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 ІННОВАЦІЇ   
 

Сервіс «Prezi», або Створюємо презентації «у хмарах» 

Мультимедійні презентації – потужний інструмент, який 

допомагає доносити власні ідеї до аудиторії найбільш ефективним 

і наочним способом. Зазвичай для їх створення використовують 

програму «PowerPoint», яка є частиною пакету «Microsoft Office». 

Проте сьогодні з’являється все більше альтернативних інструментів. 
Одним із кращих серед них є, на мою думку, сервіс «Prezi», 

представлений у 2009 році компанією «Prezi Inc». 

«Prezi» – «хмарний» 

сервіс1 для створення інтер-

активних мультимедійних 

презентацій.  

На відміну від звичних, 

лінійних, презентацій «Power-
Point», які складаються з окремих слайдів, у цьому середовищі 

можна створювати цікаві нелінійні документи з нестандартними 

анімаційними переходами між кадрами: перегортання сторінок 

книги, перехід у різні кімнати приміщення, проходження 

звивистого шляху, стрибання сходинками тощо. Усю презентацію 

можна згорнути в одну картинку та, навпаки, кожен окремий її 

елемент збільшити для детальнішого вивчення та привернення 

уваги. Можливості «Prezi» дозволяють розміщувати в презентації 

текст, зображення, відео, PDF-документи, працювати з веб-
сторінками, використовувати активні посилання. Це робить 

презентацію привабливішою, дозволяє подати ідеї більш творчо та 

продуктивно. 

Важливою перевагою сервісу «Prezi» є можливість групової 

роботи над документом, що дуже корисно під час створення 

спільних проектів.  

Процес створення нелінійних презентацій за допомогою сервісу 

«Prezi» складається з кількох нескладних кроків. Давайте 
розглянемо їх докладніше. 

                                                 
1 «Хмарні» технології – технології обробки даних, у яких комп’ютерні ресурси 

надаються інтернет-користувачу як онлайн-сервіси. 
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Реєстрація користувача 

«Prezi» доступний лише зареєстрованим користувачам, тому 

роботу над презентацією слід починати зі створення облікового 
запису.  

Увага! Окрім реєстрації, можливий також варіант входу на сайт че-

рез обліковий запис у соціальних мережах «Facebook» та «LinkedIn». 

Для його створення потрібно перейти за посиланням: 

http://prezi.com на головну сторінку сайта та у вікні, що відкри-

лося, натиснути кнопку «Pricing» («Ціноутворення») (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Головна сторінка сайта «Prezi» 

Сервіс «Prezi» є умовно безкоштовним і пропонує чотири 

варіанти його використання. Тому наступною відкриється сторінка, 

на якій користувачу пропонують обрати зручний для нього 

тарифний план.  
Для того, щоб користуватися «Prezi» безкоштовно, обираємо 

тариф «Public» («Відкритий») та натискаємо кнопку «Сontinue 

Free» («Продовжити безкоштовно») (див. рис. 2). Можливості цього 

тарифного плану є цілком достатніми для початківців.  

� 
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Рис. 2. Тарифні плани «Prezi» 

У вікні, що відкрилося, заповнюємо реєстраційну форму, де 

вказуємо такі дані: 

«First name» («Ім'я»);  

«Last name» («Прізвище»); 

«Email» («Адресу електронної поштової скриньки») – (надалі ця 

адреса буде вашим ім’ям (логіном) для входу на сайт); 
«So what do you do?» («Рід занять») (варіанти потрібно обрати зі 

списку, що випадає після натискання кнопки) (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Заповнення реєстраційної форми 
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Після того, як усі поля заповнені, натискаємо кнопку «Create 

your free Public account» («Створити відкритий обліковий запис») 

(див. рис. 4). 

 
Рис. 4. Реєстрація користувача 

Якщо все заповнено правильно, система видасть повідомлення 

про успішну реєстрацію. Для того, щоб продовжити роботу, 

потрібно натиснути кнопку «Get sterted» («Почати») ( див. рис. 5). 

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

його, при потребі, завжди можна було знайти. 

 
Рис. 5. Заповнення реєстраційної форми 

Після реєстрації Вам продемонструють усі основні можливості 
сервісу у вигляді короткого посібника із чотирьох сторінок. Його 

� 
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можна переглянути, натискаючи стрілку з правої сторони екрана, 

або ж відразу закрити (див. рис. 6). 

 
Рис. 6. Демонстрація можливостей сервісу 

Після останнього кадру презентації з’явиться вікно з вітанням та 

пропозицією розпочати роботу. Натисніть кнопку «Start creating» 

(«Почати створювати») та починайте до створювати свою першу 

презентацію в «Prezi» (див. рис. 7). 

 
Рис. 7. Початок роботи 

Реєстрація здійснюється один раз на початку роботи в середо-

вищі. Надалі перед кожним сеансом потрібно виконувати авториза-

цію. Для цього необхідно перейти за посиланням: http://prezi.com 
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та у вікні, що відкрилося, натиснути кнопку «Log in» («Увійти») 

(див. рис. 8). 

 
Рис. 8. Авторизація 

На сторінці, що відкрилася, ввести ім’я користувача (ним 

є адреса електронної пошти, яку Ви використовували для 

реєстрації), пароль та натиснути кнопку «Log in» («Увійти») (див. 

рис. 9). 

 
Рис. 9. Вхід у середовище «Prezi» 
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Власна сторінка користувача «Prezi» 

Після авторизації користувач потрапляє на власну сторінку, 

яка створюється сервісом автоматично і є одним із способів 
ефективної організації роботи в середовищі (див. рис. 10). 

 
Рис. 10. Власна сторінка користувача «Prezi». Вкладка «Your prezis» 

Сторінка користувача складається із чотирьох вкладок.  

Перша вкладка – «Your prezis» («Ваші презентації») (див. рис. 

10). На неї користувач потрапляє одразу після входу. Тут можна 

створювати презентації або ж переглядати вже готові. Усі 

презентації можна доопрацьовувати, редагувати та видаляти. 
Друга вкладка – «Explore» («Дослідження»). Тут знаходяться 

приклади готових презентацій, створених іншими користувачами 

сервісу. Доцільно переглянути декілька з них, щоб мати уявлення 

про можливості сервісу та стандарт вигляду презентацій (див. 

рис. 11). 
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Рис. 11. Вкладка «Explore» 

Третя вкладка – «Learn & Support» («Навчання та 
підтримка»). Тут демонструється покрокове відео про те, як 

зареєструватися, почати створювати презентацію он-лайн тощо 

(див. рис. 12).  

 
Рис. 12. Вкладка «Learn & Support» 

Четверта вкладка – «Go pro!» («Професіоналам»). Перейшовши 

на неї, можна змінити тарифний план (див. рис. 13). 
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Рис. 13. Вкладка «Go pro!» 

Створення презентації 
Для того, щоб створити презентацію, потрібно на власній 

сторінці, у вкладці «Your prezis» («Ваші презентації»), перейти 

в режим створення презентації, натиснувши кнопку «New prezi» 

(«Нова презентація») (див рис. 14). 

 
Рис. 14. Початок створення презентації 

Передусім потрібно обрати шаблон для майбутньої презентації, 

бажано, тематично близький до майбутнього документа. Для цього 

у вікні, що відкрилося, натиснути один раз лівою кнопкою мишки 
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на зображенні шаблону, який вам сподобався, потім – кнопку «Use 

Template» («Використати шаблон») у нижньому лівому куті екрана 

(див рис. 15). 

 
Рис. 15. Обрання шаблону презентації 

Також можна створити власний шаблон, натиснувши кнопку 
«Start blank prezi» («Початкова сторінка «Презі»). 

Наступний крок – наповнення презентації. У вікні редактора, 

що відкрилося,  можна вносити зміни в обраний шаблон (див. 

рис. 16).  
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Рис. 16. Вікно редактора презентації 

Центральну частину вікна займає робоча область. Тут 

розміщуються тексти, зображення, відео, настроюється перехід між 
ними. Кожний елемент може бути збільшений або зменшений за 

допомогою кнопок «+/—», що розташовані праворуч (див. рис. 17). 

