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Тайна слова неосяжна. Можна прочитати цілий том і спокійно 

заснути. А можна зустріти кілька рядків – і думати, думати. 

Переглядати все своє життя. Це якась незбагненна магія. Начебто 

прості, звичайні речення, а за ними – космос людської душі. Як ось 

у цьому щемливому рядку: «Замість очей – дві великі сльози…» 

П. Перебийніс, 

лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка 

 

Аналіз моніторингу «Краща книга 2016 року»  
Тернопільської районної центральної бібліотеки 

 
Важливе місце в житті людини, як вид культурної діяльності, 

займає читання, яке впливає на загальнопізнавальний інтерес, 
фаховий і культурний рівень. 

Сучасна бібліотека як соціальна інституція – це загально-
доступна установа, інформаційний, культурний і дозвіллєвий центр, 
який сприяє збереженню надбань людства, забезпечує умови для 
навчання, відпочинку, покращення економічного та соціального 
добробуту громадян. 

Сьогодення диктує бібліотечним працівникам нові вимоги – 
вчасно та правильно орієнтуватись у тій чи іншій ситуації. Саме від 
фахівця залежить, чи отримає відвідувач інформацію з питань, що 
його цікавлять, як він буде ставитись у подальшому до книгозбірні, 
який імідж вона матиме серед користувачів і широкого кола 
громадян. 

Визначення ролі бібліотек у житті користувачів, їх інтересів до 
видань з різних галузей знань, місця книгозбірні в системі джерел 
інформації про книгу та її отримання, з’ясування напрямів 
діяльності бібліотечних закладів у задоволенні духовних потреб 
громадян стало основною метою соціологічного дослідження. 

Опитування довело, що книга й читання стоять на першому 
місті в житті респондентів. Запитання анкети містили декілька 
варіантів. Кожен з опитаних мав можливість вибрати для себе 
найбільш прийнятний або дописати своє міркування в спеціально 
відведених рядках. 
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У процесі дослідження з’ясувалося, що 45% респондентів за 
допомогою книги підвищують свій професійний рівень; 18% вважа-
ють книгу засобом навчання; 20% користувачів намагаються розши-
рити свій світогляд; 17% прагнуть розслабитися та відпочити або, 
як стверджують респонденти, відчувають потребу в читанні; 5% від-
дають перевагу можливості спілкування в бібліотеці з цікавими 
людьми; 8% вважають книгу засобом формування національної 
свідомості. 

Серед інших варіантів респонденти визначились так: 
• прагнення відчувати себе освіченою людиною; 
• отримання інформації приватного характеру; 
• необхідність самоутвердження; 
• потреба нового або невідомого. 

На запитання «З якою галуззю знань близькі ваші читацькі 
інтереси і потреби?» відповіді були розмаїтими, та все ж найбільше 
користувачі цікавляться літературою з гуманітарних наук – 47%; 
книгами з питань медицини як традиційної, так і народної – 22%; 
соціально-економічних наук – 8% і 5% – виданнями з мистецтва. 

Користувачі бібліотек найчастіше запитують і читають твори 
У. Самчука, М. Матіос, О. Забужко, І. Роздобудько, Ю. Андрухо-
вича, Люко Дашвар, В. Лиса, В. Суворова, В. Чемериса, М. Дочин-
ця, А. Кокотюхи. 

На запитання «Що допоможе вам вибрати книги для читання?» 
респонденти відповіли, що переважно прислухаються до рекоменда-
цій бібліотекаря – 60%, 10% – до порад друзів. Неабияку роль 
у виборі книги відіграють книжкові виставки, тематичні полиці, 
перегляди літератури – так висловилось 30% респондентів. При 
цьому з’ясувалося, що при виборі літератури 3% респондентів 
звертаються до бібліографічних покажчиків, прикнижкової та 
прижурнальної бібліографії. Аналіз відповідей показав, що особливо 
важливими джерелами інформації для читачів є виставки нових 
надходжень, довідкова література, періодика, інтернет. 90% опита-
них категорично не погоджуються, що вільний доступ до інтернету 
зробить бібліотеки непотрібними. 

На запитання «Чи задовольняє вас інформаційно-документаль-
ний ресурс бібліотеки?» 85% респондентів відповіли ствердно. Коло 
читання користувачів широке. Найбільший інтерес викликає 
художня література – 65%. Вітчизняну й світову класику шанують 
23%, новими виданнями захоплюються 15%. 10% опитаних вважа-
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ють, що у фондах книгозбірень недостатньо літератури з питань 
економіки, туризму, права, медицини, навчально-виховної. 

Цікавим для респондентів було запитання «Яких періодичних 
видань не вистачає в бібліотеці?». 30% користувачів центральної 
бібліотеки вважають, що для задоволення їх професійних потреб 
бракує фахових газет і журналів. 

На останнє запитання анкети «Якою ви бачите сучасну 
бібліотеку?» респонденти відповіли, що сьогодні книгозбірня має 
бути інформаційним центром із новітніми технологіями – 72%, 
просвітницьким осередком – 10%, центром дозвілля – 50%, 
теплим закладом культури – 100%. 

В опитуванні взяли участь 80 осіб найрізноманітніших 
соціально-професійних груп, а саме: 

• студенти – 32; 
• службовці – 9; 
• працівники освіти – 13; 
• робітники – 21; 
• безробітні – 5.  
За віком: 
• від 15 до 17 років – 13; 
• від 18 до 21 року – 19; 
• від 22 років і більше – 42.  
Кращою книгою 2016 року визнано «Покров» Люко Дашвар. 

Кращою зарубіжною книгою – «Гордість і упередження» Джейн 
Остін. Серед авторів-фантастів читачі відзначили Марію та Сергія 
Дяченків («Армагед-дом», «Мідний король», «Цифровий»). 
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Додаток 

АНКЕТА 
1. Що означає для Вас книга? 

� це засіб навчання; 

� підвищення професійного рівня; 
� чинник формування національної свідомості; 

� читання для відпочинку; 

� інші варіанти ________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2. З якою галуззю знань близькі Ваші читацькі інтереси і потреби? 

� гуманітарні науки; 

� техніка; 

� медицина; 

� соціально-економічні науки; 

� література і мистецтво; 

� інші ________________________________________________  
3. Назвіть авторів, твори яких Ви найчастіше читаєте (2–3 автори). 

_______________________________________________________ 
4. Яке видання Ви вважаєте книгою 2016 року? 

_______________________________________________________ 
5. Ваш улюблений журнал? 

_______________________________________________________ 
6. Що допоможе Вам вибрати книги для читання? 

� книжкові виставки; 

� перегляди літератури; 

� рекомендації бібліотекарів; 
� поради друзів, знайомих; 

� інше _________________________________________________ 
7. Які джерела інформації в бібліотеці для Вас особливо важливі? 

� виставки нових видань; 

� тематичні виставки; 

� довідкова література; 

� інтернет; 

� інше _________________________________________________ 
8. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що вільний доступ до 

інтернету зробить непотрібними бібліотеки? 
� повністю згоден; 

� не згоден; 

� абсолютно не згоден; 
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� важко сказати; 

� інше _________________________________________________ 
9. Чи задовольняє Вас інформаційно-документальний ресурс 

бібліотеки? 

