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Краща книга року 
 

Моніторинг читацького запиту – постійна й невід’ємна 

частина роботи книгозбірні. Спостереження за інтересами 

й потребами користувачів та аналіз бібліотечної статистики дають 

узагальнені дані про їхні запити.  

Протягом декількох років Тернопільська обласна універсальна 

наукова бібліотека (далі – ТОУНБ) проводить опитування читачів 

для визначення кращого художнього твору українських, росій-
ських письменників та літераторів далекого зарубіжжя в році, що 

минув. Одразу ж відзначимо традиційну особливість даного 

дослідження – більшість респондентів називає просто улюблені 

книги, не звертаючи увагу на рік видання чи перевидання. 

Завдяки таким щорічним бліц-опитуванням розкривається 

універсальний фонд ТОУНБ і відбувається знайомство читачів із 

книгою та бібліотекою, а автори швидко входять у нове 

інформаційне середовище. Крім цього, у працівників є можливість 

спілкуватися з користувачами, реагувати на їхні побажання, 
рекомендації. Приємно, що серед опитаних немає таких, які не 

читають або не цікавляться новинами літературного процесу. 

Якщо говорити про нові видання як про події на книжковому 

ринку, то найчастіше респонденти згадували «Танго смерті» Юрія 

Винничука, «Сльоза і камінь» Андрія Кіся, «Корабель дурнів» 

Себастіана Бранта, «Голова Якова» Любка Дереша, «Століття 

Якова» Володимира Лиса, «Кладовище сердець» Володимира 

Вакуленка. З’явилася низка авторів, твори яких користуються 
популярністю серед різної категорії читачів, зокрема: Мирослав 

Дочинець, Надійка Гербіш, Надія Степула, Стіг Ларсон, Ю Несбе, 

Бруно Шульц та ін. 

Отже, за результатами опитування, давня тенденція – 

переважання читання прози – зберігається. Популярністю 

користуються мелодрами, детективи, історичні романи, 

фантастика, релігійна література. Менший попит мають поезія, 

мемуари, публіцистика. 
Презентувати творчість представників сучасного українського 

письменства, чиї імена вже давно відомі широкій читацькій 

аудиторії, не будемо. Серед найбільш згадуваних були: Оксана 

Забужко з її інтелектуальною прозою, Сергій Жадан, який завжди 

привертає до себе неабияку увагу з боку користувачів, Ірен 
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Роздобудько з її глибоким проникненням у психологію жіночої 

душі, Юрій Винничук, котрий тонко відчуває наш національний 

колорит, Лада Лузіна, яка із захопленням займається написанням 

новітніх міських міфів. Високо оцінено респондентами оповідання 

«Брат» Галини Вдовиченко, «Гербарій» Лариси Денисенко, 

«Таємні джерела сімейного порозуміння» Володимира Єшкілєва, 

роман «Хресна проща» Романа Іваничука, поему «Білорусь» 

Олександра Ірванця, цикл пригодницьких історій про 

«Навіжених» Максима Кідрука. 
Крім цього, відзначено книги Андрія Куркова, окремі 

оповідання Тані Малярчук («Aurelia aurita (медуза)»), Марії 

Матіос («Апокаліпсис»), Євгена Положія («Там, де чисто і тихо»), 

Степана Процюка («Ходулі для Морозенка»), Наталки Сняданко 

(«Дідова історія»), Олеся Ульяненка («Наказ»), повість Юрка 

Покальчука «Подорож довкола себе». 

Продовжує інтригувати читачів творчий доробок Любка 

Дереша. Новий роман автора «Голова Якова: Алхімічна комедія» 
швидко здобув популярність у наших користувачів. 

Як свідчать результати опитування, цікавить респондентів і 

тематика професійної деформації особистості, те, як професія 

впливає на характер, мрії, прагнення людей, як змінюються їхні 

долі, ролі. Про це – книги «Руки і душа та інші невигадані 

жіночі історії» Мирослава Дочинця, «Бардо online» Світлани 

Поваляєвої, «Надра банку» Вікторії Горбунової. І вони, звичайно 

ж, про кохання. 
Не спав інтерес у наших читачів до творів Галини Пагутяк, 

Михайла Бриниха, Євгенії Кононенко, Володимира Лиса, зокрема 

найбільший попит мали: збірка оповідань, новел, есе «Потонулі 

в снігах», у яких одна з найяскравіших українських літераторок 

сучасності проникливо пише про людську самотність і безза-

хисність у світі новітніх варварів, про душу дитини й метелика, 

Григорія Сковороду, древній Львів та багато інших речей; «Хліб із 

хрящами» – роман про голод і непрощенність, ген канібалізму та 
морок свідомості; «Російський сюжет» – книга про любов 

і пошуки власної ідентичності, призабуті обставини безтямного 

життя останніх років імперії та перших років незалежності; «Іван 

і Чорна Пантера» – магічна історія з багатолінійним, заплутаним 

сюжетом та несподіваною розв’язкою. 



