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Краща книга року 
 

Одним з основних напрямків роботи обласної універсальної 
наукової бібліотеки (ОУНБ) є якісне обслуговування користувачів 
та повноцінне задоволення їхніх потреб. Книгозбірня завжди 
перебуває в епіцентрі популяризації видань, які мають 
найбільший попит серед читачів. Підтверджує це щорічне 
опитування «Краща книга року», яке цього року проводилося 
цілком предметно та переросло в цікаву дискусію щодо останніх 
новинок літератури. 

Фахівці ОУНБ постійно вишукують нові форми роботи, щоб 
привернути увагу відвідувачів до магії друкованого слова. 
Cвідченням цього були й численні заходи, котрі проводилися 
протягом року, і посилення цікавості до нашого краю з боку 
знаних майстрів пера. Серед них – Тарас Прохасько, Іван 
Андрусяк, Олександр Ірванець, Анатолій Дністровий (Астаф’єв), 
Петро Кралюк, котрий представив читацькому загалові новий 
історичний твір «Реліквія», де висвітлено життя волинських 
земель на межі XVI–XVII століть, що стало свого роду дзеркалом, 
у якому читачі побачили й проблеми дня нинішнього. У бібліотеці 
та книгарні «Є», що на вул. Валовій, 7–9, репрезентовано 
книжку архієпископа Мечислава Мокшицького й Бригіди Грисяк 
«Вівторки він любив найбільше: Розповідь про щоденне життя 
Йоана Павла II». 

Щорічне дослідження «Краща книга» цього року проводилося 
більш розширено. До уваги було взято не лише друковані видання, 
але й електронні. Опитування користувачів здійснювалося 
щовівторка упродовж першого півріччя 2012 року, що дало змогу 
досконало вивчити їх потреби та уподобання. Було опитано 
185 осіб найрізноманітніших соціально-професійних груп, а саме: 

працівники освіти – 27 чоловік, 
службовці – 32 чоловіка, 
науковці – 18 чоловік, 
студенти – 53 чоловіка, 
безробітні – 24 чоловіка, 
робітники – 31 чоловік. 
За віком:  
від 15 до 17 років – 31, 
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від 18 до 21 року – 62, 
від 22 років і більше – 92. 
Як і в попередні роки, серед опитаних більшість становлять 

жінки, особливо це помітно в юнацькій групі віком від 15 до 
21 року та серед людей зрілого віку – від 40 років і більше. 

Понад 80% респондентів є постійними користувачами 
бібліотеки. 

Дане опитування допомогло визначити певні уподобання 
читачів тих чи інших літературних жанрів, авторів, 
висвітлюваних тем.  

Слід зазначити, що сучасних користувачів різних вікових 
категорій сьогодні цікавлять найновіші шедеври світової та 
української літератури, поетичні добірки, науково-популярні 
видання на теми психології й футурології, приваблюють 
оригінальні теорії та сенсації інтелектуального життя, усе те, що 
несе в собі незбагненні тайни. 

Як засвідчують відповіді користувачів, перевагу вони надають 
авторам художніх творів як зарубіжних, так і сучасних 
українських. 

З жанрів художньої літератури найбільший попит мала 
фантастика, зокрема «Сповідь відьом» американської письменниці 
Дебори Гаркнесс. Ця містична повість стала бестселером 
у 32 країнах світу. На думку читачів, вона захопливіша, ніж 
книги Стефані Маєр і Джоан Роулінг. 

Не перший рік читацьку громадськість сколихують твори 
американського письменника Дена Брауна, зокрема роман 
«Цифрова фортеця», у якому пропонується розгадати ще один 
код – надскладний, що приховує загрозу для всього світу, 
книжка-сенсація про таємницю масонів, яку вони приховували 
століттями, «Втрачений символ», та «Янголи і демони», відгуки 
читачів про який свідчать: цей роман перевершує всі попередні.  

З року в рік захоплюються користувачі й творами Маріо 
Ридінга. Великою популярністю користувалася книжка 
«NOSTRADAMUS: Таємниця пророка», яка стала бестселером 
у 34 країнах.  

