від сімнадцяти до 

ста років. Напевно, мені вдалося зачепити нерв, який 

однаково болючий і для одних, і для інших.

– Що є для Вас ознакою щастя?

– Коли не замислюєшся над цим, коли не б’єшся над 

думкою, що таке щастя, а просто розумієш, що ти 

щасливий. А я – щаслива. І не тільки через те, що 

займаюся тим, що мені до душі. Мої батьки – живі, у 

мене чудові чоловік, син, родина мене підтримує. Окрім 

того, я дуже домашня людина. Усе роблю сама і навіть не 

допустила б, щоб хтось у мене вдома порядкував. Маю 

прекрасний город, який сама обходжу. 

– Пані Маріє, з легкої руки критиків та журналістів 

Вас називають або чортиком з табакерки, або гранд-

дамою української літератури. А ким Ви відчуваєте 

себе самі?

– А я над цим не замислююся. У мені все є – і реалізм  

і авантюризм. Хай собі думає хто як хоче. Знаєте, я ніколи 

не билася над тим, чи я перша в рейтингу, чи хтось інший, 

чи це правдивий рейтинг, чи надуманий. Я бачу резонанс 

своїх книг серед читачів, знаю, що мене чують, – і це для 

мене найважливіше.

– Ви якось самі назвали себе літописцем полюсів 

людського життя. Що для Вас як для письменника 

цікавіше – життя зовнішнє чи внутрішнє? 

– Цікаво і те, і інше. Як майстер вигранює коштовний 

камінь, так і я хочу дослідити людину, розгорнути її 

особистість так, щоб усі її грані було видно, – і зверху, 

і знизу, і з боків. Й іноді бракує часу через те, що дуже 

сумлінно ставлюся до всього – до домашніх обов’язків, 

які часто сама собі нав’язую, до роботи. Мені хочеться 

досконалою бути в усьому, і я катастрофічно не встигаю...

Інтерв’ю вела Ярина КОВАЛЬ

пряма мовапряма мова
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«Там можна знайти все...»,
або Чи відкриває таланти «Нова проза»?

що сам вміє, – продовжувати писати 

прозу, а на додаток допомагати 

таким, як і сам, молодим літераторам 

доносити свої твори до громадськості. 

Амбіції виявилися далеко не марними. 

Три роки роботи відкрили читачам 

понад 50 авторів із усіх куточків 

України. А на додаток – чимало 

діаспорної творчої молоді, що через 

різні життєві обставини опинилася за 

межами батьківської землі. 

У переважній більшості автори «Нової 

прози» навряд чи претендуватимуть 

на рейтингову популярність, а їхні 

подальші літературні надбання 

навряд чи продаватимуться під 

маскою розцяцькованих обкладинок 

на полицях Петрівки чи інших 

книжкових ринків по сусідству із 

розтиражованими детективами чи 

жіночими романами. Це переважно 

автори, котрі відтворюють пережите 

душею сьогодення по-філософському, 

нестандартно, подекуди навіть 

авангардно. 

Як зазначає львівський дослідник 

Андрій Судин, «там можна знайти 

все – і сентиментальну прозу, і 

кримінал, і те, що може бути названим 

філософською, і навіть те, що колись 

називали науковою фантастикою».

Ясна річ, що кількість не завжди 

може перерости у якість. Тож яскраві 

творчі дебюти чергуються із доволі 

посередніми творіннями, на що 

звертає увагу прискіплива критика. 

У «всесвітній павутині» довелося 

натрапити на коментар Богдана 

Логвиненка, котрий слушно зазначає: 

«Є твори ще доволі свіжі (не скажу 

– графоманські, просто вони поки 

дещо зелені), і це нормально, адже 

автори – молоді, роблять нехай не 

перші, але другі, треті, четверті кроки 

у письменницькій кар’єрі. Вони мають 

виписатися, а їхні твори настоятися. 

Тож, «Нова проза» – це для кожного 

з них лиш ще один крок, ще одна 

можливість заявити, може й не надто 

голосно, про себе».

До критичних зауваг можна 

додати також те, що в журналі 

хоч і заявлена критика, проте її 

надто мало. Зрештою, це проблема 

всеукраїнська, а не лише луцького 

часопису. І викликана вона швидше 

загальнолітературним браком 

повноцінної літературознавчої роботи 

українських дослідників у сучасному 

процесі. Позитивним є започатковане 

з десятого числа видання, опитування 

у вигляді інтерв’ю відомих митців з 

приводу українського літературного 

сьогодення. Зокрема на запит редакції 

альманаху вже встигли поміркувати 

на теми літпроцесу Дмитро Стус, 

Степан Процюк, Сергій Батурин. До 

новацій можна також віднести те, що 

в часописі з’являються переклади. У 

майбутньому гостями чергових чисел, 

можливо, стануть ще й молоді поети,  

а якщо пощастить – то й драматурги.

Питання, що я винесла у підзаголовок, 

швидше за все, має право отримати 

ствердну відповідь. Та й сама «Нова 

проза» вже зараз намагається не 

лишати напризволяще своїх кращих 

авторів. У рамках часопису вже 

було видано дві повноцінні книжки 

оповідань Ольги Криворучко та 

Олександра Пащенка. Ще багато 

інших авторів, котрі дебютували у 

«Новій прозі», отримали щасливий 

квиток у літературу. 

Ольга ЖУЛИНСЬКА

Уже три роки поспіль, раз у квартал, українська література 
прибавляє надзвичайно цікавим явищем – черговим числом 
абсолютно новаторського проекту, яким є альманах 
сучасної української літератури «Нова проза». Приємно, що 
журнал повторив успіх «Четверга», «Ї», «Кур’єра Кривбасу» – 
регіональних, не столичних часописів. 

Про провінційність можна 

посперечатися. Край Лесі Українки 

доволі широко представлений нині у 

загальному художньому літпроцесі. 

Якщо вихідці з Волині Микола Рябчук, 

Соломія Павличко, Ігор Павлюк 

певною мірою втратили зв’язок зі 

своєю етнічною малою батьківщиною, 

то постійні успіхи та визнання Василя 

Слапчука і Володимира Лиса на 

всеукраїнському рівні демонструють 

неабиякий потенціал «провінційного» 

волинського регіону. Коли ж до цього 

додати цілу плеяду молодих авторів, 

що так і норовлять відкрити для себе 

високість літературного Олімпу, то 

явище появи у Луцьку амбітного 

проекту з такою сміливою назвою не 

видається випадковим. Щоправда, 

як на диво, у часописі не особливо 

представлені місцеві автори.

Головною метою видання, швидше за 

все, є виклик іменитим видавництвам 

і окремим журналам, які часто-густо 

абсолютно байдуже ставляться 

до літераторів-новачків. Мовляв, 

«нема чого бавитися із дитсадком, 

а, зрештою, нам і свої писання десь 

потрібно друкувати».

З такою несправедливістю не захотів 

миритися молодий і перспективний 

прозаїк, лауреат «Гранослова» 

лучанин Юрій Сичук. Узявся за те, 

альманах надії
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Чудеса світу поряд, 
і їх треба відкривати, допоки є можливість

«Україна: Повна книга про країну 

з історією, маршрутами прогулянок 

і поїздок» надає можливість 

намітити не пройдені раніше 

культурні та туристичні маршрути. 

Основа видання – докладні карти-

схеми переміщень, що в умовах 

складних транспортних розв’язок 

та незнайомої місцевості само по 

собі вже приємно; з доповненнями 

у вигляді цікавих розповідей про 

національних героїв та історичні 

місця. І хоча український тревелог 

також прикрашений фотографіями, 

він не настільки презентабельний, 

як «Найцікавіші подорожі. Коли і 

куди». Але тим самим нам надається 

можливість на власні очі, а не 

сидячи на дивані, переконатися 

в різноманітті і багатстві нашої 

культури та архітектури... То ж, 

щасливої дороги до чудес світу!

Інна ПЕЛЕНІЦИНА

У цьому році вийшов 

фоліант за редакцією 

Крега Дойла «Найцікавіші 

подорожі. Коли і куди». 

Він дає змогу в порівняльній 

характеристиці оцінити кращі 

світові курорти, до того ж у 

різні пори року. Інформація 

про 130 найкрасивіших місць 

для відпочинку підготовлена 

фахівцями – експертами з туризму. 

Видання оформлено яскравими, 

частіше на розворот, гарної якості 

фотографіями. Інформація тематично 

поділяється на шість напрямків: 

чудеса природи, незабутні подорожі, 

сімейний відпочинок, розкіш і 

романтика, сміливі мандри, фестивалі 

та культурні події. Любителів 

пасивного відпочинку чекають 

розповіді про чисті і комфортабельні 

пляжі, спа-центри і екзотичні місця. 

Романтики та прихильники активних 

забав зможуть ознайомитися зі 

складнощами підйомів на згаслі 

та діючі вулкани, захопитися 

зануреннями в морські глибини або 

ж поїздками на мулах по стежках 

Чінкуе Терре. Інтонація текстів така, 

що навіть недбало перегорнувши 

сторінки, можна легко відчути смак 

далеких екзотичних мандрів. Але, 

на жаль, на все це потрібні не лише 

бажання, але й чимала сума грошей… 

Зовсім в іншому стилі написана 

книга «Країна дядька Сема: Привіт, 

Америко!». Її саркастична тональність 

перегукується з давно прищепленим 

нам поглядом Михайла Задорнова на 

нісенітниці американського побуту – 

тупі, о-ох, тупі! Її автор, журналіст 

Ці слова можуть стати епіграфом до будь-якого видання про подорожі, 
нехай це буде «Путівник по магазинах. Франція», «Чудеса світу в 
минулому та сьогоденні» чи «Ці вражаючі іспанці». Гарна книга, на 
відміну від скупих даних, запропонованих туроператорами, дає 
можливість перейнятися духом невідомої країни. Дізнатися про побутові 
подробиці, особливо шановані місця і святині, легенди, традиції, 
рівень життя та психологію населення. Простіше кажучи, дозволяє 
знайти родзинку, яку можна пропустити, якщо пронестися галопом по 
пам’ятках культури та історичних місцях.

відпускна валіза

Білл Брайсон, двадцять років прожив 

у Великій Британії, змінив там посаду 

санітара психіатричної лікарні 

на роботу репортера в «Таймс», 

повернувся після довгої відсутності на 

батьківщину, де йому доручили вести 

колонку про американське життя в 

журналі Night & Day. Ці статті і склали 

основу книжки. Оповідь йде від 

першої особи. Письменник подає себе 

в ролі такого собі роззяви на кшталт 

Містера Біна, який постійно потрапляє 

в дивні пригоди. Свої враження 

викладає жваво, легко, з гумором 

– тонким і не дуже. Американці з 

Брайсоновскої подачі виглядають 

пересиченими, малодосвідченими, 

пожадливими і не завжди 

вихованими. А чудеса американської 

техніки, високий рівень життя 

громадян та самодостатність супер-

країни контрастують з чудернацтвами 

та майже абсурдом, які наповнюють її 

побут. На підтвердження наводяться 

рекламні слогани, інструкції до 

оргтехніки, оголошення в ресторанах і 

безглузді дані з офіційної статистики. 

Одначе за всією кумедністю обраних 

сюжетів і образів чітко простежується 

патріотизм і розважливий розум 

автора книги. Америка в очах 

Брайсона – велика, багата, 

різноманітна, одним словом, «країна 

великих можливостей».

Для того, щоб відчути задоволення від 

знайомства з новими містами і красою 

природи, не обов’язково вирушати 

за три моря. Достатньо згадати, 

скільки багатств криється 

в анналах рідної 

країни. Путівник 
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«Перемогли разом», «Мелодії 

Південного Бугу», «Калинові 

острови», «АгроСвіт», «На хвилях 

Світязю», «Професіонал ефіру», 

телекінофоруму «Разом».

• Проведення прес-конференцій за 

участю відомих особистостей.

Окрема сфера діяльності – 

видання книжок з питань розвитку 

інформаційної сфери, історії, 

літератури, мистецтва тощо.

Професійні якості та технічні 

надбання:

• Своя база даних про поліграфічні 

структури, видавців та видавничі 

організації.

• Значний досвід та плідна співпраця 

з телерадіокомпаніями цілодобового 

обсягу мовлення,  іншими 

підприємствами.

• Охоплення всієї території України та 

80 країн світу.

Співпрацюючи з нами, ви завжди 

перебуватимете на видноті і на крок 

попереду! 

Більш детальна інформація, 

замовлення та пропозиції про 

співпрацю за тел./факс: 545-72-32, 

e-mail: fvd-kiev@bigmir.net 

Дирекція фестивально-виставкової 

діяльності – державне підприємство 

у складі Державного комітету 

телебачення та радіомовлення 

України. Створене у 2005 році 

для організації та проведення 

міжнародних книжкових виставок за 

державною програмою, телерадіо- 

та кінофестивалів, де засновник чи 

співзасновник – Держкомтелерадіо 

України, видання книжок та надання 

інших послуг.

