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 ІННОВАЦІЇ   

Можливості Web 2.0 для популяризації  
бібліотечних фондів, або створюємо буктрейлери 
Ми, бібліотекарі, звикли до традиційних способів залучення 

користувачів до читання: книжкових виставок, бібліографічних 

оглядів, тематичних переглядів, репрезентацій тощо. Але 

з розвитком інформаційних технологій та впровадженням їх 

у роботу книгозбірень виникають нові форми популяризації 

бібліотечних фондів. Спочатку з’явились віртуальні виставки, тепер 

дедалі більшої популярності набувають буктрейлери. 

Давайте з’ясуємо, що таке буктрейлери, як їх створювати та 

використовувати в бібліотечній роботі. 

Що ж таке буктрейлер? 
Англійською «book» – книга, «trailer» – 

анонс, промо-відео. Отже, слово «буктрей-
лер» – це промо-ролик до книги.  

Буктрейлер – особливий вид книжкової 

реклами, один із засобів просування видання 

до користувача. Це короткий відеоролик, що 

створює візуальний образ книги, кліп за її 

змістом. Його основне завдання – яскраво й образно розповісти про 

твір, зацікавити, заінтригувати читача, спонукати до читання.  

Промо-ролики книжок з’явилися на початку 2000-х у США, 
коли видавці усвідомили потребу в додаткових засобах реклами 

своєї продукції.  

Перший офіційний буктрейлер був представлений 2003 року на 

книжковому ярмарку в м. Шрівпорт, штат Луїзіана (США). Це був 

промо-ролик до роману Кристін Фіхан «Темна симфонія» 

(http://www.youtube.com/watch?v=Hmo4VMcbbXg). 

Та популярності буктрейлери почали набувати з 2005 року 

завдяки розвитку технологій Web 2.0: сервісів відеохостингу1 

(YouTubе та ін.), блогів, соціальних мереж. Тож дуже швидко 
в США та країнах Західної Європи такі промо-ролики стали 

невід’ємною частиною рекламної кампанії кожного бестселера.  

                                                 
1 Відеохостинг — сервіс у мережі інтернет, що дозволяє завантажувати і пере-
глядати відео в браузері, наприклад, через спеціальний програвач.  
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Сьогодні жанр буктрейлера зробив значний крок уперед. Із 

звичайних презентацій в форматі Power Point книжкові промо-

ролики перетворилися на справжні твори мистецтва з власною 

унікальною кіномовою, що розкриває нові, часом несподівані якості 

книжки. 

Ускладнилася й техніка їх виконання, через що вони 

максимально наблизилися до самостійних кінотворів. Наприклад, 

у ролику до книжки Мориса Гі «Дорога на захід» автори викори-

стали анімаційну техніку «stop motion», що буквально оживила 
сторінки книги й чудово передала атмосферу літературного твору 

(http://www.youtube.com/watch?v=-Ta7cfaakD0). 

Цей промо-ролик вийшов через 15 років після видання книги 

й став яскравим свідченням того, що «друге життя» твору може 

дати не лише повнометражна екранізація, а й ефектний 

буктрейлер. 

Над створенням буктрейлерів на Заході часто працюють 

провідні кіностудії. Існує навіть кілька щорічних премій за 
досягнення в цій галузі. Найвідоміші з них: MobyAwards (вруча-

ється американським видавництвом «MelvilleHousePublishing»); 

BookVideo (заснована лондонською книгарнею «Foyles»); Trailee 

(вручається американським виданням «SchoolLibraryJournal»). 

В Україну буктрейлер прийшов у 2009 році, але поки що 

залишається скоріше екзотичною заморською новинкою, ніж 

актуальним способом просування книг до читачів. 

Першими створювати промо-ролики почали видавництва, 
побачивши в цьому ресурсі новий інструмент для реклами своєї 

продукції. Активно працює в даному напрямку видавництво 

«Грані Т». Потім цю ідею підхопили бібліотекарі.  

Створення буктрейлера вимагає від автора креативності, 

відчуття художньої краси, музичного ритму та певних знань 

у галузі комп’ютерних технологій. 

Як створити буктрейлер?  

Увага! Перед тим, як створювати власний промо-ролик, 

перегляньте в інтернеті зразки буктрейлерів провідних 

видавництв та аматорські ролики. Звертайте увагу на 

дизайнерське рішення, спосіб озвучування тощо.  

Для того, щоб зробити власний буктрейлер, потрібно: 

���� 
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Вибрати книгу для промоції. Мотивацій у виборі творів для 

створення буктрейлера може бути безліч: 

реклама книжкових новинок, просування 

книг-ювілярів, створення тематичних промо-

роликів до знаменних дат і подій тощо. 

Актуальними будуть і промо-ролики до 

класичних літературних творів, які 

сприятимуть підвищенню до них читацького інтересу. Яскравим 

прикладом такої реклами є буктрейлер до «Петербурзьких 
повістей» Миколи Гоголя (http://www.youtube.com/watch?v= 

4QlQsIDuo9o). 