 5 

Молодь віком від 18 до 28 років, якій притаманне 

неординарне мислення, бажання змінювати, перебудовувати, 

захоплювалася фантастикою Наталі Тисовської, Тараса Завітайла, 

Марини Соколян, Василя Кожелянка, братів Віталія й Дмитра 

Капранових, Марини та Сергія Дяченків, Дмитра Громова й Олега 

Ладиженського, які відомі під псевдонімом Генрі Лайон Олді. Ці 

книги її приваблюють яскравими героями, ідеями добра й спра-

ведливості, моральності та мрії. Мабуть, саме здатність мріяти, 

уявляти, фантазувати стає домінуючою при виборі підростаючим 
поколінням літератури для читання. 

Не залишилася поза увагою користувачів творчість російських 

і російськомовних авторів. Найбільш популярними були: збірник 

«Маша и Феликс» Вікторії Токарєвої, детективна мелодрама 

«Любовь окрыляет» Галини Романової, романи «Узор твоих снов» 

Наталі Калініної, «Любовный треугольник» Діани Машкової, 

«Печальный демон Голливуда» Анни та Сергія Літвінових. Не 

менш ходовими були книги зарубіжних письменників, 
перекладені російською мовою: «Полет бабочек» Рейчел Кінг, 

«Леденцовые туфельки» Джоан Харріс, «Пройти чистилище» 

Чингіза Абдуллаєва тощо. 

Не зникає в читачів захоплення бестселерами «Одиночество 

в Сети», «Повторение судьбы», «Постель», «Мартина», «Любов-

ница», «Молекулы эмоций» широко відомого сучасного польського 

письменника Януша Леона Вишневського. 

Схвальні оцінки отримали книги королеви любовного роману 
Барбари Картленд «Парижские соблазны», Марка Леві «Где ты?» 

і Джоді Піколта «Девятнадцать минут». 

Цього року увагу респондентів привернула й творчість таких 

авторів, як Бернар Лєкомт, зокрема його захоплива розповідь про 

маловідомі історичні події з життя папської держави упродовж 

останніх ста років «Таємниці Ватикану», Лойд Дуглас (роман 

«Прекрасна одержимість», який ставить перед читачами багато 

важливих питань, як-от сенс життя, добро й зло, багатство та 
бідність, складність людської природи). 

Користувалася попитом і психологічна література Ліліан Ту 

(«Открой себя»), Ошо («О женщине», «О детях») тощо. 

Сьогодні можемо констатувати певний бум на видання 

історичної тематики. І це дуже приємно, коли читач прагне знати 

своє минуле. До списку кращих знову потрапили книги, сюжети 
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яких стосуються подій колишнього українського життя: «Музей 

покинутих секретів» Оксани Забужко, «Залишенець» Василя 

Шкляра, «Нація» Марії Матіос, «Вічник» Мирослава Дочинця, 

«Джури козака Швайки» Володимира Рутківського, «Шлях аріїв: 

Україна в духовній історії людства» Юрія Канигіна, і, традиційно, 

«Жовтий князь» Василя Барки, «Марія», «Волинь» Уласа 

Самчука, «Роксолана» Павла Загребельного, «Тигролови» Івана 

Багряного, «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Довбуш» Гната 

Хоткевича. Також успіх у читачів мали твори, що стали явищем в 
історичній белетристиці, а саме: «Яничари», «Шрами на скелі», 

«Хресна проща», «Четвертий вимір» Романа Іваничука, «Тричі 

мені являлася любов», «Задля празника. У сутінках» Романа 

Горака, «Роксоляна», «Проти орд Чінгісхана» Осипа Назарука, 

«Ольвія» Валентина Чемериса, «Гайдамаки», «Яса», «Жовтий цвіт 

кульбаби» Юрія Мушкетика та багато інших. 

