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Голодомор?». Працівниками сільських бібліотек зібрано 
дев’ять свідчень очевидців тих страшних подій. 

Для студентів ПТУ № 25 центральною бібліотекою 
проведено історичну годину «Голодомор 1932–1933 
років: пам’ятати, щоб ніколи не повторити». Трагічним 
подіям були присвячені вечір скорботи та година пам’яті 
«Україна пам’ятає, світ визнає геноцид українського 
народу – Голодомор 1932–1933 років», «Голодомор 
1932–1933 pp. в Україні: документи і матеріали». 

Бібліотеки Лановецької ЦБС взяли участь у 
проведенні Всеукраїнської акції «Запали свічку», 
присвяченої жертвам Голодомору. 

 
Чортківський район 

27–30 травня 2008 року директор централізованої 
бібліотечної системи О. Колівошко на запрошення 
відділу преси, освіти та культури Посольства США в 
Україні брала участь у Всеукраїнському семінарі «Роль 
проекту LEAP у трансформації публічної бібліотеки в 
Україні», який проходив на базі Закарпатської обласної 
універсальної наукової бібліотеки в місті Ужгороді, де 
презентувала Інтернет-центр Чортківської центральної 
бібліотеки. 

Для визначення нових підходів до організації 
обслуговування користувачів у бібліотеках системи, у 
тому числі й за допомогою Інтернету, проведено Школу 
професійної майстерності молодого бібліотекаря на тему 
«Використання ресурсів Інтернет у бібліотечно-
бібліографічному обслуговуванні користувачів». 
Працівники сільських книгозбірень із зацікавленням 
слухали про Інтернет, як нову бібліотечну послугу, 
знайомились із можливістю віртуального пошуку 
інформації. 
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  ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ 1 

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 6/2009 

«Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки  

культури і духовності в Україні» 
З метою підтримки культури і духовності, 

забезпечення умов для ефективної роботи закладів, 
підприємств та організацій культури постановляю:  

1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям 
ужити в установленому порядку невідкладних заходів 
щодо:  

забезпечення належних умов для ефективної роботи 
національних, академічних та інших провідних закладів 
культури і мистецтва, в тому числі державних і 
комунальних навчальних закладів у цій сфері;  

збереження існуючої мережі закладів культури, 
зокрема заповідників, музеїв, бібліотек, театрів, 
видавництв, книгарень тощо;  

недопущення затримки фінансування закладів, 
підприємств та організацій культури та збереження 
досягнутого рівня соціальних гарантій для працівників 
цієї сфери, забезпечення своєчасної виплати їм 
заробітної плати;  

недопущення скорочення фінансування Державної 
програми розвитку і функціонування української мови на 

2004 ─ 2010 роки, випуску книжкової продукції за 

програмою «Українська книга», культурологічних та 
літературно-художніх періодичних друкованих видань, 
зокрема газети «Культура і життя», та телеканалу 
«Культура»;  
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забезпечення потреб населення у творах класиків 
української літератури, у тому числі в перекладі мовами 
національних меншин, довідкових та інформаційних 
виданнях (енциклопедії, словники, довідники тощо);  

підтримки діяльності національних творчих спілок 
та їх місцевих осередків, громадських об’єднань 
національних меншин в Україні;  

фінансування в необхідних обсягах протиаварійних 
робіт на об’єктах культурної спадщини;  

сприяння діяльності закладів, підприємств та 
організацій культури приватної форми власності, 
а також залучення благодійних організацій, меценатів 
та спонсорів до участі у заходах, спрямованих на 
розвиток культури і мистецтва.  

2. Кабінету Міністрів України вжити необхідних 
заходів для проведення у 2009 році невідкладних робіт на 
об’єктах Шевченківського національного заповідника у 
м. Каневі, зокрема в музеї Т. Г. Шевченка та на могилі 
Т. Г. Шевченка, а також Національного історико-
культурного заповідника «Гетьманська столиця».  