Створити сценарій буктрейлера. На цьому 

етапі роботи потрібно добре продумати сюжет 

і написати текст до майбутнього промо-

ролика. Сюжет – основа гарного буктрейлера. 

Важливо внести інтригу й вибудувати таким 

чином, щоб читачеві неодмінно захотілося 
дізнатись, що ж буде далі. Тому до написання 

тексту сценарію потрібно підходити особливо ретельно.  

Увага! Пам’ятайте, що ролик не повинен бути довгим, не більш 

3 хвилин, оскільки це оптимальний час, щоб утримати увагу 

глядача.  

Добрати матеріали для відеоряду. Для буктрейлера можна 

підібрати малюнки, відсканувати ілюстрації 

книги, зняти власне відео або знайти потрібне 
в мережі інтернет (пам’ятаємо про авторське 

право!). Завантажені відеофайли необхідно 

конвертувати у формат avi. Для цього можна 

використати безкоштовну універсальну 

програму для конвертування відео-, 

аудіофайлів та зображень Format Factory. У разі потреби її можна 

завантажити з інтернету (http://www.pcfreetime.com). 

Записати текст для озвучування ролика, якщо 
це передбачено сценарієм. Для цього можна 

скористатися програмою «Звукозапис», яка 

входить до складу Microsoft Windows. Вона 
дозволить за допомогою мікрофона записати звук 

у звуковий файл і зберегти його на комп’ютері. 

���� 
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Для запису та редагування звуку можна використовувати 

й інші аудіоредактори: Adobe Audition, Audio Record Wizard, Sony 

Sound Forge тощо. Проте для роботи з більшістю з них потрібно 

придбати ліцензію.  

Вибрати програму для роботи з відеофайлами. Таких програм 

існує безліч. Початківцям найбільш підійде Windows Movie Maker, 

яка входить до пакету Microsoft Windows, отже є безкоштовною 

для користувачів даної операційної системи. З програмою легко 

працювати, оскільки вона має український інтерфейс. Також здатна 
створювати слайд-шоу із зображень, брати й опрацьовувати файли 

з відеокамери, цифрового фотоапарата й під час монтажу до 

відеоролика можна додати фонову аудіодоріжку, титри, вирізати 

необхідні фрагменти й склеїти їх, використовуючи при цьому 

красиві переходи між кадрами тощо. Надається можливість 

автоматичної обробки відео за заздалегідь встановленими 

параметрами. Підтримується робота з різними відеофайлами, аж до 

відео високої чіткості. Програму можна використовувати для 
створення кліпів, відеопрезентацій, аматорських відеофільмів тощо. 

Її істотним мінусом є наявність лише однієї звукової доріжки. Це 

робить неможливим одночасне завантаження двох звукових файлів, 

наприклад, музику й голос. (Особливості роботи з програмою 

Windows Movie Maker ми розглянемо докладніше в одній із 

наступних публікацій.) 

Для роботи з відеофайлами також можна використовувати 

програми Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Sony Vegas Pro та ін. 
Але з ними можна працювати лише за умови придбання ліцензії. 

Вибрати сервіс. Більшість операцій із роботи з відео можна 

виконати й безпосередньо в онлайнових редакторах. Онлайнові 

сервіси мають одну важливу перевагу: завдяки тому, що всі 

операції з обробки відеофайлів виконуються на віддаленому сервері, 

продуктивність комп’ютера, на якому ви працюєте, не має 

значення. А це означає, що навіть на малопотужній машині можна 

без проблем редагувати відео високої роздільної здатності.  
Найпростішим та найзручнішим онлайновим відеоредактором, 

на думку більшості користувачів, є YouTube Video editor (http:// 

www.youtube.com/editoryoutube). У ньому можна склеювати відео, 

накладати прості титри, додавати музику та спецефекти, робити 

ремікси тощо. Важливою перевагою редактора є й те, що готове 
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відео відразу з’являється на YouTube і є доступним для перегляду 

користувачами. 

Підібрати gif-анімації й футажі. У роботі над буктрейлерами 

можна використовувати gif-анімацію (анімовані малюнки) та 

футажі (невеличкі відеофайли, що використовуються під час 

монтажу). Зазвичай футажі – це фрагменти з ефектами або 

анімацією, створені за допомогою спеціальних програм, що 

вставляються у відеоролик. Найкраще місце для таких футажів – 

початок фільму. Яскравим зразком є футаж «Книга» 
(http://www.youtube.com/watch?v=JkA3KHfvzRY).  

Також футажем може бути знятий схід сонця, політ птаха, рух 

автомобіля, картини природи тощо. Їх використовують переважно 

для створення фону та для переходів між частинами ролику. 

Анімовані малюнки та футажі у великій кількості представлені 

в інтернеті. Іх можна скачувати й використовувати під час монтажу 

буктрейлерів.  