Мають своїх прихильників серед опитаних і новий роман від 
короля жахів Стівена Кінга «Острів Дума», «Темна ріка» Джона 
Твелфа Гоукса, один із найкращих творів Агати Крісті «Забуте 
вбивство», «Викрадачі» Елізабет Костової та багато інших. 
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Читабельними серед молодіжної аудиторії й надалі були твори 
французького письменника Жерара Стрейфа, особливо «Смерть за 
лаштунками», що був надрукований у журналі «Дніпро» (№ 1 за 
2012 р.), а також книги «До того, как она встретила меня» 
Джуліана Барнса, «Укусы рассвета» Тоніно Бенаквіста, 
«Бембиленд» Ельфріди Елінек, «Наезд» і «Разрыв» Світлани 
Зоріної, «Дело врача»  Артура Конан Дойля та Гранта Аллена, 
«Клан», «Время оборотней» Олександра Ковалевского, «Тайна 
распятия» Сергія Владича, «Сезон мести» Валерія Махова, 
«Чистилище» Йорга Кастнера, «Veritas» Ріти Мональді та 
Франческо Сорті, «Пропавшая икона» Уільяма Райана тощо. 

Упродовж останніх років найбільш читаними залишаються 
твори українських авторів, зокрема «Гербарій коханців» Наталки 
Сняданко, «Побачити Алькор» Володимира Єшкілєва, «Хронос» 
Тараса Антиповича, «Життя між кулями» Сергія Дзюби, «Піца 
«Гімалаї» Ірени Карпи, «Бора» Галини Вдовиченко, «Сині Води» 
Володимира Рутківського, «Рутенія» Віталія Климчука, «Мати 
все», «Биті є: Макар» Люко Дашвар, що є продовженням вже 
культової книги «Рай. Центр», «Укус огняного змія», «Соло для 
комп’ютера», «Останній шаман», «Три таємниці Великого озера» 
Наталі Тисовської, «Urban strike» Антона Кушніра, дипломанта 
цьогорічної «Коронації слова», «Доктор і Професор, або На шляху 
поступу» Левка Різника, «Бои без правил» і «Двойная западня» 
Андрія Кокотюхи, «Час смертохристів: Міражі 2077 року» Юрія 
Щербака та інші. 

Не менш цікавим для читачів виявився новий роман Максима 
Кідрука «Любов і піраньї», в основу якого закладено трохи 
нещасливого кохання та багато захопливих навколосвітніх 
подорожей. Це – автобіографічний твір про пригоди автора 
в Бразилії. 

Не зникає увага до книг Олександра Ірванця, Олеся 
Ульяненка, Тараса Прохаська. Читають і універсальну (проза, 
поезія, філософія, публіцистика) Оксану Забужко, модерних Юрія 
Андруховича та Юрія Іздрика. Поважають і цінують Андрія 
Куркова й Сергія Жадана. 

Щорічно окремим словом відзначають користувачі творчість 
славнозвісних Марії Матіос, Галини Тарасюк, Івана Андрусяка, 
Павла Вольвача та інших. 
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Щодо поетичного жанру, то опитувані відзначили творчість 
Петра Мідянки, Василя Герасим’юка, Олега Лешеги, Наталки 
Білоцерківської, Тараса Федюка, Мар’яни Кияновської, Остапа 
Сливинського, Галини Крук, Богдана Матіяша, Світлани Йовенко. 
Привернула увагу читачів і творчість молодих поетів: Наталі 
Білоус (збірки «День без тебе», «Про себе»), Галини Лис («Діалог 
з собою», «Я намалюю світ»), Тетяни Процвів («Історія любові», 
«Тріумф життя») тощо. 

Також відзначено багатообіцяючий дебют Роксолани 
Кравченюк збіркою «Озеро зірок». Її поезія чарує мелодійністю та 
ліризмом. Юна авторка тонко й душевно передає красу природи: 

Далека долина зацвіла барвисто. 
Сміється душа, і сміється весь світ. 
Ці квіти, неначе дівоче намисто, 
Притягують серце, неначе магніт. 

Відчувається, що глибокі переживання йдуть від серця 
дівчини. 

Справило враження на опитаних есе Євгена Пашковського 
й В’ячеслава Медвідя, філософсько-літературознавчі праці «Notre 
Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій» Оксани Забужко 
й «Вічник: Сповідь на перевалі духу» Мирослава Дочинця. 

