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 ІННОВАЦІЇ   
 

Сучасні підходи до популяризації книги  
та читання за допомогою мережі інтернет,  

або Створюємо бібліотечні подкасти 

Сьогодні бібліотечна діяльність зазнає 
значних змін, що зумовлені вимогами 

сучасного суспільства. Швидкий розвиток 

інтернет-технологій розкриває перед книго-

збірнями нові можливості для організації 

інформаційної взаємодії з користувачами. 

Прагнення зробити бібліотеку значущою для 

відвідувачів, такою, яка б відповідала їх 

потребам і бажанням, була б тим середови-
щем, у яке хотілося б повертатися, є однією 

з головних ідей застосування бібліотекарями 

у своїй роботі технологій Веб 2.0. 

Використання соціальних сервісів спрямоване передусім на  

популяризацію бібліотеки, її послуг та ресурсів, привернення уваги 

до книгозбірні, книги й читання. Одним із дієвих засобів для цього 

може стати подкаст. 

Подкаст – це цифровий медіа-файл або низка таких файлів, 
які розповсюджуються за допомогою інтернету для відтворення на 

портативних медіа-програвачах чи персональних комп’ютерах. За 

змістом вони можуть нагадувати радіо-шоу, звукову виставу, 

містити інтерв’ю, лекції чи будь-що інше, що належить до усного 

жанру.  

Термін «podcast» є поєднанням назви портативного програвача 

музики iPod та слова «broadcast» – віщання. На відміну від 

традиційного радіо, яке дозволяє слухати те, що пропонує 
радіостанція, подкастинг дає можливість користувачу самостійно 

обирати ресурс для прослуховування саме в той час, коли йому це 

зручно.  

Провідні книгозбірні світу досить активно використовують 

подкастинг у своїй роботі. Так, наприклад, багато подкастів 

соціокультурної тематики представлено на веб-сайті Британської 

бібліотеки. Бібліотекарі Сполучених Штатів часто використовують 

подкастинг для самоосвіти й професійного розвитку. Бібліотека 
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Конгресу США створює, зокрема, серію подкастів під назвою 

«Цифрове майбутнє і ти». 

Серед вітчизняних книгозбірень даний напрямок, на жаль, 

поки що не отримав широкого розповсюдження. Проте він може 

стати дієвим засобом інформування відвідувачів про бібліотечні 

ресурси та послуги, чудовим доповненням до книжкового фонду. За 

допомогою подкастів можна рекламувати книжкові новинки, 

проводити зустрічі з письменниками, критиками, перекладачами, 

знайомити читачів із літературними творами тощо.  
Бібліотекареві з викладених в мережі подкастів легко буде 

створити аудіожурнал будь-якої тематики. 

Отже, якщо книгозбірня вирішить використати подкаст як ще 

один вид інформування, то це буде цікаво й корисно як 

бібліотекарям, так і користувачам, які зможуть прослухати 

повідомлення про нові надходження, анонси бібліотечних подій, 

огляди книжкових новинок або періодики. 

З чого починається робота зі створення подкаста?  
З мікрофона! Без нього подкаст зробити буде складно. Який же 

мікрофон вибрати? Для перших випусків – будь-який. 

У комп’ютерному магазині можна знайти з десяток різних моделей. 

Мікрофон вбудований практично в кожний ноутбук. Підійде 

й мобільний телефон або плеєр із диктофоном.  

Для запису подкаста можна використати одну з безкоштовних 

програм, наприклад «Audacity» – вільний багатоплатформний 

редактор звукових файлів, орієнтований на роботу з декількома 
доріжками. Дозволяє виконувати такі функції, як редагування 

звукових файлів (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 і WAV), запис, 

оцифрування звуку, зміна параметрів звукового файла, накладення 

треків (звукових доріжок) і застосування ефектів (наприклад, 

приглушення шуму, зміна темпу й тону).  

Отже, у вас є комп’ютер, мікрофон та програма для 

звукозапису. Можна приступати до запису подкаста. Для цього 

потрібно приєднати мікрофон (гарнітуру) до входу звукової карти 
вашого комп’ютера, запустити програму «Audacity» й у 

«Налаштуваннях» установити запис у режимі «Стерео». Натисніть 

кнопку «Записати»  й починайте читати текст.  

Увага! Не зупиняйте запис, якщо затнулися або обмовилися. 

Скажіть вголос: «Один, два, три», повторіть невдалий момент � 
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й продовжуйте говорити далі. «Чарівна фраза» дозволить 

швидко знайти кінець помилкового фрагмента при редагуванні 

й видалити його. 

