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Краща книга року 

 
Вважається, що людина повинна читати до 90 чи 100 років, 

скільки життя дозволить, тому в кожного з нас із віком 
формуються певні смаки. Як правило, деякі шанувальники 
художнього слова чекають на наступні твори автора, якого собі 
вподобали, інші полюють на новинки, що з’являються на 
книжковому ринку. Поява нещодавно створеного в літературі 
змушує пригадати давню мудрість: «Vestigia sеmper adora – 
завжди шануй сліди минулого», адже все нове визріває в надрах 
старого, а знання зазвичай старші за відкривачів. Книжка 
окремого письменника сприймається читачем украй 
індивідуально. І кожен літератор тією чи іншою мірою прагне 
читацької любові. 

Фахівці Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки підбили підсумки щорічного дослідження «Краща 
книга року – 2010», використовуючи як метод збирання 
інформації експертні опитування. Його метою було об’єктивно 
оцінити стан читання, визначити реальний попит на твори 
української, російської та світової літератури, сприяти якісному 
комплектуванню фонду книгозбірні.  

Згідно зі статусом і професійною потребою, бібліотека постійно 
приділяє увагу й розширює діяльність із популяризації 
літератури. У її приміщенні регулярно презентується продукція 
українських видавництв. Відвідувачів із новинками книжкового 
ринку знайомить виставка «Нові надходження». Проводяться 
різноманітні акції, перегляди, анкетування, опитування, а також 
творчі зустрічі з письменниками. Усі ці заходи сприяють більш 
повному уявленню щодо видового розмаїття книг.  

Значним поштовхом до прочитання популярних видань року 
став і Всеукраїнський фестиваль української книги «Джура-фест», 
що проходив у Тернополі другий рік поспіль. У його рамках було 
організовано круглий стіл «У книзі минуле, сучасне, майбутнє» за 
участю письменника, дипломанта конкурсу «Коронація слова – 
2009» Петра Дараманчука, який представив свій твір «Мрійні 
небокраї», що вийшов друком у видавництві «Підручники 
і посібники». 

До найбільш знакових видань 2010 року, які мали досить 
великий попит серед користувачів бібліотеки, слід віднести: 
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найкращий роман десятиріччя літературної України «Століття 
Якова» Володимира Лиса, багаторазового призера «Коронації 
слова», що переміг у номінації «Гранд-коронація», історично-
публіцистичне дослідження «Країна Моксель, або Московія» 
Володимира Білінського, «Досвід коронації» Костянтина 
Москальця (сюди увійшли кращі його твори – роман «Вечірній 
мед», повість «Досвід коронації» і знамениті оповідання й есеї 
«Споглядання черешні», «Дев’ять концертів», «Сполохи», «Нові 
сполохи», «Людина на крижині» та «Місяць милування 
місяцем»), книга «По той бік пагорба» Євгена Положія, жіночий 
роман «Мрія про маленьке життя» Вікторії Горбунової, що 
примушує читачів замислитися над таїнством народження та 
смерті. 

І надалі не залишилася поза увагою 
читачів інтелектуальна проза Галини 
Пагутяк, зокрема її новий роман-феєрія 
«Зачаровані музиканти», що ставить перед 
людьми одвічні питання про сенс життя та 
справжні цінності в ньому, а книги таких 
письменників, як Сергій Жадан, Ірена Карпа, 
Олександр Ірванець, Тарас Федюк, Любко 
Дереш, Наталка Сняданко, Андрій Курков 
(2004 року Міністерство освіти Франції ввело 
його твори в програму вищої освіти із 
зарубіжної літератури), Юрій Покальчук, 

Дмитро Стус, Марина та Сергій Дяченки, Тарас Прохасько, були 
щоденною необхідністю.  