3. Міністерству культури і туризму України, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним 
адміністраціям удосконалити порядок проведення 
всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалів, 
конкурсів, виставок, оглядів, а також відзначення 
ювілеїв, пам’ятних дат з метою забезпечення 
ефективного використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті на культурно-мистецькі та 
культурологічні загальнодержавні заходи і підтримку 
регіональних культурних ініціатив та аматорського 
мистецтва.  

4. Міністерству культури і туризму України, 
Міністерству внутрішніх справ України, Раді міністрів 
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На виконання Програми розвитку краєзнавства в 
районі на період до 2010 року бібліотеки спільно з 
клубними закладами району проводять народно-
мистецьке свято «Село моє, для мене ти єдине». У цьому 
році такий захід відбувся в с. Великих Кусківцях. 
Сценарій склала завідувачка бібліотеки Н. Шевчук, вона 
ж була й ведучою. 

Приємно відзначити підготовку до свята села й 
завідувачки бібліотеки с. Ванжулів Н. Кривої. На свято 
був запрошений наш земляк, народний артист України 
А. Демчик. 
 

До 66-річчя створення УПА центральна бібліотека 
провела історичну годину «Нам Україна вище понад 
усе». Перед учнями 10-Б класу школи № 1 виступили 
вчитель історії О. Рудюк та учасник УПА М. Басюк, 
який поділився з присутніми болючими спогадами про 
події тих років. 

Цікавим був виступ постійного читача книгозбірні 
О. Лисюка, який, за його словами, усе життя 
«симпатизував» воякам національно-визвольних змагань. 

До заходу організували книжкову виставку «Народ 
пам’ятає, народ славить». Проведено огляд книг 
«УПА – творець і захисник нашої держави». 

Сумною сторінкою в роботі бібліотек району були 
заходи, присвячені подіям 1932–1933 pp. День пам’яті 
жертв голодоморів пройшов у кожній книгозбірні. 
Працівники бібліотек спільно з клубними закладами, 
школами організували книжкові виставки, тематичні 
викладки літератури: «Пам’ятаєш, земле, чорну тінь 
Голодомору», «Трагедія нації: від великого Голодомору 
до політичних репресій», «Війна без пострілів». У 
бібліотеці на території селища цукрового заводу було 
оформлено виставку-запитання «Кому був вигідний 
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на популяризацію історико-культурної спадщини, 
життєвого й творчого шляху видатних людей краю. 

Уже традиційними для центральної бібліотеки стали 
творчі зустрічі в рамках програми «Лановецькі 
мистецькі вечори». Така зустріч відбулася з почесним 
головою Тернопільського обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, 
лауреатом премії братів Лепких, педагогом, 
краєзнавцем, політичним діячем Богданом Головином. 
Під час заходу відбулася презентація його книги 
«Молода «Просвіта» Тернопільщини». Богдана Головина 
вітали молоді просвітяни Лановецької ЗОШ І–ІІІ ст. 
№ 1, голова районної організації Конгресу української 
інтелігенції Я. Галяс, один із засновників «Просвіти» на 
Лановеччині Б. Кукуруза. 

«В епіцентрі подій – журналіст» – зустріч під такою 
назвою провели працівники центральної бібліотеки за 
участю журналістів – вихідців із Лановеччини, котрі 
працюють в обласних і місцевих ЗМІ. 

Не оминули своєю увагою зібрання голова 
райдержадміністрації В. Хомінець, голова райради 
В. Ткачук, начальник відділу культури і туризму 
А. Олексієнко. Під час зустрічі обговорювались питання 
проблематики ЗМІ, секрети успіху найпопулярніших 
видань, журналісти розповіли про специфіку своєї 
праці. До зустрічі було організовано книжкову виставку 
творів «Внесок журналістів Лановеччини у скарбницю 
духовності». У дарунок центральній бібліотеці власні 
авторські видання передали: Б. Мельничук – збірку 
поезій і книгу «Яр», удостоєну премії ім. І. Вільде, 
Л. Лісанкова – збірку інтимної лірики «Люблю», 
а також «Тернопільський альманах» у 3-х томах, а 
Галина Сіра презентувала збірку поезій свого чоловіка. 
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Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям 
ужити заходів щодо посилення охорони об’єктів 
культурної спадщини, музеїв, заповідників, бібліотек, 
архівів, інших закладів, підприємств та організацій 
культури.  

