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Велич книжки ніколи не вимірювалась кількістю сторінок. 
Ідеї, вчинки, мотиви, емоції – ось, що завжди підносило її на 
вершину літературного Евересту. І чим довше слова та дії героїв 
залишаються разом із нами, тим більше ми прагнемо продовження 
історії. Є романи, які приємно читати. Є історії, які надихають та 
змушують діяти. Є твори, які лякають та змушують плакати. 
А є тексти-загадки, ребуси, алегорії, які перевертають світ і змушу-
ють прочитати книгу. 

«Щоб знати, розуміти, любити літературу, потрібно її читати... 
Треба захотіти взяти до рук книжку... Але, щоб людина захотіла 
прочитати якусь книжку, вона має знати, що така книжка є...» 
(Анатолій Дімаров). Тому так важливо проводити індивідуальну 
роботу з користувачами для популяризації новинок у літературному 
процесі. 

Зміни в тенденціях читання користувачів фіксує щорічне 
соціологічне опитування «Краща книга року». Моніторинг 
читацького запиту – постійна й невід’ємна частина діяльності 
працівників Тернопільської обласної універсальної наукової 
бібліотеки, зокрема відділу міського абонементу, одним із 
пріоритетів у роботі якого є створення умов для підвищення 
престижності читання, формування в людей смаку на якісну 
літературу.  

2018 рік був плідним щодо поповнення фонду Тернопільської 
ОУНБ. Це можна назвати своєрідним «книжковим проривом». 
Інтенсивно стали надходити видання виключно українською мовою 
(відомі світові бестселери як художньої, так і галузевої літератури). 

Відрадно, що в користувачів, особливо молоді, зріс інтерес до 
суспільних наук, соціальних процесів та політичного життя 
держави, зокрема книжок про давні традиції святкувань, не тих, які 
залишилися в історії, а тих, які збереглися дотепер. Слід зазначити, 
що це зацікавлення характеризується попитом на найвідоміші 
видання сучасних українських авторів, особливо на ті, у яких 
популяризується національна ідея. І, на щастя, такі книги існують, 
їх безліч і всі вони потрібні та незамінні. 

Найбільш запитуваними були світові бестселери з історії 
України та світу, бізнесу й економіки, педагогіки, психології та 
літератури мотиваційного змісту, а саме: «Українська Держава – 
жорсткі уроки: Павло Скоропадський: погляд через 100 років», 
«Спогади про Другу світову війну» у 2-х книжках Вінстона 
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Черчілля, «Девайс N 1: Таємна історія iPhone» 
Браєна Мерканта, «Історія ІКЕА: бренд, що 
закохав у себе світ» Інґвара Кампрада та 
Бертіла Торекула, «Мистецтво навчати: Як 
підготувати дитину до реального життя» Тоні 
Ваґнера й Теда Дінтерсміта, «Секрети спокою 
«лінивої мами» Анни Бикової (серія «Лінива 
мама»), «Сила інтровертів: Тихі люди у світі, 
що не може мовчати» Сьюзен Кейн, «Чудовий 
ранок: Як не проспати життя» Гела Елрода та 
багато інших.  

 
Актуальним для широкого кола читачів 

стало видання «Холодний Яр» Юрія Горліса-
Горського – спогади вояка, які читати легко, 
ніби пригодницький роман, і корисно, як 
багате на факти джерело про маловідому 
сторінку нашої історії: повстанський рух під 
прапором Української Народної Республіки. 
Також не залишає байдужим жодного читача 
чудова проза Мирослава Дочинця. Читають 
усі, незалежно від віку, соціального статусу, 
віросповідання та політичних поглядів. Його 
знають і люблять по всьому світові. На 
сторінках своїх книжок він шукає відповіді на 
одвічні питання, що близькі кожному: «Хто ми?», «Для чого 
прийшли в цей в цей світ?», «Куди йдемо?»  