У вересні 2012 року на Форумі видавців у Львові презентовано 

ряд нових книг на цю тему. Серед них – «Червоний» Андрія 
Кокотюхи й «Танго смерті» Юрія Винничука – переможці 

престижного конкурсу «Книга року ВВС – 2012». Ці романи мали 

неабиякий успіх у читачів, адже автори на історичних фактах 

створили захоплюючі сюжети, що дають можливість побачити 

різноманітне життя людей між Першою та Другою світовими 

війнами. 

Із захопленням респонденти відгукувалися про творчість 

Сімони Вілар (справжнє ім’я письменниці – Наталія Гавриленко). 
Її книги «Ведьма княгини», «Светорада Медовая», «Ведьма 

и князь», «Ветер с севера», переповнені багатою уявою та великою 

любов’ю до персонажів, здобули значного поширення серед 

шанувальників історичних жіночих романів. 

Як свідчать результати опитування, світова класика – 

«Айвенго» Вальтера Скотта, «Червоне і чорне» Стендаля, «Чума» 

Альбера Камю, «Собор Паризької Богоматері» Віктора Гюго, 

«Консуело» Жорж Санд, «Анжеліка» Анн та Сержа Голон – 
хвилюватиме ще не одне покоління читачів. 

Популярними й надалі залишаються книги тернопільських 

авторів: Богдана Мельничука, Олександра Вільчинського, 

Олександра Смика, Галини Денеги, Ніни Фіалко, Лесі Романчук, 

Олександра Волкова, Мар’яни Юхно, Марії Чумарної. 
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Особливої уваги респондентів заслужили твори Олега Германа, 

зокрема сценарій телевізійного художнього фільму «Князь 

Церкви», у якому розкриваються три періоди з життя патріарха 

Української греко-католицької церкви кардинала Йосифа Сліпого, 

і поема «Він», де заторкуються одвічні протиріччя земного 

й духовного, людського й божественного через поєднання поезії, 

графіки та музики. У першій книжці за допомогою художніх 

засобів фільму автор прагне ввести читачів у внутрішній світ 

патріарха й показати значимість цієї духовної постаті для 
історичного становлення України та її народу, а в другій 

допомагає поринути в глибини осмислення суті житейської місії та 

відчути повсякчасну присутність Бога на життєвій дорозі кожного 

з нас. 

Не зникає в читачів інтерес до інтелектуальної літератури та 

видань духовного змісту. До вподоби припали їм роман «Євангелія 

від Ісуса Христа» Жозе Сарамаґо, добірка міні-оповідань 

«365 коротких історій для душі» Бруно Ферреро, «Не губи себе 
в очах Господніх» Ярослава Цвігуна, Біблія, життєпис 

«Преподобный Амфилохий Почаевский: Житие и поучения», 

книги Калини Ватаманюк, Ансельма Грюна, Валеріо Альбісетті та 

інших. 

Серед наукової еліти – викладачів, краєзнавців, аспірантів – 

попитом користувалася публіцистика, зокрема: «Мої обереги» 

Арсена Гудими – спогади про прожиті роки, події, що 

залишилися в пам’яті та серці; монографія «Українська еліта 
Волині першої половини XX ст.: Нариси життя та діяльності» 

Ірини Скакальської, що укладена на основі документів, джерел 

особового походження та історико-бібліографічної літератури й дає 

можливість читачам не лише ознайомитися з життям відомих 

краян, а й оцінити їхню працю; «De Visu (На власні очі)» Григорія 

Штоня – літературні есе про українських письменників 

і літературознавців, з якими його звела доля упродовж життя; 

«В’ячеслав Чорновіл: Нарис портрета політика» Василя 
Деревінського, де здійснено наукове дослідження відомої постаті, 

розкрито її роль у суспільно-політичних процесах України другої 

половини XX століття, тощо. 