Президент України      В. Ющенко  

12 січня 2009 року  

 
 
 

Постанова Верховної Ради України «Про 

запровадження мораторію на виселення редакцій 
друкованих засобів масової інформації, закладів 

культури, у тому числі бібліотек, видавництв, 

книгарень, підприємств книгорозповсюдження». 

Зважаючи на те, що сьогодні у м. Києві та інших 
регіонах України відбувається виселення редакцій 
друкованих засобів масової інформації, закладів 
культури, у тому числі бібліотек, видавництв, 
книгарень, підприємств книгорозповсюдження з примі-
щень, які вони займали на законних підставах 
упродовж десятків років, та з метою розвитку 
вітчизняної книговидавничої справи, створення 
сприятливих умов для друкованих засобів масової 
інформації, закладів культури, суб’єктів господарю-
вання, що спеціалізуються на виданні, виготовленні та 
розповсюдженні книговидавничої продукції, Верховна 
Рада України постановляє:  
1. Органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування тимчасово, до схвалення відповідного 
закону:  

• припинити прийняття рішень та призупинити 
виконання раніше прийнятих рішень про виселення 
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редакцій друкованих засобів масової інформації, 
закладів культури, у тому числі бібліотек, 
видавництв, книгарень, підприємств книгорозпов-
сюдження із займаних ними на законних підставах 
приміщень державної та комунальної власності;  

• не допускати практики безпідставного розірвання 
чи припинення договорів оренди з редакціями 
друкованих засобів масової інформації, закладами 
культури, у тому числі бібліотеками, видавницт-
вами, книгарнями, підприємствами книгорозпов-
сюдження, а також закріпити за ними переважне 
право на укладення договору оренди на новий 
строк.  

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:  
• затвердити нормативи мінімального забезпечення 
громадян книготорговельними послугами в кожній 
адміністративно-територіальній одиниці;  

• розробити порядок розміщення книжкових 
магазинів у будівлях державної власності та 
встановлення пільгових ставок орендної плати за 
наймання у цих будівлях площ, які 
використовуватимуться для продажу 
книговидавничої продукції;  

• невідкладно розробити проект закону щодо 
заборони виселення редакцій друкованих засобів 
масової інформації, закладів культури, у тому числі 
бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств 
книгорозповсюдження із займаних ними на 
законних підставах приміщень державної та 
комунальної власності.  

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її 
опублікування. 
 
Голова Верховної Ради України        В. Литвин 
м. Київ, 16 січня 2009 року 
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проблем моральності, виховання, культури поведінки 
взяли участь сільський голова В. Горлач, учителі 
місцевої школи. Для присутньої молоді бібліотекар 
В. Павлюк провів конкурс «Права та обов’язки». Також 
було оформлено тематичну поличку «Не втрачай 
майбутнього». 

Годину моралі «Бути вихованою людиною» 
проведено в книгозбірні с. Бересток. У бібліотеках 
системи проведено: діалоги, диспути, круглі столи на 
теми: «Молодь – свобода і міра відповідальності», 
«Гіркі плоди солодкого життя», «Моральність у 
сучасному житті». 

«Кожен стає таким, яким хоче бути» – такою була 
тема дискусії, організованої бібліотекарем Лисівської 
бібліотеки-філії. Молодь обговорила проблеми 
виховання, спілкування, організації дозвілля в селі. 
Присутні мали можливість поділитися наболілими 
проблемами, скористатись матеріалами книжкової 
виставки. 