Книжка «Лад» – одне ціле. Проте кожна 
з її трьох частин – «Многії літа. Благії літа», 
«Вічник», «Світован» – стали справжніми 
бестселерами, здобули велику читацьку 
прихильність у світі. Ця книжка – про кар-
патського мудреця Андрія Ворона, якого вже 
встигли назвати «світовим чоловіком», «укра-
їнським Сократом», «новітнім Сковородою». 
Він жив, як дихав, власним життям явив 
спроможність бути вільним у світі, який 
ловить і поневолює людину. Для сучасної, 
заблуканої серед штучних міражів людини 
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світло його досвіду постає духовною опорою. Бо його мудрість – це 
філософія на щодень, і фактично – для кожного. Філософія радості, 
добра і служіння, коли многії літа є літами благими. Читаючи цю 
книгу, ти ніби медитуєш... Заряджаєшся позитивом, терпимістю, 
практичними знаннями, розумієш значення слова «людяність».  

Найчастіше запитували й гостросюжетні твори. Детектив 
залишається одним із популярних жанрів серед читацької аудиторії 
відділу міського абонементу. Позитивним є те, що минулого року 
з’явилося чимало україномовних видань класиків зарубіжного 
детективу, які не втратили свою популярність. До числа найбільш 
читаних авторів увійшли Агата Крісті, Ян Флемінг, Рекс Стаут, 
Жорж Сіменон та інші. Шанувальники творчості Артура Конан 

Дойля отримали велике задоволення від 
прочитання першого в Україні повного 
перекладу його творів у 2-х томах 
«Шерлок Холмс» (Київ, в-во «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА»), які з англійської пере-
клав талановитий сучасний перекладач 
і вчений Володимир Панченко. Не спадав 
інтерес до творчості письменників укра-
їнського детективного жанру: львівський 
цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи, 
«Моцарт із Лемберга» Богдана Коло-
мійчука, «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан» Анд-

рія Любки, «Літо психіатра» Лесі Демської, «Червона офелія» Лори 
Підгірної (український історичний вестерн, історико-авантюрний 
роман). 

Постійно перебували в користуванні 
твори тернопільських майстрів детективу, 
зокрема «Подорож у безвихідь» Олексія 
Волкова, «Шерлок Холмс на форумі видавців» 
Олександра Вільчинського, «Копія» Віктора 
Янкевича, «Пернач полковника Вухналя» 
Бориса Крамера, які увійшли в серію 
«Детективна агенція ВО» і побачили світ у 
тернопільському видавництві «Богдан»,  а та-
кож «Білий попіл» Іларіона Павлюка (трилер 
у стилі нуар). 
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Словом, твори для будь-якого настрою. Є бажання просто 
почитати пригодницький детектив, можна копнути глибше 
й познайомитися зі звичаями й побутом Львова, або заглибитися ще 

глибше та провести аналогії із сучасним 
політичним устроєм. Кожному своє... 

У молодіжної аудиторії користувалися 
популярністю психологічний трилер, містика 
та фентезі. До найчастіше згадуваних творів 
належать: «Загублена» Гіліян Флінн, «Остання 
камелія» Сари Джіо, «Я дозволила тобі піти» 
Клер Макінтош, «Хірург», «Асистент» Тесс 
Ґеррітсен, «Американський убивця» Вінса 
Флінна, «Червоний горобець» Джейсона 
Метьюза, трилогія «Облудні сосни» Блейка 
Крауча, «У лісі-лісі темному» Рут Веа. 

Не втрачає популярності серед жіночої 
читацької аудиторії мелодраматична або 
«жіноча проза». Ці книжки подобаються всім 
цінителям якісної сучасної літератури. Крім 
того, вони мають терапевтичний ефект, тому в 
поганого настрою просто не залишиться 
шансів. До числа найбільш читаних увійшли: 
«Матусин оберіг» Світлани Талан, «Танець 
білої тополі» Надії Гуменюк, «Ініціація» Люко 
Дашвара, «Родовий відмінок» Міли Іванцової, 
«Коли прокинешся» Ольги Деркачової, «Стара 
холера» Володимира Лиса, «Душа окаянна» й 
«Проклята краса» Дарини Гнатко.  