Приваблює читачів і поетична творчість. Кожен автор – 

багатогранна особистість, і спектр його тематичних, ритмічних та 

художніх засобів, як правило, дуже строкатий. Але найбільше, як 
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свідчать результати опитування, користувачі захоплювалися 

віршами Анатолія Вихруща (збірка «Квіти для мами»), Арсена 

Вікарука (збірка поезій, гумору та пісень «П’ята Ахілла»), Євгена 

Безкоровайного (збірка «І так живу…»). На думку респондентів, 

твори цих авторів сприймаються надзвичайно легко: і яскраві, 

барвисті малюнки, немов сонячні акварелі, і роздуми про життя, 

і пульсація того, що нас оточує день у день. Вони імпульсивні, 

відверті, бадьорі й сумовиті, щемливі й обнадійливо радісні – від 

подивування до захоплення перед найбільшим Господнім дивом – 
життям. 

Своїх прихильників – переважно молодих людей: 

старшокласників, студентів, які цікавляться не лише сучасною 

поезією, а й культурою, котрі ходять на концерти, до театрів, 

відвідують художньо-мистецькі виставки, – мають Сергій Жадан, 

Маріанна Кіяновська, Олег Коцарев, Дмитро Лазуткін, Богдана 

Матіяш, Мар’яна Савка, Остап Сливинський, Олександр Ірванець 

та інші. 
Тішить також і те, що серед респондентів є чимало 

поціновувачів образотворчого мистецтва. До літератури такого 

плану найчастіше зверталися викладачі й студенти інституту 

мистецтв Тернопільського національного педагогічного універ-

ситету ім. В. Гнатюка, Європейського університету, Тернопіль-

ського обласного державного музичного училища ім. С. Крушель-

ницької, працівники музеїв, актори Тернопільського академічного 

обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, 
обласної експериментальної школи мистецтв тощо. Ними високо 

оцінено такі видання: «Художники про Тернопіль» (за словами 

респондентів, це – унікальна книга, адже в ній місто 

представлено мозаїкою семи десятків художніх творів 

різноманітних жанрів, різних періодів, а небуденний мистецький 

погляд допомагає розкрити історію кожного куточка, будівлі чи 

пам’ятника), «З Україною в серці...» – вибрані твори заслуженого 

художника України, людини-легенди в мистецтві Євгена Удіна, 
мистецький альбом «Таїна Пінзеля», де вперше представлено всі 

відомі на сьогоднішній день твори «українського Мікеланджело», 

які знаходяться на території нашої держави (55 скульптур). 

Поглиблено розвивають свої навчальні й пізнавальні інтереси 

студенти Тернопільського обласного державного музичного 

училища ім. С. Крушельницької. Про це свідчать їхні запити на 
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документи з історії української та світової музичної культури, 

музичних інструментів, регіональних пісенних стилів, диригентів 

професійних хорів України, літератури з духовної музики тощо.  

Викладачів і керівників хорового співу музичних шкіл, 

артистів філармонії цікавила творчість митців, які у світовому 

масштабі прославили національну музичну культуру, а саме: 

Євгенії Мірошниченко, Ольги Басистюк, Бели Руденко, Дмитра 

Гнатюка, Бориса Гмирі, Івана Козловського, Анатолія 

Солов’яненка, Ніни Матвієнко та інших. 
Попит мали й книги про українських композиторів: Дмитра 

Бортнянського, Левка Ревуцького, Анатолія Кос-Анатольського, 

Платона Майбороду, Олександра Білаша, Миколу Леонтовича, 

Григорія Верьовку. 

Великий інтерес у читачів викликали художньо-

документальна повість «Маестро Анатолій Авдієвський: Портрет 

хору з мозаїки» Володимира Корнійчука, у якій містяться цікаві 

факти й відгуки світової преси про уславлений хор імені Григорія 
Верьовки та його художнього керівника Анатолія Авдієвського, 

і альбом «Зоряний шлях» Дмитра Гнатюка, присвячений творчості 

всесвітньо відомого баритона, котрий вписав золоту сторінку 

в історію вокального мистецтва. 

Також увагу користувачів привернуло мистецтвознавче 

дослідження Юрія Белічка «Леонід Андрієвський – художник 

книги: Літопис життя і творчості», у якому зібрано цікаві 

матеріали про одного з провідних майстрів сучасного українського 
книжкового мистецтва – народного художника України, лауреата 

Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, самобутнього 

майстра в галузі розробки сценарію, режисури, ілюстрування та 

конструювання видань. 