Змонтувати відео. Відеомонтаж – 
заключний етап роботи над буктрейлером, під 

час якого можна вирізати/склеїти кілька 

фрагментів відео, додати звукову доріжку, 

змінити розмір відео, додати субтитри, 

накласти ефекти, переходи, різноманітну 

музику, «звести» звук тощо.  

Закінчивши роботу над промо-роликом до книги, його потрібно 

зберегти на жорсткий диск вашого комп’ютера. 

Увага! При використанні чужих матеріалів у своєму відео, слід 

у титрах вказати ресурси, звідки взятий матеріал, авторів 

і правовласників. 

Створення буктрейлера – це лише половина справи. Далі 

потрібно донести його до цільової аудиторії – майбутніх читачів 

книги. Буктрейлери можна показувати на телебаченні, розміщувати 

в інтернеті на блогах, форумах, сервісах відеохостингу, популярних 

соціальних мережах («Вконтакте», Facebook, Livejournal, Twitter, 
Liveinternet, «Однокласники»), презентувати під час літературних 

вечорів, зустрічей із письменниками, читацьких конференцій, 

круглих столів, книжкових фестивалів тощо.  

У бібліотечному професійному середовищі буктрейлер повинен 

стати одним із дієвих засобів підвищення статусу читання через 

його пропаганду за допомогою відеопрезентації. 

���� 
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Бажаю успіхів у створенні та використанні книжкового промо-

відео! 
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6. Егорова, Г. Буктрейлеры форева [Электронный ресурс] / 

Г. Егорова ; Идеи, пойманные в сетИ : блог. – Электрон. дан. – 

23 окт. 2011 г. – Режим доступа: http://ideaslibrary.blogspot. 

com/2011/10/blog-post_23.html, свободный. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 
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7. Из всех искусств для нас важнейшим является... БУК-

ТРЕЙЛЕР! [Электронный ресурс] / Роза ветров. Север : 

неофициальный блог библиотеки-музея им. Н. Блинова. – 

Электрон. дан. – 11 нояб. 2011 г. – Режим доступа: 

http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2011/11/blog-

post_2309.html, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  

8. Максимова, Н. Видео в создании буктрейлеров для 

продвижения книги к читателю [Электронный ресурс] : вебинар 

/ Н. Максимова. – Электрон. дан. – 30 окт. 2012 г. – Режим 
доступа: https://connect8.softline.ru/p10v4yn14w5/?launcher= 

false&fcsContent=true&pbMode=normal, свободный. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

9. Поціпух, О. Буктрейлер по-українськи: додаткова промоція 

книги чи забавки для видавця? [Електронний ресурс] / 

О. Поціпух, О. Хмельовська ; Читомо: культ.-вид. проект. – 

Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.chytomo.com/ 

news/buktreyler-po-ukrayinsky-dodatkova-promotsiya-knyhy-chy-
zabavky-dlya-vydavtsya, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова 

укр. 

10. Філатов, А. Буктрейлери: від реклами до нового виду мистецтва 

[Електронний ресурс] / А. Філатов ; Літакцент. – Електрон. 

дані. – 23 січ. 2013 р. – Режим доступу: http://litakcent.com/ 

2013/01/23/buktrejlery-vid-reklamy-do-novoho-vydu-mystectva, 

вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Проців,  

завідувачка відділу інформації 

Тернопільської ОУНБ 
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 ЩО ПОЧИТАТИ? РЕЦЕНЗІЇ. НОВИНКИ  
 

Мельникова, Ю. Львів самотніх сердець : 
роман / Ю. Мельникова ; пер. з рос. Г. Пагу-
тяк. – Л. : Піраміда, 2012. – 208 с. 

Чарівне місто Львів, що є перлиною 

України, скарбницею здобутків, звичаїв і тра-

дицій її народу, криє у собі багато загадкових 

таємниць минулого. В останній чверті XVII 

ст. місто являло собою «вавилонську вежу» 

різноманітних мов, а також народів, культур, 

традицій і віросповідань: християнських, 

мусульманських та іудейських.  
Містичні події минулого Львова, які не 

описано в жодних підручниках з історії, представлені в романі 

російської письменниці Юлії Мельникової «Львів самотніх 

сердець». Перед нами постає захоплива історія з містичного 

минулого Центральної Європи та Близького Сходу на межі пізнього 

Середньовіччя й Нового часу, коли химерні переплетіння різних 

культур та людських доль народжували легенди про життя 

і смерть, кохання та зраду, що й по сьогодні бентежать своєю 

величністю та загадковістю і без яких водночас інколи неможливо 
зрозуміти наше сьогодення. Поряд із легендарним романом Густава 

