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Підбито підсумки Всеукраїнського 
рейтингу «Книжка року – 2013» – 
наймасовішого книжкового конкурсу-огляду в 
Україні. Експертна рада, яку складають відомі 
письменники, науковці, журналісти, 
визначила кращі видання року в 7-ми 
номінаціях: «Красне письменство», 
«Хрестоматія», «Дитяче свято», «Софія», 
«Обрії», «Минувшина», «Візитівка». 

 
 

 

Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО» 
Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія 

Шевчук, В. Дім на горі / В. Шевчук. – 
К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 560 с. – 
(Перлини сучасної літератури). 

Роман складається із двох частин: повісті-
преамбули та циклу «Голос трави», що містить 
тринадцять новел. Цікаво, що новел саме 
тринадцять: містична тканина твору дає 
підстави говорити про невипадкову наявність 
цього магічного числа. Ірреальні мотиви 
з’являються в повісті-преамбулі та продовжу-
ються в більшості сюжетів циклу «Голос тра-
ви», що запозичені з фольклорно-фантастич-
них і міфологічних оповідей. 

Шевчук, В. Чотири романи / В. Шев-
чук. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 
768 с. – (Перлини сучасної літератури). 

 До нової книжки видатного сучасного 
українського письменника увійшли чотири 
широковідомі романи. Дія цих творів охоплює 
п’ять століть: роман «На полі смиренному» 
змальовує події ХІ–ХІІ ст., «Око прірви» – 
події ХVI ст., «Мор» – про чуму у Львові 
у 20-ті роки ХVII ст., «Сповідь» – про події 
ХVIII ст.  
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Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / 

любовний роман / історичний роман / молодіжна проза / 

автобіографії) 

 Бриних, М. Шидеври світової літератури : 
хрестоматія доктора Падлючча. Т. 1 / 
М. Бриних. – К. : Laurus, 2013. – 272 с. 

Бриних, М. Шидеври вкраїнської 
літератури : хрестоматія доктора Падлючча. 
Т. 1 / М. Бриних. – К. : Laurus, 2013. – 
264 с. 

Літературознавець та журналіст Михайло 
Бриних одягає маску доктора Падлючча, 
такого собі деконструктора та вредного 
науковця, якому нецікаві шаблонні підруч-
ники-хрестоматії, тому він намагається насмія-
тися, зіронізувати над 
схематизмом, давно 

віджилою формою подачі інформації про 
письменників.  

Бринихові хрестоматії написані народною 
мовою, себто суржиком. Щоб будь-хто, від 
професора до простого школяра, міг осилити 
книжку кишенькового формату. Якщо на 
уроках у школах та лекціях у вишах 
здебільшого подають відшліфований портрет 
письменника, підносять його на п’єдестал, то 
зовсім по-інакшому дивиться на все доктор 
Падлюччо.  

 

Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія 

Браун, Д. Інферно : роман / Д. Браун ; пер. з англ. 
В. Горбатько. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 608 с. 

В основі сюжету роману «Інферно» —— нові пригоди професора 
з Гарварду Роберта Ленгдона, уже відомого читачам за романами 
«Янголи й демони», «Код да Вінчі» та «Втрачений символ». 
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 Події в «Інферно» розгортаються стрімко: 
професор Ленгтон вступає в інтелектуальний 
двобій із геніальним ученим-генетиком, що 
залишив йому послання в розділі «Пекло» 
містичного роману «Божественна комедія» 
Данте. 

Новий ворог Ленгтона займається пробле-
мою перенаселення Землі й упевнений, що 
бачення пекла Данте незабаром може стати 
реальністю. 

Завдяки такому переплетенню Ден Браун 
описує мандрівку живої людини світом помер-
лих, де головний герой спробує відповісти на 
питання, що цікавлять і турбують людство з прадавніх часів. 

 

Поезія / афористика 

Могильний, А. Київські контури / 
А. Могильний. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 
2013. – 208 с. – (Українська поетична 
антологія). 

 До вибраного Аттили Могильного – 
династійного київського поета, одного з най-
талановитіших представників покоління 
«вісімдесятників» – увійшов майже увесь 
його поетичний доробок – вірші зі збірок 
«Турмани над дахами» та «Обриси міста», 
а також розділ неопублікованих віршів «Поезії 
з течки «Цинамон». 

Неборак, В. Літаюча голова / В. Небо-
рак. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 
288 с. – (Українська поетична антологія). 