Неабияким успіхом у читачів користувалася довідкова літе-

ратура: «Словник театру» Патріса Паві – перше видання в Укра-

їні, що є узагальненим досвідом наукових і критичних знань 

у галузі сучасного європейського театрознавства, «Психологічна 
енциклопедія» (автор-упорядник О. М. Степанов), «Словник укра-

їнської мови», «Тернопільський енциклопедичний словник», «Еко-

логічна енциклопедія» у трьох томах. Підвищений попит серед 

фахівців фінансово-кредитних установ, науковців, студентів мала 

«Банківська енциклопедія» – фундаментальне наукова праця 

серії «Інституційні засади розвитку банківської системи України». 
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Як показують результати дослідження, не зменшується 

цікавість респондентів до літературно-художніх і художньо-

критичних журналів, які є колискою художнього слова. Упродовж 

багатьох десятиліть часописи були й залишаються єдиним 

літературним «вікном у світ» і джерелом знань, культурного 

досвіду для читачів найширшого професійного спектра. У них 

публікуються найбільш значні сучасні твори як зарубіжних, так 

і знаних українських авторів: проза та поезія, нариси й есе, статті 

та інтерв’ю лауреатів Нобелівської, Букерівської, Гонкурівської 
премій. Також видання сприяють популяризації творчості молоді 

(про це свідчать рубрики «Нові автори нового століття» 

і «Дебют»). 

Цього року кращими визнано часописи «Вітчизна», «Дзвін», 

«Дніпро», «Всесвіт», «Березіль», «Кур’єр Кривбасу», «Караван 

историй. Украина», «Новый мир», «Иностранная литература», 

«Смена», «Подвиг», «Женский журнал», «Физкультура и спорт», 

«Міжнародний туризм», «Здоров’я», «Фокус» та інші. 
Лідерами, які продукують варте уваги читання, є такі 

видавництва: «Фоліо», «Піраміда», «Нора-друк», «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА», «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 

«Кальварія», «Ярославів Вал», «Темпора», «Джура», «Навчальна 

книга – Богдан», «Центр навчальної літератури», «Свічадо», 

«Лілея – НВ». 

 

Людмила Козачок,  

головний методист 

науково методичного відділу 

Тернопільської ОУНБ 
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Це цікаво 
 

Книгу повернули до бібліотеки через 55 років 

До публічної бібліотеки Нью-Йорка (США) було повернуто 

книгу «Вогонь Френсіса Ксавьєра» (Fire of Francis Xavier), яку 
читач взяв 55 років тому. Згідно з формуляром, дата видачі 

біографії одного із засновників ордена єзуїтів – 10 квітня 

1958 року. Представник цього закладу Емі Гедалдіг відзначила, 

що видання прийшло поштою. Крім того, до нього був доданий 

чек на 100 доларів. 

Штраф за книгу, яку не здали вчасно, у нью-йоркській 

бібліотеці складає 0,25 долара за добу. Таким чином, порушни-

кові, що не повернув вчасно біографію Ксавьєра, тепер довелося б 

заплатити понад п’ять тисяч доларів. Проте, за словами Гедалдіг, 
максимальний штраф за прострочену літературу дорівнює її 

вартості, так що 100 доларів повністю покривають цю суму.  

 

При бібліотеках Барселони відкривають книгарні  

Адміністрація другого за величиною міста Іспанії працює над 

масштабною програмою підтримки невеликих книготорговельних 

точок, кількість яких постійно зменшується. Як повідомляє 

онлайновий портал «España Rusa», влада Барселони серйозно 

стурбована тим, що культурне життя міста з кожним роком 
збіднюється. Так, тільки протягом останніх двох років згорнули 

свою діяльність кілька книжкових магазинів, які мали символічне 

значення в культурному просторі міста (такі, як «Ona», «Áncora & 
Delfin», «Librería General de Arte Martínez Pérez», заснований ще в 1924 

році книжковий магазин «Catalònia» тощо).  
Муніципалітет вирішив активно працювати над спеціальною 

програмою підтримки сектора. Плануються принципові зміни 

в масштабах міста, зокрема влада запропонувала при кожній 

бібліотеці організувати книжковий магазин. Радник із культури 

адміністрації Барселони Хаум Сіурана не розголошує деталей 
цього проекту, оскільки, за її словами, він перебуває поки що 

в стадії розробки. Президент Асоціації книготорговців Каталонії 

Антоніо Даура так коментує нововведення муніципальних властей: 

«Така пропозиція несе позитивні сторони для обох сторін, але 

необхідно розвинути цю ідею, щоб надалі не виникло проблем. 
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Ключ до цього лежить у площині економічних умов, які нам 