Майрінка «Голем» про містичний світ Праги, сучасна письменниця 

Юлія Мельникова дарує цікаву оповідь про сповнене таємниць та 

пристрастей минуле славного міста Лева. Твір, хоча і не претендує 

на точну історичну достовірність, заснований на реальних подіях 

і фактах: головний герой твору Шабтай Цві – реальна історична 

особа, інші, хай навіть вигадані персонажі, теж мали своїх 

історичних прототипів. 
Історія написання роману про життя Шабтая Цві також 

оповита містикою. За словами письменниці все почалося з дивного 

сну, ніби вона прокинулась біля Львова на єврейському кладовищі, 

і їй явився Шабтай Цві. У процесі написання роману вона ще 

неодноразово бачила його у снах: він просив написати про нього, 

інакше його історія втратиться. Насправді ж, хоча факти його 

життя й могли бути забутими, він пустив глибоке коріння 

в майбутнє: учні його започаткували новий орден, водночас 
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мусульманський та іудейський, а його вчення сприяло створенню 

секти сабботіанства, що потім переросла в хасидський рух. 

Так, незвичайні події минулого міста Лева зацікавлять не лише 

його жителів чи істориків: містичні обряди, таємничі знання 

й традиції каббалістів, любовні інтриги не зможуть залишити 

байдужим серце читача. 

 

Коельйо, П. Рукопис, знайдений в Аккрі / 
П. Коельйо. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 
2013. – 240 с. 

Коли говорять про Пауло Коельйо, відразу 

на згадку спадають «Алхімік», «Одинадцять 

хвилин», «Вероніка вирішує померти». 

Можливо, ще «Заїр» чи «Відьма з Порта-

белло»… Решта творів з часом «затерлися», 

злилися в роздуми про «вічне» й канули 
в підсвідомість. 

Поява нової книги «Рукопис, знайдений 

в Аккрі» заінтригувала: раптом це новий 

«Алхімік» чи, краще, «Одинадцять хвилин»… 

До того ж видавці не полінувалися наголосити: український 

переклад зроблено одним із перших у світі. Справжня послуга 

українським прихильникам творчості Коельйо! 

Історія відбувається в 1099 році, коли хрестоносці мали 

захопити Єрусалим. Поразка неминуча. Пророк Копта збирає на 
майдані населення – різного віку, статі, віросповідання і розпо-

відає… як треба жити. Сюжет твору, як то кажуть, простіше не 

буває: присутні ставлять пророкові запитання, а той відповідає. 

Закінчується книга короткими розповідями-притчами трьох 

священнослужителів – рабина, імама та християнського 

священика. Філософські роздуми грека Копти про поразку 

й переможених, життя і майбутнє, любов і красу, дружбу, тривогу 

тощо – це фактично канва твору. Роздуми ці подекуди цікаві 
й, безперечно, будуть імпонувати любителям поміркувати про 

високе й не зовсім. Проте після прочитання книги в голові 

практично нічого не лишається… Хіба що ви – любитель 

виписування афоризмів. 

Наостанок хочеться нагадати, що Пауло Коельйо – відомий 

бразильський письменник, чиї твори перекладені 52-ма мовами 
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світу. Автор багатьох бестселерів, нагороджений літературними 

преміями та відзнаками. І хоча «Рукопис, знайдений в Аккрі» 

навряд чи можна назвати кращим твором, проте ця книга 

поповнить бібліотеку прихильників творчості письменника. 

 
Шевчук, В. Птахи з невидимого острова : 

повісті / В. Шевчук. – К.: А-БА-ГА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 2011. – 384 с. – (Перлини сучасної 
української літератури). 

Сучасний український письменник, 

дослідник літератури Валерій Шевчук відомий 

в Україні та далеко за її межами, про що 

свідчить кількість мов, на які перекладена 
його проза, – а це 22 мови світу. Доробок 

автора масштабний та різноплановий. 

Письменник – лауреат Шевченківської премії 

та інших визначних відзнак у галузі 

літератури. 

Книга Валерія Шевчука «Птахи з невидимого острова» 

представляє читачу чотири філософські повісті з пригодницько-

фантастичними фабулами, або так звані «мислительські 

детективи». Останні більше опрацьовані в сучасній західній 
літературі, ніж в українській. 

Тема повісті «Початок жаху» зачіпає проблему найбільшого 

людського гріха – гордині. Головний герой історії – спудей Києво-

Могилянської академії Михайло Вовчанський, який студіює 

богослов’я, – хоче прожити так, щоб не грішити, і бути 

«правильним». У його розумінні «не грішити» означає уникати всіх 

людських спокус. Проте «уникання» перетворюється на «тікання» 

від будь-яких викликів долі, яка написана для кожного з людей на 
Небесах. 