Цікавими для деяких категорій читачів виявилися 
психоаналітичні дослідження «Націоналізм, сексуальність, 
орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського» Соломії 
Павличко та «Femina melancholica: Стать і культура в гендерній 
утопії Ольги Кобилянської» Тамари Гундорової. Це – дуже 
глибоко, повно, з науковою відвагою написані монографії, які 
є проявом модерного критичного мислення. 

Предметом особливого захвату серед наукової еліти 
є фундаментальні дослідження Тараса Возняка, Неллі Корнієнко, 
Івана Дзюби, Лариси Масенко, Дмитра Губяка. 

Науково-популярні, пізнавальні видання духовної тематики, 
яких у бібліотеці достатньо, цікавлять широке коло читачів. 
Великим попитом користуються «Біблія», «Коран» – священні 
книги християнської та мусульманської релігій, «Великий піст» 
Олександра Шмемана, а також «У світлі зірок», «Замок щастя», 
«Золоті вікна» Бруно Ферреро. 
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У центрі уваги читачів ОУНБ і науково-популярні видання. 
Найбільший попит мали: наукове дослідження Лева Скопа 
«Майстер мініатюр Пересопницького Євангелія – Федуско, маляр 
зі Самбора», у якому львівський мистецтвознавець, 
послуговуючись методом формального аналізу, аргументовано 
довів, що фігуративні мініатюри та орнаментальне оздоблення 
пересопницького рукопису створив один із кращих українських 
ренесансних художників – Федуско, маляр із Самбора, 
монографія Ярослава Стоцького «Бучацький монастир отців 
василіян: На службі Богові й Україні: До 300-ліття заснування», 
фотоальбом «Сакральні пам’ятки Тернопільщини», виданий за 
сприяння обласної державної адміністрації та обласної ради. 

Завжди актуальною для користувачів залишається краєзнавча 
література. Як засвідчило опитування, творчість таких прозаїків, 
як Леся Романчук, Ніна Фіалко, Олександр Вільчинський, Петро 
Сорока, Анатолій Дністровий, Мар’яна Юхно, Орест Березовський, 
Марія Чумарна, вельми популярна серед різних вікових категорій 
читачів. Попит мають усі їхні книги.  

Незмінна цікавість у шанувальників літератури до видань Лесі 
та Леоніда Біликів. Особливо зачитувалися вони романами «Сьоме 
небо леді Арс», що друкувався під псевдонімом Олекса Зорій у 
журналі «Холодний Яр» (№ 3, 4 за 2007 рік), та «Душі в екзилі». 
Не менш ходовим був твір «Хрещеники Сталіна» Василя 
Фольварочного. 

Інтерес у краян викликали документально-краєзнавча збірка 
Богдана Мельничука та Віктора Уніята «Іван Франко і Терно-
пільщина», монографія «Тернопіль у вогні: Хроніка подій весни 
1944 року» Олександра Семеніва, історичний нарис про маловідомі 
сторінки життя обласного центру «Тернопіль = Tarnopol: Історія 
міста» Олександра Петровського, Олега Гаврилюка, Володимира 
Окаринського та Ігоря Крочака, виданий за фінансової підтримки 
Тернопільської міської ради, книги «Українська народна лялька» 
Олександра Найдена, «Привиди старих замків» Василя Бурми, 
альбом-монографія «Галина Севрук» Богдана Мисюги, ілюстровані 
видання «Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської» 
Людмили Булгакової-Ситник, «До вінця: Українська весільна 
обрядодія» Зеновії Шульги, що написано на основі матеріалів 
Міжнародного етномистецького проекту «Екологічний ракурс» 
1998–2011 рр. тощо.  
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Вагомий відсоток серед уподобань молоді та студентства 
займають книги, передбачені для читання навчальними 
програмами. Як з’ясувалося, це твори Миколи Куліша, Валер’яна 
Підмогильного, Миколи Хвильового, Євгена Плужника, Миколи 
Вінграновського, Ігоря Римарука, Василя Стуса, історичний роман 
у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко. 

