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 ПОРАДИ ФАХІВЦЯ   
 

Книжкова виставка в бібліотеці 
Кожна бібліотека прагне до максимального розкриття змісту 

своїх ресурсів користувачам. Провідне місце в структурі 

бібліотечно-інформаційної діяльності займає виставкова робота. 

Саме книжкова виставка є візитною карткою бібліотеки. Сьогодні 

це настільки обов’язкова форма популяризації літератури 

приурочена до якоїсь певної дати чи події в суспільстві, що 

виставки сприймаються просто як частина бібліотечного інтер’єру. 

Та в наш час є ряд обставин, які змушують по-новому дивитись на 

організацію та використання книжкових експозицій. Сьогодні 

створюється нова модель бібліотеки, де особлива роль надається 

організації бібліотечного простору, оптимізації доступу 

користувачів до бібліотечних зібрань. Сучасна книжкова виставка 

повинна бути комфортна, доступна, актуальна, наочна, цікава та 

естетично оформлена. Тому нетрадиційно розставлені стелажі, 

тематичні полиці, яскраві, цікаві, актуальні виставкові композиції 

відіграють важливу роль у популяризації книги й читання. 

Оформлення бібліотечної виставки – один із найцікавіших 

напрямків бібліотечного дизайну, який має свої правила, котрі 

допоможуть зробити виставки привабливими та цікавими. 

Пам’ятаючи про те, що дизайн – це, насамперед, мистецтво 

«спілкування» з деталями, можна отримати гарні результати. 

Книжкова виставка, перш за все, повинна сприйматися як єдине 

ціле. Це досягається спеціальними композиційними методами, 

кольоровими рішеннями та логічними зв’язками між її 

структурними підрозділами. Основна ідея виставки міститься 

в заголовку. Сьогодні використання комп'ютерів в оформлювальних 

роботах дозволяє бібліотекарю самому підбирати необхідні виразні 

засоби: шрифти та зорові ефекти, якісно виконані аксесуари. Існує 

низка вимог до заголовка бібліотечної виставки: його обсяг не 

повинен перевищувати п’яти слів. Заголовок виставки 

опосередковано відображає цільове та читацьке призначення 

експозиції. Він не може бути багатозначним. У цьому випадку 

доцільно вводити підзаголовок. Інколи можливе використання 
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рекламних прийомів: інтригуючий заголовок виставки приверне 

увагу користувача. 

Дуже ефективним у даному напрямку роботи є використання 

різноманітних предметів, так званих айс-стоперів, які 

перетворюють книжкові виставки у виставки-інсталяції. При цьому 

важливо пам’ятати: в оформленні не повинно бути жодного 

випадкового предмета і всі вони разом не повинні затуляти книгу. 

Такі виставки цікаві тим, що бібліотекар може використовувати 

особисті листи, світлини читачів. Так відвідувачі емоційно 

залучаються до процесу підготовки, стають співавторами 

експозиції. 

Для створення привабливого цілісного образу, розширення 

пізнавального значення, крім книг, періодичних видань, доцільно 

розміщувати різноманітний ілюстративний матеріал, аксесуари, 

змістовно пов’язані з проблематикою та які доповнюють її у вигляді 

фону. Інтерес до виставки визначається не тільки кількістю 

представлених видань, а тим, як уміло вони подаються, наскільки 

образно передається основна тема, вдало сполучаються документи, 

графічні, допоміжні матеріали. Тема, назва, ілюстровані елементи, 

оформлення мають викликати в користувача бажання познайо-

митися з представленими виданнями. При підготовці слід 

враховувати мету виставки та контингент читачів, на який вона 

розрахована. 

В сучасних умовах бібліотечна виставка стає активним 

помічником як читача, так і бібліотекаря в організації читання; їй 

притаманні такі риси, як актуальність, динамізм, оперативність. 

Відсутність жорстких рамок у створенні виставок сприяє розвитку 

творчості. Пошук нових підходів до організації виставки 

документів – найбільш поширена сучасна тенденція в бібліотечній 

діяльності, пов’язана із проблемами моделювання бібліотечного 

простору, формування позитивного іміджу книгозбірні. 

Бібліотеки мають значний досвід виставкової діяльності, проте 

впровадження інформаційних технологій потребує практичного 

використання нових можливостей, у тому числі й мультимедійних. 

За останні роки значно збагатилась палітра видів та форм 

книжкових виставок. Сьогодні, окрім традиційних, з відпрацьо-

ваною методикою, проводяться й такі, як:  
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Авторська виставка – книжкова виставка, автором якої 

є працівник або користувач бібліотеки. Такі виставки можуть бути 

різноманітними за ознаками, видами, проблематикою, цільовим 

призначенням та художнім оформленням, проте повинні доносити 

до глядачів оригінальну авторську ідею. 

Виставка-вікторина, виставка-кросворд. Мета таких виставок – 

привернути увагу читачів до певної теми. Їх особливість полягає 

в тому, що бібліотекар складає запитання, відповіді на які можна 

знайти в книгах, представлених на експозиції. Ці запитання 

оформляються на аркуші та розміщуються на виставці. Аналогічно 

оформлюється виставка-кросворд. Замість питань вікторини, 

складається кросворд, який користувачі розгадують за допомогою 

книг із книжкової виставки. 

Виставка-дискусія. Її мета – викликати в читачів бажання 

подискутувати, висловити свою думку з якогось питання. На 

виставці повинна бути представлена література, яка висвітлює 

проблему з різних точок зору. Наприклад, «Іван Мазепа: хто він?». 

Дана тема має викликати у користувачів бажання поміркувати про 

історичні події. 