Вовчанський ігнорує дійсність, проте дійсність не ігнорує 

Вовчанського. Як би він не намагався втекти від випробувань, щоб 

насамперед не вдіяти зла собі та не зачорнити душу, – вони все 

одно переслідують його. Адже так чи інакше людині треба робити 

вибір і якось чинити з викликами Всесвіту, а не роблячи нічого, – 

людина пливе за течією, яку задають чужі люди, які не завжди, 

м’яко кажучи, бажають добра. Таким чином, боячись не 
заплямувати душу спокусами, Вовчанський віддає свою долю в 
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руки інших, які чинять вибір за нього. Так починається його 

«жах», який перетворює на пекло й буття інших людей, що 

приходять у його життя. Повість наводить на розмірковування над 

такими цікавими питаннями як: чи можна все ж прожити так, щоб 

не грішити? Як в духовній особі поєднується власне духовне та 

людське начало? Чи можна для всіх бути хорошим? Несучи 

духовну службу, так чи інакше доводиться поступати не «по 

Закону», як впоратися з цими викликами? Чому люди, які не 

чинять зла, наживають собі ворогів? 
Схожими за тематикою та стилем написання є дві наступні 

повісті – «Місячний біль» та «Птахи з невидимого острова». 

Тексти також піднімають вічні філософські питання й тримають 

читача в приємній напрузі, зумовленій бездоганною мовою автора, 

містично фантастичним сюжетом, насиченим яскравими, проте 

деколи страхітливими образами минулого. 

Зовсім іншою є повість «Маленьке вечірнє інтермеццо», 

оповідачем якої є… кіт. Проте кіт не простий, а кіт, який знає 
латину й постійно доповнює свою розповідь крилатими виразами-

мудрощами. У цій повісті читач має змогу поглянути на світ із 

«котячої точки зору» та порозмірковувати над питаннями 

можливості чи неможливості жіночої дружби, самотності, з якою 

все важче боротися з віком, і звісно – любові. 

Отже, в одній книзі «Птахи невидимого острова» Валерія 

Шевчука поєдналися зовсім різні за формою та способом подачі 

мудрості повісті, проте об’єднує їх вміння автора наводити на 
роздуми над вічними філософськими проблемами буття, що 

стосуються кожного з нас. 

 

Ковтун, Т. Не повертайся спиною до 
звіра: роман / Т. Ковтун. – К. : Гамазин, 
2012. – 360 с. 

Недавно в книгарнях з’явився другий ро-

ман Тетяни Ковтун «Не повертайся спиною до 
звіра». І це, справді, дивний факт: два романи 

за один рік. Але, як виявилося, другу книжку 

було написано набагато раніше за першу, тіль-

ки її не видавали. Не знайшлося бажаючих. 

Надто сміливою та незручною для багатьох 

виявилася викладена й тут істинна правда. 
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Проте зусиллями самого автора книжка прийшла до читача. 

І знову успіх: читається на одному диханні! Газетні публікації 

Тетяни Ковтун принаймні в журналістських колах здебільшого 

були резонансними. І ось людина, глибоко віддана професії, на весь 

голос заявила про те, що губить вітчизняну журналістику і якою 

трагедією для країни в цілому може стати маніпуляція 

громадською думкою. 

Герой роману – журналіст, разом із яким читач переживає 

події останніх десяти років і ніби заново бачить чимало того, що 
вже всім давно відомо з газет. Тільки цього разу без недомовок 

і прикрас. Водночас усвідомлює й причини цих замовчувань. Часом 

ці причини просто нікчемні, через що на душі залишається гіркий 

осад, стає прикро й виникає бажання якнайшвидше змінити 

усталений порядок. 

 

Талан, С. Не вурдалаки / C. Талан. – Х. : 
Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 304 с. 

Новий роман Світлани Талан – 

неодноразової дипломантки конкурсу 

«Коронація слова», що входить до десятки 

найуспішніших українських письменників, – 

піднімає важливу й дуже нелегку тему – тих, 
кого називають «дітьми війни», і ставлення до 

них сучасного суспільства, часом байдужого, 

а часом і ворожого. На прикладі однієї 

звичайної родини, яких мільйони проживали 

на теренах СРСР, письменниця зображує 

портрет цілої епохи. Одна проста людська історія пов’язує між 

собою голодні довоєнні роки, коли люди важко працювали 

в колгоспах за трудодні, жахіття війни, життя в післявоєнні роки… 
і так аж до пострадянських часів: «лихі дев’яності», заробіт-

чанство, порожні прилавки та мізерні пенсії. 

Роман має неоднорідну структуру – перша його частина, 

присвячена дитячим та підлітковим рокам Марії, головної героїні, 

викладена у формі спогадів про життя в мальовничому селі на 

Поліссі. Другу – основну – написано у вигляді щоденників, які 

вона з різною періодичністю вела протягом усього життя, а тре-

тю – «Життя після щоденників» — присвячено останнім рокам 
подружжя Марії та Романа, овдовінню та самотності героїні, що за 
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п’ятдесят років сімейного життя зовсім забула, що це таке – бути 

самою по собі. 

 

Космовська, Б. Позолочена рибка: 
роман / Б. Космовська; пер. з пол. 
Б. Антоняк. – Л. : Урбіно, 2012. – 144 с. 