� Так 

� Ні 
10. Якої літератури, на Ваш погляд, недостатньо в бібліотеці? 

� художньої; 

� творів українських письменників; 

� світової літератури; 

� популярних видань останніх років; 
� довідкових видань; 

� іншої тематики (вказати) _______________________________ 
_______________________________________________________ 

11. Яких періодичних видань не вистачає у бібліотеці? 
_______________________________________________________ 

12. Чи задоволені Ви роботою бібліотеки? 

� Так 

� Ні 
Якщо «ні», то чим саме? 

� відсутністю нової літератури; 
� якістю бібліотечних послуг; 

� компетентністю бібліотекаря; 

� умовами праці. 
13. Якою Ви бачите сучасну бібліотеку? 

� інформаційним центром із сучасними новітніми технологіями; 

� просвітницьким осередком; 

� центром дозвілля; 

� теплим закладом культури; 

� інше 
Вкажіть, будь ласка, свої дані: 

Стать: � чол. � жін.     Ваш вік ____________ 
Професія _______________________________________________ 
 

Дякуємо за відповіді! 
Лісовська О. М.,  

завідувач відділу обслуговування  

центральної бібліотеки 

Тернопільської районної ЦБС 
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Опитування «Краща книга року» в Підволочиській ЦБС 
 
Уже стало традицією в Підволочиській ЦБС проведення опиту-

вання «Краща книга року». 
Метою дослідження є виявлення кращих друкованих видань 

року, привернення уваги до книги. 
Об’єктом анкетування обрано користувачів відділу обслуговуван-

ня Підволочиської центральної районної бібліотеки (юнацька кафед-
ра та кафедра для дорослих). Участь в опитуванні взяли 100 респон-
дентів. Віковий діапазон коливається від 16 до 65 років:  

• 16–18 років – 25%; 

• 19–22 роки – 38%; 

• 23–28 років – 17%; 

• 28 років і більше – 20%. 
З них: 

• чоловічої статі – 31 особа; 

• жіночої – 69 осіб. 
Склад респондентів відобразив представників активної читацької 

прихильності: учні шкіл, ліцею, студенти вищих навчальних 
закладів, працююча молодь, пенсіонери. Рівень освіти учасників 
опитування – від середньої до вищої. 

Джерелами отримання інформації респонденти назвали: 
• інтернет; 
• порада бібліотекаря; 
• поради вчителів; 
• книжкові виставки; 
• друзі; 
• періодичні видання; 
• ЗМІ; 
• книжкові магазини. 
За анкетами респондентів складено рейтинг думки про кращі 

книги 2016 року. 
Щодо художньої літератури, то читацькі уподобання опитаних 

розподілились таким чином: серед українських авторів респонденти 
назвали Андрія Кокотюху, Софію Андрухович, Ірен Роздобутько, 
Тимура й Олену Литовченків, Марію та Сергія Дяченків, Марію 
Матіос, Валентина Чемериса, Степана Процюка, Данила Яневського, 
братів Капранових, Мирослава Дочинця. 
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Із зарубіжних авторів – Пауло Коельо, Дарію Донцову, Пітера 
Хьога, Ю Несбе, Вільяма Голдінга, Стівена Кінга, Орхана Памука, 
Віктора Суворова. 

Кращими українськими творами названо: «Ярославна», 
«Ольвія» Валентина Чемериса; «Адвокат із Личаківської», «Привид 
з Валової», «Таємне джерело» Андрія Кокотюхи; «ЛСД. Ліцей 
слухняних дружин», «Ґудзик», «Ґудзик-2» Ірен Роздобудько; 
«Шалені шахи» Тимура та Олени Литовченків. 

Не залишає поза увагою користувачів творчість Мирослава 
Дочинця («Синій зошит», «Лад»). 

Сьогодні можемо констатувати певний ажіотаж на книги 
історичної тематики: «Фелікс. Австрія» Софії Андрухович, «Проект 
«Україна»: Відомі історії нашої держави»; «Проект «Україна»: 
30 червня 1941 р., акція Ярослава Стецька»; «Проект «Україна»: 
Жертва УПА, місія Романа Шухевича»; «Проект «Україна»: 
Грушевський. Скоропадський. Петлюра» Данила Яневського. 

Серед молоді великим попитом користувались книги біографіч-
ного характеру із серії «Автографи часу» Степана Процюка: «Маски 
падають повільно» (роман про В. Винниченка), «Троянда ритуаль-
ного болю» (роман про В. Стефаника), «Чорне яблуко» (роман про 
А. Тесленка). 

Крім цього, відзначено книги «Мертві квіти», «Емісар» Олексія 
Волкова. 

Прихильників своєї творчості мають автори фантастики та 
детективу Марина та Сергій Дяченки. 

Зріс інтерес до книги «Мальована історія Незалежності 
України» братів Капранових.  

Є й чимало прихильників творчості зарубіжних авторів. 
Схвальні відгуки отримали книги: «Сніг», «Чорна книга», «Музей 
невинності» Орхана Памука; «Її ім’я було Татьяна» Віктора 
Суворова; «Володар мух» Вільяма Голдінга. 

Із захопленням читають книгу «Фея с золотыми зубами» 
Дарії Донцової. 

У вільному читанні твори П. Коельо, Ю Несбе, П. Хьога, 
О. Мариніної. 

Жінки віддають перевагу сентиментальним романам Д. Стіл, 
Д. Стоун, Д. Файзер. 

Крім художньої літератури, запитуваними залишаються видання 
науково-популярного та довідкового характеру. 
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З науково-популярних книжок кращими названо «Історію 
України: джерельний літопис» (за редакцією В. І. Червінського, 
М. І. Обушного) та «Античність в особах» Т. Сергійчука. 

Велику увагу респонденти приділяють читанню краєзнавчих 
видань. Серед них кращими названо: «Осяйний Тернопіль» 
М. Баліцької й «Тернопільщина: історія міст і сіл» у 3-х томах. 

Із довідкових видань уже кілька років поспіль користується 
попитом серед учнів, студентів, учителів та людей похилого віку 
«Тернопільський енциклопедичний словник». 

Кращим довідковим виданням названо «Велику ілюстровану 
енциклопедію України». Кращі серії року – «Невідома Україна», 
«Автографи часу». 

На останнє запитання анкети респонденти висловили такі 
пропозиції та побажання: 

• краще інформувати користувачів про нові надходження; запро-
вадити рубрику «Нова книга у бібліотеці» на сторінках районної 
газети; 

• більше поповнювати фонди науково-популярною і сучасною 
художньою українською та зарубіжною літературою; 

• активізувати в бібліотеці акцію «Подаруй бібліотеці книгу»; 
• збільшити підписку літературно-художніх журналів. 
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Додаток 

Анкета «Краща книга 2015 року» 
 
Шановний читачу! 
Для того, щоб хороших, потрібних книг на книжкових полицях 

стало більше, щоб відвідування бібліотеки приносило Вам радість, 
нам, працівникам бібліотеки, постійно потрібно інформацію про те, 
що Ви читаєте, чим цікавитесь, які Ваші улюблені письменники. 

Давайте ж допоможемо в цьому один одному. 
Заздалегідь вдячні за відповіді на запитання анкети. 