Дуже полюбилося читачам «Сузір’я Дів», 
а також збірка оповідань «Місячне насіння» 
сучасної української письменниці Дари 
Корній, яку читачі вже давно й небезпідставно 
вважають метром українського сучасного фен-
тезі. Її оповідання теж мають багато прихиль-
ників, адже вони про нас із вами, про життя, 
любов і зраду, мудрість і марнославство, висо-
ке й нице, тобто – про важливе в будь-які ча-
си... А ще вони – про Майдан, мир та війну, 
кохання, яке інколи є довшим за життя. 
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Знайшла вдумливого та вдячного читача 
львівська письменниця, журналістка Ніка 
Нікалео (справжнє ім’я – Вероніка Хідченко), 
яка подарувала українській літературі чуттє-
вий роман про справжнє кохання «Dolce Vita, 
або Кінець гламуру» (2011). Книжку відзна-
чено «Коронацією слова» (літературний кон-
курс). Життєве кредо автора: «Все роблю з 
любов’ю!» 

«Квітникарка» – чудовий роман із 
п’янким запахом квітів, а «запах квітів нам 
приносить кохання, а кохання нам приносить 
страждання» – вічна круговерть.  

Постійно перебували в користуванні 
книжки тернопільських літераторів, а саме: 
«Благословен, хто йде» Лесі Коковської-
Романчук, «Наречена для бразилійця» Ніни 
Фіалко, «Мигдаль для душі» Ірини Мацко, 
«Фотограф» Дзвінки Торохтушко, «Ілюзії 
великого міста» Оксани Щирби. 

Водночас моніторинг засвідчив, що 
найбільш популярною та читаною залишається 
література далекого зарубіжжя, зокрема: «Про 
море мені розкажи» Ельчіна Сафарлі, «До 
зустрічі» Джоджо Мойєс, «Ожинова зима» 

Сари Джіо, «Чорний принц» Айріс Мердок тощо. 
Схвальну оцінку та позитивні відгуки 

отримали видання молодих сучасних українсь-
ких письменників: «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан» 
Андрія Любки, «The Ukraine» Артема Чапая, 
«Де немає Бога» Макса Кідрука, трилогія 
«Стожар» Ярини Каторож, «Спустошення» 
Любка Дереша, «Транс» Остапа Українця, 
«Підземні ріки течуть» Євгена Ліра тощо. 

Запитуваним і надалі залишається інте-
лектуальне чтиво. Не оминули увагою «Сенти-
ментальні мандрівки Галичиною та інші істо-
рії» Галини Пагутяк, «Фелікс Австрія» Софії 
Андрухович, «Прилетіла ластівочка» Ірен 
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Роздобудько, «Забуття» Тетяни Малярчук, а 
серед зарубіжних літераторів – «Бавдоліно» 
Умберто Еко, «Улісс» Джеймса Джойса, «Маг» 
Джона Фаулза, «Книга Піску. Пам’ять Шек-
спіра» Хорхе Луїса Борхеса. Приємно зазна-
чити, що ці та інші твори з’явились в укра-
їнських перекладах. Справжнім сюрпризом 
для шанувальників цього жанру стало україно-
мовне видання світового бестселеру «Чорний 
лебідь: Про (не)ймовірне у реальному житті» 
лівансько-американського літератора, науков-
ця, одного з найвпливовіших мислителів 

сучасності Насіма Ніколаса Талеба. А згодом з’явився ще один твір 
цього ж автора «Антикрихкість: Про (не)вразливе у реальному 
житті». 

Минулого року надійшла низка видань 
зарубіжних класиків у перекладах відомих 
українських літераторів Євгенії Кононенко, 
Катерини Бабкіної, Леоніда Кононовича, 
Маріанни Кіяновської тощо. Так, зокрема, 
з’явилась серія книжок «Золота полиця» від 
київського видавництва «Книголав»: «Троє 
у човні, якщо не рахувати собаки» Джерома 
Клапки Джерома, «Джен Ейр» Шарлотти 
Бронте, «Пані Боварі» Гюстава Флобера, 
«Портрет Доріана Грея» Оскара Вайльда, 
«Венера в хутрі» Леопольда фон Захер-Мазоха 
та інші. Відрадним є те, що наш краянин 
Віктор Морозов перекладає твори американського письменника, 
лауреата Нобелівської премії в галузі літератури Ернеста Гемінгвея 
та англійського дитячого письменника Роальда Дала, які є постійно 
запитуваними серед дорослої та дитячої аудиторії.  