Якщо раз прочитаєш якийсь твір, і він 

дуже сподобається, хочеться читати книжки 
цього автора знову й знову. Ідеться про 

польську письменницю Барбару Космовську 

та її новий роман «Позолочена рибка». Цей 

твір здобув літературну премію «Книга 

року – 2007», засновану польською філією 

IBBY (International Board on Books for Young 

People) та отримав першу премію на 

Літературному конкурсі ім. Астрід Ліндгрен, організованому 
Фондом ABCXXI – «Уся Польща читає дітям» під патронатом 

міністра культури та національної спадщини. 

«Золота рибка» буде цікавою не лише аудиторії, якій вона 

присвячена, підліткам та молоді, але й дорослим. Деякі побачать в 

ньому себе. 

Коли читаєш роман, вболіваєш за героїв, і дуже хочеться, аби 

все було добре, щоб усе закінчилося щасливо. І до останньої глави 

віриш, що так і буде. Однак авторка розчаровує і вирішує не йти 

американським стереотипом. А коли після прочитання книжки 
емоції та переживання стихнуть, осмисляться, приходить розумін-

ня, що так воно й мало бути. Бо таке життя. Про що ж тоді 

писати? 

За сюжетом, головна героїня Аліція мешкає разом із мамою, 

яка занурена з головою в роботу, і часто «тікає» туди від проблем 

та материнської відповідальності. Батьки Аліції – розлучені, її 

тато одружився вдруге, у результаті чого в Аліції з’явилася мачуха 

Міс Літа та зведений братик Фридерик. На канікули Аліція їздить 
до дідуся з бабусею, які мешкають в селі разом з восьмилітньою 

коровою Фризунею, котра вважається найкращою на селі. У старих 

Аліція набирається любові, тепла й займається улюбленим 

фотографуванням. У селі вона знайомиться з Робертом, – хлопцем, 

який має талант до музики, однак, йому не таланить з родиною: 

мама померла, тато з горя почав пити. Щоб купити омріяну 
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скрипку, Роберт їде до Німеччини (за словами авторки, тема 

заробітчанства дуже актуальна для Польщі. Чимало поляків, як 

і Роберт, поїхали гастарбайтерами до Німеччини), і наймається 

збирати огірки. 

І все було б в Аліції більш-менш добре, якби не захворів 

невиліковною хворобою маленький братик Фридерик і через деякий 

час помер. Ця обставина робить Аліцію ще дорослішою. Вона 

усвідомлює: людина не всесильна, і навіть позолочена рибка, яку 

вона купує, аби втішити братика, не зробить диво. 
Звідси й назва книжки: якщо «золота рибка» живе в казці 

й умить виконує бажання, то «позолочена» живе в реальному 

житті, – зоомагазині. Смерть маленької дитини подана в цьому 

романі дуже реалістично. 

Попри драматизм історії, у ній є оптимізм, що служить фоном 

і наче огортає центральну тему твору. Дуже тепло авторка зображає 

стосунки між дідом і бабцею Аліції, їхні почуття, розділену любов 

головної героїні, а розлучення батьків Космовська подає з гумором: 
у «Листах до себе» Аліція пише: «Тато почав дзвонити у двері 

власного помешкання і дзвонити частіше, ніж колись. Дивно, бо 

раніше таких можливостей у нього було більше. Але, мабуть, так 

уже і повелося, що дорослі люблять ускладнювати собі життя. 

І треба бути дорослим, аби все це збагнути». 

А, якщо брати тему заробітчанства, то тут теж хеппі-енд: 

у романі роботодавець-німець морально підтримує Роберта, навіть 

допомагає заробити йому на скрипку, той виграє конкурс і йде 
навчатися у Відень. 

Попри низку соціальних тем і деяку ідеалізацію (стосунків, 

життєвих ситуацій) головна думка цього твору, насамперед, 

у виборі цінностей. Бо що є найціннішим для кожного з нас? 

Звісно, життя. Не матеріальні речі: робота, квартира, машина, 

а життя. Наше та наших близьких. І цей роман варто почитати, аби 

ще раз у цьому переконатися. Твір написаний «якісно»: не нудний, 

захопливий, дуже психологічний. 
Крім того, як зауважила авторка в одному інтерв’ю, кінець 

«Позолоченої рибки» є відкритим. І для любителів хеппі-енду, 

можливо, Космовська все ж таки придумає щасливий кінець, бо він 

теж буває в житті. 
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Лис, В. І прибуде суддя /В. Лис. – К. : 
Факт, 2004. – 288 с. 

Читання творів Володимира Лиса – це 

своєрідна психотерапія: на деякий час 

відгородитися від однієї реальності й пере-

нестися в іншу, цікавішу за ту, у якій живеш. 
Літературну, мистецьку, культурну, врешті 

решт. 