 
Лановецький район 
Важливим елементом громадянського просвітництва 

молоді є краєзнавча робота бібліотек Лановецької ЦБС. 
У кожній сільській книгозбірні організовано краєзнавчі 
виставки: «Краю мій, ти серцю дорогий», «Моя 
Лановеччина – моя земля квітуча, моєї Батьківщини 
рідний край», «Моє село – твоя кровинка, Україно». 
Оформлено краєзнавчі кутки: «Титан науки з Лано-
веччини, хутір Кутиски» (До 75-річчя з дня народження 
І. Климишина), «Викладач, адвокат, видавець» (До 50-
річчя з дня народження Р. Барана, уродженця 
с. В. Кусківців). Проведено комплекс заходів «Мій 
рідний край – нев’януча краса Волині», спрямованих 
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популяризації літератури на морально-правову 
тематику. 

У бібліотеках-філіях системи організовувались 
години права: «Конституція України: моє життя», 
«Правові знання кожному», «Закон гарантує – держава 
забезпечує». 

Годину-роздум «Вони зуміли протистояти біді: 
а ти?» проведено бібліотеками-філіями сіл Поділля, 
Виноградне, Нирків, Гиньківці. 

«Гіркі плоди солодкого життя» – такою була назва 
години застережень, проведеної в бібліотеках-філіях сіл 
Блищанка, Угриньківці, Дорогичівка, Бедриківці, 
Щитівці. 

Книжкову виставку-роздум «Як не стати жертвою 
злочину» оформлено в бібліотеках-філіях сіл Мишків, 
Попівці, Лисичники. 

У бібліотеці-філії с. Дунів оформлено книжкову 
виставку «Право і справедливість». Для людей похилого 
віку проведено годину милосердя «Я до ніг прихилив би 
вам небо». Такі ж заходи проведено й у бібліотеках-
філіях сіл Дорогичівка, Бедриківці, Синьків, Новосілка. 

Зібрано й узагальнено матеріали з популяризації 
юридичної літератури в бібліотеках системи, поміщено 
на веб-сайті й передано в Заліщицьке районне 
управління юстиції. 

Для різновікової категорії в книгозбірнях сіл 
Блищанка, Бересток, Лисівці, смт Товсте, Винятинці, 
Попівці, Дорогичівка, Рожанівка, Дунів, Синьків, Іване-
Золоте, Зозулинці проведено вже традиційне Свято 
матері на теми: «Хай у віках живе благословенне 
слово – Мати», «Цілую материнські руки». 

Годину права «Молодь. Мораль. Суспільство» 
проведено в бібліотеці-філії с. Поділля. Захід 
організовано спільно із сільською радою. В обговоренні 
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   БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 1 

Переможцем Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека 
року», оголошеного Українською бібліотечною 
асоціацією 2008 р., визнано Комунальний заклад 
«Барська районна бібліотека Вінницької області» 
(директор Л. Кирилюк) за активну проектну діяльність, 
спрямовану на пошук позабюджетних джерел 
фінансування та розвиток нових бібліотечних послуг. 

Дипломантами конкурсу стали: Центральна 
бібліотека ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих 
м. Миколаєва (директор Т. Тверда) – за інноваційні 
підходи до запровадження адресних послуг для людей з 
обмеженими фізичними можливостями; Бармашівська 
сільська бібліотека-філія Жовтневого району 
Миколаївської області (директор Т. Сушко) – за 
запровадження нових бібліотечних послуг сільському 
населенню, зокрема з безкоштовного навчання сучасних 
інформаційних технологій. 

Президія УБА підвела підсумки конкурсу девізів до 
Всеукраїнського дня бібліотек 2009 р. Дякуємо всім, хто 
взяв участь у цьому конкурсі. Перемогу отримав девіз: 
«Бібліотек@ – твоє вікно у світ». Цей девіз був 
надісланий на конкурс Г. П. Воскресенською, 
керівником Американської бібліотеки – підрозділу 
Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-
Могилянська академія». Вітаємо переможця! Президія 
УБА пропонує Вам застосовувати цей девіз і лого 
в процесі підготовки та святкування Всеукраїнського 
дня бібліотек 2009 р. 
 

