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 ІННОВАЦІЇ   

Вчимося користуватися електронною поштою 

Що таке електронна пошта? 
Електронна пошта (англ. e-mail, скорочення від «еlectronic 

mail») – популярний у мережі Інтернет сервіс, який дозволяє 

користувачам здійснювати обмін даними будь-якого типу 

(текстовими повідомленнями й документами, аудіо- та відео-

файлами, архівами, програмами тощо). 

Електронна пошта – сервіс відкладеного зчитування (off-line). 
Після відправлення повідомлення адресат отримує його на свій 

комп’ютер і може переглянути в будь-який зручний для нього час. 

Електронна пошта схожа на звичайну. Звичний для нас лист 

складається з конверта, на якому зазначено адресу отримувача 

й знаходяться штампи поштових відділень, та вмісту – власне 

листа. Електронний складається із заголовків (вони містять 

службову інформацію про його автора, отримувача, шлях 

проходження й слугують, умовно кажучи, конвертом) та самого 
листа. В електронний лист, як і в звичайний, крім тексту, можна 

додати фотографію, вітальну листівку тощо. Також він обов’язково 

має бути підписаний адресантом. 

Разом із тим між звичайною поштою й електронною існують 

і суттєві відмінності. Вартість поштового відправлення значною 

мірою залежить від того, куди його надсилають, а також від 

розміру й типу. Доставка електронних листів здійснюється набагато 

швидше, ніж паперових – залежно від розміру листа та швидкості 
каналу зв’язку його доставка триває від кількох секунд до кількох 

хвилин.  

Для того, щоб користуватися послугами електронної пошти, 

потрібно створити скриньку в мережі Інтернет та зареєструвати 

електронну адресу. Електронна адреса складається з двох частин: 

імені користувача та назви поштового сервера (комп’ютера, на 

якому розташовано поштову скриньку користувача). Вони 

розділяються знаком @ (ет, амперсант або, жаргонне, «собака»). 
Наприклад: olena_prociv@ukr.net. Саме завдяки електронній адресі 

надсилаються та отримуються листи. 

Розглянемо детальніше процес створення електронної поштової 

скриньки та користування нею. 
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Створення електронної поштової скриньки 
Створення електронної поштової скриньки розпочинається 

з реєстрації на сайті, що надає таку послугу, зокрема «Ukr.net», 
«Rambler», «Yandex», «Mail.ru», «Yahoo», «Google» тощо.  

Розглянемо процес реєстрації на конкретному прикладі, 

створивши поштову скриньку на інтернет-порталі «Ukr.net», який 

є одним із найпопулярніших безкоштовних сервісів електронної 

пошти в Україні. 

Передусім відкриваємо програму-браузер і вводимо в адресне 

вікно адресу інтернет-порталу – ukr.net (рис. 1) та натискаємо на 

клавішу «ENTER». 

 

Рис. 1. Вхід на інтернет-портал «Ukr.net» 

У вікні, що відкрилося, натискаємо на посилання «Реєстрація» 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Перехід до вікна реєстрації 
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Заповнюємо реєстраційну форму, у якій вказуємо: 

• логін (ім’я вашої поштової скриньки). Його потрібно писати 
англійськими літерами. Процес іменування поштових скриньок 

довільний, але рекомендується утворювати логін із таких елемен-

тів, як ініціали та прізвище, ім’я й перша літера прізвища, ім’я 

та прізвище, розділені крапкою тощо, для того, щоб адресат міг 

легко визначити, від кого лист. Після того, як Ви обрали логін 

для своєї скриньки та вписали його у відповідне поле, не забудьте 

натиснути на кнопку «Перевірити», щоб переконатися, що пош-

тової скриньки з таким іменем ще не існує. Якщо ж скриньку 
з таким іменем уже хтось зареєстрував, змініть логін, додавши до 

нього, наприклад, кілька цифр, або придумайте інший; 

• пароль; 

• повторюємо пароль; 

Увага! Логін і пароль доцільно відразу записати у свій блокнот, щоб 

при потребі його завжди можна було знайти.  

• ім’я та прізвище;  

• дату народження; 

Увага! Можна не вказувати свої справжні персональні дані. 

• альтернативну електронну адресу чи номер мобільного телефону. 
Ці дані можуть стати необхідними при відновленні доступу до 

поштової скриньки у випадку, якщо ви забудете пароль; 

• графічний код (символи, представлені на малюнку). 