 До книги Віктора Неборака – одного 
з найзнаковіших українських поетів-пост-
модерністів, натхненника та Прокуратора «Бу-
Ба-Бу» – увійшли вибрані вірші, «вмонто-
вані» в конструкцію легендарної збірки 
«Літаюча голова». 
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Малкович, І. Подорожник / І. Малко-
вич. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 
240 с. – (Українська поетична антологія). 

 До книги вибраного Івана Малковича 
увійшли вірші зі збірок «Білий камінь» (1984), 
«Ключ» (1988), «Вірші» (1992), «Із янголом на 
плечі» (1997), «Вірші на зиму» (2006), «Все 
поруч» (2010), а також деякі з найновіших 
поезій. Ця зустріч із добре знаним поетом 
яскраво увиразнює те, що було властиве йому 
протягом усього поетичного шляху – 
вишуканість простоти й рідкісний ліризм. 

Вінграновський, М. На срібнім березі / 
М. Вінграновський. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 2013. – 256 с. – (Українська 
поетична антологія). 

 До книги вибраного Миколи Вінгра-
новського – найвизначнішого українського 
лірика другої половини ХХ століття – 
увійшов увесь його «золотий канон» – від 
поезії високої любовної та громадянської 
пристрасті до найзворушливіших дитячих 
одкровень. 

 
Гончар, Н. Автопортрети / Н. Гончар. – 

К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 192 с. – 
(Українська поетична антологія). 

 До книги вибраних віршів Назара 
Гончара – одного з найоригінальніших поетів-
«вісімдесятників», учасника численних 
літературних та мистецьких проектів – 
увійшли його найвідоміші та найприкметніші 
твори. 
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Андрухович, Ю. Листи в Україну / 
Ю. Андрухович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА, 2013. – 240 с. – (Українська поетична 
антологія). 

 До книжки Юрія Андруховича – 
найкультовішого сучасного українського 
письменника-постмодерніста й Патріарха «Бу-
Ба-Бу» – увійшли «канонічні» вірші з усіх 
його збірок, а також знаменитий цикл «Листи 
в Україну». Це найповніше на сьогодні 
вибране поета. 

 
Позаяк, Ю. Шедеври : вибрані вірші / 

Ю. Позаяк. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 
2013. – 240 с. – (Українська поетична 
антологія). 

 Чому Позаяк? Бо його розкуті й легкі для 
запам’ятовування вірші давно вже стали місь-
ким фольклором, а офіційній літературі дедалі 
важче вдавати, що Позаяка просто не існує. 
Його радо цитують поети, студенти й хмільні 
інтелектуали. До книги вибраного увійшли нові 
й добре відомі вірші та переклади. 

 

Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ» 
Художня класика: тексти, мемуари, біографії 

Шкурупій, Ґ. Вибрані твори / Ґ. Шку-
рупій ; упоряд.: О. Пуніна, О. Соловей. – К. : 
Смолоскип, 2013. – 872 с. – (Розстріляне 
Відродження). 

 Пропонуємо увазі читачів найбільш повну 
презентацію творчого доробку Ґео Шкурупія, 
одного із чільних представників українського 
літературного авангарду, автора значної кіль-
кості поетичних та прозових збірок, а також 
трьох знакових для літератури першої поло-
вини XX століття романів («Двері в день», 
«Жанна-батальйонерка», «Міс Адрієна») 
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і численних публіцистичних праць, що до сьогодні залишалися 
малодоступними не тільки для широкого кола читачів, а й спе-
ціалістів вузького профілю. 

 

Літературознавство / критика 

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулин-
ський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. 

Т. 1 : А – В / передм. І. М. Дзюби ; ред. 
В. Л. Смілянська. – 2012. – 742 с. : іл. 

Т. 2 : Г – З / ред. О. В. Бронь. – 2012. – 
756 с. : іл. 

Викладено основні відомості про життя, 
творчість й особистість Тараса Шевченка, його 
епоху й оточення, місце в національній та 
світовій культурі, підсумовано понад 
півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів 
шевченкіани в українському та зарубіжному 
шевченкознавстві. 