Студенти найчастіше користувалися виданнями на допомогу 
навчальному процесу, зокрема особливий попит мали підручники 
і посібники «Філософія» В. Л. Петрушенка, «Соціологія» за 
редакцією В. Г. Городяненка, «Історія України» О. Д. Бойка, 
«Новітній маркетинг» за редакцією Є. В. Савельєва, «Десять 
смертних гріхів маркетингу» Ф. Котлера, «Индустрия туризма: 
Конкуренция в мире путешественников» Б. С. Житнигора та 
В. В. Павлова, а також науковий журнал «Вісник Тернопільського 
національного економічного університету». 

Підручником року визнано праці тернопільських науковців: 
«Потенціал і розвиток підприємства» І. І. Стеца й «Економічний 
аналіз» – збірник наукових робіт за редакцією С. І. Шкарабана. 

Варто відзначити, що активними відвідувачами бібліотеки 
цього року були студенти Тернопільського комерційного інституту, 
зокрема факультету туристичного менеджменту, оскільки ця 
галузь стрімко розвивається в краї. Найбільше захоплення в них 
викликали флеш-презентація «Тернопільщина» та огляд інвести-
ційно-туристичного потенціалу області: музеїв, пам’ятників, 
пам’яток архітектури й природи, об’єктів спелеології, замків, 
палаців, а також культурних традицій. 

Хороші відгуки отримав і журнал «Корреспондент», у якому 
було розміщено серію гідів найкрасивішими містами світу «Европа 
на колесах». 

Значного поширення серед викладачів вишів, учителів, 
студентів музичного училища ім. С. Крушельницької набули 
мультимедійні ресурси, зокрема: «Перлини української 
культури» – п’ятидисковий «бокс-сет», у якому кожен диск 
містить у собі тематичний інформаційний матеріал, ілюстративний 
ряд, фотогалерею й безліч музичних фрагментів, а всі відомості 
подано українською й англійською мовами; «Українська ікона 
у просторі і часі», де представлено близько 350 зразків іконопису 
за тисячу років – від початку XI ст. до початку XXI ст., 
а музичним супроводом служать твори українського та західно-
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європейського сакрального мистецтва; «У поклоні Кобзареві», що 
містить басові арії та монологи Йосипа Гошуляка, найактивнішого 
пропагандиста поезії Т. Шевченка, покладеної на музику. 

Останнім часом серед читачів виникає багато розмов на тему 
«нового формату читання» та про переваги електронної книжки.  

Мали попит аудіокниги: «І терни, і тюрми», «І входить в сер-
це блискавиця», «Мерехтить самітниця зоря», «Бог своє береже» 
Бориса Павлівського та методичний посібник «Вивчення творчості 
Бориса Павлівського в школі», а також «Хресне сходження» Олега 
Германа, «Дітям про Патріарха Йосифа Сліпого» – 8 оповідань 
про життя Блаженнішого, записані в хронологічній послідовності. 

Цього року участь в опитуванні взяли члени клубу «TOEFL 
Test TakersClub» з вивчення та поглиблення іноземних мов. Для 
них найбільш популярними були й залишаються книги: «TOEFL 
iBT» Sharpe P. J., «Practical English Grammar», «1,000 Places To 
See Before You Die» Patricia Schultz. 

На основі результатів проведеного опитування можна 
стверджувати, що: 

– проведений моніторинг дав змогу відстежити тенденції та 
зміни в читанні користувачів, отримати цілісну картину 
найпопулярніших видань року; 

– зроблені висновки є підставою для вирішення проблем 
щодо вдосконалення стану комплектування фонду відпо-
відно до реальних потреб і запитів читачів, розвитку 
вітчизняного та світового літературного процесів. 

У ході опитування вдалося скласти необхідний перелік книг, 
які відсутні в бібліотеці, для подальшого доукомплектування ними 
фонду. 

 

 

Людмила Козачок,  

головний методист 

науково-методичного відділу 

ТОУНБ 
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Це цікаво 

Велика користь буває людині од учення книжного. Книги ж 
учать і наставляють нас на путь покаяння, і мудрість бо, і 
стриманість здобуваємо ми із словес книжних. 

