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Кажуть, книга вчить, як на світі жить! 

Ще наші пращури розуміли цю велику 

істину, з покоління у покоління 

передаючи її глибинний зміст. 

Сьогодні, мабуть, ніхто достеменно 

і не скаже, коли саме виникла і 

прижилася у нас ця народна мудрість. 

Але які ж свіжі слова і як актуально 

звучать! Особливо, зважаючи 

на вісімнадцятирічні потуги-

намагання незалежної Української 

держави органічно «вписатися» у 

європейський та світовий простір. 

Без розумних книжок і багатовікової 

мудрості людства, зібраної в них, 

нам ніяк не обійтися, попри недолугі 

прогнози і віщування деяких новітніх 

горе-пророків, що звична паперова 

книжка і традиційна видавнича 

справа поволі доживають свого віку 

і невдовзі кануть у Лету. Звісно, 

цього не відбудеться. І такому 

незаперечному твердженню є безліч 

цілком переконливих аргументів. 

Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України не перший рік 

формує та реалізує державну політику 

в інформаційній та видавничій 

сферах нашої держави. Неабияку 

увагу приділяє справі популяризації 

української книжки як на теренах 

вітчизняного, так і зарубіжного 

інформаційного простору. Вже у 

перші роки незалежності українські 

книговидавці отримали особливий 

статус і запрошення, як почесні 

гості, на три міжнародні книжкові 

виставки – Мінську, Московську та 

Варшавську. Ми завжди серйозно 

готуємося і щоразу намагаємось 

показати свої книговидавничі здобутки 

на найбільшій у Європі книжковій 

виставці-ярмарку у Франкфурті-

на-Майні (свого часу Комітет подав 

заявку до організаторів на отримання 

Україною статусу почесного гостя і 

сподівається на її задоволення у 2012 

році). 

Щодо еволюції участі української 

книжки у міжнародних виставках-

ярмарках, зокрема, у Франкфуртській, 

то почалося все ще у перші роки 

незалежності. Дебютувала тоді 

Україна не широкою національною 

експозицією, а невеличкою командою 

керівників-ентузіастів провідних на 

той час видавництв. Дізнавшись про 

те, що є така книжкова виставка, де 

купують і продають права на видання 

книжок, вони, як мовиться, скинулися, 

хто скільки міг, і викупили всього 

чотири квадратних метри виставкової 

площі. Буквально з валізами книжок 

в руках, на свій страх і ризик поїхали 

до незнайомого німецького міста, 

давно уподобаного європейськими та 

світовими книговидавцями…

Власне Держкомтелерадіо України 

зумів зорганізувати першу 

національну книжкову експозицію у 

Франкфурті-на-Майні лише у 2004 

році. Виставковий стенд українських 

книжкових видань тоді теж становив 

лише 4 «квадрати». Згодом ця площа 

зросла до 80 метрів. Щоправда, у різні 

роки доводилося дещо зменшувати 

її розмір пропорційно до фінансової 

спроможності України.

Приємно відзначити, що починаючи 

з 2005-го у Держбюджеті вже 

передбачаються певні кошти на 

інформаційне та організаційне 

забезпечення участі України у 

міжнародних виставкових форумах, 

у тому числі й книжкових. Звісно, 

на все цікаве і корисне, що сьогодні 

відбувається у міжнародному 

книжковому світі, їх постійно не 

вистачає. Однак… Ми весь час 

намагаємося вишукувати якісь інші 

шляхи міжнародної співпраці у цій 

сфері, які не потребують надто 

багато фінансових затрат, а більше 

фізичних, організаційних зусиль. 

Мета цієї діяльності цілком зрозуміла: 

щоб українська книжка щороку 

гучніше і цікавіше заявляла про 

себе у різних куточках світу. Так, у 

цьому році ми взяли заочну участь у 

Тегеранській міжнародній книжковій 

виставці-ярмарку, також приймали 

іранських колег-книговидавців на 

V Київській міжнародній книжковій 

виставці-ярмарку. До речі, п’ятдесят 

примірників кращих українських 

книжок, які експонувалися в Ірані, 

нами були передані до бібліотек 

Тегерану.

Що ж дає організуюча і консолідуюча 

роль Держкомтелерадіо України у 

питаннях книговидання, представленні 

національної книжкової продукції на 

міжнародних виставках? Насамперед, 

те, що жоден видавець не спроможний 

показати всю палітру вітчизняної 

видавничої галузі, виразити державну 

політику у цій сфері, як це робить 

центральний орган влади. Питання 

популяризації української книжки, 

просування її у світі сьогодні є 

надзвичайно важливим та актуальним 

завданням. Адже саме з цього 

починали всі європейські країни, яким 

сьогодні вдалося забезпечити середній 

річний рівень книговидання 5-6 

книжок на одного жителя. На жаль, в 

Україні цей показник становить лише 

1,2 книжки. Це не просто недостатньо, 

а надзвичайно мало.

Варто відзначити, що у цьому 

надважливому питанні ми маємо 

цілковите сприяння і розуміння 

в Уряді. Адже ним було схвалено 

відповідну концепцію, на основі 

якої Держкомтелерадіо розробляє 

Державну цільову програму 

популяризації вітчизняної друкованої 

продукції. Її затвердження, 

передусім, дасть змогу не лише більш 

активно долучатися до всіляких 

виставкових заходів, видавати за 

кошти держбюджету більше книжок 

в рамках програми «Українська 

книга», але й дозволить здійснювати 

державним коштом переклади творів 

класиків та визнаних сучасних 

авторів української літератури. А 

Україна має книговидання!
європейський вектор
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в тому, що українська книга на 

світовому ринку має бути, ніхто не 

сумнівається. Особливий інтерес там 

спостерігається до наших книжок 

з питань історії, державотворення 

та права. Неабиякою популярністю 

користується туристична література, 

подарункові мистецькі видання, 

які не потребують перекладу. А 

ще – дитяча література, зазвичай 

яскраво проілюстрована талановитими 

українськими художниками. Не 

випадково навіть представники такої 

розвинутої країни, як Японія, завжди 

цікавляться можливістю реалізації 

нашої ілюстрованої книжки на своєму 

ринку. Звісно, їм потрібен якісний 

переклад. 

На сьогодні ми констатуємо, що 

світова фінансова криза торкнулася 

всіх напрямків економіки, у тому числі 

й видавничої галузі (наші видавці 

пережили вже і значне подорожчання 

паперу, і поліграфічних послуг), а 

отже очікувався суттєвий спад рівня 

книговидання. Та, на щастя, найгірші 

економічні прогнози не підтвердилися. 

За показниками Книжкової палати 

України, у першому півріччі поточного 

року у вітчизняному книговидавництві 

відзначалося навіть певне зростання 

як за назвами, так і за накладами. 

Щоправда, за назвами показники 

дещо вищі (117%), а за накладами 

– 104%. Це пояснюється, передусім, 

намаганням видати більше книг за 

назвами та швидше їх реалізувати. 

Наклади при цьому залишаються 

невеликими. З іншого боку, і 

купівельна спроможність українців 

останнім часом помітно знизилася.

І ще одна показова цифра. До 

державного реєстру, який веде 

Держкомтелерадіо, на сьогодні 

внесено 4446 суб’єктів видавничої 

справи. Якщо порівнювати інтерес 

підприємців до книговидання, то не 

скажу, що в цьому році до реєстру 

вноситься менше видавців, ніж, 

скажімо, торік. Звісно, стабільність 

такої тенденції знову ж таки потребує 

ефективної популяризації української 

книжки, просування її на зарубіжному 

ринку і залежить від цього. А 

передусім, від сприятливої економічної 

ситуації в Україні, від виважених та 

раціональних кроків на розвиток 

книговидання та вдосконалення 

системи книгорозповсюдження. 

І треба сказати, що прийняття 

Кабінетом Міністрів України 

розпорядження «Про затвердження 

нормативів щодо забезпечення 

населення книготорговельними 

послугами» помітно активізувало 

роботу обласних, місцевих владних 

органів. Відзначається поступове 

зростання кількості книжкових 

магазинів, прилавків та кіосків у 

регіонах. 

Без перебільшення відзначу, що 

Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України наполегливо 

працює в кількох конкретних 

напрямках: створення належних 

умов для діяльності суб’єктів 

видавничої справи, розбудова 

мережі книгорозповсюдження, 

популяризація книжки і, звичайно, 

реалізація Державної програми 

«Українська книга», в рамках якої 

держава підтримує найбільш соціально 

європейський вектор

значущі книжкові проекти видавництв, 

сприяючи наповненню бібліотечних 

фондів в Україні. Продовжено дію 

режиму пільгового оподаткування для 

книговидавничих структур до 2015 

року, внесені зміни до Закону про 

оренду державного і комунального 

майна, якими визначено пріоритети 

для видавництв, що видають, і 

підприємств, що розповсюджують 

понад 50% книжкової продукції 

державною мовою. Запропоновано 

зміни до Закону про видавничу справу 

в Україні, який повторно вноситимемо 

до Верховної Ради з урахуванням 

певних зауважень і поточної ситуації. 

Якщо говорити про нинішню 

участь і національну експозицію на 

міжнародній книжковій виставці-

ярмарку у Франкфурті-на-Майні, 

то на 30 квадратних метрах 

буде представлено близько 300 

різнопланових і цікавих книг. 

Вочевидь, Україна має потужне 

книговидання, а отже, має що 

показати Європі і світові. Окрім 

книг, які представить Комітет, на 

колективному стенді, свої книги 

експонуватимуть такі видавництва, 

як «Грані-Т», харківські видавництва 

«Пегас» та «Фоліо». Надзвичайно 

змістовні і серйозні книжкові 

пропозиції цього року підготували 

видавництва «Либідь», «Мистецтво», 

«Кріон». Загалом на виставковому 

стенді України будуть представлені 

книги понад 70 видавництв.

Певен, що українська книга цього 

року, як і в попередні, матиме 

неабиякий успіх на найбільшому 

європейському книжковому ярмарку. 

Олег НАЛИВАЙКО, 

в. о. Голови Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України



6 № 3, вересень / september 2009

  

It is said that a book teaches how 

to live in this world! And already our 

ancestors understood this great truth, 

passing from generation to genera-

tion its deep meaning. Today, probably, 

noone can say precisely, when exactly 

this folk wisdom arose and got accus-

tomed at our people. But how fresh it is 

and how relevantly it sounds! Especial-

ly, in view of eighteen-year travail–at-

tempts of independent Ukrainian state 

as honoured guests to three interna-

tional bookfairs – to Minsk, Moscow 

and Warsaw. We are always seriously 

preparing and each time try to pres-

ent our publishing achievements on 

biggest in Europe book exhibition-fair 

in Frankfurt am Main (in due course 

Committee applied to the organizers 

for the receipt by Ukraine of status of 

the honoured guest and hopes it will 

be satisfied in 2012).

exposition in Frankfurt am Main only 

in 2004. Then the exhibition stand of 

Ukrainian book editions also was only 4 

«squares». Afterwards this area grew 

to 80 meters. Telling the truth, in dif-

ferent years its size was to some extent 

diminished, proportionally to financial 

possibility of Ukraine.

Pleasant to mark, that since 2005 state 

Budget already provides certain money 

for the informative and organizational 

supplying of participation of Ukraine in 

international exhibition forums includ-

ing book forums. Certainly, it is always 

not enough for all interesting and use-

ful events taking place in the interna-

tional book world today. However... We 

all the time try to discover some other 

ways of international cooperation in 

this area, which do not require great 

financial expenses, but mostly physi-

cal, organizational efforts. The purpose 

of this activity is fully understandable: 

for Ukrainian book to declare annually 

itself more loud and more interest-

ing in the different sides of the world. 

Thus, in this year we participated in 

absentia in Teheran international book 

exhibition-fair, also accepted Iranian 

colleagues, book publishers, on Kiev in-

ternational book exhibition-fair. By the 

way, fifty copies of the best Ukrainian 

books, which were exhibited in Iran, 

were passed to the libraries of Teheran.

What does the organizing and con-

solidating role of State committee for 

television and radio broadcasting of 

Ukraine give in the issues of book-

publishing, presentation of national 

book products on international exhibi-

tions? First of all, not a single publisher 

is able to present the whole palette of 

domestic publishing industry, ex-

press public policy in this area, as it is 

demonstrated by the central authority. 

Today issue of popularization of the 

Ukrainian book, its promotion in the 

world is an extraordinarily important 

and relevant task. In fact all European 

countries which today succeeded to 

provide an average annual level of 

book publishing 5-6 books per one 

habitant began exactly with it. Unfortu-

nately, in Ukraine this indicator is only 

1,2 books. It is not just insufficient, but 

extraordinarily little.

Ukraine has book publishing!
еuropean vector

to «fit» organically in European and 

world space. We will not manage to do 

this without clever books and centuries-

old wisdom of mankind collected in 

them. Despite of useless forecasts and 

exhortations of some of new prophets 

that habitual paper book and traditional 

publishing business live out their days, 

and soon will sink into oblivion. Certain-

ly, it will not happen. And this indisput-

able assertion has a great number of 

fully persuasive arguments.

Already for many years state committee 

for television and radio broadcasting of 

Ukraine has been forming and execut-

ing public policy in the informative and 

publishing areas of our state. The great 

attention is being paid to the matter of 

popularization of the Ukrainian book in 

the domestic and foreign informative 

space. Already during the first years of 

independence the Ukrainian publishers 

received the special status and invitation 

Concerning the evolution of participa-

tion of the Ukrainian book in interna-

tional exhibition-fairs, in particular, in 

Frankfurt am Main, this all has begun 

already in the first years of indepen-

dence. Ukraine made debut not with 

a wide national exposition, but with 

small command of heads-enthusiasts 

of the leading at that time publish-

ing houses. Having learnt that there is 

such a bookfair, where one can buy and 

sell rights on edition of books, they, as 

the saying goes, chipped in, according 

to their means, and bought only four 

square meters of exhibition area. Liter-

ally with the suitcases of books in their 

hands, at their own risk, they departed 

to the unknown German city, which was 

chosen a long time ago by the European 

and world publishers... 

Actually the State committee for televi-

sion and radio broadcasting of Ukraine 

organized the first national book 
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It is necessary to note that today there 

is a complete assistance and under-

standing of Government in this super-

important issue. In fact it approved 

the relevant conception on the basis of 

which State committee for television 

and radio broadcasting develops the 

State purpose program of populariza-

tion of domestic printing products. 

Its ratification, foremost, will enable 

not only more actively participate in 

various exhibition actions, publish at 

the expense of the state budget more 

books within the framework of the 

program «Ukrainian book», but also 

will allow to execute at the state ex-

pense translations of works of classics 

and acknowledged modern authors of 

Ukrainian literature. And nobody doubts 

that the Ukrainian book must be in the 

world market. The special interest is 

observed there to our books on issues 

of history, state foundation and law. 

Tourist literature, gift artistic editions 

which do not need translation are very 

popular. And also – child’s literature, 

usually, with bright illustrations of 

talented Ukrainian artists. Not casually 

even representatives of such developed 

country as Japan, are always interested 

in marketability of our illustrated books 

at their market. Certainly, they need 

high-quality translation.

For today, though we state that world 

financial crisis touched all directions of 

economy, including publishing industry 

(our publishers already went through 

the considerable rise in price for paper 

and polygraphic services), and thus 

it was expected, that, as a result, we 

еuropean vector

will have a substantial slump of level 

of book publishing. But, fortunately, 

the worst economic forecasts were not 

confirmed. According to the indicators of 

the Book chamber of Ukraine, in the first 

half-year of current year even certain 

growth was marked in a domestic book 

publishing area by names as well as by 

circulation. In fact, indicators by names 

in some way are higher (117%), and 

by circulation – 104%. It is explained, 

foremost, by an attempt to publish 

more books by names and to quickly 

sell them. The circulation thus remains 

small. On the other side, purchasing 

power of Ukrainians also recently not-

edly reduced.

And one more indicative figure. For 

today 4446 subjects of publishing busi-

ness are entered in the state register 

which State committee for television 

and radio broadcasting conducts. If to 

compare interest of businessmen to 

book publishing, then I will not say, that 

in this year less publishers are entered 

in the register, than, say, last year. 

Certainly, stability of such tendency, 

again, requires and depends on effective 

popularization of the Ukrainian book, its 

promotion on the foreign market. And 

foremost, from favourable economic 

situation in Ukraine, from the weighed 

and rational steps on development of 

book publishing and improvement of 

the system of books distribution. And I 

must say, that ratification by Cabinet of 

Ministers of Ukraine of order «On asser-

tion of norms of providing of population 

with book-trading services» distinctly 

activated work of regional, local au-

thorities. Gradual growth of amount of 

bookstores, counters and bookstalls in 

regions is marked.

Without exaggeration I will notice that 

State committee for television and radio 

broadcasting of Ukraine emphatically 

works in a few concrete directions: 

creation of the relevant terms for activ-

ity of subjects of publishing business, 

construction of network of books distri-

bution, popularization of book, certainly, 

execution of the Government program 

«Ukrainian book», within the framework 

of which the state supports the most 

socially significant book projects of 

publishing houses, contributing to filling 

of library funds in Ukraine. An action of 

the mode of the preferential taxation 

for publishing structures is continued till 

2015, changes are made to Law on the 

lease of state and communal property, 

which defines priorities for publishing 

houses which publish and enterprises 

that distribute more than 50 percents of 

book products in state language. Chang-

es are proposed to Law on publish-

ing business in Ukraine, which we will 

repeatedly introduce to Verkhovna Rada 

taking into account certain remarks and 

current situation.

Talking about present participation and 

national exposition on international book 

exhibition-fairs in Frankfurt am Main, 

then it will be presented about 300 

various interesting books on 30 square 

meters. Obviously, Ukraine has power-

ful book publishing, and consequently, 

it has what to show to Europe and 

world. Except for books which will be 

presented by Committee, such pub-

lishing houses as «GRANI-T», Kharkiv 

publishing houses «Pegas» and «Folio» 

will exhibit their books on a collective 

stand. Extraordinarily interesting and 

serious book propositions are pre-

pared this year by publishing houses 

«Lybid», «Mystetstvo», «Krion». As a 

whole, books of more then 70 publishing 

houses will be presented on the exhibi-

tion stand of Ukraine.

I am sure, that the Ukrainian book in 

this as well as in previous years, will 

have a great success on the biggest 

European bookfair.

Oleg NALYVAYKO,

Acting as Head of the State committee 
for television and radio broadcasting  

of Ukraine 
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Видавничий активізм у Києві!
Уже традиційно, напередодні річниці Незалежності України,  

з 18 по 21 серпня цього року в Києві проходила  

V Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок. Попри 

економічні труднощі, цьогоріч свою продукцію на ювілейній 

виставці представили 220 вітчизняних видавництв та 

видавці з Білорусі, Болгарії, Росії, Ірану та інших зарубіжних 

країн. Відвідувачі мали можливість не лише ознайомитися з 

новинками книжкового світу, придбати книжки за низькими 

цінами безпосередньо у виробників, а й взяти участь у 

презентаціях книжок, автограф-сесіях сучасних авторів. 

Змістовні заходи тривали протягом всього терміну 

проведення виставки. Та чи не найголовнішою подією  

V КМКВЯ стало вручення дипломів лауреатам премії  

ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей 

та юнацтва, премії ім. Івана Франка у галузі інформаційної 

діяльності. А переможцем конкурсу «Краща книга України» 

було визнано книгу відомої української дитячої письменниці 

Лесі Ворониної «Сни Ганса Християна» видавництва 

«Грані-Т».

Журнал «Книголюб» також брав активну участь у виставці-

ярмарку. Редакція часопису організувала та провела 

змістовне засідання круглого столу на тему: «Що і як 

читають в Україні?», перший етап конкурсу дитячого 

малюнку «Намалюй власну книжку» та конкурс серед 

учасників ярмарку на кращий макет рекламного модуля 

видавництва.

«Серед книжок.., на території свободи»

Publishing activism in Kyiv!
Already traditionally on the eve of anniversary of the Inde-

pendence of Ukraine, since 18 till 21 of August of this year, 

the V Kyiv international book exhibition-fair took place in Kyiv. 

Regardless of economic difficulties, this year 220 domestic pub-

lishing houses and publishers from Byelorussia, Bulgaria, Rus-

sia, Iran and other foreign countries presented their products at 

the anniversary exhibition. Visitors had an opportunity not only 

to acquaint themselves with the novelties of the book world and 

purchase books on low prices directly from the producers but 

also to take part in presentations of books, autograph-sessions 

of modern authors. 

Pithy measures lasted during the whole period of exhibition. 

But probably the most important event of V KIBEF was handing 

of diplomas to the laureates of Lesya Ukrainka award for liter-

ary-artistic works for children and youth, Ivan Franko award in 

area of informative activity. And the winner of competition «The 

best book of Ukraine» became the book of known Ukrainian 

child authoress Lesya Voronina «Dreams of Hans Christian» 

published by «Grani-T».

The magazine «Knygolub» also actively participated in exhibi-

tion-fair. The editorial staff of magazine organized and con-

ducted pithy meeting of round table on the topic of: «What and 

how does people read in Ukraine?», first stage of competition 

of child picture «Draw your own book» and competition among 

the participants of fair on the best model of the advertising 

module for publishing house.

 
«Among books.., on the territory of freedom»

виставки. презентації. анонси

почесним гостем – письменником з Норвегії Юстейном 

Гордером, неабиякою кількістю та якістю учасників та 

багатьма іншими неповторними речами-подіями. 

Визначально, що у нинішньому 16 Форумі взяли участь 

майже 700 видавництв та понад 150 українських 

і іноземних авторів. Протягом чотирьох днів, за 

висловленням президента Форуму видавців Олександри 

Коваль: «серед книжок...на власній території – на території 

свободи», тут побувало понад 70 тисяч відвідувачів. 