 

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО» 
Прохасько, М. Хто зробить сніг / М. Прохасько, 

Т. Прохасько. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2013. – 72 с. 
 Ця книжка унікальна, з якого боку не 

поглянь. Перший спільний літературний 
проект подружжя Прохаськів, перша 
дитяча книжка Тараса Прохаська та 
перший досвід Мар’яни Прохасько в ролі 
ілюстратора. Тепла казка про родину 
кротів та їхніх тринадцять кротенят, про 
дружбу та взаємодопомогу, турботу 
й домашній затишок, а також про те, хто 
насправді робить сніг… 
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Твори для школярів молодших і середніх класів 

Рутківський, В. Потерчата : дитяча сповідь для дорослих, які 
так нічому й не навчилися / В. Рутківський. – Т. : Навчальна 
книга – Богдан, 2013. – 256 с. 

 Володимир Рутківський – автор багатьох 
веселих і цікавих книжок, адресованих 
сучасним дітям. Проте сам він відносить себе 
до того покоління, яке прийнято називати 
дітьми війни. Тож його нова повість 
«Потерчата» є розповіддю про власне 
дитинство в тому страшному світі, який 
дорослі перетворили у війну. По суті, це 
сповідь дитини, якій довелося пройти по 
тонкому лезу між смертю й життям, любов’ю і 
ненавистю, надією та божевіллям. 

 

Підліткова та юнацька література 

Кононенко, О. Українська міфологія та культурна спадщина / 
О. Кононенко. – Х. : Фоліо, 2011. – 713 с. 

 Видання знайомить читача із чарівним 
світом праслов’янського міфовсесвіту, магією, 
метаморфозами, ієрархією в ньому богів, духів, 
багатством народних обрядів. На основі різних 
досліджень, етнографічних праць, спостере-
жень, розвідок автор зібрав і систематизував 
великий матеріал про світобачення далекого 
слов’янського предка. У книзі використано 
багато цікавої інформації, підкреслюється 
явище двовір’я, тісне переплетення в народній 

свідомості язичницьких та християнських уявлень. 
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Номінація «СОФІЯ» 

Зарубіжна гуманітаристика 

Тейлор, Ч. Секулярна доба / Ч. Тейлор. – К. : Дух і Літера, 
2013. – 664 с. 

 Книга «Секулярна доба» є головною 
працею видатного канадського філософа 
Чарльза Тейлора – одного з беззаперечних 
лідерів сучасної світової філософської думки. 
Саме за цей твір він отримав найпрестижнішу 
у світі премію фонду Темплтона. 

Головні питання книги – як історично 
сформувався той сучасний стан західної 
культури, що визначає нашу добу як 
«секулярну», і якими є його справжні істотні 
ознаки (духовні, суспільні, філософські, 
світоглядні, ідеологічні тощо). Автор розглядає 
ці питання, щедро ділячись із нами надзвичайно багатими знаннями 
в таких галузях, як історія філософських та богословських ідей, 
суспільствознавство, історія західної культури (від середньовіччя до 
сучасності), історія літератури та громадської думки. Але з докладно 
проаналізованих Тейлором незліченних фактів постає чітка загальна 
картина, яка є для автора (і, безумовно, стане для читача) 
матеріалом для глибоких роздумів та додаткових запитань. 

Тейлор, Ч. Етика автентичності / Ч. Тейлор. – К. : Дух 
і Літера, 2013. – 128 с. 

 Книга Чарльза Тейлора «Етика 
автентичності» – одна з найпомітніших 
аналітичних праць кінця другого тисячоліття, 
у яких сучасна філософська думка прагне 
окреслити характер модерної епохи. Автор 
осмислює відомі «хвороби сучасності» – 
індивідуалізм, експансію інструментального 
мислення та втрату індивідуальної свободи. 
При цьому він намагається уникнути як 
апологетики згаданих рис сучасної культури, 
так і їхнього тотального осуду. 
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Українська гуманітаристика 

Чернецький, В. Картографуючи посткомуністичні культури / 
В. Чернецький. – К. : Критика, 2013. – 432 с. 

 У порівняльній історико-теоретичній 
розвідці професор славістики та гендерних 
студій Маямського університету (Огайо, США), 
історик літератури та кіно, критик і 
перекладач Віталій Чернецький, залучаючи до 
обговорення дискусії про постмодернізм, 
постколоніалізм і посткомунізм, аналізує на 
матеріалі пострадянської літератури, а також 
інших мистецтв (архітектури, живопису, кіно, 
перформансу тощо) нові явища й тенденції в 
культурі України та Росії, що постали 
впродовж останніх десятиріч ХХ – початку 
XXI століття, картографує їх і ставить у щільний контекст 
соціокультурних трансформацій. Культурна глобалізація і «другий 
світ», соц-арт і магічний реалізм, карнавал і гетеротопії, колізії 
тілесності та сексуальності, гендерного та національного, жіночого 
письма та квір-естетики – усе це стає об’єктом концептуально 
проривного дослідження одного із чільних американсько-
українських науковців покоління 2000-х. 

