
ВІДПОЧИВАЙ  
З КНИГОЮ 

 Віртуальна осіння 

читальня 



Знижують стрес, продовжують 
життя, надихають та відкривають 
нові горизонти - усі ці властивості 

приписують книжкам. А під час 
війни, за словами психологів, 
читання - це ще й гарний спосіб 
відволіктися та повернути собі хоча 
б крихту довоєнної рутини. 

Напевно, ви знайдете годинку-другу 

для релаксу з книгою в руках. В 

ідеальній тиші, або під улюблену 

музику. В затишному кріслі на 

балконі, або в улюбленому гамаку, 

розтягнутому в тінистому саду, де так 

добре вечорами, коли спадає спека і 

розливається прохолода. З чашкою 

ароматного чаю, або холодного 

лимонаду, – читання може бути 

різним. 



Сформуй свої 

вподобання: 

 Читай класику, набудь нових вражень від старих 

творів 

 

 Сучасні смаколики  

 

 Пігулки від поганого настрою 

 

 Пізнавальний гарнір 



«Книга – вчитель без плати та подяки. 

Кожну мить вона дарує тобі одкровення 

мудрості» А. Навої 



Мирний П. Повія : роман з народного життя /  

Панас Мирний ;  [вступ. ст. І. І. Пільгук]. - Київ : 

Дніпро, 1971. - 523, [5] с. : іл. - Приміт.: с. 522-524. 

«Життя – вдача, – думав вiн далi. 

– Бери вiд нього все, що дає воно; 

бери на час, знаючи, що нема 

нiчого на свiтi вiчного; не шкодуй 

за тим, що обмина тебе; не давай 

зiвка, коли воно само тобi дається 

до рук!» 

КЛАСИКА 



Рей Бредбері  «Кульбабове вино» 
 Майже автобіографічна книга Рея 

Бредбері. Її події відбуваються влітку 

1928 року в Іллінойсі. У центрі сюжету 

брати Сполдінг: дванадцятирічний 

Дуглас та десятирічний Том. Це 

розповідь про літо, наповнене 

радісними, сумними, загадковими 

подіями: літо, коли кожного дня 

відбуваються дивовижні відкриття, 

головне з яких – ти живий, ти дихаєш, 

ти відчуваєш! 
 

 https://readonline.in.ua/read/kulbabove_vino 
 

КЛАСИКА 
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Кобилянська О. Ю. Твори : в 2 т. Т.1 : Царівна : 

повість ; Оповідання / Ольга Кобилянська ; [упоряд., 

авт. передм. та приміт. Ф. П. Погребенник]. - Київ : 

Дніпро, 1988. - 540, [4] с. 

КЛАСИКА 

«Мати таку свободу, щоби бути 

собi цiллю! Передусiм бути собi 

цiллю, для власного духа 

працювати, як  бджола; 

збагачувати його, збiльшати, 

довести до того, щоб став 

сяючим, прегарним, хвилюючим, 

зорiючим у тисячних красках!» 

 



Грицак Я. Подолати минуле : глобальна історія 

України / Ярослав Грицак. - Київ : Портал, 2021. - 

431, [1]с.: фотоіл. 

СУЧАСНІ СМАКОЛИКИ  

Написати нині оригінальну 

узагальнюючу історію України, яка б не 

нагадувала шкільний підручник, важко. 

Для цього потрібно обрати незвичний 

кут зору, застосувати нову оптику. 

Ярослав Грицак спробував зробити це. 

Для розгляду минулого він обрав, як 

пише сам, «свій улюблений інструмент 

- телескоп”, і його книга стала цікавою 

спробою розглянути українську історію 

з перспективи світової. 



Гілберт Е. Місто дівчат : роман / Елізабет Гілберт ; 

[пер. з англ. Ганни Левів]. - Львів : Вид- во Старого 

Лева, 2020. - 534, [2] с. 

СУЧАСНІ СМАКОЛИКИ  

 

«  Війна – страшна штука, але 

вона кожного чогось вчить.» 

https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Костенко Л. В. Триста поезій. Вибране / 

 Ліна Костенко. - Київ : А-БА-БА-ГА -ЛА-МА -ГА, 2016. 