Стійко впродовж останніх років тримає першість у читацької 
аудиторії й світовий бестселер. Не втрачають популярності роман 
«Атлант розправив плечі» Айн Ренд у 3-х книгах, історичний роман 
про Другу світову війну «Соловей» Крістін Генна, роман-антиутопія 
«1984» Джорджа Орвелла, психологічно-історичний роман «Морфій» 
Щепана Твардоха, роман-сповідь «Щиголь» Донни Тартт, а також 
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книжки «Руїни бога» Кейт Аткінсон, «Оповідь служниці» Маргарет 
Етвуд, «Концерт пам’яті янгола» Еріка-Еманюеля Шмітта. 

Поза увагою не залишилася література 
героїко-патріотичної тематики, зокрема: 
«Інтернат» Сергія Жадана, «Аеропорт» Сергія 
Лойка, «Маріупольський процес» Галини 
Вдовиченко, «Історії зі сходу на захід» 
Маргарити Сурженко, «Шпитальні нотатки» 
Маргарити Довгань, «Війна за свідомість» 
Віктора Брехуненка, «Від війни плачуть» 
Тірци Атар, «Синдром АТО: Нотатки 
«Айболіта» Всеволода Стеблюка. З’явились 
нові видання про незабутні події на Майдані, 
зокрема книжка «Майдан: погляд зсередини» Олега Трайдакала, 
«Слово Майдана» Олега Виноградова. «Мустафа Джемілєв: 
Незламний» Севгіль Мусаєвої та Аліма Алієва, «Олег Сенцов» 
Олександра Мимрука. 

Фонд відділу в році, що минув, суттєво 
поповнився дитячою художньою літературою 
для різновікової дитячої читацької аудиторії, 
у тому числі перекладною україномовною 
книжкою. 

Великою популярністю користується 
серія книжок «Як приручити дракона» 
Крессиди Ковелл у 9-ти книжках, усі твори 
Астрід Ліндгрен із серії «Класна класика» та 
серії «Читай рідною мовою 8+» та багато 
інших. 

Серед підліткової аудиторії – популярні 
твори «Перехідний вік… моєї мами», «Кава по-дорослому» Ірини 
Мацко, «Знає тільки Мару» Олени Рижко, збірки оповідань «Така 
любов», «Любов така», «Перше побачення» тощо. 

Розвитку дитячого читання у відділі сприяє створення 
майданчика «Книжковий дивосвіт дитинства», де діти мають змогу 
не тільки обрати собі улюблену книжку, але й погратися. Це 
виховує любов до книжки змалку. Працівники відділу допомагають 
у виборі літератури та організації різноманітних конкурсів, 
вікторин, майстер-класів для читаючих сімей. 
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Минулого року змістилися акценти в бік 
читання творів за оновленими шкільними 
програмами. Серед них – «Джури-характер-
ники» Володимира Рутківського, «36 і 6 котів-
детективів» Галини Вдовиченко, усі твори 
Всеволода Нестайка, «Енеїда» Івана Котля-
ревського, «Хіба ревуть воли, як ясла повні» 
Панаса Мирного, «Маруся Чурай» Ліни 
Костенко, «Місто» Валер’яна Підмогильного, 
«Я (Романтика)» Миколи Хвильового, «Тигро-
лови» Василя Багряного, «Країна Мумі-тролів» 
Туве Янссон, «Чарлі і шоколадна фабрика» 

Роальда Дала, «П’ятнадцятирічний капітан» Жуля Верна.  
Традиційно залишаються популярними 

серед читачів життєписи відомих мистців 
України та світу: «Журавлі відлетілі…: Есеї 
про Квітку Цісик та її рід» українського 
письменника, біографа Романа Горака, «Прості 
речі: Вісім розмов з Адою Роговцевою» Тетяни 
Терен й Анни Липківської, «Остап Вишня», 
«Михайло Драй-Хмара», «Ольга, дружина 
Пікассо» молодої ніжинської письменниці, 
журналістки Тетяни Сидоренко, «Фріда Кало: 
Безжальна врода» відомого французького 
письменника та журналіста Жарара де 
Кортанза, «Ван Гог: Іскріння» Фредеріка Пажака, «Гемінґвей» Мері 
Дірборн. Деякі з вищезгаданих видань побачили світ у серіях 
«Життєписи», «Біографії» та «Митці на прицілі».  