Номінація «ОБРІЇ» 
Науково-популярна література 

Фейґен, Б. Велике потепління : Зміна клімату та піднесення 
й гибель цивілізацій / Б. Фейґен. – К. : Ніка-
центр, 2013. – 272 с. – (Viae humanae). 

 Що може змінити один градус 
температури? Як показує Браян Фейґен, 
підвищення середньої температури навіть на 
один-два градуси може докорінно перетворити 
краєвид великого регіону або поставити хрест 
на цивілізації. Про це свідчать реалії 
Середньовічного теплого періоду (800–1300 р.) 
та новітні здобутки палеокліматології, що 
помалу збагачують наше розуміння історії. 
Утім, ця книжка присвячена не стільки 

клімату, скільки тому, як суспільства тисячолітньої давнини давали 
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раду зміні клімату та яку роль клімат відігравав в історії. Усе 
засвідчує, що середньовічне потепління породило як можливості, 
так і небезпеки. Клімат не прирікав суспільства на гибель чи 
розквіт; усе залежало від відгуку суспільства на його виклики. Одні 
суспільства розпалися під натиском цих небезпек, інші їх уникли, 
а ще інші – скористалися можливостями. Широкий географічний 
розмах «Великого потепління» пропонує загальносвітову картину 
взаємодії суспільства з кліматом в умовах середньовічного 
глобального потепління: від Європи до каньйону Чако та острова 
Пасхи.  

Радимен, В. Плуг, мор і нафта : Як людство здобуло контроль 
над кліматом / В. Радимен. – К. : Ніка-центр, 2013. – 272 с. – 
(Viae humanae). 

 Ми звикли вважати, що первісні 
суспільства були безсилими в руках природи, 
а їхнє процвітання й загибель повністю 
залежали від примх клімату. На сторінках 
своєї провокативної книжки «Плуг, мор 
і нафта» всесвітньо відомий палеокліматолог 
Вільям Радимен ставить під сумнів цю думку. 
На основі ретельних математичних розра-
хунків, комп’ютерного моделювання та кри-
тичного аналізу емпіричних палеокліматичних 
даних автор доводить, що історія антропо-
генного впливу на клімат налічує не 200 років, 
як вважалося, а 8 тисячоліть, упродовж яких людство займалося 
агрокультурою. Навіть якщо суспільства залежали від ласки 
клімату, сам цей клімат, до певної міри, зумовлювався людьми та їх 
господарською діяльністю. Індустріальна доба – лише остання зі 
сторінок цієї довгочасної епопеї. Зокрема, історією людства автор 
пояснює такі глобальні кліматичні події, як Малий льодовиковий 
період і затримка довгоочікуваного зледеніння в останні два 
тисячоліття.  
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Тведт, Т. Подорож у майбутнє води / Т. Тведт. – К. : Ніка-
центр, 2013. – 232 с. – (Viae humanae). 

 Автор цієї книжки – норвезький учений 
Тер’є Тведт – проїхав понад 70 країн світу, 
вивчаючи різноманітні прояви безперервного 
руху води та спостерігаючи, як кожне окреме 
суспільство конструює власний культурний 
простір своїх вод. Він називає свої мандрівки 
«подорож світом води». Протягом останніх ста 
тисяч років рух води долинами чи іншими 
рівнинами, які й самі виникали під впливом 
цього руху, відігравав визначальну роль 
в історії людства, забезпечуючи засоби для 
існування та впливаючи на формуван-
ня релігійних культів, культурних традицій 

і політичних відносин. До кінця 90-х років ХХ століття наука мало 
цікавилася проблематикою ролі води у розвитку суспільства та її 
впливу на глобальні процеси майбутнього. Тож протягом першої 
декади ХХІ століття вода стала уособленням апокаліпсису. Сьогодні 
в цілому світі на порядку денному стоять питання майбутнього 
існування людства, які, чи не вперше в історії, безпосередньо 
пов’язують із водними ресурсами та нашими можливостями 
управління ними.  