Заліщицький район 

«Закон. Милосердя. Право» – під такою назвою 
проходив у бібліотеках системи цикл заходів щодо 
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сторінка книги доводить, що автору вдалося осягнути 
недосяжне: він зрозумів жінку. Читаючи «Одиночество в 
Сети», забуваєш, що цей роман написав чоловік. Книга 
три роки не виходила зі списків бестселерів, витримала 
безліч перевидань. У 2006 році роман був екранізований 
і мав великий успіх у глядацької аудиторії. 
 

Т. П. Ковалькова,  
завідувачка відділу міського 
абонементу ОУНБ 
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   КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА 1 

Правові засади діяльності бібліотек 

Правові та організаційні засади діяльності бібліотек 
і бібліотечної справи в Україні визначаються Законом 
України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».  

Відповідно до частини 1 статті 15 Закону України, 
бібліотеки ліквідуються за рішенням власника або 

засновника — за згодою власника.  

Відповідно до частини 2 статті 15 цього Закону, 
«доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, що є у 
державній та комунальній власності, визначається 
відповідними органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування за погодженням із спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади 

у сфері культури». 

При розгляді питання про закриття бібліотеки 
необхідно виходити з наступного: 

Конституцією України громадянам гарантовано 
право на вільний доступ до інформації, знань та 
культурного надбання, зосередженого у фондах 
бібліотек; 

Указом Президента України від 12 січня 2009 року 
№ 6 «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки 
культури і духовності в Україні» зобов’язано Кабінет 
Міністрів України, обласні державні адміністрації 
вжити в установленому порядку невідкладних заходів 
щодо збереження існуючої мережі закладів культури, 
зокрема бібліотек, та недопущення затримки фінансу-
вання цих установ. 

1 лютого 2009 року на виконання вищеназваного 
Указу Президента України Тернопільською обласною 
державною адміністрацією прийнято розпорядження 
№ 94 «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки 
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геніальний твір по-новому, гостро відчути його вічну 
актуальність і сучасність. 

У 2008 році на XV Форумі видавців у Львові книга 
здобула гран-прі в номінації «Найкраща книга 
Форуму». 
 

Новинки-сенсації 

Ахерн, С. P. S. Я люблю тебя : роман: пер с англ. / 

С. Ахерн. ─ М. : Иностранка, 2008. – 496 с. 

Сесілія Ахерн – дочка прем’єр-
міністра Ірландії та нова зірка 
любовного роману. ЇЇ книги – 
супербестселери, які перекладено 
майже на півсотні мов. Цей роман 
приніс Сесілії світову славу. 

Сучасна історія про те, як любов 
перемагає смерть. Кінострічка«P. S. 
Я люблю тебя», створена компанією 
«Warner Brothers», тріумфально 
крокує по екранах усього світу. 

 
Вишневский, Я. Л. Одиночество в Сети : роман / 

Я. Л. Вишневський ; пер. с пол. Л. Цывьяна. – СПб. : 

Азбука-классика, 2008. – 416 с. 
Януш Леон Вишневський – 

один із найпопулярніших письмен-
ників сучасної Польщі. Має ступінь 
доктора інформатики та доктора 
хімічних наук. Живе у Франкфурті-
на-Майні. 

Роман «Одиночество в Сети» – 
його літературний дебют. 

Це історія віртуального кохан-
ня, яка стала реальністю. Кожна 
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логічного журналу «ТО». Автор 
численних наукових і художніх 
книг, зокрема серії денників, які 
регулярно виходять із 2000 року. 

«Денники просякнуті стрима-
ним... щемом любові до людей і своєї 
землі... Інтроверсійні денники роз-
кривають випробування душі на 
шляху до Бога». 

Проф. Луїза Оляндер (Луцьк) 
 
Шекспір, В. Гамлет, принц данський / В. Шекспір ; пер. 

з англ. Ю. Андруховича. ─ К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 

2008. ─ 238 с. 