Здобув свого читача й Павло Вольвач – 
поет, прозаїк із Запоріжжя. Його дебютний 
роман-фрондер «Кляса» користувався 
неабияким попитом серед читацької 
аудиторії, відколи з’явився на сторінках 
літературного часопису «Кур’єр Кривбасу». 
Цей твір встиг уже стати культовим, у 
ньому правдиво, з іронією та лірикою, 
описано життя людей Лівобережної 
України.  
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Не спадає інтерес шанувальників літератури 
до історичного жанру. Читачів зацікавив 
романний триптих Романа Іваничука «Хресна 
проща», у якому оживає історія часів Данила 
Галицького, його сина Лева й славетного співця 
Митуси, а також відображено період 
хрущовської відлиги. Об’єднує всі ці події 
Страдчівська печерська лавра. 

  

 
Багата й тематично різнопланова 

література Гната Хоткевича. Карпатське 
опришківство залишило помітний слід в істо-
рії українського народу у XVIII столітті. На 
чолі народного руху повстав Олекса Довбуш. 
Саме йому присвячено повість «Довбуш».  

 

 
Варто відзначити популярність серед 

читацького загалу й художньої прози науков-
ця, історика, прозаїка, доктора філософських 
наук, професора Національного університету 
«Острозька академія» Петра Кралюка. Його 
книга «Шестиднев, або Корона дому Острозь-
ких» користувалася значним попитом, оскіль-
ки це твір про людину, котра мала найближче 
відношення до міста Тернополя – Костянтина 
Острозького, про шість останніх днів із його 
життя. Видання було цікавим насамперед для 
старшокласників, студентства, науковців, 
краєзнавців, бібліотекарів тощо. 

Як і в попередні роки, найбільш читабельними були книги 
Оксани Забужко («Музей покинутих секретів», «Notre Dame 
d’Ukaine: Українка в конфлікті міфологій»), Ірен Роздобудько 
(«Екскорт у смерть»), Євгенії Кононенко («Зрада»), Леоніда 
Кононовича («Феміністка»), Лариси Денисенко («Забавки з плоті 
та крові»). 

Упродовж року ходовою була також наскрізь українська за 
духом проза Марії Матіос. Її найчастіше брали інтелігенція та 
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студенти філологічного факультету Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. А гастролі Івано-
Франківського академічного обласного українського музично-
драматичного театру ім. І. Франка на сцені Тернопільського 
драматичного театру з виставою за твором письменниці «Солодка 
Даруся» тільки посприяли цьому. 

Підвищений запит був і на останній 
роман Василя Шкляра «Залишенець» 
(«Чорний ворон»), який своїм національно-
патріотичним змістом допоміг бібліотеці 
повернути читача. 

З публіцистики найбільш популярною 
була книга «Ave, Europa!» Оксани 
Похльовської, духовної літератури – 
«Nostradamus: Таємниця пророка» Маріо 
Ридінга, «У світлі зірок», «Небесна брама», 
«Золоті вікна», «Замок щастя» Бруно 
Ферреро. 

Щодо поетичного жанру, то великий попит мали твори 
Д. Павличка, І. Драча, Л. Костенко, С. Йовенко, І. Жиленко, 
М. Вінграновського. 

Учні, студенти, викладачі вишів, учителі переважно читали 
літературу класиків: Лесі Українки, Т. Шевченка, І. Франка, 
У. Самчука, І. Багряного, Б. Лепкого, О. Гончара, М. Стариць-
кого, В. Барки, В. Вихруща, І. Драча, Л. Костенко, Б. Демківа, 
М. Булгакова, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, О. Пушкіна, 
М. Гоголя, А. Чехова, Ш. Руставелі, А. Ахматової, С. Єсеніна, 
М. Цвєтаєвої, Д. Лондона, Т. Драйзера, Ч. Діккенса, Т. Вульфа, 
тобто все те, що вимагає навчальна програма. 