Сфера діяльності ДП «Дирекція ФВД»:

• Забезпечення щорічної участі 

України у проведенні міжнародних 

виставкових заходів в Республіці 

Білорусь, Російській Федерації, 

Німеччині, Польщі, Канаді та інших 

країнах світу.

• Участь в організації щорічних 

телерадіофестивалів «Милосердя», 

«Людина і зброя», «Зелена планета», 

Профі з фестів 
та прем’єр

Ігор ЧЕЛОМБІТЬКО, 
генеральний директор ДФВД 

Міжнародний благодійний фонд 

«Здоров’я майбутнього» спільно 

з Державною акціонерною 

компанією «Укрвидавполіграфія» 

за підтримки Державного 

комітету телебачення і 

радіомовлення України 

завершують підготовчу роботу 

та уже запланували до видання 

новий довідково-навчальний 

посібник «Українсько-польський 

тематичний словник жестової 

мови». Книжка видається з 

благодійною метою і призначена 

для тих, хто глибоко цікавиться 

і вивчає мову жестів. Передусім, 

для учнів спеціалізованих 

навчальних закладів, молоді 

та туристів, які вирушають до 

Польщі чи України, але мають 

серйозні проблеми зі слухом. 

Загалом, вона стане основою 

започаткування щирого 

спілкування між людьми з 

порушеними органами слуху у 

Польщі та в Україні.

Добирачами необхідного 

навчального матеріалу та 

упорядниками посібника 

виступили досвідчені фахівці-

педагоги Житомирської 

спеціалізованої ЗОШ-інтернату 

I–III ступеню для глухих дітей 

Олена Бойчук, Сергій Загорулько, 

Тетяна Безпалько, з польського 

боку – Божена Вантроба та Анжей 

Хачевскі.

Книжка вийде друком наприкінці 

літа – на початку осені 

цього року накладом у 2000 

примірників. 

Мова жестів – 
на рівні душі і серця 
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Альбом «Україна на стародавніх картах. 
Середина ХVII – друга половина XVIII ст.» 

Путівник «Украина. Крепости, замки, 
дворцы…»  А. Івченко

Видавництво «Картографія»
02660, м. Київ, вул. Попудренка, 54 

тел: (044) 559-56-81, факс: (044) 568-53-12
е-mail: marketing@ukrmap.com.ua

www.ukrmap.com.ua

Альбом включає репродукції 

західноєвропейських карт із 

зображенням території України, 

що зберігаються у фондах 
Львівської наукової бібліотеки 

ім. Василя Стефаника НАН України,  

Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету імені 

Івана Франка та Центрального 

державного історичного архіву у 

місті Львові.

В альбомі подані у хронологічному порядку 86 карт 

із зображенням українських земель, що були видані з 

середини ХVІІ  до другої половини XVIIІ ст.

Факсиміле стародавніх карт доповнені ґрунтовними 

описами українською та англійською мовами.

Альбом з репродукціями стародавніх карт продовжує 

започатковану в Україні традицію перевидання 

факсимільних картографічних творів, що мають історичне 

та наукове значення.

Дане видання є продовженням альбому «Україна на 

стародавніх картах. Кінець ХV – перша половина XVII ст.». 

Формат 23,5х32 см; 242 с.; 86 карт; укр., англ. мови; 

суперобкладинка.

Атлас «Знайомтесь. Україна»

«Знайомтесь. Україна» – це 

звернення буде доречне як до 

жителів України, так і чисельних 

туристів, яких з кожним роком стає 

дедалі більше.

Гортаючи сторінки атласу, 

вирушаєш у подорож по «знайомій» 

Україні й майже на кожній сторінці 

відкриваєш для себе нову цікаву 

інформацію – починаючи з історії 

формування нашої держави та 

закінчуючи пам’ятками минулих століть та  сучасності.

Перша частина атласу дає довідкову інформацію про  

історичний розвиток, природні умови і ресурси, населення 

та економіку України. 

Друга частина  містить   відомості краєзнавчого характеру.

На картах областей нанесена різнобічна інформація 

про туристичні об’єкти регіону – найвідоміші історико-

культурні, архітектурні та археологічні пам’ятки, 

маєтки, замки, парки, музеї, курорти, об’єкти природно-

заповідного фонду.

Картографічні зображення доповнюються художніми 

малюнками та фотоілюстраціями.       

Атлас призначений для всіх подорожуючих Україною.

Формат 16х23 см, 144 с., з картами 124 стор., тверда 

обкладинка.

Стародавня українська земля багата 

на визначні пам’ятки. 

Найяскравішою рукотворною її 

окрасою є пам’ятки архітектури. 

Вивчення архітектурної спадщини 

допомагає уявити культурне 

середовище, у якому формувався 

український народ.   Війни і 

соціальні потрясіння ХХ століття 

знищили безліч пам’яток 

архітектури, але й те, що 

збереглося, дає уяву про українське архітектурне минуле. 

У путівнику за регіональним принципом подано відомості 

про уцілілі бодай фрагментарно матеріальні свідчення 

історичних подій на українських землях – пам’ятки історії 

та культури, значна частина яких має загальнолюдське 

значення.

Путівник має 3 розділи:

• античні міста-держави, міста-фортеці Криму, 

древньоруські міста

• фортеці та замки ХІІІ-ХVIII ст.

• палаци, маєтки, парки ХVII-ХХ ст.

Видання містить понад 1000 авторських фотографій, 48 

карт та малюнки – реконструкції об’єктів. 

Формат 14,3х21, 600 с., м’яка обкладинка.

Атлас «Глобальні проблеми Світу»

Атлас пропонує сучасний погляд 

на Світ початку ХХІ сторіччя. За 

допомогою тематичних карт він 

дає уявлення про різноманітність 

моделей розвитку країн. Атлас 

демонструє явища, що загрожують 

людству, порівнює економічні, 

соціальні перспективи країн, 

спираючись на велику кількість 

актуальних даних, зібраних 
Світовим банком. Тільки визнавши небезпеку, ми зможемо 

об’єднати наші зусилля в побудові нового, кращого світу 

для всіх.

Атлас містить 32 кольорові карти, 75 кольорових 

фотографій з цілого світу. Видання доповнено 

статистичними показниками, словником уживаних термінів, 

таблицями, графіками, діаграмами, переліком літературних 

джерел і примітками. 

Формат 18,9 х 24,6 см, 144 с., м’яка обкладинка. 

Атлас виданий за фінансової підтримки концерну 

«Галнафтогаз»

видавництво Картографія
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Неля вже не ходить по стелі, 

адже вона подорослішала, а 

дорослим дівчатам не личить 

ходити вниз головою… 

Але що це? У класі новенький! 

І, здається, він може не лише 

ходити по стелі, а значно 

більше, набагато більше! І 

сказати, що цьому особливо 

Євгенія Кононенко «Неля сходить зі стелі»

зраділи вчителі, означало б збрехати… А це значить, що 

справжні пригоди тільки починаються…

Андерсена вважають чарівником – 

його казки ніколи не старішають і 

продовжуються в нових історіях.

Ось і наша диво-книжка, в якій для 

відображення трепетного світла 

«Снів Ганса Християна» об’єдналися 

таланти дуже багатьох людей, веде у 

нову дійсність. 

Тож відчуйте особливе світло й 

тепло, турботу й ніжність цих снів – 

«Сни Ганса Християна»

разом із тими, хто подбав про гармонію тексту й малюнків, 

виготовив декілька видів паперу, витончену палітурку, 

охайно зшив чудесно надруковані сторінки… 

Здивуйтеся цим деталям та нюансам. І, можливо, з цією 

книжкою й Андерсеном ви теж невдовзі спробуєте створити 

власні дива.

Переказала – Леся Воронина.

Намалювала – Катерина Штанко.

Дмитро Малаков «Ніби й не було війни…»
Неможливо вгадати «з першого 

погляду», де розташований цей 

пляж, якої національності фотограф 

(та й герої знімка) і що станеться з 

цими засмаглими молодими людьми 

за годину, день, місяць. 

Київ, Труханів острів, 1943 рік, 

невідомий угорський фотограф, 

який не мав жодних ідеологічних 

настанов і просто знімкував життя, 

зафіксував веселу компанію, що складається з тих, хто 

«прийшов» у це місто і жив тут «до приходу». Тобто – з 

окупантів і колаборантів. 

Дмитро Малаков пояснює, коментує, тлумачить не лише 

сторінки архівної знахідки, – читач має змогу вдивитися в 

обличчя людей на старих світлинах, розглянути краєвиди 

й будинки Києва, якого вже немає. Ця унікальна книжка 

без ідеологічних кліше й педальованої риторики змінює 

уявлення про столицю України часів окупації, про стосунки 

людей, які пережили той час і ті обставини.

видавництво Грані-T

Видавництво «ГРАНІ-Т»
Україна, 02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, б. 2, оф. 10

тел./факс: (044) 200-12-57, 200-12-58, 200-12-59 
е-mail:  office@grani-t.info, www.grani-t.com.ua

Час породжує титанів, володарів 

думок. Але той же час подекуди 

примушує по-новому вгледітися у 

знайомі постаті, глибше збагнути, 

зрозуміти як їхнє життя, так і 

спадщину, що вони залишили по собі.

І це не чиясь примха, це діалектика 

поступу, без якого життя, його 

вдосконалення, Гармонія приречені. 

Тим більше, коли йдеться про Творця, 

Пророка, таку особистість, якою був 

Шевченко. А чи «був»? Він є і буде. 

Сердечний рай, або «Оксана»

Певен, що не одне покоління вивчатиме поліфонію його 

коду, який увібрав в себе Всесвіт Людини, її почуттів, 

бажань, прагнень, її вищого призначення. І цей же код 

умістив у собі історію держави, народу. Складний процес 

творення їхньої довершеності.

Ян Твардовський «Ще одна молитва»
Ян Твардовський (1915—2006) — 

священик з Варшави, який писав 

вірші й ніколи не казав про себе, що 

він — поет. 

Єдиним важливим для нього 

критерієм було людське серце — 

вразливе, яке шукає істини, доброти, 

любові, автентизму і щирості. Він не 

хотів навертати — але навертав, не 

хотів нікого вчити — однак учив. 
Йому вдалося подолати межі віку своїх читачів, межі 

власної країни і Римо-Католицької Церкви. 

Збірка «Ще одна молитва» розпочинається текстами, що 

писалися на початку 50—60-х років минулого століття, 

а завершується віршем, написаним у день смерті поета. 

Окрім поетичних текстів, до книги увійшли також прозові 

фраґменти — рефлексії, філософські медитації та проповіді.

непересічних особистостей, які шлях до власної мрії 

здолали з неабияким успіхом: Теодора Рузвельта – одного з 

найуспішніших президентів США; Марґарет Тетчер – першої 

видатної жінки-політика в сучасній історії; Евариста Ґалуа 

– генія математики; Енді Воргола – засновника нового 

напряму в мистецтві – поп-арту; та Михайла Дзиндри – 

знаменитого українського скульптора-модерніста.

Книжка для допитливих мрійників.

Шлях до мрії завжди непростий, 

але якщо мрія того варта – цей 

шлях неодмінно слід здолати, щоби 

зробити щасливим не лише себе, 

але й багатьох людей, які живуть із 

тобою поруч. 

Письменниця Анастасія 

Крачковська переконана в цьому, 

а тому запрошує тебе у подорож 

в часі, протягом якої ти зможеш 

познайомитися з дитинством п’ятьох 

Анастасія Крачковська про...
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Видавництво «Юніверс»
08293, м. Буча, Київська область, 

вул. Тарасівська, 32, кімн. 165 
тел. (044) 223-94-99

01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 52, кімн. 31 
тел. (044) 581-33-65

е-mail: univers-kiev@ukr.net
www.universe-books.com.ua

Томас Манн «Зачарована гора»

Салман Рушді «Опівнічні діти»

Карл Ясперс «Психологія світоглядів»

Шеймас Гіні «Відкритий ґрунт»

Чеслав Мілош «Вибрані твори»

видавництво Юніверс

Поезія; Статті / Пер з пол. – К.: 

Юніверс, 2008. – 352 с. (Лауреати 

Нобелевської премії).