У книжці «І прибуде суддя» дійсно 

йдеться про суддю, однак не в юридичному 

значенні цього слова (судових засідань, 

роботи), а того, що є поза цим. А поза цим – 

життя, яке теж може стати суддею. 

Роман написано в жанрі психологічного детективу. Головний 
герой – випускник юридичного факультету Георгій Лащук – 

приїжджає за власним бажанням працювати в маленьке містечко 

на Волині Стара Вишня. Він має амбіції стати суддею. Однак ще 

в потязі стикається із загадковими подіями, що й далі 

супроводжують його в новому місті. Спочатку падає з потягу 

провідниця Людмила, через деякий час, вже по приїзду в Стару 

Вишню, загадковою смертю вмирає коханка Георгія Ніла, згодом 

накладає на себе руки старовишнівський суддя, потім від раку 
вмирає головний інженер заводу. 

Георгій веде щоденник й описує події, які відбуваються з ним 

у Старій Вишні. Власне ці записи і є текстом роману. 

Ще на вокзалі темної ночі Георгій Лащук знайомиться із 

загадковим жебраком, який спочатку застерігає Лащука 

повертатися назад додому, а згодом, коли бачить, що юрист не 

відступає, попереджає про можливі небезпеки в місті. 

Лащука це ще більше інтригує. Він винаймає помешкання 
у свого колеги та знайомиться з його донькою – некрасивою, 

кульгавою старою дівою Глорією, яку батьки називають Лорою. 

Головний герой закохується в неї, однак ці стосунки виявляються 

далеко не простими, оскільки кожен вибір має ціну. І ціна вибору 

Глорії – дуже висока. 

Навколо цих стосунків автор будує сюжет та інтригу. І йому це 

вдається. У романі багато містики, яку створюють не тільки таємничі 

смерті, але й кімнати з репродукціями нідерландського художника 
Ієроніма Босха, у які потрапляє головний герой для «покарання». 
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У романі є цікава історія про мотиви вибору професії. Георгій 

Лащук обрав свою невипадково – через душевну травму, отриману 

в дитинстві. Через цю обставину Георгій і звертає увагу на Глорію 

(психологічно, духовно, вона – рівня йому), однак, коли 

доводиться робити вибір, суддя пасує. І програє. 

У цьому романі, як і в романі автора «Графиня», теж є зсув 

часу, наче дії відбуваються у двох часових вимірах: вчора 

й сьогодні. І це теж додає містики. «Бо чи можливо їхати і зустріти 

людину, яка загинула три місяці тому?». Звісно, ні. А в романі 
«І прибудде суддя», виявляється, можна. Як так стається, читач 

отримає відповідь з епілогу, розв’язки. 

Володимир Лис – майстер зображення персонажів та побудови 

сюжетів. Тому ритм його роману динамічний, наче дивишся 

гостросюжетне кіно, а не читаєш книжку. Настільки образними 

є його герої та їхні долі. 

Якось автор зауважив одну цікаву річ. Він сказав: «Людина 

мусить сумніватися, аби не закам’яніти, як та смола, що 
тисячоліттями лежить». Роман «І прибуде суддя», як і всі романи 

Лиса, саме про цю боротьбу людини із самою собою. Як сказали би 

психологи, про її внутрішні конфлікти. І якщо їм не давати раду, 

не вирішувати, життя стає схожим на картини Босха, а сумління 

перетворюється на важкі кайдани, які не дають ходити. 

 

Нью-Йоркська група : антологія поезії, 
прози та есеїстики / упоряд.: М. Ревакович, 
В. Ґабор. – Л. : Піраміда, 2012. – 400 с. 

Як розвивалась українська поезія в 

ХХ ст. поза кордонами СРСР і його 

цензурою – про це ви дізнаєтеся, прочитавши 

антологію «Нью-Йоркська група» від 

літературної агенції «Піраміда». 

Нью-Йоркська група – дещо умовна 

назва середовища українських поетів-емігран-
тів, які дебютували переважно в кінці 

п’ятдесятих чи в шістдесяті роки, мешкали 

в різних країнах (США, Німеччина, Бразилія 

тощо), а свої публікації та імпрези 

організовували переважно в Нью-Йорку. З певною долею жарту їх 

можна назвати «альтернативними шістдесятниками» нашої 
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літератури, адже, працюючи приблизно в той самий час, вони, на 

відміну від шістдесятників «традиційних», «континентальних», 

писали не афористичні, прозорі й урочисті вірші, а модерністичні 

тексти зі складною метафорикою, мерехтіннями сенсів, цікавими 

заломленнями реальності, нерегулярною ритмікою. 