Як і в попередні роки, не втрачають популярності серед читачів 
твори письменників, відзначені різноманітними літературними 
преміями та конкурсами: 
 – «Книга року ВВС» – «Коханці юстиції» Юрія Андруховича, 

«Забуття» Тані Малярчук, «Дім у Бейтінґ Голлов» Василя 
Махна; 

 – «ЛітАкцент року» – «Помирана» Тараса Антиповича, 
«Інтернат» Сергія Жадана, «Час смертохристів» Юрія Щербака; 

 – «Національна премія України імені Тараса Шевченка» – «І знов 
я влізаю в танк…» Оксани Забужко, «Криничар», «Горянин» 
Мирослава Дочинця, «Мальва Ланда» Юрія Винничука; 
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 – «Коронація слова» (літературний конкурс) – «Ініціація» Люко 
Дашвара, «Століття Якова» Володимира Лиса, «Тут і тепер» 
Ірен Роздобудько, «Троща» Василя Шкляра; 

 – «Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» – «Аптекар» Юрія 
Винничука, «Сузір’я лебедя» Юрія Косача. 

Серед зарубіжних авторів: 
 – «Гонкурівська премія» – «Клуб 

невиправних оптимістів» Жана-Мішеля 
Генассія; 

 – «Букерівська премія» – «Кімната» Емми 
Доног’ю, «Сліпий убивця» Маргарет Етвуд; 

 – «Нобелівська премія» – Ельфріда Єлінек, 
Орхан Памук, Умберто Еко, «Не відпускай 
мене» Кадзуо Ішіґуро; 

 – «Світовий бестселер» – «Війни Міллігана» 
Деніела Кіза, «Франческа: повелителька 
траєкторій» Доржа Бату, «Підземна 
залізниця» Колсона Вайтхеда. 
На основі результатів даного опитування можна стверджувати, 

що проведений моніторинг дав змогу відстежити тенденції та зміни 
в читанні користувачів, дозволив отримати цілісну картину 
найцікавіших видань року. Зроблені висновки будуть підставою для 
вдосконалення стану комплектування фонду, відповідно до реальних 
потреб і запитів користувачів. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

Чому читання корисне? 

Коли йде мова про читання, здоров’я людини та її хороше 
самопочуття, на думку в першу чергу спадають книжки для 
саморозвитку, самотренінги та література, котра розповідає, як 
впоратися з тією чи іншою життєвою ситуацією. Проте вчені (і не 
лише британські) доводять, що неважливо, які саме книжки ви 
читаєте. Насправді читання художньої літератури – це прекрасний 
спосіб підтримувати й покращувати свій психологічний стан і 
здоров’я.  

Звісно, вони зовсім не рекомендують лікувати хронічну 
депресію «Голодними іграми» чи «Гаррі Поттером». Із хронічними 
депресіями, роздратуваннями чи суїцидальними настроями все ж 
варто звернутися до фахівців. Ну а якщо у вас не виникає бажання 
накинутися на співрозмовника та не переслідує відчуття, що весь 
світ підглядає за вами, і ви просто бажаєте тримати себе в тонусі й у 
цілому дбати про власне самопочуття, тоді декілька розділів цікавої, 
захоплюючої книжки перед сном – саме те, що вам потрібно! 

Доведено, що ті, хто читають книги, частіше й довше 
зберігають гостроту та ясність думки. І це стосується не лише тих, 
хто читає «розумну» літературу чи нон-фікшн. Читання художніх 
книг теж є прекрасною розминкою для мозку та розуму, і ось чому: 

 
Читання допомагає розслабитися та відволіктися 
Читання художньої літератури дозволяє відволіктися від 

щоденних проблем та поринути в інший, вигадано-фантастичний 
світ. Це така собі ідеальна втеча, котра не вимагає від вас особливих 
зусиль, однак дозволяє забути про те, що дратує, а іноді навіть стає 
причиною стресу. 