Увага та прихильність читачів 
також зосереджувалися на творчих 
особистостях краю. Зокрема, най-
більш популярним був журнал 
«Літературний Тернопіль», у якому 
регулярно літератори пропонували 
свої романи, повісті, оповідання, 
поезії, есе, історичні та краєзнавчі 
розвідки. 
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Надзвичайну цікавість у шанувальників художнього слова 
викликали двотомне видання вибраних новел «Суд без суду», 
«Зек, вождь і Гарсіа Лорка», збірка «Зламані мальви» і тритомне 
зібрання п’єс та інсценізацій «Актор і блазні», «Довга дорога 
в короткий день», «Реквієм для кларнета без оркестру» лауреата 
Міжнародної літературної премії «Сад божественних пісень» 
ім. Г. Сковороди та всеукраїнських, обласних літературно-
мистецьких премій Богдана Мельничука. Варто зазначити, що 
останній збірник склали кращі оригінальні драматичні твори, 
майже всі з яких поставлені на сценах театрів України.  

Не залишилася поза увагою читачів і гостросюжетна повість 
«Сканер» Анатолія Сивирина. Підвищеним попитом 
користувалися книги «Дерева на дахах», «Суто літературне 
вбивство», «Віаґра для мера» О. Вільчинського. 

Неабиякий інтерес викликав новий роман 
«Лицарі любові і надії» авторки бестселерів 
у 9-ти книгах «Не залишай…» і «Чотири 
дороги назустріч», збірки поезій «На ноті лю» 
Лесі Романчук. У ньому вона майстерно 
змалювала життя людей, яких недоля при-
вела в тюрми, табори та місця земного пекла. 

І надалі користуються великою популяр-
ністю твори, написані за роки самостійності 
України, зокрема Ніни Фіалко, Петра Сороки, 
Ореста Сікорського, Наталі Михно, Олександ-
ра Вільчинського, Олексія Волкова, Наталі 
Пасічник, Анатолія Дністрового, Ганни Осадко, Тетяни Дігай 
(перша премія «Книги року Бі-Бі-Сі» за серію літературно-
критичних статей), Юрія Камаєва (премія «Дебют року» від газети 
«Друг читача» за книгу «Мед з дікалоном»). 

Чималий попит був на творчий доробок поетів, здебільшого на 
вірші відомої літераторки з Чорткова Раїси Обшарської. У її 
збірках «Краплини серця полум’яні», «Місто нев’янучих квітів», 
«Цілунки диких перехресть», «Арія синички», «У тінях папоро-
ті», «Мелодії літньої ночі» заторкуються чутливі струни людських 
переживань, надій та прагнень. Червоною ниткою проходить вічна 
тема – кохання. Поезії цієї авторки притаманна щирість, висока 
духовність, творчий пошук і тонке проникнення в сутність 
зображуваних реалій чи порухів душі.  
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Вразила читача лаконічністю форм та 
глибиною змісту нова книга «Гра в три руки» 
молодої поетеси Наталі Пасічник (до речі, 
рукопис збірки став лауреатом літературного 
конкурсу видавництва «Смолоскип», а також 
отримав нагороду фестивалю «Неосфера»). 

Постійно були ходовими й твори 
знаменитого композитора та співака, чудового 
письменника Сергія Лазо. Він – автор 
улюблених багатьма читачами таких книг, як 

«Майстри часу та ще чогось...», «Динамит», «Прямо в сердце», 
«Дождь под деревьями», «Мы так любили The Beatles», «Концерт 
для одинокого голоса с неслаженным оркестром».  

Особливий резонанс у читачів бібліотеки 
викликало чотиритомне видання «Великий голод 
в Україні 1932–1933 років», присвячене 75-м 
роковинам скорботи й пам’яті.  

 
 

 
 
 
 
І надалі популярним серед широкого загалу 

користувачів залишався «Тернопільський енци-
клопедичний словник»; студенти, викладачі, 
учителі постійно користувалися довідниками 
з української мови, історії, географії, інфор-
матики тощо. 

Значний попит цього року мав і крає-
знавчо-туристичний путівник «83 святині 
Тернопілля» І. С. Пустиннікової, тому що 
саме така література допомагає сформувати 
позитивну думку про край і людей, котрі тут 
живуть. Вірні всіх християнських конфесій, 
які існують в Україні, мають можливість 
почерпнути інформацію про духовні центри 
й святині області. Для греко-католиків таким 
осередком є Зарваниця, для римо-като-
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ликів – Язловець, а православних, безумовно, Почаївська лавра. 
До речі, кількість віруючих на Тернопіллі найбільша в Україні – 
понад 95%. 

