
Огляд окремих видань 
 
Література на тему історії 
 
Література історичної тематики представлена сучасними авторами, серед яких і відомі 
українські історики Тарас Чухліб та Данило Яневський, і молоді імена, наприклад Ярослав 
Яріш, і зарубіжний автор – литовська письменниця Валентина Цайтлер. 
Роман українського письменника і сценариста Ярослава Яріша «Судний день» припаде 
до смаку поціновувачам історичних трилерів. Сюжет твору розповідає про події 
жорстокого XVIII століття. Автор намагається дати відповідь на питання: Коліївщина, що 
це було - стихійне повстання українського селянства, спланована війна за відновлення 
незалежності Української держави, чи «багатоходівка» Російської імперії? 
Новий роман від володаря Гран-прі міжнародного конкурсу «Коронація слова-2013» 
Богдана Коломійчука «Небо над Віднем» розповідає про загадкові події, що мали місце 
у Львові, Будапешті та Відні на початку Першої світової війни. 
Зацікавить читачів історичний роман литовської письменниці й дипломата Валентини 
Цайтлер «Забуті гріхи». На батьківщині автора роман швидко став бестселером. Книга 
переносить читачів у першу половину XVII ст. – часи розквіту Речі Посполитої Обох 
народів, спільної держави поляків, литовців, українців і білорусів. Саме тоді завдяки 
героїзму наших предків, проявленому у Хотинській війні 1621 р., зокрема вирішальній 
ролі українського козацтва у перемозі біля Хотина, було покладено край подальшому 
просуванню військ Османської імперії углиб Європи. Особливу увагу у творі приділено 
українським історичним постатям – гетьманам Петру Сагайдачному і Якову Бородавці. 
Також збагатила колекцію історичної літератури трилогія «Запороги», автором якої є 
лауреат Премії Президента України «Українська книжка року 2015» Віталій Рогожа. Три 
романи розповідають про козацькі часи – героїчну і драматичну епоху української історії, 
епоху боротьби за державність і ствердження українського народу. Актуальним сьогодні є 
вивчення і дослідження державотворчих процесів на всіх етапах історичного розвитку 
українського суспільства, особливо у XVII – XVIIІ століттях. Головними героями окремих 
томів (з однойменними назвами) є видатні постаті української історії: Ч.1: Петро 
Сагайдачний, Ч. 2: Богдан Хмельницький, Ч. 3: Іван Мазепа. 
Чудово ілюстрована, інформативна книга Братів Капранових «Мальована історія 
Незалежності України» сподобається усім – дітям, дорослим, а особливо батькам, які 
хочуть, щоб їхні нащадки виросли українцями. До роботи над виданням були залучені 
фахівці з історії, культурології, філософії, політології. Коротке і зрозуміле викладення 
подій минулого разом із мальованими історіями дозволить читачам легко зорієнтуватися у 
такому складному питанні, як походження Української держави та боротьба за її 
становлення, а пантеон героїв дасть приклад для наслідування. 
 
Різнопланова література  
 
Літературу, що порушує філософські питання представляють твори Євгена Положія та 
Романа Іваничука. 



«Дядечко на ім’я Бог» – філософська книга Євгена Положія – українського письменника 
та журналіста, розповідає історію трьох молодих людей, долі яких дивно перетнулися. 
Кожен хоче знайти відповідь на одне просте запитання: що буде після того, як я помру?  
Книга відомого українського письменника, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка 
Романа Іваничука «Євангеліє від Томи» складається з трьох повістей – «Євангеліє від 
Томи», «Ренегат», «Смерть Юди». Герої цих творів вирішують, кожен по-своєму, 
проблему добра і зла в душі людини і намагаються відповісти на вічне питання: що є 
істина?» 
«Українська міфологія» – книга Валерія Войтовича, є спробою осмислення та 
відображення багатого і яскравого світу української дохристиянської міфології – 
народних уявлень, звичаїв, обрядів, вірувань. Текст супроводжується авторськими 
ілюстраціями, відомостями про видатних етнографів минулого та ґрунтовною 
бібліографією. 
Книга Віталія Кононенка «Загадковий світ мистецтва: нариси з історії 
західноєвропейського живопису» розрахована на широке коло читачів: митців, 
викладачів, студентів, учнів старших класів та усіх, хто цікавиться набутками світового 
мистецтва. Видання розкриває творчість найвидатніших живописців Західної Європи від 
доби Відродження до початку ХХ століття: Боттічеллі і Тіціана, Дюрера і Рембрандта, 
Сезанна і Ван Гога та ін. 
 