Відтак за кількістю учасників Форум і цьогоріч підтвердив 

поважний статус одного з найбільших у Європі (на жаль, 

найменший за площею, де книжкам і людям тісно). 

Визначально, що і в цьому сенсі з’явилася надія – Глава 

держави пообіцяв особисто долучитися до справи пошуку 

у місті Лева просторого приміщення для постійної прописки 

Форуму видавців.

Перегорнута ще одна сторінка нашої новітньої історії.  

16 Форум видавців у Львові відбувся на найвищому рівні. 

Українського книговидавництва, схоже, криза ніяк не 

зачепила. Лише за 4 дні книжкового свята видавництва 

отримали понад третину свого річного прибутку. А древній 

Криза кризою, а Форум видавців у Львові 

відбувся за планом (10-13 вересня ц.р.). Як 

завжди, приємно здивував сюрпризами.  

І фактично справжнім рукописом «Кобзаря» 

з відбитками пальців Шевченка, і анонсом 

про новий роман таємничої Ліни Костенко 

під назвою «Записки українського 

божевільного», і VIP-відвідувачами, серед 

яких вперше був Президент України, 

Despite of crises, Forum of publishers  

in Lviv took place according to plan  

(10-13 September). As usual it pleasantly 

amazed with surprises. With actually real 

manuscript of «Kobzar» with the finger-

prints of Shevchenko, with announce-

ment about the new novel of mysterious 

Lina Kostenko called «Notes of Ukrainian 

madman», with VIP-visitors among whom 
there was for the first time the President of Ukraine, the hon-

oured guest – writer from Norway Jostein Gaarder, with great 

quantity and quality of participants and many other unique 

things-events.  

Almost 700 publishing houses and over 150 Ukrainian and for-

eign authors took part in present 16 Forum. During four days, 

according to the expression of the president of Forum  

of publishers Oleksandra Koval’: «among books...on own terri-

tory – on the territory of freedom», over 70 thousand visitors 

have been here. Consequently by quantity of participants Fo-

rum this year also confirmed worthy status of one of the big-

gest in Europe (unfortunately, the least by area, where it was 

too tight for books and people). It is important, that in this 

sense a hope appeared – State leader promised to participate 

personally in searching in town of Lion of spacious apartment 

for permanent registration of Forum of publishers.

Another page of our newest history is turned. 16 Forum of 

publishers in Lviv took place on highest level. It seems that 

crises did not affect in any way Ukrainian book publishing. 

Only during 4 days of book holiday publishing houses got more 

than third of their annual income. And ancient Lviv in these 
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Львів у ці дні уособлював справжню книжкову столицю, де 

читають скрізь і всі!

Півцарства за читання!
9 вересня ц.р. в інформаційній агенції «Укрінформ» 

відбулася прес-конференція, присвячена початку 

щорічного регіонального конкурсу «Найкращий відгук 

на сучасну дитячу прозу», ініційованого видавництвом 

«Грані-Т». Організаторами конкурсу виступають МОН 

України та Міністерство культури та туризму України. 

Конкурс проходитиме за підтримки Державного комітету 

телебачення та радіомовлення України.

Творчі перегони розраховані на учнів 4-5-х класів всіх 

загальноосвітніх закладів України. Для того, щоб стати 

учасником, треба прочитати сучасний український твір та 

написати відгук. «Наш конкурс відрізняється від інших тим, 

що має на меті заохотити дітей до читання саме СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ літератури, – зауважила на прес-конференції 

директор видавництва «Грані-Т» Тетяна Шахнік. – До 

того ж ми заохочуємо дітей не лише до прочитання, а 

й до переосмислення прочитаного, адже відгук – це не 

просто переказ, а висловлення своїх вражень від твору». 

Гідним подарунком учням-переможцям та вчителям, які 

готуватимуть їх до участі, стануть комп’ютери. А бажання 

стати власником такого призу само собою стимулює до 

прочитання хоча б однієї книжки.

У Главреді – підсумки чергового сезону

days personified the real book capital, where everywhere and 

everybody read!

Half-kingdom for reading!
On September,9 of this year a press-conference devoted to 

the beginning of annual regional competition «The best review 

on modern child prose» initiated by publishing house «Gra-

ni-T» took place in the agency of news «Ukrinform». The orga-

nizers of competition are Ministry of education and science of 

Ukraine and Ministry of culture and tourism of Ukraine. The 

competition will take place at support of the State Committee 

of television and radio broadcasting of Ukraine. 

Creative races are intended for pupils of 4-5 grades of all 

institutions of general education of Ukraine. In order to 

become a participant, it is necessary to read modern Ukrai-

nian work and write a review. «Our competition differs from 

others because it has a purpose to encourage children to 

read exactly MODERN UKRAINIAN literature, – noticed at the 

press-conference the director of publishing house «Grani-T» 

Tetyana Shakhnik. – Besides we encourage children not only 

to read but also to understand the read work, because review 

is not simply retelling, but expression of the impressions from 

work». The deserving gift for pupils-winners and teachers, 

who will prepare them for participation will become comput-

ers. And the desire to become the proprietor of such a prize 

itself stimulates to reading of at least one book.

In Glavred are the results of regular season

exhibitions. presentations. announcements

Традиційна зустріч «Книжкові сезони» пройшла 

у прес-центрі «Главред-медіа». Персоною 

серпня визнано координатора літературної 

частини фестивалю «Гогольфест» Андрія 

Палатного, який докладно розповів про цей 

фестиваль в цілому, та про його літературну 

програму зокрема. Фестиваль розпочався  

11 вересня і триватиме майже до кінця місяця.

За версією Главреда, подією серпня став 

IV літературно-музичний андеграундовий 

фестиваль «День Незалежності з Махном», 

організаторами якого виступило мистецьке об’єднання 

«ОsтаNNя Барикада». У рамках фестивалю відбулась 

презентація скандального фільму «Бруно», озвученого 

українськими письменниками Артемом Полежакою, Сашком 

Лірником, Лесею Добрий-Вечір та Сашком Недонієм. До 

речі, місце (студія) перекладу та озвучування цієї стрічки 

так і залишається утаємниченим. 

Щодо книжкових здобутків, то найкращими книжками 

серпня було визнано посібники для книговидавців «Основи 

видавничого бізнесу» та «Видавничий маркетинг». 

Наголошувалось, що це перші в історії незалежної України 

посібники для виробників книги та їх розповсюджувачів. 

Про те, як зробити вітчизняний видавничий бізнес 

успішним, а маркетингові заходи результативними, 

під час зустрічі розповів автор підручників – кандидат 

філософських наук, доцент кафедри видавничої справи 

та редагування Інституту журналістики Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка Василь 

Теремко.

Закінчилась зустріч анонсом книжкових подій, які 

відбудуться у наступному місяці.

The traditional meeting «Book sea-

sons» took place in press-centre of 

«Glavred-media». The person of August 

is acknowledge to be the co-ordinator 

of literary part of festival «Gogol’fest» 

Andrey Palatny, who told in details about 

this festival on the whole, and about its 

literary program in particular. The festi-

val began on September, 11 and will last 

till the end of month.

According to version of Glavred, the 

event of August became IV literary-musical underground 

festival «The Independence day with Makhno», the organizers 

of which are the artistic association «OstaNNya Barricada». 

Within the framework of festival the presentation of kick-up 

film «Bruno» took place, sounded by the Ukrainian writers 

Artem Polezhako, Sashko Lirnyk, Lesya Dobriy-vechir and 

Sashko Nedoniy. By the way, the place (studio) of translation 

and sounding of this film remains in secret. 

Concerning book achievements, the manuals for publishers 

«Bases of publishing business» and «Publishing marketing» 

were acknowledged to be the best books of August. It was 

marked that these are the first in history of independent 

Ukraine manuals for the producers of books and their dis-

tributors. About that, how to do domestic publishing business 

successful and marketing activities effective, the author of the 

textbooks Vasyl Teremko, candidate of philosophical sciences, 

associate professor of the department of publishing business 

and editing of the Institute of journalism of Kiev national uni-

versity of T.Shevchenko, told during the meeting. 

Meeting was ended with the announcement of book events 

which will take place next month.
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Найдавніша єврейська книга:  
вже в Ієрусалімі
В Музеї Ізраїля у переддень єврейського Нового року 

вперше був представлений рідкісний рукопис на івриті, 

датований XIV сторіччям.

Текст під назвою «Нюрнбергський Махзор» – один з 

найбільших середньовічних рукописів, які збереглися 

до наших часів. Написаний у 1331 році у Німеччині, 

молитовник зберіг майже первозданний вид, а з 528 

сторінок зникли лише перші 7.

Книжка з інкрустованою золотом обкладинкою є 

найбільш повною збіркою молитов акшеназів того часу 

та літургічних віршів. Приблизно 100 з них раніше ніколи 

не оприлюднювалися. На полях молитвослова збереглися 

коментарі раввіна. До того ж цей рукопис є однією з 

найважчих книжок в світі – його вага 26 кілограмів.

Словник порозуміння

The most ancient Jewish book:  
already in Jerusalem!
In Museum of Israel, on the eve of Jewish New Year, for the 

first time, a rare manuscript in hebrew dated by XIV century 

will be presented.

Text with the name «Nuremberg Mahzor» is one of the big-

gest medieval manuscripts which were saved till our times. 

Written in 1331 in Germany a prayer book was saved in 

almost primordial kind, and from 528 pages only the first 7 

disappeared.

The book with the cover encrusted by gold is the most com-

plete collection of prayers of ashkenazim of that time and of 

liturgy poems. Approximately 100 of them have never been 

promulgated before. On the fields of prayer book the com-

ments of rabbi were saved. Besides this manuscript is one of 

the heaviest books in the world – its weight is 26 kilograms.

Dictionary of understanding

виставки. презентації. анонси

Студентка одного з європейських 

університетів вирішила допомогти 

порозумітись батькам та дітям. Люсі Тобін 

склала словник сучасних підлітків. Адже 

мова тинейджерів доволі часто ставить 

дорослих в незручне становище. В словник 

включено найбільш поширені слова та 

вислови підлітків. Автор стверджує, що це 

видання не є академічним, адже значення 

можуть змінюватися доволі швидко. 

Подібні словники також є і в Росії, але на 

відміну від класичних словників сучасної 

літературної мови вони не перевидаються 

й не поповнюються, тому вже давно 

застаріли і не відображають фічі та 

фішки сучасного гіка (інтереси та захоплення сучасного 

просунутого користувача Інтернету, до яких, зазвичай, 

належить сучасна молодь).

«Пиву – ні! Книзі – так!»
Небувалу акцію під таким гаслом в один з днів першого 

місяця нового навчального року влаштували у Харкові. 

Активісти-волонтери пропонували перехожим обміняти 

пляшку пива на книжки за курсом – один до одного. Мета 

цієї акції – відірвати молодь від утіх у компанії Бахуса та 

відродити дещо призабуту традицію – читання книжок 

у скверах та парках міста. У ролі книголюбів – студенти 

декількох харківських ВНЗ та співробітники найбільшої у 

столиці Слобожанщини бібліотеки ім. Короленка. 

The student of one of the European univer-

sities decided to help to attain the mutual 

understanding between parents and children. 

Lucy Tobin compiled a dictionary of modern 

teenagers. In fact the language of teenag-

ers rather often puts adults in inconvenient 

position. The most widespread words and 

expressions of teenagers are included in 

dictionary. The author states that this edition 

is not academic, in fact meanings can change 

rather quickly. Similar dictionaries also exist 

in Russia, but unlike the classic dictionar-

ies of modern literary language they are not 

reprinted and are not widened, that is why 

already long time ago they have became 

obsolete and do not represent features and chips of modern 

geeks (interests and passions of modern advanced Internet 

users to which, as usual, modern youth belongs).

«To beer – no! To book – yes!»
An unprecedented action under such slogan was arranged in 

Kharkiv in one of the days of the first month of new educa-

tional year. Activists-volunteers offered the passers-by to 

exchange the bottle of beer for books at the rate one to one. 

Purpose of this action – to divert young people from pleasures 

in the company of Bacchus and to revive forgotten to some 

extent tradition – reading of books in public gardens and 

parks of the city. The bibliophiles are the students of a few 

Kharkiv institutes and employees of the biggest in 

Вони й ініціювали та влаштували своєрідну 

Алею читання, на якій і відбувався цей 

незвичний бартер.

... Однак знайти достатньо бажаючих, як 

не дивно, виявилося складно. За годину дії 

акції у волонтерів на руках була лише одна 

порожня пляшка пива. Та організатори і 

волонтери-книголюби не вважають свою 

акцію провальною. Переконані самі і 

переконуватимуть інших у тому, що «книга – 

сила, а пиво…».

the capital of Slobozhanschina library of Korolenko. 

They were the ones who initiated and arranged 

original Alley of reading, on which this unusual barter 

was made.

... However, as it turned out, it was surprisingly difficult 

enough to find interested persons. After an hour of ac-

tions volunteers had on their hands only one empty bottle 

of beer. But organizers and volunteers do not consider 

that action failed. They are convinced and will con-

vince others that «book is power, and beer...».
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Мемуари «від першої особи» Memoirs «from the first person»
The book of the personal remembrances of queen-

mother Elizabeth, who died in 2002, was published 

in the middle of September of this year in Great 

Britain. The work of biographer William Showcross 

«Queen-mother Elizabeth: official biography» is 

based on records of conversations of queen-mother 

exhibitions. presentations. announcements

Інтернет-компанія Google планує надати покупцям 

можливість читати понад 2 млн. книжок з власної цифрової 

бібліотеки у паперовій формі, заявила нещодавно 

представник компанії Джені Джонсон. Реалізація цього 

проекту дозволить людям отримати доступ до раритетних 

книжок, у тому числі тих, які збереглися в єдиному 

екземплярі. Як пояснила пані Джені, у світі залишається 

чимало людей, які віддають перевагу читанню книжок 

у паперовому, а не цифровому форматі. Протягом п’яти 

років фахівці компанії сканували книги, переводячи їх у 

«цифру», а тепер готові надрукувати їх. Така можливість 

з’явилася після надання доступу до електронного каталогу 

виробнику високошвидкісного друкарського станка Espresso 

Book Machine, який дозволяє створити книжку у паперовій 

обкладинці на 300 сторінок лише за 5 хвилин. Таким чином, 

покупець зможе зайти до книгарні і попросити віддрукувати 

ту чи іншу книжку з бібліотеки Google. 

Наразі компанії Google необхідно отримати дозвіл на 

видання книжок, захищених законом про авторське право, 

а також тих книжок, які більше не видаються. Аналітики 

вважають, що за умови реалізації цього проекту Google 

може стати монополістом перекладу книжок з електронної 

форми на паперову. Крім того, компанія отримає 

можливість відслідковувати смаки читацького загалу. 

Книга особистих спогадів королеви-матері Єлизавети,  

що померла у 2002 році, вийшла друком в середині 

вересня ц.р. у Великій Британії. В основі праці біографа 

Уільяма Шоукросса «Королева-мати Єлизавета: 

офіціальна біографія» – записи бесід королеви-матері з 

її довіреною особою та близьким приятелем сером Еріком 

Андерсоном (він очолював ряд престижних британських 

приватних шкіл, у тому числі й Ітонський коледж). Мемуари 

дозволять вперше поглянути на низку подій в історії 

Великої Британії «від першої особи», так як королева-мати 

за своє життя дала лише одне публічне інтерв’ю в 1922 

році минулого століття і після цього відкрито ні з яких 

питань не висловлювалася. «Книга стане найповнішим 

зібранням спогадів про події її життя...»

Француз намагався вивезти з України 
унікальне видання
Вивезти коштовну книгу з України намагався громадянин 

Франції. До пункту пропуску Ужгород 40-річний француз 

під’їхав на особистому «Фольксвагені» пізно вночі. Вибрав 

«зелений коридор» зі спрощеною системою прикордонного 

і митного контролю. Проте, коли йому запропонували 

заповнити митну декларацію, іноземець помітно занервував. 

Під час огляду автомобіля в багажнику серед особистих 

речей виявили досить рідке видання пушкінського «Евгенія 

Онегина», датоване 1929 роком і надруковане у Ленінграді. 

Пояснюючи походження книги, француз розповів, що купив 

її на одному з ринків. Жодних дозвільних документів на вивіз 

раритету з України у іноземця не було. До рішення суду 

книгу вилучили. Висновок щодо її культурної та історичної 

цінності зроблять експерти.

Книжка у 300 сторінок – за 5 хвилин 

with her trusted person and close friend sir Erik Anderson (he 

headed the range of prestige British private schools, includ-

ing Eton college). Memoirs will allow to take a look for the first 

time on many events in history of Great Britain «from the first 

person», because queen-mother during her whole life gave only 

one public interview in 1922 and after this she did not speak on 

any subjects openly. «The book will become most full collection 

of remembrances about the events of her life...».

Frenchman tried to take out from Ukraine 
the unique edition
The citizen of France tried to take out from Ukraine a valuable 

book. Lately at night 40-years old frenchman drove up to the 

point of admission Uzhgorod on his personal «Volkswagen». 

He has chosen «green corridor» with the simplified boundary 

and custom checking system.But when he was proposed to fill 

in customs declaration, the foreigner became notably nervous. 

During the examination of his car among the personal things 

in its boot it was found out rare enough edition of Pushkin 

«Evgeniy Onegin», dated 1929 and printed in Leningrad. 

Explaining the origin of book, the frenchman told, that he pur-

chased it on one of the markets. The foreigner did not have 

any resolving documents for export of rarity from Ukraine. The 

book was withdrawn till the court decision. Experts will make 

conclusion in relation to its cultural and historical value.

300 pages book– in 5 minutes 
Internet-company Google plans to give buyers 

the possibility to read over 2 million books from 

its own digital library in a paper form, stated 

recently representative of the company Jenny 

Johnson. Execution of this project will allow 

people to get access to the rare books, includ-

ing those which were saved in the unique copy. As mrs. Jenny 

explained, there are quite a bit people in the world who prefer 

to read books in a paper, but not digital format. During five 

years the specialists of company have been scanning books, 

converting them into digital form, and now they are ready to 

print them. Such possibility appeared after granting access to 

the electronic catalogue to producer of high-speed printing-

press Espresso Book Machine, which allows to create a book in 

a paper cover on 300 pages only in 5 minutes. Thus, a buyer 

will be able to come to the bookstore and ask to print for him 

that or another book from a library of Google. 

Now Google company has to get permission for publication of 

books, protected by copyright act, and also those books which 

are no longer published. Analysts consider that on condition of 

realization of this project Google can become the monopolist 

of converting the books from an electronic to a paper form. 

In addition, the company will get possibility to track tastes of 

reader community. 
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Організатори: редакція журналу «Книголюб» 
спільно з  Міжнародним благодійним фондом 
«Здоров’я майбутнього» та видавництвом «Грані-Т»   

Конкурс дитячого малюнку
«Намалюй свою книжку».

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.

Результати першого етапу конкурсу дитячого малюнку!
У рамках V Київської  

Міжнародної книжкової 

виставки-ярмарку пройшов 

перший етап конкурсу дитячого 

малюнку «Намалюй власну 

книжку». Нагородження переможців 

відбулось 21 серпня  

на стенді журналу «Книголюб».

Переможці першого етапу: 

1 місце – Поліна Жиліна, 12 років,  

2 місце – Антон Зозуля, 10 років,  

3 місце – Антон Валько, 10 років.

Змістовні книжкові подарунки 

переможцям вручали головний 

редактор журналу «Книголюб» 

Михайло Камінський та директор 

Департаменту видавничої справи 

та преси Державного комітету 

телебачення і радіомовлення 

України Валентина Бабилюлько.

Призи були надані Міжнародним 

благодійним фондом «Здоров’я 

майбутнього» та видавництвом 

«Грані-Т».
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травестії «Енеїда», джерелом якої 

була однойменна епічна поема 

давньоримського поета Вергілія. 

Поему Котляревського було створено 

в традиціях кількох існуючих 

європейських пародій на «Енеїду», 

серед яких слід назвати пародійні 

твори П. Скаррона, А. Блюмавера, 

М. Осипова й О. Котельницького. 

Травестія Осипова-Котельницького 

була використана українським 

автором як своєрідна модель 

для наслідування, але за рівнем 

художнього зображення, характером 

виведених конфліктів і яскравістю 

Ivan Petrovych Kotlyarevsky, poet 

and playwright, was born in Poltava in 

September 1769. Today he is known 

as the founder of modern Ukrainian 

literature. The greatest literary work 

written by him is travesty of Virgil’s 

”Aeneid”, ”Eneïda”, which he began to 

write in 1794 and finished last parts of 

it only in 1820’s. ”Eneïda” was written 

in the tradition of several European 

existing parodies of Virgil’s epic poem, 

including those by P. Scarron, A. Blu-

mauer, N. Osipov and A. Kotelnitsky. 

Although Osipov-Kotelnitsky’s travesty 

was used as a model for Kotyarevsky’s 

mock-heroic poem, the latter unlike 

the former, is a completely original 

work and is much better from literary 

point of view.

Eneïda was written at the time when 

historic memory of the Cossack Het-

manate was still alive and his liter-

ary work was interpreted as a voice 

персонажів українська «Енеїда» 

значно перевершила її.

«Енеїда» Котляревського була 

написана за часів, коли ще остаточно 

не згасла пам’ять про вільні козацькі 

часи, а тому у творі виявив себе 

голос автора, який постав проти 

колоніальних зазіхань російської 

імперії. Котляревський поєднав 

у поемі традиції українського 

бароко з одвічними фольклорними 

традиціями української літератури. 