 

Публіцистика / сучасні мемуари 

Пилип’юк, В. Володар кам’яного персня. Борис Возницький / 
В. Пилип’юк, Р. Лубківський. – Л. : Світло й Тінь, 2012. – 
152 с. – (Постаті). 

 Альбом присвячено видатному українсь-
кому мистецтвознавцю, директорові Львівської 
галереї мистецтв, академіку Української 
академії мистецтв, президентові Українського 
національного комітету Міжнародної ради 
музеїв (ICOM) Борисові Григоровичу Возниць-
кому. У виданні використано фрагменти 
інтерв’ю, уривки з праць, а також роздуми 
й записи із щоденника невтомного дослідника 
та науковця.  
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Спеціальна література 

Петров, В. Розвідки : 
у 3 т. / В. Петров. – К. : 
Темпора, 2013. 

Т. 1. – 592 с. 
Т. 2. – 576 с. 
Т. 3. – 536 с. 
 У тритомному зіб-

ранні наукових розвідок 
Віктора Платоновича 
Петрова (Віктора Бера, 
Бориса Веріґо, Віктора 
Петренка) представлено 
значну частину творчої 

спадщини видатного вченого в царинах літературознавства, 
фольклористики, етнографії, археології, мовознавства, етнології, 
історіософії, філософії та релігієзнавства. Уміщено також більшу 
частину відомих його статей про творчість Григорія Сковороди, 
Пантелеймона Куліша, Тараса Шевченка. 

Людина складної, неоднозначно оцінюваної долі, Віктор Петров 
зробив вагомий внесок у розвиток різних галузей знання. Його праці 
розпорошені в малодоступних періодичних виданнях, деякі 
приховані за дотепер не розгаданими псевдонімами, виявлені 
в багатьох архівах світу, але окремі ще й нині можна відшукати 
у вкритих пилом стосах нерозібраних паперів. 

Розвідки В. П. Петрова подано переважно за хронологією їх 
написання або першодруків. Вони відкривають світ видатного 
вченого – з ненастанним пошуком наукової істини, із заглибленням 
у таємниці тисячолітньої історії та осягненням животрепетних 
проблем його сучасності. 
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Енциклопедичні та довідкові видання 

Словник української мови / кер.: 
В. В. Німчук [та ін.] ; відп. ред. 
В. В. Жайворонок. – К. : Просвіта, 2012. – 
1320 с.  

«Словник української мови» – це 
однотомний тлумачний словник, підготовлений 
на базі академічного одинадцятитомного 
«Словника української мови» (1970–1980) 
з урахуванням досягнень сучасної лексико-
графічної практики. Словник побудовано на 
базі лексики, яка увійшла в українську 
літературну мову протягом останнього часу.  
 

Номінація «МИНУВШИНА» 

Науково-популярні видання 

В’ятрович, В. Історія з грифом «Сек-
ретно» : українське ХХ століття / В. В’ятро-
вич. – Л. : Часопис, 2013. – 700 с. 

 Ця книга – зустріч із минулим. Тут – 
66 історій, 74 роки й набагато більше людей та 
ситуацій, котрі дивляться на читача зі світлин 
та архівних документів. Разом вони складають 
образ українського XX століття: часу, коли 
світ по-справжньому відкрив для себе Україну 
та українців, століття, коли творилося обличчя 
України. 

 

Дослідження / документи 

Білокінь, С. Масовий терор як засіб державного управління 
в СРСР, 1917–1941 : джерелознавче дослідження. У 2 т. Т. 2 / 
С. Білокінь ; НАН України, Ін-т історії України, Центр культурол. 
студій. – Дрогобич : Коло, 2013. – 1066 с. 

Нова книжка відомого вченого, доктора історичних наук Сергія 
Білоконя продовжує його дослідження історії більшовицького 
терору. Головна тема видання – втрати культурної спадщини під 
час акцій більшовизму проти самостійної України (1917–1921 pp.) 
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та згодом, у період «розстріляного відрод-
ження». У другому томі мова передусім йде, 
про нищення й грабунок матеріальних 
цінностей, у першу чергу про грабунок їхнього 
головного еквівалента – золота. 