* * * 
Бо се ріки, що наповнюють всесвіт увесь. Се ж джерела 

мудрості, бо є в книгах незмірна глибина. 
«Літопис Руський» (1037 рік). 

 
Хто ця людина – ти хочеш знати? Дізнайся, що любить він 

читати. 
О. Гафуров 

 
Розгорнута книга нагадує птаха в польоті, є в цьому щось 

хвилююче і значуще. Розгорнута книга – як розпростерті крила. 
Я заглиблююсь в неї і відчуваю, що крилатію сам. Крила книги –
мої крила. 

В. Базилевський  

 
Вчіться і читайте. Читайте книги серйозні. Життя зробить все 

інше. 
Ф. Достоєвський 

 
Книга – це джерело освіти, знання і якщо збагачення, то 

збагачення культурного і душевного. 
М. Рильський 

 
Книжка повинна стати для мудрого вихованця другом, 

наставником і вчителем.  

* * * 
Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, 

треба ввести її у світ книг. 

* * * 
Людина, для якої книжка вже у дитинстві стала такою 

необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для 
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художника, ніколи не відчуває себе обділеною, збіднілою 
і спустошеною. 

В. Сухомлинський 

* * * 
Будинок, в якому немає книг, подібний до тіла, позбавленого 

душі.  
Цицерон 

* * * 
...Дивною і ненатуральною здається людина, яка існує без 

книги. 
Т. Шевченко 

 
А чи знаєте Ви? 

Історія виникнення книги бере свій початок із тих часів, коли  
людство, створивши писемність,  починає шукати способи 
матеріалізувати свої думки, передати наступним поколінням 
накопичені століттями знання та досвід. 

До винайдення Йоганом Гутенбергом (1400–1468) книго-
друкування книжки були рукописні, наприклад книга-сувій із 
текстом «Іліади» Гомера довжиною близько… 150 метрів. 

У бібліотеці індійського міста Адьяр зберігаються сотні 
книжок, що писалися на аркушах, виготовлених із пальмового 
листя. Їхні сторінки прикрашали золотом, дорогоцінним 
камінням. 

Серед старовинних монгольських і тибетських книг є справжні 
манускрипти, тексти яких писалися сумішшю золота, срібла, 
коралів, перлів, бірюзи, глазурі, перламутру, сталі та міді. Є тут 
також книжки з текстами, вишитими на шовку та сап’яні 
різнокольоровими нитками… без жодного вузлика. 

Ще одним унікальним витвором є книжка, сторінки якої 
зроблені із срібла, а букви «написані» золотом. На виготовлення 
такого ювелірного шедевру було витрачено понад 50 кілограмів 
золота та близько 600 кілограмів срібла. 

У наші часи з’явилася «металева книга». Виготовив її коваль 
Костов із болгарського міста Враци. Книга, 22 сторінки якої 
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зроблені із… заліза, важить близько 4 кілограмів, хоча розміри її 
звичні – 18 на 22 сантиметри. 

Серед книжок зустрічаються справжні велетні. Так одним із 
найтовщих романів, напевно, слід вважати «Кларису» – твір 
англійського письменника Семюеля Річардсона. Він містить 
984 870 слів, що майже на 200 тисяч більше, ніж у Біблії. Книга 
побачила світ у середині XVIII століття. 

Але пальма першості в створенні подібного роману належить 
японському письменникові XIX століття. Автор працював над ним 
40 років. Твір складається зі 100 томів, кожен із яких має тисячу 
сторінок. Вага одного примірника – 60 кілограмів. У ньому 
налічується близько 32 мільйони слів. 

Не менш цікаве й «Диявольське Євангеліє», яке зберігається 
в королівській бібліотеці в Стокгольмі. Його обкладинка зроблена 
з дубових дощок товщиною 4 сантиметри, а прикрашають книгу 
масивні защіпки з кованого заліза. На виготовлення пергаментних 
сторінок пішло понад 100 козячих шкір. 

З виданням «Історії Південної півкулі», що було видруковано 
в США, можна ознайомитися лише за допомогою… спеціального 
двигуна, адже важить воно 225 кілограмів. У розгорнутому 
вигляді його ширина дорівнює 2 метри 70 сантиметрів,  висота – 
2 метри. 