 
Читання сприяє здоровому сну 
Учені вже давно довели, що продуманий і правильно 

спланований вечірній час – це чудовий засіб від безсоння, а якщо 
він ще й передбачає читання, то це буде великим плюсом. 
Медитативні властивості читання загальновідомі, тож декілька 
сторінок перед сном можуть вам справді допомогти. 
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Читання допомагає сфокусуватися 
Ми живемо у світі, де щохвилини оновлюється близько 

200 статусів і завантажується до 60 відео-файлів. За таких умов, 
коли нова інформація буквально проноситься перед очима, дуже 
важко зосередитися на чомусь важливому чи потрібному. Читаючи 
та повністю поринаючи в описаний у книзі світ, ми вчимося 
фокусуватися, а думки стають спокійнішими й розсудливішими. 

 
Читання сприяє активній роботі мозку 
Нещодавні дослідження підтвердили, що звичка читати, яка 

виникла в дитинстві та залишається з людиною до старості, значно 
сповільнює процес погіршення пам’яті. У тих, хто читає, з віком 
зниження розумової активності й пам’яті відбувається на 32% 
повільніше. 

 
Читання може запобігти розвитку хвороби Альцгеймера та 

деменції 
Читання – це не просто тренування для мозку, воно здатне 

також попередити розвиток такого страшного захворювання, як 
хвороба Альцгеймера. Дослідження показують, що мозок завзятих 
читачів, котрі присвячують читанню книжок щонайменше годину в 
день (газети й журнали такого ефекту не дають), формує нові 
зв’язки та підтримує пам’ять у тонусі. 

 
Читання породжує емпатію 
Нестача емпатії та розуміння того, як можуть почувати себе 

інші люди в тих чи інших життєвих обставинах, може сприяти 
тому, що людина почуватиме себе самотньою та відірваною від світу. 
Читання художньої літератури дозволяє поставити себе на місце 
іншого, побути, так би мовити, у його шкірі. Як результат, дуже 
ймовірно, що на багато речей та вчинків читач зможе поглянути із 
зовсім іншої точки зору. 

 
Читання безпечне 
Для повноцінного життя людям необхідно відчувати 

величезний спектр емоцій, і не завжди вони бувають позитивними. 
У процесі читання людина отримує можливість відчути не лише 
радість, а й сум, біль, втрату, злість, розчарування тощо. І дуже 
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важливо, що в цей час вона спокійненько лежить у ліжечку чи 
вмостилася в улюбленому кріслі. Так безпечніше для здоров’я! 

 
Читання позбавляє від самотності 
Зрозуміло, що жодна книжка не здатна замінити справжнього 

живого спілкування та дружньої компанії. А, проте, читання 
дозволяє нам «спілкуватися» з героями книжок, сперечатися з 
ними, підтримувати й осуджувати. Такі «мовчазні співрозмовники» 
дозволяють нам почувати себе затишно та комфортно на самоті. 

 
Читання допомагає краще виражати свої думки та 

переживання 
Ніколи не недооцінюйте сили слова! Немає нічого гіршого, ніж 

жахливо почуватися й не могти розповісти про свої переживання 
іншим, бо для цього просто не вистачає слів. Читання покращує, 
урізноманітнює та дуже розвиває мову, тож, якщо книжки – ваші 
постійні супутники, то з браком слів ви не стикнетеся. 

Дослідження показують, що рівень стресу зменшується на 
68%, коли людина заглиблюється в читання. Навіть якщо ви 
вважаєте, що не маєте на нього часу, декілька прочитаних сторінок 
у транспорті чи перед сном не лише здатні покращити ваше 
самопочуття, а й можуть стати хобі, яке залишиться на все життя. 

 
Читання – чудовий привід почати розмову 
Люди, які читають, дуже люблять поговорити про книжки з 

іншими людьми, які читають. І хоч книжки вчать нас непогано 
почуватися у вигаданому світі, вони ж можуть стати містком, що 
допоможе знайти друзів та однодумців і в реальному житті. 