Центральне місце в праці займає проблема 
«Большевизм і українська культурна 
спадщина». Зокрема, розповідається про 
нищення рухомих і нерухомих пам’яток 
культури, але найдетальніше – про боротьбу 
проти книги, коли хаос воює проти логоса. 
Обрано зовсім новий, незаперечний аспект цієї 
теми – видання, заборонені на стадії верстки або тиражі яких було 
знищено. 

Ще однією, цілком новою працею, що увійшла до видання, 
є піонерське дослідження, присвячене «Спілці визволення України». 
Характерно, що досі справу «СВУ» не представлено в науці ні 
у вигляді монографії, ані навіть у її попередній, дисертаційній 
формі. 

На превеликий жаль, у нашу добу, коли вандалізм перемагає, 
робота С. Білоконя має не лише науково-академічний, а й життєво 
актуальний характер. 

 

Біографії / мемуари 

Скрипка, Т. Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та 
культура / Т. Скрипка. – К. : Темпора, 2013. – 656 с. 

 Пропоноване видання розкриває перед читачем духовне 
середовище й культурну атмосферу маєтків родини Драгоманових-

Косачів як осередків української традиції та 
аристократичної культури кінця XIX – 
початку XX ст.  

У книзі уведено в обіг нові джерела, 
використано друковані та рукописні мемуари, 
епістолярій власників садиб, членів їхньої 
родини та оточення, а також подано понад 
півтисячі унікальних фотографій, більша 
частина яких знаходиться в приватних 
колекціях у США, Канаді, Швейцарії та Росії. 



 17

Номінація «ВІЗИТІВКА» 

Мистецтво 

Маркаде, Ж.-К. Малевич / Ж.-К. Маркаде. – К. : Родовід, 
2013. – 304 с. 

 Жан-Клод Маркаде – один із найбільш 
авторитетних у світі дослідників авангардного 
мистецтва, музейний куратор, доктор літе-
ратурознавства. 

Ця монографія вирізняється з-поміж 
інших акцентом на зв’язку Малевича 
з Україною та пояснює природу його «маляр-
ської поетики»: «Українська стихія проникла 
назавжди в людське й художнє єство 
Малевича – це й природа, й побут, і колірна 
гама». 

 

Етнологія / етнографія / фольклор / соціолінгвістика 

Артюх, Л. Звичаї українців у народному календарі / 
Л. Артюх. – К. : Балтія-друк, 2012. – 224 с. 

 Чудове барвисте подарункове 
видання. Суперобкладинка з вибірковим 
лакуванням. 

23 розділи книжки присвячені святам 
календарного року українського народу – 
від Святвечора до дня Святого Андрія. 
Кожен розділ містить етнографічний нарис 
та докладні рецепти традиційних страв 
національної кухні (загалом близько 300). 
Читач ознайомиться зі звичаями, яких 

дотримувалися наші предки, збираючись за святковим столом. 
Кожна господиня матиме можливість урізноманітнити меню своєї 
родини смачними борщами, ковбасами, варениками та безліччю 
інших страв, рецепти яких дбайливо зібрані автором у різних 
куточках України. 
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Краєзнавча і туристична література 
Вечный Киев : Жизнь большого города / [Музей истории города 

Киева ; авт.-сост.: В. Ковалинский, О. Друг]. – К. : Балтія-друк, 
2013. – 119, [2] с. : ил. – (Програма «Українська книга»). 

 Книжок, путівників, присвячених 
Києву, опубліковано чимало, різного рівня 
та якості виконання. Здавалося б, що 
нового можна ще сказати, чим здивувати 
сучасного читача?.. 

Та ось зовсім недавно вийшла з друку 
розкішна книга-альбом «Вечный Киев: 
Жизнь большого города», підготовлена 
плеядою києвознавців. Автори-упорядники 
Віталій Ковалинський та Ольга Друг, а 
також їхні помічники з Музею історії 
Києва розповіли про дивну долю 
мегаполіса. Ця «екскурсія» просто необхідна, щоб показати, 
наскільки справді унікальне місто, пройтися його вулицями, 
вдихнути аромат багатьох епох – від становлення (розділ 
«Формирование города») до наших днів. Статті книги-альбому 
розповідають про замки й фортеці міста над Дніпром, прочан 
і паломництво в колисці православ’я Стародавньої Русі, Київ 
підземний, міський транспорт, дозвілля й побут містян. Про театри, 
музичне та спортивне життя, банки й торгівлю, архітектурний 
образ, знамениті парки та сади «другого Єрусалима» і багато-багато 
іншого… 
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