Виставка до знаменних та пам’ятних дат інформує про якусь 

подію, свято, надає поради та рекомендації щодо організації 

святкування. 

Виставка-діалог – це заочна розмова користувача та 

бібліотекаря. Відвідувачі запитують, бібліотекар відповідає за 

допомогою книг. Організації виставки передує підготовча робота: 

підбираються питання, які цікавлять читачів. 

Виставка з актуальних проблем. Її мета – привернути увагу 

користувачів до конкретної теми, проблеми. Завдання 

бібліотекаря – вибрати цікаву, «гарячу» тему. Важливо пам’ятати: 

чим конкретніше визначена тема, тим цікавішою може бути 

виставка. 

Виставка-інсталяція – виставка, яка представляє собою 

просторову композицію, створену з різноманітних елементів: 

побутових предметів, промислових виробів та матеріалів, 

природних об’єктів, фрагментів текстової та візуальної інформації. 

Виставка-конкурс не тільки стимулює інтерес до читання, але 

й виховує культуру читання. Як правило, конкурс складається 

з декількох етапів. Перший – порівняно простий, наступні 
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завдання ускладнюються, набувають творчого характеру. Роботи 

переможців (або учасників) експонуються під час підведення 

підсумків. 

Виставка нових надходжень. Мета виставки – інформування 

для читачів про нові документи: книги, диски, періодичні видання, 

відеоматеріали. Частіше ці виставки універсальні за змістом, тому 

порядок розміщення документів може бути систематичним (за 

ББК). Наприклад, «Новинки з книжкової полиці». 

Виставка однієї книги (журналу, газети, публікації) зацікавлює 

користувача конкретним документом за допомогою експозиції, яка 

містить інформацію, наприклад, про автора, його життя 

й творчість; історію створення даного видання; прототипів героїв 

твору, їх долю; літературний аналіз твору, розповіді про нього 

видатних людей; про екранізацію твору, розповіді режисерів та 

акторів про роботу над фільмом. Дуже важливо для такої виставки 

правильно вибрати відповідний документ: він має бути змістовним, 

цікавим, мати багатоаспектний вимір. 

Виставка-рейтинг побудована на оцінці книг читачами. 

Наприклад, «Рейтинг читацьких пріоритетів», «Найкращий 

детектив» тощо. 

Виставка-словник пояснює значення будь-яких термінів та 

понять, представляє додаткову інформацію про них. Вона може 

бути циклічною. Назвами розділів виставки стають поняття та їх 

визначення, поряд розміщуються книги, статті періодичних видань, 

які мають докладну інформацію про поняття. Наприклад, 

інавгурація, імпічмент. 

Виставка-хобі. Бібліотекар завжди із задоволенням допоможе 

відвідувачу знайти додаткову інформацію про його захоплення, але 

з читачем можна зробити й спільну виставку. Наприклад, на 

виставці «Бісерна казка» представити не тільки книги та статті про 

історію й технологію плетіння бісером, а й власні вироби 

користувачів, їх поради початківцям. 

Виставка-експозиція – це синтез бібліотечної та музейної 

виставки. 

Виставка-подорож. Читачів цікавить література про подорожі 

в загадкові місця, на незвідані планети, про різноманітні факти, 

відкриття, споруди  минулого. 



 

 7

Виставка-порада (виставка-рекомендація). На ній представлено 

літературу, яка містить поради фахівців щодо вирішення різних 

проблем. Наприклад: «Як навчити дитину читати?», «Як захистити 

себе від грипу?», «Як розвинути талант?» тощо. Фактографічна 

інформація доповнюється списком літератури даної тематики. 

Жанрова виставка привертає увагу користувачів до літератури 

певного жанру, зацікавлює, заохочує до читання. Один із 

варіантів – представити на експозиції не тільки твори зазначеного 

жанру, але й матеріали про його виникнення й засновників, цікаві 

та маловідомі факти. 

Персональна виставка привертає увагу користувачів до 

особистості, спонукає якнайбільше дізнатися про неї. Традиційно 

така виставка містить розділи, у яких ідеться про життя 

й діяльність людини, її творчий доробок. 

В організації функціонування книжкової виставки задіяно 

практично всі складові механізму комунікації, налагоджено 

ефективну системну інформацію про документи та бібліотечні 

послуги через демонстрацію, консультації, рекомендації, відгуки 

тощо. 

Бібліографічні огляди – жива дійова технологія популяризації 

літератури. Вони допомагають якнайкраще розкрити книжковий 

фонд бібліотеки, ширше популяризувати художню, науково-

популярну, пізнавальну, довідкову літературу, періодичну пресу 

тощо. Огляди літератури варто проводити біля книжкових 

виставок, вони можуть передувати або ж завершувати літературні 

вечори, обговорення книг, літературні ігри.  

Бібліографічний огляд – це розповідь чи бесіда про книги, 

побудована за певним планом, що супроводжується розкриттям 

змісту, оцінкою та рекомендацією творів літератури, які 

розглядаються. Найбільшого розповсюдження в практиці роботи 

бібліотек отримали такі види оглядів: 

а) тематичні, які охоплюють ряд кращих книг на певну тему;  

б) персональні (присвячені пам’ятним датам народження та смерті 

видатних людей); 

в) огляди нових книг та журналів проводяться відповідно до 

надходження до бібліотеки;  
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г) огляди бібліографічних видань організовуються для більш 

підготовлених читачів, щоб запропонувати їм використовувати 

бібліографію при підборі спеціальної літератури.  

Залежно від теми й мети огляду, враховуючи запити читачів, 

проводиться підбір літератури. Бібліографічний огляд не повинен 

бути довгим (за 20 – 30 хв необхідно представити п’ять – шість 

книг).  