запропонують, ми розраховуємо на таку ситуацію, яка дозволить 

книготорговцям ефективно працювати». Крім цього, прийнято 

рішення про організацію нового спеціалізованого книжкового 

ярмарку. Уперше цей захід буде проведено, можливо, уже в кінці 

цього року. 
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10 найдорожчих книг світу 
Як свідчить список найдорожчих книг в історії людства, деякі 

з них можуть мати дуже високу ціну. Рідкісні й унікальні 

екземпляри, яким уже виповнилося кілька століть, продають із 

молотка за нечувані суми. Очолює перелік «Кодекс Лестера», який 

продано за 30,8 мільйона доларів, і цей рекорд не може побити 

поки що жодне видання. Володарем найдорожчої у світі книги 

став Білл Гейтс – найбагатша людина Сполучених Штатів 

Америки. 
Отже, топ найдорожчих книг світу: 

1. «Кодекс Лестера» (The Codex Leicester) Леонардо да Вінчі – 

$ 30 800 000. 
У 1506 році Леонардо да Вінчі, перебуваючи в Мілані, почав 

робити нотатки. Списавши 18 аркушів паперу з обох боків, він 

склав їх у вигляді 72-сторінкової книги. У ній міститься безліч 
математичних розрахунків, малюнків і заміток, виконаних 

особливим дзеркальним шрифтом. Зараз видання належить 

Біллові Гейтсу, який придбав його в 1994 році за 30,8 мільйона 

доларів. 

2. «Євангеліє Генріха Лева» (The Gospels of Henry the Lion) – 

$ 12 400 000. 

Другим за вартістю стало рукописне видання, створене 

в 1188 році на замовлення герцога Саксонії та Баварії Генріха 

Лева. До книги обсягом 226 сторінок включено чотири Євангелія. 

Під час аукціону Сотбіс її було продано за 12,4 мільйона доларів. 

У даний час манускрипт зберігається в бібліотеці імені герцога 

Августа в місті Вольфенбюттелі (Німеччина). 

3. «Птахи Америки» (The birds of America) Джона Джеймса 

Одюбона – $ 8 800 000. 

Книга містить наукові описи та ілюстрації птахів Північної 

Америки. Вона знаменита історією свого створення. Одюбон 

малював пернатих реального розміру, стежачи за ними й роблячи 

з них опудала. Перше видання з’явилося в 1827 році. Усього 
вийшло близько 200 екземплярів (висотою 127 сантиметрів). 

У березні 2000 року один з останніх збережених примірників 

придбав шейх Катару Сауд за 8,8 мільйона доларів. 
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4. «Кентерберійські оповідання» (The Canterbury Tales) – 

$ 7 500 000. 

«Кентерберійські оповідання» Джеффрі Чосера було продано 

в 1998 році на аукціоні «Christie’s». За один із дванад-

цяти збережених примірників заплатили 7,5 мільйона доларів. 

Книга побачила світ у 1477 році в друкарні Вільяма Кекстона – 
англійського першодрукаря. 

5. Біблія Гутенберга (The Gutenberg Bibly) – $ 5 400 000. 

Унікальне видання Біблії продано з молотка на аукціоні 

«Christie’s» у 1987 році. Книгу було надруковано Іоганном 

Гутенбергом у 50-х роках XV століття з використанням рухомих 

літер. Із 180 примірників до нас у повному вигляді дійшов лише 

двадцять один. 

6. «Трактат про плодові дерева» (Traité des Arbres Fruitiers) – 

$ 4 500 000. 

У 1768 році французький ботанік Анрі Луї Дюамель дю Монсо 

створив «Трактат про плодові дерева», у якому детально описав 

16 видів фруктів та подав кольорові ілюстрації. Примірник цієї 

книги, який видрукуваний в особливо розкішному вигляді, 
з позолоченою обкладинкою, було придбано для особистої 

бібліотеки короля Людовика XV. У 2006 році видання продано 

з молотка на аукціоні в Брюсселі за 4,5 мільйона доларів. 

7. «Бестіарій герцога Нортумберлендського» (The Northumber-

land Bestiary) – $ 5 400 000. 