«Вибрані твори» Чеслава 

Мілоша (1911 – 2004), лауреата 

Нобелевської премії, було 

укладено на основі аналогічного 

видання – «Вибрані поезії» 

(Краків, 1996), яке склав сам 

автор, дібравши найкращі, 

найцікавіші, на його власну 

думку, твори. Крім того, до 

книжки ввійшла промова, виголошена Чеславом Мілошем 

при отриманні Нобелевської премії, його лекції про поезію, 

прочитані в Гарвардському університеті й опубліковані під 

назвою «Свідчення поезії. Шість лекцій про недуги нашого 

сторіччя». Чеслав Мілош був не лише видатним поетом, 

а й автором багатьох прозових – художніх, наукових та 

публіцистичних творів, які належать до скарбниці польської 

та світової культури і які поки що відомі в Україні лише 

знавцям польської мови.

Роман / Пер. з нім. Р. Осадчук – К.: 

Юніверс, 2008. – 424 с. (Лауреати 

Нобелевської премії).

Інтрига роману Томаса Манна 

«Зачарована гора» розгортається 

на початку минулого сторіччя. 

Молодий Ганс Касторп навідує 

двоюрідного брата в санаторії 

Давоса і потрапляє під чари 

мікрокосмосу тих, хто «живе 

нагорі». Серед неповторної 

атмосфери декадансу й зачаєної 

смерті Ганс Касторп знайомиться 

з яскравими персонажами: паном 

Сеттембріні, адвокатом поступу й 

просвітництва, містичним єзуїтом 

Нафтою, екзотичним гедоністом 

Пепперкорном та магнетичною 

пані Шоша, втіленням любовного 

потягу. Тритижневі гостини Ганса 

затягуються на довгі роки, й 

зачароване поле Гори розриває 

лише несподіваний удар грому, 

провісник війни. «Зачарована 

гора» – ключовий філософський 

роман не лише німецької, а й 

всієї європейської літератури ХХ 

сторіччя.

Роман / Пер з англ. Н. Трохим. – К.: 

Юніверс, 2007. – 704 с.

Ахмед Салман Рушді, сучасний 

англійський письменник 

індійського походження, 

автор сімох романів, а також 

всесвітньовідомого роману 

«Сатанинські вірші», народився 

1947 року в Бомбеї. Дебютував 

в літературі романом «Грімус» 

(1975). «Опівнічні діти» 

(1981) – другий роман Рушді. 

Саме він приніс своєму творцеві визнання критиків і 

читачів, переклади багатьма мовами і кілька престижних 

літературних премій, зокрема «Букерівську премію». Якщо 

роман «Сатанинські вірші» викликав суперечливі оцінки, то 

«Опівнічні діти» досі збирають щедрий урожай схвальних, 

захопливих відгуків. 

Твори / Пер. з англ. О. 

Мокровольський – К.: Юніверс, 2008. 

– 344 с. (Лауреати Нобелевської 

премії).

Шеймас Гіні народився 1939 року 

в графстві Деррі, у Північній 

Ірландії. Перша збірка поезій 

«Смерть натураліста» вийшла 

друком у 1966 році. Відтоді 

опубліковано чимало його книжок: 

поезія, критика, переклади, які 

принесли авторові заслужену 

славу одного з провідних поетів свого покоління. Лауреат 

Нобелівської премії в галузі літератури (1995).

/ Пер з нім. О. Кислюк, Р. Осадчук. 

– К.: Юніверс, 2009. – 464 с. 

(Філософська думка).

У серії «Філософська думка» 

до уваги українського читача 

пропонується твір видатного 

німецького філософа-

екзистенціаліста і психіатра Карла 

Ясперса (1883 – 1969) «Психологія 

світоглядів».
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Основные преимущества:
Скорость работы 
Благодаря программному обеспечению, PocketBook 

работает значительно быстрее аналогов. Это заметно как 

при перелистывании обычного текста, так и при открытии 

и перелистывании больших файлов формата PDF и DJVU.

«Всеядность»
PocketBook читает файлы основных текстовых и 

графических форматов: PDF, RTF, FB2, FB2.ZIP, TXT, HTML, 

DJVU, CHM, PRC, EPUB, DOC, TCR, а также картинки в 

формате JPEG и музыку в MP3. Самое примечательное 

то, что эти форматы не нуждаются в специальной 

конвертации! Книжка подключается к компьютеру при 

помощи кабеля, который идет в комплекте, и распознается 

как обычный съемный диск, без каких-либо специальных 

драйверов. Подключили, скопировали, отключили – 

читаем!

Простота управления
PocketBook управляется интуитивно, одним джойстиком! 

Первый раз включил книгу – и такое ощущение, что ты 

читал ее всю жизнь. Никаких лишних кнопок на лицевой 

стороне нет. Они просто там не нужны. Для удобства сбоку 

расположены дополнительные кнопки, назначение которых 

можно устанавливать самому. Джойстик тоже можно 

переназначить. 

является отечественное устройство PocketBook 301 plus. 

PocketBook  –  это результат совместной работы 

тайваньской компании Netronix, одного из ведущих 

производителей электронных книг в мире, американской 

компании Western Graphics и украинской компании Most 

Publishing.

Абсолютно идентичное по внешнему виду своим клонам 

(Orsio, CyBook, FoxIt и т.д.) устройство имеет 

уникальное программное обеспечение, 

которое делает PocketBook 

явным мировым лидером 

среди электронных 

книжек с 6-дюймовым 

бумагоподобным экраном.

Можно ли забыть о том, как выглядит настоящая книга?
Такое заявление кажется абсурдным. Пожалуй, да. Для 
нашего поколения. А вот что будет в будущем? 
Вполне возможно, что не только удобство пользования 
«одной книгой, где есть  все книги», но и немаловажный ныне 
экологический фактор сделают обычную книгу раритетом. 
Нонсенс? Ну, почему же? Просто другой носитель 
информации. Мы ведь уже не читаем на табличках. 

PocketBook 
301 plus

Что ж, давайте перейдем к основной теме статьи: 

электронной бумаге.

Технология «электронной бумаги» является, наверное, 

одним из самых значимых изобретений последних лет. 

Его можно сравнить с появлением кинематографа как 

альтернативы театру. Ведь, по сути, имея одно устройство 

для чтения электронных книг и доступ в Интернет, можно 

прочитать все, что написано. Почти все, разве что кроме 

рисунков в пещерах. Хотя и их можно при большом 

желании достать в электронном виде.

Самое главное достоинство 

«электронной бумаги» – это абсолютная 

безвредность для глаз: зрительное 

восприятие на уровне обычной бумаги. 

На основе этой технологии были 

разработаны так называемые «e-book» 

– устройства для чтения электронных 

книг.

Одним из ярких представителей e-book 

«Одна 
книга, 
где есть 
все 
книги»!

PocketBook
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Программа для чтения RSS-новостей – PocketNews 

позволяет пользователю подключится к компьютеру и 

быстро скачать новости с любимых сайтов для чтения в 

дороге.

Игры и дополнительные приложения – уже в базовой 

прошивке на PocketBook также установлены такие 

игры, как Шахматы, Морской бой, Пасьянс и, по 

многочисленным просьбам, игра Судоку.

Вот вкратце, что хотелось сказать об устройстве для чтения 

электронных книг PocketBook.

И в конце один из самых важных факторов: 

PocketBook – единственные, что не «зависают»! 

Поэтому, если Вы сделали для себя выбор читать на 

электронной бумаге, то читайте на PocketBook.

Словари
PocketBook имеет еще одно сильнейшее преимущество 

– словари. Причем, как лицензионные Lingvo, так и 

любые бесплатные. С официального сайта можно скачать 

конвертор и инструкцию по установке. Вы легко можете 

установить Толковый словарь Даля, англо-русский, 

русско-немецкий и многие другие словари. Работа с ними 

очень проста и комфортна. 

16 градаций серого
Уникальная особенность PocketBook – это отображение 

иллюстраций и фотографий в режиме 16 градаций серого. 

Команда PocketBook самостоятельно разработала новый 

драйвер и откалибровала экран на 16 градаций серого. 

Все остальные устройства на рынке отображают 4 или 8 

градаций серого, что сказывается на качестве прорисовки 

фотографий и других изображений.

Функция PDF Reflow
Возможность читать книги и журналы в формате PDF 

как обычную книгу, без дополнительных конвертаций. 

Функция PDF Reflow позволяет автоматически 

переформатировать страницу в формате PDF под размер 

экрана и пользоваться всеми  доступными возможностями 

– увеличение шрифта, создание заметок, работа со 

словарем и т.д. 

Огромная библиотека
PocketBook поддерживает карты памяти форматов SD 

и SDHC, что дает возможность расширения памяти 

до 32 Гб, а это, в свою очередь, равносильно 

приблизительно 30 000 книг.

Дополнительные возможности
Помимо основной функции – чтения, PocketBook умеет 

делать множество различных полезных вещей, которые не 

умеют делать другие книжки:

Заметки – создание цитат из любого места текста в 

отдельный файл для последующего его просмотра с 

возможностью быстрого перехода на выделенное место в 

самой книге.

Поворот экрана на 360 градусов с шагом в 90 – это 

позволяет повернуть книжку в любую позицию и держать 

ее любой рукой.

Поиск – осуществляет поиск слова или его части внутри книги.

Изменение шрифта – читатель может полностью 

настроить под себя: сам шрифт, его размер, межстрочный 

интервал, кодировку, поля книги и т.п. Также можно 

самому устанавливать свои шрифты в формате TrueType.

Быстрый переход на любую страницу – при помощи 

всплывающего меню можно быстро перескакивать на 

любую страницу. Это является очень хорошим подспорьем 

к обычной функции закладок, которая тоже реализована 

на PocketBook.

Управление файлами и папками – уникальная 

возможность PocketBook управлять файлами: удаление, 

копирование, перемещение, добавление в Избранное и 

т.п. Все это можно делать без подключения к компьютеру.

PocketBook
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Тарас Шевченко «Мені тринадцятий минало»

Олександр Стражний 
«Український менталітет»

Галина Левченко «Зачарована казка 
життя Ольги Кобилянської»

Поема. – К.: Книга, 2008. – 384 с.: іл.

ISBN 978-966-8314-50-6

Поема видатного класика української 

літератури І. П. Котляревського 

(1769–1838) з ілюстраціями відомого 

художника-постановника анімаційних 

фільмів, члена спілки кінематографістів 

України Івана Будза.

Іван Котляревський «Енеїда»

Віктор Янович
 «Спадщина тисячоліть»

Олександр Речкалов «Русь: путь к Украине»

Видавництво «Книга» (на видавничому ринку з 2002 р.), 
формує свій імідж якісними, професійними, з високим 
рівнем художнього оформлення книгами за доступними 
цінами. Неодноразово отримувало винагороди на 
міжнародних книжкових виставках-ярмарках в різних 
номінаціях: «Искусство книги» (м. Москва), «За кращу 
книгу» (м. Мінськ), «Срібний Нестор-Літописець», 
«Оригінальний дизайн книги» (м. Київ) та багато інших. 
Спеціалізується на виданні навчальної, наукової та 
науково-популярної літератури історичного,  

видавництво Книга

Видавництво «Книга »
тел./факс: (044) 481-02-19 

e-mail: genkniga@i.com.ua 
www.eurokniga.kiev.ua

Ілюзії. Міфи. Реальність . – К.: «Книга», 

2008. – 368 с. : іл. 

ISBN 978-966-8314-59-9

Ця книжка незвичайна через те, що 

вона розширює межі традиційного, 

прямо скажемо – шаблонного 

уявлення про світовідчуття українців, 

по-своєму відповідає на запитання: 

хто такий українець, чим мешканці 

України відрізняються від європейців і 
росіян, які карти в колоді української ментальності козирні, 

а які биті.

Прочитавши цю книжку, ви по-іншому дивитиметеся на 

людей, розумітимете логіку їхніх вчинків.

Оригінальна систематизація матеріалу, «фірмовий» стиль 

автора та позитивний заряд, який несе ця книжка, роблять 

її унікальною.

Пер. з рос. Ю. Стадніченка – К.: Книга, 

2008. – 448 с.

ISBN 978-966-8314-52-0

Захоплююче історичне дослідження. 

Містить безліч цікавих відомостей і 

оригінальних гіпотез: про походження 

слов’янських, германських, 

романських і кельтських народів; про 

бурхливі події давнини, що вплинули 

на європейську історію, епіцентром 
яких була земля України; про те, де розташовувалися 

Атлантида та інші легендарні країни; про космічні причини 

Великих потопів, глобальних змін клімату й дрейфу 

материків; про походження людини та її місію; про богів 

і Бога; про джерела древньої мудрості й можливості 

створення нової фізики на підставі ведичних уявлень.

Книга розрахована на широке коло читачів, написана 

доступною живою мовою й легко читається, попри 

складність обговорюваних питань.

К.: Книга, 2008. – 16 с.

ISBN 978-966-8314-40-7

Відомий твір Тараса Григоровича 

Шевченка «Мені тринадцятий  

минало» ілюстрував відомий 

художник – постановник 

анімаційних фільмів, член спілки 

кінематографістів України Іван Будз.