1. Ваш вік _______________ 
2. Стать _________________ 
3. Якщо навчаєтесь, то де (підкресліть): школа, ліцей, коледж, 

ВНЗ, технікум, інше (допишіть) ___________________________ 
4. Якщо працюєте, то ким (підкресліть): службовець, робітник, 

інше (допишіть) _________________________________________ 
5. Інформацію про нові книги ви отримуєте (підкресліть): від 

бібліотекаря, від учителів, друзів, з мережі інтернет, із ЗМІ, 
з виставок літератури, у книжкових магазинах, з періодичних 
видань. 

6. Перевагу надаєте літературі (підкресліть): художній, науково-
популярній, історичній, довідковій. 

7. На вашу думку: 
краща українська книга __________________________________ 
краща зарубіжна книга ___________________________________ 
кращий український автор ________________________________ 
кращий зарубіжний автор ________________________________ 
краще науково-популярне видання _________________________ 
краще довідкове видання _________________________________ 
краща серія ____________________________________________ 
пропозиції та побажання щодо комплектування фонду 

бібліотеки:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

Дякуємо за співпрацю! 
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Збаразька центральна районна бібліотека  

«Краща книга року» 
 

Книга завжди була і залишається отим одухотворяючим 

живильним джерелом, яке постійно плекало інтелектуальний 

потенціал кожної нації, отим мудрим і толерантним провісником 

Просвіти і Знань, Справедливості й Добра, який завжди спонукав 

народ думати, піднімаючи його з колін. 

М. Тимошик 

 
Сила книг безмежна! Вони потрібні нам, як повітря і вода, як 

світло і тепло. Без них ми сліпі, часто безпорадні. Важко уявити 
життя без книг: художніх, науково-популярних, довідкової 
літератури тощо. Протягом усього життя ми звертаємось до них. 
Вони допомагають нам зрозуміти світ, що нас оточує, відкривають 
небачені обрії, таємниці природи, життя, збагачують знаннями, 
пробуджують мрію. Книги – мудрі друзі, які, не вміючи говорити, 
розказують нам про незвичайні пригоди і подорожі, про чудеса, 
навколишній світ; вчать розуміти і цінувати працю людей, часто 
допомагають обрати шлях у житті. Люди, які багато читають, не 
тільки мають енциклопедичні знання, а й ніби проживають різні 
життя разом із героями улюблених книг. 

З давніх часів бібліотекарі були не просто збирачами й охорон-
цями духовних багатств суспільства, а й знавцями книги, помічни-
ками всіх, хто нею цікавився і користувався. Книга потрібна людині 
й сьогодні, буде потрібна і в майбутньому. Без неї неможливі повно-
цінна освіта, виховання духовності, формування світогляду. 

Серед основних критеріїв, за якими обиралися кращі книги, – 
актуальність та суспільна значущість видання, багатство літера-
турно-художніх засобів й оригінальність форми, рівень редакційно-
видавничої підготовки, якість поліграфічного виконання, художнє 
оформлення та дизайн, якість ілюстративного матеріалу та наявність 
позитивних відгуків читачів. 

Незважаючи на суттєві труднощі в комплектуванні фондів, 
книгозбірні мають можливість задовольняти потреби більшості чита-
чів та надалі залишаються основним джерелом отримання необхідної 
інформації. 

Аналіз читацьких формулярів свідчить про те, що користувачі 
бібліотек добре орієнтуються в нових надходженнях літератури 
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і сучасному книжковому ринку. Бібліотекарі докладають багато 
зусиль для того, щоб зробити спілкування з книгою змістовним, 
корисним та модним. 

Вивчення читацьких уподобань є одним із найважливіших 
елементів бібліотечної роботи, у тому числі в плані подальшого 
поповнення фондів книгозбірні. Велике враження на користувачів 
справили видання науково-популярного та довідкового характеру, 
художня література. 

Значною популярністю серед читачів користуються книги 
сучасних українських письменників, де відображаються актуальні 
проблеми сьогодення, описуються життєві ситуації, зокрема: 

• галузева література 
Білінський, В. Б. Країна Моксель, або Моско-
вія [Текст] : роман-дослідження : у 3 кн. / 
В. Б. Білінський. – 2-ге вид., випр. – Київ : 

Вид-во ім. О. Теліги, 2010.  
Кн. 1. – 376 с. 
Кн. 2. – 320 с. 
Кн. 3. – 320 с. 
«Країна Моксель, або Московія» – істо-

рично-документальне публіцистичне дослід-
ження Володимира Білінського у трьох кни-
гах, де на основі російських та закордонних 
історичних джерел автор викладає історію 

Росії. В. Білінський заперечує тезу деяких російських і радянських 
істориків, нібито Київська Русь – це колиска трьох слов’янських 
народів, і доводить, що походження російської нації не пов’язане зі 
слов’янською, що це насамперед – угро-фінські й тюркські народи. 

У 2011 році дане видання отримало премію ім. Івана Франка 
в номінації «За найкращу наукову роботу в інформаційній сфері». 

 
Майдан [Образотворчий матеріал] : Рево-
люція гідності, 2013–2014 : фотолітопис : 

у 3 кн. / авт. ідеї та керівники проекту: 
С. Кубів, О. Святоцький ; фот.: П. Шаповал 
[та ін.]. – Київ : Ін Юре, [2015].  
Кн. 1 : Студентський майдан. – 80 с. 
Кн. 2 : Революція Гідності. – 80 с. 

Кн. 3 : Небесна Сотня. – 80 с. 
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У виданні немає підписів, переліку імен, тому що неможливо 
помістити всіх учасників – їх понад 11 млн. було на Євромайдані 
в Києві, на Майданах у регіонах. Але в книзі є душа, є сильні 
емоції, є цінності... Високохудожні фото, де кожен, переглядаючи 
їх, зможе знайти багато спільних друзів, впізнати якісь моменти, 
коли дійсно перебував на межі між життям і смертю. 

Потужна енергія світлин передається все більше з кожною 
новою розкритою сторінкою. Цитати та вірші до них теж нікого не 
залишають байдужими. У книзі – дух, піднесення патріотизму, 
готовність до пожертви. Це наша боротьба, наша історія, наше 
життя, наш Майдан. 

Керівник проекту – один із комендантів Майдану, народний 
депутат Степан Кубів. Книга видана виключно за кошти меценатів. 
Жодної державної копійки в проекті немає. Видання є спільною 
роботою низки громадських організацій та сімей Героїв Небесної 
Сотні, активістів, яка відбувалася за партнерської підтримки Держ-
комітету телебачення і радіомовлення України, інформаційних 
агентств «УНІАН», «Укрінформ», видавничих колективів, укра-
їнських діаспор у світі. 

 
Третьякова, М. Декупаж [Текст] : Декорування 
предметів різними прийомами / М. Третьяко-
ва. – Донецьк : СКІФ. – 64 с. : іл. 