Аналізуючи окремі книги, бібліотекар коротко знайомить 

аудиторію з їх змістом, основними ідеями, художніми образами, 

літературними героями або практичними висновками (якщо 

розглядається природнича чи технічна література). Не можна 

зводити огляд літератури до читання анотації. Мистецтво побудови 

огляду полягає в тому, щоб він не перетворився в механічне 

перерахування книг, а носив характер живої бесіди, розповіді про 

кращі книги. Видання розглядаються в логічній послідовності 

й взаємозв’язку.  

Творчий підхід до роботи може перетворити традиційну масову 

форму в нову й набагато цікавішу, як, наприклад, діалог-огляд. 

Його рекомендуємо проводити для більш поглибленого знайомства 

користувачів із проблемними статтями з газет і журналів однієї 

тематики. Такий діалог-огляд слушно проводити з питань права, 

охорони здоров’я й психології підлітків, екології та історії рідного 

краю, запросивши на них фахівців. Ця форма роботи допоможе 

слухачам краще зрозуміти проблему, висвітлену в статтях, 

співвіднести її з місцевими умовами, виробити власну точку зору 

з даного питання. На відміну від бібліографічного огляду, діалог-

огляд проводять два учасники: бібліотекар та фахівець цієї галузі. 

Бібліотекар пропонує читачам статті із журналів, розкриває тему, 

проблему, авторську позицію. При цьому він звертається до свого 

співрозмовника із запитаннями: «чи погоджується він з автором 

статті», «яка його думка щодо питань, висвітлених автором?». 

Співрозмовник відповідає на поставлені запитання, висловлює 

власну думку, наводить приклади з повсякденного життя та досвіду 

роботи, підсумовує сказане.  

Привабливий образ бібліотеки сьогодення – багатогранність. 

Книгозбірня потрібна людям як джерело інформації, як шлях до 

душі кожної людини. Вона повинна створювати для своїх 

користувачів максимально комфортне середовище, бути відкритим 
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будинком для всіх тих, кому потрібна книга та психологічне 

розвантаження. Тому так важливо сьогодні не обмежуватися 

традиційними формами роботи, а шукати нові шляхи популяризації 

бібліотечних ресурсів, розповсюдження знань, формування 

культури й духовності підростаючого покоління. Тільки так 

бібліотека зможе відстоювати в суспільстві свій позитивний імідж 

і завжди буде втіленням нового та незнаного. 

Не треба забувати, що книжкові виставки, особливо 

нестаціонарні, є потужним каналом поширення інформації про 

діяльність бібліотеки. 

Віртуальна виставка – синтез традиційного (документного) та 

електронного подання інформації. Вона є досить новим явищем 

бібліотечних та інформаційних послуг. Під цим поняттям різні 

фахівці розуміють і презентацію книг в електронному форматі 

Power Point, і електронну виставку повністю оцифрованих видань, і 

повні цифрові авторські колекції творів. 

Віртуальна виставка не дає можливості користувачеві фізично 

використовувати книгу, тому обмежує в отриманні змістовної 

інформації. У той же час віртуальна виставка дозволяє йому 

в зручний для себе час знайомитися з представленими на виставках 

документами та висловлювати свою думку про них, а бібліотекареві 

спрямувати увагу читача на додаткові інформаційні джерела, 

наявні в мережі, або запропонувати скористатися іншими 

послугами бібліотеки. Використання в бібліотечній практиці 

віртуальних виставок дозволяє розв’язати ряд проблем, які 

неможливо вирішити традиційними методами. Це, зокрема: 

• забезпечення збереженості документів; 

• оперативність організації виставки та можливість постійного її 

поповнення новими документами; 

• представлення документів у потрібній кількості назв; 

• необмеженість терміну експонування документів; 

• можливість перегляду змісту окремих документів, зокрема 

збірників наукових праць, та ілюстрацій; 

• розкриття змісту представленого видання за допомогою 

анотації; 

• представлення документів, які відсутні у фондах даної 

бібліотеки, але мають певне значення для розкриття заданої 

теми; 
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• можливість дистанційного перегляду виставки без 

відвідування бібліотеки в будь-який час (24 години на добу, 

7 днів на тиждень). 

Відвідувачі віртуальної виставки можуть отримати повну 

інформацію за темою, що їх цікавить, без поспіху, часових або 

географічних обмежень і витрат, супутніх традиційним виставкам, 

наочно ознайомитися з інформаційним ресурсом та одержати іншу 

додаткову інформацію. Це, безумовно, сприятиме зверненню 

користувачів до ресурсів бібліотеки, більш активному її 

відвідуванню. 

Основні етапи підготовки віртуальних виставок такі ж, як і для 

традиційних експозицій: відбір документів, визначення структури, 

компонування матеріалу, оформлення текстів та ілюстрацій. 

Користування виставкою має бути зручним і зрозумілим. 

Структурування документів не обов’язково має відповідати 

правилам компонування матеріалу, прийнятим для традиційних 

виставок. Видання можуть розташовуватися не тільки за розділами, 

а й за абеткою назв, хронологією або іншими ознаками, що, у свою 

чергу, спрощує процес організації виставок. Віртуальні виставки 

дозволяють використовувати гіперпосилання. Це сприяє більш 

повному інформаційному наповненню та широті розкриття теми 

виставки, додає тексту цілісності, зручності читання, інтонації та 

сенсу. 

При організації віртуальних виставок велику увагу слід 

приділяти дизайнерському оформленню, тому що це чудовий спосіб 

продемонструвати рівень заходу. Віртуальні виставки можуть бути 

створені як доповнення до реальних експозицій. Бажано, щоб усі 

бібліографічні записи анотувались, а до більшості представлених на 

виставці документів додавався ілюстративний ряд – обкладинки й 

титульні сторінки видань, що покращує сприйняття виставки 

користувачами. 