Для дітей старшого дошкільного та 

молодшого шкільного віку.

Монографія. К.: Книга, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-8314-56-8

У книзі пропонуються спостереження 

за етапами становлення творчої 

особистості О. Кобилянської, котра 

змогла репрезентувати свою жіночу 

інакшість всупереч патріархальності. 

Вихідним пунктом для аналізу 

власне художніх творів мисткині став 

висновок авторки монографії про те, 
що психічне життя О. Кобилянської перебувало у пошуках 

об’єднувального символу для узгодження природного 

протесту проти накидуваних зовні вимог і, водночас, 

інтеріоризованого «вторинного» застосування примусу в 

ставленні до свого внутрішнього життя.

К.: Книга, 2009.

ISBN 978-966-8314-61-2

Нова книга О. Речкалова  

хронологічно продовжує події, 

викладені у попередній праці автора 

«Кто ты Русь: первые времена 

и первых князей вспоминая…». 

Починаючи  розповідь з часів 

монгольської навали на територію 

тодішньої України, головну увагу 

автор приділяє процесу звільнення українських земель 

від татарського ярма, їх входження до складу Великого 

князівства Литовського та Польського королівства. На 

прикладі династії князів Острозьких розповідається про 

зародження українських княжих родів та про їхню роль у 

подіях того часу.

філософського та  психологічного спрямування, 
художньої літератури, в т. ч. серії «Вибрані твори» 
вітчизняних класиків, дитячої літератури, мистецьких 
видань. В доробку також започатковані серії: «Твори 
української діаспори», «Культурно-історична спадщина 
України», «Українська авангардна проза».
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212х280 мм; 88 с.; обкл.

7-9 років 

Книжка розрахована на 

розвиток логічного мислення 

та творчих задатків дитини. 

На сторінках видання 

дитина зможе самостійно 

розгадувати заплутані 

головоломки та ребуси, 

виконувати цікаві завдання, 

а також розфарбовувати 

картинки. Представлені 

«Корисні ігри» не дадуть 

дитині нудьгувати. 

«Корисні ігри»

видавництво Перо

235х170 мм; 20 с.; 

картон

4+ років 

Книга цікава тим, що 

можна записувати 

букви та стирати 

їх за допомогою 

вологої серветки. 

Крім того, книжка 

допоможе розвинути 

iнтелект дитини. 

А. Супрун «Пишемо букви» 
Серія «Пиши і стирай»

Малюк познайомиться з буквами, навчиться читати i 

писати. Разом із батьками він зможе виконувати iгровi 

завдання, розглядати картинки i вписувати букви, яких не 

вистачає, у квадратики. 

196х255 мм; 88 с.; 7 Бц

7-10 років 

Книга розповідає юним 

читачам про різноманітний 

тваринний світ нашої земної 

кулі. Дитина ознайомиться з 

природою Євразії, Африки, 

Австралії, Океанії, Північної 

та Південної Америки й 

Антарктиди. Подорож усіма 

куточками нашої планети 

сподобається маленькому 

мандрівникові. 

«Тварини. Дитячий атлас»

Видавництво «Перо»
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 19/21Е

тел./факс: (044) 498-11-97
e-mail: info@pero-press.com.ua

www.pero-press.com.ua

Ф. Брукс та ін. 
«Нова дитяча енциклопедія»

212х275 мм; 320 с.; 7 Бц

8-12 років

Нова книга О. Речкалова. 

Енциклопедія охоплює 

різні галузі знань: історію, 

астрономію, біологію, 

фізику, географію тощо. 

Основні поняття кожної 

науки викладаються 

просто та доступно. У 

книжці описані захоплюючі 

досліди, які дитина може 

провести самостійно, 
є також мапи, таблиці, покажчик та словник наукових 

термінів. Дивовижні ілюстрації роблять текст більш 

наочним.

«Планета Земля» 
Серія «ДЕП»

162х215 мм; 96 с.; 7 Бц

8-11 років 

Книга відкриває перед 

юним читачем дивовижний 

світ географії — науки про 

Землю. У ній розповідається 

про відомих мореплавців 

та мандрівників, 

про будову Землі та 

мінералів, про те, чому 

відбуваються землетруси 

і як зароджуються 

урагани. Книга знайомить 

з мешканцями різних 

природних зон та 

континентів Землі. 

«Легко навчитись писати» 
Серія «Легко навчитись»

212х275 мм; 64 с.; обкл.

5-6 років 

Якщо дошкільнятко не вміє 

писати і не хоче вчитися 

це робити, батькам не 

слід його примушувати. Є 

ліпший спосіб: взяти книгу 

«Легко навчитись писати» і 

показати дитині, як за нею 

можна весело займатись, 

грати в ігри, розв’язувати 

цікаві завдання тощо. Малюк 

обов’язково зацікавиться і 

почне навчатися письму. 
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Видавництво «Казка» існує на видавничому ринку України 8 років. Продукція «Казки» давно полонила серця 
українських читачів, адже книжки цієї видавничої фірми вирізняються високим мистецьким оформленням, 
бездоганним поліграфічним виконанням та глибоким змістом. Книжки для дітей, навчальні довідники та 
посібники, історична, мистецтвознавча, науково-популярна література з логотипом «Казки» стали окрасою 
багатьох державних і домашніх бібліотек. Читачі постійно стежать за «казковими» новинками. І «Казка» 
завжди відповідає високим вимогам сучасності.

Художник О. Кононученко. — К.: Казка, 

2007.  — 64 с.: іл. — (Серія «Легенди та 

перекази»)

Книжка містить адаптовані для юних 

читачів легенди та перекази про 

видатних князів Русі-України. Завдяки 

цікавому викладу, оригінальним 

ілюстраціям княжа доба вітчизняної 

історії постає в усій своїй красі та 

величі.

«Князі України». Легенди та перекази

Лариса Ніцой 
«Невигадані історії про Звіряток-друзяток»

Художник О. Роща – Казка, 2008.  – 

136 с.: іл.

У цій книжці ви знайдете невигадані 

історії про друзів-звірів. Чому 

невигадані? Та ж з вами щось 

схоже трапляється чи не кожного 

дня: вовчишка Маришка дружить 

тільки з «крутенькими», білочка 

Мілочка зі своїм татом професором 

об’їздила півсвіту, однак любить 

жити у рідному лісі, черепашка Пашка ганяє на роликах, 

зайчик Вухастик мріє про велосипед, а друг зайчика вовчик 

Вовкусик закохується! У кого? Далі ви прочитаєте самі. 

Книжка буде цікавою татам, мамам та їхнім малим і великим 

дітям.

«Fairy tales / Казки – 3»
Казки/Пер. з укр. О. Потебня; Художник 

– Н. Стельмах. –  К.: Казка, 2009. – 40 

с.: іл. – (Серія «Let’s read in English! 

Читаймо англійською!») 

Найкращою анотацією до видання 

є лист-відгук вдячної читачки 

Діани Миколаївни з Вінницької 

області. Подаємо мовою оригіналу: 

«Эмоции меня переполняют. Какое 

замечательное издание! Я очень давно 

и, увы, безуспешно искала такие англо-украинские книги 

для детей и вдруг – фейерверк! Не книжка, а праздник – 

яркий, добрый, цветной и красивый. Все непонятные слова 

рядом, даже словари листать не надо и никаких заданий».

Ця книжка містить одну з найвідоміших і найоригінальніших 

українських народних казок — «Казку про Оха». Не тільки 

дітей, а й дорослих зачарує це ошатно оформлене видання. 

За його допомогою  можна вивчати англійську мову, а 

також насолоджуватися оригінальним українським текстом 

– перлиною вітчизняного фольклору.

Художник О. Кононученко. – К.: Казка, 

2008.  – 64 с.: іл. – (Серія «Легенди та 

перекази»)

Книжка містить адаптовані для юних 

читачів легенди та перекази про 

видатних українських князівень, які 

стали відомі завдяки своїй мудрості, 

красі та доброчинності й залишили 

неабиякий слід у вітчизняній історії.

«Українські князівни». 
Легенди та перекази

«Fairy tales / Казки – 2»
Художник О. Кононученко. – К.: Казка, 

2008.  – 48 с.: іл. – (Серія «Let’s read in 

English! Читаймо англійською!»)

Найкращою анотацією до видання 

є лист-відгук вдячної читачки 

Діани Миколаївни з Вінницької 

області. Подаємо мовою оригіналу: 

«Эмоции меня переполняют. Какое 

замечательное издание! Я очень давно 

и, увы, безуспешно искала такие 

англо-украинские книги для детей и вдруг – фейерверк! Не 

книжка, а праздник – яркий, добрый, цветной и красивый. 

Все непонятные слова рядом, даже словари листать не надо 

и никаких заданий».

У книжці зібрано найкращі українські народні казки, такі як 

«Коза-дереза», «Котик і півник» та «Лисиця і вовк».

«Fairy tales / Казки – 1»
Художник О. Кононученко. – К.: Казка, 

2008. – 40 с.: іл. – (Серія «Let’s read in 

English! Читаймо англійською!»)

Найкращою анотацією до видання 

є лист-відгук вдячної читачки 

Діани Миколаївни з Вінницької 

області. Подаємо мовою оригіналу: 

«Эмоции меня переполняют. 

Какое замечательное издание! Я 

очень давно и, увы, безуспешно 

искала такие англо-украинские книги для детей и вдруг 

– фейерверк! Не книжка, а праздник – яркий, добрый, 

цветной и красивый. Все непонятные слова рядом, даже 

словари листать не надо и никаких заданий».

У книжці зібрано найкращі українські народні казки, такі 

як «Колосок», «Пан Коцький», «Лисичка та журавель» та 

«Двоє жадібних ведмежат». 

видавництво Казка
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«Як козаки на весіллі гуляли»
Художник О. Кононученко. – К.: Казка, 

2007.  – 64 с.: іл. 

Відомий вітчизняний режисер 

В. Дахно та його однодумці створили 

цілу серію мультфільмів про трьох 

друзів-козаків, які завдяки своїй 

кмітливості та відчайдушності завжди 

виходять переможцями навіть у 

найважчих ситуаціях. Ці фільми – 

класика українського анімаційного 

кіно. Новим кроком у популяризації козацької тематики 

стала ця книжка, яка у віршованій формі подає історію про 

Ока, Грая й Тура – героїв мультфільмів В. Дахна.

Насолоджуйтесь гарними віршами та неперевершеними 

ілюстраціями за мотивами відомих мультфільмів! 

«Як козаки сіль купували»
Художник О. Кононученко. – К.: Казка, 

2007. – 64 с.: іл.

Відомий вітчизняний режисер 

В. Дахно та його однодумці створили 

цілу серію мультфільмів про трьох 

друзів-козаків, які завдяки своїй 

кмітливості та відчайдушності завжди 

виходять переможцями навіть у 

найважчих ситуаціях. Ці фільми – 

класика українського анімаційного 

кіно. Новим кроком у популяризації козацької тематики 

стала ця книжка, яка у віршованій формі подає історію про 

Ока, Грая й Тура – героїв мультфільмів В. Дахна.

Насолоджуйтесь гарними віршами та неперевершеними 

ілюстраціями за мотивами відомих мультфільмів! 

«Новий довідник: Історія України»
К.: Казка, 2008. – 736 с.

Цей довідник подає відомості з історії 

нашої Вітчизни від найдавніших часів 

до сьогодення.

Завдяки стислому, зрозумілому 

текстові та оригінальній структурі 

користувачі зможуть швидко знайти 

вичерпну відповідь на багато питань 

з історичної проблематики. Його 

можна використовувати як для вивчення окремих тем, так 

і для повторення пройденого. Видання розраховане на 

широке коло користувачів, спосіб викладу та оптимальний 

обсяг матеріалу вирізняє Довідник серед навчальної 

літератури та робить його універсальним.

«Новий довідник: Географія»
К.: Казка, 2008. – 992 с.

Довідник подає вичерпну інформацію 

про різні галузі географічної науки. 

Тут наведено відомості з фізичної 

та соціально-економічної географії 

України, світу, а також повний 

курс загальної географії. Завдяки 

стислому, зрозумілому текстові та 

оригінальній структурі користувачі 

зможуть швидко знайти повну відповідь на багато 

питань з географічної проблематики. Довідник можна 

використовувати як для вивчення окремих тем, так і для 

повторення пройденого. Видання розраховане на широке 

кого користувачів, спосіб викладу та оптимальний обсяг 

матеріалу вирізняє Довідник серед навчальної літератури та 

робить його універсальним.

«Новий довідник: Українська мова. 
Українська література»

К.: Казка, 2007. – 864 с.

Цей довідник подає відомості про 

українську мову та літературу. 