Є різні думки щодо того, кого саме зараховувати чи не 

зараховувати до Нью-Йоркської групи. Але до цієї антології 

увійшли твори таких авторів: Богдан Бойчук, Юрій Тарнавський, 

Богдан Рубчак, Женя Васильківська, Емма Андієвська, Патриція 
Килина, Віра Вовк, Юрій Коломиєць, Олег Коверко, Марко 

Царинник, Роман Бабовал і Марія Ревакович. Патриція Килина 

є надзвичайно цікавим феноменом – це американка без жодного 

українського коріння на ім’я Патриція Нелл Ворен, котра 

зацікавилась українською літературою, вивчила мову та почала 

писати нею вельми самобутні вірші під псевдонімом Килина. 

Згодом, правда, вона перейшла назад в англомовну літературу. 

Вірші учасників антології (більшість із цих творів датована 
шістдесятими роками, але є й пізніші тексти авторів, котрі 

приєдналися до Нью-Йоркської групи в подальші роки) все ще, на 

жаль, недостатньо відомі українському читачеві. Вони являють 

собою важливий етап розвитку високого модернізму, дещо 

медитативного й урівноваженого, а заразом грайливого, експери-

ментального в ставленні до мови та до структур мислення і в 

певному розумінні розвивають традиції поезії двадцятих-тридцятих 

років, перебуваючи при цьому в контексті західної літератури 
загалом, поза тією цензурною й ментальною ізоляцією, у якій на 

той час міцно застрягла поезія УРСР. 

Антологія «Нью-Йоркська група», утім, містить не лише 

поетичні твори. Чималу частину її сторінок віддано на 

саморефлексії: різні учасники висловили свої міркування про 

історію, суть і місію групи в статтях з елементами мемуарів. 

Є також інтерв’ю з учасниками, фотографії та інші матеріали 

історичного характеру, котрі дозволяють читачу скласти уявлення 
про контекст явища, правда, зі слів самих його учасників. Окремо 

варто відзначити оформлення цього презентабельного тому – 

в ньому використано твори митців Юрія Соловія та Любослава 

Гуцалюка, людей, що були близькими до Нью-Йоркської групи, 

сповідували споріднені з ними підходи до творчості. 

За матеріалами інтернет-видання «Друг читача». 
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 БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   

 

Бережанський район 

У Бережанській центральній бібліотеці разом з краєзнавчим 

музеєм на основі зібраних матеріалів разом із краєзнавчим музеєм 

проведено теоретичну конференцію «Маркіян Шашкевич – 
будитель народного духу в Галичині». 

Присутні, серед яких були й студенти БАТІ, прослухали цікаві, 

змістовні доповіді наукових працівників музею, бібліотекарів, 

краєзнавців про життєвий шлях великого сина України, 

перебування Маркіяна Шашкевича в Бережанах під час навчання в 

Бережанській гімназії, діяльність гуртка «Руська Трійця», який 

об’єднав передових мислителів свого часу, альманах «Русалка 

Дністрова», який дав початок новій українській літературі на 

західних землях. У виступах наголошувалося, що за короткий 
період життя Маркіян Шашкевич зумів своїми творчими ідеями, 

поетичним словом підняти народний дух, запалити його іскрою 

прагнення волі, боротьби за рідне слово, за єдність нації, 

визволення України від поневолювачів. Світ українства завжди 

пам’ятатиме цього волелюбного священика, просвітителя народних 

мас. 

 

Бучацький район 

При інтернет-центрі Бучацької центральної бібліотеки діє 

Пункт доступу громадян до інформації органів державної влади. 

Консультанти пункту – працівники книгозбірні та волонтери – 
надають допомогу користувачам у формуванні навиків роботи з 

інтернет-ресурсами органів влади та місцевого самоврядування, 

забезпечують вільний безкоштовний доступ до мережевих ресурсів 

законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Користувачі 

бібліотеки мають можливість ознайомитися з необхідними 

законодавчими та іншими правовими актами, отримати детальну 

інформацію про діяльність органів влади, політичних партій, 

неурядових організацій, роздрукувати необхідні документи. 

 

м. Тернопіль 

У кінці вересня в бібліотеках міста відбулося захоплююче 

дійство – другий «Бібліофест», участь у якому взяв відомий 
український казкар Сашко Лірник. Розпочався фестиваль 
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костюмованою ходою «Парадом літературних героїв». У його 

рамках у бібліотеках міської централізованої бібліотечної системи 

відбулися презентації арт-буків Київського Музею книги та 

друкарства (центральна міська бібліотека), книжкові виставки, 

авторські читання, зустрічі з письменниками, майстер-класи. В 

«Українському домі» пройшло нагородження кращих читачів, 

письменників, переможців конкурсу «За кращий костюм». 

У грудні 2012 року в бібліотеці-філіалі № 2 для дітей 

Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи 
відбулося відкриття бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля». 

Тут знаходиться сцена для моно-вистав та виступів літераторів, 

власне музейна експозиція, де зберігатимуться літературні 

надбання письменників, що народилися на Тернопільщині або тут 

мешкали. До уваги відвідувачів бібліотеки-музею – колекція 

мистецької авторської книги (арт-буків), створена в усіх 

книгозбірнях ЦБС разом із читачами. 
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