Структура віртуальної виставки, як і звичайної, повинна 

складатися з розділів, супроводжуватися цитатами, вступними 

статтями, ілюстративним матеріалом тощо. Виставка повинна бути 

зручною для сприйняття користувачем у веб-просторі та може 

містити наступні різновиди інформації: 

Дані про видання:  
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– візуальні (зображення обкладинки, оцифровані частини книги: 

передмова, вступ); 

– бібліографічні дані (бібліографічний запис + шифри фонду 

бібліотеки, що представляє виставку); 

– аналітичну інформацію (анотації, реферати до видань, рецензії, 

відгуки читачів); 

– оцифровані частини книги (розділи, найцікавіші витяги тощо); 

– посилання на повні тексти книги, якщо вони доступні в 

бібліотеці або в інтернеті. 

Додаткові матеріали за темою виставки, що існують в 

мережі: 

– посилання на інтернет-ресурси (біографії, критичні статті, 

рецензії, відгуки, тематичні сайти); 

– відомості про наявність книг в інших бібліотеках, інтернет-

магазинах тощо; 

– зображення: портрети, ілюстрації, фотографії тематичного 

характеру. 

Віртуальні виставки надають широкий спектр можливостей 

у виставковій діяльності. Їхні організатори можуть таким чином 

популяризувати бібліотечні фонди та рекламувати бібліотеку, 

а відвідувачі – задовольняти свої інформаційні потреби. 

Отже, виставка – це творчий погляд бібліотекаря на тему, що 

пропонується читачеві. Бажано не зупинятися на досягнутому 

й постійно поповнювати скарбничку форм роботи з книгою, 

користувачами, поєднуючи традиційні та інноваційні методи. 

 

 

Жорова О. О.,  

методист НМЦ ПТО  

в Чернігівській області 
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 ЩО ПОЧИТАТИ. РЕЦЕНЗІЇ. НОВИНКИ  
 

Бердинських, К. Єлюди : Теплі історії з Майдану / 

К. Бердинських. – К. : Брайт Букс, 2014. – 184 с. 

Близько 140 історій із блогу-щоденника «Єлюди» у «Facebook» 

оповідають про трудівників Майдану, героїв революції 2013 – 

2014 років. Тут медики й бізнесмени, журналісти і пенсіонери, 

студенти та священики, психологи, перукарі, художники та 

музиканти, менеджери, продавці, будівельники… 

…Ще безліч людей різних професій, котрі 

склали ядро Майдану, осердя нового 

громадянського суспільства, яке утворилося 

під час буремних революційних подій. Адже 

проект журналістки Крістіни Бердинських, на 

який у «Facebook», до речі, уже підписалися 

більше тринадцяти тисяч користувачів, це не 

просто розповіді про людей нового формату, 

які об’єдналися заради світлої мети 

воскресіння України – це оповідання про 

паростки сучасної громади. Майдан – це 

зразок ідеального соціуму, перемога бажаного 

над дійсним, модель новітнього українського 

суспільства, у якому чітко налагоджена комунікація, де кожен має 

свою потрібність у цій мікроструктурі. Хтось просто приходив на 

Майдан увечері й підмітав сніг, як 63-річний пенсіонер Іван із 

Києва, вірячи у нову Україну: «Я думаю, Україна зміниться після 

цього». Хтось спеціально приїхав із Луганщини, аби робити 

стрижку майданівцям, як це робила 18-річна Олена з Краснодона. 

Хтось відірвався від навчання в університеті Карпенка-Карого, щоб 

допомогти своїм незаконно затриманим друзям звільнитися, як 21-

річна Настя. Хтось здійснював потужну інформаційну роботу, 

координуючи гарячу лінію «Євромайдан SOS», як це робила 

викладач Києво-Могилянської академії Аліса… 

…А хтось просто розливав чай, чергував на кухні, керував 

охороною Майдану, їздив у Межигір’я до Януковича, читав лекції, 

рубав дрова, волонтерив у медичній та психологічній службах, 

безкоштовно викладав англійську, писав репортажі для різних 



 

 13

видань, малював плакати з лозунгами та портрети майданівців, 

допомагав фінансово, працював у канцелярській сотні, піснею та 

словом підтримував у морозяні дні побратимів… 

Цей список можна продовжувати й продовжувати. Ці малі 

і водночас справи укладають певну мозаїку нової України, де кожен 

насправді, яку б професію він не мав, виконує нову функцію. 

Майдан переродив свідомість людей, зробив її більш гнучкою, 

відкритою. Як би це не боляче сприймалося, не різало вуха, але 

саме смерті в центрі столиці, де обливалося кров’ю молоде й гаряче 

серце України, саме вони змінили вектор свідомості українців, 

змусили розвернутися в протилежний від совка та Росії бік і почати 

будувати Європу. 

Формат проекту «Єлюди» цілком компактний і зручний для 

читання. Кожен день нова історія, новий герой. Книжку можна 

опанувати дуже швидко, а можна й зачепитися за окремі 

зворушливі й сентиментальні історії, наприклад невзаємного 

кохання, болю та втрат. Є історії, які пробирають до сліз і спокійно 

їх читати неможливо. Як би там не було, із фотографій на читача 

дивляться різні погляди, очі: усміхнені й зажурені, щасливі 

й печальні, наповнені сумом і радістю. Але всіх їх об’єднує 

християнський тріумвірат: віри, надії та любові у славну будучину 

України, її щасливе майбуття в Європейській співдружності. 