Стислий, зрозумілий текст, наочні 

приклади, а також оригінальна 

структура видання допоможуть 

ґрунтовно і швидко опанувати 

матеріал. 

Його можна використовувати як для вивчення окремих 

тем, так і для повторення пройденого. Видання 

розраховане на широке коло користувачів, спосіб 

викладу та оптимальний обсяг матеріалу вирізняє 

Довідник серед навчальної літератури та робить його 

універсальним.

«Як козаки інопланетянам допомагали»
Художник О. Кононученко. – К.: Казка, 

2008. – 64 с.: іл.

Відомий вітчизняний режисер 

В. Дахно та його однодумці створили 

цілу серію мультфільмів про трьох 

друзів-козаків, які завдяки своїй 

кмітливості та відчайдушності завжди 

виходять переможцями навіть у 

найважчих ситуаціях. Ці фільми – 

класика українського анімаційного 

кіно. Новим кроком у популяризації козацької тематики 

стала ця книжка, яка у віршованій формі подає історію про 

Ока, Грая й Тура – героїв мультфільмів В. Дахна.

Насолоджуйтесь гарними віршами та неперевершеними 

ілюстраціями за мотивами відомих мультфільмів! 

видавництво Казка
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Німецька компанія «Hannecke» – 
відомий виробник торгівельного та виставкового 
обладнання. Спеціалізація компанії – виробництво 
мобільних систем для книготоргівлі, торгівлі 
газетно-журнальною продукцією, аудіо- та відеоносіями.

Головна перевага такого обладнання – оптимальне 
розташування продукції з врахуванням її формату, що 
дозволяє зменшити демонстраційні площі та максимально 
представити асортимент. У конструкції та дизайні втілені усі 
елементи оздоблення, які необхідні для найкращої презентації 
товару і роблять його більш привабливим та доступним для 
споживача.

Компанія має наміри презентувати свою продукцію 
широкому колу потенційних партнерів: великим мережам 
супермаркетів, спеціалізованим книжковим магазинам, 
роздрібним торгівельним закладам, підприємствам сфери 
послуг та автомобільним заправним станціям.

Представник компанії Hannecke в Україні
Валерій Лопатинський

тел.: 8 (067) 577-09-96
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Мережа ресторанів швидкого харчування 
«Єврохата» – успішне поєднання давніх 
українських традицій та сучасного сервісу 
європейського рівня.

Ресторан пропонує:
• комфорт та високий рівень обслуговування
• лояльну цінову політику
• динамічне меню, в якому щотижня з’являються нові 

пропозиції
• традиційні українські блюда та найкращі досягнення 

європейської кухні

Декларуючи доступність, ми досягаємо своєї мети!

Докладнішу інформацію можна знайти на нашому сайті.

«Єврохата» у Кировограді

Ресторан швидкого харчування «Єврохата»:
25009, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2
тел.: +38 (050) 330-81-08
www.evrohata.com.ua
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Крізі Рольф, Остервальд Петер «Вино»

ВАТ«Український науково-дослідний  
інститут спеціальних видів друку» 

тел.: 8 (044) 521-22-26, 
8 (067) 571-22-37

до друку

(переклад з німецької, оригінал –  

видавництво «Sigloch Edition»)

Книжка поєднує опис великої кількості найвідоміших 

елітних сортів вин з усього світу та близько 60 

рецептів різноманітних страв, що підходять до того або 

іншого напою. Видання ілюстровано ексклюзивними 

фотографіями відомих митців.

Серія «Буковина ХІХ – початку ХХ століть»

Рідкісні книжки 

німецьких видавців, 

у яких детально 

відтворено культуру, 

архітектурний стиль 

і повсякденне життя 

Чернівців часів 

Австро-Угорської 

імперії, тепер стануть 

доступними і для 

широкого кола українських читачів. Особливу цінність 

видань «Чернівці та Буковина. Ілюстрований путівник 

(1807–1908 рр.)» Хермана Мітельмана та «Чернівці. 

Альбом 1890–1910 рр.» Крістіана Лунзера, Хельфріда 

Зімана становлять вперше опубліковані в них старовинні 

світлини міста і втрачені колись й віднайдені тепер 

матеріали.

Серія казок «Чарівний світ»

Збірка захоплюючих 

казок різних народів 

світу планується у 

співпраці з державним 

видавництвом «Етнос». 

Разом з національними 

казковими героями 

найменші читачі 

стануть учасниками 

неймовірних пригод. 

Поринувши у чарівний 

світ, що відкриють 

для них сторінки цих 
книг, малята познайомляться з культурою і традиціями, 

притаманними різним країнам світу. До серії увійшли 

казки України, Росії, Словаччини, Чехії, Німеччини, 

Угорщини, Польщі, Франції, тощо.

Гордон Томас «Секретні війни»

Новинка, що з’явилася 

у березні 2009 року у 

видавництві «St. Martin’s 

Press», – «Секретні війни. 

Сто років британської 

розвідки зсередини МІ5 

і МI6» – захоплююча 

історія і для колишніх 

розвідників, і для молодих новачків 

секретної служби (яким варто зробити її 

обов’язковою для читання), і для будь-кого. Найбільша 

цінність книжки полягає в тому, що автор особисто 

знайомий зі справжніми розвідниками, декотрі з яких 

змінювали хід історії. Нові складності розвідувальних 

служб Заходу, зокрема Великої Британії, детально 

описані Томасом Гордоном в «Секретних війнах», 

сьогодні перебувають у таких площинах, як міжнародний 

тероризм, режими-вигнанці (у Північній Кореї, Ірані), 

а також технологічні диверсії, включаючи професійні 

кібератаки, проведені деякими країнами (Росія, Китай) 

та навіть членами західного табору (Ізраїль). Велика 

гра ніколи не закінчиться, і «Секретні війни» – це 

чудова можливість дізнатися про діяльність підрозділів 

військової розвідки МІ5 та МІ6 за останнє сторіччя.

Ріордан Рік «Лабіринт кісток» 
(серія «39 ключів»)

Видання українською 

мовою першої з десяти книг 

серії дитячих бестселерів, 

об’єднаних під назвою «39 

Clues» американського 

видавництва «Scholastic» (саме 

воно познайомило світ з «Гаррі 

Поттером» Джоан Роулінг). 

Автором основної сюжетної 

лінії серії є Рік Ріордан, який 
написав популярні тепер дитячі пригодницькі повісті про 

Персі Джексона та розповіді про богів Олімпу. Створений 

ним «Лабіринт кісток» уже зацікавив Стівена Спілберга, 

і кінокомпанія «Dream Works» придбала права на 

екранізацію цього твору.
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– Анатолію Ісааковичу, скажіть-но, чи знана 

українська література за кордоном?

– Відверто мушу сказати, що творчість нашого письменства 

у світі і, зокрема, в Європі (навіть у Росії) знають 

дуже мало. Те, що відомо там, то не завдяки зусиллям 

державних інституцій, які мали б представляти українську 

літературу за межами України, а радше через особисті 

контакти. Хто як може, той так і пробивається у широкий 

літературний світ.

– Ви, зокрема, як?

– Саме так і роблю – особисто контактую. Передусім, 

подружився з багатьма зарубіжними перекладачами, які 

зацікавилися моїми книжками і вже як зацікавлені особи 

почали пропонувати їх видавництвам. Так, за минулий 

та поточний роки моя книжка «Рассказы о еврейском 

счастье», яка двічі видавалася в Україні, побачила світ у 

Вірменії, Болгарії, Польщі, деякі оповідання надруковані 

в Англії. Зараз перекладачі вже закінчують роботу, і 

книжку видадуть в Швеції, Ізраїлі, Італії, Сербії… Так 

само і з п’єсами. Я познайомився з режисерами в Польщі, 

Болгарії, які знайшли хороших перекладачів, і там видали 

дві збірки п’єс. Окремі з них вже готують до постановки, і 

я сподіваюсь, що в цьому році відбудуться перші прем’єри 

у Варшаві, Софії. Декілька з них перекладено італійською 

та англійською, вже є перші контакти з театрами Мілана та 

Нью-Йорка. Багато моїх п’єс ідуть в театрах Росії, України, 

зокрема, у київських театрах. 

– Добре, коли можна обирати. А загалом, з якими 

труднощами доводиться стикатися письменникові 

сьогодні?

– Літературна творчість не так вже й залежить від 

зовнішніх факторів. Є два типи письменників: тих, хто 

обрав це собі за професією, і ті, кого обрала література. 

Все інше – пустопорожні балачки. В ідеалі письменник 

має бути вільним, але сьогодні це – ілюзія для більшості. 

Анатолій КРИМ:
«Найправдивішу оцінку нашій 
творчості, передусім, дає читач»

Особисто мені не вистачає часу, хоча ось закінчую новий 

роман, підготував збірку оповідань.

– Знаю, що нещодавно Ви вже вступили, так би 

мовити, у вік мудрості, порадували читачів новими 

книжками з нагоди чергового ювілею. Що і де видали?

– Два роки тому вийшов мій двотомник, який швидко 

розійшовся. Видавався в Одесі, наклад становив тисячу 

примірників. До речі, наклади в Україні сьогодні дуже 

маленькі. З читаючої країни ми раптом перетворилися у 

нечитаючу. Тут є й об’єктивні пояснення – телебачення, 

тотальна комп’ютеризація, економічна ситуація… Але це 

виправдовує такий стан книговидавничих справ лише 

частково. Є й інші вагомі причини.

– А саме? 

– По-перше, ми увійшли в інший інформаційний простір, 

по-друге, книжки подорожчали і багатьом людям просто не 

по кишені. Подібна ситуація спостерігається і в Росії, хоча 

там значно більші наклади і масштабніший ринок збуту. 

Наприклад, у жовтні цього року в мене виходить книжка 

у московському видавництві «Зебра Е» накладом, який 

перевищує десять тисяч примірників. Чимало залежить і 

від якості виданої книжки: як її подадуть, який РR-супровід 

тощо. 

– До речі, як ви оцінюєте систему рекламного 

супроводу нових видань в Україні?

– А як можна оцінювати те, чого немає?! У нас цілком 

відсутні такі поняття, як літературні агенції, продюсерство, 

що є цілком звичним за кордоном. Я б із задоволенням 

передав свої бізнесово-видавничі повноваження 

літературному агенту, який отримував би за це свій відсоток, 

і назавжди звільнив би мене від багатьох нетворчих 

проблем. На жаль, нікому передати! На Заході і навіть у 

пост-соціалістичних країнах, таких як, скажімо, Польща чи 

Болгарія, перекладачі матеріально зацікавлені в просуванні 

моїх п’єс. А тому самі шукають театри, режисерів-

постановників… Я приїжджаю туди, як «весільний генерал», 

лише на підписання відповідних контрактів. 

В Росії зазвичай видавництво бере на себе функції 

літературної агенції. Звісно, висувають надто жорсткі і не 

завжди вигідні умови. Але якщо ти хочеш, щоб книжка 

вийшла і дійшла до читача, то чимось доводиться жертвувати.

– Що Ви зараз пишете?

– Закінчую книжку про наше сьогодення. Авторський погляд 

у ній буде дещо незвичний як для такого «безнадійного 

реаліста», яким є Анатолій Крим. Як і сам жанр. Гадаю, що 

до Нового року завершу, і тоді можна буде говорити про 

цю книжку більш предметно. Взагалі будь-який твір має 

відстоятися, як хороше вино.

письменник. Про час і про себе
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– Анатолію Ісааковичу, у чому виражається сьогодні 

конкуренція серед українських письменників?

– Відверто кажучи, я не вважаю, що в літературі взагалі 

може існувати конкуренція. Своєрідне ставлення до 

особистості та творчості колеги по письменницькому цеху 

у сенсі «сприйняття – не сприйняття» – так, але це не є 

конкуренція. Відомий приклад: Лев Толстой не любив і 

завжди сердився, коли при ньому згадували Шекспіра. 

Що це було: вибрик генія чи заздрість «конкурента»? 

Як на мене, про конкуренцію між письменниками смішно 

говорити. Література має бути різнобарвною, а її творці, 

наскільки це можливо, неповторними. Оцінку творчості 

кожного з нас, передусім, дає читач. Найвища нагорода 

для письменника, коли його книжки купують, читають, 

обговорюють. Коли вони дійсно стають явищем і входять в 

літературу. Хоча б на певний час.

– Сьогодні багато говорять про нерівні умови 

існування російської та української літератури в 

Україні. Ваша думка? 

