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Державне управління у книговидавничій сфері та видавничій 

діяльності: 

 анотований бібліографічний список 

 2019. – Вип. 3. – 5 с. 
 

                               (http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3) 

 

1. Бородій А.  З іншої перспективи / Андрій Бородій // День. — 2019. 

— 25  26 січ. (№ 13/14). — С. 31. Представлено книгу «Kijуw po polsku: od 

Chrobrego do Majdanu» польської авторки Ханни Литвин. Книжка написана у 

вигляді путівника містом, у якому письменниця пропонує читачеві здійснити 

тринадцять екскурсійних прогулянок Києвом. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/z-inshoyi-perspektyvy 

2. Дмитренко Л. Де розвивається книжка, там квітнуть мова і 

держава / Любов Дмитренко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 12 лют. (№ 28). — С. 3. 

Наведено тези виступу Президента України Петра Порошенка під час 20-ї 

ювілейної церемонії ”Всеукраїнський рейтинг ”Книжка року”, який відбувся     

8 лютого 2019 року у Києві. Президент, зокрема, підкреслив, що агресія Росії 

проти України почалася ще задовго до 2014 року ”… із захоплення нашого 

телебачення, радіо, книговидання та книгорозповсюдження, які майже 

повністю було поставлено на службу так званому рускому міру. Щоб 

захистити й зберегти Україну, ми мусили переломити ситуацію. Нашою 

відповіддю став український контент, що вже зараз … домінує на радіо й 

поступово розширює простір на телебаченні. Фільми українського 

виробництва збирають нарешті повні зали кінотеатрів. А українські книжки 

заповнили полиці магазинів і щодня здобувають нових читачів. Без 

перебільшення можна говорити про перехід кількості в якість. Стають 

популярними нові автори, які пропонують актуальні теми, збагачують мову, 

виходять у світ”. Глава держави зазначив, що книжка має бути доступною на 
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Сході й на Заході, в місті й у селі, для пенсіонера і для дитини. Воїни на 

передовій читають українські видання. Там навіть є міні-бібліотеки поряд з 

набоями як найвлучніша вітчизняна зброя. Президент подякував усім, хто 

”пише й друкує … книжки, хто розповідає про них і добирає найкращі. Тоді, 

коли держава відвернулася від української книжки й книговидавців, ви робили 

неймовірні кроки, щоб популяризувати книжку”. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/de-rozvivayetsya-knizhka-tam-kvitnut-mova-i-

derzha/ 

3. Жешко Ю. ”Перший про владу”, або маємо те, що маємо / Юлія 

Жешко // Літ. Україна. – 2019. – 26 січ. (№ 3/4). — С. 1. Йдеться про 

презентацію книги першого президента незалежної України Леоніда 

Макаровича Кравчука, яка перетворилася на грандіозну подію за участі великої 

кількості колишніх та нинішніх політиків, громадських діячів, діячів культури. 

Книга має назву ”Перший про владу”, за жанром це мемуари. 

4. Завалевський Ю. Юрій Завалевський: Перед нами стоять нові 

серйозні виклики / Юрій Завалевський ; спілкувався Максим Короденко // 

Освіта України. — 2019. — 4 лют. (№ 5). — С. 10-11. Наведено інтерв’ю з 

виконувачем обов’язків директора наукової установи, доктором педагогічних 

наук, професором Юрієм Завалевським про видання шкільних підручників. 

Зазначено, що 2018 року на базі Державної інформаційної системи освіти 

(ДІСО) апробовано новацію – розроблено програмне забезпечення для вибору та 

замовлення підручників. а також їх розподілу та доставки. Це дозволило 

скоротити терміни замовлення нових видань, контролювати доставку не 

тільки до обласних баз, а, передусім, безпосередньо до закладів освіти. 

5. Івашко О. ”Маячня” від ”кіборга” / Олена Івашко // Уряд. кур’єр. 

— 2019. — 7 лют. (№ 25). — С. 6. Йдеться про презентацію книжки захисника 

донецького аеропорту Олександра Терещенка, що відбулась у Центральній 

міській бібліотеці імені М. Кропивницького у Миколаєві. Повість ”Життя 

після 16:30” представив сам автор – учасник бойових дій на Сході України, 

якого товариші знають за позивним ”Льон”. Зазначено, що Олександр 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/de-rozvivayetsya-knizhka-tam-kvitnut-mova-i-derzha/
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Терещенко — відомий миколаївський журналіст і відеооператор, який у липні 

2014 року добровольцем пішов на війну, де його призначили у 79-ту бригаду.    