Його бурлескний персонаж Еней 

значною мірою представляє собою 

архаїчного героя, могутнього і 

незламного, здатного подолати будь-

які перешкоди. 

Поема Котляревського мала великий 

вплив на подальшу генерацію 

українських письменників. Традиції 

бурлескного стилю як визначального 

в поемі дістали розвитку в українській 

літературі ХХ – початку ХХІ ст. 

Дві п’єси Котляревського «Наталка 

Полтавка» і «Москаль-чарівник» 

надали потужного імпульсу до 

становлення національного 

українського театру нового часу. 

В цих творах автор використав 

традиції класицизму, рококо, 

преромантизму разом з основними 

ідеями європейського Просвітництва. 

Важливе місце відіграли тут й 

автохтонні фольклорні традиції 

української літератури. У художній 

структурі «Наталки Полтавки» 

відчувається вплив двох філософів 

– українця Г. Сковороди і француза 

Ж.-Ж. Руссо. Його політичні погляди 

примхливо поєднували ідею про 

визначальну роль монархії в житті 

суспільства з тезами про необхідність 

обстоювати права селян та захист 

української мови.

Ігор ЛІМБОРСЬКИЙ,
доктор філологічних наук, професор

Батько української «Енеїди»

Father of  Ukainian «Aeneid»

річниця класика

against the imperial Russian colonial 

policy in Ukraine. Kotlyarevsky used in 

his poem ethnical Ukrainian traditions, 

applied the forms of Ukrainian baroque 

poetry and at the same time the experi-

ence of European literary tradition. His 

mock-epic hero Enei is a vivid representa-

tive of archaic models of literary hero, he 

is a strong man with strong health and he 

oversteps all limits in his behavior

The poem by Kotlyarevsky deeply influ-

enced the next generation of Ukrainian 

writers – G.Kvitka-Osnovianenko, Petro 

Hulak-Artemovsky, Taras Shevchenko, 

Kostiantyn Dumytrashko, Pavlo Biletsky-

Nosenko and many others. And the tradi-

tion of the burlesque as a dominant style 

of the poem were mostly developed in 

Ukrainian literature of XX – XXI centuries.

The two plays written by Kotlyarevsky 

“Natalka Poltavka” (Natalka from Poltava) 

and “Moskal-Charivnyk” (The Muscovite-

Sorcerer), became the impetus for the 

creation of the “Natalka Poltavka” opera 

and gave the strong impulse to the 

development of Ukrainian national the-

ater. In these literary works the author 

used the style traditions of classicism, 

rococo, preromanticism along with the 

ideas of European Enlightenment. At the 

same time as a playwright, Kotlyarevsky 

combined the intermede tradition with 

his knowledge of Ukrainian folkways and 

folklore. “Natalka Poltavka” was written 

under the influence of the ideas of two 

philosophers – the Ukrainian Grygory 

Skovoroda and the French J.J. Rousseau.

His political views combine the idea 

of central monarchy with the thesis of 

struggle for the interests of Ukrainian 

peasants in addition to the development 

of national Ukrainian language.

Igor LIMBORSKY,
Doctor of Philological sciences, professor

Іван Котляревський, 

поет і драматург, 

народився у Полтаві 

1769 року. Сьогодні він 

відомий як засновник 

нової української 

літератури і автор 

знаменитого твору 

– бурлескної поеми-
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Про деякі обставини 
видання поеми
Відзначаючи 240-річчя з дня 

народження Івана Котляревського, 

доречно згадати ще одну важливу 

дату. Рівно 200 років тому автор 

сам нарешті підготував до друку 

новий варіант своєї поеми. Зокрема, 

доповнив її четвертою частиною, а на 

титульній сторінці зазначив: «Вновь 

исправленная и дополненная противу 

прежних изданий». Перші видання 

знаменитого твору відбулися трохи 

раніше і мали свою цікаву історію.

Пародії на Вергілія були в моді в 

Європі вже з другої половини XVII 

ст. – світові був відомий добрий 

десяток травестійних «Енеїд». Не 

дивно, що й «рифмача» (як його 

прозвали товариші по семінарії) 

Котляревського захопила ідея 

веселої, дотепної, бурлескної 

оповіді, що віддзеркалювала 

самобутній український побут, 

який він уважно вивчав під час 

вчителювання на Полтавщині. Свій 

ще незавершений твір Котляревський 

Sign work in romantic spirit

Знаковий твір в романтичному дусі
вперше прочитав у Полтаві в колі 

друзів. Зачаровані слухачі вивчали 

поему напам’ять, переписували і у 

рукописах передавали з рук у руки. 

Але конотопський поміщик Максим 

Парпура, який на той час завідував 

друкарнею Медичної колегії у Санкт-

Петербурзі, вирішив покінчити 

з «самвидавом». У 1798 році він 

надрукував книжку «Энеида. На 

малороссийский язык перелицованная 

И. Котляревским», не сповістивши про 

це самого автора, який уже два роки 

перебував на військовій службі.

Котляревського, звісно, обурив вчинок 

видавців. Адже твір друкувався за 

рукописами, які мали багато помилок 

та пропущень, видавці багато чого 

переробили на власний розсуд. 

Вважаючи їх мало не злодюгами, своє 

невдоволення автор надалі виразив 

в смачному описі грішників у пеклі: 

«Якусь особу мацапуру там шкварили 

на шашлику…» за те, що «чужеє 

оддавав в печать». Впадає в око 

співзвуччя «Парпура – мацапура»: за 

часів Котляревського слово мацапура 

означало потвору чи опудало.

About some circumstances 
of publication of «Aeneid»
Celebrating the 240th anniversary from 

the date of Ivan Kotlyarevsky’s birth, it is 

appropriate mention another important 

date. Exactly 200 years ago an author 

finally prepared for printing the new vari-

ant of poem. In particular, supplemented 

it with fourth part, and on a title page 

marked: «Again corrected and supple-

mented comparing to previous editions». 

The first editions of famous work were 

published a bit earlier and had their inter-

esting story.

Parodies on Vergilius has been fashion-

able in Europe already since the second 

half of XVII century – world knew not less 

than ten travesty «Aeneids» in French, 

Italian, German and other languages. No 

wonder that «rhyme man» (as he was 

nicknamed by comrades in seminary) 

Kotlyarevsky was captivated by idea 

of merry, witty, burlesque story which 

reflected the original Ukrainian way of life 

which he attentively studied while he was 

a teacher in Poltava region. Kotlyarevsky 

first read his not yet finished work in Pol-

tava in the circle of friends. The charmed 

anniversary of the classic

listeners learned the poem by heart, 

rewrote and passed in manuscripts 

from hand to hand. But the landlord 

of Konotop Maksym Parpura, who at 

that time was the head of the printing-

house of the Medical college in Saint 

Petersburg, decided to finish with 

«samizdat». In 1798 he printed a book 

«Aeneid. Translated to language of 

Small Russia by I. Kotlyarevsky», not 

informing about it the author himself 

who already for two years had been in 

military service.

Kotlyarevsky, certainly, was angered 

by the act of publishers. After all, the 

work was printed basing on manu-

scripts which had many errors and 

omissions, publishers changed many 

things on their discretion. Consider-

ing them to be almost the thieves, the 

author further expressed his dissatis-

faction in fruity description of sinners 

in hell: «Some person matsapura there 

was broiled on a shashlick...» because 

he «gave in the press what belongs 

to other». The consonance «Parpura 

– matsapura» strikes the eyes: in the 

days of Kotlyarevsky word matsapura 

meant a monster or scare-crow.

Але ж така різка оцінка була, мабуть, 

не зовсім справедлива. Адже видавець 

вивів його ім’я на титульній сторінці. 

Видав книжку на власні кошти, про 

що свідчить позначка: «Иждивением 

М. Парпуры», присвятив «любителям 

малороссийского слова…». До того 

ж, мабуть, непросто було у суворі 

часи Павла I надрукувати твір 

українською мовою «с дозволения 

Санкт-Петербургской цензуры» (про 

що також зазначено на книжці). Про 

сумлінне та обережне ставлення до 

авторського тексту говорить і те, 

що до окремих строф поеми було 

надано декілька варіантів відповідно 

до рукописів, які мали видавці, а 

ініціатор друку «Енеїди», письменник-

медик Йосип Каменецький, редактор 

та коректор видання, доповнив його 

першим в українській літературі 

словником – всього 972 слова. Серед 

них багато специфічно українських, 

яких й немає в «Енеїді»! Між іншим, 

ним надалі користувався сам 

Котляревський, уточнивши його та 

розширивши у виданні 1809 року ще 

на 153 слова. 

In fact, such harsh and negative esti-

mation was, probably, not quite just. 

After all the publisher specified his 

name on title page. He published the 

book on his own money, about what 

a mark testifies: «At M. Parpura’s ex-

pense», devoted «to the lovers of Small 

Russia word». Besides, it was prob-

ably not easy in severe times of Paul 

I to print a work in Ukrainian «From 

the permission of the St.-Petersburg 

censorship» (this is also noted on a 

book). About conscientious and careful 

relation to author’s text also says the 

fact that a few variants were given 

to the separate strophes of poem in 

accordance with manuscripts which 

publishers had, and initiator of publish-

ing of «Aeneid», writer-physician Josyp 

Kameneckiy, editor and proof-reader of 

edition, supplemented it with the first in 

Ukrainian literature dictionary – alto-

gether 972 words. Among them there 

are many specifically Ukrainian words 

which are not in «Aeneid»! By the way, 

in future Kotlyarevsky used it, specify-

ing and extending it in edition of 1809 

with 153 words.
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Звернутися до цієї теми спонукало 

одне знайомство під час  

V Київської міжнародної книжкової 

виставки-ярмарки, що відбулася 

наприкінці серпня. Біля стенду 

журналу «Книголюб» зупинився 

інтелігентного вигляду чоловік (як 

з’ясувалося, дійсно високоосвічений  

і титулований, до того ж не сторонній 

для українського книговидання). 

Гортаючи наш журнал, він не 

приховував свого щирого захоплення 

і задоволення тим, що в Україні 

нарешті з’явилося таке видання. 

Відтак раптом повернув розмову 

в дещо інше русло. Зауважив, 

що постать першодрукаря Івана 

Федорова, скульптурна фігура якого 

прикрашала центральну експозицію 

виставки (і вже понад тридцять років 

височіє на одному з центральних 

майданів Львова), подається не 

зовсім так, як це було насправді. 

Для повноцінної дискусії з моїм 

випадковим співрозмовником під час 

виставки, зрозуміло, не було часу. 

Однак розповідь його мене дійсно 

зацікавила, навіть заінтригувала, 

хоча я вже дещо знав про книжкові 

суперечності. Захотілося дізнатися 

більше про згаданий маловідомий 

факт і взагалі про історичні витоки 

вітчизняного книговидання. Відтак не 

пошкодував часу і з головою поринув 

у відповідну історичну літературу, 

інші інформаційні джерела за цією 

тематикою. Зокрема, в одному з 

періодичних видань натрапив на 

публікацію, автором якої і був мій 

співрозмовник на виставці. Микола 

Тимошик (таке прізвище значилося у 

його візитівці) – завідувач кафедри 

видавничої справи та редагування 

Інституту журналістики НУ ім. Тараса 

Шевченка. У своїй статті він зазначає, 

що наприкінці 60-х років минулого 

століття в одному з випусків науково-

практичного журналу «Архіви 

України» була надрукована стаття 

молодого львівського дослідника 

Ореста Мацюка з вельми сміливою, 

як на той час, назвою: «Чи було 

книгодрукування на Україні до Івана 

Федорова?» Вона справила тоді 

ефект справжньої бомби, оскільки на 

поставлене запитання автор давав 

однозначно ствердну відповідь.

Уважному львівському дослідникові 

пощастило першому з-поміж 

радянських архівістів віднайти 

в Центральному державному 

історичному архіві у Львові два 

унікальних документи, написані 

латинською мовою (мабуть, тому 

й не знищені ще в 1939 році). 

Вони однозначно вказували на 

існування в місті Лева друкарні ще… 

в 1460 році, тобто за 112 років до 

прибуття туди у 1572 році друкаря-

вигнанця із Московії Івана Федорова 

(Федоровича).

На факт існування такого раннього 

українського друкарства вказував 

ще один документ, віднайдений в 

архівах Орестом Мацюком. Йдеться 

про невідомий досі інвентар 

книг Словітського монастиря. 

Цей документ фіксує наявність у 

бібліотеці монастиря шести видань, 

надрукованих тогочасною українською 

мовою раніше, ніж побачив світ 1574 

року «Апостол» Івана Федорова. А 

саме звідси, за офіційним визнанням 

у радянські роки, начебто бере 

початок українське друкарство. 

Для культивування такого хибного 

історичного факту свого часу навіть 

довелося на довгі роки «поховати» 

фундаментальне дослідження 

авторитетного у світовій науці вченого 

Івана Огієнка «Історія українського 

друкарства». 

Як би там не було, але оприлюднені 

архівні документи виявилися 

настільки важливими, що в інших 

умовах могли стати приголомшливою 

сенсацією. Однак не стали. 

Та й сам автор згаданої статті 

переконливо аргументує, чим були 

обумовлені та вмотивовані численні 

викривлення історії, до яких 

систематично вдавалася компартійна 

наука і тоталітарна радянська 

влада. Все, що не «вписувалося» 

в ідеологему: початки виникнення 

української мови, літератури, 

культури в цілому, як і самої 

української історії, дозволялося 

«шукати» починаючи саме з ХІV 

століття. Всі інші версії вважалися 

антинауковими, а отже – шкідливим.

Як не дивно, чимало незрозумілих 

дискусій, пустопорожньої полеміки 

(навіть на сторінках деяких 

державних, та й поважних ВАКівських 

видань) щодо справжнього віку 

української книжки ведеться 

після здобуття незалежності для 

з’ясування «найправдивішої» правди. 

Хоча скільки вже списів зламано 

навколо тлумачення слів тієї ж 

таки післямови Івана Федорова у 

львівському «Апостолі», в якій він сам 

зізнається, що йшов у Львові «стопами 

боговибраного мужа», довкола тієї ж 

надмогильної плити, довкола архівних 

текстів про друкарню дійсно першого 

українського друкаря. 

І насамкінець. На основі ґрунтовного 

вивчення всіх новознайдених 

архівних документів, збережених 

пам’яток, писемних згадок сучасників 

можна зробити висновки про те, що 

друкарство в Україну прийшло не 

зі Сходу, з Москви, а з Заходу, від 

німців. Час його появи слід датувати 

не 1572-м, а 1460 роком. Ім’я першого 

українського друкаря — Степан Дропан, 

який, згідно зі збереженими до наших 

днів архівними документами, подарував 

свою друкарню Львівському Свято-

Онуфріївському монастирю. Маючи 

вагомі аргументи, сьогодні можна без 

застережень, як це робилося досі, 

тлумачити напис на надмогильній 

плиті Федорова як визнання факту 

існування українського друкарства у 

Львові задовго до прибуття сюди Івана 

Федоровича. У перекладі цей напис 

звучить так: «Іван Федорович, друкар 

Москвитин, котрий своїм заходом 

занедбане друкарство обновив, умер 

у Львові. Друкар книг перед тим 

невидимих…». А отже, жодним чином не 

применшуючи заслуг Івана Федоровича, 

його треба вважати не засновником 

українського друкарства, а фундатором 

постійного книгодрукування на 

українських землях.

Михайло КАМІНСЬКИЙ

Ще раз про вік 
української книжки

версії
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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: +38 (044) 545-72-32, 

e-mail: fvd-kiev@bigmir.net 

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», 

«Перемогли разом», «Мелодії 

Південного Бугу», «Калинові острови», 

«АгроСвіт», «На хвилях Світязю», 

«Професіонал ефіру», телекінофоруму 

«Разом».

• Проведення прес-конференцій за 

участю відомих особистостей.

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 

Профі з фестів та прем’єр

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.: +38 (050) 579-34-63  Платок Анна (Президент фонду)

e-mail: fond@ourfuture.org.ua
 http: www.ourfuture.org.ua
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– Як відомо, всі ми родом з… дитинства. Юрію, 

скажіть, будь ласка, які Ваші найсвітліші спогади з 

цієї незабутньої пори?

– Передусім, вони пов’язані з літом. Спека і походи 

на річку. У нашому місті дві річки й обидві – Бистриці: 

Надвірнянська та Солотвинська. Отже, літо, річка, 

купання... А також – особливий відбиток – подорож до 

Праги влітку 1968-го року. Це було відкриття зовсім 

іншого, набагато досконалішого світу. Близького – але 

іншого, кращого. Це був Захід.

– Що залишилось нереалізованим з дитячих, 

юнацьких мрій?

– Вочевидь – археологія. Я мріяв про експедиції, про 

розкопки, дивовижні знахідки... Нічого з цього не вийшло, 

бо я вирішив не вступати на історичний, щоб випадково 

(або й примусово) не стати шкільним учителем історії. 

– Як починається ранок Юрія Андруховича?

– Прокидаюся і намагаюся згадати, що мені снилося. 

Відновити ті історії чи принаймні ситуації, що трапилися 

зі мною уві сні. Як правило, я нікуди не поспішаю зранку, 

тому в мене є така можливість.

– І що найчастіше «бачите»? Чи приходять уві сні 

творчі задуми, персонажі-герої?

– Мої сни дуже часто пейзажні та архітектурні – я бачу цілі 

місцевості з містами на тлі ландшафтів. Візуально це дуже 

насичені й цікаві видіння, але я, на жаль, жодним чином не 

можу їх відтворити згодом, навіть словами. Вони даються 

лише у снах, інакше вони не даються.

– Що читає письменник Андрухович «для душі»?

– Усе, що я читаю, воно переважно для душі. Тобто і для 

розуму теж, але я маю на увазі те, що це завжди «довільне 

читання», а не «примусова література». Найчастіше це 

нові твори друзів і знайомих, яких у мене стає дедалі 

більше. Дуже часто трапляється так, що я читаю їх ще в 

«рукописі», тобто у вигляді комп’ютерного файлу.

«Найбільше боюся смерті близьких людей, 
особливо від нещасного випадку.»

Юрій Андрухович:
«Виразно конфуціанський тип»

– Якби не література, що стало б справою Вашого 

життя?

– Навіть не знаю. Та ж таки археологія? Можливо, 

я своєчасно навчився б гри на якомусь музичному 

інструменті? Хочеться вірити, що я все одно займався б 

чимось творчим.

– Які моральні цінності сповідуєте?

– Індивідуалістичні. Тобто людська особа як найцінніше 

у всесвіті. Намагаюся жити так, щоб жодним чином 

не порушувати особисті права інших і таким чином не 

обмежувати їхню свободу.

– Що для Вас є абсолютно неприйнятним, з чим 

ніколи не примиритесь, чого не зможете пробачити 

навіть близьким людям?

 – Сподіваюся, що таких речей не існує. Я дуже високо 

ціную здатність пробачати за будь-яких обставин.

– Ваше близьке оточення – хто вони? Кого більше 

– щирих друзів, що радіють успіхам, чи колег, що 

заздрять і втішаються невдачам?

– В моєму близькому оточенні заздрісники не перебувають. 

Вони намагаються спілкуватися зі мною з безпечної відстані 

і ніколи не кажуть в очі, як я їм уже насточортів. А друзі 

– так. Мені надзвичайно добре з людьми, котрі вміють 

жартувати ризиковано й тонко.

– Чи є у Вас фобії, чого боїтесь найбільше у житті?

 – У своєму вірші «Life Is A Long Song» я сформулював 

це так, що «найбільше боюся смерті близьких людей, 

особливо від нещасного випадку». Відтоді, як я це написав, 

здається, нічого в мені у цьому сенсі не змінилося, можу 

лише повторити.

– Чи володієте даром пророкування, передбачення?

– Ні, не думаю. Якщо іноді й збувається що-небудь 

із написаного мною, то це швидше результат певних 

аналітичних здібностей. Крім того, я радію, коли мої 

передбачення не збуваються, бо мої передбачення, як 

правило, базуються на найгірших сценаріях.

– Чи часто любов грає роль музи? Яка вона – Ваша 

Муза?

– У неї змінне обличчя, але в будь-якому разі вона жіночої 

статі. Взагалі ж розмови про музу досить анахронічні – це 

пряма мова
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якийсь такий пережиток романтизму і ХІХ століття. Нині 

«це» мало б називатися якось інакше.

– За трибом життя Ви пілігрим-романтик, мандрівний 

філософ, дослідник, богемний «тусовщик»?

– Трохи мандрівник, трохи дослідник, трохи богемник. Одне 

іншому не суперечить. Іноді настають періоди, коли я стаю 

працелюбом і сам собі внутрішньо дивуюся – невже це я?

– Ви віруюча людина; у кого, у що вірите?

– Я волію не вірити, а сподіватися. Тобто надію я ставлю 

понад віру. Віра мусить базуватися на певній релігійній 

системі, а надія є, так би мовити, чимось універсальним, 

загальнолюдським.

– Зазвичай сповідуєте суворі принципи чи ліберальні 

компроміси?

– Радше компроміси. Але, як відомо, у сфері компромісів 

мусять існувати свої межі. Є такі компроміси, на які я 

ніколи не піду. Скажімо, в політичній площині. Чи в 

міжлюдських стосунках. Однак загалом я неконфліктний, а 

бути принциповим – це щоразу бути готовим до все нових і 

нових конфліктів. Мені це не подобається. 

– Ви романтик чи прагматик?

– Мабуть, я – два в одному, мішанець першого з другим. 

Тому страшенно полюбляю всілякі безглузді, але, на мій 

погляд, красиві і романтичні речі. У той же час я досить 

прагматично організований, у мене точне, похвилинне 

відчуття часу, я люблю детально продумувати деякі свої 

кроки наперед. Один мій знайомий сказав, що я виразно 

конфуціанський тип.

