
 

Шановні читачі! 

 
Актуальною проблемою сьогодення є 

розвиток та формування культури читання в 

сучасному українському соціокультурному 

середовищі. Професійно обізнані бібліотечні 

працівники спонукають до читання 

україномовних творів, поповнюючи фонди за 

запитами користувачів.  

 Працівники відділу абонементу 

приділяють належної уваги інформуванню 

читача, зокрема і молодого, про видання 

української художньої літератури, які 

надходять до бібліотеки. 

Рекомендований анотований список 

літератури ставить за мету зацікавити 

користувачів бібліотеки, тих, хто читає мало 

чи не читає взагалі, традиційною українською 

художньою книгою, формування сталої 

зацікавленості до читання  та підвищення 

читацької культури. 

Пропонуємо вашій увазі перелік книг 

сучасних український авторів, які надійшли 

до відділу абонементу протягом 2013 - 2014 

років. 

Інформація подана в алфавіті авторів з 

короткою анотацією. 

 

Борітеся- поборетеся : 

альманах до журналу 

Апостроф.-Черкаси : 

Інтроліга Тор, 2014.-

172с. 1 

       Це перший номер 

альманаху , який є літературним додатком до 

журналу «Апостроф». 

   Сам збірник об’єднав у собі твори багатьох 

талановитих , самобутніх авторів, які 

експериментують у найрізноманітніших 

жанрах літератури  не тільки в поезії а й прозі , 

гуморі , дитячих творах. І ця перша ластівка як 

впевнені укладачі , залишиться не одинокою, а 

стане логічним продовженням періодичного 

видання. 

 

Крим, Анатолій. 

Труба : Роман / А. 

Крим.-К.: Ярославів 

Вал,2010.-320с. 1 

       Новий роман відомого 

прозаїка – це нищівно- 

саркастичний погляд на 

фарисейську політичну гру, що її ведуть  у 

новітній Україні  найвищі державні посадовці 

та «народні обранці». 

       Легко вгадувати персонажі, блискучі 

колоритні діалоги , легкий для сприйняття 

стиль оповіді , тонка й дотепна авторська 

іронія,  карколомно –інтригуючі  сюжетні ходи 

– усе це робить роман « Труба» яскравим 

явищем сучасної літератури. 

 

Мельник, Ірина 

Сергіївна  Віками 

зшиті слова : Поезії / 

І.С.Мельник.-

Тернопіль: Термо- граф,2012.-124с. 1 

     До першої збірки «Віками зшиті слова « 

талановитої поетеси Ірини Мельник із 

Рівного увійшли, зокрема, верлібри, вірші 

казання та римовані вірші. Різножанровим 

творам громадянської та інтимної лірики 

характерні щирість і відкритість , чутливість 

т аемоційність, драматизм і напруга, Авторка 

ламає стереотипи, прагне розуміння, 

відвертості, всю свою душу виливає його 

величністю Словом на папір. Вона 

намагається  докричатися до кожного , 

уберегти від невдач і розчарувань в 

особистому житті. І це робить  її сильною , 

терплячою і впевненою у завтрашньому дні. 

Одкровення в кафе 

«Пегас»: Збірник / 

Упор. 

М.Слабошпицький.-

К.: Ярославів Вал, 

2010.-428с. 1 

      Уявіть  собі , що у 

віртуальному кафе, під 

великими парасолями , 

вбрані без офіціозу, тримаючи під пахвами   

лаврові вінки і німби , зібралися поети, 

критики, прозаїки з усіх українських теренів ( 

дехто й з-за океану озвавсь ) , аби  колег 

послухати й себе показати, а водночас 

розважитися анекдотами й поділитися 

кулінарними рецептами.  

 



Проць, Любов 

Полювання на світло : 

Поезії / Л. Проць.-

К.:Ярославів 

Вал,2013.-112 с. 1 

 «…якщо полювання на 

світло продовжу.ться , то 

триває і битва за світло « 

Сучасна українська поетеса Любов Проць у 

цій « битві»- ав передній лаві. Нова поетична 

збірка ще більше  увиразнює її активну 

громадянську позицію і високу художню 

майстерність. 

      «Поезія Люби Проць «Нарощування 

світла «,-…це слово, яке озивається якимось 

своїм  чаром, лагодою душі навіть тоді .коли 

йдеться про сумне чи трагічне»,- наголошує 

лауреат Національної премії  України імені 

Тараса Шевченка Володимир Базилевський. 

 

Цуканова, Марія. Завтра 

знову зійде сонце : 

Повісті, оповідання , 

п’єси / М. Цуканова.-К.: 

Преса України ,2013.-

416с. 1 

       Творчість 
маловідомої української письменниці Марії 

цукатової (!905-1998) нерозривно пов’язані  з 

ХХ століттям. Вона стала свідком революції 

1917 року, українського відродження часів 

УНР, захоплення України  більшовиками, 

голодомору , репресій , Другої світової війни , 

еміграції українців до Європи, Аргентини, 

США. Уважно стежила за розпадом 

Радянського Союзу та становленням 

незалежної України.  

         Герої її творів переживають драматичні 

моменти історії минулого  століття , але при 

цьому зберігають благородство, співчуття до 

інших , уміють любити і підтримувати інших. 

        До книжки «Завтра знову зійде сонце « 

однієї з найглибших українських 

письменниць ХХ століття увійшли її повісті, 

оповідання і п’єси, написані в різні періоди її 

життя. Це – перше в Україні найповніше 

видання її творів. 

Шкляр ,Василь Маруся 

: Роман / В. Шкляр.-Х.: 

Кн. Клуб Сімейного 

дозвілля,2014.-320с. 1   

Тендітна золотоволоса 

дівчина народилася для 

щастя. Але бурхливий 

1919 рік — один із 

найдраматичніших в 

історії України — покликав її до боротьби за 

волю Вітчизни. Після загибелі братів, 

повстанських отаманів, шістнадцятирічна 

гімназистка Саша Соколовська стає на чолі 

тисячного війська. Відтепер вона — отаман 

Маруся. На шлику її козацької шапки напис 

«Смерть ворогам України!». Та навіть у вирі 

кривавих подій доля дарує їй щире кохання і 

шанс зберегти життя… 
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