Після закінчення запису збережіть його у власному форматі 

«Audacity» (Файл —> Зберегти проект як...) та приступайте до 

редагування й монтажу вашого запису.  

При підготовці подкаста до завантаження на подкаст-сервіс 

потрібно прибрати з аудіозапису все зайве. Якщо ви затиналися 

й кілька разів змушені були повторити якісь місця – підчистіть 
запис. Помітили слова-паразити («от», «так», «типу» тощо) і маєте 

можливість їх вилучити – видаляйте! Мугикання, бурмотіння, 

мукання, хрипи й схлипи теж можна сміливо вирізати, якщо вони, 

звичайно, не є частиною вашого художнього задуму. 

Для виділення фрагмента, що потрібно вилучити, натисніть на 

початку (кінці) фрагмента звукової доріжки, з’явиться вертикальна 

лінія та курсор у вигляді руки . Протягніть його, не 

відпускаючи лівої кнопки мишки, у потрібному напрямку (рис. 1).  

 
Рис. 1. Виділення фрагмента, який потрібно видалити 

Для видалення виділеного фрагмента натисніть клавішу 

«Delete». 

За допомогою кнопки «Наблизити»  можна видаляти з вели-

кою точністю. 

Потім потрібно нормалізувати звучання – вирівняти рівень 

записаного сигналу. Цьому допоможе команда «Ефекти —> 

Нормалізація». У діалоговому вікні, що з’явилося, слід встановити 

значення параметра «Нормалізувати максимальну амплітуду до…», 
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наприклад 1.0 (рис. 2), і натиснути кнопку «Прослухати». Якщо 

якість звучання вас задовольняє, то натисніть «Ок». Якщо ні – 

змініть значення параметра нормалізації. 

 
Рис. 2. Нормалізація звучання 

Відредагований запис потрібно зберегти спочатку у власному 

форматі аудіоредактора, щоб потім можна було внести додаткові 

зміни. Згодом, для розміщення на подкаст-терміналі, –  у форматі 

МР3 з бітрейтом (швидкістю проходження бітів інформації за 
секунду) 64–128 Kbps (кілобіт за секунду). 

Для цього виконайте команду «Файл —> Експортувати в MP3...». 

Введіть ім’я файла та натисніть кнопку «Зберегти». У діалоговому 

вікні, що з’явилося, введіть назву запису (1), ім’я виконавця (2), 

заповніть, за бажанням, інші поля та натисніть кнопку «ОK» (рис. 3).  

 
Рис. 3. Збереження MP3-файла 

Увага! Подкаст потрібно зберегти так, щоб він не втратив 

якості звучання й водночас мав невеликий розмір. Чим більша � 
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величина бітрейта, тим якіснішим буде MP3-файл, але при 

цьому буде більшим і його розмір. Експериментуйте для 

підбору оптимальної якості збереження й розміру файла.  

Ваш подкаст готовий до розміщення в мережі інтернет. 

Далі потрібно обрати подкаст-сервіс – веб-ресурс, на який буде 

завантажено файл. Розглянемо докладніше на прикладі сервісу 

«Podfm.ru». 

Для того, щоб розмістити подкаст, потрібно зайти на головну 

сторінку  «Podfm.ru: щоденний аудіожурнал» (http://podfm.ru) та 
натиснути кнопку «Зареєструватись» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Реєстрація на «Podfm.ru» 

У вікні, що відкриється, слід заповнити реєстраційну форму, 

у якій вказати: 

• логін (ім’я користувача); 

• адресу електронної скриньки; 

• пароль; 
• повторити пароль;  

• графічний код (символи, представлені на малюнку). 

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

щоб, при потребі, його завжди можна було знайти.  

Далі потрібно ознайомитися з «Умовами користування» та 
натиснути кнопку «Реєстрація» (рис. 5). 

� 
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Рис. 5. Заповнення реєстраційної форми 

Якщо все зроблено правильно, ви опинитеся на власній сторінці 

сервісу «Podfm.ru», де зможете розміщувати свої аудіозаписи (рис. 6). 

 
Рис. 6. Профіль користувача 

Далі потрібно створити подкаст-стрічку (наприклад, 

«Бібліотечні новини», «Новинки книжкового ринку» тощо). Для 

цього в меню обираємо пункт «Мої стрічки» (рис. 7). 
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Рис. 7. Вхід у меню «Мої стрічки» 

У вікні, що відкрилося, обираємо команду «Створити стрічку» 

(рис. 8). 

 
Рис. 8. Створення подкаст-стрічки (продовження) 

Вказуємо назву майбутньої подкаст-стрічки, опис її вмісту, 

рубрику, до якої її можна віднести (наприклад, «Культура і мис-

тецтво»), тощо й натискаємо кнопку «Створити» (рис. 9, 10). 