– Як письменник, який добре знає ці проблеми, рішуче 

виступаю за підтримку української книжки державою. Але 

не можна замовчувати і факт існування російськомовних 

книжок українських авторів в нашому літературному 

процесі. Вважаю, що останнім часом російськомовну 

літературу, яка твориться в Україні, ігнорують, звертають 

на неї дедалі менше уваги. Хоча вона має давні і великі 

традиції, починаючи від Віктора Некрасова, Миколи 

Ушакова, Бориса Чичибабіна. Я вже не кажу про 

літературу 20-х років минулого століття, яку чомусь 

називали «південноросійською літературою» (Бабель, 

Катаєв та багато інших). Тому ми разом з часописом 

«Радуга» два роки назад заснували Гоголівську премію для 

українських письменників, які пишуть російською мовою. 

У нас підібралося авторитетне і дуже принципове журі (у 

його складі, зокрема, видатний російський письменник 

Віктор Єрофеєв). Прагнемо зробити премію міжнародною. 

Вона присуджується один раз на рік і лише одній людині 

за визначні твори, які дійсно стали явищем. Першим 

лауреатом цієї премії стала чудова київська письменниця 

Етері Басарія. Другим – добре знаний український поет-

пісняр Юрій Рибчинський. 

– Анатолію Ісааковичу, сподіваємося, що цьому 

сприятиме і наш журнал. До речі, що Ви скажете про 

нагальність та актуальність «Книголюба», як він 

вписується у вітчизняний медійний процес?

– Це дуже своєчасний і потрібний журнал. Преса багато 

пише про політику, події у суспільстві, шоу-бізнесі, про 

шикарні курорти, машини, вілли… Однак майже відсутня 

інформація про літературу, театр, серйозну класичну 

музику, нові книжки і творців вітчизняної культури. Як 

на мене, варто було б видавати-дублювати журнал і 

російською мовою. «Книголюб» був би цікавим та корисним 

і росіянам.

Інтерв’ю вів Михайло КАМІНСЬКИЙ

письменник. Про час і про себе
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творчість юних

Крокодил-добродій

Крокодил лежить в болоті,

Жабку він тримає в роті.

Просить жабка: «Відпусти»

– Та іди собі, іди…

Рибка й медуза

У морі рибка пропливала,

На дні медуза спочивала.

Вона її не сполошила –

Сон додивитись залишила.

Пташка й кіт

Пташка маленька у небі літала.

Зверху на землю вона споглядала. 

Котик ніколи не зможе літати –

Пташку у небі йому не дістати. 

Книжечка-навчалочка

Я книжечка-навчалочка, 

Навчу вас всіх читати,

Бо це не забаганочка, 

А шлях добро пізнати.

Корівка і коник на лузі

Корівка їсть смачну траву,

Пасеться й коник на лугу. 

Вони разом найкращі друзі –

Їм добре, затишно на лузі. 

Аліса, 4 рокиАня, 7 років
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«Жито» і «мир», 
що «книга» і «діти»

Цього разу шість бібліотек дитячих 

установ Волинської області отримали 

1650 томів сучасної дитячої літератури 

та 1000 журналів, які були надані 

засновниками проекту та його 

постійним партнером Міжнародним 

благодійним фондом «Здоров’я 

майбутнього». З метою підтримки 

дітей та засвідчення своєї поваги 

до літератури на свято завітали 

такі поважні гості, як т.в.о. голови 

Держкомтелерадіо України Анатолій 

Мураховський, голова Волинської 

обласної державної адміністрації 

Микола Романюк, міський голова 

Луцька Богдан Шиба, голова правління 

ДАК «Укрвидавполіграфія» Василь 

Продан, президент БФ «Товариство 

«Приятелі дітей» Марина Криса, 

голова МХО «Витанія» Тарас Яценко та 

інші. Подякою дорогим гостям за увагу 

й подарунки стала цікава і змістовна 

дитяча концертна програма.

А вже через декілька днів «Книголюб» 

разом з активістами проекту знову 

вирушив у дорогу та «десантувався» 

у славному місті Житомир, назва 

якого утворена двома життєдайними 

словами: «жито» і «мир». (Хтось 

зауважив, що таке поєднання 

чимось співзвучне зі словами «діти» 

і «книжка».) Цього разу дарунки 

потрапили до рук сиріт та дітей з 

обмеженими можливостями. Дедалі 

більше відомих людей приєднується 

до шляхетної справи просвітництва. 

Так, соліст гурту «Друга ріка» Валерій 

Харчишин, який брав участь в прес-

конференції в Житомирі, відзначив, 

що книга є надзвичайно важливою 

та необхідною для цих знедолених 

дітей. Позбавлені батьківського тепла 

та уваги, саме через читання діти 

пізнають світ, навчаються розрізняти 

поняття «добро» і «зло», разом з 

героями творів отримують перші 

життєві уроки.

Але поповнення бібліотек навчальних 

закладів новими виданнями 

сучасних авторів – це лише перший 

запланований крок. На другому 

етапі всеукраїнського благодійного 

проекту «З книгою – до дітей!» 

волонтери з місцевих організацій 

різних міст впродовж кількох тижнів 

відвідуватимуть дитячі установи та 

читатимуть подаровані книжки разом 

з дітьми. Згодом діти визначать 

найулюбленіші твори, а їх автори 

разом із зірками культури, спорту чи 

шоу-бізнесу приїдуть до них на зустріч. 

Так, як це нещодавно було у Києві, 

в приміщенні загальноосвітньої 

школи-інтернату №14. До дітей 

завітали популярний український 

письменник Андрій Кокотюха та відома 

модель і президент благодійного 

фонду «Обдаровані діти – майбутнє 

України» Влада Литовченко. Шановні 

відвідувачі довго спілкувалися з 

дітьми, відповідали на запитання, 

читали вголос короткі оповідання, 

розповідали історії зі свого дитинства. 

На завершення діти та їхні гості 

сфотографувалися на пам`ять.

Тож слідкуймо за перебігом подій 

всеукраїнського благодійного проекту 

«З книгою – до дітей!» разом з 

«Книголюбом»! Адже триватиме він ще 

довго.

 Заліна БАЗОЄВА

«Я по-доброму заздрю сучасним дітям, бо у моєму 
дитинстві таких прекрасних книжок не було!», 
– розчулився віце-прем’єр-міністр України Іван 
Васюник на черговому заході всеукраїнського 
благодійного проекту «З книгою до дітей!», що 
проходив на Волині у травні. Були при цьому присутні 
і представники журналу «Книголюб». З перших своїх 
кроків наше видання долучилося до цього шляхетного 
проекту і продовжує інформаційно підтримувати 
його поширення Україною. 

грані взаємодії
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Чим є детектив для сучасного читача? Ліками від нудьги? Легкою забавкою 
на ніч? Чи все ж таки ця книга може зайняти гідне місце на полиці? 
Розібратися в цьому допоможуть збірка детективів часів славнозвісного 
Конан Дойля, захоплюючий роман соціальної спрямованості Хеннінга 
Манкелля та драматургічний реверанс Лади Лузіної.

історія. Це відбувається чи 

то через особливу жіночу 

логіку, або її відсутність, 

чи то через тендітність 

душевного складу. Гадаю, 

жінки пишуть більше для 

жінок, ніж для «широкого 

загалу». Не стала винятком 

і нова книга головної 

київської відьмочки Лади 

Лузіної «Мой труп». Історія 

про ексцентричну жінку, 

яка знайшла в своєму 

холодильнику тіло коханця 

і вирішила не звертатися в 

міліцію. Тож вирішувати цю 

проблему їй доводиться самотужки. Головне, щоб світло 

вдома не відключили і агрегат не припинив функціонувати. 

Авторка, як завжди, відкриває двері у напівмагічний 

загадковий світ, з тайнами абсолютно езотеричного 

характеру. Київська містерія – так можна охрестити дух 

твору. Звичайно, присутні кмітливі, суто жіночі цинічні 

репліки про чоловіків і життя. 

Гадаю, з полиць ніколи не зникнуть старі оповідання 

про джентльменів, що розкривають злочини, комісарів 

і офіцерів на службі закону, а також про талановитих 

аматорів, які потрапляють у небезпеку. Адже, коли злочинці 

отримали те, на що заслуговували, а тайна розкрита, спати 

набагато спокійніше…

Ольга ПЕКУР

У житті нам не вистачає системності і передбачуваності, 

тому ми звикли відпочивати разом з детективом – адже 

його світ є більш впорядкованим та безпечним. Ми 

заздалегідь мріємо про зустріч з головним героєм, який 

розв’яже загадку, очікуємо, що в нього буде помічник і 

впевнені, що вони помиляться з першими підозрюваними. 

І найпершим детективом, який спаде на думку, напевне 

буде улюблений ще з дитинства Шерлок Холмс з його 

супутником Ватсоном і помічником – дедуктивним методом. 

Саме для шанувальників старого англійського детективу 

була видана збірка коротких оповідей вікторіанської 

епохи. Популярні англійські і американські журнали 

постійно друкували захоплюючі детективні історії, 

найкращі з яких увійшли в збірку «Не только Холмс». 

Щоб поринути у світ, де постійно відчувається небезпека, 

аромат крові й тайна, достатньо відкрити цю книжку, 

надруковану на спеціальному папері та ілюстровану 

малюнками тих часів, аби підкреслити дух епохи.

Та з часом все змінюється! Так сталося і з сучасним 

детективом. Якщо у старій добрій вікторіанській Англії 

злочин відбувався за лаштунками життя, вночі, потаємно, 

то сучасний злочин – це широкомасштабне злодіяння, що 

впливає на кожного. І всім у таких випадках потрібні герої. 

Принаймні, такої думки дотримується Хеннінг Манкелль в 

останній своїй книзі. Автор продовжує серію про детектива 

шведської поліції Курте Волландере. У «Белой львице» 

Манкелль не полишає свого головного захоплення: любові 

до Африканського континенту й соціальної тематики. 

Головне, що сюжет дійсно цікавий. Тут і група фанатиків-

терористів з Південно-Африканської Республіки, і махінації 

з нерухомістю у Швеції... В центрі подій – комісар, який 

розплутує злочин і розв’язує гордієв вузол. Книжка 

читається на одному диханні, а напружена і загадкова 

атмосфера твору повністю поглинає читача. Тож, якщо 

і є рецепт бестселера, то виглядає він, мабуть, так: 

гідна книжка, освічений автор та, що найважливіше, 

задоволений читач.

Не лише в житті, а й в літературі «дамські 

штучки» не пасують перед світом чоловіків. 

Тому жіночий детектив – це вже окрема 

книгозір. Детектив
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Phantastike в перекладі з грецької – «мистецтво уяви». Уява – чи 
не найголовніша чудернацька людська особливість. Тож можна 
вважати, що фантастичний жанр, як похідний від уяви, надзвичайно 
важливий в людській культурі. Сучасні автори конструюють інші світи, 
вигадують нові цивілізації, розгортають життя на далеких планетах, 
перетасовують своїх героїв у часі і просторі. Але головною метою 
залишається висвітлення та розкриття особливості сучасного життя, 
передбачення щодо його майбутнього розвитку, або просто погляд 
на людей ззовні.

книгозір. Фантастика

Такий кут зору пропонує читачеві 

російський автор Володимир 

Покровський у новому романі «Путі-

Пучі». Це історія про стародавню 

культуру, що збереглася та існує 

досі, а стрижнева ідея якої має 

назву Путі-Пучі. Головна «фішка» 

полягає в тому, що вершини 

майстерності може досягти лише 

той, хто пізнає просту істину у всій 

її повноті. Ця оповідь ведеться від 

прочитати цьогорічне перевидання 

оповідей українського подружжя 

фантастів – Марини та Сергія 

Дяченків. «Эмма и Сфинкс» включає 

в себе дві повісті, два окремі 

оповідання і цикл «Год Черной 

Лошади». Головні події розповіді, 

ім’ям якої охрещена збірка, 

розгортаються навколо плинності 

часу: «Почему время – идёт, а жизнь 

– проходит? Процессы, казалось 

Що бачить уява,
або І Україна має таланти!

імені звичайної людини, яка нещодавно долучилася до 

неабиякої таємниці. Такий прийом допомагає читачеві 

розкрити і побачити новий світ. Автор влучно наголошує 

на вмінні брати і віддавати, змушуючи замислитися над 

дійсно важливими питаннями. Мабуть, саме тому критики 

позиціонують цю книжку як філософську фантастику. 

Твори Покровського рідко потрапляють на полиці з 

маркуванням «Новинки». Але коли це вже відбувається, то 

автор цілком виправдовує всі читацькі очікування.

Та поряд з романами не менш 

впевнено почуваються і фантастичні 

оповідання. Так, нещодавно побачила 

світ збірка річної антології «Русская 

фантастика – 2009». До книги 

увійшли твори найпопулярніших 

сучасних авторів, таких як Святослав 

Логінов, Джордж Локхард, Генрі 

Лайон Олді та інших. Збірка сповнена 

нелюдських жахів, філософських 

пасажів та інопланетних феєрій. 