Книга датована 50–60-ми роками XIII століття. На даний час 

залишилося не більше сорока її екземплярів. У рукописному 

бестіарії описано 112 середньовічних тварин, реальних і вига-

даних. Автора видання встановити не вдалося. «Бестіарій герцога 

Нортумберлендського» було продано на аукціоні «Sotheby’s» 

у 1990 році за 5,4 мільйона доларів. 

8. «Перше фоліо: комедії, історії і трагедії» (First Folio: 

Comedies, Histories and Tragedies) Вільяма Шекспіра – 

$ 5 500 000. 

Збірник, до якого увійшли майже всі п’єси Шекспіра, 

надрукований у 1623 році. Із 750 примірників на даний час 

повністю збереглося близько сорока. Один із них було продано в 

2006 році на аукціоні «Sotheby’s» за рекордну суму – 

5,5 мільйона доларів. 
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9. «Космографія» (Сosmography) – $ 4 200 000. 

Ця книга – копія першого друкованого атласу. В її основу 

лягли зразки карт Птолемея – давньогрецького астронома, 
математика та географа. Видання побачило світ у Болоньї 

в 1477 році. У 2006 році його було продано за 4,2 мільйона 

доларів. 

10. Рукопис «Дев’ятої симфонії» Моцарта (Mozart’s 9 Symphonies 

Manuscript) – $ 4 100 000. 

Колекцію найвідоміших симфоній Моцарта, написану рукою 

самого композитора, було продано за 4,1 мільйона доларів у 1990 

році. Цей дорогоцінний і рідкісний манускрипт у 1987 році 

встановив світовий рекорд із продажу серед музичних творів. 
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Цікаві факти з історії бібліотек 
Перші бібліотеки були складами в буквальному значенні цього 

слова. Найдревнішу, вік якої 5000 років, археологи знайшли на 

території колишньої Месопотамії (сучасний Ірак). Це був склад із 

30 000 глиняних табличок, що містили в основному укази та 

закони. 

 

Бібліотеки древніх єгиптян були призначені тільки для царів 

і жреців. 
 

Римляни придумали публічну бібліотеку, хоча й у трохи див-

ній формі. Будь-хто міг почитати книгу в… лазні. Там була спе-

ціальна кімната, де видання не піддавалися впливу води й пари.  

Лазні в Древньому Римі будувалися всюди, отже, і з бібліо-

теками не було проблем. 

 

Першу у світі публічну бібліотеку – загальнодоступну 

установу, що утримується за рахунок податків, – відкрито 
в американському Бостоні в 1854 році. У заяві мерії міста було 

сказано: «Майбутнє демократії залежить від освіченості громадян. 

Освіченість громадян залежить від розвитку публічних бібліотек. 

Кожен громадянин має право на приналежні суспільству джерела 

інформації». Це – так звана американська мрія в її оригінальній 

версії: кожен може домогтися успіху, якщо матиме необхідні 

знання. 

Американський магнат сталеливарної промисловості Ендрю 
Карнегі увійшов в історію аж ніяк не завдяки своєму величезному 

багатству, яке заробив законними й незаконними методами та 

котре на той час поступалося тільки рокфеллерівському. Ні, він 

залишився в історії як фанатик бібліотечної справи. Ендрю 

Карнегі вірив у велике майбутнє англомовних народів і думав, що 

воно залежить від вільного поширення знань. Засобом для цього 

він бачив публічні бібліотеки. Під кінець життя містер Карнегі 

витратив близько двох третин свого багатства на їхній розвиток: 
побудував і оснастив 3000 книгозбірень в англомовних країнах, 

з яких 1800 – у США. 

 

Американський бібліотекар Мелвіл Дьюі був помішаний на 

ефективності бібліотечної справи й наприкінці ХІХ – початку 
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XX століть одноосібно придумав усе те, без чого неможлива 

сучасна бібліотека: каталоги, відповідне розташування книг 

у книгосховищі, нумерацію, що полегшує пошук… Він першим 

висловив очевидну нині думку: бібліотеки повинні бути відкриті 

допізна, щоб люди могли приходити туди після закінчення 

робочого дня. Дьюі також розробив систему видачі книг додому 

і штрафів за несвоєчасне їхнє повернення. 

 

Американці й сьогодні є лідерами в бібліотечній справі. 

Запитання «Як пройти в бібліотеку?» стає неактуальним. Тому 

найбільші книгозбірні США зараз переводять усі свої зібрання 
в електронний вигляд. Незабаром буде створено єдину віртуальну 

бібліотеку, де кожен зможе знайти будь-яку книгу, коли-небудь 

написану на Землі. 