 
Рис. 9. Створення подкаст-стрічки (продовження) 
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Рис. 10. Створення подкаст-стрічки (продовження) 

Далі можна формувати подкаст-стрічки, розміщуючи в них 

відповідні подкасти. 

Для того, щоб додати до стрічки подкаст, потрібно обрати 

в меню пункт «Додати» й завантажити з комп’ютера потрібний 
аудіофайл (рис. 11).   

 
Рис. 11. Завантаження подкаста на сайт 

Увага! На сервісі «Рodfm.ru»  можна обрати кілька способів 

завантаження: або завантажити файл у форматі MP3 зі свого � 
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комп’ютера, або вказати адресу файла, що вже знаходиться на 

якомусь сайті, а сервіс автоматично зробить завантаження. 

Після завершення даної операції потрібно заповнити рядки 

з відомостями про файл: назва, зміст, стрічка подкаста, зображення 

(якщо є бажання) тощо.  

Зберігаємо завантажений на подкаст файл. Його відтворення 

здійснюватиметься за допомогою плеєра на сторінці матеріалу. 

А для того, щоб скачати файл на свій комп’ютер, потрібно буде 

натиснути на посилання «Скачати МР3-файл», що розміщене під 
плеєром (рис. 12).  

 
Рис. 12. Відтворення подкаста 

З цього моменту можна надсилати користувачам адресу веб-

сторінки стрічки подкаста або окремого матеріалу.  

Аудіоматеріал із подкаста також можна розмістити  в блозі чи 

на сайті. Для цього потрібно отримати HTML-код із плеєром на 

сторінці матеріалу. Відкриваємо потрібний подкаст, натиснувши на 

його назву в подкаст-стрічці, у вікні «Розмістити плеєр» обираємо 
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пункти HTML (чи LiveJournal тощо, відповідно до типу вашого 

блогу) та копіюємо код вставки (рис. 13). 

 
Рис. 13. Розміщення подкаста в блозі 

Цей код потрібно буде вставити на сторінку блогу. Відтак 

користувачі матимуть можливість прослухати ваш аудіозапис і з 

блогу (рис. 14). 

 
Рис. 14. Відображення плеєра в блозі 

Бажаю успіхів! 

Олена Проців,  

завідувачка відділу інформації  

Тернопільської ОУНБ 
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  МАЙСТЕР-КЛАС   
 

Поради зі створення прес-релізу 
Написання гарного прес-релізу потребує часу на його 

розроблення та планування. За винятком випадків, коли слід 

швидко відреагувати на оприлюднення якоїсь інформації, виділіть 
щонайменше один день, аби впорядкувати свої думки та результати 

дослідження, написати та відредагувати проект релізу, показати його 

вашим колегам, а потім ще раз перевірити. 

Пам’ятайте, що прес-реліз – це прийнята форма спілкування 

між установою та репортером, можливість передати факти й точку 

зору. Простий виклад фактів і статистики не дає повного уявлення 

про ситуацію. У гарному прес-релізі факти, дані статистики та 

цитати доповнюють повідомлення, допомагають краще висловити 
точку зору, обґрунтувати її. 

Прес-реліз вважається інформаційним джерелом, тому важливо, 

аби він містив інформацію, яка буде новою для репортера, редакторів 

та аудиторії, та не сприймався як намагання представити вашу 

організацію у вигідному світлі. 

Яку інформацію має містити прес-реліз 
Ваш прес-реліз має відповідати на наступні запитання: 

• Хто? Потрібно чітко визначити й описати суб’єкта 

повідомлення. Ним може бути, наприклад, організація чи 
асоціація, особа, подія чи діяльність. 

• Що? Новина, про яку повідомляється пресі. 

• Де? Якщо суб’єктом повідомлення є, наприклад, прес-

конференція або якийсь захід, вкажіть місце його проведення. 

• Коли? У який час відбуватиметься захід? Необхідно чітко 
зазначити дату, день тижня та конкретний час. 

• Чому? Чому цей захід чи інформація про нього важливі? 

Підстава для вашого прес-релізу має бути переконливою. 

Заголовок 
Заголовок прес-релізу має бути короткий, влучний та 

переконливий і містити певну інформацію. Заголовок – це перша, 

іноді єдина можливість привернути увагу завантаженого роботою, а 

тому неуважного репортера. 
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Перший абзац 

Перший абзац містить найважливіші факти, про які 

повідомляється, та надає їм значущості. Він повинен спонукати 
репортера написати таку статтю, яку б вам хотілося побачити. 