– З яким історичним героєм чи літературним 

персонажем себе асоціюєте?

– З жодним. Натомість у мене є певні кумири для 

захоплення й наслідування. Скажімо, кілька рок-зірок 

старших генерацій. Наприклад, я схиляюся перед Іаном 

Андерсоном, лідером «Джетро Талл». Або перед Ґері 

Брукером з «Прокол Гарум». Або перед Міком Джеґером. 

Через якісь 20 років я хотів би бути таким, як вони зараз.

– У якому столітті, якій країні, якому місті почуваєте 

себе найкомфортніше?

– У нашому часі, звичайно. Найкомфортніше всюди там, де 

я достатньо добре володію місцевою мовою, розуміюся на 

поведінкових особливостях місцевого люду. Тому можна не 

напружуватися, розчинитися в потоці чужого життя і навіть 

зіграти роль «тутешнього», свого. Але найкраще не грати 

її, а таки бути своїм. Тому, з іншого боку, найкомфортніше 

мені у моєму рідному Франківську – і настільки, що я його 

навіть любовно називаю Фраником.

– Якби будували дім для себе і своєї родини – це був 

би дім на горі, на узбережжі, у лісовій хащі?

– З мене досить кепський будівничий домів, мушу визнати. 

Але якби я все ж зважився на такий крок, то постарався 

б вибрати місцину з видом на якісь гірські вершини, по 

можливості зі скелястими піками і добре б, щоб із вічним 

снігом.

– З якими птахами, тваринами, рослинами Вам 

комфортно співіснувати? Хто живе у вашому домі?

– Я дуже люблю дерева – різні. «Дуже люблю» трохи 

неточно сказано, я низько перед ними схиляюся – перед 

їхньою витривалістю, їхнім спокоєм, їхніми чутливістю й 

неагресивністю. З усіх живих істот дерева найдосконаліші. 

До того ж вони всі надзвичайно красиві. З тваринного світу 

я дуже люблю собак. Мене вражає їхня залежність від 

людей, те, як вони потребують людської уваги, постійного 

спілкування. На жаль, наша собака, її звали Лялька, 

померла кілька років тому.

– Якими кольорами розмальований світ Юрія 

Андруховича?

– Насиченими. Червоне, чорне, біле – така собі класика.

– Яку премію і від кого Ви хотіли б отримати?

– Ніколи про це не думаю, щоб не наврочити. Але коли вже 

на те пішло, то може якусь таку уявну премію читацьких 

симпатій. Щоб її долю не вирішувало певне професійне 

журі, а невідомі мені люди з різних міст, містечок і країн. 

Щоб це було, так би мовити, просте голосування. Мені дуже 

важливо, щоб мене читали і щоб написане мною хоч якось 

відлунювало в інших.

Інтерв’ю вела Олена МАЛАНІЙ (м. Луцьк)

пряма мова

Юрія Андруховича, одного з перших сучасних 

українських письменників, відкрили і визнали в Західній 

Європі. Насамперед, у Німеччині, в якій за останнє 

десятиліття з’явилося чимало класних перекладачів його 

творів з української на німецьку. Книгу «Дванадцять 

обручів» опублікувало видавництво «Suhrkamp» і 

вона стала своєрідною «першою ластівкою» завдяки 

сприятливій перекладацькій ситуації в країні. 

Згадані твори перекладені та видані також французькою 

мовою (перекладач Марія Маланчук). А іспанське 

видавництво «Акантіладо» опублікувало іспанською 

мовою збірку есе Юрія Андруховича «Остання 

територія», а також «Моя Європа», написану разом 

з польським письменником Анджеєм Стасюком. До 

речі, «Моя Європа» стала справжнім локомотивом 

Андруховича на європейський ринок. Книжка 

перекладена польською, українською, румунською, 

угорською, німецькою, французькою та іспанською 

мовами. 

У 2007 році були опубліковані іспанські переклади ще 

двох книг Юрія Андруховича – повісті «Рекреації» та 

роману «Дванадцять обручів». Роком раніше чеською 

мовою було видано роман «Рекреації» у перекладі 

Томаша Вашута. В Угорщині, у видавництві «Раціо», 

вийшла збірка його есеїв «Shevchenko Is OK» (всього 

11 есеїв, написаних у різні роки між 1993-м і 2002-м) 

та вищезгадана «Моя Європа» у видавництві «Кіярат». 

Обидві книжки переклав Габор Корнер, який вже 

розпочав роботу над наступним перекладом – романом 

«Московіада». У польському видавництві «Бюро 

літерацке» (Вроцлав) вийшла найновіша поетична збірка 

Андруховича «Пісні для мертвого півня». Вірші переклав 

Богдан Задура.

Свій у Європі
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– As known, all of us by birth from… childhood. Yurij, 

tell us please about your lightest flashbacks from this 

unforgettable time?

– First of all they related to summer. Heat and hikes to 

the river. In our town two rivers and both of them named 

Bystritsa: Nadvirnianska  and Solotvinska. Consequently, 

summer, river, swimming... And also – the special flashback 

is a trip to Prague in summer 1968. It was an opening of 

quite another, more perfect world. Close but another, better. 

It was west. 

– What remains unrealized from child’s and youth 

dreams?

– Obviously – archaeology. I have dream on expeditions, ex-

cavations, surprising finds…  Nothing turned out of this.

– How did the morning of Yurij Andrukhovich begin?

– I wake up and try to remember what dreams have I seen 

at night. To pick up thread those stories or at least situations 

which happened with me in my dreams. As a rule I doesn’t 

hurry up at the morning, so a have such possibility.

– So, what did you see frequent than all? Do a creative 

project or interest heroes comes at night?

– My dreams most of all landscape and architectural – I see 

whole localities with the cities on a landscape backgrounds. By 

sight there are very saturated and interesting visions,    but 

unfortunately I can’t reproduce them in any way, even in 

words. They are given just in my dreams, otherwise they hold 

own.

– What does the writer Andrukhovich read «for the 

soul»?

– Everything that I read is for the soul. For the mind to, but 

I mean that it is always «voluntary reading», but not «forced 

literature». Most of all it’s new works of my friends. Very often 

happens that I read it as a manuscript.

– If not the literature, what could become your profes-

sion?

– I don’t really know. May be archaeology? Possibly, I would 

learn to play on the some musical instrument? I want to be-

lieve, I however would be engaged with something creating. 

– What moral valuates did you keep on?

– Individualist. The human person is the most valuable in the 

universe. I try to live in such way, that doesn’t violate per-

sonal rights of other persons and doesn’t limit their freedom.

– What is absolutely unacceptable for you, what won’t 

you forgive to your relatives? 

– I hope that such things don’t exist. I very highly value abil-

ity to forgive under any circumstances. 

– Your circle of intercourse – who they are? Аre they 

friends, which glad to your success, or colleagues, 

which envy and glad to your failures?

– There are no envious in my surrounding. They try to com-

municate with me from the safe distance and never tell from 

eye-to-eye how sick and tiered had I made them. But my 

friends – yes. I fell myself extraordinary comfortable with the 

people which are able to banter risky and thinly.

– Do you have some phobias? What is your greatest 

fear?

 – In my poem «Life Is A Long Song» I formulate it like «What 

I’m afraid more than all is a death of my relatives, especially 

«What I’m afraid more than all is a death of my relatives, 
especially in an accident.»

Yurij Andrukhovich. 
«Distinctly Confucian type»

direct speech
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in an accident». Since I wrote this, it seems that nothing in 

me have changed so I just can repeat this. 

– Do you have a gift of prophecy or prediction?

– I don’t think so. If sometimes something I wrote comes 

true, it’s rather result of some analytical capabilities. In addi-

tion, I am glad when my predictions don’t come true, be-

cause, as a rule, my predictions based on the worst scenarios. 

  

– Is it true that love plays the role of muse? Hove does 

you muse look?

– She is got changeable face, but in any case she is a woman. 

In general, conversations about muse very anachronistic – it’s 

a kind of vestige of romanticism and XIX century. Nowadays it 

should have another name. 

– On a lifestyle you are pilgrim – romanticism, travel-

ling philosopher, researcher, and bohemian person?

– Little bit traveller, little bit researcher, little bit bohemian 

person. One does not conflict with other. Some times come 

periods when I became industrious and I surprise inwardly to 

myself – is it me? 

– You are believer;  in whom, in what do you believe?

– I want not to believe, but got a hope. I mean, that I put 

hope over the faith. Faith should be based on some religious 

system, but hope is something universal, common to all man-

kind.

– Usually you propagate strict principles or liberal com-

promises? 

– Rather compromises. But, as known, must be some scope 

in sphere of compromises. There are some compromises I will 

never agree with. For example, in a political sphere, or in a 

human relations. But in general I’m not conflict person, to be 

principle – is always to be ready for new conflicts. I like this.

– Are you romanticism or pragmatist? 

– I think I’m romanticism and pragmatist, so to say, some mix 

of first with the second. That is why I very much like differ-

ent stupid, but as for me beautiful and romantic things. In 

the same time I am pragmatically organized enough, I have 

got exact sense of time; I like to think over some my future 

steps in details. On of my friends have sad that I am distinctly 

Confucian type. 

– Do you associate yourself with some historical or 

literary hero?

– With no one. I have number of idols I’m admired and try to 

be similar. For example, few rock-stars of elder generations. 

I admire  to Iowan Anderson,  who is a leader of «Jetro Tall».  

Or Gary Brooker with his band «Procol Harum». Or Mick Jag-

ger. Through twenty years I would like to be like them. 

– In what century, in what country do you feel yourself 

the most comfortable?

– In our time, of course. The most comfortable everywhere 

where I am able to speak on the local language, understand 

the model of behaviour. That is why I don’t have to strain 

myself and just vanish in the stream of stranger life and even 

to play the role of local «homey». But the best is not to play 

this role, but became this homey. That is why I feel myself the 

most comfortable in my native Ivano Frankivsk – so comfort-

able that I lovely call him Franyk.

– If you would build house for yourself and your family – 

it would be house on the mountain or on the seaside, or 

in the forest?

– I wouldn’t’t have been a good house builder. But if I would 

resolve such step, I would try to choose the place with the view 

to the peak with the rocks and everlasting snow.

–With what kind of the birds, animals or plants you could 

coexist comfortable? Who live at your home?

– I very much like trees – different trees. «Like very much» is a 

little bit wrong words, I worship to them, worship to their power 

of endurance, their calm, their sensitivity and absence of ag-

gression. From all breathers – trees the most perfect. Besides, 

they are extraordinarily beautiful. In the animal world I like 

dogs. I astonished by their dependence from people, their needs 

of human attention, permanent communication. Unfortunately, 

our dog, it was called Dolly, died few years ago.

– In what colours painted the world of Yurij Andrukhovich?

– Saturated. Red, black, white – some kind of classic. 

– What kind of award and from whom would you like to get?

– I never think about this, afraid to jinx. But if we start to speak 

about this, maybe some imaginary award of readers sympathy.  

Destiny of this award should be decided not by the professional 

judges, but by the unknown persons from different cities, towns 

and countries.  I wish it was simple voting. It is important to me 

to been read and I wish my poems echoed in my readers. 

Interviewed by Olena MALANIY (Lutsk)

direct speech

Yuri Andrukhovych is one of the first modern Ukrainian writ-

ers opened and acknowledged in Western Europe. First of 

all, in Germany where a lot of class translators of his works 

from Ukrainian to German appeared in the latest decade. 

Book «Twelve rings» was published by publishing house 

«Suhrkamp» and it became original «first swallow» due to 

favourable situation with translations in this country.

 Mentioned works are translated and published also in French 

(translator Maria Malanchuk). And the Spanish publishing 

house «Acantilado» published in Spanish the book of essays 

of Yuri Andrukhovych «Last territory», and also «My Europe», 

written along with the Polish writer Andrzej Stasiuk. By the 

way «My Europe» became the real locomotive of Andruk-

hovych to the European market. The book is translated to 

Polish, Ukrainian, Romanian, Hungarian, German, French and 

Spanish languages.

The Spanish translations of two books of Yuri Andrukhovych 

– novels «Recreations» and «Twelve rings» were published in 

2007. A year before the novel «Recreations» was published 

in Czech in translation of Tomas Vasut. In Hungary, publish-

ing house «Racio» printed his book of essays «Shevchenko is 

OK» (11 essays written in different years between 1993 and 

2002) and publishing house «Kiyarat» published mentioned 

above «My Europe». Both books were translated by Gabor 

Korner who already started to work on the next translation 

– novel «The Moscoviad». The Polish publishing house «Buro 

Literackie» (Wroclaw) printed the newest book of poems of 

Andruhovych «Songs for the Dead Rooster». Poems were 

translated by Bohdan Zadura.

Europe’s own



22 № 3, вересень / september 2009

  

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
 +38 (052) 233-46-67
www.evrohata.com.ua
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Що   Де   Коли
Чи дає навчальна література вичерпні 
відповіді на ці питання...

авторів А.А. Ворона та В.А. Солопенка, 

на погляд багатьох моїх колег, дуже 

поступається, скажімо, підручникам 

І.П. Ющука.»

До переваг сучасних шкільних 

підручників відносять яскраві 

ілюстрації та акцент на особистісний 

розвиток учня, під сумнів 

ставиться професійність авторів 

та їхня обізнаність у педагогіці. 

А навколо (не)упередженості 

вітчизняних навчальних посібників 

точаться непримиримі чвари. 

Непердбачуваність висновків комісії 

МОНу щодо того чи іншого підручника 

призвела до того, що часто вчитель, 

окрім рекомендованої «згори» 

літератури, як правило, закликає 

батьків купувати додаткову книжку. 

Враховуючи кількість предметів, часто 

сума, витрачена на забезпечення 

«безкоштовного» навчального 

процесу, буває дуже відчутною. 

Говорячи про вищу школу, не можна 

не відзначити явище «просування» 

довідкової та навчальної літератури 

власного авторства самими 

викладачами. Складання плану 

лекцій та практичних занять студентів 

відповідно до своїх підручників – 

нормальна практика серед викладачів 

вузів. Придбати книжку, без якої не 

так просто скласти іспит, зазвичай 

можна, не виходячи з аудиторії, однак 

гриф «Затверджено Міністерством 

освіти і науки України» зустрічається 

там надзвичайно рідко. 

Якісна освіта – річ недешева, 

навіть коли вона безкоштовна. 

Географічні атласи, робочі зошити, 

якісні підручники, словники – ласий 

шматочок книжкового ринку, за який 

Перший дзвоник запросив українських школярів 
та студентів до навчання, проте не всім учням 
пощастило отримати підручники в шкільній бібліотеці. 
Учбова література – матерія, так би мовити, 
нестабільна: вона ніби й існує, і водночас її немає – 
принаймні, у шкільних рюкзаках.

до 16 та…

Наразі, попри економічні негаразди, 

виділення коштів на друк і 

забезпечення шкіл підручниками 

виконується у повному обсязі, 

запевнив заступник міністра МОН 

України Павло Полянський на 

Всеукраїнській селекторній нараді з 

питань видруку та доставки до шкіл 

підручників. 

Тим не менше, на початок 

навчального року учні дев’ятих 

класів забезпечені навчальною 

літературою приблизно на 30%. 

Станом на 11 вересня 2009 року, 

за даними МОН, надруковано 106 

назв підручників для учнів 9-х 

класів. До книжкових баз обласних 

управлінь освіти і науки направлено 

63 найменування, загальним 

тиражем 3 791 935 примірників. З 

них для загальноосвітніх навчальних 

закладів з українською мовою 

навчання направлені 41 назва 

підручників, а для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням 

мовами національних меншин – 

22 назви підручників. Та більше 

бентежить те, що факт відповідності 

нормам викладання та засвоєння 

матеріалу затверджених МОН 

підручників та посібників не завжди 

підтверджується навчальною 

практикою. «Новітній підручник 

містить замало практичних вправ, 

– пояснює Любов Яківна Гузієнко, 

вчитель української мови. – Якщо у 

старих методичних вказівках вчитель 

знаходив конкретні посилання на 

підручник для домашнього завдання, 

то сьогодні розмите «завдання на 

розсуд вчителя» не залишає інакшого 

виходу, як звертатися до старих 

«добрих» книжок. «Українська мова» 

варто поборотися його учасникам. 

Практично кожне українське 

видавництво має у своєму арсеналі 

колекцію довідкової літератури: 

починаючи від яскравих дитячих 

енциклопедій – і завершуючи картами 

автомобільних шляхів. Саме довідкова 

література користується найбільшим 

попитом, задовольняючи будь-

який смак та гаманець. Практично 

кожну четверту книжку на полицях 

книгарень можна віднести до цього 

виду літератури. 

«Досить популярними зараз є 

серії енциклопедій на кшталт 

«100 найвідоміших українців», 

«100 найвідоміших битв» і так 

далі, – розповідає продавець книг 

Олена Калита. – Книги виконані в 

однаковому стилі, одного і того ж 

видавництва. Проте кілька книжок 

одразу купують рідко, – зазначає 

Олена і одразу ж пояснює: Дорого. 

Одна більш-менш пристойна 

енциклопедія коштує не менше як  

40-50 грн.»

Державну підтримку книговидавці 

відчувають не більше, аніж підтримку 

читачів. Якщо українську книгу 

почнуть активніше купувати, вона 

здешевшає, впевнені видавці. Але 

поки українці віддають перевагу 

російським книгам, а держава 

недостатньо сприяє вітчизняному 

книгодрукуванню, наша довідкова 

література, попри своє розмаїття, 

подовгу залишатиметься на полицях 

крамниць.

Анна БОРЩЕВСЬКА
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Видавництво «Пегас» на ринку дитячої літератури майже десять 
років. Ми пропонуємо найцікавіші видання для дітей від двох до 
шістнадцяти років. Це повнокольорові книжки українською та 
російською мовами.

• Абетки та букварі
• Розвиваюча література
• Народні та авторські казки
• Енциклопедії для дітей
• Подарункові видання

Запрошуємо до співпраці! 

Україна, 61057, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 11/13, кв. 88
Наші телефони: +38 (057) 754-30-06,  714-97-80, 
+38 (050) 403-01-17
www.pegas-publishing.kh.ua
e-mail: pegas-publishing@mail.ru

Publishing House «Pegas» has been participating in the children’s 
literature market for about ten years. We can offer you the most inter-
esting editions for children aged from two to sixteen years. These are 
full colour books in Ukrainian and Russian languages.

• Alphabet and ABC-books
• Child development literature
• Folk and author fairy tales
• Encyclopedias for children
• Gift editions

We are looking forward to the collaboration! 

11/13, ft. 88 Pushkinskaya St., 
Kharkiv, 61057, Ukraine

Our phone: +38 (057) 754-30-06, 714-97-80, 
+38 (050) 403-01-17

www.pegas-publishing.kh.ua
e-mail: pegas-publishing@mail.ru

Українське видавництво 
дитячої літератури «Пегас»

Ukrainian Children’s Literature 
Publishing House «Pegas»

каталог видавництв
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Одесакнига
Книготорговельна компанія ВАТ «Одесакнига»
Напрямки діяльності:
• мережа магазинів роздрібної книготоргівлі;
• оптово-роздрібний книжковий магазин;
• учасник державної програми з постачання підручників до шкіл;
• комплектування асортименту бібліотек Одеси  
 та Одеської області;
• продаж канцелярських та шкільно-письмових товарів;
• експедирування товарів.

65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 11
тел.: +38 (048) 728-98-30, (048) 63-34-01

Odesaknyga
Book-trading company OJC «Odesaknyga»
 Directions of activity:
• network of shops of retail book-trade;
• whole sale-retail bookstore;
• the participant of the government program of the supply  
 of textbooks to schools;
• completing of assortment of libraries of Odesa and Odesa region;
• selling of office and school-writing goods.
• expedition of commodities.

65039, Odesa, Artillery str., 11
tel.: +38 (048) 728-98-30, (048) 263-34-01

Балтія-Друк
Видавництво «Балтія-Друк» засновано у 1997 році.
Видавництво спеціалізується на подарункових виданнях про 
Україну.
Напрямки діяльності:
• художні та туристичні листівки поліграфічної та ручної роботи;
• серії путівників по містах та історичних місцях України;
• яскраві подарункові вироби, художні та фотоальбоми  
 з різних галузей культури України.

тел.: +38 (044) 502-10-47
Інтернет-магазин: www.baltia.com.ua

Baltiya-druk
Publishing house «Baltiya-druk» was founded in 1997.
Publishing house specializes in gift editions about Ukraine.
Directions of activity:
• artistic and tourist postcards of polygraphic and hand work;
• series of guide-books to cities and historical places of Ukraine;
• bright gift wares, artistic and photo albums of different branches  
 of Ukrainian culture.

tel.: +38 (044) 502-10-47
Internet-shop: www.baltia.com.ua

Юстініан
Видавництво «Юстініан» засновано в грудні 2001 року.
Книжкові видання:
• коментовані кодекси;
• збірки законодавства, аналітики та судової практики  
 з актуальних проблем правового регулювання;
• монографії найкращих фахівців з питань економіки та права;
• підручники та навчальні посібники;
• щомісячний часопис для юристів-практиків «Юридичний журнал».