Неодноразово рекомендували наші читачі своїм друзям 
і знайомим збірки гумору Павла Глазового, Остапа Вишні, Олексія 
Кудрі й Пилипа Юрика («Пісня волі», «Даремний переляк», 
«П’ятнадцята премія», «Тільки Сталін на стіні», «Сповідь 
вовкодава»). 

Не менш читабельними є твори сучасних авторів: Чака 
Палагнюка («Задуха»), Амелі Нотомб, Бена Елтона, майстра 
політичного детективу Крістофера Баклі («Тут палять»), Едуарда 
Лимонова («Це я, Едічка»), Фредеріка Бегбедера («99 франків»), 
Філіпа Рота («Тварина, що помирає»), Габріеля Гарсіа Маркеса 
(«Сто років самотності»), Орхана Памука («Біла фортеця»), Стіга 
Ларссона («Дівчина, що гралася з вогнем»), Марка Леві 
(«Следующий раз»), лауреата Нобелівської премії з літератури 
2009 року Герти Мюллер («Гойдалка дихання»), Бйорнстьєрне 
Бйорнсона («Норвезька сторона»), Амадея Гофмана («Крихітка 
Цахес»). До речі, книги Марка Леві, одного з найпопулярніших 
французьких письменників сьогодення, перекладені 33 мовами 
й розходяться великими тиражами, а за право екранізації його 
першого роману «Будь это правдой…» кінорежисер Стівен Спілберг 
заплатив два мільйони доларів. І цей список можна продовжити. 

Прихильники сентиментальної літератури захоплювалися 
творами Б. Картленд, К. Маккалоу, Ш. Бронте, С. Шелдон, 
Д. Остен, Ф. Саган, а особливий попит мали «P.S. Я люблю тебя», 
«Посмотри на меня», «Там, где ты», «Не верю. Не надеюсь. 
Люблю», «Люблю твои воспоминания», «Подарок», «Там, где 
заканчивается радуга», «Волшебный дневник» зірки 
європейського любовного роману Сесілії Ахерн (вони перекладені 
близько півсотнею мов, дебютний твір «P.S. Я люблю тебя» зайняв 
перше місце в рейтингах бестселерів США, Англії, Ірландії, 
Німеччини й приніс його авторці світову славу). 

Отже, результати щорічного опитування «Краща книга року» 
ще раз доводять те, що читання залишається одним із головних 
уподобань культурного життя населення. У бібліотеці беруть не 
лише програмну літературу. Популярними залишаються 
різножанрові твори сучасних вітчизняних і зарубіжних авторів, 
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постійно є запити на довідкові, краєзнавчо-туристичні видання, 
книги духовного змісту. 

Такі дослідження сприяють підвищенню рівня книговидання, 
щороку відкривають не тільки для обласного, а й для 
загальноукраїнського загалу нові, яскраві літературні імена. 

 
 

Людмила Козачок, 

головний методист  

науково-методичного відділу 

Тернопільської ОУНБ 
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  ЦЕ ЦІКАВО   1 

 

Навіщо потрібні книжки 

• Книга збагачує нашу мову, збільшує запас слів. Вона вчить 
нас висловлювати свою думку й розуміти, що кажуть та 
пишуть інші. 

• Книга розвиває людське мислення, розширює світогляд. 

• Книга стимулює фантазію, учить мислити образами. 

• З книг ми дізнаємося про інші країни, природу, техніку, 
історію, про все, що нас цікавить. 

• Книга вчить співчувати. 

• Книги окрилюють і надають нам сили. Вони змушують нас 
сміятися та плакати, утішають і допомагають знайти вихід 
із важкого становища. 

• Книгу можна взяти із собою куди завгодно. 

• Книгу можна читати вголос на радість дорослим і дітям. Вона 
єднає покоління. 