Наприклад, екологічна організація публікує звіт про проблеми 

забруднення питної води в місті. Ось зразок невдалого першого 

абзацу: 

«Організація X сьогодні оприлюднила новий звіт, де 

обговорюється стан з питною водою у місті У. Організація 

розповсюдила цей звіт на прес-конференції у міській раді. Доповідь 

зробили виконавчий директор організації та автор звіту. У місті У 
вперше опубліковано такий звіт». 

Більш вдалий перший абзац: 

«Організація X сьогодні розповсюдила звіт із проблем 

забруднення запасів питної води в місті У. У цьому звіті, 

опублікованому вперше, розглядається якість води, яку споживають 

200 000 мешканців міста». 

Найвлучніший перший абзац: 

«Запаси питної води в місті У забруднені речовинами з каналі-
зації та хімічними викидами навколишніх заводів, що становить 

загрозу для здоров’я 200 000 мешканців цієї території», – 

повідомляє організація X у новому звіті, опублікованому сьогодні. 

За словами його авторів, міська рада має вжити негайних заходів 

щодо здійснення програм з очищення питної води та контролю за її 

чистотою, аби захистити здоров’я мешканців міста». 

Основна частина прес-релізу 
Решта прес-релізу – додаткові відомості й цитати, що 

доповнюють інформацію, подану в першому абзаці. Не слід вносити 

всі факти чи наявну з цього питання статистику. Викладіть лише 

найважливіше. Вирішуючи, які факти найбільше відповідають 
висвітленому, дайте відповідь на такі запитання: 

• Чи це нова інформація? 

• Чи допоможе вона обґрунтувати й підтвердити точку зору, яку 

ми захищаємо, або повідомлення, яке ми подаємо? 

• Чи цікава ця інформація та чи можна її висвітлити? 
Наводьте цитати – висловлювання представників вашої 

організації, відповідальних за те чи інше питання, незалежних 

провідних експертів у конкретній галузі. Вони підсилюють подані 

вами факти та дані статистики. 
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Звернімося знову до прес-релізу про звіт, у якому розглядаються 

питання забруднення питної води. Припустимо, що найважливішим 

із наведених даних статистики є той факт, що в 75% проб питної 

води було виявлено небезпечну бактерію, яка викликає дизентерію. 

Подайте цю статистику (будь-який репортер повторить її у своїй 

статті) разом із словами лікаря, щоб підкреслити, як це впливає на 

здоров’я людей: 

«Неймовірно, що в наші дні люди стикаються із середньовічною 

загрозою захворіти на дизентерію, що в окремих випадках може 
призвести до фатальних наслідків, – коментує ситуацію голова 

відділення педіатрії місцевої лікарні X. – Маючи в розпорядженні 

сучасні розробки, ми можемо подолати це захворювання. Чому 

ж зволікає міська рада?» 

Ці слова компетентного фахівця в галузі медицини нададуть 

більшої достовірності вашим статистичним даним і запропонова-

ному розв’язанню проблеми, відтак примусять кожного звернути 

увагу на сухі цифри. 
Під час складання прес-релізу дотримуйтесь однієї 

інформаційної лінії. Якщо ви пишете, що споживання забрудненої 

води загрожує здоров’ю людей, не висловлюйте занепокоєння щодо 

впливу забруднення на довкілля. 

Формат 
Як правило, усі прес-релізи створюються за шаблоном. Прес-

реліз повинен містити конкретні елементи, серед яких: 

• Дата. Це день, коли ваша організація оприлюднює інформацію, 

подану в прес-релізі. Якщо ви поширюєте його раніше дати його 
фактичного оприлюднення, не забудьте зазначити: «Не публіку-

вати до... (день, місяць, рік)». (Наприклад: «Не публікувати до 

17 жовтня 2014 року»). 

• Ім’я контактної особи та номер телефону. Це особа, з якою мо-

жуть зв’язатися репортери, якщо захочуть отримати докладнішу 

інформацію щодо релізу. У більшості випадків контактною 

особою називають прес-секретаря. 

• Заголовок. Див. вище. 

• Інформація про організацію. По-перше, прес-реліз необхідно 

друкувати на спеціальному бланку. По-друге, наприкінці релізу 

помістіть стандартне інформаційне повідомлення про вашу 

організацію та її мету. Наприклад: «Рада з питної води – 

неприбуткова організація, що існує за рахунок членських 
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внесків і пожертвувань від приватних осіб. Діяльність ради має 

на меті створити та підтримувати в належному стані систему 

постачання чистої води в регіоні». 