Чим старшою стає людина, тим важче їй заводити нові 
знайомства. Тож якщо ви бачите когось, хто читає хорошу книжку, 
то чому б не запитати, наприклад, яке враження вона справляє? 
Спробуйте і хтозна, до чого воно приведе.  

(За матеріалами «For Reading Addicts»)  
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15 сайтів, на яких можна завантажити безкоштовні 

електронні книжки 

Зазвичай пошук сайтів, на яких можна скачати книжки чи то 
українською, чи іноземною мовою займає більше часу та зусиль, ніж 
на скачування самих книжок. Тому пропонуємо вам добірку сайтів, 
де можна скачати художні та наукові книжки українських та 
зарубіжних авторів без реєстрації, надсилання смс та інших 
ускладнень. 

 
Книжки українською мовою 
«Українська мова – це мова не тільки українців. Спілкуватися 

нею мають право мешканці України всіх національностей з потреби 
гуртуватися, з необхідності доходити порозуміння й ладу в спіль-
ному домі». (Віталій Радчук.) 

Книжки таких сучасних авторів, як Василь Шкляр, Люко 
Дашвар, Любко Дереш та багатьох інших, а також всесвітньо відомі 
класичні твори Віктора Гюго, Еріха Марії Ремарка, Оноре де 
Бальзака та інших авторів, творами яких захоплюєтесь, ви зможете 
знайти й завантажити на цих сайтах: 

• http://e-bookua.org.ua/ 
• http://javalibre.com.ua/ 
• http://chtyvo.org.ua/ 

 

Книжки російською мовою 

«Російська мова – мова, створена для поезії, вона надзвичайно 
багата і примітна головним чином тонкістю відтінків.» (Проспер 
Меріме.) 

Захоплюєтесь поезією Олександра Пушкіна, вкотре хочете 
перечитати «Майстра та Маргариту» чи вам подобається читати 
класику, наукову літературу, книжки з мистецтва, історії, 
психології в перекладі на російську мову? Тоді завантажуйте їх тут: 

• http://booksshare.net/ 

• http://www.big-library.info/ 

• http://www.many-books.org/ 

 

Книжки англійською мовою 
«Ні ви, ні я не розмовляю англійською, але є деякі речі, які 

можна сказати тільки англійською мовою.» (Аравінд Адіга.) 
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Англійська мова є однією з найбільш розповсюджених мов 
у світі, державною мовою багатьох держав та мовою міжнародного 
спілкування. Її знання значно допомагає вам як у повсякденному 
житті, так і, скажімо, коли ви подорожуєте чи проходите співбесіду 
при працевлаштуванні. Тому не забувайте поповнювати свій слов-
никовий запас: 

• http://www.digilibraries.com/ 

• http://www.bookyards.com/en/welcome 

• http://www.homeenglish.ru/Books.htm 

 

Книжки польською мовою 
«Польська мова має правопис в сто разів легший, ніж інші 

мови світу! Навіть граматика не така вже й складна.» (Ян Міодек.) 
Польська мова хоч і дуже схожа на нашу рідну – українську, 

та все ж має слова, які зовсім не співзвучні із знайомими нам 
відповідниками. Польська мова є цікавою та приємною для слуху, 
переконайтесь: 

• http://wolnelektury.pl/ 

• http://www.chmuraczytania.pl/ 

 

Книжки французькою мовою 

«Скажи, що кохаєш мене і скажи це французькою.» (Jarod 
Kintz.) 

Французька – мова кохання. З чим асоціюється ця мова у вас: 
з французьким поцілунком, смачними круасанами, Парижем та 
Ейфелевою вежею, променадами над Сеною? Відчуйте милозвучність 
та всю красу французької, читаючи книжки за чашечкою кави 
з круасанами, закутавшись у плед: 

• http://beq.ebooksgratuits.com/ 

• http://bibliotheque-russe-et-slave.com/ 

• http://www.ebooksgratuits.com/ 

(За матеріалами «DIGΞST») 