Для психологів та психотерапевтів, філософів, релігієзнавців, антропологів, 
мистецтвознавців та усіх, хто хоче збагнути часто приховані від ока основи людського 
існування призначено книгу К. Ґ. Юнґа «Aion: Нариси щодо символіки самості», яка 
належить до найважливіших пізніх творінь автора. Карл Ґустав Юнґ, відомий 
швейцарський психіатр, автор вчення про колективне несвідоме, що справило помітний 
вплив на розвиток не лише психології і психотерапії, але й сучасних напрямків у 
літературі, мистецтві, культурології, антропології та педагогіці. 
На обкладинці книги фото імпозантного немолодого чоловіка, сиве волосся, зажурений 
погляд мудрих очей і чорний капелюх набік. Під фото текст відомого письменника Андрія 
Куркова: 
«Ця книга і її автор мають з’явитися і в Києві, інакше наколи не буде сенсу говорити про 
національний культурний простір. Дмитро Кешеля був «інакшим» геніальним автором за 
часів СРСР, і вже після незалежності його, як і ще кількох письменників, знову занесли до 
«інакших» і не помічали в Києві. Прийшла пора заново відкрити Дмитра Кешелю». 
Для тих, хто ще не знайомий з творчістю українського письменника, драматурга і 
сценариста Дмитра Кешелі пропонуємо почати знайомство з нового роману «Родаки». 
Роман-колаж розповідає про трагікомічне життя сільської родини із Закарпаття. Головним 
оповідачем у книзі виступає маленький хлопчик Митрик, який дивиться на «доросле» 
життя своїми допитливими дитячими очима і аналізує його. Пригоди «родаків» хлопчика 
описані з гумором, та інколи це сміх крізь сльози. Основою для роману стали особисті 
переживання автора. 
«Щоденник моєї секретарки» – роман Братів Капранових про сучасну українську 
еліту, створений за реальними подіями 2003-2004 років. Головний герой — київський 
бізнесмен 40-річний Сергій Павленко, що живе у світі політики й бізнесу та починає 
плутати добро зі злом. Одного разу він знаходить щоденник своєї секретарки, починає 



читати і поступово, завдяки записаним роздумам простої дівчини переконується, що не 
все вирішують гроші. 
«І знов я влізаю в танк» — нова збірка актуальної публіцистики провідної української 
письменниці Оксани Забужко. Книга складається з вибраних текстів 2012–2016 рр. і 
містить статті, есе, інтерв’ю, спогади. З анотації до видання: … «це книга для тих, хто не 
уникає чесних відповідей на нагальні питання і переймається викликами, які ставить 
перед українцями сьогодення. Тут ідеться про химери «поневоленого розуму» та про нові 
маски й форми, яких набуває в епоху мас-медіа давня війна, про пошук героїв, про знакові 
постаті й тексти, а зрештою про те, як гідність і спротив нав’язаним правилам гри 
дають нову надію європейській цивілізації. Це ексклюзивний репортаж із гарячих точок 
інформаційного фронту, де триває боротьба з забуттям і байдужістю, які мало не 
коштували нам держави». 
 