 

Рис. 3. Заповнення реєстраційної форми 

���� 

���� 
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Перечитуємо «Умови користування скринькою» і «Угоду про 

конфіденційність» та натискаємо на кнопку «Реєстрація» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Реєстрація облікового запису 

Якщо всі поля заповнені правильно, служба привітає вас із 

завершенням реєстрації та створенням власної електронної 

скриньки на поштовому сайті «Freemail.ukr.net». 

Для того, щоб продовжити роботу, потрібно натиснути на 

кнопку «Продовжити роботу у Freemail» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Завершення реєстрації 

Після цього ви можете відкрити новостворену поштову 

скриньку, ввівши свій пароль у відповідне вікно й натиснувши на 

кнопку «Увійти» (рис. 6), і продовжити роботу. 
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Рис. 6. Перший вхід до електронної пошти 

 

Робота з електронною поштовою скринькою 
Для того, щоб написати лист, потрібно натиснути один раз 

лівою кнопкою мишки на кнопку «Написати лист» (рис. 7). У вік-

ні, що відкрилося, пишемо повідомлення, а в полях «Тема» 

і «Кому» вказуємо відповідно його тему й електронну адресу 

одержувача (якщо надсилаємо лист кільком особам, то вказуємо їх 

адреси через кому) і натискаємо на кнопку «Відправити» (рис. 7). 

 

Рис. 7. Написання електронного листа 

Якщо разом із листом потрібно відправити листівку, 
фотографію чи інший документ, натикаємо один раз лівою кнопкою 

мишки на кнопку «Файл». У папці, що відкрилася (як правило, це 

робочий стіл нашого комп’ютера; до інших папок при потребі 

можна перейти через панель навігації, що знаходиться в лівій 
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частині вікна папки), обираємо потрібний документ, натискаємо 

один раз лівою кнопкою мишки на його назву, а потім ― на кнопку 

«Відкрити» (рис. 8). 

 

Рис. 8. Прикріплення документа до листа 

Після цього документ буде прикріплено до вашого листа 

й відправлено разом із ним (рис. 9). 

 

Рис. 9. Відправлення документа разом з електронним листом 

Якщо немає можливості відправити лист одразу, його можна 

зберегти в папці «Чернетки». Для цього потрібно натиснути на 

кнопку «Зберегти», що знаходиться в нижній частині вікна 
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(рис. 10). Збережений лист можна відправити в будь-який час, 

відкривши його й натиснувши на кнопку «Відправити». 

 

Рис. 10. Збереження листа в «Чернетках» 

Для того, щоб увійти до електронної поштової скриньки 

наступного разу та переглянути отримані листи, потрібно зайти на 

сайт, що надає послуги електронної пошти (у нашому випадку це 
портал «Ukr.net»), вказати логін і пароль у відповідних полях та 

натиснути на кнопку «Увійти» (рис. 11). 

 

Рис. 11. Вхід до електронної поштової скриньки 

Переглянути отримані повідомлення можна, натиснувши на 

посилання «Листи» (рис. 12). Праворуч від посилання вказано 



 10

кількість непрочитаних та загальну кількість отриманих 

повідомлень. 

 

Рис. 12. Перевірка поштової скриньки 

Після цього відкриється папка, де зберігаються отримані вами 

електронні листи (рис. 13). Для того, щоб прочитати повідомлення, 

потрібно натиснути один раз лівою кнопкою мишки на логіні 

(імені) його відправника. 

 

Рис. 13. Перегляд отриманих листів 

Для того, щоб відповісти на отриманий лист, потрібно 

натиснути на кнопку «Відповісти». У вікні, що відкрилося, пишемо 

повідомлення, у полі «Тема» вказуємо його тему та натискаємо на 

кнопку «Відправити» (рис. 14). 
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Увага! Адреси отримувача й відправника в цьому випадку 

вводити не потрібно. Їх впише програма. 

 

Рис. 14. Відповідь на отриманий лист 

Якщо отриманий документ потрібно переслати іншому 

абонентові, натискаємо на кнопку «Переслати», що знаходиться 
у верхній частині листа (рис. 15).  

 

Рис. 15. Пересилання електронного листа іншому абонентові 

У вікні, що відкрилося, у полі «Кому» вказуємо електронну 
адресу абонента, якому потрібно переслати повідомлення, та 

натискаємо на кнопку «Відправити» (рис. 16). 

���� 
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Рис. 16. Пересилання електронного листа 

Для того, щоб видалити документ з електронної скриньки, 

потрібно натиснути на кнопку «Видалити», що знаходиться у верх-

ній частині листа (рис. 17). Видалені листи тимчасово зберігаються 

в папці «Видалені». У разі потреби їх можна переглянути й перемі-

стити в папку «Вхідні». 