04050, м. Київ, вул. Герцена, 17-25, оф. 91
тел.: +38  (044) 230-01-73, 230-01-74 
www.justinian.com.ua

Justinian 
Publishing house «Justinian» was founded in December, 2001.
Book editions:
• annotated codes;
• collections of legislation, analytics and judicial practice  
 from the live issues of the legal regulation;
• monographs of the best specialists in issues of economy and law;
• textbooks and training aids;
• monthly magazine for jurist-experts «Juridical magazine»

04050, Kyiv, Gercen str., 17-25, of. 91
tel.: +38 (044) 230-01-73, 230-01-74 

www.justinian.com.ua

the catalogue of publishing houses

Либідь
«Либідь» – одне з найстаріших видавництв України. Понад 170 
років наполегливої праці на книжковій ниві.
Видавництво «Либідь» спеціалізується на випуску навчальної, 
наукової та довідкової літератури. Це – оригінальні підручники 
й посібники нового покоління для всіх рівнів освіти, створені 
за сучасними програмами й методиками, а також довідники, 
словники та наукові праці з різних галузей знань.
«Либідь» – сучасна структура, чия продукція відповідає  
сучасним вимогам.

01004, Київ, вул. Пушкинська, 32
тел./факс: +38 (044) 279-11-71, +38 (044) 278-58-04
e-mail: info@lybid.org.ua
www.lybid.org.ua

Lybid’
«Lybid» is one of the oldest publishing houses of Ukraine. Over 170 
years of persistent work in the book field.
Publishing house «Lybid» specializes in printing of educational, scien-
tific and references. These are original textbooks and manuals of new 
generation for all levels of education, created according to the modern 
programs and methods, and also reference books, dictionaries and 
scientific works in different areas of knowledge.
«Lybid» is a modern structure, whose products answer modern  
requirements.

01004, Kiev, Pushkinskaya st., 32 
tel./fax: +38 (044) 279-11-71, +38 (044) 278-58-04

e-mail: info@lybid.org.ua
www.lybid.org.ua
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Вже третій рік поспіль, за даними 

Книжкової палати ім. Івана Федорова, 

в Україні на одну людину видається в 

середньому 1,2 книжки на рік. Багато це 

чи мало? Залежно, з чим порівнювати. 

Якщо з розвинутими країнами Західної 

Європи, де на одного француза чи німця 

видається аж 5-6 книжок, то, звісно, 

мало. Але порівняно з продуктивністю 

вітчизняного книговидання 10-12-річної 

давності прогрес очевидний. Протягом 

минулого десятиліття вдалося суттєво 

покращити книжкову статистику. Що 

маємо зараз? 

За результатами першого півріччя 2009 

року в Україні видано понад 10 тис. книг 

і брошур загальним накладом 21 млн. 412 

тис. примірників. Аналіз поточної ситуації 

і наведені цифри засвідчують, попри 

вибрики економічної кризи, не лише 

відсутність стагнації у видавничій галузі, 

а й навіть певне зростання. За словами 

представника Книжкової палати Галини 

Гуцол, статистичні показники вітчизняного 

книговидання за перше півріччя 2009 

року вельми цікаві. Так, кількість назв 

друкованих україномовних одиниць 

зросла на 17%, наклади у цій категорії 

збільшилися на 4%. За кількістю назв 

російськомовних одиниць спостерігається 

зменшення порівняно з україномовними, 

проте за накладами можна відзначити 

збільшення. На 4% зросло видання 

перекладної літератури, нових видань 

здійснюється більше, ніж перевидань. 

Приємно відзначити, що і кількість видань 

для дітей зросла на 34,6%.

То ж хто з вітчизняних книговидавців 

сьогодні лідирує? Редакція журналу 

«Книголюб» за підтримки фахівців 

Державної акціонерної компанії 

«Укрвидавполіграфія» провела своє 

незалежне дослідження з цього питання, 

так би мовити, ТОР-10 видавництв.  

Рейтинг обсягів виробництва книг  

в I полуріччі 2009р.:

1. «Гінеза»

2. «Грамота»

3. «Клуб сімейного дозвілля»

4. «БАО»

5. «Ранок»

6. «Підручники і посібники»

7. «Астон»

8. «Наш час»

9. «Перун»

10. «Навчальна книга Богдан»

Показник стабільний,  
але не втішний – 1,2 книжки Рейтинг популярності книжок у липні-вересні:

1. «Село не люди», Люко Дашвар.

2. «Родом із КГБ. Система Путіна», Елен Блан.

3. «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников»,  

Євген Комаровський.

4. «Рассвет», Стефані Майєр.

5. «Солодка Даруся», Марія Матіос.

6. «Янголи і демони», Ден Браун.

7. «Понедельник начинается в Субботу», Аркадій Стругацький,  

Борис Стругацький.

8. «Черная кровь», Нік Перумов, Святослав Логінов.

9. «Парфюмер», Патрік Зюскінд.

10. «Кама-Сутра (искусство любви)» (без автора).

наш рейтинг
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видавництво Мистецтво / publishing house Mystetstvo

Храми України / Churches of Ukraine

Костянтин Стамеров 
Нариси з історії костюмів /
Kostiantyn Stamerov 
Sketches from the History of Costumes

Київ / Kyiv

Тетяна Кара-Васильєва 
Історія української вишивки /
Tetiana Kara-Vasilyeva 
History of Ukrainian Embroidery

Фотоальбом. Київ, Мистецтво, 2008. 

Формат 230 мм х 330 мм. Обкладинка 

суцільнопаперова з припресовкою 

матової плівки. Мови українська, 

англійська, резюме, текстівки – російська, 

французька. 296 сторінок, 300 кольорових 

ілюстрацій.

Альбом розповідає про тисячолітню 

історію храмового будівництва на 
теренах України, розкриває архітектурно-мистецькі 

особливості храмових споруд різних історичних періодів.

Photoalbum. Kyiv, Mystetstvo, 2008. Format 230 mm x 330 

mm. Paper cover with matt lamination. In Ukrainian and English, 

summary in Russian, and French. 296 pp, 300 colour illustra-

tions.

The album elucidates the millennial history of church con-

struction in the territory of Ukraine and describes architec-

tural and artistic peculiarities of church buildings in different 

periods.

Фотоальбом. Київ, Мистецтво, 2009. 

Формат 230 мм х 300 мм. Обкладинка 

суцільнопаперова, з припресовкою 

матової плівки. Мови українська, 

англійська, німецька, російська, 

французька. 208 сторінок, 200 

кольорових ілюстрацій.

Чудове місто над Дніпром відоме 

з літописних джерел уже понад 

півтора тисячоліття. У гармонійному переплетінні 

архітектурних стилів різних історичних епох старої частини 

міста з сучасними стилями житлових масивів і ділових 

кварталів Лівобережжя і Правобережжя відчувається тісний 

зв’язок давнини і сьогодення. Величні ансамблі Софії 

Київської та Михайлівського Золотоверхого монастиря, 

храмові споруди Києво-Печерської лаври, будівлі 

Кирилівської та Андріївської церков і багатьох інших 

пам’яток старовини і нині вражають своїми витонченими 

формами, вишуканим декором і неповторним інтер’єром. 

Сучасні комплекси споруд на вулицях та площах 

зачаровують киян і гостей міста новизною і дивовижною 

красою.

Photoalbum. Kyiv, Mystetstvo, 2009. Format 230 mm x 300 mm. 

Paper cover with matt lamination. In Ukrainian, English, German, 

Russian, and French. 208 pp, 200 colour illustrations.

The marvellous city on the Dnipro is known from annals for 

more than 1,500 years. Close association of olden times and 

the present is felt in the harmonious intertwining of archi-

tectural styles of different historical epochs in the old part 

of the city and modern styles of new housing estates and 

business blocks. Majestic ensembles of St. Sophia of Kyiv 

and St. Michael’s Golden-Domed Monastery, churches in the 

Kyiv-Pechersk Lavra, buildings of St. Cyril’s and St. Andrew’s 

churches, and many other old monuments strike with their 

elegant forms, refined décor, and exquisite interiors. Modern 

buildings attract Kyivites and visitors to the city with their 

novelty and beauty.

Ілюстрації М.Н. Гроха. Київ, Мистецтво, 

2007. Формат 225 мм х 330 мм. Обкладинка 

суцільнотканинна, суперобкладинка з 

припресовкою матової плівки, тиснення 

фольгою. Мова українська, резюме і 

текстівки – англійська, російська. 432 

сторінки, кольорові та ч/б ілюстрації.

Видання становить короткий 

систематизований і узагальнений огляд історії костюмів 

народів світу від найдавніших часів до початку ХХ ст.  

К.К. Стамеров відтворив картину історичного розвитку 

костюмів як невід’ємної частини матеріальної культури 

людства.

Illustrations by M.N. Hrokh. Kyiv, Mystetstvo, 2007. Format 225 

mm x 330 mm. Paper cover, matt laminated jacket, foil blocking. 

In Ukrainian, summary and captions in English and Russian. 432 

pp, colour and b/w illustrations.

This edition is a short systematized and generalized review of 

the history of costumes of the peoples of the world from the 

remote past to the early 20th century. K.K. Stamerov repro-

duced the historical development of costumes as an integral 

part of human culture.

Київ, Мистецтво, 2008. Формат 225 мм х 

330 мм. Обкладинка суцільнопаперова, 

суперобкладинка з припресовкою плівки, 

тиснення матовою фольгою. Мова українська, 

текстівки – англійська, резюме – англійська, 

російська, французька. 464 сторінки, 

кольорові ілюстрації.

Книга-альбом повно і всебічно висвітлює основні етапи 

розвитку української вишивки від часів її зародження до 

сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного 

мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в 

храмових інтер’єрах, під час різноманітних свят і народних 

обрядів. 

Kyiv, Mystetstvo, 2008. Format 225 mm x 330 mm. Paper cover, 

laminated jacket, foil blocking. In Ukrainian, captions in English, sum-

mary in English, Russian, and French. 464 pp, colour illustrations.

The book comprehensively elucidates major stages of the de-

velopment of Ukrainian embroidery from the time of its origin 

to the present, shows the role and place of this kind of decora-

tive arts in the adorning of clothing, dwellings, its use in church 

interiors, in various feasts and folk rituals. 

Видавництво «Мистецтво» / Publishing House «Mystetstvo»
04050, м. Київ-50, вул. Мельникова, 63 

63 Melnykova St., Kyiv, 04050, Ukraine
tel.: +38 (044) 483-57-01, 483-57-06; fax: +38 (044) 483-57-09

e-mail: mystetstvo@ukr.net; mystetstvo@rambler.ru 
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видавництво Махаон-Україна

Ага, упіймався! Шкарпетки нарізно!

Як Петрик П’яточкин слоників рахував Вечори на хуторі біля Диканьки

Роня, дочка розбійника Народні казки

Веселі пригоди лісових 

детективів пса Фу-Фу і кота 

Киць-Киця та їхніх друзів 

тривають. У цій книжці слідчі 

розплутують іще одну казкову 

історію: рятують зниклого крота 

Шишу, розгадують таємницю 

старовинної книги і знаходять 

справжнього спадкоємця замку.

Про кумедних 

мешканців казкового 

лісу залюбки 

прочитають дошкільнята й 

школярі, їхні дідусі й бабусі, татусі й матусі, а також 

усі, хто любить читати цікаві книжки.

Усі знають персонажів Наталії 

Гузєєвої – веселу крапельку 

Капітошку й пустуна Петрика 

П’яточкина – героїв мультфільмів, 

знятих за її сценаріями. Ці 

фільми поповнили золоту 

колекцію мультиплікації й стали 

улюбленими для багатьох малят. 

А Петриком П’яточкиним просто 

називають будь-якого 

непосидька.

До ювілейного видання з нагоди 

200-річчя від дня народження 

Миколи Васильовича Гоголя 

(1809–1852) увійшли три повісті 

зі знаменитого циклу «Вечори 

на хуторі біля Диканьки» – 

«Вечір проти Івана Купала», 

«Майська ніч, або Утоплена», 

«Ніч перед Різдвом» у кращих 

українських перекладах.

До книжки увійшли найкращі 

народні казки, що вчать 

дітей милосердя, добра, 

справедливості.

Видавництво «Махаон-Україна»
04073 м. Київ, просп. Московський, 6 (пов. 2)

тел./факс: +38 (044) 490-99-01

Повість відомої шведської 

письменниці, двічі лауреата 

премії ім. Г.К. Андерсена 

Астрід Ліндгрен про хлопчика і 

дівчинку, батьки яких ворогують 

між собою. Роня живе в лісі 

разом із розбійницькою ватагою 

свого батька Маріса. Все 

дивовижно змінюється, коли 

вона зустрічає Бірка. Між 

підлітками зав’язується 

дружба і спалахують 

почуття. Проте на їхню долю 

випадають тяжкі випробування 

в пралісі, в якому живуть міфічні істоти – літавиці, 

товстогузики, поночівники.

Казкову повість про веселі 

пригоди знаменитих детективів 

пса Фу-Фу і кота Киць-Киця та 

їхніх друзів – лісових мешканців 

– із захопленням прочитають 

діти. Юні читачі разом із 

героями книжки потраплятимуть 

у кумедні ситуації, долатимуть 

несподівані перешкоди 

і розгадуватимуть 

найзаплутаніші таємниці.

Для дошкільнят, школярів, 

а також їхніх дідусів і бабусь, 

татусів і матусь, і всіх, хто любить 

читати цікаві книжки.
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видавництво Книга / publishing house Knyga

Олександр Стражний 
Український менталітет /
Olexander Strazhny Ukrainian mentality 

Галина Левченко Зачарована казка  
життя Ольги Кобилянської /
Halyna Levchenko Charmed fairy-tale  
of life of Olga Kobilyanska 

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 /
Ivan Kotlyarevsky Aeneid 

Віктор Янович Спадщина тисячоліть /
Victor Yanovich 
Inheritance of millenniums 

Видавництво «Книга»/ 
Publishing house «Knyga»

 tel./fax: +38 (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.

Illusions. Myths. Reality . – K.: Knyga, 2008. – 368 p. : il.  

ISBN 978-966-8314-59-9

This book is unusual because it extends limits of traditional, 

frankly speaking, standard understanding of the Ukrainians’ 

worldview, it answers in its own way the question: who is 

the Ukrainian, how do the inhabitants of Ukraine differ from 

Europeans and Russians, which cards in the deck of Ukrainian 

mentality are trump, and which are burned.

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.

Trans. from rus. of .Y. Stadnichenko – K.: Knyga 2008. – 448 p.

ISBN 978-966-8314-52-0

Keen historical research. Contains the great number of inter-

esting information and original hypotheses: about the origin 

of Slavonic, German, Romanic and Celtic people; about the 

stormy events of antiquity, which influenced European history 

and the epicentre of which was the earth of Ukraine; about 

that, where Atlantis and other legendary countries are locat-

ed; about space reasons of the Large floods, global changes 

of climate and the drift of mainlands; about the origin of man 

and its mission; about gods and God; about the sources of 

ancient wisdom and possibility of creation of new physics on 

the basis of vedic conceptions.

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.

Monograph. K.: Knyga 2008. – 224 p.

ISBN 978-966-8314-56-8

The book proposes the observation of the stages of formation 

of O. Kobilyanska’s creative personality. She was able to pres-

ent her womanish unlikeliness despite patriarchal character. 

Starting point for an analysis of actually artistic works of the 

artist became the conclusion of the monograph‘s author that 

psychical life of O. Kobilyanska was in search of unifying sym-

bol for the concordance of the natural protest against require-

ments imposed from outside and, at the same time, internal-

ized “secondary” application of compulsion in attitude toward 

the internal life.

Poem. – K.: Knyga 2008. – 384 p.: il.

ISBN 978-966-8314-50-6

Poem of prominent classic of Ukrainian literature I.P. Kotl-

yarevsky (1769–1838) with illustrations of known designer of 

animated cartoons, member of union of cinematographers of 

Ukraine Ivan Budza.
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видавництво Грані-T / publishing house Grani-T

Видавництво «ГРАНІ-Т» / Publishing house «Grani-T» 
Україна, 02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, б. 2, оф. 10

2 Borisa Gmyri St, of. 10, Kyiv, 02140, Ukraine
tel./fax:  +38 (044) 200-12-57, 200-12-58, 200-12-59 

е-mail:  office@grani-t.info, www.grani-t.com.ua

Володимир Арєнєв Зобразіть мені рай /
Volodymyr Arenev Draw me a paradise

Олесь Ільченко Риби річок та озер /
Olesy Ilchenko Fishes of rivers and lakes

Оса Ґан Шведер Сни шовкопряда /
Аsa Gan Shveder Dreams of a silkworm

Єлєна Анфімова про Міхаїла Ґлінку, Модеста 
Мусорґського, Соф’ю Ковалєвську, Константіна 
Ціолковського, Анну Ахматову /
Elena Anfimova about Mikhail Glinka, Modest 
Moussorgsky, Sofia Kovalevska, Konstantin Ciolkovskiy, 
Anna Ahmatova

Фантастика починається не в космічному 

кораблі й не на незвіданих планетах. 

Вона починається просто за нашими 

вікнами, вона поряд…

Один рух, один погляд – і світ готовий 

вивернутися й показати тобі всі таємниці 

життя… Якщо ви готові до цього, тоді вам 

варто прочитати книгу молодого (але 
вже досвідченого) письменника Володимира Арєнєва. 

Fantasy begins not in a spaceship and not on unexplored plan-

ets. It simply begins behind our windows, it’s near. 

One motion, one look – and the world is ready to be twisted 

and reveal you all the secrets of life. If you are ready then 

you should read the book of young (but already experienced) 

writer Volodymyr Arenev. 

Юсефіна та її мама Анемона мешкають 

в Амстердамі на невеличкому острівці. 

Вечорами вони читають збірку 

давніх китайських віршів улюбленого 

Юсефіниного поета Лі Бо, що жив понад 

тисячу років тому. 

Одного ранку Юсефіна помічає, що в саду сталося щось 

дивне. До них із Анемоною навідався сам… 

Читайте перше видання повісті норвезької письменниці Оси 

Ґан Шведер «Сни шовкопряда» в перекладі на українську 

Галини Кирпи.

Yusefina and her mother Anemone live in Amsterdam on a 

small island which. Every evening they read a collection of old 

Chinese poems written by a Yusefina’s favorite poet Li Bo, who 

lived over a thousand years ago. 

One morning Yusefina noticed that something strange hap-

pened in the garden. They had an unexpected guest… 

Read the first edition of the story by the Norwegian authoress 

Osa Gan Shveder «Dreams of a silkworm» in Ukrainian trans-

lation by Galina Kirpa.

Якщо в тебе виникають труднощі – не 

здавайся. Хай прикладом для тебе будуть 

ці п’ять розповідей про дитинство відомих 

людей. На їхню долю випали нелегкі 

випробування. Проте вони стійко їх 

витримали. 

Всі – і маленький Мишко Ґлінка, що 

з дитинства полюбив музику, і Модик 

Мусорґський, що так любив народні пісні, і Сонєчка 

Ковалєвська, яка спочатку зовсім не любила арифметику, 

і Костік Ціолковський, що в дитинстві більше мріяв, аніж 

навчався, і навіть романтична дівчинка Аня Ахматова 

– всіма своїми вчинками показували, що немає нічого 

неможливого, чого б не могла досягнути людина своєю 

працею та наполегливістю.

If you have difficulties don’t give up. Let these five stories 

about the childhood of famous people be an example to you. 

Difficult problems waited for them. However they solved them 

all. 

Little Misha Glinka loved music since childhood and Modest 

Moussorgsky loved folk songs. Sonechka Kovalevska didn’t 

love arithmetic at first, Kostik Ciolkovskiy dreamed more than 

studied and Anya Akhmatova was a very romantic girl. They 

all proved that there is nothing impossible that a man couldn’t 

achieve by hard work and persistence.

У цій книзі для дітей та їхніх батьків 

ідеться про надзвичайно цікавих тварин – 

кісткових риб, точніше, про тих, що живуть 

у річках, озерах і ставках нашої країни. 

Жоден клас тварин на нашій планеті не 

налічує стільки видів, як кісткові риби – 

близько двадцяти тисяч! І чи не кожна 

риба має свою нерозгадану загадку 

поведінки чи існування в певних умовах. 

Багато поколінь учених-іхтіологів вивчали риб і дізналися 

чимало про приховане від людського ока життя цих 

підводних істот.

У водоймах України водяться понад двісті видів риб. Ми 

розповімо про найцікавіші з них. Можливо, колись ти, 

юний читачу, станеш видатним ученим і розгадаєш деякі 

таємниці риб.

This book for children and their parents tells about very inter-

esting animals – bonefish, about those that live in the rivers 

and lakes of our country. 

Not a single class of animals on our planet has so many kinds 

as bonefish, about twenty thousands! And almost every fish 

has an unsolved riddle of conduct or existence in certain 

conditions. 

A lot of generations of scientists-ichthyologists studied fish 

and knew quite a lot about the life of these creatures hidden 

from a human eye. 

Over two hundred types of fish are led in the reservoirs of 

Ukraine. We will tell about the most interesting of them. 

Maybe a young a reader will become a famous scientist and 

will solve some secrets of fish.
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Рольф Крізі, Петер Остервальд «Вино» /
Rolf Kriesi, Peter Osterwalder «Wine»

до друку

Серія «Буковина ХІХ – початку ХХ століть» /
Series «Bukovyna 19 – beginning of 20 century»

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.

Reediting of German-speaking editions in the Ukrainian version, devoted to history 

of Chernivtsi in 19 – beginning of 20 century. This series is the detailed recreation 

of culture, architectural style and everyday life of Chernivtsi in times of the Austro-Hungarian empire. Absent and the lost 

materials will become accessible both for research workers and for the wide circle of the Ukrainian readers on the pages of 

such editions, as «Chernivtsi and Bukovyna. Illustrated guide-book (1807– 1908)» Herman Mitelman, «Chernivtsi. Album 

of 1890 – 1910» Chistian Lunzer, Helfried Ziman.

Серія казок «Чарівний світ» /
Series of fairy-tales «Magic world»

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.