 
Рис. 17. Центральна частина вікна редактора презентацій 

Ліворуч знаходиться панель, на якій розміщено ескізи об’єктів 

майбутньої презентації, що нагадує режим роботи в програмі 

«PowerPoint» (див. рис. 18). Якщо натиснути один раз ліву кнопку 

мишки на будь-якому ескізі, відповідний об’єкт відобразиться 
в робочій області, у нього можна буде вносити зміни (вміщувати 

текст, зображення, відео тощо). Перетягуючи ескізи мишею, можна 

змінювати порядок об’єктів у презентації.  
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Рис. 18. Панель ескізів майбутньої презентації 

У верхній частині вікна розміщено панель інструментів (див 

рис. 19). Вона містить наступні кнопки:  

«Скасувати дію»   (скасовує останню внесену зміну. Дію 

можна також скасувати, натиснувши клавіші Ctrl+Z); 

«Повернути зміну» (повертає останню зміну. Зміну можна 
також повернути, натиснувши клавіші Ctrl+Y); 

«Зберегти документ» ; 

«Вставити об’єкт» (дозволяє вставляти в презентації 
малюнки, фотографії, графіки й діаграми, відео та аудіофайли, 

PDF-документи тощо); 

«Налаштувати презентацію» (дозволяє обрати тему 
оформлення презентації, змінити фон, налаштувати переходи між 

об’єктами тощо); 

«Переглянути презентацію» ; 

«Поділитися презентацією» (дозволяє налаштувати 
спільний доступ до створеного документа та поділитись 

презентацією в соціальних мережах); 

«Налаштування програми» ; 

«Довідка» ; 
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«Вийти з режиму редагування презентації» . 

 
Рис. 19. Панель інструментів «Prezi» 

Щоб почати роботу з об’єктом, потрібно його збільшити. Для 
цього треба натиснути на нього в робочій області один раз лівою 

кнопкою мишки (див. рис. 20).  

За допомогою меню, що з’явилося, можна:  

- переміщувати об’єкт («долонька» у центрі); 

- змінювати розмір об’єкта на фіксовану величину 

(знаки +/—); 

- вилучити об’єкт (кнопка «Delete»); 

- редагувати вміст об’єкта (кнопка «Zoom to Frame»). 

Натиснувши кнопку «Zoom to Frame» («Перегляньте кадр»), 

можна починати роботу з окремим елементом презентації. Це також 

можна зробити, натиснувши на ескізі елемента в лівій частині 
екрана. 
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Рис. 20. Початок роботи з об’єктом 

На об’єктах, генерованих програмою, уже є деякі стандартні 

текстові та графічні елементи, кожен із яких можна змінювати 

відповідно до теми своєї презентації.  

Для введення тексту потрібно натиснути один раз лівою 

кнопкою мишки на написі «Click to add text» («Натисніть для 

введення тексту») (див. рис.21). 

 
Рис. 21. Введення тексту 

Після цього з’явиться рамка для написання тексту та панель 

інструментів для роботи з ним, яка дозволяє збільшувати/зменшу-

вати розмір шрифту, змінювати його колір, варіанти написання 

(жирний, курсив), додавати до тексту фон, визначати його 
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вирівнювання (ліворуч, праворуч, за центром), створювати 

марковані списки тощо (див рис. 22). Подвійне натискання лівої 

кнопки мишки створить нову текстову рамку. 

 
Рис. 22. Форматування тексту 

Для простоти та єдності оформлення всі написи можуть 

належати до однієї з трьох категорій: «Title» (заголовок), «Subtitle» 

(підзаголовок) та «Body» (звичайний текст). Варто зауважити, що 

в категорії «Title» (заголовок) не підтримуються кириличні 

шрифти, тому використовувати її у презентаціях українською 

мовою не можна. Також кирилиця може не підтримуватися 

у деяких темах оформлення. У такому випадку потрібно обрати 

іншу тему («Customize Theme»). 
Варіанти написання шрифтів у кожній категорії змінюються 

в залежності від обраної теми оформлення презентації. Змінити 

тему можна, натиснувши кнопку «Customize Theme» («Налашту-

вати тему»). 

У «Prezi» до об’єктів презентації можна додавати фотографії, 

інші зображення, графічні символи, діаграми, відеоролики, 

аудіозаписи, посилання на файл чи презентації «PowerPoint» тощо.  

Для завантаження зображень у презентацію зображень потрібно 
натиснути кнопку «Insert» («Вставити») у верхньому меню й обрати 

пункт «Image» («Зображення»). Зображення можна завантажити із 

власного комп’ютера (дозволені формати JPG, PNG і GIF, 

максимальний розмір зображення – 2880×2880 пікселів, 
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максимальний розмір файла – 50 Мбайт) чи обрати з колекції 

«Prezi» у правій частині вікна (див. рис. 23). 

 
Рис. 23. Завантаження зображень у презентацію 

Щоб завантажити зображення з комп’ютера, потрібно 

натиснути кнопку «Select Files» («Обрати файли»), вибрати потрібне 

зображення в папці, що відкрилася, натиснути на ньому один раз 
лівою кнопкою мишки та натиснути кнопку «Відкрити» (див. 

рис. 24). Для того, щоб вставити зображення з колекції «Prezi», 

достатньо перетягнути його в робочу область за допомогою лівої 

кнопки мишки. 

 
Рис. 24. Завантаження зображень із комп’ютера 
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 Вставлені в презентацію зображення можна нахиляти, здійснювати 

базове редагування (додавати рамки, спецефекти тощо), змінювати 

їх розмір, положення, групувати кілька зображень, видаляти їх та 

ін. Кнопки виконання цих операцій з’являться, якщо натиснути на 

зображенні один раз лівою кнопкою мишки (див. рис. 25). 

 
Рис. 25. Редагування зображень 

Для завантаження в презентацію інших медіафайлів (відео-

роликів тощо) потрібно натиснути кнопку «Insert» («Вставити») 

у верхньому меню й обрати в списку пункт «From File» («Із файла») 

(див. рис. 26).  

 
Рис. 26. Завантаження інших файлів у презентацію 
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Завантажувати можна наступні типи файлів: 

- флеш-анімації у форматі SWF; 

- відеофайли у форматі FLV і F4V; 

- PDF-файли, а також конвертовані в цей формат файли, 
підготовлені у форматах PPT і XLS (PDF-файли вставля-

ються окремими об’єктами, які можна редагувати). 

Для того, щоб додати до презентації відеофайл, розміщений на 

сервісі «YouTube», потрібно натиснути кнопку «Insert» («Вста-

вити») у верхньому меню й обрати пункт «YouTube video…» 

у списку (див. рис. 27). 

 
Рис. 27. Розміщення фідеофайлів з «YouTube» 

У поле «Insert YouTube» («Вставити YouТube»), що з’явилося 

на екрані, потрібно вписати html-код для вставки відео, 

генерований сервісом «YouТube», та натиснути кнопку «Insert» 

(«Вставити») (див. рис. 28).  

Увага! Відео буде відображатися тільки під час показу презентації он-

лайн. � 
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Рис. 28. Розміщення відеофайлів з «YouTube» 

Для того, щоб додати до презентації фонову музику чи звуковий 

супровід, потрібно в меню «Insert» («Вставити») обрати пункт «Add 

Background Music…» («Додати фонову музику») (див. рис. 29). 

 
Рис. 29. Додавання фонової музики 

За допомогою пункту «Symbols&Shapes» («Символи та форми») 

у меню «Insert» («Вставити») до презентації можна додавати 
різноманітні графічні об’єкти, створювати схеми тощо. Для того, 



 22

щоб вставити графічний об’єкт із колекції «Prezi» у презентацію, 

потрібно перетягнути його в робочу область за допомогою лівої 

кнопки мишки. Натиснувши на об’єкті один раз лівою кнопкою 

мишки, можна перейти в режим його редагування (див. рис. 30). 

 
Рис. 30. Вставляння графічних об’єктів 

Посилання (Url-адреси) вставляються в презентацію у вигляді 

тексту, наприклад: http://prezi.com. Після закінчення редагування 

й поточного збереження презентації текст автоматично 

перетвориться в гіперпосилання. Наприклад: http://prezi.com. 