 

Рис. 17. Видалення листів з електронної поштової скриньки 

Для остаточного видалення листів з електронної скриньки 
потрібно відкрити папку «Видалені» та натиснути на кнопку 

«Очистити папку» (рис. 18). 

 

Рис. 18. Очищення папки «Видалені» 
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Етика електронного листування 
Користуючись електронною поштою, не забувайте про етику 

листування. Більшість із правил подібні до тих, які використо-
вуються при звичайному листуванні. Але є й відмінності та допов-

нення, що зумовлені застосуванням нових технологій і способів 

передачі інформації. Враховуючи ці особливості, розроблено ряд 

правил, зокрема: 

• адреса електронної скриньки повинна містити ім’я та прізвище 
адресанта, щоб можна було ідентифікувати, від кого лист; 

• завжди вказуйте тему листа. Вона має якомога точніше 
відображати його зміст; 

• у самому листі намагайтеся дотримуватися теми, пишіть коротко, 
чітко та зрозуміло. Пам’ятайте, що більшості людей щодня над-

ходять десятки повідомлень, тому викладайте свої думки стисло 

й доступно; 

• використовуйте відповідне звертання до особи, якій надсилаєте 
лист; 

• застосовуйте зручний для читання формат і шрифт (уникайте 
курсиву або інших виділень, вони можуть ускладнити читання); 

• перевіряйте правопис ― листи з помилками сприймаються як 

прояв неповаги й недбалості; 

• не робіть повідомлення занадто довгими та уникайте великих абзаців; 

• не відправляйте листи з вкладеннями великого обсягу, не 
домовившись заздалегідь про це з одержувачем; 

• завжди підписуйте свої електронні листи. У підписі потрібно 
вказати ваші ім’я, посаду й адресу електронної скриньки. 

У деяких випадках можна додати контактний телефон; 

• щоденно перевіряйте свою робочу електронну пошту; 

• відповідь на електронний лист прийнято давати відразу після 
ознайомлення з ним. Якщо певні обставини перешкоджають 

цьому, необхідно упродовж доби надіслати відповідь або 
підтвердження отримання повідомлення та вказати термін, 

протягом якого буде надіслано відповідь; 

• не читайте електронної пошти інших людей без дозволу. 
Бажаю успіхів! 

Олена Проців,  

завідувачка відділу інформації 

Тернопільської ОУНБ 
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 ЩО ПОЧИТАТИ? РЕЦЕНЗІЇ. НОВИНКИ  

 

Сьома, Р. Вакації у Танґермюнде : ро-
ман / Р. Сьома. – Т. : Богдан, 2012. – 168 с. 

…Перша думка, що зринає після 

прочитання цього роману: як багато ми нині 

плачемо через дрібниці. Нам хочеться ліпше 

вбратися, ситніше поїсти, ми гніваємося на 

повчання рідних, навіть покінчуємо з власним 
життям через невдачі чи нероздільне кохання. 

А ці люди за безцінь гнули спини на 

чужинських землях, корилися гнітючим 

наказам та шпарким батогам жорстоких 

вояків, навіть виживали після уколів 

смертельних ін’єкцій! Бо так любили життя… 

Хіба не досить згадувати війну? – спливе й така думка. Але 

йдеться не так про війну, як про людей, і то – не героїчних 
постатей чи визначних особистостей, а наших звичайних дідів 

і бабусь, які жили собі на своїх хуторах і гадки не мали, що 

муситимуть терпіти нестерпне. І добре, коли є такі внучки, як 

Роксолана Сьома, яку не просто цікавить історія свого роду, а те, 

про що дізналася, стало для неї місією. 

«Вакації у Танґермюнде» – мій обов’язок, данина людям, 

яким довелося пережити німецькі трудові та концентраційні 

табори, а передовсім – моя особиста вдячність і пам’ять про двох 
прекрасних людей – моїх дідуся Павла та бабусю Марію, які 

також були остарбайтерами», – каже авторка про свою найпершу 

книжку. А, як відомо,– знатимеш історію своєї родини, сягнеш 

коріння цілої країни. Тому важливими й завше актуальними будуть 

згадки про своїх предків. 

Саме Любов і Віра червоною ниткою скріплюють сюжетну лінію 

роману та стосунки головних героїв. Беручи книжку до рук, не 

сподіваєшся, що жахіття, які доведеться стерпіти Марії, Павлові та 
іншим персонажам, виявляться такими пекельними, а зустрічі зі 

смертю – такими частими й близькими. Себто за отим 

«пригодницьким» заголовком «Вакації у Танґермюнде» криються 

трагічні долі мільйонів людей, які проти волі потрапили на 

чужину, що скалічила їм душі, долі, а багатьох звела зі світу. 
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І тільки ті, хто над усе вірив і любив, попри фізичне й моральне 

виснаження, зумів здолати саму смерть. 