• Книга – це наше культурне надбання. 
 

А чи знаєте Ви? 
Книга – символ всесвіту, знань, мудрості, Бога, істини. 

У стародавньому Китаї вона вважалася однією з восьми святих 
речей, силою, здатною захистити від злих духів; у християнстві – 
це апостоли, які несуть світло знань. Тому й Ісус Христос часто 
зображувався саме з книгою в руках. 

Книгами книг у світовій культурі вважаються Біблія, Коран, 
Тора, Кабала. 

 
* * * 

Останні дослідження німецьких учених доводять корисність 
читання книжок. Виявилося, що це заняття ефективно тренує 
мозкову активність, сприяє збереженню нашого розуму, здоров’я 
та молодості. Манфред Гоголь, президент Німецького товариства 
геронтології та геріатрії, настійно рекомендує читати щодня не 
менше години. Причому не важливо, чи буде книга традиційно 
видрукуваною, чи електронною. Головне, щоб це заняття 
приносило задоволення, а не нудьгу. Одна з умов таких читацьких 
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«омолоджуючих процедур» – Ваші очі не повинні дуже 
втомлюватися, адже надмірне напруження значно знижує увагу й 
зводить нанівець корисний ефект. 

 
Американець Філіп Рот отримав міжнародний «Букер» 

 Американський романіст Філіп Рот, автор «Випадку кравця», 
«Звільненого Цукермана», «Американської пасторалі» та інших 
книг, що заслужили кілька премій, включаючи Пулітцерівську, 
став лауреатом Міжнародної букерівської премії, яку вручають раз 
на два роки за досягнення в галузі художньої літератури.  

Автор, який народився 19 березня 
1933 року в Нью-Джерсі, у місті Ньюарк, 
вважається одним із найвизначніших 
живих письменників Америки, у його честь 
названо одну з ньюаркських площ. Рот 
прославився з першої ж публікації: дебютна 
збірка «Прощавай, Колумб» («Goodbye, 
Columbus», 1959) удостоїлася Національної 
книжкової премії. Його перший роман 
«Наплювальництво» («Letting Go») було 
опубліковано в 1962 році, за ним слідували 
декілька десятків книг, з яких найбільшу 

популярність отримали «Випадок кравця» і антиутопічна «Змова 
проти Америки» («The Plot Against America», 2004). 

Літератор відомий своєю нелюдимістю й нелюбов’ю до 
електронних книг.  

Оголошення переможця відбулося в Сіднеї, а церемонія 
нагородження пройшла 28 червня в Лондоні. 
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Оголошено переможців конкурсу 

«Коронація слова – 2011» 

2 червня відбулася урочиста церемонія нагородження 
переможців Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова – 2011». 
На теперішньому етапі він охоплює всі найважливіші жанри 
української літератури, розділяючи свої чотири номінації на 
кілька підномінацій. 

Першу премію номінації «Романи» 
отримала 30-річна вінничанка Вікторія 
Гранецька за твір «Мантра-омана». «Я 
хотіла показати, що людина повинна 
боротися за своє щастя. Роман про молоду 
жінку, у якої все в житті є, але все-таки 
їй чогось не вистачає. Вона несподівано 
помирає, стає привидом і залишається 
між двох світів – світом живих і світом 
мертвих. Таким чином їй вдається 
переосмислити все своє життя і, можливо, 
отримати другий шанс», – розповідає про 
свій роман переможниця конкурсу. 

Киянка Наталя Тисовська за «Три таємниці Великого озера» 
отримала почесне друге місце. Третя премія за твір «Стовпи 
самодержав’я, або 15 справ Івана Підіпригори (спогади службовця 
царської охранки)» дісталася Юрію Камаєву та Владиславу 
Івченку із Сум. 

Під час церемонії було відзначено не лише переможців 
«Коронації слова» – подяки за популяризацію літератури своєї 
держави та підтримку книговидання українською мовою одержали 
представники посольств Франції, Фінляндії, Німеччини, Норвегії, 
а також директор Ґете-інституту. 
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