Розповсюдження 
Щоб прес-реліз вийшов вдалим, його треба не тільки добре 

написати, а й вчасно передати репортерові. Швидке та ефективне 

розповсюдження прес-релізу залежить від планування, технології та 

подальших дій. 

Планування. Мета планування – визначити, яким 

інформаційним виданням та репортерам слід надіслати прес-реліз. 

Складіть такий список одразу після того, як визначите тему вашого 
майбутнього повідомлення. 

Якщо інформація про питну воду стосується не тільки сфери 

охорони здоров’я, а й місцевого самоврядування, до списку 

отримувачів прес-релізу варто внести імена репортерів та авторів 

передових статей, що пишуть на ці теми, а також редакторів 

міських газет. 

Якщо ви хочете присвятити ваш звіт екологічним проблемам, 

пов’язаним із зараженою питною водою, замість репортерів, які 
спеціалізуються на питаннях охорони здоров’я, внесіть до вашого 

списку тих, котрі пишуть про охорону довкілля. 

Технологія. Надішліть прес-реліз репортерові якнайшвидше, 

приміром електронною поштою чи факсом. Незалежно від того, як 

буде надіслано ваш прес-реліз, ретельно перевірте наявні засоби й 

обладнання (факс, машина, кур’єр) та уточніть інформацію (номер 

факсу, адресу тощо). 

Подальші дії. Після того, як ви надіслали прес-реліз, 

зателефонуйте кожному репортерові, аби впевнитися, що вони його 
отримали. Цей прес-дзвінок – друга можливість зробити рекламу 

вашій інформації. Підготуйте цікаве повідомлення, що 

складатиметься з одного речення. Уникайте надмірного 

нав’язування, скажіть репортерам, що ви надіслали реліз щодо 

нового звіту вашої організації та гадаєте, що їх зацікавить дане 

питання, оскільки звіт інформує мешканців міста, що воду, яку 

вони споживають, пити не можна. 

(За матеріалами видання «Бібліотечка 

голови профспілкового комітету») 
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 ЩО ПОЧИТАТИ. РЕЦЕНЗІЇ. НОВИНКИ   

 
Гурницька, Н. Мелодія кави у тональності кардамону : Історія 

забороненого кохання : роман / Н. Гурницька. – Х. : Клуб 
сімейного дозвілля, 2013. – 400 с. – (Роман, що зігріває душу). 

Якщо ви захочете насолодитися історією 

кохання, яке оповите атмосферою старовини, 

то «Мелодія кави у тональності кардамону» 

саме для вас. Недарма письменниця Наталія 

Гурницька помістила головних героїв роману у 

Львів XIX сторіччя. Австро-Угорська імперія, 

революція 1848 року, топоніміка львівських 

вулиць, деякі подробиці із життя корсетів та 
фіакрів… Усе це начебто мало перенести 

читача, охочого до вражень та пристрастей, 

саме в ті часи, коли до жіночої честі ще не 

ставилися занадто пустотливо, а дні 

мешканців Львова складалися з неквапливих відвідувань 

кав’ярень. 

На жаль, авторці не вдалося вдало вмонтувати чарівну сироту 

Анну в цю привабливу картинку. Дівчина повністю існує в камері 

своєї любові. Ніякі історичні події не зачіпають ані душі, ані серця 
головної героїні. Навіть, коли вона виходить з дому та проходить 

повз барикади, усі її думки зайняті коханням до заможного 

шляхтича Адама. З одного боку, цьому є пояснення: роман 

«Мелодія кави в тональності кардамону» оповідає про кохання, а не 

про революцію. З іншого боку, є й більш вдалі прецеденти: 

у «Віднесених вітром» Маргарет Мітчелл і любовну лінію 

розвинула, і тему громадянської війни розкрила. Але це не випадок 

Гурницької. Тож що може привабити у «Мелодії кави»? Доволі 
тривіальний, але розповсюджений сюжет, який розчулить чимало 

жінок. 

 
Жадан, С. Месопотамія : оповідання / С. Жадан. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2014. – 368 с. 
Миті хвилювань не проходять безслідно. Інколи вони 

перетворюються на спогади, а потім зачаровують своїм відлунням 

у творах. Сентиментальний відгомін пам’яті, посилений сповідаль-
ністю. Саме таке враження залишає збірка оповідань 
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«Месопотамія» Сергія Жадана. Названа на честь давньої колиски 

цивілізацій, вона уособлює собою дивовижний сум за втраченим 

часом, який поєднується з пульсом українського міста. Події, 

описані в більшості оповідань, відбуваються в Харкові. Герої 

«Месопотамії» мають різноманітні імена: біблейські, революційні, 

романтичні, звичайні…  Марат, Ромео, Маріо, Фома, Матвій та 

Лука. І це лише дещиця з того міського калейдоскопу, що постає 

на сторінках книжки. 