 

Проте слід визнати, що бібліотека належить до тих об’єктів, 

які людина знищує з особливою завзятістю. Що там темне серед-

ньовіччя – достатньо згадати недавню історію. Німецькі нацисти 

влаштовували величезні багаття з книг. Китайські комуністи 
спочатку палили книжкові зібрання монастирів Тибету, а потім, 

увійшовши в смак, – і свої бібліотеки (у них це називалося 

«культурною революцією»). У 1992 році, під час громадянської 

війни в Югославії, сербські солдати підпалили боснійську 

книгозбірню в Сараєво, а потім убили пожежників, які спробували 

погасити полум’я. Афганські таліби спалили 50 000 найменувань 

книг. Навіть у США, де «бібліотека – опора демократії», є безліч 

громадських організацій, які виступають за вилучення з книго-

збірень того чи іншого видання (наприклад, «Гаррі Поттера» 
Джоан Роулінг). 

 

Як не дивно, але найбільшої шкоди бібліотекам міг заподіяти 

письменник, а саме Максим Горький. Він задумав зібрати колек-

тив авторів і переписати всю світову літературу – від Гомера до 

Олександра Дюма – у комуністичному дусі, а оригінальні добутки 

викинути з книгозбірень. Однак Горький помер, і для радянських 

читачів Д’Артаньян залишився веселим авантюристом, а не, 
скажімо, борцем за права французьких трудящих. 
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Чому читати корисно? 
Багато хто зараз дуже зайнятий і не може виділити час на 

читання, бо вважає, що краще відпочивати за екраном телевізора 

або комп’ютера. То яка ж користь від цього процесу й чому його 

радять включити у свій щоденний графік справ? 

1. Розвиває мислення.  

Читання книг допомагає розвивати наше мислення. Адже під 

час сприйняття твору ми розмірковуємо, щоб зрозуміти ту чи іншу 

його ідею. 

2. Зменшує стрес.  

У сучасному світі позбавлення від стресу – основна турбота 

чималої кількості людей. Багатство та ритміка мови має 

властивість заспокоювати психіку й позбавляти організм цього 

стану. Особливо допомагає в таких випадках читання фантастики 

перед сном. 
3. Збільшує словниковий запас. 

Коли ви читаєте книги різних жанрів, то зустрічаєте слова, 
які зазвичай не використовуєте в повсякденній мові. Якщо 

значення якогось із них ви не знаєте, то зовсім не обов’язково 

шукати його в словнику. Іноді це можна зрозуміти зі змісту, 

укладеного в речення. Читання допомагає не тільки збільшувати 

словниковий запас, а й підвищувати грамотність. 

4. Захищає від хвороби Альцгеймера. 

За даними останніх досліджень, читання дійсно захищає від 

захворювання мозку. Під часу сприйняття твору активність мозку 

збільшується, що позитивно впливає на його стан. 

5. Надає впевненості. 

Читання книг робить нас більш впевненими. Коли в розмові 

ми демонструємо глибокі знання про ті чи інші речі, то мимоволі 

ведемо себе спокійно та зібрано. А визнання оточуючих позитивно 
впливає на самооцінку.  

6. Робить нас більш творчими. 

Креативні люди можуть генерувати відразу декілька хороших 
ідей. Звідки їх можна взяти? З книг. Саме з них можна 

почерпнути безліч думок, а згодом утілити в життя. 

7. Покращує сон. 

Якщо ви систематично будете читати перед сном, то незабаром 

організм звикне до цього, і тоді це стане своєрідним сигналом, що 
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говорить про швидкий відхід до сну. Таким чином ви не тільки 

покращите свій сон, а й почуватиметеся бадьоріше вранці. 

8. Покращує мозкову активність. 

При читанні ми зазвичай уявляємо персонажів, їх одяг, 

обставини. Також необхідно пам’ятати багато деталей, які потрібні 

для розуміння твору. Саме тому тренується пам’ять і логіка. 

9. Покращує концентрацію.  

При читанні необхідно концентруватися на змісті твору, не 

відволікаючись на сторонні предмети. Цей навик дуже корисний 

при будь-якій іншій діяльності. Також читання книг розвиває 

об’єктивність і здатність приймати виважені рішення. 
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