- 415, [1] с. -  (Українська Поетична Антологія). 

ПІГУЛКИ ВІД  

ПОГАНОГО НАСТРОЮ 

«А ви думали, що Україна так 

просто. Україна – це супер.  

Україна – це ексклюзив. По ній 

пройшли всі катки історії. На ній 

відпрацьовані всі види випробувань. 

Вона загартована найвищим 

гартом. В умовах сучасного світу їй 

немає ціни.» 



Ельчін Сафарлі  

«Дім, де жевріє світло» 

 Ця книга – це листи, які пише 

бабуся своїй онуці. Ані уже за 70, 

але вона ніколи в житті не 

бачила онуку Флору. Вона мрії 

про зустріч із нею та своєї 

донькою, ділиться своїми 

думками, спогадами, роздумує 

про життя та дає поради. Книга, 

пронизана любов’ю, сімейним 

затишком, морським повітрям. 

Після її прочитання залишається 

солоний після смак моря, 

душевний спокій та віра в людей. 

https://knigogo.com.ua/knigi/dim-u-yakomu-zhevriye-svitlo/ 

ПІГУЛКИ ВІД  

ПОГАНОГО НАСТРОЮ 
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Джіо С. Ожинова зима / Сара Джіо ; [пер. з  англ.  

Юлії Костюк]. - Харків : Віват, 2017. - 315, [4] с. 

ПІГУЛКИ ВІД  

ПОГАНОГО НАСТРОЮ 

«Справжня дружба – коли людина цінує 

твоє щастя, щиро радіє за тебе, 

навіть якщо сама не дуже-то щаслива» 



Корсак І. Ф. На розстанях долі : роман / 

 Іван Корсак. - Київ : Ярославів Вал, 2017. - 331, [3] c. 

: іл. - (Сучасний бестселер України). 

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ГАРНІР 

«Перед кожним селом – вітальна арка з 

масою народу. Перед кожною десятою 

чи двадцятою хатою – стіл з хлібом-

сіллю, з пообгризаними мишами 

старими церковними хрестами, 

образами та рештками старих хоругов 

без держалн, і обов’язково з водою у 

відрах! 

Де взялися ці повищерблювані хрести, 

безрамні образи та понівечені часом і 

большевиком хоругви?»» 



Війна міфів. Невідома друга світова / Ігор Бігун, 

Сергій Бутко, Володимир В'ятрович [та ін.] ; за заг. 

ред. О. Зінченка, В. В'ятровича, М. Майорова. - 

Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля ", 

2016. - 269, [2] с. 

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ГАРНІР 

Харпен М. Х. Ван. Війни 

Путіна. Чечня,Грузія, Україна: 

незасвоєні уроки минулого 

/ М. Х. Ван Харпен. - Харків : 

Віват, 2015. - 302, [2] с. : 

фотоіл. 

Від війни не можна  

чекати ніяких благ.  

Вергілій 



Василь Барка «Жовтий князь» 

 Роман «Жовтий князь» Василя 
Барки, представника української 
діаспори у Сполучених Штатах 
Америки, написаний у 1958-1961 
роках і відомий у багатьох 
країнах світу. Автор розкриває 
одну з найстрашніших сторінок в 
історії українського народу і 
розповідає про голодомор 1933 
року, який йому довелося 
пережити. Письменник створює 
символічний образ Жовтого 
князя, демона зла, що несе з 
собою руйнування, 
спустошеність, сіє страждання і 
смерть серед людей. 

«Людей, які читають, неможливо 

купити за гречку» 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.p
hp?tid=49 

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ГАРНІР 
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Капранови, брати. Забудь-річка : роман /  

Д. В. Капранов, В. В. Капранов. - Київ : Нора-Друк, 

2016. - 541, [2] с. 

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ГАРНІР 

«І усі без виключення залюбки 

фотографувалися на тлі 

формених польських шоломів, що 

купками було складено побіля 

колишніх комісаріатів.» 

  

«– Так а їм що? Українською 

вчитимуться. Вони тепер 

першими на всіх 

перехрестях кричать  

«Хай живе Україна!»» 



Презентацію підготовлено  

відділом  

комплектування та наукової 

обробки документів 

Дякуємо за увагу! 