А ось мода на так звані мініатюрні книжки виникла 
наприкінці XVIII століття завдяки примхам Марії-Антуанетти, 
яка забажала носити улюблені твори… у рукавичці. Однак ще 
задовго до цього робилися спроби виготовлення таких оригіналь-
них видань. Прародителькою їх можна вважати старовинну 
рукописну мініатюрну книгу, яка зберігається в Єреванському 
книгосховищі Матенадаран. Її вага – лише 19 грамів. 

Найменшу книжку видано в 1896 році в італійському місті 
Падуя. Її розмір – 16 мм на 11 мм, що дорівнює приблизно 
розміру нігтя на великому пальці руки. У ній надруковано лист 
Галілео Галілея. 

Одна з найбільших книгозбірень світу – Національна 
бібліотека конгресу США. Заснована вона в 1800 році. Її фонд 
налічує 40 мільйонів примірників документів. 
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Найбільша книгозбірня в Україні – Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського. Засновано її в 1714 році. 

Найперший у світі буквар з’явився в Англії в 1491 році. 
Написаний він був латинською мовою. 

На стінах храму у Фівах висічено древній літопис. Стіни 
будівлі є своєрідною книгою, найбільшою у світі за своїми 
розмірами, оскільки її кам’яні «сторінки» сягають сорока метрів 
завширшки. 
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Міжнародний літературний конкурс романів, п’єс, 
кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей 

 
 
Нещодавно в літературному житті України, уже дванадцятий 

раз, відбулася знакова подія: визначення та нагородження 
переможців конкурсу «Коронація слова».  

Подаємо їх повний та остаточний список.  

РОМАНИ 

І премія 

«Вві сні і наяву, або Дівчинка на кулі». Ольга 

Слоньовська (м. Івано-Франківськ).  
 

 
 
 

ІІ премія 

«Необдумана Міловиця». Зінаїда Луценко 
(смт Цибулів, Черкаська обл.). 

 
 
 

ІІІ премія  

«Гра в паралельне читання». Міла Іванцова 
(м. Київ).  
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ДИПЛОМАНТИ: 

• «Не вурдулаки». Світлана Талан (м. Сєверодонецьк, 
Луганська обл.); 

• «В Темнім Лузі, за Дунаєм». Юрій Коцегуб (смт Нові 
Санжари, Полтавська обл.); 

• «Крамниця щастя». Анастасія Шевердіна (м. Луганськ); 

• «Загублена мама Веселої». Дана Дідковська (м. Київ); 

• «Капітан Алоїз». Олександр Гаврош (м. Ужгород); 

• «Серце гарпії». Марина Соколян (м. Київ); 

• «Тоталізатор». Олександр Куманський (м. Київ). 

П’ЄСИ 

 

І премія   

«Кінець епохи вишневих садів». Надія 

Симчич (м. Київ).  
 
 
 
 

ІІ премія   

«Хліб по воді». Василь Босович (м. Львів).  

 

 

ІІІ премія  
«Житіє Діогена Коринфського і Пінзеля 

Бучацького». Мирослав Лаюк (м. Київ).  

 

 

ДИПЛОМАНТИ: 

• «Алхімія Карла ХІІ, короля Швеції». Олег Миколайчук 
(м. Київ); 

• «Історія одного замаху». Oлександр Мардань (м. Одеса); 
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• «Ніч вовків». Олександр Мірошниченко (Олександр Вітер) 
(м. Київ); 

• «Заручники». Василь Трубай (с. Халеп’я, Київська обл.). 

П’ЄСИ ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

І премія  

«Лісова царівна і Зорегляд». Катерина 

Цимбаліст (м. Київ).  
 
 
 
 

 

ДИПЛОМАНТИ: 

• «Принцеса Фінеса та її друзі». Анна Коршунова (м. Суми); 

• «Кольори життя». Катерина Аксьонова (м. Львів); 

• «Гора щастя». Неля Шейко-Медведєва (м. Київ); 

• «На галявині та в підземеллі». Богдан Мельничук, Галина 
Шулим (м. Тернопіль); 

• «Навчи мене співати». Анна Багряна (м. Київ, Україна та 
Республіка Македонія). 

КІНОСЦЕНАРІЇ 

 

І премія  

«Джульєтти». Надія Кошман (м. Київ).  
 