Можливості декупажу практично безмеж-
ні, оскільки існує безліч різноманітних прийо-
мів, за допомогою яких можна декорувати 
предмети. Вам подобається браслет у стилі 
шебі шик? Немає проблем! Вам потрібна 
скринька чи обробна дошка, зістарені за 
допомогою наждачного паперу? Немає нічого 
простішого за це! Ви хочете годинник з гарною 

текстурною поверхнею чи блокнот у позолоченій обкладинці? Будь 
ласка! Секрети виконання всього цього й багато чого іншого 
розкрито в книзі «Декупаж: декорування предметів різними 
прийомами». 

У виданні містяться поетапні інструкції й кольорові фотографії 
процесу перетворення звичайних предметів на справжні твори 
мистецтва. Для роботи вам необхідно запастися тришаровими 
серветками, різними видами лаків і клеїв, різнокольоровими 
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фарбами, структурною пастою та багатьма іншими матеріалами, 
а також навчитися правильно виконувати малюнок виробів (даний 
процес докладно описаний на початку книги). 

Дане видання – це кращий помічник усіх шанувальників 
найрізноманітнішої техніки прикрашання речей! 

 
• художня література 

Винничук, Ю. П. Танґо смерті [Текст] : ро-
ман / Ю. П. Винничук. – Харків : Фоліо, 
2013. – 379 с. 

Події в романі «Танґо смерті» Юрія 
Винничука розгортаються у двох сюжетних 
зрізах. У довоєнному Львові та під час 
Другої світової війни четверо друзів – 
українець, поляк, німець і єврей, батьки 
яких були бійцями армії УНР і загинули 
у 1921 році під Базаром, – переживають 
різноманітні пригоди, закохуються, вою-
ють, але за будь-яких катаклізмів не 
зраджують своєї дружби. 

Паралельно в наші дні відбуваються інші події з іншими 
героями. І не лише у Львові, але й Туреччині. Проте яким чином 
обидві сюжетні лінії зійдуться докупи, довідаєтеся в несподіваному 
фіналі. 

 
Дашвар, Л. На запах м’яса [Текст] : роман / 

Л. Дашвар. – Харків : Клуб сімейного 
дозвілля, 2015. – 368 с. : іл. 

Людина – це хижак. Але, на відміну від 
тваринного світу, наше сучасне життя має своє 
«м’ясо». Жага до багатства, влади, примарного 
благополуччя, бажання мати більше, ніж тобі 
потрібно, – усе це м’ясо. Потяг до нього йде із 
самого низу людської натури. Сюжет роману 
«На запах м’яса» розгортається навколо 
дівчини Майї, яка хотіла втекти від гонитви за 
химерним, покинути щоденний «тваринний» 

світ та знайти забуття. Покинутий хутір, що загубився серед 
лісів, – саме те, що треба. Це гарна можливість закінчити своє 
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життя, чи, може, почати нове? Саме тут, серед щирих почуттів 
і давніх легенд, вона знову повірила в себе. Повірила, що можна 
жити не заради себе чи якоїсь примхи, а жити заради життя. Але 
чи надовго це? Адже потяг до м’яса неможливо заглушити, і спрага 
до «красивого життя», наче голод, висотує з тебе всі сили, вмовляє 
повернутися до міста й забрати те, що тобі належить. 

На хуторі з’являється тендітна міська дівчина Майя. Навіщо 
вона тут? Невже міська повія приїхала сюди зваблювати чоловіків? 
Так вважає місцева красуня Тоня. 

Чи вона втекла від одного кохання в пошуках іншого? Адже 
майстер на всі руки Толя прикипів до неї всім серцем! А може, вона 
відьма, бо розорила гніздо крука й випила яйця? 

Майя ховається від світу зі своєю страшною таємницею. Чи 
зможе хтось розгадати її? 

 
Дочинець, М. Вічник [Текст] : сповідь на 

перевалі духу / М. Дочинець. – Мукачево : 
Карпатська вежа, 2013. – 280 с. 

«Вічник: сповідь на перевалі духу» – 
розповідь про Андрія Ворона, який прожив 
104 роки. Книга двічі, у 2011 і 2012 роках, 
номінувалася на здобуття Національної премії 
ім. Т. Г. Шевченка, тому рецензій написано 
вдосталь. Це – сповідь великої душі, документ 
мудрого серця. Це не просто опис виняткової 
долі незвичайної людини. Це – подарунок 
долі для того, хто запитує себе: «Хто я, звідки 
я, для чого я? І куди я йду?» 

Дане видання допоможе віднайти себе й укріпить у великому 
Переході з нічого у щось. 
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Жадан, C. Месопотамія [Текст] : зб. оповідань 

і віршів / С. Жадан. – Харків : Клуб сімей-
ного дозвілля, 2014. – 364 с. 

«Месопотамія» за змістовним наповнен-
ням – це дев’ять прозових історій і тридцять 
віршів-уточнень. Усі тексти цієї книги – про 
одне середовище, герої переходять з історії 
в історію, а потім – у вірші. Філософські 
відступи, фантастичні образи, вишукані 
метафори й специфічний гумор – тут є все, що 
так приваблює у творах Сергія Жадана. Історії 
Вавилона, переказані для тих, хто цікавиться 

питаннями любові та смерті. Життя міста, що лежить поміж рік, 
біографії персонажів, які б’ються за своє право бути почутими 
й збагнутими, хроніка вуличних сутичок і щоденних пристрастей. 
Освідчення й зради, втечі та повернення, ніжність і жорстокість. 
 

Забужко, О. З мапи книг і людей [Текст] : зб. 
есеїстики / О. Забужко. – Кам’янець-Поділь-
ський : Рута, 2012. – 376 с. 

Книжку відомої письменниці «З мапи книг 
і людей» складають вибрані есе з доробку 
останніх дванадцяти років, об’єднані темою 
культурного простору довкола нас. 

На «мапі» Оксани Забужко позначено 
книжки, людей, місця, міста, фільми, вистави, 
які – з-поміж інших, – мали формативний 
вплив на долю авторки і які одночасно можуть 
слугувати своєрідним культурним маркером 
для збірного портрета сучасного українського 
інтелектуала. Розповідь від першої особи, тонко переплетений 
жанровий мікс мемуарів, рецензії, біографії, філософського роздуму 
та культурологічної розвідки зроблять цю книжку привабливою для 
всіх, хто має смак до вдумливого читання. 

«Мапа, яку подаровано читачеві, дуже славна, і знаєш, що це 
тільки «вибране з вибраного». Що на кожній мапі є набагато 
більше, ніж тут і тепер можна позначити. Імена, позначені тут, – 
Тичина, Олександр Олесь, Катерина Білокур, Юрій Шерех, 
Довженко, Тарковський, Леонід Плющ, Юрко Покальчук, Соломія 
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Павличко й інші – дуже добрі, дуже гідні. Хочеться при них трохи 
побути. І місцями, якими пройшла авторка, теж може захотітися 
пройти» (Богдана Матіяш). 

 
Кошкіна, С. Майдан [Текст] : нерозказана 

історія : головне розслідування подій 
Революції Гідності / С. Кошкіна. – Київ : 
Брайт Стар Паблишинг, 2015. – 400 с. 

У книзі зібрано відверті інтерв’ю з 
головними персонажами тієї історичної зими. 
Персонажами, що перебували по обидва боки 
барикад. Дані та свідчення очевидців публіку-
ються вперше. Завдання – максимально точно 
реконструювати події, насамперед кулуарні, 
процеси, які були приховані від очей тих, хто 
мерз на площах, але які безпосередньо 
вплинули на результат Революції Гідності. 

