
Відгук на книгу Ольги Купріян «Щоденник Лоли»
 
    
      Школа… Звичайне слово, але для кожного з нас це не просто набір літер – це улюблені 
вчителі, однокласники, знання… Головна героїня книжки Ольги Купріян «Щоденник Лоли» 
Лоліта Гавриленко - кожного дня заповнює свій щоденник, розповідаючи про шкільне життя, 
стосунки з хлопцем, дає поради іншим дівчатам, які читатимуть його. Також у цій книзі можна 
дізнатися, через які труднощі пройшла Лола на шляху до своєї популярності? Чим займається 
15-річна дівчина, розійшовшись зі своїм хлопцем та опинившись через нього в надзвичайно 
складній ситуації? Чому популярна блогерша не любить школу? Дізнатися про її найпотаємніше 
життя мені допоміг цей секретний щоденник. 
     
      Книга «Щоденник Лоли» написана за мотивами популярного серіалу «Школа»(перший 
сезон). Я дивилася цей серіал з 11 класу і хочу сказати, що він багато чому вчить підлітків. Це 
був самий пік, коли усі його дивилися і були в захваті від нього. Але у «Щоденнику Лоли» Ольга
Купріян тільки два останні розділи написала за мотивами серіалу. 
      
      Ця книжка цікава і як детальний опис життя головної серіальної героїні, і як самостійний 
твір. Головній героїні цієї повісті, Лоліті Гавриленко – 15, вона популярна відеоблогерша, яка 
посередньо вчиться і намагається почати стосунки зі своїм однокласником Пашею. А темою 
книжки стає вимушена дорослість дівчини, яка живе без батьків, тож має утримувати свою 
бабусю і трьох малих братів і сестру. І принагідно нічого про це не розповідати однокласникам, 
для яких Лола – крута блогерша, перша красуня класу й популярна дівчина. Звісно, вона 
переживає через свої почуття й думає про перші інтимні стосунки, які у неї незабаром мають 
бути і приведуть до поганих наслідків. А ще Лола мріє про дорослого бойфренда, який стане для
неї символічною заміною батьківської турботи. До речі, те, як висвітлена бентежна тема 
інтимних стосунків у цій підлітковій повісті, зацікавить значно ширшу аудиторію, ніж фанати 
«Школи».  

     На відміну від багатьох українських підліткових книжок, для «Щоденника Лоли» характерні 
добре сконструйовані образи сучасних тінейджерів, і правдоподібний контекст, і непогано 
відтворена мова. Оскільки книжка написана у формі щоденника та ще й доволі майстерно, тобто
без спроб перетворити героїню на потік правильних цінностей (Лола не ідеальна, вона 
помиляється, буває жорсткою, егоїстичною, злою і, де правди діти, поверхневою), без готових 
рішень і відвертого дидактизму, вона швидко поглинає читачів.

     Через свій відгук я хочу сказати, що особливість цієї книги в тому, що у ній кожен підліток 
знайде щось для себе. Впевнена, що декому це навіть допоможе розібратися у собі.
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