Юрій Андрухович (1960 р.) ─ 

поет, прозаїк, есеїст, перекладач, 
ініціатор й учасник багатьох 
літературно-артистичних перформен-
сів. Автор чотирьох романів і п’яти 
поетичних збірок (кожна з них була 

по-своєму першою) ─ «Московіада», 

«Переверзія», «Дванадцять обручів», 
«Таємниця» та ін. 

Юрій Андрухович може стати 
першим кандидатом від Острозької академії на 
отримання Нобелівської премії. 

Перший у третьому тисячолітті український 
переклад вершинного твору Шекспіра, який не сходив зі 
сцени з часу написання аж до сьогодні. Видання 
«Гамлета» здійснено двома знаковими постатями 

сучасного українського простору ─ письменником Юрієм 

Андруховичем та ілюстратором Владиславом Єрком. 

Їхня версія «Гамлета» ─ це щаслива нагода пережити 
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культури і духовності в області» для збереження 
існуючої мережі бібліотек та своєчасного фінансування 
закладів культури.  

Відповідно до постанови Верховної Ради України 
«Про недопущення закриття об’єктів соціально-
культурного призначення в сільській місцевості» від 
6 вересня 2005 року, забороняється закриття бібліотек 
у сільській місцевості без відповідного рішення 
територіальної громади. 

Постановою колегії Міністерства культури і туризму 
України № 11/3 від 30 листопада 2006 року «Про моделі 
бібліотечного обслуговування населення у сільській 
місцевості з урахуванням сучасної економічної та 
соціокультурної ситуації» відзначено реально існуючу 
потребу населення в послугах бібліотек. Робота 
бібліотек-філій у сільській місцевості повністю залежить 
від діяльності органів місцевого самоврядування 
й місцевого бюджету, рівня розуміння місцевою владою 
місця й ролі книги та інформації для громадян. І тому 
в місцевих бюджетах повинні передбачатись видатки на 
поповнення фондів сільських бібліотек книгами та 
періодичними виданнями, оплату праці працівникам 
бібліотек, утримання приміщень тощо. 

Цією ж постановою рекомендовано управлінням 
культури і туризму обласних державних адміністрацій 
вжити заходів щодо збереження існуючої мережі 
бібліотечних систем та їхніх сільських бібліотек-філій, 
не допускати закриття та ліквідації сільських бібліотек-
філій. 

 
О. М. Бєляєва,  
юрист Тернопільської ОУНБ 

 

 



 14 

   НОВИНКИ СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1 

 

Лауреат Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка 

в  галузі літератури за 2009 рік 

Гірник, П. Посвітається : поезії / П. Гірник. ─ 

Хмельницький : Вид-во Алли Цюпак, 2008. ─ 230 с. 

Павло Гірник (1956 р., 
м. Хмельницький). 

Автор поетичних збірок «Спрага» 
(1983), «Летіли гуси» (1988), «Се я, 
причинний» (1994), «Китайка» 
(1994), «По війні» (2000), «Коник на 
снігу» (2003), «Посвітається» (2008). 

Член НСПУ та АУП.  
Лауреат літературних премій 

ім. Андрія Малишка, Павла Усенка 
та Павла Тичини. 

Поета називають сучасним Плужником, а сам він 
говорить, що чується маленьким камінчиком великої 
скелі на ім’я Тарас та зізнається в щирій любові до 

Кобзаря. Та й справді ─  у віршах Павла Гірника 

виразно відчувається шевченківські інтонації й мотиви: 
це теми матері, рідної землі, батьківщини (якими б 
банальними та затертими вони зараз не здавалися). 

 
Всеукраїнський рейтинг 

«Книжка року ──── 2008» 

Кожелянко, В. Чужий : новели / В. Кожелянко. — Л. : 

Кальварія, 2008. ─ 176 с. 