 
Луценко, Ю. По обидва боки колючого дроту 
[Текст] : у записі Мустафи Найєма : розмова-

повість / Ю. Луценко. – Київ : А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА, 2014. – 208 с. 

Розмова журналіста Мустафи Найєма з 
Юрієм Луценком відбувалася протягом липня 
2013 року, майже відразу після виходу 
політика з ув’язнення. 

Ох і дали шпрейсу ці два феєричні шукачі 
справедливості – Юрій Луценко і Мустафа 
Найєм! Ох і поговорили! Про зустрічі тет-а-тет 
із Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, 
Віктором Ющенком, про школу виживання 

з тюремними авторитетами і кінченими ментами. Юрій Луценко не 
лише чудовий оратор, він ще й блискучий оповідач. Його чіпка 
пам’ять утримує найдрібніші деталі розмов і спостережень. Тут 
є все – від грубуватих жартів до найніжніших одкровень. 

Це одна з найвідвертіших книжок про українські політичні 
й тюремні авгієві стайні. Це розмова, що тягне на повість. 
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Мастєрова, В. Суча дочка [Текст] : роман / 

В. Мастєрова. – Харків : Клуб сімейного 
дозвілля, 2015. – 240 с. 

Говорячи про роман з такою, здавалося б, 
дивною назвою, маємо насамперед означити 
його як твір, у якому показаний зріз із життя 
українського села протягом останніх двадцяти 
років. Авторка робить це без прикрас, 
возвеличення чи засудження. Однак із самої 
назви, яка уже сама припускає засудження, 
витікає думка про героїнь роману. Але про 
кого ж мова? Про Любу, яка народила і 
кинула свою дитину, чи, може, Олену, яка ту дитину підібрала, але 
для багатьох стала сучою дочкою? 

Автор подає своїх героїнь на суд читача під таким кутом зору, 
де знайдеться місце думці, частковому чи цілковитому осуду й, 
безперечно, співчуттю. 

Твір написано у традиційній манері. Техніка оповіді проста, 
стисла, опоетизована й хвилююча. 
 

Небесна Сотня [Текст] : антологія майданів-

ських віршів / упоряд., передм. Л. Воронюк. – 
Вид. 2-ге, допов. – Чернівці : Букрек, 2014. – 
400 с. : іл. 

Книгу видавництва «Букрек», упорядко-
вану Лесею Воронюк, уже без перебільшення 
називають наступним «Розстріляним відрод-
женням» і прирівнюють до антології відомого 
укладача Юрія Лавриненка. Це видання було 
представлено в Парижі на книжковому салоні. 
До антології увійшли й вірші Світлани 

Костюк, яка вже публікувалася в журналі «Стос». 
До «Небесної Сотні» увійшли поезії 234 авторів із 6 країн. Це 

392 сторінки, що, безперечно, претендують на звання «народна 
книга» і є вдалою спробою зібрати, а найголовніше, зберегти вірші, 
які були написані українською, російською та білоруською мовами. 
Твори розповідають про революційну боротьбу українців за власне 
майбутнє, що відбувалася протягом листопада 2013 року – лютого 
2014 року. Є навіть вірші представників ЗМІ, зокрема Ольги 
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Кашпор (журналістки «ТСН. Тиждень») і Тетяни Власової (піар-
менеджера каналу «ICTV»). 

Авторкою ілюстрації на обкладинці є Марія Федюк. Ця картина 
із Воїнами Небесної Сотні встигла стати народною, і авторку знайти 
було майже нереально. Але доля склалася так, що тепер ця 
ілюстрація – обличчя антології. 

 
Суворов, В. Її ім’я було Татьяна [Текст] / 
В. Суворов. – Київ : Зелений Пес, 2013. – 
380 с. : іл. – (Серія «Нетабачна історія»). 

«Її ім’я було Татьяна» – книжка історика-
публіциста, викривача радянських історичних 
концепцій Віктора Суворова в українському 
перекладі, що з’явилася друком у видавництві 
«Зелений Пес», у серії «Нетабачна історія». 
Причому, з’явилася практично водночас із 
оригіналом. 

Це друга частина трилогії, присвяченої 
тому періоду, коли на чолі СРСР стояв експериментатор і любитель 
кукурудзи Микита Хрущов. Інакше кажучи, Віктор Суворов 
продовжує розвінчувати стереотипи про доброго і ліберального 
наївного дурника з черевиком на трибуні. Хоча ні, щодо «дурника» 
публіцист загалом не має нічого проти, а от з усім іншим. 

 
Суворов, В. Кузькіна мать [Текст] / В. Суво-
ров. – Київ : Зелений Пес, 2012. – 348 с. – 

(Серія «Нетабачна історія»). 
Книга «Кузькіна мать» присвячена 

Карибській кризі. Ядерне протистояння 
Радянського Союзу та США тоді мало не 
поставило крапку у розвитку людської 
цивілізації. 

Також розповідається про найбільший 
блеф в історії людства, яким було розташу-
вання на Кубі радянських ракет, людей, що 

врятували світ від загибелі, та Берлінську стіну, яка постала того ж 
року. 



21 

«Кузькіна мать» – це не тільки крилатий вислів Хрущова, це 
ще й назва ядерної бомби, яку Радянський Союз підірвав на Новій 
Землі, щоб залякати імперіалістів. 

У книзі читачі зможуть побачити несподіваний погляд на події, 
живий фірмовий «суворовський» стиль, сміливість у поглядах – усе 
те, до чого звикли шанувальники Суворова. 

 
Талан, С. Коли ти поруч [Текст] : роман / 
С. Талан. – 3-тє вид., стер. – Харків : Клуб 
сімейного дозвілля, 2015. – 315 с. 

Даша була турботливою донькою та 
онукою, щиро любила Льошу, мріяла про 
весілля, затишний будинок і дітей. Але батьки 
відвернулися від своєї слухняної дочки, 
наречений – від чистої нареченої, престижна 
клініка – від кращої медсестри. У чому її 
провина? Лише в доброму серці та прагненні 
допомогти тим, хто потребує цього. 

У той фатальний день після аварії на 
туманній трасі понівечене залізо було залито 
кров’ю. Даша, забувши про свої рани, намагалася допомогти 
постраждалим, але доля зіграла з нею злий жарт. Хвороба, якою 
вона заразилася, рятуючи інших, невиліковна. 

Вона повинна знайти в собі сили жити далі – стільки, скільки 
їй відведено, щоб все-таки знайти того, хто буде поруч із нею в горі 
та в радості... 

«Тільки істинно хороші книги варті того, щоб їх читали; 
живити свій розум багатьма книгами без жодного вибору – означає 
позбавляти його власної сили польоту і навіть зовсім губити його». 
(Ф. Петрарка). 

 
 

Буряк Л.,  

методист методично-бібліографічного 

відділу центральної бібліотеки 

Збаразької ЦБС 
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«Україна в Європейському Союзі: переваги та недоліки» 
 

Україна в Європейському Союзі: переваги та недоліки [Текст] : 

результати участі у Всеукраїнському опитуванні молоді в Збаразькій 
ЦБС / Збараз. центр. б-ка, метод.-бібліогр. від. ; підгот. 
Т. Кульпа. – Збараж : [б. в.], 2015. – 6 с. 

Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі 
є стратегічною метою України. Це найкращий спосіб реалізації 
національних інтересів, побудови економічно розвинутої й демо-
кратичної держави, зміцнення позиції у світовій системі міжна-
родних відносин. 

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації 
економіки, подолання технологічної відсталості, залучення інозем-
них інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих 
місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаро-
виробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. 
Україна, як невід’ємна частина Європи, орієнтується на діючу 
в провідних європейських країнах модель соціально-економічного 
розвитку. 

Соціальні переваги членства в ЄС пов’язані з наявними тут 
високим рівнем соціальних стандартів і розвитку гуманітарної 
сфери, ефективним захистом прав працівників, розвиненою 
системою охорони довкілля. Наслідком інтеграції України в ЄС 
стануть суттєві зміни в забезпеченні прав на вільне працевлашту-
вання, адекватної оплати та безпеки праці, гарантій соціального 
забезпечення, належних умов життя громадян, охорони здоров’я, 
освіти, культури, соціального захисту й страхування відповідно до 
європейських стандартів. 

У серпні – вересні 2015 року в Збаразькій ЦБС було проведено 
Всеукраїнське опитування молоді «Україна в Європейському Союзі: 
переваги та недоліки». 

Об’єктом дослідження стали користувачі кафедр з обслуго-
вування юнацтва та молоді центральної бібліотеки та бібліотеки для 
дорослих смт Вишнівець. 

Під час проведення соціологічного дослідження як метод 
первинного збору інформації використовувалося анкетне 
опитування, у якому взяли участь 110 користувачів вищезгаданих 
книгозбірень (з них 60 – з центральної бібліотеки, 50 – із 
Вишнівецької міської бібліотеки для дорослих). 
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Звітні дані за 2014 рік свідчать, що послугами юнацької 
кафедри ЦБ користувалися 750 читачів. Кафедра бібліотеки 
смт Вишнівець нараховувала 735 користувачів. Участь у Всеук-
раїнському анкетуванні взяли відповідно – 8% та 6,8% – від 
загальної кількості користувачів даних кафедр. 

За соціально-віковими характеристиками респонденти розподі-
лилися таким чином: 

• 14–17 років – 27%; 
• 18–21 рік – 73%. 
Вікові категорії «22—24 роки» і «25 років+» участі в анкету-

ванні не брали. 
З вищевказаних опитаних, 42 особи – чоловічої статі, або 

38,2%, жіночої – 68 осіб, що становлять 61,8%. 
Анкета містила 11 запитань, більшість з яких – з варіантами 

відповідей. 
Першим запитанням опитування було «На Вашу думку, Україна 

готова вступити до Євросоюзу?». Позитивну відповідь – «Так, 
готова» – дали лише 12 респондентів, що становить 11%, другий 
варіант відповіді – «Ні, спочатку потрібно розібратися з пробле-
мами в країні» – набрав 85,5% опитаних, решту – 4 чол. 
відповіли – «Важко відповісти». Це 3,5%. 

На друге запитання анкети «Якби зараз відбувся референдум 
про вступ України до Євросоюзу, як би Ви проголосували?» ствердну 
відповідь «За» зафіксували в анкеті 105 респондентів. Відрадно, що 
це 95,5%. Позначка «Проти» імпонує лише 3 респондентам – 2,5%. 
Пасивність властива 2% опитаних, які не брали би участі у голосу-
ванні. 

Пункт відповіді «Важко відповісти» не одержав жодної 
відповіді. 

У наступному запитанні анкети «Які саме проблеми потрібно 
вирішити перед вступом до Євросоюзу?» було рекомендовано 
7 пунктів відповіді. На жаль, усі респонденти вибрали не більше 
4 проблем. (А їх, безперечно, є значно більше!) 60% молоді вважає 
найважливішою проблемою – припинення війни (що характерно, не 
АТО!) на Сході України. 40% на перший план виносять проблему 
подолання корупції. 

Перелік вирішення інших проблем виглядає так: 
• відновити економіку країни – 31%; 
• підняти соціальний рівень життя населення – 40%; 
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• заручитись фінансовою допомогою – 11%; 
• підняти рівень освіти – 10%; 
• потрібно змінити уряд – 8%. 
Думка про те, чи Євросоюз повинен допомагати українцям 

вирішувати їхні проблеми, набрала 84% схвальних відповідей, 16% 
вважають, що українці повинні вирішувати свої проблеми без 
допомоги Євросоюзу. 

72% респондентів впевнені, що відбудуться якісь зміни після 
того, як Україна вступить до Європейського Союзу. 

25% – вважають, що це відбудеться, але не одразу. 
2% – дали відповідь: «можливо, щось зміниться, але я не 

певен». 
1% – зневірено відповіли, що нічого не зміниться. Останній 

варіант залишився без відповіді. 
Рейтинг переваг, отриманих Україною після вступу до 

Євросоюзу: 
• безвізовий режим; 
• європейський стандарт; 
• вийде на вищий щабель економічного розвитку; 
• розширення ринку товарів і послуг; 
• підвищення освітнього рівня; 
• покращення медичного обслуговування населення; 
• створення нових робочих місць; 
• підвищення культурного рівня; 
• буде зростати у всіх напрямках: культура, спорт, наука, 

економіка і т. д.; 
• буде відчувати себе сильнішою; 
• покращення рівня життя; 
• наш уряд можна буде контролювати і вони не будуть красти; 
• невідомо. 
Один респондент із розчаруванням написав, що «збільшиться 

потік емігрантів, жорсткі вимоги до стандартизації населення, 
приватизація наших земель іноземцями, перетворення українців 
у дешеву робочу силу». 

Відрадно, що молодь змогла перерахувати по декілька переваг, 
які отримає Україна після вступу до Євросоюзу. 

Переважна більшість опитаних, а це 92%, упевнені, що нічого 
не погіршиться в Україні після вступу до Євросоюзу, додаючи свої 
коментарі, що «покращиться, якщо Україна буде дотримуватись 
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усіх правил перебування в Євросоюзі». Один респондент відзначив: 
«Якщо будемо творити Закони, згідно з християнськими канонами». 

Як негатив: – 3% відзначають – збільшення тарифів 
(можливо). 23% – «Кваліфіковані кадри хлинуть за кордон 
у пошуках кращого доходу». 1% – відповіли «Так, погіршиться», 
не мотивуючи свою відповідь. 

«Не знаю» – така думка 2% респондентів. 
Досвід проживання у країнах, що входять до складу Євросоюзу, 

мали лише 8% респондентів, відпочивали 9%. Решту 83% опитаних 
– не мали такого досвіду. 

Безперечно всім тим, хто проживав/відпочивав у країнах, що 
входять до складу Євросоюзу, сподобався цей досвід – 100%. 

Таким чином, результати соціологічного дослідження 
підтвердили його своєчасність та актуальність, виявили ряд питань, 
розв’язання яких має стати важливим напрямком подальшої роботи 
кафедр з обслуговування юнацтва ЦБ та бібліотеки для дорослих смт 
Вишнівець із забезпечення інформаційної системи бібліотечного 
обслуговування користувачів. 