Книжка Крістіни Бердинських засвідчує, що українці можуть 

об’єднатися й творити спільне майбутнє. Це вони продемонстрували 

під час колективної боротьби проти режиму зла, панування 

диктатора Януковича. Це вони демонструють і зараз, борючись за 

власну свободу, незалежність і власний європейський вибір. 

 

Горовий, Р. Ген воїна : оповідання, повісті / Р. Горовий. – Л. : 

Кальварія, 2014. – 160 с. 

Обкладинка та назва цієї збірки наштовхує на думку про 

радикальний зміст. Але попри ці підозри, «Ген воїна» аж ніяк не 

книжка з войовничо-агресивними мотивами. Безперечно вона 

містить і злободенну політичну тематику, і криваві вбивства. Але 

письменник Горовий навіть у цій книжці примудрився створити 

легку суміш кохання, ризику та війни, яка може зацікавити 

багатьох читачів. 
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Збірка стартує з маленького оповідання 

«Нижче неба», у якому жваво описується 

контраст бурхливих снів і не менш бурхливої 

дійсності, що поглинула головного героя 

Славка. Він брав активну участь 

у майданівських подіях, і ось, не встиг 

відпочити, як з’явилося нове випробування – 

АТО. «Це вже справжня війна, синку. Майдан 

був лише квіточками. А наразі – ягідки», – 

сказав командир Славка. Тож відважний 

Славко, як й інші громадяни України, 

опинився у вирі жахливих подій, і його молодій дружині Яні 

залишається лише молитися, аби він повернувся живий із 

військової операції. 

Другий твір надзвичайно миролюбивий. Ніяких війн, молитов, 

смертей та передчуття, що Апокаліпсис локалізувався в Україні. 

«Переїзд» – це одне-єдине життя сільського хлопця Євгена, якому 

23 роки, і він не з тих, хто сумнівається. Євген із тих людей, що 

діє, патріотів своєї малої батьківщини – села Підлипки. Живе за 

принципом «Треба ж перед тим, як побачити чужі краї, 

роздивитися свій». І цей простий принцип хоче прищепити своїй 

любові – киянці Жені. Фінал у цього експерименту залишається 

відкритим, але з голлівудським натяком на хепі-енд. 

Зовсім інша історія в «Буенос діас, Чіка». Герой цієї повісті 

Сергій терміново їде на Кубу, щоб врятувати свою сестру Оксану, 

яка зникла за дивних обставин. Згодом виявилося, що «на Кубі є 

все: ром, сигари, дешеві й не дуже, проститутки, героїн та 

морепродукти». Але, крім цих звабливих факторів, існує ще деяка 

загрозлива таємниця, що ось-ось відкриється для відчайдушного 

Сергія. І обернеться для нього і його сестри Оксани чимось 

катастрофічним. «Буенос діас, Чіка» – це ще не трилер, але щось 

близьке до нього. У будь-якому разі, екстремальні події на так 

званому острові Свободи – неабияка екзотика. Особливо для 

головного героя, який щойно побачив кубинський соціалізм і після 

цього нібито має померти. Майже за Хемінгуеєм. 

Вінець книжки – це повість «Ген воїна». Події відбуваються 

в наші часи, у зоні відчуження. «ЧАЕС» – саме слово як Дамоклів 

меч висить над усім твором. Таємна операція на півночі України, 
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напружені стосунки СБУ і ФСБ, загадкова дівчина Марічка й дід 

Василь, який допомагає цій дивачці в її таємній справі. Твір доволі 

динамічний, тож читач буде спостерігати за ризикованими 

й секретними переміщеннями людей по селах та містах, які 

поступово руйнуються майже 30 років після Чорнобильської аварії. 

Окрім красномовних деталей, у творі багато банальних, але 

актуальних висновків: «Будь-яка влада, у будь-якій країні і у будь-

які часи спрямовує всі сили на те, щоб утримати свої позиції. Про 

це свідчить уся історія Землі». 

Що ж таке насправді легендарний «ген воїна», викривається 

лише в кінці повісті. Це риса, притаманна Ноmo Sapiens, чи то 

природній відбір, чи то нестримне бажання конкурувати й нищити 

ворога: «Темна натура, або «ген воїна» таки передавався 

з покоління до покоління. Війни за їжу, потім за територію, потім 

за владу». Цю болючу «генетичну» тему Руслан Горовий змастив 

медом забороненого кохання, яке неодмінно мало трапитися навіть 

у творі, де змови та катастрофи змальовані спокійно, без зайвих 

хвилювань. 

 

Шкляр, В. Маруся / В. Шкляр. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 

2014. – 320 с. 

Роман «Маруся» Василя Шкляра виявився напрочуд 

актуальним чи навіть пророчим. Прикро, що українці так і не 

навчилися брати до уваги уроки своєї 

кривавої, героїчної та незламної боротьби за 

державність. Хоч події роману розгортаються 

в 1919 році, на його сторінках виразно 

проглядаються проблеми та виклики 

сьогодення. Важливою особливістю книги є її 

історична достовірність, адже за кожною 

подією тут – історичний факт. Письменник 

доволі часто наводить у тексті цитати з оригі-

нальних документів каральних загонів 

Червоної армії. 

За переконливими свідченнями Василя 

Шкляра, Маруся, або ж Олександра Соколовська, була реальною 

історичною особою, вчителькою гімназії. «Ви думаєте, мені 

подобається проливати кров? Я вчителька і брати мої були 
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вчителями. Ми не збиралися убивати. Але прийшов завойовник 

і тут уже є одна правда: або він тебе, або ти його. Інакше не 

буває», – каже вона із сумом своїм побратимам. «Москалі» будь-

якою ціною хотіли захопити й знищити легендарну отаманшу 

Марусю Соколовську, котра боролася за волю української землі від 

окупантів. Її життєвим кредо було «Смерть ворогам України». 