15 жовтня 2014-го під час оборони донецького аеропорту Олександр 

Терещенко врятував життя принаймні чотирьом побратимам. Він підняв 

гранату, яка влучила в укриття, щоб відкинути її якнайдалі, але вона 

розірвалася в його руках. Бійцю відірвало праву руку й кисть лівої, пошкодило 

обличчя, він мало не втратив зір. Однак це не зломило бійця, який живе, пише, 

займається громадською діяльністю, працює в Академії патрульної поліції 

заступником начальника із соціально-гуманітарного напряму. За особливу 

мужність та героїзм Олександра Терещенка нагороджено орденом ”За 

мужність” III ступеня та почесним знаком недержавного ордена ”Народний 

Герой України”. Вказано, що повість вийшла накладом 1200 примірників у 

видавництві Ірини Гудим і буде доступна в усіх бібліотеках Миколаєва. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mayachnya-vid-kiborga/ 

6. Кирей Р. 365 афоризмів і авторських малюнків Кобзаря / Роман 

Кирей // Уряд. кур’єр. — 2019. — 15 лют. (№ 31). — С. 6. Повідомлено, що у 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 

відбулась презентація видання ”Український щорічник”, присвяченого          

205-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Зазначено, що ініціатор 

створення видання — Микола Томенко, громадський і політичний діяч, 

народний депутат України IV—VIII скликань Верховної Ради, краєзнавець. 

Його ”Щорічник-2019” — це унікальний щоденник, що містить 365 афоризмів 

та авторських малюнків Кобзаря. Видання дає змогу простежити видатні 

події з життя Тараса Шевченка і його рідних. Микола Томенко повідомив, що 

планує видати подібні щоденники про Лесю Українку, Івана Франка, Григорія 

Сковороду. Він розповів присутнім про книжку ”Україна: історія 

Конституції”. За його словами, цей навчальний посібник варто прочитати 

кожному, адже українці повинні правильно розуміти закони власної держави 

та їх дотримуватися. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/365-aforizmiv-i-

avtorskih-malyunkiv-kobzarya/ 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mayachnya-vid-kiborga/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/365-aforizmiv-i-avtorskih-malyunkiv-kobzarya/
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7. Махун С. Стефан-Арпад Мадяр: ”Ми поруч – понад тисячу 

років …” : наприкінці минулого року побачила світ унікальна книжка 

”Угорці в Києві. Глави історії українсько-угорських відносин” / Сергій 

Махун // Дзеркало тижня. — 2019. — 23 лют. (№ 7). — С. 15. Про книгу, 

присвячену історії українсько-угорських взаємин розповідає її автор – 

уродженець Закарпаття, що давно мешкає у Києві. Він – відомий художник, 

дизайнер-поліграфіст, ілюстратор книжок. Крім того Мадяр багато років 

присвятив реставраційній справі, працюючи в Музеї історичних коштовностей 

України. Він спеціаліст у дуже вузькій галузі – кольородинаміці. У розмові 

наведено багато цікавих і маловідоми фактів з історії українсько-угорських 

відносин та йдеться про діяльність Київського об’єднання угорців, заснованого 

у 1989 році. 

8. Наливайко О. Друкована преса вистояла / Олег Наливайко ; 

бесіду вела Лариса Конарева // Уряд. кур’єр. — 2019. — 12 лют. (№ 28). —      

С. 1, 5. Як Україна ось вже п’ять років протистоїть російському агресору в 

інформаційній війні та реформує ЗМІ, в інтерв’ю розповів голова Державного 

комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко. О. Наливайко окреслив 

напрями діяльності України у протистояння в інформаційній сфері, серед яких: 

відновлення покриття радіо- та телесигналом на Сході та Півдні, 

реформування телебачення і друкованих ЗМІ, впровадження змін у видавничій 

діяльності тощо. Він, зокрема, акцентував увагу на результатах реформи 

друкованих ЗМІ, трирічний термін якої завершився 1 січня 2019 року. 

Зупинився на проблемах, які спіткали реформу та відзначив, що протягом цих 

трьох років тривало вдосконалення законодавства для їх урегулювання. У 

контексті інформаційної війни, що триває, Олег Наливайко висвітлив питання 

реалізації Доктрини інформаційної безпеки з недопущення на український ринок 

іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту. Докладно розповів про 

санкції, що застосувуються. Так, протягом 2018 року надано 97 відмов у видачі 

дозволів на ввезення 477 000 примірників видань антиукраїнського змісту, 

складено 27 адміністративно-господарських протоколів щодо порушення 
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правил розповсюдження видавничої продукції. Сума штрафних санкцій — 

понад мільйон гривень. Він запевнив, що бар’єр для антиукраїнської 

літератури, яку тиражують у Росії та завозять в Україну, встановлено. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/golova-derzhavnogo-komitetu-

telebachennya-i-radiom/ 

9. Чадюк М. 100 днів в Українському інституті книги / Марія 

Чадюк // День. — 2019. — 15 - 16 лют. (№ 28/29). — С. 23. Подано інформацію 

про публічний звіт директора Українського інститут книги Олександри 

Коваль, під час якого вона розповіла, що вдалося здійснити за цей час. 

Акцентовано увагу, що створена інституція зможе стати центром, який 

об’єднає й підтримуватиме українську книжкову сферу. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/100-dniv-v-ukrayinskomu-instytuti-knygy 

10. Чадюк М.  120 бравурних акордів! / Марія Чадюк // День. - 2019. - 

19 лют. (№ 30). — С. 6. Представлено книгу ”Дніпропетровська академія 

музики ім. М. Глінки. 120 років” присвячену історії закладу. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/120-bravurnyh-akordiv 

 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади  

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск: Зайченко Н.Я. 
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