Якщо натиснути кнопку «Edit Pass» («Редагувати переходи»), 

можна перейти в режим редагування переходів між об’єктами (це 

також можна зробити, клацнувши двічі на номері об’єкта в робочій 

області). Він дозволяє змінювати кількість об’єктів презентації, 
корегувати шляхи переходу між ними, додавати до об’єктів 

анімаційні ефекти тощо (див рис. 31). 
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Рис. 31. Режим редагування переходів між об’єктами 

Натискання кнопки «Add current view» («Додати поточний 

об’єкт») також дає можливість додати додатковий об’єкт. Після 

завершення редагування траєкторій потрібно клацнути кнопку 

«Done». 

Результат можна переглянути, натиснувши кнопку «Start pre-

senting» («Почати перегляд») « » на панелі інструментів. 

 
Збереження та керування презентацією 
Усі зміни, що вносяться в презентацію, зберігаються 

автоматично. Для примусового збереження потрібно натиснути 

кнопку «Saved at» («Збереження») « » на панелі інструментів. 
У збережену презентацію в будь-який час можна внести зміни 

(виправити помилки, додати інформацію тощо). Для цього потрібно 

зайти у власний кабінет «Prezi», знайти потрібну презентацію та 

натиснути кнопку «Edit» («Редагувати») (див. рис. 32). 
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Рис. 32. Внесення змін у збережену презентацію 

Презентації «Prezi» зберігаються он-лайн. За умовами 

безкоштовного тарифного плану вони є публічними, тобто всі 

бажаючі можуть їх переглядати на сайті сервісу. Також можна 

надіслати друзям посилання на презентацію чи поділитись ним 

у соціальних мережах. Для цього потрібно відкрити презентацію на 
сайті «Prezi» та натиснути кнопку «Share» («Поділитися») 

у нижній частині екрана та скопіювати посилання у вікні, що 

відкрилося (див. рис. 33, 34). 

 
Рис. 33. Створення посилання на презентацію 
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Рис. 34. Посилання на презентацію 

Для експорту файла з презентацією на жорсткий диск 

комп’ютера й показу його в режимі офф-лайн (без доступу до 

інтернету) потрібно  натиснути кнопку «Download» («Завантажити») 

у нижній частині екрана (див. рис. 35). При цьому на Вашому 

комп’ютері буде створено папку з програвачем та файлом флеш-

ролика презентації. 

 
Рис. 35. Зберігання презентації на комп’ютер 
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Для того, щоб розмістити презентацію на іншому веб-ресурсі 

(сайт, блог тощо), потрібно натиснути кнопку «Embed» («Вставити») 

та у вікні, що відкрилося, скопіювати html-код для вставки на сайт 

(див. рис. 36, 37). 

 
Рис. 36. Створення коду вставки 

 
Рис. 37. Код вставки 

Бажаю Вам успіхів! 

Олена Проців,  

завідувачка відділу інформації  

Тернопільської ОУНБ 
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 «Бібліотеки Миколаївщини: модельний формат розвитку»: 

професійний навчальний візит до бібліотек  

Миколаївської області 
 

Найбільш яскравою характеристикою 

бібліотеки майбутнього уявляється не 

так її зовнішній вигляд, скільки інтелек-

туальна діяльність в її стінах – та 

діяльність, яка була відмінною рисою 

кожної бібліотеки в усі часи, починаючи 

з Александрійської... 

Дж. Х. Шира 

 

19–21 травня 2015 року 

відбувся професійний навчаль-
ний візит до книгозбірень 

Миколаївської області, який 

організувала Миколаївська об-

ласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О. Гмирьова за 

участю Миколаївського регіо-

нального відділення УБА та за 

підтримки програми «Бібліо-
міст». У зустрічі взяли участь 15 бібліотечних фахівців із 

Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської, 

Рівненської, Тернопільської та Харківської областей. 

Тема зустрічі – «Бібліотеки Миколаївщини: модельний формат 

розвитку». 

Модельна бібліотека – це сучасна форма існування 

бібліотечного закладу, універсальна інформаційно-культурна 

установа, здатна ефективно виконувати інформаційну, освітню, 
культурну та просвітницьку функції. Це бібліотека, яка має 

оптимальний стандартний набір матеріальних та інформаційних 

ресурсів, який є необхідним мінімумом для здійснення якісного 

бібліотечно-інформаційного обслуговування населення. 

Основними принципами, що визначають зміст діяльності 

модельної бібліотеки, є: 

- надання всім громадянам рівного доступу до інформації; 
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- доступність різного виду послуг; 

- забезпечення свободи читання; 

- надання бібліотечних документів та інформації всім 

категоріям населення, відповідно до їх потреб; 

- доступ до знань та інформації в безпосередній близькості до 

місця проживання. 

Процес створення модельної бібліотеки передбачає такі 

компоненти: 

- організація сучасного комфортного середовища (капітальний 
ремонт приміщення); 

- благоустрій прилеглої території; 

- оновлення основного ядра книжкового фонду, виходячи 
з нормативів обласного модельного стандарту; 

- поточне комплектування фонду на всіх видах носіїв; 

- підписка на періодичні видання; 

- автоматизація бібліотечних процесів; 

- доступ до інформаційних ресурсів інтернету і регіональних 

бібліотек; 

- навчання персоналу практичним навичкам використання 
нових технологій у бібліотечно-інформаційному обслуго-

вуванні користувачів. 

Модельні бібліотеки пропонують користувачам широкий 

діапазон довідкових та інформаційних послуг, у тому числі: 

- доступ до інформації на різних видах носіїв; 

- складання тематичних бібліографічних списків та посібників; 

- надання фактографічних довідок, у тому числі телефоном та 

електронною поштою; 

- підготовка проблемно-аналітичних і тематичних оглядів 
документів;  

- консультування користувачів із різних питань. 

Обслуговування користувачів здійснюється в режимі 

локального та віддаленого доступу до інформаційних ресурсів. 

Модельна бібліотека є творчою лабораторією для подальшого 

навчання на її базі бібліотечних працівників, представників органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.  
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Модельні бібліотеки, створені в одному організаційно-техно-

логічному форматі, мають «власне обличчя» та, як правило, від-

різняються своїм змістом, стилістикою, дизайном, що допомагає їм 

підтримувати високий статус у місцевому співтоваристві. Модельна 

бібліотека – це не тільки зміна вивіски та інтер’єру, а й пере-

орієнтація діяльності книгозбірні на інтереси місцевої громади, абсо-

лютно нові напрямки роботи, які якісно змінюють життя людей. 

Створення модельних бібліотек стало головним завданням 

обласних методичних центрів Миколаївщини.  
Уже кілька років поспіль Миколаївська обласна універсальна 

наукова бібліотека (ОУНБ) ім. О. Гмирьова комплексно вивчала 

проблеми сільських бібліотек шляхом проведення регіональних 

маркетингових та соціологічних досліджень, аналізу та 

прогнозування розвитку сільських бібліотек, моніторинг реального 

стану, діяльність фокус-груп із числа місцевої громади. 

Результатом стала розробка «Моделі публічної бібліотеки 

Миколаївського регіону», яка нині застосовується в роботі бібліотек 
області. Мета впровадження модельного формату діяльності – 

створення умов для всебічного розвитку бібліотек, формування на 

їхній базі сучасних інформаційних і просвітницьких центрів, 

залучення уваги до соціальних проблем, надання громаді 

необмеженого доступу до інформації, якісне підвищення інформа-

ційної грамотності населення.  

У Миколаївській області створено кілька моделей публічних 

бібліотек, зокрема: 

- бібліотека-центр громадської активності; 

- бібліотека-центр відродження народної культури та крає-
знавства; 

- бібліотека-центр дозвілля; 

- бібліотека-центр підтримки незахищених верств населення; 

- бібліотека-центр міжособистісного спілкування; 

- бібліотека-центр екологічної інформації; 

- бібліотека-центр сімейного читання; 

- бібліотека-центр виховної роботи з дітьми; 

- бібліотека-центр популяризації творчості читачів; 

- бібліотека-центр проектної діяльності; 

- бібліотека-центр правового інформування; 

- бібліотека-центр соціально-освітньої інформації тощо. 
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Під час навчальної поїздки на Миколаївщину бібліотечні 

фахівці з інших областей України мали змогу ознайомитися ближче 

з особливостями діяльності модельних бібліотек та їх роллю в житті 

місцевих громад. 

Візит розпочався з Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова. 