Усе це обумовлює потребу чіткого планування і проведення 
заходів, адресованих молодим читачам. 

 

 

Кульпа Т.,  

завідувач  методично-бібліографічного 

відділу  центральної бібліотеки 

Збаразької ЦБС 
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Що варто прочитати 
 

Весна у книжковій індустрії – це вже звична підготовка 
цікавих та непересічних літературних новинок до виставки 
«Книжковий арсенал». Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» 
навесні представить читачам більше 40 нових книжок. Це й пере-
клади світових бестселерів, і нові книги авторів сучасної української 
літератури та must-read бізнес-літератури. 

Представляємо десятку найочікуваніших та найрезонансніших 
новинок видавництва «Клуб сімейного дозвілля». 

Книгу «Син начальника сиріт» Адам 

Джонсон написав  після відвідування Північної 
Кореї. Один з останніх світових тоталітарних 
режимів надихнув письменника на історію про 
хлопця, натренованого з дитинства добре 
бачити в темряві, сина начальника табору для 
сиріт. Почувши в радіоефірі голос американсь-
кої спортсменки-мандрівниці, він розуміє, 
що це можливий шлях до такої бажаної свобо-
ди. За цю книжку Адам Джонсон у 2013 році 
здобув Пулітцерівську премію за кращий ху-
дожній твір. 

 
Однією з головних новинок весни стане 

нова книга Гаррі Каспарова «Зима 

наближається». Цю книгу Каспаров присвятив 
застреленому путінським режимом Борисові 
Нємцову та усім людям у світі, які борються 
за свободу й демократію. Він демонструє кар-
тину руйнівних внутрішніх процесів у Росії 
та її неминуче падіння у безодню. Це історія 
того, як колишній кадебіст Володимир Путін 
зміг узурпувати владу в Росії та знищити 
опозицію. На переконання Каспарова, світ 

мусить не умиротворювати цього диктатора, а дати йому рішучу 
відсіч, змусити відповісти за жертв на Сході України, загиблих 
пасажирів рейсу «MN17», убитих опозиціонерів. 
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Інтригуючі новинки також підготували 
українські письменники. Так книжку письмен-
ника й мандрівника Богдана Логвиненка 

«Saint porno» ще до її виходу називають 
однією з найпровокативніших та відвертих. 
Розповідь про те, що не прийнято афішувати, 
що обговорюють у дуже тісному товаристві – 
і що складає більшу частину усього інтернет-
трафіку. Про порно. Про гласні й негласні 
правила цього «іншого» кіно з його зірковими 
режисерами, своїм власним «Оскаром» і міфа-
ми про манливу доступність. Це історія дівчи-

ни з української провінції, яка шукала адреналіну й особистої 
свободи, а знайшла улюблену роботу й себе. 

 
Нова книга Руслана Горового «Казки 

на ніч» – збірка оповідань відомого українсь-
кого журналіста, режисера й волонтера. Це не-
упереджена, яскрава й багатогранна картина 
сучасної України. Емоції, що викликає книж-
ка, – від гомеричного сміху до межі «больо-
вого порогу свідомості» – змусять по-новому 
зрозуміти й оцінити те, що є основою нашого 
життя: мудрість предків, беззахисність дитин-

ства, батьківську любов 
і синівську самопожертву. 

 
Також порадує продовженням свого циклу 

«Зворотній бік» Дари Корній. Її книга 
«Зворотний бік сутіні» – яскравий приклад 
справжнього слов’янського фентезі. Пригоди 
сімнадцятирічної Мальви Задорожної дають 
відповіді на одні запитання та загадки, 
й натомість висувають інші, що означає: 
пригоди цієї книжкою не закінчуються 
й читачів очікує продовження. 
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Важливу частину новинок також складуть 
книги всесвітньо відомих психологів, мотива-
торів та бізнес-тренерів. Уже вийшла друком 
книга психіатра та психотерапевта Віктора 

Франкла «Людина в пошуках справжнього 
сенсу». Це видання належить до десяти 
книжок, які найбільше вплинули на життя 
людей у всьому світі. У 1942 році Франкл 
потрапив до німецького концтабору. Аналізу-
ючи свою поведінку та поведінку інших в’яз-
нів, він віднайшов стратегії, що утримують 
людину над прірвою, захищають розум від 
божевілля та дають сенс життю. 

 
Багато хто очікує на вихід наступної 

книги, двічі фіналістки Пулітцерівської премії 
Регіни Бретт. Її перша книга «Бог ніколи 
не моргає» стала в Україні справжнім бестсе-
лером: 40 тисяч примірників було продано 
за півроку. Нова книга «Будь дивом: 50 уроків, 

щоб зробити неможливе можливим»  – 
це колекція життєвих притч, непересічних 
і повчальних. Це досвід, який авторка винесла 
з власного минулого, зі своїх помилок, 
випробувань та перемог. На сторінках її книг 
звичайні люди діляться уроками про те, 

як вони змінили життя, зробили неможливе можливим. 
 
Книга американського мільйонера, услав-

леного бізнес-тренера, експерта у сфері 
продажів, маркетингу та поведінкової психоло-
гії Джона Вон Ейкена «Можливо все» 
допоможе завжди досягати поставлених цілей, 
підтримувати свою мотивацію навіть у складні 
та нестабільні часи, приймати рішення, діста-
вати справжнє задоволення від життя та робо-
ти, щодня робити неможливе можливим. Джон 
Вон Ейкен відомий тим, що займається пошу-
ком та інвестиціями в українські стартапи. 
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Джоджо Мойєс. До зустрічі з тобою. Книга 1  

Зворушлива історія про кохання наперекір 
усім перешкодам. Луїзі подобалося працювати 
в маленькій кав’ярні. Вона розуміла, що не 
закохана у свого хлопця. Але дівчина й уявити 
не могла, що зустріч із чоловіком, прикутим 
до інвалідного візка, змінить її життя… 

 
  
 

 
 

 
Емілі Локгарт – фіналістка американської Національної 

книжкової премії. Краща книжка року за версією «The New York 
Times», «Publishers Weekly», «The Wall Street Journal» та ін. 
Призер «Printz Award» – премії Національної бібліотечної асоціації 
за кращу книжку для молодих читачів. 

Книга від Емілі Локгарт «Ми були 

брехунами» стала справжнім відкриттям 
у США. Цей приголомшливий роман-саспенс 
отримав декілька нагород та посів місце 
в десятці бестселерів для молоді за версією 
«The New York Times». Історія родини 
Синклерів зберігає багато таємниць та брехні. 
Але несподівана правда все одно з’являється 
й призводить до вибухового фіналу. Були 
Синклери – з тих, що літають лише першим 
класом і завжди живуть у п’ятизіркових 
готелях. Був приватний родинний острів. Була 
Вона, дівчина – перша онука, білошкіра, висока, вродлива. Був 
Він, хлопець – бунт, амбіції та міцна кава. Були четверо друзів-
брехунів, літо, імена на піску та запах океану. Було перше кохання. 
І була – катастрофа?  