Within the framework of collaboration with the state publishing house 

«Etnos» it is planned the publication of series «Magic world» – collection 

of keen fairy-tales of different people of the world. The smallest read-

ers and their parents together with national fairy-tale heroes will not 

only become the participants of unbelievable adventures on the pages of 

these books, but also will become acquainted with a culture, traditions 

inherent to the different countries of the world. Series include the fairy-

tales of Ukraine, Russia, Slovakia, Czekh, Germany, Hungary, Poland, 

France and others like that.

(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.

(translation from German language,  

the original – publishing house Sigloch Edition)

The book combines description of plenty of most famous 

elite sorts of wines from the whole world and 57 recipes of 

various foods, which befit to that or other drink. Exclusive 

pictures are also contained.
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ВАТ «Український науково-дослідний  інститут спеціальних видів друку»
The Ukrainian Scientific Research Institute of Special Types of Print 

тел.: +38 (044) 521-22-26, 
+38 (067) 571-22-37

for publishing

Томас Гордон «Секретні війни» /
Thomas Gordon «Secret wars»

Рік Ріордан «Лабіринт кісток»  (серія «39 ключів»)/
Rick Riordan «Labyrinth of bones» (series «39 Clues»)

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.

Edition in Ukrainian language of series of the child’s best sellers, in-

corporated under the name «39 Clues» of american publishing house 

Scholastic, which acquainted the world with «Harry Potter» of Joanne 

Rowling. The author of major plotline is Rick Riordan, author of popu-

lar child’s adventure stories about Persy Jackson and gods-olympians. 

It is already planned the edition in Ukrainian language of the first 

from ten books written by Rick Riordan himself – complete name is 

«Labyrinth of bones». Movie company of Steven Spielberg Dream 

Works purchased rights to the screen version of this work.

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.

Book of Gordon Thomas «Secret wars. One hundred years of British secret service from within MI5 and MI6» (St. Martin’s 

Press, March, 2009) is keen story for everybody: both for former secret service agents and for the young novices of 

secret service, for whom it is worth to do it obligatory for reading. The greatest value of this book is in the fact that the 

author meets with the real secret service agents, some of them changed course of history. New complications of Intel-

ligence services of Great Britain and the West, described by Thomas Gordon in details in «Secret wars», can be general-

ized, they are: international terrorism, regimes-exiles (such as in North Korea, Iran), and also technological diversions, 

including professional cyber-attacks, conducted by some countries (Russia, China) and even members of the Western 

camp (Israel). The great game will never end, and «Secret wars» is remarkable possibility to learn about activity of MI5 

and MI6 in the last 100 years.
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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.

видавництво Казка

Запеканки
К.: «Аркаим», «Казка», 2009 – 30 с.: Іл. 

Книги серії «Любимые блюда» — це прекрасна колекція найкращих рецептів 

на всі випадки життя. У наших книжках ви знайдете прості та доступні способи 

приготування різних закусок, супів, основних блюд, десертів і напоїв. Кожен 

рецепт супроводжується кольоровою фотографією та інформацією про час 

приготування.

Завдяки оригінальному дизайну, їх можна збирати в спеціальну папку, формуючи 

її на ваш смак.

Готовим для детей
К.: «Аркаим», «Казка», 2009 – 30 с.: Іл. 

Книги серії «Любимые блюда» — це прекрасна колекція найкращих рецептів 

на усі випадки життя. В наших книжках ви знайдете прості та доступні способи 

приготування різних закусок, супів, основних блюд, десертів і напоїв. Кожен 

рецепт супроводжується кольоровою фотографією та інформацією про час 

приготування.

Завдяки оригінальному дизайну, їх можна збирати в спеціальну папку, формуючи 

її на ваш смак.

Салаты здоровья
К.: «Аркаим», «Казка», 2009 – 30 с.: Іл.

Книги серії «Любимые блюда» — це прекрасна колекція найкращих рецептів 

на усі випадки життя. В наших книжках ви знайдете прості та доступні способи 

приготування різних закусок, супів, основних блюд, десертів і напоїв. Кожен 

рецепт супроводжується кольоровою фотографією та інформацією про час 

приготування.

Завдяки оригінальному дизайну, їх можна збирати в спеціальну папку, формуючи 

її на ваш смак. 

Десерты с творогом
К.: «Аркаим», «Казка», 2009 – 30 с.: Іл.

Книги серії «Любимые блюда» — це прекрасна колекція найкращих рецептів 

на усі випадки життя. В наших книжках ви знайдете прості та доступні способи 

приготування різних закусок, супів, основних блюд, десертів і напоїв. Кожен 

рецепт супроводжується кольоровою фотографією та інформацією про час 

приготування.

Завдяки оригінальному дизайну, їх можна збирати в спеціальну папку, формуючи 

її на ваш смак. 
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видавництво Казка

зберегти неповторність і своєрідність, завдяки чому багато 

страв української кухні здобули світове визнання.

Винахідливість і кмітливість українського народу сповна 

втілилися в його національній кухні. Страви, приготовані 

за традиційними рецептами, досі тішать нас своїм 

неперевершеним смаком. І це свідчить про те, що сучасні 

способи оброблення й приготування продуктів тільки 

підкреслюють оригінальність українських страв.

Практична енциклопедія 
української кухні

К.: «Казка», 2007. – 206 с.: Іл. 

Українська кухня здавна 

славиться своїм самобутнім 

кулінарним мистецтвом.

За тисячоліття свого розвитку 

вона поповнилася багатьма 

продуктами харчування, 

засвоїла чимало нових засобів 

приготування різноманітних 

страв, перейняла від інших 

народів не один десяток 

рецептів. Проте їй удалося 

Закуски с рыбой
К.: «Аркаим», «Казка»,  

2009 – 30 с.: Іл.

«Семь поварят» – ваші 

незмінні помічники в будні 

та свята. Довіряйте їхньому 

досвіду та використовуйте їхні 

поради!

Кожен рецепт супроводжується 

кольоровою ілюстрацією, 

інформацією про час 

приготування та калорійність 

страви.

Пироги со всего света

К.: «Аркаим», «Казка»,  

2009 – 30 с.: Іл. 

«Семь поварят» – ваші незмінні 

помічники в будні та свята. 

Довіряйте їхньому досвіду та 

використовуйте їхні поради!

Кожен рецепт супроводжується 

кольоровою ілюстрацією, 

інформацією про час 

приготування та калорійність 

страви.

Быстрый завтрак
К.: «Аркаим», «Казка»,  

2009 – 30 с.: Іл.

«Семь поварят» – ваші незмінні 

помічники в будні та свята. 

Довіряйте їхньому досвіду та 

використовуйте їхні поради!

Кожен рецепт супроводжується 

кольоровою ілюстрацією, 

інформацією про час 

приготування та калорійність 

страви.

Пицца на любой вкус
К.: «Аркаим», «Казка»,  

2009 – 30 с.: Іл. 

«Семь поварят» – ваші незмінні 

помічники в будні та свята. 

Довіряйте їхньому досвіду та 

використовуйте їхні поради!

Кожен рецепт супроводжується 

кольоровою ілюстрацією, 

інформацією про час 

приготування та калорійність 

страви.

Пироги по-русски
К.: «Аркаим», «Казка»,  

2009 – 30 с.: Іл. 

«Семь поварят» – ваші незмінні 

помічники в будні та свята. 

Довіряйте їхньому досвіду та 

використовуйте їхні поради!

Кожен рецепт супроводжується 

кольоровою ілюстрацією, 

інформацією про час 

приготування та калорійність 

страви.
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ
У серпні 2009 року журнал «Книголюб» спільно з 
компанією «Книготорг» за підтримки Державної 
акціонерної компанії «Укрвидавполіграфія» 
оголосили конкурс на кращу модульну іміджеву 
рекламу видавництва. До участі в конкурсі було 
запрошено всіх книговидавців.

Учасники конкурсу: видавництво «Грані-Т», 
видавництво «Факт», видавництво «Техніка», 
видавництво «Либідь», «Волинська обласна друкарня», 
видавництво «Зоря», видавництво «Закарпаття», 
«Кіровоградське видавництво», видавництво «Вільна 
Україна», Львівська книжкова фабрика «Атлас», 
УНДІПП ім. Т.Г. Шевченка, видавництво «Полтава», 
Сумська обласна друкарня, видавництво «Прапор», 
видавництво «Харків», Харківська книжкова фабрика 
«Глобус», Харківська книжкова фабрика  
ім. М.В. Фрунзе, Харківська друкарня № 2, видавництво 
«Наддніпрянська правда», видавництво «Поділля», 
Чернівецька обласна друкарня, «Поліграфкнига», 
видавництво «Київська  правда», УкрНДІСВД, 
Тернопільський видавничо-поліграфічний комбінат 
«Збруч».

Вивчивши рекламні макети, які були надані 
видавництвами, компетентне журі визначило 
переможця конкурсу, яким стало видавництво 
«Либідь».
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З чужого поля
Перекладена та видана минулого року видавництвом 

«Основи» ім. Соломії Павличко історія Польщі під дещо 

загадковою назвою «Боже Ігрище» належить перу 

знаного британського науковця Нормана Дейвіса. 

Нагадаємо, що його «Європа. Історія», видана тими ж 

таки «Основами», стала не просто бестселером, але й 

помітною подією в українських інтелектуальних колах. 

«Боже Ігрище» поки що подібного рівня не сягнуло, 

проте в цій книзі відчувається відмінна оксфордська 

добротність і британська прискіпливість до історичного 

матеріалу. Будемо відверті – в українській історіограіфії 

(за дуже поодинокими випадками) склався образ Польщі 

як негативного чинника. Сподіваємося, що книга Нормана 

Дейвіса дещо змінить упереджене потрактування 

сусідньої держави українськими інтелектуалами, хоча 

осмислення певних історичних подій паном Дейвісом – 

в першу чергу Хмельниччини – не можна не вважати 

контроверсійним.

У ролі адвокатів диявола
Не менш ворожо, аніж польська, сприймається в 

історичній перспективі й українська шляхта. Затаврована 

в радянські часи як відверта полонофільська п’ята 

колона, вітчизняна аристократія стала пасербицею 

української історичної науки. Видана у 2008 році 

видавництвом «Критика» книга відомої української вченої 

Наталії Яковенко «Українська шляхта» багато в чому 

спростовує вищезгаданий хибний стереотип. Авторка 

розповідає про феномен так званої показаченої шляхти 

часів Хмельниччини, яка фактично стала тією верствою, 

що заклала підвалини державного апарату козацької 

держави у сімнадцятому та вісімнадцятому століттях. 

Книга написана в жанрі історичного розслідування і тому 

читається як історичний детектив – цікаво та легко.

Інше історичне дослідження присвячене представникові 

взагалі не вітчизняної, а австрійської аристократії – 

Вільгельму фон Габсбургу, який підтримував український 

національно-визвольний рух, взяв українське ім’я Василь 

Вишиваний та навіть віршував українською. Книга 

«Український патріот з династії Габсбургів» написана 

істориками Юрієм Терещенко і Тетяною Осташко. Видано 

її «Темпорою» у 2008 році. Окрім розповіді про самого 

Василя Вишиваного та його трагічну долю, у книзі дається 

цікавий аналіз причин поразки першої визвольної війни 

1918-1921 років. Книга добре проілюстрована архівними 

фотографіями.

Невідома війна
«Невідома війна 1919 року» – саме так називається 

історичне дослідження Михайла Ковальчука, видане 

«Темпорою» у 2008 році. Книга присвячена такій 

маловідомій сторінці вітчизняної історії, як війна між 

збройними силами УНР та білогвардійською армією 

генерала Денікіна. У книзі спростовується на жаль 

досі невитравний стереотип стосовно того, що УНР 

була малоефективною державою, а її збройні сили – 

небоєздатними. Автор, фахівець з військової історії, 

на підставі історичних документів доводить, що було 

все, м’яко кажучи, навпаки. Фактично перед нами 

відкривається ціла призабута доба – героїчна, кривава,  

але славна.

Як бачимо, минулий рік виявився справді врожайним 

для тих, хто цікавиться історією і не лише українською. 

Подивимося, що принесе нам поточний рік і продовжимо 

мандри у часі та просторі, уважно слідкуючи за книгами, 

які пишуть пророки, що передбачають назад... 

Олег ВЕРЧЕНКО

На перетині часу  
та простору
Приємно відзначити, що науково-популярна українська література 
подекуди щедро зарясніла бестселерами. Головним чином це стосується 
гуманітарних дисциплін. Передусім, історії. Ще Гегель назвав історика 
пророком, який передбачає назад. Якщо ви завітаєте до київських 
книгарень, то зможете переконатися, що подібних пророків у нашій Вітчизні 
– як, зрештою, і в інших – не бракує...

погляд
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– Пане Володимире, з висоти своєї письменницької, 

громадсько-політичної «дзвіниці» як оцінюєте 

стан сучасної української літератури, нашого 

письменства?

– Зазначу, що стан літератури і стан письменства, 

який ніде і ніколи не був райським, – різні речі. Щодо 

українського письменства, то йому завжди доводилося 

долати колосальний опір. Може, найбезтурботніший був 

Григорій Сковорода, який міг собі ходити з ворочком і з 

палицею за спиною. Але вже Шевченкові, ми знаємо, чого 

було варте відстояти свою позицію, любов до України…

Сьогодні можемо казати про все і прямо. Але література, 

як і будь-яке мистецтво, цього не любить, адже художній 

твір – не службова інструкція. Нині з’явилася можливість 

відкрито говорити про любов до України, до рідної землі...  

І це виявилося не просто.

–Якими є головні ознаки творчого потенціалу 

української літератури?

– Ми маємо дуже гарну літературу – дивовижну і 

надзвичайно цікаву. В ній присутні всі ті пошуки, які 

є у літературі світовій. Ми маємо величезне розмаїття 

талановитих письменників різного віку, напрямків, 

уподобань і стилів.  

–Хто з письменників нової генерації успішно 

представляє наше слово на світовому  

літературному рівні?

– У нас є чудова плеяда талановитих письменників: це і 

Марія Матіос, і Юрій Андрухович, Любко Дереш, Василь 

Шкляр, Андрій Курков, Юрій Іздрик… Спадає на думку і 

прізвище молодої поетеси з Хмельницького Олени Ткачук 

(дуже часто цитую один її рядок про Україну, написаний 

ще юною школяркою: «Ти несеш свою славу, як дитя 

від чужинця…»). А як талановито пишуть Ганна Багряна, 

Олег Романенко, Павло Щериця! Сьогодні спостерігається 

величезне прагнення молодих письменників до 

літературної багатоманітності. Чимало українських поетес 

сміливо перейшли в українську прозу (наприклад, Галина 

Паламарчук), впевнено набирають висоту молоді поетеси 

Тетяна Винник, Леся Мудрак… 

– Пане Володимире, які ж тенденції сьогодні 

переважають у літературному процесі?

– Тенденція основна і, як на мене, спільна для всіх 

поколінь українських літераторів – творчий пошук, 

намагання бути оригінальним... Має бути та оригінальність, 

яку людина вважає у собі природною, автентичною, 

притаманною лише їй. Скажімо, у старшого покоління 

Хтось називає його живим класиком української літератури. Чимало людей 
неоднозначно оцінюють його політичну діяльність як народного депутата 
України. Одні дуже уважно дослуховуються, а інші – поспішають вимкнути 
радіоприймач, тільки-но зачують знайомий голос в авторській передачі  
«20 хвилин з Володимиром Яворівським». Такий вже голова Національної 
спілки письменників України – дієвий, неординарний, не байдужий... 

Володимиром Яворівським

письменників сьогодні спостерігається поєднуюча і дуже 

цікава риса – вони ніби покутують, насолоджуються 

свободою, якої не мали впродовж попередніх років своєї 

творчості, коли були молодими, коли, здавалося, все 

можуть зробити, однак озираючись – чи можна, а чи не 

можна... 

Майже щороку видає нові романи Юрій Мушкетик, 

акумулює в них все те, що роками… намовчував, – по-

особливому талановито, яскраво, живо. Нещодавно я 

прочитав одну його дивовижну новелу, написану у стилі 

нічної розмови. Письменник вперше звертає увагу на 

цікавий факт, що Григорій Сковорода, який жив і творив 

у період зруйнування Катериною Запорізької Січі, жодним 

словом не обмовився про цю трагедію. Мушкетик має 

сміливість про це казати. 

– Який головний висновок можемо зробити з нашої 

нетривалої розмови?

– Звісно, оптимістичний і цілком однозначний: чимало 

сучасних українських письменників вартують великої 

уваги та глибокого аналізу літературних критиків. Я 

непогано знаю зарубіжну літературу і мимоволі порівнюю 

її з українською. Переконуюсь: маємо фактично те саме, 

лише не достатньо підсвічене, не презентоване в Європі 

та світі, куди багато наших письменників не мають ходу. 

Перекладаються, на жаль, буквально одиниці. Коли ми 

українську літературу належним чином подамо-представимо 

на європейському та світовому рівні, тоді вона й зазвучить 

по-справжньому. 

– Словом, у цьому питанні ви невиправний оптиміст? 

– Звісно. Навіть у найгіршому завжди намагаюся відшукати 

паростки позитиву. І тут він насправді є. Зокрема, й у 

тому, що нещодавно на Волині відкрилася нова суперова 

книгарня під промовистою назвою «ЧитайКраїна». Хіба це 

не знакова подія для читачів?! А ще – красномовний сигнал 

суспільству, що ми неодмінно виправимо фатальну помилку 

влади щодо закриття державних книгарень, допоможемо 

книгодрукові і відновимо втрачену систему книжкової 

торгівлі. 

Не можу не порадіти й факту започаткування нового 

перспективного часопису, яким є  журнал «Книголюб». 

Дуже визначально, що позиціонує він себе як вірний 

приятель читачів, надійний компас у книжковому світі. А те, 

що підтримують його Держкомтелерадіо України, Державна 

акціонерна компанія «Укрвидавполіграфія» – запорука 

того, що цей журнальний проект буде жити й надалі. 

Інтерв’ю вів Михайло КАМІНСЬКИЙ

література на тлі часу
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Someone calls him as alive classic of 
Ukrainian literature. A lot of people 
estimate his politic activity ambiguously. 
Some lend an attentively, another hurry 
to turn off the radio when hear his voice 
in his author’s program «20 minutes with 
Volodymyr Javorivsky». Such as he is a 
chairman of the National union of writ-
ers of Ukraine – effective, eccentric, not 
indifferent… 

Volodymyr Javorivskiy 25 minutes with

– Mr. Volodymyr, been experienced as a writer and 

social-political figure how do you estimate the condition 

of modern Ukrainian literature, our writing?

– I have to say, that the condition of our literature and 

our writing, which never have been paradisiacal are differ-

ent things. As for Ukrainian writing it always were obliged 

overcome a great resistance. I guess, the most carefree was 

Grigoriy Skovoroda, who could travel with a knapsack and 

stick. But we know that Shevchenko have to strike to uphold 

his positions, his love for Ukraine…

Nowadays we could talk free about everything. But literature 

as every any kind of art doesn’t like this, because artwork is 

not a stuff instruction. Today we could speak openly about 

love for Ukraine, for native land… And it was found easy. 

–What are the main signs of Ukrainian literature cre-

ative potential?

– We have very nice literature – amazing and extraordinary 

interesting. It has all searches that world literature has. We 

have great variety of talented writers of different age, direc-

tions, tastes and styles.  

–Who of the writers of new generation successfully 

present our country on international literature level?

– We have great number of talented writers, such as: Maria 

Matios, Yurij Andrukhovich, Lubko Deresh, Vasil Shkliar, 

Andriy Kurkov, Yurij Izdrik… Comes to mind name of Olena 

Tkachuk - young poetess from Khmelnitskiy (very often I 

quote one of her lines about Ukraine, that she wrote when 

studying in school: «You carry your glory, as a child from 

a foreigner…») Very talented writes Ganna Bagriana, Oleg 

Romanenko, Pavlo Shcherycia! Nowadays we can see great-

est aspirate of young writers to literature diversity. A lot of 

poetess passed to Ukrainian prose (For example, Galyna 

Palamarchuk), climbed confidently young poetess Tetyana 

Vinnik and Lesya Mudrak… 

– Mr. Volodymyr what tendencies prevail in literature 

process?

– The main tendency, and as for me, common for all genera-

tions of Ukrainian writers – creative searching, desire to be 

original… The originality should be in way the person seems 

natural and authentic to himself. 

Almost every year Yurij Mushketyk publishes new novels 

where accumulated everything he pass over in silence from 

year to year - especially talented, brightly, vividly. Recently I 

have read one of his amazing novels written in style of night-

ly talk. Hi first who pay attention to the interesting fact, that 

Grigoriy Skovoroda who lived in times when Queen Ekaterina 

destroyed Zaporizka Sich, doesn’t’t mentioned this tragedy 

even in few words. Mushketyk is brave to speak about this. 

– What is the main conclusion that we could make 

after our short conversation?

– Of course optimistically and wholly definite: a lot of 

modern Ukrainian writers deserved for attention and deep 

analysis of literature critics. I know well foreign literature 

and I compare it with Ukrainian. I convinced that we had the 

same, but not illuminated enough, not presented in Europe 

and the World. Unfortunately only a few writers are trans-

lating. When we will sell-present our literature by the due 

way on European and World levels, then it will sound in the 

properly. 

– So, you are greatest optimist in this question? 

– Sure! Even in worst I try to find beginnings of positive. And 

in this question it really is. In particular, recently new book-

store with the eloquent name «ReadLand» opened on Volyn. 

Is not it important event for the readers? As well as eloquent 

signal to a society that we certainly will correct a vital error 

of power on closing of state bookstores, we will help book 

print and renew system of bookselling. 