Життя і навіть смерть Марусі овіяна тужливим серпанком 

загадковості, котрий спонукає читача дошукуватися правди, разом 

з автором подорожувати дорогами відважних бійців Української 

Галицької армії: поручником Мироном Гірняком, сотником 

Станіміром та іншими Героями, котрі за вироком злої долі 

опинилися між «Білим» і «Червоним» полум’ям московської 

навали та змушені були приймати непрості рішення компромісів, 

переговорів, дипломатії заради порятунку армії та життя сотень 

патріотів України. Адже кожного Героя чекала вдома згорьована 

мати, сестра чи кохана дівчина. 

Кохання, вірність та відданість – це ті вічні постулати, без 

яких неможливо вижити в найжорстокішій борні з ворогом, у якого 

немає ані крихти моралі, людяності чи духовності. Двом люблячим 

до нестями серцям знову доведеться постати перед вибором між 

почуттями та обов’язком вибороти краще майбутнє для своєї 

України. 

Незважаючи на те, що, за словами письменника, «задум роману 

виник задовго до революційних подій на київському Майдані», всім 

єством читач може відчути вражаючі паралелі. Адже тепер, як і 

тоді, у буремному 1919, у перших рядах збройного протистояння 

гинули кращі сини України, «цвіт нації», представники 

інтелігенції, студентства та духовенства. Підступний ворог так само 

безжально нападав із засідки, у час оголошеного перемир’я. Одна 

частина київського майдану зустрічала вигуками «Слава!» синьо-

жовтий стяг української армії й топтала ненависний триколор 

ворога-окупанта, а інша – обурювалась і співала «Боже царя 

храни». 

 «Маруся» читається надзвичайно легко та інтригуюче, вона не 

відпустить вашу уяву від першої до останньої літери, а вкраплення 

в текст галицького діалекту стане незабутнім «смаколиком» для 

справжніх гурманів, які вміють оцінити роман, наче ковток 
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духмяної галицької кави, яка найкраще смакує під зоряним небом 

у товаристві коханого… 

І байдуже, що все це під ворожими кулями… 

 

Пагутяк, Г. Сентиментальні мандрівки Галичиною / 

Г. Пагутяк – Л. : Піраміда, 2014. – 192 с. 

Ця збірка географічних замальовок 

ідеальна для того, хто хоче «вхопити за хвіст» 

дух стародавньої Галичини. Протягом двох 

років письменниця Галина Пагутяк подорожу-

вала по містах та селах, окреслюючи контури 

власного «камерного» всесвіту, в якому кожне 

ім’я чи подію збережено, а не втрачено. Тож 

і назва книжки «Сентиментальні мандрівки 

Галичиною» навіяна не лише твором 

англійського письменника Лоренса Стерна (в 

чому Пагутяк швидко зізнається), а й 

нестримним бажанням збільшити свій ментальний досвід: «Мої 

подорожі – це просто розширення свідомості, де емоції 

викликають нові знання, а знання – емоції». 

Разом із Галиною Пагутяк розширять свою свідомість і читачі. 

Для цього лише потрібен відповідний настрій та допитливість, щоб 

сентиментально досліджувати численні західноукраїнські топоніми. 

Самбір, Мостиська, Кам’янка-Бузька, Белз, Ілів, Броди, Борислав, 

Дрогобич… Це лише деякі міста, охоплені мандрівною 

письменницею. Як би сказала сама Пагутяк, об’єкти негламурного 

туризму. Бо шанувальникам популярних маршрутів навряд чи 

прийдуться до смаку обшарпані автобуси, звичайнісінькі базари та 

захаращені руїни замків. Це та, зворотня сторона медалі, на яку не 

хочеться звертати увагу, але вона існує і нагадує про себе. 

Повсякденне буття сучасних галицьких містечок – царина 

старовини, яка суттєво змінилася під тиском часу, епох (особливо 

радянської), титанічними зсувами людської свідомості. 

Підкорюючи західноукраїнські простори, письменниця Галина 

Пагутяк майже вжилася в роль золотошукача, який вишукує 

коштовність серед піску чи бруду. І ось мигкотять у буденності 

дорогоцінні історичні факти та персоналії: гуманіст Ян Щасний 

Гербурт, трагічна Марина Мнішек, славетний Іван Франко та 
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нещодавно згаданий Бруно Шульц. Відомі постаті, чиї життя 

переплелися з Галичиною. Про це варто пам’ятати, але зазвичай 

ареал історичної пам’яті починається й закінчується на порозі 

краєзнавчого музею. Мешканці містечок зайняті банальним 

виживанням, тому їм не до історико-літературних рефлексій. Тож 

не дивує, що в «Сентиментальних мандрівках» Пагутяк постійно 

акцентує увагу на важливій ментальній установці – українці 

втратили бажання (чи можливість) дбати не лише про свої родини, 

але й про рідні міста. Загинула культура, яка передбачає постійну 

турботу за той дрібний світ, який нас оточує: «місцеве 

самоврядування, що існувало навіть у непрості часи феодалізму, 

давно померло». І ця байдужість до середовища у деяких галицьких 

жінок дивовижним чином поєднується з «комплексом Титанії», 

тобто несвідомим бажанням тягти всі родинні турботи на своїх 

плечах. 