Учасники ознайомилися з професійними напрацюваннями колег 

у рамках аналітичного огляду «Бібліотеки Миколаївської області: 

складові професійної діяльності», проектами та ініціативами ОУНБ 

ім. О. Гмирьова регіонального значення під час презентації 
«Бібліотека: професійний пошук, інновації, розвиток», серед яких: 

адвокаційна кампанія «Регіональна бібліотечна асоціація: 

спільними зусиллями розвиваємо громади», «Створення мережі 

дистанційних консультаційних центрів для підприємців у бібліо-

теках Миколаївської області», «Мобільні бібліотеки Микола-

ївщини – простір для розвитку», «Вихідний день – у бібліотеці!». 

 
Виступ директора Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова  

Вікторії Вікторівни Агаркової  
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Творчо провели майстер-клас «Книжкові інсталяції в бібліотеч-

ному просторі».  

 
Під час майстер-класу «Книжкові інсталяції в бібліотечному просторі» 

Книжкові інсталяції – неформатні книжкові виставки, 

просторові композиції книжок та інших елементів – іграшок, 

природних матеріалів, побутових предметів тощо. Їх завдання – 

привернути увагу користувачів до книги, занурити їх в особливу 

атмосферу бібліотеки, сприяти виникненню інтересу до читання. 

Ось декілька інсталяцій миколаївських колег: 

 
Книжкова інсталяція «Час читати» – бібліотекар,  

виконаний у дусі картин  Дж. Арчимбольдо 
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Книжкова інсталяція  «Літо з улюбленою книгою» нагадує читачам,  

що у відпустку потрібно взяти цікаву книгу 

 

 
Книжкова інсталяція  «Час іти до бібліотеки!» 
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Книжкова інсталяція «Бібліобар» пропонує «літературну» дієту  

для гурманів на будь-який смак 

 
Книжкова інсталяція «Магія читання» 

Думаю, ця незвичайна форма популяризації книги та читання 

використовуватиметься й тернопільськими бібліотекарями. 

Цікавим для учасників став інтерактивний захід у Кашта-

новому сквері у рамках ініціативи «Відкрита мобільна бібліотека – 

простір для розвитку», що об’єднав мешканців міста різного віку. 

На відкритому бібліотечному майданчику відбувалися різноманітні 
заходи для відвідувачів: ігри, вікторини, майстер-класи для дітей 

та дорослих, цікаві зустрічі й тематичні екскурси. Усі бажаючі 
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мали можливість стати користувачами бібліотеки, отримавши 

читацький квиток, чи просто почитати книгу, журнал у сквері. 

 
Мобільна бібліотека в Каштановому сквері 

У другій половині дня відвідали обласну бібліотеку для дітей 

ім. В. О. Лягіна («Метаморфози бібліотечного простору»), де 

особливу увагу присутніх привернули професійні напрацювання, 

проекти та програми книгозбірні. 

 
У Миколаївській обласній бібліотеці для дітей ім. В. О. Лягіна 

Наступного дня в рамках презентації бібліотек Жовтневого 

району «Модельні бібліотеки у соціокультурному просторі громади» 
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учасники заходу відвідали 5 сільських бібліотек-філіалів Жовтневої 

ЦБС: Бармашівську, Воскресенську, Мішківську, Мішково-Погорі-

лівську, Первомайську. Гості ознайомилися з досвідом надання 

електронних послуг, результатами проектної, фандрейзингової 

діяльності, ефективної співпраці з владою та громадою. Незабутні 

враження на учасників справили режисерський майстер-клас 

«Сучасна бібліотека – центр інформації, духовного розвитку та 

організації дозвілля» у Воскресенській сільській бібліотеці-філіалі, 

флешмоб «Всі до бібліотеки!» на подвір’ї Бармашівської сільської 
бібліотеки  та виступ поетів-аматорів літературного об’єднання 

«Натхнення» у «Бібліоресторані». 

 
У Мішківській сільській бібліотеці-філіалі Жовтневої ЦБС 

 
Флешмоб «Всі до бібліотеки!» у Бармашівській сільській бібліотеці-філіалі 

Жовтневої ЦБС  
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Режисерський майстер-клас «Сучасна бібліотека – центр інформації, 

духовного розвитку та організації дозвілля» у Воскресенській сільській 

бібліотеці-філіалі Жовтневої ЦБС 

 
Виступ поетів-аматорів літературного об’єднання «Натхнення» 

у «Бібліоресторані» Бармашівської сільської бібліотеки-філіалу Жовтневої ЦБС 

«Інноваційний бриз Березанської ЦБС» – під такою назвою 

відбувся візит до бібліотек Березанщини. Березанська центральна 

бібліотека та бібліотека для дітей представили у форматі «живого 

журналу» діяльність гуртка «Мудрий павучок», інтернет-центру 

«Унікум», Дистанційного консультаційного центру для 
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підприємців, Університету третього віку, сімейного клубу «Серця 

двох», юнацького театру-студії «Точка зору». Відвідування 

Кімівської та Коблевської сільських бібліотек-філіалів супроводжу-

валося презентаційними виступами про модельний формат роботи 

бібліотек. Присутнім не тільки презентували «Пляжну бібліотеку», 

але й запропонували стати її учасниками.  

 
У Кімівській сільській бібліотеці-філіалі Березанської ЦБС  

 

 
У Березанській центральній бібліотеці 
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Юнацький театр-студія «Точка зору» Березанської центральної бібліотеки 

На завершення програми фахівці відвідали Миколаївську 

центральну міську бібліотеку ім. М. Л. Кропивницького, де під час 

екскурсії «Бібліотека у 3D-вимірі: Доступ. Досконалість. Драйв» 

ознайомилися з професійними напрацюваннями колег щодо 

реалізації проектів, упровадження інноваційних послуг для 

користувачів та організації соціокультурної діяльності для громади.  

Професійний навчальний візит пройшов із користю і надихнув 

на впровадження кращих бібліотечних практик та налагодження 
ефективних професійних контактів між бібліотечними фахівцями 

для активного розвитку публічних бібліотек України. 

 

Олена Проців,  

завідувачка відділу інформації  

Тернопільської ОУНБ 
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 ЩО ПОЧИТАТИ. РЕЦЕНЗІЇ. НОВИНКИ  
 
Дочинець, М. Горянин / М. Дочинець. – Мукачево : Карпат-

ська вежа, 2013. – 311 с. 
Є такі книги у світі, що століттями не втра-

чають своєї глибокості, вартісності та крізь епо-

хи є вірним дороговказом для багатьох. Склад-

но додати ще щось суттєве до такого твору. 

Є в Дочинця все: неоціненна інформація 

для етнографа, нечисленні, але гостренькі 
пригоди. Хто залюбки вчитується в долі 

людські, знайде в «Горянині» безліч планид, 

що дивовижним чином поєдналися в одному 

нащадку. Це – глибинна психоаналітика 

представників роду Горянина крізь призму 

повсякденного. А описи! Гірську природу 

споглядаєш не просто зором, а вникаєш у ці краєвиди, що 

проходять крізь серце персонажів, для котрих нема нічого 
неживого, і кожен порух природи щось передрікає. 

У романі присутні чи не всі аспекти життя людини. Усе те, що 

є сокровенним, святим для кожного: рід, Бог, батько-син, кохання 

та взаємини, вірність і зрада, виховання дітей, праця, знову ж таки 

природа й ти в ній. 

«Горянин» – це декілька окремих барвистих буклетів, 

наприклад «Вбрання людини гір», «Народні ремесла», це довідники 

грибника, травника, метеоролога. Чільне місце у творі виділено 
темі хліба. Тут ціла азбука, чи то пак, енциклопедія хліба. Того, 

що крізь розум, серце та руки людини потрапляє до нашого столу. 

Можна перелічувати ще безліч того, що вражає, 

закарбовується. Можна коментувати, обмірковувати, сперечатися 

й на основі роману проводити психологічне дослідження. 

Осердям кожного добротного роману є людина. Людина – 

людині, Людина – Бог, Бог – людина – людині. У Дочинця – дві 

ключові постаті: людина та природа: Горянин і Ріка. Уся повість 
про самого Горянина – це взаємини з Рікою, живою сутністю, що 

неустанно й сильно протікає його долею, омиваючи свідомість, 

серце, діяльність представників його роду. Сила Ріки – з гір. 

