
Увага: конкурс! 
 

КРАЩІ КНИГИ УКРАЇНИ ЧЕКАЮТЬ НА СВОЇХ ЧИТАЧІВ 
Одеська національна наукова бібліотека імені М.Горького запрошує всіх, хто 

цікавиться новинками вітчизняного книговидання, взяти участь у традиційному 

конкурсі читацьких рецензій «Краща книга 2014-15 років», підсумки якого 

будуть оголошені піл час святкування Всеукраїнського дня бібліотек, що 

відбудеться наприкінці вересня цього року. 

До уваги учасників конкурсу читацьких рецензій представлено понад два 

десятки книжок, які вийшли у видавництвах України протягом останнього року 

і стали переможцями різноманітних престижних конкурсів та літературних 

рейтингів. Ці книги вирізнялися з-поміж інших претендентів на відзнаки своєю 

змістовністю, наявністю новацій у тематичному спрямуванні видання, 

ілюстративним оформленням і оригінальністю дизайнерської роботи, 

відповідністю художнього оформлення змісту та якістю поліграфічного 

виконання, суспільною і професійною значущістю видання. 

 

Раніше відзначені видання: 
 

Друг О. Вулицями старого Києва / О. Друг.  — Львів: Світ, 2013.  — 512с. : іл.  

— (Серія «Історичні місця України»). (Шифр видання V> 26528) 

Перед читачем стає розповідь про центральні історичні райони Києва, про 

його вулиці, будинки, храми, об'єкти світової спадщини. У книзі 

використовуються матеріали державних архівів, музеїв та бібліотек. Видання 

багато ілюстроване. Книга представлена у номінації Премія Президента 

України «Українська книга року». 

Шевченко Т. Три літа / Упоряд. С. Гальченко.  — К.: Либідь, 2013.  — 375 с. 

(Шифр видання VII> 76873) 

Видання підготовлено за оригіналом рукописної збірки «Три літа», що 

зберігається у відділі рукописних фондів та текстології інституту 

літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Збірка «Три літа» представлена у 

номінації «Краща книга України». 

Вільний світ : роман / Тетяна Белімова ; передм. С. Філоненко. - Харків : 

Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2014.  — 272 с. (Шифр видання 

VII>79346) 

Ця сімейна сага — про дві звичайні українські родини, яким судилося жити у 

незвичайний час : Україна XX століття, воєнне лихоліття. На їх долю припало 

багато випробувань : окупація, розпорошення родини, еміграція... Цей роман є 

Лауреатом I премії Міжнародного літературного конкурсу романів, 

кіносценаріїв, п'єс, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова». 

Жадан С. Месопотамия : зб. Оповідань і віршів / Сергій Жадан ; передм. В. 

Небарака. — Харьків : Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2014. — 

368с. : іл. (Шифр видання VII>77639) 

«Месопотамія» за змістовним наповненням — 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. У збірки присутні і 

філософія, і фантастичні образи й специфічний гумор. Видання представлено у 

номінації «Книга року ВВС». 

 

На рецензування пропонуються також такі цікаві та значущі видання:  

 

Топачевський А.О. З божого саду : Рослини і тварини у Святому Письмі / 

Андрій Топачевський.  — К. : Веселка, 2014.  — 279 с. : іл. Книга представлена 

у номінації Премія Президента України «Українська книга року». (Шифр 

видання VIII>40157) 

Тарас Шевченко. Мистецька спадщина / переднє сл. Д. Стуса, Т. Чуйко ;  наук. 

коментар та упоряд. Ю. Шиленко [та ін.].  — К. : Мистецтво, 2013.  — 352 с. : 

іл. Представлена у номінації «Краща книга України» ; (Шифр видання 

VII>77162) 

Дочинець М.І. Криничар. Діярюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії: 

роман.  — Ужгород  : Карпати, 2012. — 328 с. Національна премія України ім. Т. 

Г. Шевченка. (Шифр видання VII>78991) 

Ушкалов Л.В. Моя шевченківська енциклопедія : із досвіду самопізнання. — 

Харків— Едмонт—Торонто : Майдан : Вид-во Канадського інституту 

Українських Студій, 2014. — 602 с. Премія «ЛітАкцент року» (Шифр видання 

VII>78356) 

Літопис самовидців : Дев'ять місяців українського спротиву / Автор проекту 

Оксана Забужко ;  упоряд. Тетяна Терен ; передмова Світлани Алексієвич — К. 

:Комора, 2014 — 312 с. : іл. Найкраща книга «Форуму видавців», персональна 

відзнака президента Форуму.  (Шифр видання V>27071) та інші. 

У конкурсі читацьких рецензій «Краща книга 2014-15 року» можуть взяти 

участь усі користувачі бібліотеки – від юних до найдосвідченіших. Роботи 

обсягом 500-700 слів приймаються до 20 вересня за адресою: м. Одеса, вул. 

Пастера, 13, або електронною поштою - ognb@ukr.net. Також Ви зможете 

звернутися до Довідково-інформаційного відділу ОННБ ім. М. Горького.  

Завітайте до бібліотеки, ознайомтеся з виставкою кращих книг вітчизняних 

видавництв, виберіть одну із представлених новинок, прочитайте її та 

поділіться своїми враженнями. Кращі рецензії будуть відзначені дипломами та 

преміями «Читач року». 
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