 
 

 
 

 

ІІ премія 

«Біженка». Наталка Доляк (м. Вінниця); 

«Прапори свободи». Ілля Книш (м. Луганськ). 
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ДИПЛОМАНТИ: 

• «Гніздо горлиці». Василь Мельник (м. Чернівці); 

• «Одного разу на Дикому Сході». Владислав Івченко 
(м. Суми); 

• «Гульнара». Геннадій Завгородній (м. Дніпропетровськ); 

• «Родом з Городка». Ярослав Яріш (с. Ралівка, Самбірський р-
н, Львівська обл.). 

КІНОСЦЕНАРІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 
 

І премія  
«Карпатський кротон».  
Віктор Андрієнко,  

Ігор Письменний  (Україна, Росія). 
 

ДИПЛОМАНТ: 

• «Мережина». Лана Ра (м. Київ). 

ПІСЕННА ЛІРИКА 

I премія 

«Колискова ненародженому сину».  
Анатолій Матвійчук (м. Київ).  
 
 

 
ІІ премія  

«Блюз кавового фусу». 
Ігор Жук (м. Київ).  

 

 

 

ІІІ премія  

«Нез’єднанні». Світлана Дідух-Романенко. 
(м. Бориспіль, Київська обл.). 
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 ДИПЛОМАНТИ: 

• «Матінко-зозуленько». Любов Васильєва (м. Кременчук, 
Полтавська обл.); 

• «Харакірі». Валентина Гальянова (с. Лука-Мелешківська, 
Вінницький р-н, Вінницька обл.); 

• «Несказані слова». Галина Березюк (м. Радехів, Львівська обл.); 

• «А донечка моя уже дівча». Галина Ткач (м. Київ); 

• «Спить жінка в мене на плечі». Омелян Мацьопа 
(с. Шибалин, Бережанський р-н, Тернопільська обл.); 

• «Музика». Марія Влад (м. Київ); 

• «Кохаю». Оксана Ящук (м. Гнівань, Тиврівський р-н, 
Вінницька обл.); 

• «Весільний вальс». Валерій Фурса (м. Миколаїв, Львівська обл.). 

ПІСЕННА ЛІРИКА ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

І премія 

«Рак». В’ячеслав Кукоба (м. Київ). 
 

 
ДИПЛОМАНТИ: 

• «Грибочок-господарик». Оксана Радушинська 
(м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.); 

• «Веселий Дощик». Наталія Демерс (м. Київ); 

• «Бабин котик». Роман Кусень (м. Львів). 

ПРОЗОВІ ТВОРИ ДЛЯ 
ДІТЕЙ 

І премія  
 «Ліга непарних 

шкарпеток». Галина 

Вдовиченко (м. Львів); 
«Все починається 

в тринадцять». Валентин 

Бердт (м. Харків). 
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ДИПЛОМАНТИ: 

• «Обережно, діти!». Марія Ткачівська (м. Івано-Франківськ); 

• «Казка-притча про Нетака». Олег Чорногуз (м. Київ). 

СПЕЦІАЛЬНІ ВІДЗНАКИ 

Найкращий історико-патріотичний твір  

• «Червоний». Андрій Кокотюха (м. Київ). 

Спеціальна відзнака за твір 

• «Ти прости мені все горе… Я любив..». Гарольд Бодикін 
(м. Сімферополь). 

Спеціальна відзнака за унікальність висвітлення героя 
в документальному фільмі 

• «Будинок, який побудував Лук’ян». Олександр Рожен 
(м. Київ). 

Найкращий твір на тему мандрів і подорожей  

• «Бот». Макс Кідрук (м. Київ). 

Найкращий еротичний твір  

• «Курва». Христина Лукащук (м. Львів). 

Ексклюзивний жіночий твір 

• «Нічниця». Жанна Куява (с. Софіївська Борщагівка, Києво-
Святошенський р-н, Київська обл.). 

Спеціальна відзнака від австрійського культурного форуму за твір 

• «Віртуалка». Ірися Ликович (Відень, Австрія). 

Вибір видавця 

• «Хмарочос». Валентин Терлецький (м. Запоріжжя). 
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