Вона надає читачеві можливість потрапити у часи Другої 

Світової війни, шукати разом із героєм Володимира 

Березіна чудо-тварину та насолодитися описами 

неповторного кохання у творах Олді. 

Проте не можна не згадати 

українських авторів. Адже 

Україна має свої письменницькі 

таланти! На підтвердження 

цього можна порадити 

бы, родственные, а выражения для них используются 

разные. Все очень просто: время, в отличие от жизни, 

конца не имеет. Поэтому оно просто идет. В любой момент 

– идет. Потому что, по сути, каждый из этих моментов не 

отличается от прочих. Жизнь же с каждым мгновением 

подходит все ближе и ближе к своему логическому 

завершению, и поэтому жизнь не просто идет – она 

проходит. И когда-нибудь пройдет совсем». 

Для головної героїні Емми, театральної актриси, життя 

збігає секунда за секундою, а для Росса години – лише фон 

його безсмертя. Автори відкривають новий погляд на час; 

тема не нова, але завжди інтригуюча. Настрій передається і 

еволюціонує від оповіді до оповіді. І не дивлячись на те, що 

вони майже не пов’язані між собою, не виникає питання 

чому вони знаходяться в одному виданні. Відчуття 

деяких взаємозв’язків – маленький бонус, що не може 

не подобатися.

Письменники-фантасти дарують нове 

око та відкривають шосте відчуття. 

Різнобічність їхніх творів полягає 

в цікавих, захоплюючих сюжетах 

і глибокому змісті. Саме в 

фантастичних творах, серед 

хитросплетінь людської уяви, 

можливість знайти істину стає 

найімовірнішою.

Ольга ПЕКУР
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Так, саме найкращу, а не першу-ліпшу пачку кольорового 

паперу, якщо ми прагнемо виховати, а не занапастити 

свою дитину. Останнім часом не лише на екранах 

телевізорів та в комп’ютерних іграх, а й в літературному 

світі на перший план виходять прибульці з заходу у 

вигляді коміксів з монстрами та мутантами в головних 

ролях. Улюбленими персонажами сучасних дітей стають 

гібриди людини та павука або жінки та кішки. Тут постає 

питання: чи можна на цих прикладах навчити дитину 

сприймати загальнолюдські цінності та гармонійно існувати 

в суспільстві? Тож до підбору дитячої літератури слід 

ставитися по-дорослому серйозно.

Тим більше, що обирати в наш час є з чого. Можливо, хтось 

і досі вважає, що українська дитяча література не існує. 

Та спішу вас порадувати – в Україні вистачає талановитих 

авторів, які пишуть прекрасні твори для малят. Це й Леся 

Вороніна з її відомою серією книжок про «Суперагента 

000», і Сашко Гаврош з надзвичайними пригодами «Тричі 

славного розбійника Пинті», і Олександр Германський з 

«Пригодами вужа Ониська» та «Бабуся оголошує війну», 

і Галина Малик та її «Вуйко Йой», Андрій Кокотюха із 

серією книжок під однією назвою «Рік пригод» та інші. 

Надзвичайні, фантастичні з одного боку, вони не несуть 

в собі пропаганди насильства та жорстокості. Твори цих 

авторів можна і треба читати дітям. А найприємніше те, що 

з кожним роком кількість дитячих авторів зростає.

Але, щоб обрати корисну дитячу книжку, замало знати 

напам’ять імена авторів. В цій справі існує декілька 

загальних правил, дотримання яких може стати вам у нагоді.

час вивчення змісту книжки. Ще один принциповий момент 

– фарба. Всі пам’ятають «якісні» газети, що залишають 

відбитки на руках. В дитячій літературі це неприпустимо. 

Та якість видання – це одне. А головне все ж таки – зміст. 

За словами психологів, для дошкільнят незамінні казки. 

Ці твори дуже близькі для малюків та відображають всі 

людські емоції: добро і зло, кохання та ненависть, гнів 

та страх, сум та радість. До того ж, в них описано багато 

життєвих ситуацій, з якими дитина може стикатися в 

повсякденні. Цей вид дитячої літератури – чудовий 

вихователь. Якщо ваша дитина не любить банні процедури, 

можна прочитати їй «Мийдодіра» К. Чуковського, 

а привчати до прибирання іграшок за допомогою 

«Федориного горя». Але не можна забувати про підвищену 

чутливість дітей. В ранньому віці не варто читати їм 

книжки, в яких пишуть про смерть, сирітство та казки-

жахи. 

І наостанку. Не треба звертатись до психологів, щоб 

поставити «діагноз» книжці, – достатньо самостійно 

оцінити малюнки та прочитати хоча б кілька сторінок. 

Адже неякісна книжкова продукція може викликати у вашої 

дитини літературне отруєння на багато років.

Леся ВОРОНІНА, письменниця:

«Перш ніж придбати книжку – подивіться на її зовнішній 

вигляд. Не беріть видання, оформлені непрофесійно, 

в стилі «кіча». Обов’язково треба прочитати одну 

чи дві сторінки. Неправильні, неоковирні побудови 

речення, стилістичні та граматичні помилки одразу 

повинні застерегти вас від придбання такого примірника 

книжкового покруча. Найправильніша книга не має бути 

нудною, щоб не змушувати дитину тікати від читання. 

Книжка повинна захоплювати з перших сторінок».

Алла СЛОТВИНСЬКА,  

керівник психологічної служби школи «Афіни»:

«Обираючи книжку, обов’язково зверніть увагу на 

малюнки. Вони не повинні бути агресивними, неприємними 

та гнітючими. Щоправда, в міру страшні казки та ілюстрації 

теж можуть бути корисними, тому що дитина, читаючи, 

концентрує свої побоювання на книжкових героях. Такі 

книжки допомагають виявити дитячі фобії та сприяють їх 

подоланню».

Заліна БАЗОЄВА

Перше, на що слід звернути 

увагу, – це технічні 

характеристики книжки. 

Малюнки повинні бути в міру 

яскравими і в жодному разі 

не кислотними, тому що 

такі кольори діють на дітей 

дратівливо та розсіюють 

увагу. Окрім того, папір 

видання повинен бути 

щільним, щоб не так легко 

було його розірвати. До того 

ж бажано обирати книжку 

без загострених країв, щоб 

запобігти порізам малюка під 

Світ пізнання чи 
кольоровий «тероризм»?
Дитяча книжка!.. Це найперше, що спало мені на думку, коли довелося 
обирати подарунок для дочки подруги. Та не так сталося, як гадалося. Походила-
покружляла між полицями книгарні і вийшла з порожніми руками. Ще раз 
пересвідчилась, що придбати хорошу книжку –  не таке вже й легке завдання. 
Ну як серед такого розмаїття  яскравих палітурок та гучних назв не розгубитися та 
обрати саме ту, найкращу і найнеобхіднішу  книжку?
Обрати, не можна помилитися!

до 16 та. . .
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Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я майбутнього» 
спільно з редакцією журналу «Книголюб» 

оголошують творчий  конкурс дитячого малюнку 
під загальною назвою  «Намалюй свою книжку». 

Конкурс дитячого малюнку

Діти – наше світле майбутнє!
Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я майбутнього» і Державна акціонерна компанія 

«Укрвидавполіграфія», за підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення 
України, плідно співпрацюють над актуальними проблемами дітей,

що позбавлені батьківського піклування.

Ми закликаємо всіх громадян України об’єднатися для цієї шляхетної спільної мети.
Адже участь у цій надважливій справі кожної небайдужої особи, кожна гривня,

що вкладена в дитину, робить ще реальнішим гармонійне та стабільне
суспільство в майбутньому.

ВСІ ДІТИ РІВНІ, І В КОЖНОМУ З НИХ – НЕОЦІНЕННЕ БАГАТСТВО!
тел.: 8 050 579 34 63  Платок Анна (Президент фонду)

e-mail: fond@ourfuture.org.ua
 http: www.ourfuture.org.ua

Всі свої малюнки-«обкладинки» надсилайте за адресою Фонду, 
яка вказана у журналі «Книголюб».
Найкращі три роботи та фотографії їх авторів за рішенням 
авторитетного журі будуть надруковані у журналі наприкінці 
року. Автор роботи, яка посяде перше місце, отримає 
спеціальний приз.

Два інші лідери матимуть нагоду вибрати будь-яку книжку 
серед блоків рекламних новинок видавництв, вміщених у 
даному номері журналу. 
Бажаємо творчого натхнення і перемоги у нашому конкурсі!

Журі конкурсуfond@ourfuture.org.ua        www.ourfure.org.ua

Умови конкурсу:

до участі запрошуються діти шкільного 
віку (6-17 років);

необхідно зобразити кольорову 
обкладинку книжки на тему народної казки 
чи мультфільму;

чистим листом для обкладинки може 
бути навіть звичайний папір з учнівського 
зошита;

розмір ілюстрації не повинен 
перевищувати стандартний альбомний лист;

приймаються лише оригінальні авторські 
роботи, що відповідають умовам конкурсу.
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бібліографічний шедевр

На святій землі Києво-Печерської лаври вже понад 

тридцять п’ять років діє Музей книги і друкарства України. 

У його колекції – зібрання книг кирилівського і латинського 

шрифтів, виданих в Україні у XVI–XVIІІ століттях (близько 

700 кириличних стародруків), рідкісні іноземні видання.

Унікальними перлинами музейної колекції є перша 

українська друкована книга – львівське видання 

Івана Федорова «Апостол» 1574 року, головна праця 

першодрукаря «Острозька Біблія» 1580–1581 років (2 

« Золота книга 
українського письменного люду

примірники), перше 

повне видання Біблії 

церковнослов’янською 

мовою, прижиттєві 

твори видатних діячів 

української культури 

XVII століття Лазаря 

Барановича, Йоаникія 

Галятовського, Памво 

Беринди, Інокентія 

Гізеля, Петра Могили. 

На виднотi серед цінних фоліантів і «Патерик Печерський», 

виданий вперше церковнослов’янською мовою друкарнею 

Києво-Печерської лаври з благословіння її архімандрита 

Інокентія Гізеля. Книга занесена до світових каталогів 

особливо цінних і рідкісних видань. У колекції музею 

зберігаються два примірники цього вітчизняного 

бібліографічного шедевру.

Свого часу Михайло Грушевський зазначав, що «не «Слово 

о полку Ігоревім», не «Закон і благодать», не Літопис, а 

Патерик став тим вічно відновлюваним, поширюваним, а з 

початком нашого друкарства – неустанно передрукованим 

твором старого нашого письменства, «золотою книгою» 

українського письменного люду, джерелом його 

літературної утіхи і морального повчання».

«Києво-Печерський патерик» – збірка оповідань про 

початок існування Печерського монастиря та його перших 

ченців – належить до найвідоміших пам’яток давнього 

українського письменства. Текст книги складений на 

зламі XII–XIII століть і доповнювався до кінця століття. 

Книга була призначена для домашнього читання вголос, 

закликала «к подражанию житий преподобныхъ», подавала 

зразки християнської етики, смиренної мудрості. Вперше 

книга була надрукована польською мовою в 1635 році в 

Києві Сильвестром (Коссовим). Мовою оригіналу «Патерик 

Печерський» був виданий, як уже згадувалося, в друкарні 

Києво-Печерської лаври у 1661 році. Видання цієї книги 

було одним з етапів канонізації печерських отців, яку 

розпочав Петро Могила. 

Як свідчать у передмові видавці, книгу готували до друку у 

важку годину, в час Руїни, «в сея лютая времена… посреди 

огня и бєд различных». Текст і графіка книги утворюють 

єдине ціле. Ілюстрації до цього видання вирізав гравер 

Ілля. «Цей майстер вперше на Україні випустив книгу без 

текстів, зложену із самих гравюр…». «Патерик Печерський» 

вінчає творчий шлях Іллі і певною мірою підсумовує його 

життєвий і художній досвід. 

Як відзначав відомий дослідник мистецтва книги Олексій 

Сидоров: «Подібних «Патерикові» 1661 року книг не знала 

доти жодна зі східнослов’янських друкарень кириличного 

шрифту…». «Патерик Печерський», таким чином, є одним 

з найяскравіших прикладів давньоукраїнської книги 

альбомного типу, яка могла побутувати у вигляді багато 

ілюстрованого текстового видання і як збірка лицевих 

зображень, з мінімальною кількістю друкованих чи 

гравірованих написів.

Попри складні історичні обставини, книга вийшла 

розкішною, щедро декорованою, з великою кількістю 

ілюстрацій і була надзвичайно популярною серед народу. 

Багато разів переписувалася, а пізніше перевидавалася. 

Нею щиро захоплювалися освічені люди різних епох, у тому 

числі поети-класики української та російської літератур 

Тарас Шевченко і Олександр Пушкін. Видатний український 

історик Михайло Грушевський назвав «Патерик» 

найпопулярнішим твором давньоруської літератури.