Твори сучасних іноземних письменників 
 
Твори сучасних іноземних письменників в українському перекладі становлять особливу 
цінність для бібліотеки, оскільки дозволяють читачам знайомитися з новинками 
зарубіжної літератури та читати їх українською. 
Перша серед них — «Оповідки Еви Луни» — книга сучасної чилійської письменниці 
Ісабель Альєнде, за якою давно закріпилося неофіційне звання «Габріеля Гарсії Маркеса 
у спідниці». Письменницький доробок авторки – 20 книжок, переклади на 35 мов тиражем 
понад 65 млн. примірників по всьому світу, також вона є володарем 50 міжнародних 
літературних нагород у 15 країнах. В Україні книгу видано вперше. Вона складається з 23 
оповідань – історій кохання і зради, честі та безчестя, дружби і ворожнечі, які не залишать 
байдужими навіть найвимогливішого читача. 
Дорослим, які вміють посміятися над собою, і дітям, яким цікаво, яке ж дитинство було в 
їхніх батьків, адресована книга Наріне Абґарян «Манюня». Світла та напрочуд смішна 
повість про дитинство, про двох дівчаток-підлітків – Наріне і Манюню, про грізну й добру 
Ба – бабусю Манюні та про їхніх родичів, які постійно потрапляють у кумедні ситуації. 
Світовий бестселер «Вуличний кіт на ім’я Боб» Джеймса Бовена не залишить 
байдужим ні дітей ні дорослих. Це історія про те, як кіт врятував життя людини. Два 
випадкові знайомі – вуличний музикант Джеймс і вуличний рудий кіт Боб – стають 
друзями на все життя і дарують один одному надію на щастя. З рецензій на книгу: 
«Книжка, що за мить стала бестселером: історія про злиденне життя на вулиці й 
справжню дружбу. Надзвичайно життєствердна!» (британська газета «The Times»), «У 
цій книжці чути голос надії. Ваше серце муркотітиме» (британська газета «Daily Mail»). 
Культовий роман одного з найпопулярніших письменників сучасної Польщі Януша Леона 
Вишневського «Самотність у мережі»  торкнеться найпотаємніших душевних струн і не 
залишить байдужим нікого. Це книга про кохання, самотність, відчай та спробу віднайти 
внутрішній спокій. Головні герої зустрічаються в інтернет-чатах, розповідають історії з 
власного життя, обмінюються інтимними фантазіями і мріють про зустріч. Вона згодом 
відбудеться у Парижі і стане головним випробуванням для їхнього кохання. Епіграф до 
роману максимально точно передає його зміст:  
З-поміж усіх вічних речей Кохання триває якнайкоротше… 
 
 



Видання для дітей 
 
Серед видань, що надійшли за державною програмою відчутна частка належить виданням 
для дітей. Це яскраво оформлені, у чудовому поліграфічному виконання книги різних 
жанрів – навчальні, науково-популярні видання та художні твори. 
Корисними для школярів, їхніх батьків та вчителів стануть видання із серій «Українська 
література. 12 балів» та «Історія України. 12 балів». Видання містять додаткову 
інформацію про того чи іншого письменника або історичну особистість, ознайомившись з 
якою, учні зможуть отримати бажані 12 балів за творчу та дослідницьку роботу. Серед 
видань названих серій у фонді ОННБ представлені: «Леся Українка і я», «Маруся Чурай і 
я», «Іван Мазепа і я», «Степан Бандера і я». 
Оповіді про козацьку бувальщину для дітей у книзі Тамари Заманової «Отаман 
Гамалія» знайомлять читачів з отаманом Гамалією – мужнім патріотом, борцем за 
свободу, захисником рідної землі, справжнім безстрашним лідером. На сторінках книги 
йдеться про цікаве, сповнене пригод і несподіванок яскраве життя козацького ватажка. 
Сміливість, талант воєначальника і відданість козацькій громаді здобули отаману славу 
«на весь світ великий, на всю Україну». В оформлені книги використані картини видатних 
художників ХІХ – початку ХХ ст.: С.І. Васильківського, Т.Г. Шевченка, І.Ю. Рєпіна, О.Г. 
Сластіона, Жана Бріндесі, Юзефа Брандта, Людвига Гедлека та ін. 
Геніями народжуються чи стають? Як вчасно виявити у дитини особливий талант? Як 
допомогти їй вибрати правильний шлях? На ці та інші питання знайдуться відповіді у 
добірці книг із серії «Життя видатних дітей». Історії про дитинство геніальних людей, 
написані відомими письменниками сучасності, допоможуть батькам пильніше 
придивитись до нестандартних вчинків та суджень своїх дітей. Серед книжок серії: 
«Марина Павленко про Павла Тичину, Надію Суровцеву, Василя Симоненка, Василя 
Стуса, Ірину Жиленко», «Леся Вороніна про Брюса Лі, Махатму Ганді, Жорж Санд, 
Фридерика Шопена, Івана Миколайчука», «Оксана Лущевська про Христофора Колумба, 
Джона Ньюбері, Чарльза Дарвіна, Дніпрову Чайку, Перл Сайденстрікер Бак», «Анна 
Багряна про Марію Заньковецьку, Олену Телігу, Вангу, Марію Приймаченко, Славу 
Стецько», «Анатолій Птіцин про Шолом-Алейхема, Януша Корчака, Фріца Крейслера, 
Миколу Лукаша, Матір Терезу». 
Літературно-художнє видання «Казки кримськотатарського народу» містить 
захоплюючі казки та легенди, зібрані з фольклорних джерел кримських татар, які 
знайомлять маленьких читачів з побутом, звичаями й усною народною творчістю етносу, 
який є складовою багатомільйонного народу України. 
Заслуговує на увагу повість молодої української письменниці, видавця, художниці і 
бібліотекаря Ірини Мацко «Перехідний вік моєї мами». Назва книги промовиста. У 
творі ідеться про перехідний вік, який переживають, як виявляється не тільки підлітки, а й 
їхні дорослі батьки. Тринадцятирічна дівчинка Ася, раптом усвідомлює, що світ навколо 
став дивним, а її тіло, погляди, думки і уявлення про все навкруг, змінюються так швидко, 
що обертом іде голова. Перше кохання, недитячі думки про життя і цінність кожної 
людини. Та виявляється, непростий період перехідного віку переживає і Алина мама, і в 
неї є свої таємниці. Долаючи перешкоди та труднощі у розумінні одна одної, мати і донька 
починають спілкуватися як подруги. 