Сюжет цієї книжки нагадує відоме оповідання Михайла 

Шолохова «Доля людини». Але в романі Роксолани Сьоми йдеться 

про долі цілих родин, багатьох сильних духом і дужих тілесно 

наших дідів, які не просто виживали в нестерпних умовах, а знахо-

дили в собі надлюдські якості, щоб залишатися людьми. Цей 

історичний твір, заснований на реальних подіях, маємо читати, аби 

знати, якими були українці, чиї ми діти. Щоб задуматися, зробити 
висновки і, головне, – не переставати гордитися. Бо є чим і є ким. 

 
Гербіш, Н. Теплі історії до кави / Н. Гер-

біш. ― К. : БрайтСтарПаблішинг, 2012. ― 

168 с. 
Зацікавити чимось у сучасному світі, як 

на мене, справа надто нелегка. Пошук тієї 

квінтесенції слів, почуттів та сюжету, яка 

б зачепила за щось глибинне, вимагає 

серйозних творчих зусиль. 

На думку Надійки Гербіш, авторки книги 

«Теплі історії до кави», найбільш необхід-

ними речами для сучасної «Homo 

Sapiens» є горня кави, щирі почуття, 
захоплюючі подорожі та відчуття домівки. Будьмо відверті, це уже 

не перша кавово-літературна спроба, проте видання, запропоноване 

для огляду, уже встигло підтвердити свою успішність рядом 

відзнак. Зокрема, чимало місяців поспіль воно тримається 

в «Топ ― 10» книгарні «Є». Здобуло також перше місце на 

європейському конкурсі «Книга року», отримавши нагороду 

«2012 European Christian Book of the Year». «Книга ― як свіжий 

трунок на кухні української літератури. Чуттєва, чиста і дуже 

лікувальна», ― думка лідера «Народної самооборони» Юрія 

Луценка, який оцінив книгу як «вищий клас». 

«Чоловікові, якого я люблю сильніше, ніж дорогу, книжки 

й вершкову каву разом узяті. Моєму рідному І.» ― саме цим 

реченням молода письменниця розпочинає свою незвичайну книгу, 

сповнену душевних подій, непередбачуваних завершень коротких 

оповідань та небанальних сюжетних ліній. Згодом у тексті 

зустрінемо підтвердження любові до чоловіка: «Мамо, коли я була 
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маленькою, ти завжди казала, що я закохаюся в хорошого 

хлопця, ― але чи знала ти, що він буде найкращим?». 

Це ― своєрідний кавовий калейдоскоп коротких оповідань на 

півтори сотні сторінок. Події більшості новел ― буденні. Але 

насправді історії відбуваються ніби в паралельному світі, 

особливостей якого так бракує зараз. Герої книги люблять життя, 

радіють кожній його хвилині, розділеній із близькими та 

коханими, кавують і захоплюються один одним. У «Теплих 

історіях…» максимально зближуються поняття любові, сімейного 

затишку, простоти й справжності. 
Авторка підбирає не лише назви оповідань, але й кожне слово, 

ніби малює барвами української мови свої картини життя. У книзі 

надзвичайно часто звучать слова «шарфик для горнятка», «кавова 

пляма у записнику», «липовий чай», «шоколадно-горіхове латте», 

«сирний пиріг» та є підтвердження, що «насправді турбота 

й тепло зараз важать значно більше, ніж будь-що інше». Усе ніби 

так просто, так натхненно та щиро… 

У близькості, що не вимірюється кілометрами. У любові, яка 

змінила світ і продовжує змінювати його щодня… 

…Достатньо просто бути поруч, усміхатися, слухати 

й насолоджуватися теплом і світлом… 

Ексклюзивні фотографії, які зустрічаються в книзі, літераторка 
зробила сама, авторськими є й горнята з напоями, чашки, закутані 

в крихітні шарфики, запашні тістечка. Теплі літери та сторінки 

кольору кави умить заспокоюють, залишаючи турботи й тривоги 

десь дуже далеко. 

Цікава, непересічна для сучасності книга здатна прикути до 

себе увагу читача. Варто відкрити це видання не лише для того, 

щоб зрозуміти, яке воно, а й пізнати корисні кавові поради. 

Справжність казки, перевіреної життям, ― ось у чому сіль цього 

надзвичайного літературного внеску Надійки Гербіш. 

