
Шановні друзі! 

 

У рекомендаційному списку літератури 

«Сучасна українська література. Вип. 1» Вам 

представлена  лише невеличка частинка 

книжок, які надійшли до нас. Для повного 

ознайомлення, запрошуємо до нас усіх, хто 

любить читати. 

Запропоновані книги Ви можете 

отримати у відділі абонементу для дорослих . 

Якщо Вас зацікавила творчість 

сучасних українських письменників, радимо 

скористатися алфавітним, систематичним 

каталогом бібліотеки.  

Твори сучасних українських 

письменників у рекомендаційному списку 

літератури  подані в алфавіті авторів з 

короткою анотацією.  

 
84 Винниченко В. 

Чорна Пантера і Білий 

Медвідь : Драми / 

Володимир 

Винниченко.─ Київ : 

Знання , 2014.─ 

253с.─(Класна 

література). 

Твір складається із 

чотирьох дій. 

Це історія молодої сім'ї: невизнаного генія і 

його дружини. Вони потрапляють в залежну 

ситуацію — їхня маленька дитина, Лесик, 

хворіє, його потрібно вивезти з Парижа. 

Батько хлопчика, Білий Ведмідь, почав 

малювати геніальне полотно (свою дружину з 

дитиною на руках). Тут проявляється 

егоїстична натура митця, він відмовляється 

їхати, бо треба закінчити свою роботу. Окрім 

цього навколо героїв точаться різні інтриги за 

участю Сніжинки та Мулена. 

Рита покидає сім'ю, проте швидко 

повертається до сина. Кульмінацією п'єси 

стає момент, коли Сніжинка і Янсон 

планували позичити сім'ї гроші і відправити 

матір із дитиною за кордон. Чоловік пропонує 

жінці віддатися Мулену за гроші, які 

«вилікують» Лесика. 

Змучений хлопчик помирає. Рита не хоче 

втрачати сім'ю, тому підлаштовується під 

чоловіка, дозволяє йому докінчити свій 

шедевр. В кінці твору вона дає Корнію 

сонних крапель і знищує полотно. 

84 Гуменюк Н. 

Вересові меди : роман 

/ Надія Гуменюк .─ 

Харків :  Книжковий 

Клуб “Клуб 

Сімейного Дозвілля» , 

2015.─ 256 с.  

Україна. Перша 

світова. Посеред 

дороги, що веде від волинського села до лісу, 

подружжя знаходить немовля... 

Минули роки. Сільська красуня Богдана 

Ясницька мріє про театральну сцену. Кинувши 

все, утікши навіть із власного весілля, 

талановита дівчина вирушає до першого 

українського театру на Волині — та назустріч 

своїй долі... 

Попереду — довге й бурхливе ХХ століття, 

сповнене карколомних подій та історичних 

зламів. І складне, напружене й яскраве життя 

сміливої і пристрасної жінки, у якому будуть 

справжня дружба й людська заздрість, болісні 

втрати та дивовижні знайдення, перемоги, 

поразки, таємниці, кохання... І медовий смак 

щастя. 

84  Книга духовної 

мудрості / Упорядник 

Мирослав Дочинець.─ 

Мукачево : 

Карпатська вежа , 

2017.─ 114с. 

     ''Мудрість - це 

безконечний скарб для 

людей, -каже Святе 

Письмо. -Хто посягає, стає учасником Божої 

приязні, бо доручає Йому дар знання й 

просвіти''. Цю мудрість духовну ми шукаємо як 

опору, як живильну силу душі, бо без неї життя 

не має вартості, є тільки тягарем. 

Ця кни-жка - маленька криниця мудрого слова, 

щирий порадник для розуму і серця. 

84.4УКР  Корній Д,. 

Зворотний бік світла 

: роман /Дара Корній 

; передм. Г.Пагутяк.─ 

Харків : Книжковий 

клуб “Клуб 

Сімейного Дозвілля» 

, 2016.─ 288с. : іл. 

Поки прихильники сутінкової саги сумують над тим, що Стефані Маєр відклала завершення свого 

роману «Сонце півночі» (сповідь Едварда Каллена), її українська колега Дара Корній започаткувала 
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власну сагу. Зазирніть у чорну душу темного безсмертного — і ви побачите там кохання, яке 

виточило лють. Сутінки спустилися на світ Чотирьох Сонць, коли лихий Стрибог, стоячи на Дівич-

горі, віддавав накази нищити, палити все, що було дорого Птасі — на той час безпорадній дівчинці. 

Це згодом вона стане найсильнішою з світлих безсмертних і… пробачить йому, і покохає, і 

приборкає звіра… Але чому надзвичайну дитину ціною власного життя йому народить звичайна 

смертна жінка? 

Світло не може існувати без темряви, а інколи вони навіть закохуються одне в одного: Птаха — 

світла безсмертна, Стриб — темний. А от Мальва ще не визначилася, більше того — дівчина 

донедавна й гадки не мала про своє покликання і про те, чия кров тече в її жилах. До сімнадцяти 

років Птаха берегла її як зіницю ока, та вже час її квіточці розпускати пелюстки — чорні чи білі, 

новонароджена безсмертна обиратиме сама! 

84.4УКР  Корній Д,. 

Зворотний бік 

сутіні : роман /Дара 

Корній ; передм. Т. 

Белімової.─ Харків 

: Книжковий клуб 

“Клуб Сімейного 

Дозвілля» , 2016.─ 

288с. : іл. 

       Здавна між 

Темними та 

Світлими немає миру. Стриб покинув рід 

свого батька, володаря Тьми, заради Світлої 

жінки. Та вона пішла й заборонила шукати 

себе. А ось його доньку, Мальву, полюбила як 

рідну. Минули роки. Разом зі своїм батьком 

Мальва перейшла до світу темних. Вона 

повинна сама зробити вибір, на чиєму боці їй 

залишитися. Сили дівчини зростають...  

Та світ міняється. Заклопотані боги не одразу 

помічають постать у сірому каптурі. Чи 

зможуть Світло і Пітьма здолати сіре 

павутиння Сутінок? 

 

 84.4УКР Лукащук 

Х. Жити сьогодні : 

роман / Хритина 

Лукащук ; передм. 

В.Гранецької 

;худож. 

Х.Лукащук.─ 

Харків : 

Книжковий Клуб 

“Клуд Сімейного 

Дозвілля., 2014.─240с. 

     Як часто всі ми відкладаємо своє 

життя на потім – якось, коли-небудь ми 

обов’язково будемо щасливі… Але доля може 

розсудити інакше. Жити сьогодні. Чому це 

питання так часто постає лише на порозі 

смерті? 

Герой опинився в комі, не встиг визначитися з 

власним життям. І його ангели-охоронці 

мають тільки два тижні, аби довести, що їхній 

опіканець заслуговує на другий шанс. Тобто на 

можливість жити далі… "Жити сьогодні" – 

твір-життя, у якому до останнього рядка гадки 

не маєш, варто чи не варто сподіватися на хепі-

енд 
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