Василь Кожелянко (1957 ─ 2008 рр., с. Кам’яна 

Чернівецької обл.) ─ найбільше літературне відкриття 

останнього десятиліття, найпарадоксальніший 
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Роздобудько, І. Дві хвилини правди : роман / 

І. Роздобудько. — К. : Нора-Друк, 2008. ─ 248 с. ─ (День 

Європи). 
Ірен Роздобудько народилася в Донецьку, закінчила 

Київський державний університет — факультет 

журналістики. Авторка дванадцяти дорослих та трьох 
дитячих книжок. Переможець Всеукраїнського 
конкурсу «Коронація слова» (роман «Ґудзик»). Лауреат 
Міжнародної премії ім. Юрія Долгорукого ( роман 
«Ранковий прибиральник»). Романи «Ґудзик» та 
«Зів’ялі квіти викидають» екранізовано. З 1988 року 

живе та працює в Києві, нині ─ головний редактор 

журналу «Караван історій. Україна». 
Можливо, ви їх зустрічали... 

Тих, хто, ховаючи від «вогнів 
великого міста» справжні почуття 
під маскою іронії, здатен «їхати світ 
за очі» у пошуках пригод або слави, 
не розуміючи, що шукає себе. Тих, 
кого називають неприкаяними, адже 
вони живуть на межі добра і зла і 
кожної хвилини можуть зробити 
крок у будь-який бік. 

 
 

Видання наших земляків 

Сорока, П. Знак серця: денники 2008 року / 

П. Сорока. ─ Т. : Астон, 2009. ─ 240 с. 

Петро Іванович Сорока (06.01.1956, с. Грицівці 

Збаразького р-ну) ─ письменник, літературознавець, 

редактор, видавець. Нині працює на кафедрі теорії 
літератури і порівняльного літературознавства 
Тернопільського національного педагогічного універ-
ситету ім. В. Гнатюка. Головний редактор культуро-
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*** 

Денисенко, Л. Сарабанда банди Сари : роман / 

Л. Денисенко. ─ К. : Нора-Друк, 2008. ─ 240 с. ─ 

(Популярні книжки). 

Лариса Денисенко — майстер сучасної психологічної 

прози, авторка семи художніх романів, таких як 
«Кавовий присмак кориці», «Танці в масках», «24: 
33: 42» та ін. Володарка першої премії конкурсу 
«Краща українська книга» за версією тижневика 
«Кореспондент» (2007). Має дві вищі юридичні освіти, 
займається адвокатською практикою, певний час 
працювала моделлю. З 2007 року пише книжки для 
дітей та веде колонку в «Женском журнале». Працює 
телеведучою авторських програм «Документ» та 
«Документ+» на каналі «1+1». 

Він: зациклений на своїй роботі 
інтроверт, якого покинула дружина. 
Понад усе цінує самотність, спокій, 
тишу. Не сприймає дитячого галасу, 
хатніх тварин і присутності 
сторонніх людей у своєму 
помешканні. 

Він: закохується у давно знану 
дівчину й дуже скоро його життя 
змінюється, перевертається на... 
жах? веселий тарарам? гнітючу 
буденність? 

Колись він уже не розумітиме, як можна було так 

існувати, як можна було не пережити таку історію, — 

настільки несподівану та банальну, що вона може 
трапитися з кожним. Або – не трапитися ніколи. 
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український письменник. В українську літературу 
увійшов як творець жанру «альтернативна історія». 
Автор 20 творів, серед яких: «Дефіляда в Москві», 
«Людинець», «Срібний павук» та ін. Лауреат 
літературних премій та премії журналу «Сучасність». 

«Чужий» — остання книжка 

В. Кожелянка. Це збірка кращих 
новел автора в жанрі «українська 
альтернативна історія». Це суміш 
іронії, гіркої правди та, попри все, 
оптимізму. Про українських Воїнів і 
Каїнів, Президентів і винахідників 

машини часу ─ коротко, страшно і... 