 

Курков, А. Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / 

А. Курков. ― Х. : Фоліо, 2012. ― 442 с. 

Старий Львів зі своєю морською символікою в архітектурі 

виглядає так, ніби поблизу має бути море, наче от-от тісні вулички 

цього міста з барельєфними русалками та рибками виведуть тебе до 

морської набережної. Але в реальності це не спрацьовує. Отож, 

коли Андрій Курков у романі «Львівська гастроль Джимі 
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Хендрікса» раптом пише, що в місті пахне 

морем і на губах з’являється солоний смак, то 

в це віриться незалежно від того, чи ти рідний 

Львову (тоді пригадаєш раптові нічні напади 

неприємних запахів, що йдуть з-під землі), чи 

лишень його гість. 

Власне, затягує в романний світ просто 

тобі хічкоківська напруга ― і тут варто 

пригадати відомий фільм цього американ-
ського режисера «Птахи». У Львові Куркова 

на людей теж нападають птахи, як і в стрічці 

Хічкока, однак український письменник обмежився виключно 

морськими чайками, очевидно, щоби не відволікати увагу читача 

від морської тематики. Величезні чайки розбивають вікна, за 

якими стоять акваріуми з рибками, кидаються на людей, котрі 

щойно купили рибу в магазині. Птахи завжди вказують на 

приховані бажання, що криються в несвідомому (за Фрейдом), 
і пов’язана з ними містична історія грає роль об’єднувального 

елементу двох сюжетних ліній. 

Одна із сюжетних ліній роману присвячена руху хіпі, столицею 

якого в Радянській Україні, як твердить Курков, вважався Львів. 

Ця історія про хіпі зі стажем Алика Олисевича, прикріпленого 

колись до нього кадебешника капітана Рябцева та їхніх знайомих. 

Вона заснована на реальних подіях і розказана авторові самим 

Аліком, який, до речі, досі працює у львівській опері лівим 
освітлювачем. Але це не всі реальні персонажі твору. Прямо на 

Площі Ринок мешкає акторка Оксана Прохорець, і в самий розпал 

подій з’являється письменник Юрко Винничук, який у Куркова 

змальований досить скептичним та індивідуалістичним типом, але, 

коли це потрібно, ― і надійним. 

Ще одна сюжетна лінія – про Тараса та його кохану Дарку 

є повністю вигаданою, однак не менш дивною. Чоловік під час 

нічних поїздок бруківкою на старому автомобілі «Опель Кадет» 

виводить камені з нирок у всіх бажаючих (переважно поляків), які 
згідні за це заплатити кількадесят євро. Дарка ночами працює 

у валютному обміннику на вулиці Франка та завжди носить довгі 

рукавички, бо має алергію на гроші. Тарас завдяки своїй нічній 

«медичній» практиці знаходить спосіб позбавити кохану страждань 

і рукавичок. 
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 У цілому Львів Куркова виконує роль не тільки тла для подій, 

а й майже живої істоти, з якою коїться щось химерне. У романі 

місто змальоване переважно в темну пору, коли свідоме засинає 

й владарює несвідоме. І саме вночі з’являються напади страху та 

смак солі в повітрі, тоді ж і відбуваються всі найзнаковіші події… 

 

Іванцова, М. Сердечна терапія / 

М. Іванцова. ― Х. : Клуб сімейного дозвілля, 

2012. ― 288 с. 

Не ганяйся за щастям ― 

воно завжди перебуває в тобі самому. 

Піфагор 

Що таке щастя? Кожна людина розуміє 
його по-своєму, однак мало хто з нас 

почувається щасливим постійно. Для когось 

щастя ― отримати гарну оцінку, хтось 

щасливий, бо закінчив важкий проект на 

роботі, а в когось щойно народилася дитина ― 

і це велике щастя. Загалом, описати це 

поняття досить складно, однак саме воно наскрізною ниткою 

проходить через роман Міли Іванцової «Сердечна терапія». 

 Іноді хочеться провести час за книгою, яка б не була надто 
серйозною, а просто давала можливість відпочити, відволіктися від 

повсякденних турбот, такою, яка б читалася на одному диханні. 

«Сердечна терапія» справді легко сприймається, її сюжет не 

переобтяжений надмірною кількістю персонажів, складними 

метафорами й численними сюжетними лініями, тож це непоганий 

варіант «легкого чтива». 