Вона ставить запитання. Вона пише їх на стікерах над ліжком. 
Вона хоче дізнатися правду. І чує брехню. Брехню. Брехню. Але 
Вона таки дізнається. Ви також дізнаєтесь правду… Але якщо вас 
запитають, чим закінчується ця книжка, не кажіть нізащо. Просто 
збрешіть. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 

Наукове дослідження: старі книги пахнуть шоколадом і кавою. 
 
Дослідники з британського Інституту збереження спадщини 

опублікували в журналі «Heritage Science» («Спадщина науки») 
статтю про документування та архівування історичних запахів. 

Як вчені дізналися, що книги пахнуть шоколадом і кавою? Вони 
попросили 79 осіб понюхати 120 зразків запахів старих видань. За 
результатами, на першому місці стоїть шоколад, а кава на другому. 
У науковій публікації запахи старих книжок поділені на 
8 категорій: хімічний/вуглеводний, земляний/затхлий/заплісня-
вілий, рибний/прогірклий, духмяний/рослинний/фруктовий/квітко-
вий, трав’яний/лісовий, лікарський, димчастий/горілий і солод-
кий/пряний. Далі кожна з них ділиться на 2—6 під категорій, такі, 
як попіл, нафталін або ваніль. Дослідження має на меті конкретну 
ціль – допомогти визначити, які книги знаходяться у небезпеці 
знищення або чи є щось руйнівне у їхньому середовищі. Запах 
старих книжок з’являється у результаті хімічних реакцій, 
пов’язаних з папером, чорнилами і клеєм, які використовувались 
при створенні видань. Деякі органічні сполуки утворюють запахи, 
що здаються нам знайомими – такі, як трава чи ваніль. 

(За матеріалами «Bustle») 
 

Український поет, художник і куратор літературно-мистецьких 
проектів Богдан-Олег Горобчук започаткував у «Фейсбуці» новий 
читацький флеш-моб «PetPoetryChallenge». 

Щоб приєднатися до челленджу, треба бути затеганим. Далі ви 
записуєте відео, у якому читаєте власний або просто улюблений 
вірш, і при цьому домашній улюбленець має асистувати вам. 
У дописі розкажіть про свою кішку/собаку/равлика/пацючка/ 
хом’ячка та ін., а також затегайте 2—3 друзів, щоб вони теж 
долучилися. 

«PetPoetryChallenge» має і благодійну мету. Він створений на 
підтримку українського літературного порталу «Читомо». 
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7 мандрівних книгарень зі всього світу 
 
У давні часи існувала така професія, як книгоноша. Часи летять, 

а представники цього ремесла все ще так необхідні нашому 
суспільству. Адже це не просто торговці книгами, це митці, які несуть 
до людей книги з любов’ю. Сьогодні хочемо поділитись 7 прикладами 
надихаючих мандрівних книгарень і книгарів із усього світу. 

 
Книжкові віслюки, Колумбія 

 
Одна з найунікальніших і геніальних мандрівних бібліотек – це 

«Книжкові віслюки», що ходять сільськими місцинами Магдалени, 
що в Колумбії. Керує осликами вчитель молодшої школи Луїс 
Соріано, який хоче надихнути до читання місцевих дітей, які не 
дуже полюбляють такий вид дозвілля. Двічі на тиждень, разом зі 
своїми двома обожнюваними віслюками Альфа і Бета, вчитель 
вирушає у спеціальну подорож, щоб обійти селища в регіоні 
й принести книги діткам. 

 
Бібліомотокар, Італія 
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Набагато більше, ніж просто мобільна книгарня. «Il 
Bibliomotocarro» – це чарівна італійська історія про книги, дітей 
і дружбу, яка б ніколи не відбулась без вчителя на пенсії Антоніо Ла 
Кава і його благородної мети — ділитися любов’ю до книг із юними 
читачами. Від початку 2000-х років він подорожує маленькими 
селами Басілікати зі своєю милою бібліотекою на трьох колесах, 
щоби популяризувати читання серед місцевих дітей. 
 
Книжкова баржа, Великобританія 

 
Розташована у крейсер-кормовому вузькому човні, збудованому ще 
в 60-х роках XX століття. «Книжкова баржа» – це книгарня, що 
курсує водними дорогами Англії та Уельсу й заповнена величезною 
кількістю нових і потриманих назв, у тому числі нон-фікшину, 
художки й дитячих книг. Задум такого магазину належить 
журналістці Сарі Хеншов, яка й кермує цією баржею. Серед планів 
пані Сари – перетнути найближчим часом Канал і продавати книги 
у Франції. 
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Вуличні книги, Портленд, США 

 
Таку точку розповсюдження книг створено першопочатково для 
людей, які живуть на вулиці. «Вуличні книги» – це книжкові 
полиці, прикріплені до велосипеда. Чудовий проект, заснований 
письменницею-художницею Лаурою Моултон влітку 2011 року, 
розпочався з місії забезпечити книгами безхатьків, але спричинив 
значно більший ефект. Блакитна коробка, повна безкоштовних книг, 
також працює як постачальник хорошого настрою та привід стати 
учасником цікавої літературної бесіди. 
 
Літературний возик, Картагена, Колумбія 

 
Десять років тому Мартін Роберто Муріло Гомес, натхненник 

«Літературного возика» («La Carreta Literaria»), продавав 
охолоджену воду в центрі міста Картагени, що в Колумбії. 
А сьогодні в тому самому місці  він опікується возиком, що всуціль 
заповнений книгами. Пан Мартін пропонує почитати книги тим, 
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хто, на його думку, не може собі дозволити подібну покупку. Його 
мобільна бібліотека – це чудесний приклад популяризації читання 
й людської пристрасті до своєї справи. 

 
Слова на воді, Лондон, Великобританія 

 
Постійно розташована на Паддінгтонському нижньому каналі 

книгарня «Слова на воді» – це лондонська книжкова баржа, єдина 
плавуча букіністична крамниця в столиці. А на додаток до 
неймовірної колекції книг, у якій можна знайти все: від мистецьких 
фотоальбомів до сучасної художньої літератури, –  ця плавуча 
книгарня постійно влаштовує поетичні слеми, книжкові читання та 
різні музичні заходи. 
 
Книжковий фургончик від «Пінгвін Бук», США 

 
Надихнувшись нью-йоркськими точками продажу хот-догів, 

американський книжково-видавничий гігант «Penguin Book» 
створив свій мобільний фургончик із книжками. Курсує він усією 
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країною, забарвлений у яскраво-оранжеві кольори (під колір 
корпоративного стилю) й має повні полиці книг на всі випадки 
життя. 
 

Книги змінюють наше життя, розширюють горизонти й роблять 
нас кращими. Але книги – це не тільки автори, яким ми, звісно, 
безмежно вдячні, а й ті, хто полегшує доступ до книг і надихає до 
читання. Сподіваємося, ці приклади проілюстрували велич любові 
до книжкової справи. А ще ми впевнені, що вони ілюструють 
правило: чим частіше людина має нагоду зустрітись із книгарнею, 
тим більша імовірність, що вона знайде цікаву книгу до смаку 
й прочитає її. І, маємо надію, «Велокнигарня від ВсіКниги» – це 
саме та мандруюча книгарня, з якою зустрінетеся ви. 

 
Анна Гай 

(за матеріалами «Travelaway.me») 
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