неймовірно смішно. Книга «Чужий» 
В. Кожелянка стала переможцем Все-
українського рейтингу «Книжка 

року ─ 2008» у номінації «Красне 

письменство». 
Незабаром в Івано-Франківському видавництві 

«Лілея-НВ» побачить світ його роман «Ефіопська Січ». 
 

«Книжка року Бі-Бі-Сі – 2008» 

Дашвар, Люко. Молоко з кров’ю /Люко Дашвар. — Х. : 
Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. — 272 с. : іл. 

Люко Дашвар – літературний 
псевдонім журналістки та кіносце-
наристки Ірини Чернової. Народи-
лася в м. Херсоні. Відома читаць-
кому загалу завдяки романам «Село 
не люди» та «Молоко з кров’ю». 
Обидва романи – переможці пре-
стижних конкурсів «Коронація 

слова» та «Книжка року Бі-Бі-Сі — 

2008».       
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«Молоко з кров’ю» – роман про село, незбагненне й 
неможливе кохання. 

Першій красуні на селі Марусі-румунці до пари став 
Льошка – розумний, красивий, успішний. То й жити б 
їм, як королям. І яке їй діло до сусіда, хирлявого рудого 
Стьопки-німця в поламаних окулярах. Ось тільки 
чомусь щоночі йде він до бузкового куща біля 
Марусиної хати, і щоночі вона відкриває вікно... 
 

«Краща українська книга» за версією 

тижневика «Кореспондент» ( 2008) 

Покальчук, Ю. Кама Сутра : повісті і оповідання/ 

Ю. Покальчук. ─ Х. : Фоліо, 2007. ─ 799 с. 

Юрій Покальчук (1941─2008, 

м. Кременець) – культовий пись-
менник, літературознавець, пере-
кладач, громадський діяч, музикант, 
улюбленець молоді. На жаль, у 2008 
році письменника не стало. 

Загальний наклад його двох 

десятків книг досить вагомий ─

півмільйона примірників. Перекла-
дав твори Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, Р. Кіплінга, 
А. Рембо та ін. Понад 16 років опікувався малолітніми 
в’язнями. Не раз бував на Тернопільщині. 

Чи є в людському житті щось вище за незглибимий 
потяг однієї людини до іншої, який змітає на своєму 
шляху всі суспільні норми й усталення? І якщо це не 
приносить нікому зла, а двом дарує щастя, то чи мають 
вони право бути щасливими? Як народжується з 
підлітка чоловік і чи може поєднатись у свідомості сина 
образ матері та її ж як чиєїсь коханки? 
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Такі та багато схожих питань порушує Юрко 
Покальчук у своїй еротичній прозі, зібраній в одній 
книжці під назвою «Кама Сутра». 
 

Інтелектуальний бестселер ─ 

2009 

Пахльовська, О. Ave, Europa! : статті, доповіді, 

публіцистика (1989 ──── 2008) / О. Пахльовська. ─ К. : 

Пульсари, 2008. – 656 с. : іл. 

Оксана Пахльовська — 

письменник, культуролог, професор 
Римського університету «Ла 
Сапієнца», науковий співробітник 
Інституту літератури НАН України. 

Член Наукового товариства 
ім. Тараса Шевченка. Лауреат премій 
ім. Василя Симоненка (1989) та 
Олени Теліги (2005). Дочка відомої 
української поетеси Ліни Костенко. 

Ця книжка─хроніка процесу наближення України 

до Європи, ─ віддалення від неї в роки незалежності. 

Спроба зрозуміти динаміку й перспективи цього процесу 
з точки зору людини, яка працює сьогодні на грані 

культур: Україна ─ Італія. 

До книги увійшли статті, починаючи з 90-х років 
і закінчуючи 2006 роком. На більш як 600 сторінках 
міститься п’ять промовистих розділів: «Десятиліття 
втрачених можливостей», «Майдан: друге падіння 
Берлінського муру», «Помаранчева Україна: перемога 
і ризик» та ін. 

Ця книга, нещодавно репрезентована в Україні, 
може сміливо претендувати на лаври нового 
інтелектуального бестселера. 