 Три жінки. Три долі. Сюжет не новий, тому одразу стає 

зрозуміло, що долі цих жінок перетнуться, і з цього щось та має 

вийти. Читач знайомиться з ними вже з перших сторінок ― 

з Яною, якій інші прагнуть відкрити душу, бо вона вміє слухати, 

Антоніною, яка має підозри, що чоловік хоче її зрадити, бо почав 

переписуватися зі «шкільним коханням», і Олександрою, яка 

тяжко працює, мріючи, щоб її донька стала балериною. Здавалося 

б, що може їх об’єднати ― таких різних ― за статусом, стилем 

життя й навіть за віком? 

 Долі цих жінок перетинаються в досить різних та подеколи 
неоднозначних ситуаціях, і за цим буває цікаво спостерігати. 
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Щоправда, іноді сюжетні повороти видаються дещо надуманими 

й навіть наївними. Скажімо, історія Олександри, яка чимось схожа 

на таку собі Попелюшку, котрій врешті пощастило, і вона знайшла 

свого Принца. Та, можливо, ми просто розучилися вірити в дива? 

І тому сприймаємо такі повороти долі ― нехай навіть у житті 

персонажа книги ― з недовірою та навіть негативом ― замість 

того, щоб просто порадіти? 

Досить цікавим є образ Яни ― дівчини, яка веде гурток 

рукоділля й водночас «лікує» розбиті серця. Вона психолог за 
покликанням, і люди йдуть до неї, щоб поговорити про наболіле. 

Вміє слухати й дає слушні поради. Однак сама не почувається 

щасливою ― швидше самотньою. Мені здається, її образ можна 

й варто було б розкрити повніше, бо порівняно з іншими 

персонажами, вона здається особливою, однак бракує деталей, які 

б це підкреслили. 

 «Сердечна терапія» не є чимось оригінальним ― це книга, яку 

можна прочитати у вільну хвилину, щоб відволіктися від 

повсякденних справ, або після важкого робочого дня, коли не 
хочеться особливо напружувати мозок; її можна захопити із собою 

на відпочинок. Це така собі замальовка з життя, яка не вимагає від 

читача глибокого аналізу характерів і вчинків персонажів, бо 

загалом нескладно зрозуміти, що спонукає їх до тих чи інших дій. 

 

Доляк, Н. Гастарбайтерки / Н. Доляк. ― 

Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2012. ― 356 с. 

Наталка Доляк писала книгу не із чужих 

вражень, а з власних ― багатих і різно-

барвних. Роман-триптих – це три різні за 

обсягом та настроєм жіночі історії, три долі, 

які складаються з багатьох міні-сюжетів, 

пазликів, слайдів, есе. 

 Галина-Халла, Наталя-Таша та Лариса-

Лаура ― героїні цих історій. Кожна з них 

свого часу залишила Україну, щоб заробити 

та якось покращити життя собі й своїй 
родині. Допомогти чоловікові сплатити 

кредит, добути грошей на добудову омріяного будинку, зібрати 

кошти для того, щоб самій ростити сина… Одна ― від безвиході, 

друга ― від небажання нидіти в злиднях й браку підтримки 
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чоловіка, третя ― через відсутність подружжя, у якому змогли 

б ростити дитину. 

Ці жінки різного віку й в колишньому житті мали різний 

статус. Галина за солідним мужем устигла ще побачити світ 

і комфортно пожити (поки не овдовіла й не стала зайвим колесом 

у возі синового нового життя), а в зрілому віці наважилася 

відірватися від хиткої домашньої палуби й рушити на заробітки ― 

благо, що була викладачем німецької, то не таким страшним 

здавався їй той Берлін. 

Наталя ― колишня запальна танцівниця латиноамериканського 

репертуару, яка «несла джайв у сірі маси», а потім, у «буремні 

дев’яності», зазнала закордоння з картатими сумками ― возила із 

чоловіком у рідну Вінницю килими на продаж, але так і не 

розбагатіла. Діточок не нажила, хоч і мріяла про малятко ― 

народити чи всиновити, якщо Господь не дасть свого. Але ж для 

нього треба створити умови, принаймні добудувати початий 

і закинутий від безгрошів’я дім… І понеслася Таша Європою 

в скаженому ритмі: прибирати в чужих хатах, навчати чужих дітей 
«ось так рухатися»… 

Лариса ― наймолодша. Колишня спортсменка, красуня 

й трудівниця із чоловічим характером та нечастою тепер дівочою 

цнотою, зрештою, волею долі ― мати-одиначка, котра удвох із 

ненькою ростила сина, працювала нянечкою в дитячому садку, але 

ніяких перспектив не бачила, тож і їй довелося шукати вихід зі 

скрути. 