Користь від книги пророкували й самі видавці у передмові. 

Варто сказати, що протягом ХVII–XIX століть у лаврській 

друкарні було здійснено близько 30 видань цієї «золотої 

книги».

Валентина БОЧКОВСЬКА, 
директор Музею книги і друкарства України
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Одним із найяскравіших надбань останніх десятиліть 
в українській поезії Польщі стала творчість Остапа 
Лапського. Своїм оригінальним і потужним словом 
він заперечив думки, що українським письменникам 
у Польщі властиві творча безпорадність, 
приземленість думок і певний герметизм. Не дивно, 
що його творчістю давно зацікавилися критики. 
Зокрема, керівник кафедри української філології 
Варшавського університету професор Степан Козак 
ще у 1965 році написав, що «...Остап Лапський є 
найоригінальнішим поетом...».

У пошуках власного «Я»
Феномен Лапського. 

У своїх ранніх творах Лапський 

вдається до класичної системи 

віршування, зокрема римованих 

чотиривіршів, сонетів. З часом 

випробовує свої сили у писанні 

вільним ритмічним віршем. Свідченням 

творчого зростання поета стає 

рукописна збірка «Згустки», складена 

у 1965 році. Поетичний текст 

творять згустки ностальгії за рідним 

Поліссям, філософські роздуми про 

сенс людського буття, власне місце 

у суспільстві, проблеми стосунків із 

земляками і поляками, діалоги із часом 

та простором.

Візії минулого («Косовиця») 

переплітаються із сучасними 

(«Ольштинщина»). Афористичними 

є настанови поета у «Круговій 

молитві», де він застерігає: «Бійся 

безхребетності». Творчість Остапа 

Лапського усе частіше набуває 

філософського звучання. Афоризми 

переплітаються із фразеологізмами, 

зростає словесна експресія. 

Перевага метафор над порівняннями 

та епітетами робить його поезію 

складнішою для сприймання, однак 

вносить багатозначність, збагачується 

семантика фраз і образів. Мова 

поезій Лапського стає усе густішою. 

«Мій почитачу». Як правило, уся 

збірка радше відображає внутрішній 

світ ліричного героя, аніж об’єктивну 

реальність. Створена поетом дійсність 

стоїть над часом та суспільством, бо 

розкриває таємницю буття взагалі. 

Письменник знову дістає з пам’яті 

пережиті шматки свого дитинства, але 

поетична думка вже блукає у вимірі 

надреальному.

Поет живе у Варшаві та творить 

для свого народу. Він не залишив 

рідної землі, не емігрував, а повіз 

свою Україну з собою і продовжує 

перебувати у ній. У тому часі й 

просторі. А можливо, це єдиний спосіб 

жити і єдиний сенс життя?!

Письменник не стоїть на місці, постійно 

вдосконалюється, заглиблюється в 

історичні, філософські витоки людства. 

Його поетичні твори – це не класична 

поезія і навіть не авангардизм – це 

ліричний симбіоз роздумів автора над 

світобуттям і мемуарні записки до 

майбутніх поколінь. 

Попри солідний вік, Лапського, 

після прочитання його поезії, ніколи 

не сприйматимемо літературним 

пенсіонером. Молодечого потенціалу 

письменника вистачить на не один 

десяток амбіційних початківців. Сила 

слова, сконденсованість мислення, 

філософська вага сплітаються в 

поезії Лапського у велику Ідею, яка 

служить на користь українського 

слова.

Віктор ЯРУЧИК

Письменник надзвичайно прискіпливо 

ставиться до добору слів і тонко 

відчуває мову. Пунктуаційні знаки 

стають зайвими, оскільки практично 

після кожної фрази можна сміливо 

ставити знаки питання й оклику.

Поезія Лапського ставить сотні 

запитань і водночас дає відповіді 

на них. Щоб віднайти їх, читачеві 

усе частіше треба заглиблюватися 

у внутрішню структуру вірша, 

намагатися прочитувати те, що 

заховане у міжрядді строф і фраз. Для 

цього потрібно розуміти енергетику, 

метафізику мови поета.

Очевидно, у поезії Лапського 

зуміли побачити шкоду для себе 

номенклатурники. І «засідка на 

правду» таки була, свідченням цього 

стало звільнення Остапа Лапського 

у 1982 році з польського радіо, ще 

й, як вважає сам письменник, за 

приналежність до «Солідарності».

Разом із незалежністю України 

приходить душевне визволення 

поета. Він знову плідно працює і 

закінчує роботу над книжкою «Моє 

самовизначення». Далі з’являються 

«Про череп’я», «Po czerni bielą» і, 

нарешті, перша надрукована книжка 

Біографічні відомості:

Остап Лапський живе та працює у Варшаві. Відомий як поет, перекладач, 
літературознавець. Свідченням широкого визнання автора в Україні є 
присудження йому міжнародної премії ім. Богдана Лепкого у 2003 році 
та найвищої вітчизняної літературної нагороди – Національної премії 
ім. Т. Шевченка у 2007-му. До речі, Остап Лапський – перший лауреат 
з-за меж України та перший з лауреатів, у якого в Україні ще не 
вийшло жодної книжки. 

нашого цвіту – по всьому світі
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Поєдинок чи поєднання?

бути екранізовані? Чи повинен 

фільм повністю співпадати з 

книгою? Чому екранізація 

улюбленого твору так часто 

розчаровує читача? 

Слушно зазначити, що 

різниця у сприйнятті 

літературного твору 

та кінострічки досить 

разюча. Читання 

– надзвичайно 

інтимний процес, 

він напружує нашу 

уяву, примушуючи 

подумки 

відтворювати 

описувані 

автором події. 

Залежно 

від рівня 

розвитку 

образного 

мислення 

Сьогодні майже необмежені 

можливості кіноіндустрії дозволяють 

«оживити» навіть найсміливіші 

фантазії і задуми літераторів. Проте 

критичний погляд на екранізацію 

як таку неминуче породжує низку 

запитань. Чи усі бестселери можуть 

читача та майстерності письменника, 

людина так чи інакше відчуває власну 

присутність у сюжеті твору. Окрім 

конкретних часово-просторових 

уявлень, під час читання формується 

загальне враження від твору, так би 

мовити, «присмак» книги. Скільки 

книга має читачів, стільки у неї й 

«присмаків». А фільм створює для 

нас конкретні образи, розставляє 

певні акценти, приблизно однаково 

сприймається глядачами та дещо 

уподібнює враження, позбавляючи 

їх отих самих «напівтонів». Звідси й 

судження «книга сподобалася більше 

за фільм»: враження від прочитання 

як результат власних творчих зусиль 

(адже читач – це завжди співавтор) 

часом здаються яскравішими, ніж 

від пасивного споглядання за 

кінострічкою. 

Ставлення до будь-якої екранізації 

завжди суперечливе. Особливо коли 

йдеться про класику літератури. 

Метафоричність прози, приміром, 

Булгакова чи Гоголя, їхній особливий 

стиль, філігранна майстерність 

володіння словом – усе це 

надзвичайно складно, практично 

неможливо охопити кінозором. Якими 

б видовищними не були екранізації 

їхніх творів, проте у кожного 

поціновувача класики в душі живе 

своя Маргарита. А от Роберт Ленгдон 

для всіх один – в особі Тома Генкса, 

що зіграв головну роль в обох 

екранізаціях романів Дена Брауна.

«Янголи та демони» Дена Брауна 

– надзвичайно вдячний матеріал 

для екранізації, як і більшість 

детективів. Заплутаний сюжет, 

головний герой-розумник, щаслива 

розв’язка за мить до знищення 

Ватикану – одним словом, action 

забезпечує успіх спочатку книгам 

Брауна, а потім збирає каси фільмам 

за їхніми мотивами. От тільки у 

своїх «Янголах та демонах» Ден 

Браун недвозначно зачіпає тему 

релігії взагалі та зокрема надмірного 

консерватизму католицької церкви. 

Ця тема приваблює читачів не менш 

ніж карколомні пригоди професора 

Ленгдона. Роздуми про Бога та 

місце церкви у житті людини – ось 

«некоректна» з точки зору Голівуду 

родзинка Брауна. Фільм «Янголи та 

демони» позбавлений філософського 

підтексту, хоча практично дублює 

текст книги. Виконаний у класичному 

стилі гостросюжетних стрічок, він є 

суто комерційним проектом і навряд 

чи увійде в історію кінематографу 

як шедевр кіномистецтва. Втім, 

першоджерелу фільму, вочевидь, 

також не судилося стати 

хрестоматійним твором. 

Анна БОРЩЕВСЬКА

Екранізація літературних творів – явище у кінематографі не нове. Втім, воно 
не втрачає своєї актуальності. Створені письменниками світи, персонажі, що 
існували виключно в уяві читача, почали приваблювати режисерів практично від 
самого початку існування кіно. Відтворити та зафіксувати на плівці закортіло, 
перш за все, захопливі фантастичні твори – як-от «Франкенштейн, або сучасний 
Прометей» Мері Шеллі, екранізація якого з’явилася вже у 1910 році. З того 
часу розпочався синтез літератури та кінематографу. Майстерно написана 
книга давала ідеї для фільму, а популярність твору ще й забезпечувала стрічці 
стовідсоткову увагу глядачів. 

погляд. Книга vs Кіно
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Ответы на вопросы кроссворда 1-го номера журнала 

29

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11

12

14

15 13 16

17 18

19 20 21 22 23

24 25

26 27 28

30

31 32

По горизонтали:

5. Рассказ Чехова

6. Героиня повести Пушкина «Пиковая 

дама»

По горизонтали:

4. Мариенгоф, 8. Метр, 9. Ажаев, 10. Осел, 13. Ронсар, 

14. Сенека, 16. Бернс, 17. Юсов, 21. Пиит, 22. Абдул, 23. 

Моруа, 24. Ланс, 25. Ритм, 26. Страх, 27. Амаду, 28. Анна, 

31. Сафо, 33. Батум, 35. Ерошка, 37. Ростан.

10. Стихотворение Пушкина

11. Рассказ Лермонтова

12. Французский писатель Светлана СВЕТЛОВА

15. Норвежский писатель, автор романа «Голод»

16. Рассказ Л.Н. Толстого

17. Стихотворение Маяковского

18. Персонаж Гоголя «Сорочинская ярмарка»

19. Сказка Л.Н. Толстого

22. Стихотворение Пушкина

27. Поэма Есенина

29. Трагедия Корнеля

30. Одна из сестер из пьесы Чехова «Чайка»

31. Сказка братьев Гримм

32. Персонаж А.Н. Толстого «Гиперболоид 

инженера Гарина»

По вертикали:

1. Стихотворение Пушкина 

2. Басня Крылова

3. Персонаж повести Куприна «Молох» 

4. Рассказ Чехова

7. Басня Крылова

8. Персонаж из сказки «Золотой ключик»

9. Персонаж Шекспира «Ромео и Джульетта»

13. Польский писатель

14. Персонаж Чехова «Человек в футляре»

20. Рассказ Чехова

21. Персидский поэт 

23. Персонаж Пушкина «Руслан и Людмила»

24. Пьеса А.Н. Островского

25. Рассказ Бальзака

26. Персонаж Шекспира «Зимняя сказка»

28. Рассказ Чехова

По вертикали:

1. Арфа, 2. Жена, 3. Югов, 4. Маршак, 5. Флобер, 

6. Шеин, 7. Гете, 10. Жавер, 11. Елена, 13. Раскаянье, 

15. Аристофан, 18. Васса, 19. Гусар, 20. Холмс, 21. Парус, 

29. Шапка, 30. Рубаи, 32. Октава, 34. Собака, 36. Олег, 

38. Тень, 40. Лето, 41. Буря, 42. Шура.

З архіву звільненої друкарки
Жутейські історії.

Син – випитий батько.

Чрево пізнання.

Склад депутатів обносився на третину.

Відповіли тілом на заклик партії.

Куманізм.

Обман думками.

Партія легіонів.

Жабо давить.

Пуп-зірка.

Медмуазель.

Мантія переслідування.

Будякосіюча область.

Колгосп «Світла жуть».

Відділ оргм’ясової роботи.

Тут добивають вугілля.

Мокроекономіка.

Завод херосплавів.

 Валентин ШУЛЬГА

Міні-рецензії
На роман О. Забужко «Польові 

дослідження українського сексу»

Була малям – тягло до кексу,

а як madam – жадає сексу.

Але в романі дамської тональності

не стільки сексу, скільки сексуальності.

На книжку І. Роздобудько 

«Оленіум»

Не belles-lettres – вибрики mass-media,

до того ж подані із форсом.

Я сподівався на сomedia,

мене ж почастували фарсом! 

Валентин ШУЛЬГА

час дозвілля
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