Маневруючи серед біографій своїх героїв, 
Жадан щедро розкидається аксіомами: 

«Життя має лише два шляхи: один веде до 

раю, інший – до пекла. Щоправда, у багатьох 

місцях вони перетинаються», «Життя в рок-н-

ролі передбачає ненависть та прокляття» і, 

врешті-решт, «Померлі не мають до нас 

претензій, живі вміють нас напружити». Ці 

твердження розбігаються по оповіданнях, як 
мурашки. Лише спробуйте впіймати. 

Перша частина, «Історії та біографії», 

складається з меланхолійних оповідань, які 

мають свій початок, але, очевидно, не мають 

кінця – хепі-енду, зігріваючого душу, або драми. Чорного чи 

білого. Залишають вони за собою лише відкритий екзистенційний 

простір, тож читач може взяти участь у створенні міфу, який 

ніколи не закінчується й із кожним роком набирає свої оберти.  
Однак у другій частині «Месопотамії», яка називається 

«Уточнення і узагальнення», меланхолійні слова звучать уже по-

іншому. Це вірші, що перекликаються з першою частиною й також 

залишають дивне відчуття світлого смутку. Це астрал, у який 

поступово входить мешканець великого міста. Бо всі ми ходимо по 

різних вулицях, але врешті-решт кожен прийде до власного пункту 

призначення. 

 
Дереш, Л. Пісні про любов і вічність / Л. Дереш. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2014. – 368 c. 
Схоже на те, що таємничі мандри Любка Дереша досягли свого 

апогею, бо в новій збірці шукача істини напруга зменшилася. Тому 

читач уже чекає на зустріч із черговою книжкою про внутрішні 
вагання та дивовижні відкриття. Дереш виринув з езотеричної 
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безодні разом зі збіркою «Пісні про любов і вічність», яка завершує 

так званий синайський цикл, до якого також увійшли твори 

«Остання любов Асури Махараджа» і «Миротворець». 

Синайський цикл автор назвав прозою внутрішньої міграції. 

Отож, що чекає на того, хто захоче полинути в нові твори Любка 

Дереша? Мабуть, та ж просвітницька тенденція, яка відчувається 

й у попередніх оповіданнях. Той же ласкавий тон, ті ж мозаїчні 

розповіді дауншифтерів, блукаючих в екзотичних країнах. Вони 

дещо втратили в Європі, та, напевно, знову віднайдуть своє «я» на 
Синаї, в Індії, Калмикії… Будь-де, але не у звичному середовищі, 

серед східноєвропейських реалій. 

Щоправда, Дереш трохи іронізує над 

мандрівниками, натякаючи на те, що й даун-

шифтінг уже став модою, а втеча від своєї 

цивілізації – часто лише тимчасова примха: 

«Мізкуваті інтелектуали, які, за відсутністю 

грошей, роботи і перспективи, присвятили себе 
жовчному аналізові світових трендів і серйоз-

ному опануванню східної філософії, схоже, 

замріялися взяти реванш у суспільстві 

споживання». Час минає, і людина звикає до 

будь-яких обставин. 

Уже й арабські наспіви не такі незвичайні, як тоді, коли ти 

почув їх уперше. Уже й їжа не така дивна, та й люди не здаються 

чужими. Їхня незвична культура стає ближчою до тебе. Усе повер-
тається на звичне коло, і мелодійні оповідання Дереша це доводять. 

Його «синайська» проза – це проза кризи. Коли звичні цінності 

втрачають свою вартість, людина починає шукати в іншій скарб-

ниці. У даному випадку, скарбниця східна. Але чи бездонна вона? 

 

Валенса, Д. Мрії і таємниці / Д. Валенса ; пер. з пол. Л. Хво-
рост ; худож.-оформлювач Д. Самойленко. – Х. : Фоліо, 2013. – 
460 с. – (Карта світу). 

Мемуари Данути Валенси, дружини шостого президента Польщі 

Леха Валенси, – «Мрії і таємниці» одразу ж стали бестселером, 

а відвертість спогадів викликала бурхливе обговорення в суспільстві. 

Від першої до останньої сторінки пані Валенса бере щирістю та 

власним поглядом на події, що відбувалися в її житті. Розпо-

чинається оповідь із втечі Данути з рідного села. Жінка зізнається, 
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що завжди бачила себе саме в місті, а не серед городу. Їй не 

пощастило закінчити університету, здобути вищу освіту, але, 

покладаючись на жіночу інтуїцію, зробила висновки з уроків 

життя – можна обійтися й без неї. Життя є таким же 

університетом, як звичайний навчальний заклад, хіба що в ньому 

все дещо складніше й без випускного диплому. Власне, уся книга – 

це висновки, мудрості, роздуми, якими в один момент поділилася 

жінка після всього пережитого, а його було чимало. 