У романі саме жінки не витримують і починають діяти, щоб 
змінити своє (і не тільки) життя. Власне, авторка й тут не 

покривила душею ― здебільшого так воно і є в наших широтах, 

адже не секрет, що дуже багато дружин, матерів покидають сім’ї та 

їдуть на ті заробітки, аби допомагати грошима рідним. Нерідко це 

цілком влаштовує тих, хто залишився вдома й не напружується. 

У якусь мить персонажі «Гастарбайтерок» вінницької пись-

менниці нагадали героїв роману Ірен Роздобудько «Я знаю, що ти 

знаєш, що я знаю» ― українців, які теж відірвалися від своєї землі 

й під час описаних подій винаймали кімнати в будинку літньої 

німкені. Але нехай вас не напружує вірогідна подібність сюжетів ― 

книжки відверто різні й дійовими особами, і подіями, і авторською 

манерою письма та способом світобачення. Просто нерідко творчі 

люди одночасно вловлюють найважливіші, найактуальніші вібрації 
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та мусять винести їх на долонях перед іншими й показати всім, 

навіть тим, хто робить вигляд, що цієї хвороби в нас немає. 

Можливо, колись скульптори поставлять пам’ятник жінці-

заробітчанці як явищу. Не знаю, яким він буде, але поки що 

вважаю таким вшануванням внутрішньої сили й жертовності 

українок цю невеличку книжку. 

 

Іванцова, М. Ключі від ліфта / 

М. Іванцова. ― Х. : Клуб сімейного дозвілля, 

2012. ― 288 с. 

Долі чотирьох різних особистостей перети-

наються в той момент, коли ліфт зупиняється, 
згасає світло й починається магія. Чи то 

якийсь збіг обставин, чи жарт підлітка, чи 

дійсно чари провидиці ― ніхто збагнути не 

може. Але життя Ігоря, Лева, Лізи та Олі 

в один момент перетворюється на лабіринт, 

вихід із якого можливий лише завдяки 

загадковим ключам Міли Іванцової. 

 «Кілька років тому у мене в голові виникла картинка ― 

неподалік станції метро на парапеті сидить дівчинка-підліток 

з картонкою в руках, на якій написано: «Передбачаю майбутнє». 

Трохи здивувалась і подумала, що це може бути початком 

оповідання. Записала цю сцену кількома реченнями. Тоді 

займалася іншими літературними справами, тому провидиця пішла 

в архів. Але час від часу мимохіть думала про неї ― що і кому вона 

могла б напророкувати». 

 Саме так, за словами авторки, зародилася ідея книжки «Ключі 
від ліфта». На відміну від попередніх міських жіночих романів 

«Родовий відмінок» та «Вітражі», цей від початку до кінця 

насичений таємницями, загадками, магією. У ньому розповідається 

про двох хороших чоловіків та двох «поганих» жінок. А також про 

шанс щось змінити в житті, який кожен із нас отримує не раз, але 

не кожен наважується ним скористатися. «Ключі від ліфта» ― 

перший із творів Міли Іванцової, де, як зазначила вона сама, 

«немає комп’ютера та Інтернету і… зовсім немає Франції» ― 

неодмінних складових усіх попередніх книжок. 
Сюжет вдало розвивається завдяки незвичній композиції: 

хронологію порушено, плетиво лабіринту ускладнюється, а від того 
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рівень загадковості збільшується. Письменниця урізноманітнила 

текст «Ключів…» такими собі «документально-інформативними» 

вставками, у яких ― реальні історії тих, хто колись так само 

застрягав у ліфті, а також людей, які працювали за кордоном, 

є навіть пам’ятка «Як не стати жертвами работоргівлі». Загалом 

текст читається легко, на одному подиху, але авторка звертається 

до шанувальників своєї творчості з проханням «не ковтати його за 

один вечір, вживати без поспіху, щоб смакував». 

«Ключі від ліфта» Міли Іванцової ― з тих книг, після прочи-

тання яких залишається приємний присмак і краплина таємниці. 

Хочеться звернутися до неї знову, щоб зосередити увагу на тих 

деталях, які доповнюють основні події. Письменниця закінчує 

«Ключі…» двома епілогами й цим дає можливість читачам 

порозмірковувати, як складеться життя Ігоря, Лева, Лізи, Олі 

в майбутньому. Можливо, такий відкритий кінець натякає на те, 

що буде продовження роману? Сподіваємося, тому що це дійсно 

якісна масова українська література. 
 