А дослівно – «Ріка висмоктує з цицьок гір кришталеве молоко, всі 

їх живильні соки». Вичерпно й гарно. Як завжди в Дочинця. 
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Складно збагнути сучасній урбанізованій людині важливість, 

а точніше міру участі природи в житті людини гір. Дочинець уміє 

це так подати, що помічаєш присутність ріки, лісу, гір, тварин 

і у своєму єстві. 

 

Фіалко, Н. Хочу в Тарасюківку / Н. Фіалко. – Тернопіль : 
Навчальна книга – Богдан, 2014. – 320 с. 

«Хочу в Тарасюківку» – новий 

захоплюючий роман про пошуки «місця під 

сонцем» у сучасному суспільстві від 

популярної української письменниці Ніни 

Іванівни Фіалко. За визначенням члена 

Національної спілки письменників України 

Богдана Мельничука, цього разу читач матиме 
справу із «сімейною сагою», але, у жодному 

разі, не буде розчарованим, радше звору-

шеним, збентеженим та замисленим над тим, 

що саме є справжніми життєвими цінностя-

ми? Одним із центральних мотивів цього 

роману, як і всієї творчості письменниці, є думка про те, що за все, 

що трапляється в житті людини, слід платити, а шляхетні чи 

ганебні вчинки визначають долю, майбутнє… 
Подружжя Тарасюків завжди прагнуло красивого, 

безтурботного життя. Не знайшовши застосування власним 

здібностям на рідній українській землі, Станіслав вирушає до 

Москви, одружується з красунею Вікторією, доволі успішно 

займається ресторанним бізнесом у буремні 90-ті. Вікторія, 

натомість, звикла у всьому покладатися на чоловіка, дбати про 

свою зовнішність, дивитись бразильські серіали, щороку 

відпочивати на модних курортах і гостинно зустрічати друзів, не 
дуже переймаючись тим, звідки беруться кошти на її численні 

забаганки. Навіть ставши партнером у бізнесі, вона виходить на 

роботу лише для того, щоб «бути місточком між колективом 

і керівництвом». 

Ще однією важливою проблемою, яку осмислює талановита 

авторка на сторінках соціально-побутового роману, є фатальні 

наслідки байдужості батьків до власного сина. Батьки переконані, 

що, забезпечивши матеріальний добробут Аркадія, вони зробили 
все, аби він став самодостатньою людиною, проте, відчувши, що 
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батьки не дослухаються до його думки, підліток живе 

у віртуальному світі комп’ютерних ігор та вечірок з друзями… 

Смерть власної матері хлопець сприймає як буденну новину. 

Після років невтомної праці на чужині, Станіслав та його 

земляк Микола, що втратив здоров’я у кривавому місиві Чеченської 

війни, доходять невтішного висновку: «Для України я вже чужий, 

а тут ніколи не стану своїм… Втрачене для України покоління, бо 

нічого не створили на рідній землі, та ще й дітей своїх залишаємо 

іншим країнам». 
Письменниця майстерно змальовує занепад моралі та духовних 

цінностей у сучасній Росії та Москві та акцентує особливу увагу 

читача на відмінностях у ментальності українців і росіян, 

конкретних життєвих ситуаціях, розвінчує міф про спільне 

майбутнє двох, нібито братніх слов’янських народів. 

 

Роздобудько, І. Оленіада / І. Роздобудько. – Харків : Фоліо, 
2014. – 222 с.  

Виходячи з тієї давньої істини, що коли закінчується гнів 

і сльози – останньою зброєю стає… сміх. І останнім сміється той, 

кому нічого втрачати. І сміючись – перемагає. 

Ірен Роздобудько 

В Україні раптом змінився клімат, 

і українці змушені використовувати оленів як 

основний транспортний засіб. Олені – стали 

частиною державної ідеології та каменем 
спотикання двох ворожих партій. Партія 

«Гегемонів» вимагає негайної кастрації 

й витурення «лапландської тварюки» за межі 

країни, у той час як партія «Наше – краще» 

намертво вчепилася в оленячі перспек-

тиви, обіцяючи своїм виборцям «ягель 

у кожний дім». На фоні оленячих революцій та інтриг розвивається 

доля простих обивателів, колишніх товаришів по гуртожитку 
Семена Василенка й Валентина Ройтберга, які ділять між собою не 

лише ностальгічні спогади, а й одну коханку – амбітну перукарку 

Зою. Це сюжет «Оленіади», що, доповнена другою частиною, 

нещодавно вийшла у видавництві «Фоліо». 
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Книга писалася довго. Якщо вірити авторці, аж цілих 

13 років. Через це вона – книга – не могла вийти однорідною. За 

ці роки Ірен Роздобудько як письменниця росла й розвивалась, та 

й ситуація з вітчизняним «Оленіумом» проясніла: час розставив усе 

на свої місця. З цієї причини друга частина «Оленіади» значно 

яскравіша й смішніша за першу. Що називається «Остапа несло», 

у найкращому для читачів значенні цього виразу. Взяти хоч би той 

геніальний епізод, де президент оленячої України на пріз-

висько Великий Тато (хто б це міг бути?), виголошуючи промову 
перед багатотисячним натовпом за суфлювання негідниці баби 

Шури, починає начитувати Джойса. Можете собі уявити сцену 

в деталях з усіма значущими паузами й солідністю фейса. Доходячи 

до цього місця усілякі кави та чаї краще облишити – через 

гомеричний регіт можна й захлинутись. Вищий пілотаж. 

Перша частина на такі прозріння бідніша, але там теж є над 

чим щиро гигикнути. Чого варте увічнення реального епізоду 

з подій Помаранчевої революції, у якому артист із дружньої 
в минулому держави, найнятий агітувати за одну партію, переплу-

тавши грішне з праведним, починає агітувати за конкурентів своїх 

роботодавців… Одним словом, вірогідно, авторці дійсно було нічого 

втрачати, бо посміялась вона на славу. 

«Комедія абсурду» – так сама письменниця охрестила цю 

книжку. На сторінках твору Роздобудько, можливо, одній із 

перших у нашій літературі вдалося парадоксальним чином за 

допомогою гротеску, доведеного до абсурду, вхопити правдиву суть 
епохи, що продовжувалася недовго, усього сім років, однак мала 

свої особливості й виросла із свідомості, світосприйняття, 

менталітету – називайте як хочете – значної частини населення 

нашої країни. Прочитавши «Оленіаду» якось враз розумієш, 

наскільки дрібною, міщанською й задушливою ця епоха була. 

Немовби довго-довго сидів у зашпандьореній євровікнами кімнаті 

й раптом потрапив на свіже повітря. Дивуєшся, що міг сприймати 

життя в тій кімнаті більш-менш нормальним і навіть серйозно 
дискутувати з товаришами по камері, як і що в ній поміняти… 

 Власне, який стосунок до цього всього мають олені – 

шляхетні й прекрасні тварини? Мабуть, такий самий як і лосі, 

козли, корови та інші копитні створіння, що їх людина постійно 

ображає, порівнюючи із недолугими представниками свого племені. 
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Печорна, О. Фортеця для серця / О. Печорна. – Харків : Клуб 

сімейного дозвілля, 2014. – 368 с. 
Цей роман прагне розчулити читача (або 

читачку, швидше за все) з першої сторінки. 

Вир індійських пристрастей в українському 

селі, де люди живуть у повсякденних 
турботах: «Дні при клопоті робилися 

своєрідними ритуалами, які давали відчуття 

захищеності: учора було так, і сьогодні, 

і завтра буде». Але й у монотонні дні може 

проникнути трагедія, що зайвого разу нагадує 

про суперечливість буття. Саме з дитячої, 

а разом із тим дорослої трагедії починається 

роман «Фортеця для серця». Дівчинка Леся 
втрачає батька, її мати кудись щезає. Тож Леся потрапляє до своєї 

бабусі Зої, у село Бувальці. Це цілком інша реальність, яка 

відрізняється від міських Лесиних буднів. Тяжко переживаючи 

прокльони бабусі, що звинувачує невістку в смерті сина, дівчинка 

потроху оговтується й призвичаюється до села, а також 

захоплюється малюванням. 