Пильно досліджуючи минуле та сьогодення, Галина Пагутяк 

зауважує, що масштабна українська історія ХХ сторіччя лише 

формується. «Біда нашої історіографії в тому, що вона не створила 

єдиного потоку історичної свідомості. Поляки пишуть про поляків, 

українці пишуть про українців, євреї пишуть про євреїв… Ось така 

галицька історія, яку пишуть різні народи». Врешті-решт, варто 

з’єднати ці шматочки в повноцінну мозаїку. Тоді історія 

мультикультуральної Галичини постане перед українцями не як 

щось притрушене пилом та фрагментарне, а як цілісна та яскрава 

картина. 

 

Андрухович, С. Фелікс Австрія / С. Андрухович. – Л. : Вид-во 

Старого Лева, 2014. – 288 с. 

Книга «Фелікс Австрія» Софії Андрухович – одна з найбільш 

обговорюваних прозових новинок осені 2014 року. Роман з’явився 

друком у «Видавництві Старого Лева», а презентований на Форумі 

видавців у Львові. 
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«Фелікс Австрія» – чергова, свідома, десь 

аж трохи до (само)пародійності реконструкція 

міфу-ідилії про Галичину часів Австро-

Угорської монархії. Її сюжет – життя двох 

молодих жінок у Станіславові (нинішньому 

Івано-Франківську) часів зламу ХІХ і ХХ 

століть. Одна з них – пані Аделя, друга – її 

служниця Стефа. Проте їхні стосунки значно 

складніші від цієї елементарної ієрархії. 

Батько Аделі колись порятував їх обох зі 

страшної пожежі, а потім узяв Стефу до себе 

жити, виховував дівчат разом, і хоча між 

ними була й навіть зростала відстань, у чомусь вони залишилися 

ніби подругами, у чомусь ніби сестрами, а в чомусь і суперницями. 

Їхнє більш-менш урівноважене життя похитнулося, коли до 

будинку Аделі й Стефи прибився дивакуватий і шалено гнучкий 

хлопчик (на ім’я Фелікс, до якого апелює назва книжки) із 

мандрівного цирку, а неподалік оселився новий уніатський 

священик. Ці, здавалось би, не аж такі й шокуючі події призвели 

невдовзі до просто карколомних поворотів… 

 

Доляк, Н. Заплакана Європа : роман / Н. Доляк. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2013. – 288 с. 

Ризик розлучень серед емігрантів є біль-

ший, ніж якби вони залишилися вдома. Тобто 

еміграція спричиняє розлучення. Чому? 

Відповідь – очевидна: через стрес. Переїзд 

в іншу країну на постійне місце прожи-

вання – це великий стрес для психіки. 

Людина потрапляє в інше оточення, середо-

вище: культурне, мовне, соціальне, еконо-

мічне. Інша країна – це інший менталітет, 

інший спосіб життя. Адаптуватися до цього 

непросто, особливо, коли не знаєш мови, коли 

потрібно все починати з «нуля», а на руках, 

до того ж, дитина. Усе це викликає напругу, 

тривогу і, звісно ж, сварки, як спосіб зняття стресу. А кричимо ми, 

у першу чергу, на тих, хто поруч: чоловіка, жінку, дітей. 
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Саме так розвиваються події відбувається в родині Бабенків, які 

виїхали за кордон шукати кращого життя. Щастя. Як тисячі інших 

співвітчизників. 

У центрі роману – молоде українське подружжя Микола та 

Людмила Бабенки. Чоловік за будь-яку ціну намагається виїхати за 

кордон. Він готовий стати для цього політичним біженцем, 

використати вагітність дружини, змінити ім’я, аби лиш не жити 

в задрипаному українському райцентрі. Його дружина Людмила не 

хотіла б покидати своїх стареньких батьків та виїжджати невідомо 

куди. Однак вона вірить, що по-справжньому кохає свого чоловіка, 

вірить у його ілюзії про закордонне щастя. І ця віра дається 

Людмилі великим коштом. Спочатку вона дає гроші на документи, 

потім вистоює черги, щоб відкрити візу, працює за двох. Чоловік 

воліє жити на допомогу для безробітних. А одного разу, 

знесилившись фізично й психологічно після років поневірянь, 

Людмила ледь не втратила донечку, яку народила у Фінляндії. 

Попри розповіді знайомих, близьких (а кому ж вірити, як не 

тим, хто там побував і знає, як воно зсередини?) про комфортне 

життя у розвинутих країнах, дуже часто не все складається так, як 

бажалося. Романом «Заплакана Європа» автор правдиво показує: 

вірити, що європейці охоче приймають та надають притулок 

біженцям із Східної Європи (чи з інших країн третього світу), лише 

тому, що їм важче живеться через відсутність роботи, правовий 

і соціальний захист, це – дурити себе. Країна, як людина – у неї 

своє життя, своє минуле, теперішнє і майбутнє. Свої проблеми 

й досягнення. Пхатися в чуже життя лише тому, що тобі живеться 

гірше, це пхатися на чужу територію та порушувати її кордони. 

Навіть, якщо на це є офіційний дозвіл. Тому замість того, щоб 

і далі плекати ілюзії, варто не втрачати час і спробувати зробити 

щось для того, аби жилося краще в себе вдома, на своїй рідній 

землі. 

Легше всього втекти від проблем, прикинутися гомо-

сексуалістом чи лесбіянкою, розповісти представникам еміграційної 

служби про статеву дискримінацію. Важче з усім цим жити вдома. 