I can’t help rejoice that new perspective magazine  

«Knygolub» been established. It is important that it posi-

tioned as a true friend of readers, reliable compass in the 

world of books. And the fact that State Committee for Televi-

sion and Radio Broadcasting of Ukraine, State Stock Associa-

tion «Ukrpublishpolygraphy» – is mortgage that this project 

will live in future. 

Interviewed by Mykhailo KAMINSKIY

literature on a background of time
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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
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.

Программа для чтения RSS-новостей – PocketNews 

позволяет пользователю подключиться 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.

И в конце один из самых важных факторов: 

PocketBook – единственные, что не «зависают»! 

Поэтому, если Вы решили читать  

на электронной бумаге, то читайте на PocketBook.

Можно ли забыть о том, как выглядит настоящая книга?
Такое заявление кажется абсурдным. Пожалуй, да. 
Для нашего поколения. А вот что будет в будущем? 

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.

Основные преимущества:
Скорость работы 
Благодаря программному обеспечению, PocketBook 

работает значительно быстрее аналогов. 

«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! 

Простота управления
PocketBook управляется интуитивно, одним джойстиком!  

Никаких лишних кнопок на лицевой стороне нет. Для 

удобства сбоку расположены дополнительные кнопки, 

назначение которых можно устанавливать самому. 

Джойстик тоже можно переназначить. 

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. 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. 

PocketBook
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Is it possible to forget how the real book 
looks? Such statement seems absurd 
today. But what will be in the future? 

PocketBook

PocketBook is the result of joint work of the Taiwan com-

pany Netronix, one of the leading producers of electronic 

books in the world, American company Western Graphics 

and the Ukrainian company Most Publishing.

Absolutely identical by appearance to its clones (Orsio, 

CyBook, FoxIt et cetera), the device has unique software 

which makes PocketBook the obvious world leader among 

electronic books with 6-inch paper-like screen.

Basic advantages:
Speed of work 
Due to software PocketBook works considerably faster 

than analogues. 

«Pantophagy»
PocketBook reads the files of basic text and graphic for-

mats: PDF, RTF, FB2, FB2, ZIP, TXT, HTML, DJVU, CHM, 

PRC, EPUB, DOC, TCR, and also pictures in format of JPEG 

and the music in MP3. 

Operation simplicity
PocketBook is operated intuitively with one joystick! No 

superfluous buttons on a right side. For comfort the ad-

ditional buttons are located from one side, function of 

them can be set on your own. The joystick also can be 

reassigned. 

Dictionaries 
PocketBook has another one of the strongest advantages – 

dictionaries. Licensed Lingvo, as well as any free diction-

ary. From the official site the converter and the setting 

instruction can be downloaded. Working with them is very 

simple and comfortable.

16 gradations of grey
The unique feature of PocketBook is the representation of 

illustrations and photos in the mode of 16 gradations of 

grey. PocketBook teem independently developed the new 

driver and calibrated a screen for 16 gradations of grey. 

All other devices on market represent 4 or 8 gradations 

of grey, which adversely affects the quality of display of 

photos and other images.

Function PDF Reflow
Possibility to read the books and magazines in format PDF 

as the usual book, without additional converting. Function 

PDF Reflow allows to adjust automatically page in format 

PDF to the size of the screen and to use all accessible pos-

sibilities – font increase, creation of notes, working with 

the dictionary, etc

Huge library
PocketBook supports flash cards of formats SD and SDHC 

that allows to expand memory to 32 Gb, and this in its 

turn is equivalent approximately to 30 000 books.

Additional possibilities
Notes – creation of citations from any place of the text to the 

separate file for its subsequent viewing with possibility of fast 

transition to the allocated place in the book.

Screen turning on 360 degrees with step 90 allows to turn 

the book to any position and to hold it with any hand.

Search – carries out the search of a word or its part in the 

whole book.

Font Change – the reader can make adjustments completely 

for himself of: font itself, its size, interlinear spacing, coding, 

book fields, etc. Also it is possible to install your own fonts in 

format TrueType.

Fast transition to any page – using the emerging menu it is 

possible to jump fast to any page. It is a very good help to 

usual function of bookmarks which is also performed in Pock-

etBook.

Operations with files and folders – the unique possibility 

of PocketBook to make operations with files: remove, copy, 

move, add to Bookmarks, etc. This all can be done without 

connection to the computer.

The Program for reading of RSS-news – PocketNews allows 

the user to connect to the computer and quickly download 

news from favourite sites for reading on the journey.

Games and additional applications – already in base insertion 

on PocketBook, there are also such games, as Chess, Marine 

fight, Patience and, under numerous requests, game Sudoku.

And in the end one of the most important factors: 

PocketBook – is the only one that does not «hover»! 

Therefore, if you have made for yourselves a choice to 

read on an electronic paper – read on PocketBook.
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– Пане Ґльоклере, свого часу Америка була відкрита 

Колумбом. Чи можна вважати, що сучасну Україну як 

літературну державу відкриває австрійцям G&G?

– Ми виходимо на український книжковий ринок з  

програмою видавництва G&G, а також будемо представляти 

культуру України на австрійському ринку. Для мене 

важливо, щоб обидві сторони набували успішного досвіду. 

Той, який ми вже отримати в Україні, – дуже корисний, 

українці хороші компаньйони.

– Розкажіть, будь ласка, більш докладно про Вашу 

компанію... 

– Видавництво G&G прагне стати провідним австрійським 

видавництвом дитячої літератури з індивідуальною 

програмою. Основними завданнями видавництва, які 

постійно оновлюються, є сприяння читанню, пожвавлення 

читання, а також концепції тренінгів з осмисленого 

читання. Ми намагаємось заповнити простір, який 

відповідає дитячій фантазії та допомагає дітям у 

пізнанні світу та креативній участі у його формуванні. 

Читання переживає відродження, спричинене новими 

комунікативними засобами, які, хоч і винайшли нові мовні 

ідіоми, але не можуть бути використані без володіння 

мовою. Саме з цієї причини класична друкована книга 

ще залишається актуальною. «Потяг до читання» є 

торговельною маркою нашого видавництва і, таким чином, 

найбільш успішною австрійською серією книжок з навчання 

читанню. Завдяки цьому у G&G вийшов цілком вдалий 

початок. 

– Як Ви оцінюєте ваші перші кроки на українському 

книжковому ринку? 

– Наша діяльність заснована на наукових досягненнях, ми 

успішно розвиваємо тему наукових посібників, допоміжних і 

супровідних матеріалів для викладачів. Компактне, наочне, 

багатогранне запрошення до пригодницького читання 

та опанування мови є передумовами для здатності до 

засвоєння, подальших успіхів у школі та у житті. Цієї точки 

зору останнім часом дотримуються не лише педагоги; й 

політики дедалі глибше усвідомлюють, наскільки важливим 

є сприяння поширенню читання та вивченню мови вже у 

дитячому садку та у школі. Видавництво G&G, базуючись 

на актуальних наукових досягненнях, з успіхом та 

захопленням розробляє навчальні посібники, допоміжні та 

супровідні матеріали для педагогів. Завдяки навчальному 

посібнику для початкової та середньої школи «Розуміння», 

у цій сфері навіть створена нова торговельна марка. 

– Коли та за яких умов Ви вирішили вийти на 

український ринок? 

– Пошук нових ринків був стратегічним рішенням моєї 

компанії. З цього приводу я здійснив подорож до України 

та провів певний аналіз. Я побачив, що на українському 

книжковому ринку моє видавництво має добрий шанс через 

те, що наша програма відповідає сучасним вимогам. Мені 

також одразу сподобались люди, і я зміг дуже швидко 

налагодити щире взаєморозуміння.

– Ми вітаємо наміри G&G стати провідним видавництвом 

літератури для дітей з власною програмою для України. 

Як це виглядатиме на практиці?

– Наша програма створена передусім для дітей, які лише 

вчаться читати, та дітей, які потребують удосконалення 

та постійного тренування в читанні. Читацька компетенція 

потрібна людині у школі та для досягнення професійного 

успіху. Це наша головна тема.

– На даний момент чи бачите Ви якісь відмінності між 

українськими, австрійськими та німецькими дітьми? Чи 

немає жодних відмінностей між нашими дітьми, окрім 

рідної мови?

– В основному я не бачу великих відмінностей між 

українськими та австрійськими дітьми. Звичайно, мова та 

писемність досить різні. Але вважаю, що навчання читанню 

відбувається у такий самий спосіб.

– В Україні є багато видавництв, які, як і Ваша 

компанія, працюють на ринку літератури для дітей. Що 

саме ви запропонуєте українським дітям? Яким чином 

ви плануєте стати лідером в Україні? 

– Як я вже казав, G&G спеціалізується на книжках для 

навчання читанню та розробила спеціальні нові методики, 

які значно спрощують цей процес для дітей. Також 

ми видаємо багато книжок для читання з сучасних та 

актуальних тем, і всі вони об’єднані в серії. Коли дітям 

подобається серія, вони прагнуть читати все більше і більше. 

І це добре для навичок, потягу до читання.

– Й наостаннє. «Книголюб» є журналом про світ книг. 

Які періодичні видання про книжки видаються зараз в 

Австрії?

– Такі журнали видаються в Австрії неприбутковими 

організаціями та розповсюджуються у школах. Вони 

висвітлюють актуальні для дітей теми, презентують багато 

нових книжок. Також є журнали, які продаються батькам за 

передплатою. Ці видання, безумовно, приносять неабияку 

користь як дітям, так і дорослим.

Інтерв’ю вів Михайло КАМІНСЬКИЙ

Ґеорґ Ґльоклер:
«Ми прагнемо стати провідним 
австрійським видавництвом дитячої 
літератури»

G&G в Україні
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– As known, America been discovered by Columbian. 

We can consider that modern Ukraine as a literature 

country is discovering for Austrians by G&G?

– I like to enter the Ukrainian book market with my program 

of the G&G publishing house, and also to make a transfer 

from culture of the Ukraine to the Austrian market. It is 

important for me, that both sides will have some successful 

experiences. So I discovered in Ukraine and there people are 

good partners.

– Mr. Gleoсkler, tell us, please about your company…

– Publishing hous G&G aims to became leading austrian 

publishing house of child literature with individual pro-

gramme. Our main tasks which refresh constantly are to 

promote reading and conceptions of readin trennings. We 

try to fill the space which corresponds to a child fan-

tasy and helps children to discover the world and to take 

creative part it’s formation.  Reading experience revival, 

caused by new means of communication which invented 

new linguistic idioms but can not be used without knowing 

a language. This is a reason for classical published book 

remains actual. “Wish for reading” is a brand of our pub-

lishing house, thereby the most successful Austrian series 

of book. 

– How do you estimate your first steps on Ukrainian 

book market? 

– Our activity based on scientific achievements, we success-

fully develop scientific manuals, auxiliary and accomany-

ing materials for teachers. That is a reason why G&G start 

was successfull. Compact, evident, many-sided invitation 

for adventure reading, reading and mastering of language 

are precondition for capacity to studing and mastering of 

further acievements at school and whole life. Such point of 

view is hold not just by the teachers, but at the last time 

by the politicians. Due to tutorial named «Understanding» 

for the elementary and the secondary school in this sphere 

established new trade mark.

– When and under what circumstances you decided to 

enter the Ukrainian market? 

– It was strategy decision of my company, to search for new 

markets. In that case I made a trip to the Ukraine and hold 

some analysis. I saw, that at Ukrainian book market my 

publishing house has a good chance, because our program 

fits the market. Also I liked the people immediately and get 

very fast good connections.

– We welcome ambitions of G&G to become a leading 

publishing house of literature for the children with 

Georg Gleoсkler:
«We try to became leading 
austrian publishing house 
of  child literature»

individual programme for Ukraine. How will it look in 

the practice?

– Our program is made mostly for first reading children and 

children who need to brush up and train of reading. The com-

petence reading is relevant for the school and occupational 

success for Humans. This topic is our main.

– Nowadays can you see some differences between 

Ukrainian, Austrian and German children? Or there are 

no differences between our children except native lan-

guage? 

– Basically I don’t see any big differences between Ukrainian 

and Austrian children. Sure the language and the script are 

quite different. But to learn reading is the same process, I 

think.

– Ukraine has a lot of publishing house which as your 

company works on the book marked for the children. 

What will you propose to Ukrainian children? How do 

you plan to become a leader in Ukraine? 

– As I have said, G&G is specialised in first reading books and 

developed a special new method for children could learn read-

ing much more easily. Also we produce a lot of reading books 

with modern and actual topics, and all this in series. When 

kids like a series, than they also like to read more and more. 

So it’s good for there reading training.

– And the last. «Knygoliub» of course is a magazine 

about a world of books. What periodicals about the 

books are published in Austria nowadays?

– This kind of magazines is produced in Austria by non-profit 

organizations and such magazines are supplies to schools. 

These magazines describe actual topics for children and also 

had a lot of book presentations. Such magazines will be sold 

in schools as a subscription to the parents. Such kind of 

magazines will bring a high benefit for the children.

Interviewed by Mykhailo KAMINSKIY

G&G in Ukraine
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Афоризми про книжки

«КГБ та інші…» Найменша у світі книжка
Таку назву має нова книжка відомого 

радіожурналіста, есеїста та поета 

російсько-українського походження, 

що багато років живе і працює у 

Великій Британії, Ігоря Померанцева. 

Презентація книжки проходитиме з 4 

по 12 жовтня ц.р. у Чернівцях, Івано-

Франківську, Львові, Ужгороді, Одесі та 

Києві. Організатором презентаційного 

туру виступило видавництво «Грані-Т», 

яке запропонувало чималій кількості 

вітчизняних ЗМІ, у тому числі і журналу 

«Книголюб», який підтримує цю 

змістовну акцію, долучитися до цього заходу як медіа-партнерам. 

Книга «КҐБ та інші» – перше видання в Україні літературного 

перекладу нового циклу його поезій та збірки есеїв. У центрі 

уваги – пам’ять, що й 30 років по тому продовжує «ставити 

питання», на які й досі важко знайти відповіді. Книга зроблена у 

вигляді записника, в якому вірші та есеї доповнені різноманітними 

документальними матеріалами та художніми фото знаменитого 

Бориса Савельєва, що познайомився з автором книги ще за 

шкільною партою.

час дозвілля

Микола Сядристий – знаний не лише в Україні 

майстер мікромініатюр. Він також автор 

захоплюючих книжок «Чи важко підкувати блоху?», 

«Таємниці мікротехніки». А ще – творець цього 

унікального мікромініатюрного фоліанту 

Кобзар

Розмір – 0,6 мм. 

Книжка налічує 12 сторінок з віршами Т.Г. Шевченка. 

Кріплення сторінок – нитка з павутини. 

Матеріал обкладинки – пелюстка безсмертника. 

Минає все! Але не все мина!

Он джерело б’є прямо з дна,

І що йому, що все мина! 

• Всі хороші книжки – хороші по-

своєму, всі погані – однаково 

погані.

• Сучасні книжкові новинки 

намагаються засліпити блиском 

обкладинкового глянцю, старі 

книжки випромінюють м’яке світло.

• Яка героїчна смерть для книжки – 

бути спаленою на вогні! Не всякий 

твір удостоюється такої честі.

• Скільки нового відкривається у 

стародруках!

• Деякі книжки полюбляють 

тусоватися на книжкових ярмарках, 

обходячи бібліотеки десятою 

дорогою.

• Інкунабули носять темні одежі, нові 

книжки франтяться у веселому 

ситці.

• Одні книжки – попутники у вагоні, 

інші – друзі на все життя.

• Книга – місце ув’язнення авторської 

думки.

• Щоб прочитати всі книжки, написані 

людством, треба прожити усі життя, 

прожиті людством.

• Книга – один з небагатьох товарів, 

який продається без зазначення 

строку придатності.

• Кращий спосіб позбутися поганої 

книжки – подарувати її.

• Книга – тритейський суддя між 

автором і читачем.

• Література – це інтимний зв’язок 

письменника з Музою, що набув 

широкого розголосу.

• Якщо книга спізнилася на побачення 

з читачем, вона приречена на 

самотність.

• Купляти книжку невідомого автора 

– все одно, що грати в «російську 

рулетку».

• З часів винаходу Гутенбергом 

книгодрукування хороша книжка 

залишається рідкістю.

• Антологія – це торт, виготовлений 

лише з родзинок.

• У рукопису є батько, у книги – безліч 

родичів.

•  Слов’янські книжки, написані в 

новому дусі, часто віддають західним 

душком.

•  Хто не в змозі відрізнити гарну 

книжку від поганої, той не читав 

гарних книжок.

•  Сумна доля книжки, яку 

відкривають з цікавістю, а 

закривають без жалю.

•  Фраза: «я не читаю книжок», 

тотожна – «я не потребую розуму».

• Подяка за читання книжок – велика 

користь.

• Пошарпана книжка – втомлений 

дервіш, що проголошує мудрі думки.

• Помилки молодого літератора 

– безграмотність, відверті ляпи 

маститого – своєрідність авторської 

манери.

• Мудрий видавець – справжній 

благодійник: відмовляючи одному 

недолугому автору, він рятує тисячі 

безвинних читачів.

Валентин ШУЛЬГА



45www.knygotorg.com

loveкнига

Оксамитовий сезон – час бурхливих 

курортних романів. Прохолода 

морської хвилі надихає на пошук 

нових вражень під зоряним небом 

півдня. Для завзятих читачів не 

секрет, що закохатися і замріятися 

можна, перегортаючи сторінки 

любовних романів, але ще більше 

полоскотати нашу уяву здатна 

література пікантного змісту. Чимало 

людей зізнаються, що еротичні 

книжки збуджують не менше за 

аналогічні фільми, адже відсутність 

картинки «звільняє» простір для 

бурхливих фантазій. Ми ж бо 

говоримо про еротику як мистецтво 

вести читача садами райської 

насолоди, не перетворюючись при 

цьому на примітивну порнографію.

Одними з батьків словесної еротики, 

як і більшості інших приємних 

та корисних речей, були древні 

греки. Маючи веселу вдачу та 

неупереджений світогляд, жителі 

Еллади оспівали хтивість богів у 

своїх численних міфах. Могутній 

Зевс, наприклад, постійно влаштовує 

любовні походеньки та задовольняє 

свої еротичні та сексуальні потреби у 

найрізноманітніші способи. А ось один 

з епізодів давньогрецького епосу: 

поет Гесіод розповідає, як фівський 

старець Тіресій, спостерігаючи за 

злиттям змій, поранив одну з них та 

перетворився на жінку, щоб пізнати 

насолоду в обіймах чоловіка. Пізніше 

Зевс з дружиною Герою, намагаючись 

з’ясувати, хто – чоловік чи жінка – 

під час любовних втіх має більше 

задоволення, звернулися до нього 

по відповідь. І той сказав: «Коли 

чоловік кохається, він отримує 1/10 

насолоди, в той час як жінка має 

9/10». Гера осліпила нещасного, а 

Зевс наділив його даром провидіння 

і довгим життям. Мабуть, з міркувань 

чоловічої солідарності.

Грецькі співці не витрачали 

марно папірусу на деталі 

любовних ігор, на відміну від 

їхніх пізніших послідовників. Крім 

того, не зважаючи на розкутість 

давньогрецького сексуального 

життя, їм на щастя були невідомі такі 

збочення, як зоофілія наприклад.

Ну і як не згадати 

неперевершену 

леді Чаттерлей, створену 

уявою Девіда Герберта Лоуренса, 

яка встигла стати таємною подругою 

не одного покоління дівчат в усьому 

світі. До речі, еротична література не 

може бути «унісекс» (за небагатьох 

виключень). Чоловіче сприйняття 

налаштоване на безпосередній опис 

принад тіла чи статевого акту. А от 

більш емоційні та збочені від природи 

панянки здатні відчувати сексуальне 

збудження від досить цнотливих, 

на перший погляд, рядків, за якими 

ховається ключ від насолоди. Тому 

еротична література більше цікавить 

прекрасну половину людства. 

Попит народжує пропозицію – і 

сьогодні книжкові полиці заполонили 

обгортки з зображеннями ніжних 

напівоголених юних жінок в обіймах 

палких коханців з ідеальними 

статурами. Під цими обгортками – 

здебільшого одноманітні сюжети 

з нічними проникненнями у 

спальні, побаченнями в лісі, не 

надто винахідливими пестощами 

та любощами. Книжки, що 

пробуджують еротичний апетит, але 

не задовольняють його. І ми знову 

відкриваємо, скажімо, Набокова, який, 

як-то кажуть, «згвалтував своєю 

«Лолітою» російську мову». Але як 

красиво він це зробив!..

Анна БОРЩЕВСЬКА

«Полуничка» в палітурці
Література «на розігріві» почуттів

Перескочивши чимало сторіч, 

пригадаємо знаменитий «Декамерон» 

Джованні Бокаччо – хрестоматійний 

твір, цілком присвячений еротичним 

оповідкам десяти благочестивих 

молодих людей ери гуманістичного 

світогляду, чиї сороміцькі історії 

подекуди примушують шарітися 

й сучасного читача. Проте і вони 

здаються блідими у порівнянні з 

відвертістю найвідомішого співця 

любовних втіх – Маркіза де Сада. 

Сторінки його детального, емоційного 

опису сцен сексуального характеру 

чергуються з не менш цікавими 

філософськими дискусіями стомлених, 

але задоволених героїв. Філософія 

сексу, філософія життя, пошук сенсу 

в обох цих речах – головні мотиви 

його творчості. Завзятий еротоман, 

між іншим, у написанні своїх творів 

послуговувався власним чималим 

досвідом невтомного коханця, тому, 

мабуть, його книжки настільки 

привабливі, що «і читати соромно, і 

відірватися несила». 