Біографія страждаючої дівчини потроху обростає новими 

фактами, але авторка Олена Печорна не знижує градус солодких 
хвилювань. З Лесею трапляється підліткова закоханість, але 

бажання стати художницею веде замріяну дівчину в місто. Не 

встигла там призвичаїтися – знов новий пірует долі: довелося 

повернутися в село. І знову сльози, хвилювання, сумні та радісні 

події в житті подруги Віки, хвороба бабусі, праця в місцевій школі. 

Життя без зайвих прикрас. «Ми звикаємо навіть до тих речей, які 

нам не подобаються», – філософськи каже одна з героїнь «Фортеці 

для серця». Саме цим девізом керується Леся. Ще вона запам’ятала 
фразу: «Життя – надто складна річ, щоб кожна людина мала 

право обирати». 

Мабуть, у цій книжці забагато фаталізму, який маскується під 

зворушливі розмови. Тому Печорна вирішила сильно підсолодити 

розповідь і оживила вимираючу сільську місцину історією кохання. 

Спочатку Бувальці зображено як занепадаюче село: «Люди 

роз’їжджалися. Хто куди, аби звідси. Улітку ще хоч дачники 

оживляли сільську тишу, а взимку на селі лишалося, мабуть, коло 
сотні людей. Та й то старих-древніх, що стерегли чи то минуле, чи 
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то загублений рай». Вельми цікавий фортель у сюжеті, коли до 

такого тихого й занедбаного куточка приїжджає молодий бізнесмен, 

кандидат у депутати. Передвиборча кампанія – ось дивовижна 

мотивація для приїзду в Бувальці. І, звичайно, він закохався 

в Лесю, яка на той час так і працювала вчителем малювання 

в школі. 

«Невже таке буває? Виходить, буває. Не в глянсових журналах, 

не в телевізійних сюжетах, навіть не серед музейних експо-

натів», – ось такі питання не дають спокою Лесі. Реальність та 
ілюзорність раптового кохання в селі Бувальці. Але таку, здава-

лося б, ідилічну кінцівку, має щось зіпсувати. Тому концентрацію 

любощів та радощів драматично зіпсують декілька екстремальних 

подій. Яких? Читайте й обов’язково дізнаєтеся. У цілому ж «Фор-

теця для серця» сподобається читачам, які люблять лоскотати собі 

нерви зворушливими й трагікомічними історіями. 

 

Матіяш, Б. Братик Біль, Сестричка Радість / Б. Матіяш. – 
Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 144 с. 

Коли поетеса випускає першу дорослу 

прозову книжку – це завжди несподівано, 

цікаво і… хвилююче. Причому не тільки для 

самої авторки, але й для її читачів. Адже 
людина, що мислить римою, здається, не 

може почувати себе так само впевнено 

у прозовій стихії. Хоча… чи є це поганим – 

невпевненість? Ось Богдана Матіяш вважає 

навпаки. На думку письменниці, саме 

відчуття першачка в будь-якій області 

мистецтва є тим, заради чого варто творити, 

а значить, і жити. Це та інші питання 
піднімає вона у своєму збірнику маленьких оповідань, чи, точніше, 

есе, під незвичною назвою «Братик Біль, Сестричка Радість». 

Уперше беручи до рук книгу, прискіпливий читач одразу 

ж помітить простоту обкладинки. Лише два кольори: білий та 

пастельно-фіолетовий, непомітний малюнок, і вгорі маленькими 

літерами: «богдана матіяш». Приблизно таке враження 

й складається в читача про автора під час пізнання книги. Поетеса 

ніби доводить нам: «Це все не я. Я лише провідник. Усе в руках 
Його». І тим самим робиться такою крихітною і непомітною, мов 
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дитина. Тема дитинності – одна з ключових у цьому збірнику. 

Бажання назавжди залишатися покірною та наївною, дивитися на 

все крізь пальці й посміхатися кожному дню – ось що захоплює 

думки Богдани. І саме їх вона виказує нам у цій книжечці. 

Дивний момент: під час читання не покидатиме відчуття, що ви 

залізли прямісінько в голову автора. Настільки там усе щиро 

і ясно. Так ми знайомимося із світоглядом письменниці, її 

вподобаннями, мріями. Немає жодних недомовок, усе прозоро, 

і, водночас, трошки заплутано. Ніби ви якийсь майстер, що сидить 
у тій голові та перебирає її думки за темами: ось це назвемо 

«Вдячність», це – «Любов», а це – «Земля» чи «Письмо». І не 

встигнете ви й оком моргнути, як уся мішанина розфасована по 

полицях і лише чекає того, щоб ви її осмислили. Адже це – 

основне, що хотів від нас автор, чи не так? 

Про стиль письменниці казати можна багато, та навряд чи 

варто це робити, якщо Богдана зробила це самостійно: 

«Часом думаю, що письмо – це така особлива туга за світлом. 
Часом майже за Раєм, за світом, у якому все є простим і чистим. 

Туга за самим собою, який теж є легко і чисто, без страху… Туга за 

собою, повним довіри й захвату; за собою, що сміється і плаче, що 

радіє і засмучується, як дитина. За дитиною в собі, що 

роздивляється світло. За дитиною, прозорішою за сльозу. За 

дитиною, яка бачить Рай, яка є так добре, що їй ніколи навіть не 

доводилося звідти виходити». 

Вона справді такою видається. Дитиною, повною 
життєрадісного спокою, філософських думок та любові. До всіх 

і кожного й до окремих особистостей. До близьких і незнайомців. 

Живих і мертвих. Багатих чи бідних. Відомих і не дуже. Людей 

і тварин. Братів і сестер, яких у неї багато. Не завжди рідних по 

крові, але по духу. І кожен із них чомусь її навчає. Чи навчив 

у свій час. Братик Біль і Сестричка Радість, Мати Тереза, Вода, 

Никифор і… Бог. Він головний у цьому параді. Саме до Нього 

повернуте її життя, Йому присвячені її думки та переживання, 
смуток і радість, день і ніч. Саме Богу вона дякує за кожен момент 

свого існування, за сонце над головою, за сніг навколо, за те, що 

є рідні, і за те, що вони були колись. І навіть коли завдячувати 

нема чому, все одно вона знає, що має це робити. Бо інакше… 

навіщо жити? 



 46

Декому ця книга може здатися нудною та безсюжетною, та це 

лише на початку. Прочитавши хоча б декілька оповідань, читач 

зрозуміє, що тут приховано набагато більше, ніж умістилося на 

сторінках. Певний сенс життя, простий і зрозумілий, сповнений 

дитячої наївності й любові до світу. Намагання пробудити в людях 

доброту і щирість, ненав’язливе спонукання до довіри та 

безкорисного кохання. Повагу до Всевишнього і його дій. Бо саме 

в цьому, на думку поетеси, криється секрет щастя. Хтозна, 

можливо, вона і має рацію. Це варто перевірити. 
 

Деркачова, О. Коли прокинешся : роман / О. Деркачова. – 
Брустурів : Дискурсус, 2015. – 188 с. 

Нещодавно видавництво «Дискурсус» 

опублікувало новий роман молодої прикар-
патської письменниці Ольги Деркачової «Коли 

прокинешся». Це вже далеко не перша книга 

авторки, яка є фахівцем із розповідей 

жіночих історій, тому й не дивно, що роман 

отримав спеціальну відзнаку за найкращий 

твір про кохання в номінації «Романи» 

Міжнародного літературного конкурсу рома-

нів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та 
творів для дітей «Коронація слова – 2014». 

Ольга Деркачова, написавши «Коли 

прокинешся», зробила спробу нового прочитання казки про сплячу 

красуню на сучасний лад. Хоча в її історії казкового й не багато. 

Головна героїня роману – Марта, яка працює викладачем 

в університеті, прокинулась після багаторічної коми та зрозуміла, 

що світ, до якого вона звикла, зник. Здавалося б, усі мають радіти 

пробудженню героїні, але ж ні. Вона одужала в той момент, коли 
всі оточуючі вже звикли до її сну і саме він, цей сон, є для 

навколишніх нормальним станом її існування. 

Батьки, яких вона безмежно любила і які одні з небагатьох, хто 

щиро очікували на повернення доньки, померли, чоловік має нову 

дружину, навіть мода змінилася. Єдине, що залишилось у героїні, 

це житло, вірна подруга та робота, на якій вдалося відновитися. 