(За матеріалами видання «Друг читача») 
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  БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   

 

Бучацький район 

Від сивої давнини й до сьогодні чільне місце в українській 

культурі та побуті займає рушник. Його можна порівняти хіба що 

з народною піснею, вишиванням та писанкою. Разом із ними він 
є невмирущим символом України. Пробудити інтерес до культури 

нашого народу, його декоративно-прикладного мистецтва, зокрема 

вишитих рушників, звернути увагу на таланти й майстерність 

земляків було метою народознавчої години «І на тім рушникові...», 

що відбулася в читальному залі центральної бібліотеки.  

Під час свята звучали поезії та пісні про рушник. Його 

особливим гостем стала Р. Равлюк, знана на Бучаччині та далеко за 

її межами вишивальниця. Чудово доповнила захід виставка-

вернісаж «Вишивана пам’ять роду», на якій було представлено 
зразки стародавніх і сучасних вишитих рушників та літературу 

даної тематики. 

У бібліотеках-філіях сіл Переволока Долішня, Підзамочок, 

Скоморохи, Бариш, Возилів, Трибухівці, Медведівці відбулися такі 

ж народознавчі години. При їх підготовці працівники використо-

вували сценарій і методичні поради, розроблені фахівцями 

методично-бібліографічного відділу центральної книгозбірні. 

 

Чортківський район 

Сьогодні діяльність бібліотеки неможливо уявити без 

застосування новітніх технологій, котрі полегшують її щоденну 
роботу, а також дозволяють організовувати цікаві зустрічі та 

спілкування на відстані – без подолання сотень чи тисячів 

кілометрів.  

Завдяки програмі «Бібліоміст» Чортківська центральна районна 

бібліотека почала практикувати нову форму роботи – скайп-

зустрічі. З ініціативи працівників книгозбірні таку зустріч було 

проведено з колегами-бібліотекарями Ківерцівської центральної 

районної бібліотеки для дорослих. Після традиційного знайомства її 
учасники зупинилися на виробничих справах, що стосувалися 

поповнення фондів, нових форм роботи з юнацтвом, фінансування, 

програм у галузі культури, участі в конкурсах, платних послуг та 

списання літератури. Кожна сторона отримала вичерпні відповіді на 

порушені питання. Зустріч пройшла в невимушеній обстановці. 
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Бібліотекарі мали можливість перейняти досвід, поділитися 

секретами своєї роботи й просто послухати колег. 

Учасники скайп-зустрічі з користю провели час. Сподіваємося, 

що дружні зв’язки між бібліотекарями надалі тільки міцні-

шатимуть. 

 

Шумський район 

Масова робота з екологічної просвіти вирізняється різноманіттям 

форм і методів. У бібліотеках-філіалах ЦБС проводилися години 

екології «Цілющі скарби України» (центральна бібліотека, 
бібліотеки Рохманова, Вовківців), «Екологія краю: на перехресті 

думок» (книгозбірні Соснівки, Підгайців). 

Інформаційну годину «Природа – наша мати, треба її 

оберігати» організувала для читачів-дітей у сільському парку 

бібліотекар книгозбірні с. Темногайців. Вона розповіла про флору 

нашого краю, окремі види рослин, які занесено до Червоної книги 

України. Вірші, загадки, прислів’я та вислови, що прозвучали на 

заході, закликали всіх присутніх берегти й шанувати природу. 

У бібліотеці-філіалі с. Цеценівки школярі із задоволенням 
переглянули п’єсу «Сон літньої ночі, або Казка загубленого лісу». 

Цікавими також були природохвилинки «Цілющі скарби матінки-

землі» (книгозбірні Васьківців, Андрушівки, Боложівки, 

Потуторова). 

* * * 

Потягом літніх канікул у с. Кутянці функціонував дитячий 

оздоровчий табір «Гайдарівець». Бібліотека-філіал с. Андрушівки 

обслуговувала дітей, що відпочивали в таборі. Користувачами 
книгозбірні стали 80 дітей та 10 керівників дитячого читання, яким 

видано понад тисячу книг. Крім цього, діяла книжково-ілюстра-

тивна виставка «Калейдоскоп нових надходжень», яка надавала 

можливість їм ознайомитися із цікавими виданнями, які нещодавно 

поповнили бібліотечний фонд. Також спільно з працівниками табору 

проводилися масові заходи, а саме: народознавчі читання «Це та 

земля, що зветься Шумським краєм», гра-подорож «Чарівний світ 

казки», поетичний вернісаж «Поети Тернопілля». До Дня захисту 
дітей було організовано інформаційну годину «Закони країни про 

мене» та конкурс малюнка «Хай буде щаслива дитина». 

 

 