Лірика та ігрова поезія представлена у книзі Анатолія Качана «За нашим садом грає 
море» не залишить байдужими юних читачів та їх батьків, адже особливостям поезії 
автора притаманні свобода самовираження, хвилююча образність та мелодійність слова. 
Поряд з лірикою у книзі містяться сюжетні твори з прикметами сьогодення, кращі зразки 
новітньої ігрової поезії та етнопоезії: модернізовані вірші-безконечники, по-новому 
переосмислені фольклорні твори, вірші-розіграші. А такі вірші як «Білі ночі в Одесі», 
«Прощання на причалі», «Приморська осінь» особливо сподобаються юним одеситам. 
Окрасою книги стали ілюстрації відомого українського художника, лауреата 
Шевченківської премії Костянтина Лавро. 
Також колекцію дитячої літератури збагатили україномовні видання всесвітньовідомих 
дитячих письменників. До книг Якоба і Вільгельма Грімм «Рапунцель» і «Три 
щасливці» та «Удаваний принц» Вільгельма Гауфа увійшли найвідоміші казки авторів в 
обробці для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. 
На окрему презентацію заслуговує яскраво оформлене, надзвичайно актуальне видання 
«27 причин читати книгу». Хоча книга призначена для молодшого шкільного віку, її з 
захопленням читатимуть батьки та використовуватимуть у роботі бібліотечні фахівці та 
вчителі, для яких вона стане активним помічником. Сьогодні, коли читання не на 
першому місці серед розваг та занять для дозвілля підростаючого покоління, такі видання 
особливо необхідні. Автори розповідають про важливість книги у житті людини та 
наголошують на тому, що читання популярне заняття, а також розкривають таємниці 
привернення уваги школярів до мистецтва прочитання текстів. Наведено переваги 
сучасних умов для самостійного читання книжок порівняно з тими, що були в минулому. 
Книга містить 27 обґрунтованих причин читати книгу. Спробуйте вгадати їх усі! А якщо 
не вдасться, приходьте, читайте і переконуйтеся, що: 

- читання – це знання! 
- читання – це культура! 
- читання – це відкриття! 
- читання – це пригоди! 
- читання популярне! 
- читання можливе в різних форматах! 