Перед молодою жінкою постає потреба наново влаштовуватися 

в цьому світі. Вона шукає себе та робить спроби влаштувати 
особисте життя. 
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Саме на роботі вона зустрічає нове кохання – Володимира. Та 

стосунки в закоханих розвиваються не дуже плавно, адже 

Володимир не тільки ректор університету, в якому працює Марта, 

а й той чоловік, що був за кермом автомобіля, під колеса якого 

вона потрапила кілька років тому, і як наслідок опинилася в комі. 

Чоловік глибоко переживав вину за травму, спричинену іншій 

людині, і ця провина теж вплинула на нього. Герой ніяк не може 

зізнатися в тому, що це він, нехай і частково, причетний до 

проблем Марти. Чи зможе пробачити Володимиру Марта? 
Крім того, Марта, філолог за фахом, із студентами відвідує 

лікарню, де допомагає доглядати важкохворих дітей. Саме їм вона 

розповідає казку про Янголясика, яку можна виділити як 

автономне оповідання всередині роману. Серед слухачів 

є й Марко – онкологічно хворий хлопчик-сирота, у якому героїня 

бачить не тільки сина, якого в неї ніколи не було, а й єдиного 

справжнього, щирого та безпосереднього чоловіка у своєму 

оточенні. 
Ще одним головним, і самодостатнім персонажем роману є кіт 

Любомир. Цей високоінтелектуальний представник родини котячих 

полюбляє роздуми та є надзвичайним естетом. Його, у прямому 

сенсі, фентезійна поява на сторінках роману не зрозуміла до кінця 

твору, і тільки останні рядки розставлять усі крапки над «і». 

Розповідь про нього виділена курсивом, і читач, якому не цікаві 

внутрішні переживання кота-інтелектуала, може їх прогортати. 

Хоча тоді цілісність твору для нього буде втрачена. 
Переймається Деркачова й ставленням сучасників, а зокрема 

й молоді, до рідної мови. Коли в романі підіймається питання про 

необов’язковість викладання в університетах українською мовою, 

студенти влаштовують загальний страйк, який завершується за 

десять днів перемогою. Хоча високопосадовцям невтямки навіщо 

цей бунт: «Знайшли з чого робити проблему! Най забирають. Мова 

це ж найдешевше! Мова не коштує нічого! Дурні вони, ті дітлахи, 

краще би підвищення стипендії собі вибили! Ех, смішні та наївні 
романтики!» 

Роман насичений великою кількістю діалогів, які, незважаючи 

на простоту, повніше розкривають внутрішній світ героїв та 

доповнюють їх роздуми. 

Наскрізною темою твору є зрада. Героїню зрадив чоловік, 

знайшовши коханку, зрадив і Володимир таємницями і нещирістю, 
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зрадили батьки та Марко своєю смертю. Зважаючи, що зрада 

завжди болюча – твір пронизаний цим болем. І коли читача 

поглинає текст, він приходить до висновку, що авторка, яка 

наділила головних героїв звичайними натуралістичними 

характерами, чи не єдина, хто не зрадила їх в догоду комфорту та 

хепі-ендівському фіналу. 

З іншого боку, фентезійна складова книги змушує читача 

ширше поглянути не тільки на котів чи задуматися над існуванням 

янголів, а й на весь навколишній світ, який, цілком імовірно, не 
такий простий, як здається на перший погляд. 

Зважаючи на те, що Ольга Деркачова, і про це свідчать її 

попередні тексти, є майстринею художнього слова, яка розуміє 

бажання, переживання та страхи жіночої частини людства, то й 

новий її роман, передусім, орієнтований на жінок. Хоча й 

чоловікам, для яких жінки завжди є таємницею, його можна 

сміливо рекомендувати до читання. 

Загалом Ользі Деркачовій вдалося написати мелодраматичний 
роман із доволі нестандартним сюжетом та фентезійним присмаком, 

який безперечно очікує успіх як серед шанувальниць романів для 

жіноцтва, так і всіх, хто цікавиться сучасною українською 

літературою. 

 

Лубківський, Р. Ключові слова : поезії, переклади, переспіви / 
Р. Лубківський ; худож. І. Остафійчук. – Львів : Сполом, 2015. – 
184 с. 

Нова книжка Романа Лубківського – 

«Ключові слова» – про Майдан, який у 

поетичній візії майстра належить до таких 

знакових подій української історії, як 

Берестечко або Крути. Збірка складається з 5 

розділів: «Межовий знак. У точці 

неповернення», «Dies irae. День гніву», 

«Сучасні фантасмагорії в калейдоскопі 
історії», «Жмут бистрих блискавиць», 

«Псалми від Романа» – і постскриптуму 

«Замість слів прикінцевих». Це книжка, 

видана доволі ошатно й естетично привабливо, 
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про трагедію України, яка вперше в новітньому історичному часі 

пережила пролиття крові, це поетична історія про зіткнення, 

інспіроване Москвою, новітньою Імперією Зла. 

 

Імперіє Зла! 

Знову доводиш, 

Що пожирала власних дітей 

І ніколи не гребувала 

Чужими. 
 

Суб’єкт лірики переживає внутрішні психологічні потрясіння, 

показуючи історичний калейдоскоп «дружніх взаємин» між Росією 

та Україною. Ця книжка має виразне антиколоніальне 

спрямування. Проте є в ній і властива східній поезії мудрість, 

вдивляння у «великий час», у якому по-особливому бачиш трагедію 

сьогодення. Ця трагедія мусила відбутися, проте чи зможе вона 

спинити «злих людей»? Чи Україна нарешті позбудеться 
радянського тоталітарного спадку й увійде у простір справжньої 

свободи? Більше в Україні не повинно бути «холуїв імперії», тих, 

хто мають рабський дух і хто у своїй суті не є носіями української 

ідентичності. Революція гідності відбулася в результаті 

«комунікативного колапсу», коли ошукачі й оббріхувачі народу 

остаточно перестали чути й бачити український народ. Усе це – 

результат радянської політики, спрямованої на вихолощення не 

просто національного, а й загалом «притомного». Людина ставала 
рабом системи. Янукович так само був лише маріонеткою 

в путінських руках, проте він уявляв себе Цезарем. 

 

Тут Путін згадав 

Про Януковича: 

«Це мій вірний холоп, 

Правда, постійно плутається під ногами…» 

 
Холуй ніколи не буде полководцем. Час Януковича відіграв 

вирішальне значення у розриві України з простором зла, несвободи, 

фальшувань, цинічних фікцій. Проте часом у голосі ліричного 

суб’єкта з’являються нотки розпачу: ошуканство може 

повторитися, смерті можуть повторитися. 
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Нові політичні керманичі, які прийшли на зміну, також 

можуть загратися «в політику», яка у принципі є апріорним злом. 

І ліричні голоси Р. Лубківського нещадно вказують на ті трагедії, 

яка переживає українське суспільство сьогодні. Десь європейські 

лідери не можуть уторопати, що ж відбулося в Україні, де 

пролилася кров за прагнення нації бути в Європі. 

 

Шаліє політичне фортеп’яно. 

Йому все по цимбалах, – все одно… 
Зітхати ніжно чи ридати п’яно, 

Йому все’ дно, мовляв, ідім на дно! 

 

Оглухли всі… Та… Був собі Бетховен, 

Нікого він не чув, бо втратив слух. 

Він, музики божественної повен, 

Примушував ридать панів і слуг. 

 
Часом вірші Романа Лубківського мають іронічну чи 

саркастичну тональність. Іронія – природний захисний бар’єр 

у морі абсурду, до якого вдаються кремлівські прислужники. 

 

Тут Мао Цзе Дун 

Заявив 

Про зацікавлення 

Занедбаними східними просторами 
Колишнього СРСР 

І намір зістикувати 

Велику Китайську Стіну 

Зі стіною Кремлівською, 

Аби захистити права 

Китайськомовних 

У Китай-Городку – в столиці Московії. 

 
Суб’єкт лірики, поетичний голос «сучасних фантасмагорій» 

Р. Лубківського не може залишатися осторонь, коли його країна 

переживає чи не найбільше переформатування за всю новітню 

історію. Проте поет живе у своєму часі, у якому тексти й голоси 

різних епох можуть сходитися в моменті сьогодення, аби 

передбачити майбутнє. Звернення до перекладів, текстів інших 
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культур та епох, тільки посилює епічність трагічного звучання, 

розкриває «вічну природу» людини, у якій міститься зло, рабство, 

ницість і віроломство. Проте суб’єкт лірики вірить, що людина 

здатна побороти Зло й перетворити Левіафан. Головне – мати 

світлий дух і потребу в правді й гідності. «Ключові слова» 

Р. Лубківського – це слова про українську націю й Україну, які 

здолають Левіафана. 