Інша справа, коли на батьківщині війна, і люди мусять тікати від 

смерті. «Коли Жужа слухала історії людей з інших країн, 

а особливо з Чорного континенту, розуміла, що вона, Бабенко 

Людмила Олегівна, в дівоцтві Жужелиця, її чоловік, Бабенко 
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Микола Васильович, та їхня донька Бабенко Євгенія Миколаївна, 

не мають жодного морального права просити притулку, займаючи 

місця тих, кому він дійсно потрібний. Адже люди, котрі чесно 

виборювали право вважатися політичними біженцями, жили 

раніше в умовах війни чи голоду. Такі думки дедалі частіше 

навідувалися до Людочки…» 

«Заплакана Європа» – роман автобіографічний. В одному 

інтерв’ю авторка розповідала, як у 90-му році зі своїм чоловіком 

вирішили втекти з Радянського Союзу. На той час вона була на 

сьомому місяці вагітності (як і її героїня Людмила Бабенко), і їй 

також довелося маскувати вагітний живіт, бо на третьому місяці 

вагітності жінок із Союзу за кордон не пускали. 

Єдине, з чим можна посперечатися, це – назва роману, яку 

важко зрозуміти. Про яку Європу йдеться? Східну, Західну? І чому 

вона заплакана? Звісно, без смутку та жалю роман читати 

неможливо, він породжує саме такі переживання. Але в книжці 

радше йдеться про те, як формується зрілість молодої жінки, 

у тому числі, її національна ідентичність. 

Цю книжку варто прочитати кожному, щоб вкотре зрозуміти, 

де твій дім, твоє серце, твоє життя. 

 

Вишневський, Я. Л. GRAND готель : роман / Януш 

Леон Вишневський; пер. з пол. Т. Чужа. – К. : Рідна мова, 2014. – 

272 с. 

Людські долі, таємниці й драми. Іншими 

словами, шматки життя становлять ключову 

тематику творчості відомого польського 

письменника Януша Леона Вишневського. 

Роман «Grand» (в українському перекладі 

«Grand готель») належить саме до таких 

творів автора. 

Готель «Ґранд» у Сопоті – місце, де свого 

часу зупинялися Адольф Гітлер, Шарль де 

Голль, Алла Пугачова, Володимир Путін, Мік 

Джаггер і куди навідуються й головні 

персонажі роману. Дехто вгамувати любовну спрагу, а хтось 

вирішити матеріальні проблеми, трапляються навіть і такі, хто 
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безрозсудливо кидається у вир шаленства адюльтеру чи ті, хто 

шукає місце для самогубства… 

«Grand готель» – це історії та долі пожильців із шести 

готельних номерів: жебрака Лихенького та його благочинниці 

Юстини, покоївки Люби, священика Максиміліана фон Давнітца, 

безтурботної багатійки Вероніки Пентля, єврея-мандрівника 

Шимона Ксенбергера та паркінсонщика Йахіма Марії Покути. 

Вишневський входить без дозволу в готельні номери цих людей, 

у їхні долі й навіть їхні ліжка, щоб дізнатися самому та поділитися 

з читачем про те, що саме привело їх у «Ґранд». 

Зворушливим є початок, де репортерка, на ім’я Юстина, 

знайомиться з безхатченком Лихеньким. Можна розчулитись до 

сліз, читаючи уривки про бідняка та добрячку-журналістку, 

а також про грубу несправедливість соціальної нерівності, де немає 

місця ні жалю, ні милості. Автор ніби спеціально підкреслює це. 

У «Ґранді» порушується тема атракціонізму, яка дотична до історії 

з Лихеньким – брудним, страшним підстаркуватим чоловіком. І 

наголошується на тому, що в наш час «кара за потворність 

непомірно вища, ніж нагорода за красу». Хоча «Абсолютно 

оманливим є переконання, що краса дорівнює добру». 

Юстина ж не лише талановита журналістка з пораненим 

амурним життям, а ще мудра й мисляча людина. Вона є одним із 

лобістів думки автора у творі. Вважає кохання подругою страху. 

Кохання як щось егоїстичне, що вимагає безапеляційної взаємності. 

Вважає готелі, і це цілком справедливо, імітацією дому та 

нейтральною територією для зрадників і безумців, що хочуть 

відчути свободу. Не залишать читача байдужими й інші персонажі, 

чиї життєві історії, безсумнівно, вразять, викличуть як подив, так і 

жаль. 

Також варто уваги зображення Вишневським періоду 

нацистської окупації, а також висвітлення ним теми євреїв 

і польського патріотизму. Часи нацистсько-німецького рейху 

пронизані відтворенням двоякості німців – люб’язність і одночасну 

жорстокість. Щодо євреїв, то в Польщі, очевидно, їх досить багато, 

і багато євреїв емігрувало з комуністичної Польщі. Часом здається, 

що автор приділяє цій нацменшині надто велику увагу. Однак 

відчувається й патріотична свідомість автора-поляка: любов до 

рідної мови, захоплення традиціями та історією. Попри це, вустами 
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Шимона Ксенбергера поляки звинувачуються в неорганізованості, 

політичних абсурдах, ортодоксальному католицизмі на межі 

відсталості та лицемірства, у національній пихатості та 

антисемітизмі, який веде до гомофобії й расизму. 

Що ж до тексту, то Вишневський – тонкий оповідач із 

рідкісним стилем. Читачеві не слід сподіватись швидко 

проковтнути книгу, бо автор триматиме у напруженні до останньої 

сторінки. В українському перекладі деякі діалоги та уривки 

викладені російською. 

«Grand готель» у першу чергу буде цікавий поціновувачам 

творчості Януша Леона Вишневського; тим, кому цікава польська 

душа; тим, хто полюбляє покопирсатися в людських драмах; тим, 

хто мріє хоча б кілька годин побувати в шкурі іншої людини, кому 

потрібні гострі відчуття, бо Вишневський пише так, наче ти все 

бачиш на власні очі, наче відчуваєш палку пристрасть, біль, 

страх і бризки моря, біля якого розташований готель «Ґранд». 

 

 (За матеріалами інтернет-видання «Друг читача») 
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