Найперше, на що звертаєш увагу, – це на 
чоловіка, тобто на його відсутність. 

Складається враження, що пані Данута сама 

виховувала вісьмох дітей і протистояла 

ударам долі, адже він був то на революції, то 

під арештом, то на роботі (спочатку 

електриком – потім президентом). Тим не 

менш, вона ніколи не скаржилася на долю та 

приймала все, як є, зберігала спокій і три-
малася за дітей і життя. 

Цікаво описано побут родини революціонера – постійна 

присутність у квартирі, а потім у будинку, великої кількості 

сторонніх людей, які приходили до Валенси на аудієнцію. Збори 

соратників «Солідарності», безкінечні обшуки, прослуховування. 

Паралельно йшло сімейне життя, народжувалися та виростали діти. 

Порушила пані Данута й питання дружби серед політиків, 

соратників, однопартійців. Траплялося всяке, але в цілому 
відчувається, що дружба в цих колах прямо залежить від посади та 

політичної ситуації в країні – тут у тебе є друзі, бо ти лідер, а тут 

ти все сам, бо «політика партії» змінилася. 

З особливим трепетом описує авторка свої зустрічі з Папою 

Римським Іваном Павлом ІІ, якого називає найважливішою 

людиною у своєму житті.  

Однією з визначних подій у її житті було отримання 

Нобелівської премії миру в 1983 році замість чоловіка, адже 
Валенсу могли не впустити назад до країни. У пані Данути не було 

армії професійних стилістів та перукарів, асистентів, які могли 

б «правильно» підготувати її до такої важливої події. Усе 

доводилося робити власноруч, водночас вона й не знала, як має 

бути правильно. 
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Сьогодні в дружини президента є свій офіс, стилісти, 

помічники, благодійний фонд. У тогочасній Польщі такі стандарти 

не були прийнятними, Данута їх впровадила першою. Будучи 

першопроходцем, ти завжди приносиш в жертву себе. У випадку 

родини Валенси – жертва не була марною. 

 
Винничук, Ю. Танґо смерті : роман / Ю. Винничук. – Х. : 

Фоліо, 2012. – 379 с. 
Юрій Винничук написав ще один хороший 

роман. За стрижень він узяв історичну 

подію – «Танґо смерті» у Янівському 

концтаборі у Львові. Вигадав для цієї події 

містичне пояснення, у якому, як і годиться, 

фігурує древній манускрипт із зашифрованим 

посланням. Сформував дві сюжетні лінії. Львів 

30–40-х років ХХ століття, чотири 
нерозлучних друга – українець, поляк, єврей 

та німець – намагаються вижити та зберегти 

людську гідність в умовах протиборства 

тоталітарних режимів – Радянського Союзу та фашистської 

Німеччини. У 90-ті роки професор Януш заглибився у вивчення 

стародавньої культури та зробив несподівані відкриття про 

механізм переселення душ. Ці два сюжети рухаються назустріч, 

виструнчившись у фіналі в одну захоплюючу історію. Текст 

насичено містикою, іронією, чорним гумором, еротикою, 
історичними фактами, які не знайдеш у жодному підручникові… 

Легендарне місто Львів тут присутнє буквально на клітинному 

рівні. Для Винничука це місто-космополіт, де приживаються, 

мирно співіснують і почувають себе «вдома» різні національності 

з усім своїм «багажем» – релігіями, традиціями, гумором, 

забобонами. Лише одного Львів не приймає органічно – 

нав’язування, диктату, насильства. Він тікає від загарбників, 

перетворюючись на фізичний неодухотворений об’єкт, опирається 
їм своїми дорогами, стінами, навіть меблями. 

 

 (За матеріалами інтернет-видання «Друг читача») 
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  БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   

 

Бучацький район 

Працівники бібліотек ЦБС значну увагу приділяли питанням 

соціального захисту та правової освіти населення, у т. ч. молоді. 

Важливу роль у цьому відіграє Пункт доступу громадян до 
офіційної інформації, який діє в центральній бібліотеці. Його 

консультанти допомагали користувачам у формуванні навиків 

роботи з ресурсами органів влади та місцевого самоврядування, 

забезпечували вільний безкоштовний доступ до мережевих ресурсів 

законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, консультували 

щодо оволодіння навиками е-урядування. 