 

 (За матеріалами інтернет-видання «Друг читача») 
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  ЦІКАВО ЗНАТИ    
 

Незвичайні бібліотеки 
Бібліотеки можуть бути великими й маленькими, цікавими та 

нецікавими, на колесах і без них...  

У цій добірці йтиметься про незвичайні. 

 

Пляжна бібліотека 
Герман Копренас спорудив бібліотеку просто на одному з пля-

жів болгарського курорту Албена та укомплектував її 2,5 тис. книг. 

Відвідувачам пропонується не лише брати книги для 

тимчасового користування, а й самим поповнювати її. 

 

Бібліотека на колесах  
Одинадцять років тому водій автобуса з Бразилії Антоніо де 

Консейсан Ферейра приніс на роботу книги й роздавав їх своїм 

пасажирам.  

Нині автобус Антоніо є своєрідною бібліотекою на колесах, 

у якій можна із користю провести час у дорозі. 
 

Бібліотека в поштовій скринці  
Зараз ніхто достеменно не може сказати, кому першому спало 

на думку створити бібліотеку у власній поштовій скринці. Але нині 

можна вже констатувати, що цю ідею підтримали, і тепер подібні 

«книжкові полиці» можна побачити практично в будь‐якому 

куточку світу. 

 

Бібліотека в телефонній будці  

У 2013 р. вулиці Нью‐Йорка прикрасила футуристична 

міні‐бібліотека, конструкція якої делікатно захищає книги й чита-

чів від сторонніх очей та шкідливої дії навколишнього середовища. 

Дизайн‐проект бібліотеки розробила венесуельська фірма у спів-

праці з Архітектурною лігою Нью‐Йорка. 

 

Бібліотека‐мул 
У 2009 р. один із венесуельських університетів організував 

пересувну бібліотеку в горах Трухільо. Книги для дітей із відда-
лених поселень привозить бібліомул. 
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Відкрита бібліотека  
У 2012 р. італійський художник Массімо Бартоліні розробив 

проект відкритої бібліотеки під назвою «Книжковий двір». Вона 

складається із 12 шаф, розміщених на відкритій території абатства 

Святого Петра. 

 

«Книгоподібна» бібліотека 
Це традиційна бібліотека в спеціально облаштованому 

приміщенні в Канзас‐Сіті, фасад якої декоровано під книги. 

 

Мотобібліотека  
Антоніо Ла Кава, пенсіонер з Італії, який 42 роки свого життя 

присвятив викладацькій діяльності, вирішив і після виходу на 

пенсію навчати дітей. У 2003 р. він придбав старий мотоцикл 

і переобладнав його під мотобібліотеку. Нині в ній налічується вже 

близько 700 книг. 

 

За матеріалами сайта: 

http://brodude.ru/samye‐neobychnye‐biblioteki‐mira/  
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  БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   
 

Борщівський район 

У наш час вимоги до бібліотеки та бібліотекаря швидко 

змінюються та ускладнюються. Стан бібліотек дуже вразливий та 
залежить від правових, соціальних та економічних аспектів. 

Сільські книгозбірні в районі фактично не мають доступу до 

інформаційних технологій, належного поповнення періодичними 

виданнями та новою літературою. Це негативно впливає на ті 

верстви населення, які потребують особливої уваги, – дітей, 

молодь, людей з обмеженими можливостями, соціально-незахищені 

категорії. 

Що в такому випадку робити бібліотекарю? Де шукати 

підтримки й допомоги? 
Посприяти бібліотекарям у вирішенні цих непростих завдань, 

допомогти не шаблонними рекомендаціями, а індивідуальними 

диференційованими порадами – мета засідання школи 

майстерності «Модель сільської бібліотеки: професійне бачення», 

яку організував методичний центр на базі бібліотеки-філіалу 

с. Висічки. 

Під час інформаційно-методичної години, години теорії 

й практики, годин професійних знань, обміну досвідом розкри-
вались питання «Бібліотека в сучасному житті села: проблеми, 

досвід, можливості», «Професійність бібліотекаря – основна скла-

дова успіху роботи бібліотеки», «Бібліотека – головний інформа-

ційний центр у селі», «Сільська бібліотека формує власний імідж», 

«Велика місія маленької бібліотеки», «На допомогу професійному 

вдосконаленню». Провідні спеціалісти центральної бібліотеки 

намагались розкрити форми та напрямки роботи, використовуючи 

досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек, при цьому 
демонструючи досвід колег із бібліотек-філіалів району. 

Незважаючи на проблеми, бібліотека в с. Висічці зуміла 

налагодити тісну співпрацю із владою та громадою села. Результати 

спільної діяльності можна відчути, відвідавши книгозбірню. Тут 

створено всі умови для того, щоб користувачам хотілося сюди 

заходити для спілкування, відпочинку та отримання потрібної 

інформації, зокрема організовано зони відпочинку як для дітей, так 

і для дорослого читача. 
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Сільський голова Володимир Чомко, розуміючи важливість 

закладу для сільської громади, допоміг замінити вікна в бібліотеці, 

встановити індивідуальне опалення, провести поточний ремонт 

приміщення. Він розуміє, що бібліотека є тим самим містком між 

владою та громадою, що дає позитивні результати в економічному 

та духовному розвиткові села.  

 

Теребовлянський район 

2 жовтня працівники центральної бібліотеки для дорослих 

провели туристичний квест «Великі перегони» – захід, який 

вимагає детальної підготовки та значних людських ресурсів під час 

проведення. Було розроблено маршрути й підготовлено завдання, 
одним із яких був пошук флюгерів, яких у Теребовлі вже досить 

багато, але не завжди ми їх зауважуємо.  

Традиційно квест розпочався біля входу на Замкову гору, а 

закінчився в бібліотеці, де учасники виклали з книг Герб України. 

А потім було визначення переможців та нагородження. 

 

Шумський район 

Значне місце в роботі бібліотек Шумської централізованої 

бібліотечної системи займає виявлення людей з обмеженими 

можливостями: людей похилого віку, важкохворих, прикутих до 

ліжка. Увага до таких осіб – це ознака цивілізованого суспільства. 

Дуже часто це люди творчі, які прагнуть уваги, хочуть бути 
почутими, представити  свої творчі здобутки.  Головне для них – 

спілкування, і саме цю можливість  надають бібліотеки. Для людей 

похилого віку бібліотека є насущною потребою, а відвідування 

книгозбірні, вибір книги, обговорення прочитаного стає своєрідним 

ритуалом. Працівники бібліотек досить тісно працюють з цією 

категорією читачів. Понад  2000 тис. чоловік похилого віку, 

650 людей з обмеженими фізичними можливостями, з них 37 дітей, 

обслужили у 2014 році бібліотеки системи. Ця категорія користу-
вачів має право на першочергове обслуговування. Бібліотечні 

працівники пропонують свою допомогу в обслуговуванні вдома, 

замовленні книг і наданні довідок телефоном, складанні добірок 

літератури, запрошують відвідати масові заходи та взяти в них 

участь. Так центральна бібліотека обслуговує хворих у Шумській 

центральній лікарні, а одиноких престарілих – працівники 

управління праці та соціального захисту населення.  
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Кожного року напередодні Міжнародного дня інвалідів, Дня 

людей похилого віку бібліотеки проводять ряд заходів спільно з 

управлінням праці та соціального захисту населення, центром 

служби сім’ї та молоді. Це – уроки милосердя «Добром забуте 

серце обігрійте» (ЦБ, Матвіївці, Кордишів), «Не говори про 

доброту, забувши про чужу біду» (Шумбар, Бриків), «Хай буде 

теплою осінь життя» (Великі Дедеркали, Піщатинці), години 

доброти «Хай квітне в твоїм серці завжди доброта» (Онишківці, 

Бірки), бесіда-роздум «Лиш з добра і любові проростає колосся» 
(Сураж).  

 

 

__________________________________________________________ 
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