Якщо за іменем де Сада у психології 

з’явився термін «садизм», то й антипод 

цієї психічної аномалії – «мазохизм» 

було названо за ім’ям австрійського 

письменника Леопольда фон Захер-

Мазоха, що народився, до речі, у 

Львові в 1836 році. Попри глибоке 

забуття та подекуди заборону 

творів Мазоха, його «Венера в 

хутрі» вишукано розкриває таємні 

еротичні бажання багатьох читачів 

і цим надзвичайно подобається 

поціновувачам дорослої літератури.
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*Аладдiн і чарівна лампа (укр.) –  
35,00 грн.

Андерсен Г.-Х. Казки (укр.) –  
30,00 грн.

Андрусяк І. Звіряча абетка, 2008 – 
18,00 грн.

Андрусяк І. Про Д. Туптала, Г. Квітку-
Основ’яненка, Т. Шевченка,  
Н. Хасевича, Олексу Довбуша, 2008 – 
17,00 грн.

Андрусяк І. Стефа і її Чакалка. Дівчача 
повістина, 2007 – 18,00 грн.

Антоненко-Давидович Б. Вибрані твори 
– 38,00 грн.

Анфімова Є. Про М. Ґлінку,  
М. Мусорґського, С. Ковалєвську,  
К. Ціолковського, А. Ахматову, 2009 – 
18,00 грн.

Атлас. Епоха відкриттів. Сучасний 
світ – 50,00 грн.

Атлас. Стародавній світ. Середні віки – 
50,00 грн.

Аттлі Е. Про поросятко Хлюпа (укр.) – 
7,00 грн.

Баба-Яга (укр.) – 6,50 грн.

Багряний І. Вибрані твори – 32,00 грн.

Барри Дж. Пітер Пен (укр.) – 15,00 грн.

Барто А. Вірші дітям – 28,00 грн.

Бедусенко С. До крайних пределов – 
33,00 грн.

Бердник О. Вибрані твори – 32,00 грн.

Бердник О. Серце Матіоли – 33, 00 грн.

Берестов В. Веселе літо – 30,00 грн.

Біблія «Для сімейного читання  
з коментарями та ілюстраціями», 
2008 – 60,00 грн.

Бременські музиканти (укр.) – 6,50 грн.

Бріккел К. Обрізування рослин (пер.  
з англ., бестселер в Європі) – 30,00 грн.

Будз І. Веселий передзвін – 13,00 грн.

Буркацкий Н. Другие берега – 25,00 грн.

Велика збірка казок, 2007 – 10,00 грн.

Велика ілюстрована енциклопедія 
географії (укр.) – 115,00 грн.

Велика ілюстрована енциклопедія 
живої природи (укр.) – 65,00 грн.

Велика ілюстрована енциклопедія 
історії мистецтва (укр.) – 90,00 грн.

Велика ілюстрована енциклопедія 
України (укр.) – 100,00 грн.

Веселі годинники (4-5 років, укр.) – 
3,50 грн.

Волков А. Чарівник Смарагдового 
міста – 35,00 грн.

Воскобойніков В. Про Й. Прекрасного, 
Архімеда, М. Чудотворця,  
Ф. Печерського, А. Лінкольна,  
Д. Ленона, Б. Гейтса, 2008 – 17,00 грн.

Воскресенська Н. Веселі літери, 2008 – 
18,00 грн.

Всесвіт – 130,00 грн.

Гармаш-Литвин А. Голос утопленного 
села – 50,00 грн.

Гарріс Дж. Казки дядечка Римуса 
(укр.) – 8,00 грн.

Гауф В. Найкращі казки (укр.) –  
36,00 грн.

Гауф В. Холодне серце (укр.) –  
55,00 грн.

Гераскіна Л. В Країні невивчених 
уроків (укр.) – 45,00 грн.

Глазовий О. Куміада – 18,00 грн.

Гоголь Н. Петербургские повести  
(з ілюстраціями Ю.Чаришнікова), 2008 – 
350,00 грн.

Голошубова Н. Організація торгівлі – 
42,00 грн.

Гоффманн Г. П. Нечесаха (пер. з нім.), 
2007 – 17,00 грн.

Грамотійка (укр., 2-3 роки) –  
18,00 грн.

Грін О. Червоні вітрила (пер. з рос.), 
2007 – 12,00 грн.

Губарєв В. Королівство кривих 
дзеркал – 35,00 грн.

Гузєєва Н. Як Петрик П’яточкин 
слоників рахував – 75,00 грн.

Гуси-лебеді (укр.) – 6,50 грн.

ДiКамілло К. Дивовижна подорож 
Кролика Едварда (укр.) – 38,00 грн.

ДiКамілло К. Пригоди мишеняти 
Десперо (укр.) – 35,00 грн.

Дальке Т. 365 дитячих ігор на кожен 
день (пер. з нім. І. Андрущенко), 2007 
– 30,00 грн.

Дванадцять місяців. Зимові казки, 2008 
– 15,00 грн.

Дитяча енциклопедія. Географічні 
відкриття (укр.) – 28,00 грн.

Дитяча енциклопедія. Міфи та легенди 
народів світу (укр.) – 28,00 грн.

Дитяча енциклопедія. Таємниці 
природи (укр.) – 28,00 грн.

Дитяча енциклопедія. Тварини  
(укр.) – 28,00 грн.

Домонтович В. Вибрані твори –  
33,00 грн.

Зайчикова хатинка (укр.) – 6,50 грн.

Зієдоніс І. Кольорові казки, 2008 – 
18,00 грн.

Зінчук С. Абетка котиків та киць, 2007 
– 15,60 грн.

Ильин В. Власть и деньги – 80,00 грн.

Ілюстрований атлас світу –  
130,00 грн.

Ілюстрований атлас. Всесвіт –  
130,00 грн.

Ілюстрований атлас. Земля –  
150,00 грн.

Ільченко О. Козак, король, крук. 
Іронічні казки, 2007 – 20,00 грн.

Ільченко О. Пастка для геймера,  
2008 – 9,00 грн.

Ільченко О. Смертельний круїз,  
2008 – 9,00 грн.

Канєва Т. Бухгалтерський облік  
у бюджетних установах – 20,00 грн.

Карр А. Нарешті я не курю, або 
Легкий спосіб кинути курити (наук.-
поп., бестселер в Європі) – 24,00 грн.

Керролл Л. Аліса в країні чудес  
(укр.) – 33,00 грн.

Кіплінг Р. Казки (укр.) – 15,00 грн.

Кіплінг Р. Мауглі (укр.) – 15,00 грн.

Класні комікси №1. Захар Беркут 
(за мотивами повісті І. Франка), 2007 – 
13,00 грн.

Класні комікси №3. Конотопська 
відьма (за мотивами повісті Г. Квітки-
Основ’яненка), 2007 – 13,00 грн.

Книга знань (у запитаннях i відповідях, 
укр.) – 25,00 грн.

Кокотюха А. Страшні історії, 2008 – 
9,00 грн.

Кононенко Є. Жертва забутого 
майстра (детектив), 2007 – 8,00 грн.

Корольов О. Економетрія – 62,00 грн.

Косинова Е. Логопедичний буквар 
(укр.) – 12,00 грн.

Костинский С. Ускользающая красота 
– 35,00 грн.

Котляревський І. Енеїда – 100,00 грн.

Куклін В. Місячний дракон, 2008 – 
18,00 грн.

Лабінський М. Богдан Ступка: митець  
і людина (подарункове) – 100,00 грн.

Лагерлеф С. Дивовижні мандри 
Нільса (укр.) – 15,00 грн.

Лагін Л. Старик Хоттабич (укр.) –  
18,00 грн.

Лагутенко О. GRAPHEIN ГРАФІКИ. 
Нариси з історії української графіки 
ХХ ст., 2007 – 120,00 грн.

Левченко Г. Зачарована казка життя 
Ольги Кобилянської – 33 грн.

Ліс – 130,00 грн.

Луняк Є. Минувшина України в 
романтичних історіях – 58,00 грн.

Лучук І. Грайлива абетка, 2009 –  
18,00 грн.

Людина – 65,00 грн.

Мазараки А. Торговля. Деньги. 
Менталитет (науково-популярне 
видання, подарункове) – 75,00 грн.

Мазараки А., Ильин В. Философия 
денег – 85,00 грн.

Марчук В. Нариси теорії права –  
26,00 грн.

Маша i три ведмедi (укр.) – 6,50 грн.

Миславський В. О главном. Пластика 
души – 24,00 грн.

Михайлов В., Глушкова Т., Зельніченко 
О. Непродовольчі товари – 42,00 грн.

Михалков С. Дядя Стьопа та ін. 
улюблені вірші – 35,00 грн.

Михалков С. Свято неслухняності 
(укр.) – 35,00 грн.

Мій улюблений букварик  
(з прописами) – 40,00 грн.

Мунін Г. Визначні пам’ятки Західної 
України – 85,00 грн.

Новорічна казка ТВ (укр.) – 33,00 грн.

Носов М. Живий капелюх (укр.) – 
40,00 грн.

Носов М. Мишкова каша (укр.) –  
40,00 грн.

Носов М. Пригоди Незнайка та його 
друзів (укр.) – 58,00 грн.

О. Генрі. Вождь червоношкірих  
(мол. та сер. шк. вік) – 13,00 грн.

Океании – 65,00 грн.

Олеша Ю. Три товстуни (укр.) –  
15,00 грн.

Павутиння Шарлотти – 25,00 грн.

Перро Ш. Попелюшка – 65,00 грн.

Перро Ш. Золушка – 65,00 грн.

Перро Ш. Найкращі казки (укр.) – 
33,00 грн.

Перша книжка для читання (укр.) – 
23,00 грн.

По одному віршу ста поетів (1235 р.) 
(Збірка японської класичної поезії VII-
XIII cт.), 2008 – 80,00 грн.

Погода – 65,00 грн.

Полтар Г. Терпкий кетяг Калини – 
25,00 грн.

Пройслер О. Водяничок (укр.) –  
30,00 грн.

Пройслер О. Мала баба яга (укр.) – 
28,70 грн.

Пройслер О. Привиденя (укр.) –  
30,00 грн.

Птахи – 65,00 грн.

Речкалов О. Кто ты, Русь – 30,00 грн.

Речкалов О. Русь – путь к Украине – 
45,00 грн.

Речкалова О. Рациональное 
управление семейным бюджетом – 
20,00 грн.

Рєпніна О. Твоя математика, 2008 – 
12,00 грн.

Різдвяне свято для ялинки (укр.) – 
25,00 грн.

Роздобудько І. Про Б. Паскаля,  
В. Моцарта, Г. Андерсена,  
К. Білокур, Ч. Чапліна, 2007 – 17,00 грн.

Розмальовка з казочками. Горобець-
молодець. Народні казки, 2007 –  
8,00 грн.

Розмальовка з казочками. Теремок. 
Народні казки, 2007 – 8,00 грн.

Розмальовка. Загадки про пори року, 
2007 – 8,00 грн.

Серія ГРАНІ СВІТУ. Україна – Польща: 
єдність зброї крізь віки, 2007 –  
100,00 грн.

Серія ГРАНІ СВІТУ. Україна – Японія: 
дерев’яна архітектура,  
2006 – 100,00 грн.

Сірко / Sirko. Солом’яний бичок.  
A little Straw Bull. Українські народні 
казки / Ukrainian Folk Tales,  
2007 – 21,00 грн.

Стражний О. Український менталітет – 
45,00 грн.

Стрілко В. Тріада слов’янської поезії – 
53,00 грн.

Твардовський Я. Ще одна молитва, 2009 
– 22,00 грн.

Твен М. Принц і злидар (укр.) –  
25,00 грн.

Тімм У. Пригоди поросятка Руді Рийки 
(мол. та сер. шк. вік) – 20,00 грн.

Турботи журавлика Бульки – 13,00 грн.

Управління державними закупівлями – 
33,00 грн.

Фещенко Ю. Основы ингаляционной 
терапии и др. – 14,00 грн.

Харьков Ю. Твоя абетка, 2007 –  
18,00 грн.

Хрестоматія дитячої класики  
(от 2 до 6 р., укр.) – 70,00 грн.

Хрестоматія для сімейного читання  
(від 2 до 4 р., укр.) – 70,00 грн.

Цифри та числа (4-5 років, укр.) –  
3,50 грн.

Цікаві задачки (5-6 років, укр.) –  
3,50 грн.

Червона Шапочка (укр.) – 6,50 грн.

Читаємо після букваря (укр.) – 7,00 грн.

Чуковський К. Казки (укр.) – 32,00 грн.

Чуковський К. Лікар Айболить (укр.) – 
10,00 грн.

Чуковський К. Пригоди Бібігона (укр.) – 
10,00 грн.

Шевченки Н. та О. Усе в шоколаді, 2008 – 
9,00 грн.

Шевченко Т. Гайдамаки (з передмовою, 
звертанням та примітками автора), 2007 – 
90,00 грн.

Шевченко Т. Мені тринадцятий минало 
(дитяча)– 13,00 грн.

Що нас оточує (3-4 роки, укр.) –  
3,50 грн.

Янович В. Спадщина тисячоліть. 
Загадки нашої древньої історії –  
45,00 грн.

Berdnyk O. The Heart of Matiola – 33 uah.

10 маршрутів вихідного дня (путівник 
навколо Києва), 2008 – 14,00 грн.

12 маршрутів Київщиною (путівник), 
2008 – 14,00 грн.

44 дерев’яні храми Львівщини 
(путівник), 2007 – 14,00 грн.

55 дерев’яних храмів Закарпаття 
(путівник), 2007 – 14,00 грн.

каталог книг

*Книжки інтернет-магазину 
«Книга поштою»
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Київ
«Авангард»
ДЮСШ з кінного спорту 
вул. Василя Касіяна, 1
тел.: (044) 250-84-39
тел./факс: (044) 250-84-45

«Академічна книга»
вул. Б. Хмельницького, 42
вул. Стрітенська, 17
тел.: (044) 234-01-23
 (044) 234-01-07

«Берегиня-2»
вул. Гната Юри, 5
тел.: (044) 403-01-82

«Галопом по Європам»
турагенція 
Богдана Хмельницкого, 42, оф.34,
тел.: (044) 234-02-68
www.galopom.com.ua

«Знання»
вул. Хрещатик, 40
тел.: (044) 234-22-91,
 (044) 234-82-19,
факс: (044) 296-71-15

Книгарня вид-ва
«Наукова думка» НАНУ
вул. Грушевського, 4
тел.: (044) 278-06-96

«Плакат»
пр-т. Повітрофлотський, 25
тел.: (044) 248-27-94

«Смолоскип»
вул. Межигірська, 21
тел.: (044) 425-23-93

«Наукова думка»
вул. Терещенківська, 3
тел.: 235-42-78, 235-53-09
факс: (044) 235-41-70
virob@ndumka.kiev.ua

«БуксМедіаТойс»
вул. Маяковська, 25 А
тел.: (044) 351-14-39

«БуксМедіаТойс»
вул. Підлісна, 1

«БуксМедіаТойс»
пр-т. 50 річчя Жовтня, 15А
тел.:(044) 351-14-39
 (044) 351-14-39

«Книгарня Є»
вул. Лисенка, 3
тел.: 8(044) 235-88-54
knyharnya_ye@ukr.net

«Казка»
Пр-т. Московський, 6
тел.: 8 (097) 596-07-70

Луцьк
«Лелія»
просп. Перемоги, 13
тел.: (03322) 3-12-36

«ЧитайКраїна»
вул. Червоного Хреста, 16
тел.: (0332) 28-05-28

«Будинок культури»
смт Ратне
вул. Центральна,20

«Горохівський вісник»
вул. Шевченка, 21

«Будинок культури»
смт. Стара Вижівка
вул. Незалежності, 33

«Будинок школяра»
смт. Турійськ
вул. Щорса, 2

Одеса
«Бармаглот»
вул. Бочарова, 43
тел.: (048) 711-80-55

«Електрон» НПП
вул. Артилерійська, 11
тел.: (0482) 35-60-60

Магазин № 2
вул. Новосельського, 60
тел.: (048) 728-81-33

Магазин № 7
Кулікове поле, 1
тел.: (048) 779-58-24

Магазин № 22
просп. Шевченка, 11,
Політехнічний університет
тел.: (048) 779-76-89

адресна книга

МАГАЗИНИ*

*Місця розповсюдження
  журналу «Книголюб»

Магазин № 28
вул. Артилерійська, 11
тел.: (0482) 68-95-33

Магазин № 40
Миколаївська дорога, 301
тел.: (048) 728-40-49

Магазин № 62
пл. Думська, 1
тел.: (048) 722-60-70

«Манцеров» СПД
вул. Артилерійська, 11
тел.: (0482) 68-94-51

«Одеса-книга»
ул. Рішельєвська, 17
тел.:(048) 22-02-33, 
 (048) 22-91-15

ОАО «Одесакнига» Управління
вул. Артилерійська, 11
тел.: (048) 728-98-30

«Поліграф» ЧП
вул. Артилерійська, 11
тел.: (048) 748-00-88

Кіровоград
«Єврохата»
ресторан
25009, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2
тел.: (050) 330-81-08
www.evrohata.com.ua

«Книжковий світ»
вул. Набережна, 13
тел.: (0522) 24-94-64

ТОВ «Кузня смаку»
вул. Глинки, 2
тел.: (0522) 33-46-67

«Школяр»
вул. Леніна, 16/7
тел.: (0522) 22-67-62

Харків
«Books»
вул. Сумська, 51
тел.: (057) 714-04-70

Дніпропетровськ
«Логос»
пров. Парусний, 9
тел.: (0562) 35-16-41

«Відділ книги Меркурій»
вул. Набережна ім. Леніна, 
15-А, оф. 35
тел.: (0567) 44-73-41

Львів
«Львівкнига»
пл. Міцкевича, 8
тел.: (0322) 72-27-29

Ужгород
«Абетка»
вул. Волошина, 26
тел.: (0312) 66-41-13

БОВТ «Файні книги»
пл. Шандора Петефі, 47
тел.: (050) 160-49-22

«Книги»
просп. Свободи, 3
тел.: (0312) 61-36-95

«Кобзар»
пл. Крятовича, 1
тел.: (00312) 23-35-16

Рівне
Маганин «Знання»
м. Березне, вул.Буховича,4
(0362) 5-43-61

Відділ «Книги»
смт. Соснове, вул. Шевченка,12
(0362) 2-73-06

Відділ «Книги» (у ТЦ «РІкос»)
смт. Володимирець, вул. Поштова,19
(0362) 2-38-07

Магазип«Книги» («Маркет»)
м. Дубровиця, вул.Миру, 17
(0362) 2-26-65

Відділ «Книги» (у м-ні «Гастроном»)
м. Дубно, вул. Заводська,16 (цукр.з-д)

Відділ «Книги» («Маркет»)
Смт .Зарічне, вул. Фестивальна, 12
(0362) 3-07-33

Відділ «Книги» («Маркет»)
м. Корець, Площа Київська, 3
(0362) 2-16-12

Магазини «Книги»
смт. Млинів, вул. Ватутіна, 40

Відділ «Книги» (в м-ні «Гастроном»)
с. Зоря, вул. Нова,1

Відділ «Книги»
с. Олександрія, вул. 1-го Травня, 43

Відділ «Книги» (у м-ні «Гастроном»)
смт. Степань, Майдан Незалежності, 5

Відділ «Книги» (в м-ні «Рута»)
смт. Клесів, вул. Центральна, 2

Магазин «Книги» («Маркет»)
м. Костопіль, вул. Грушевського, 29

Магазин «Книги» («Маркет»)
смт. Гоща, вул.Радянська,2
(0362) 2-26-00

Магазин «Книги»
смт. Демидівка, вул.Миру,44
(0362) 6-22-54

Тернопіль
«Богдан книга»
вул. Й. Сліпого, 1
тел.: (0352) 43-03-71
просп. Злуки, 37
тел.: (0352) 28-74-89

Черкаси
«Будинок книги»
вул. Хрещатик, 200
тел: 8(047) 45-99-20

«Будинок книги»
вул.Енгельса, 49
тел: 8 (047) 32-01-97

Сімферополь
ВАТ «Кримкнига»
Курцовський проїзд, 2
тел.: (0652) 27-36-80

ВАТ «Кримкнига»
просп. Перемоги, 25
тел.: (0652) 23-24-98

ВАТ «Кримкнига»
вул. Пушкіна, 6
тел.: (0652) 27-54-68
ул. Кечкеметська,1 
(ТК «Крим-МКС», 1 пов.)
ул. Руднєва, 2-А (ТЦ «Фуршет», 2 пов.)

Алушта
ВАТ «Кримкнига»
вул. Хромих, 27
тел.: (06560) 3-47-46

Джанкой
ВАТ «Кримкнига»
вул. Леніна, 5
тел.: (06564) 3-24-43

Керч
ВАТ «Кримкнига»
вул. Свердлова, 12
тел.: (06561) 2-12-95

ВАТ «Кримкнига»
вул. Леніна, 15
тел.: (06561) 2-04-17

Аршинцево
ВАТ «Кримкнига»
вул. Ордженікідзе, 47/11
тел.: (06561) 3-58-57

Феодосія
ВАТ «Кримкнига»
вул. Коробкова, 3
тел.: (06562) 35-6-66

ВАТ «Кримкнига»
вул. Назукіна, 1
тел.: (06562) 30-4-54

Алупка
ВАТ «Кримкнига»
вул. Фрунзе, 1
тел.: (0654) 72-22-71

Гурзуф 
ВАТ «Кримкнига»
вул. Подвойського, 9
тел.: (0654) 36-33-06

Судак
ВАТ «Кримкнига»
вул. Леніна, 70
тел.: (06566) 2-11-81

Ялта
ВАТ «Кримкнига»
вул. Московська, 9А
тел.: (0654) 32-16-00