Кваліфіковані спеціалісти надавали допомогу відвідувачам, у 

т. ч. людям з обмеженими можливостями, в оформленні звернень, 

позовних заяв тощо.  
Так юрист-волонтер М. Скорий допоміг С. Івасишину вирішити 

проблеми, які виникли при нарахуванні батькової пенсії. 

Інженер-програміст Інтернет-центру А. Островський – 

консультант ПДГ – відшукав й роздрукував Земельний кодекс 

України з найновішими змінами та доповненнями, що допомогло 

малозабезпеченій родині І. Саранчук відстояти свої права щодо 

приватизації успадкованої землі. 

Волонтер Н. Непіп – спеціаліст центру зайнятості – допомогла 
користувачам В. Артамохіну та О. Кожушко скласти й відправити 

резюме. У результаті вони отримали роботу на місцевому 

цукровому заводі. 

Ці приклади успіхів ПДГ непоодинокі. Люди безпосередньо 

в книгозбірні отримують реальну допомогу у вирішенні життєво 

важливих проблем. 

Консультанти ПДГ допомагали також у реєстрації для участі 

в ЗНО, отриманні закордонних віз, поданні заяв на участь 
у державних і регіональних конкурсах, актуалізації персональних 

даних вкладників «Ощадбанку» тощо. 

У читальному залі бібліотеки оформлено постійно діючу 

виставку «Бібліотека і влада: цікавимось, співпрацюємо, інфор-

муємо», яка поповнюється новими документами, а в бібліотеках-

філіалах ЦБС організовано кутки «Бібліотека і влада: інформуємо». 

Книгозбірня постійно та безкоштовно отримує інформацію про 

діяльність центральних органів влади, електронні й друковані 
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версії повнотекстових документів і матеріалів проекту «Програми 

сприяння Парламенту II» та повідомляє громадськість району про 

нові надходження під час проведення інформаційно-просвітницьких 

заходів. 

Пункт доступу громадян до офіційної інформації активно сприяє 

якісному та оперативному задоволенню інтересів і потреб громади 

в офіційній інформації органів влади всіх рівнів, упровадженню та 

розширенню електронного урядування, а також формуванню нового 

іміджу бібліотеки. 

 

Лановецький район 

Сьогодні значно підвищилась роль бібліотек у відновленні 

історичної пам’яті народу, становленні його національної свідомості, 

вихованні гідності й справжнього патріотизму. 

Краєзнавча діяльність стала пріоритетним напрямком роботи 

бібліотек Лановецької ЦБС. 

Традиційною формою популяризації літератури про рідний край 

є краєзнавчі кутки, виставки, які організовано в рамках циклу заходів 

«3 джерел землі отчої…»: «Серцем торкнись власної історії», «Життя 
стривожений акорд: книги наших земляків», «Сьогодні кращі на 

Тернопільщині, завтра – у світі», «Будь благословенна, земле рідна, 

мій кореню і джерело моє», краєзнавчий календар «У рідний край, 

грозою вмитий, ведуть усі стежки на світі», ювілейні виставки 

«Короновані» романи О. Вільчинського» (50 років від дня народження 

письменника), «І. Климишин: життя в ім’я науки та України» 

(80 років від дня народження вченого-астронома), «Міряю життя по 

усмішках людей» (60 років від дня народження А. Демчука). 
Також було проведено літературно-краєзнавчу годину 

«Молотківська трагедія: і в пам’яті, і в серці» (ЦБ, с. Молотків). Лихо, 

яке спіткало село, не стирається з пам’яті. 29 квітня 1943 року 

фашисти спалили с. Молотків та знищили 617 його мешканців. 

Лановеччина багата на талановитих людей. Вона подарувала 

Україні вчених, письменників, художників, акторів... Письмен-

ниця Г. Кичук, уродженка с. Верещаків, присвятила своїм 

землякам книгу «Ланівчани: постаті і долі». 

Дане видання складається із 43 художніх життєписів наших 
краян, які своїм талантом і працею, самобутньою творчістю здобули 

повагу й визнання. 
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Презентація книги відбулась у Лановецькій центральній 

бібліотеці під назвою «О, Лановеччино, мій рідний краю, моє 

коріння, джерело моє». Враженнями від прочитаного поділилась 

К. Грінчак, читачка центральної бібліотеки, а також учитель-

пенсіонер, яка дала високу оцінку праці Г. Кичук. 

Гості заходу, перший заступник голови райдержадміністрації 

В. Козира, начальник відділу організаційної роботи районної ради 

Б. Кукуруза, побажали авторці плідної праці. Народна майстриня 

С. Новосад подарувала бібліотеці вишитий рушник.  
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