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1. Анотований каталог книжкових видань. 2018 / НАН України; 

упоряд. : М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. — Київ : Академперіодика, 2019. – 

404 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14969-2018.  Подано інформацію 

про збірники наукових праць, монографічні, науково-популярні, довідкові та 

навчальні видання, опубліковані вченими НАН України протягом 2018 року. 

Представлено 908 бібліографічних описів, які супроводжуються анотаціями 

мовою оригіналу. Описи згруповано у 29 тематичних розділах, наприкінці 

каталогу вміщено допоміжні покажчики. 

2. Бережнюк О. Доступні книжки / Олена Бережнюк // День. — 

2020.  — 22 січ. (№ 10). — С. 10. Зазначено, що волонтери-благодійники 

«Фонду родини Нечитайло» і «Здоров’я майбутнього» запустили онлайн-

бібліотеку дитячих книг шрифтом Брайля, які можна безоплатно отримати в 

тимчасове користування. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/dostupni-

knyzhky 

3. Книжкові  новинки від ”Фоліо”  [Електронні дані]  // Форум  

видавців / ГО ”Форум видавців у Львові”. — Львів, 2020. — URL: 

https://bookforum.ua/knyzhkovi-novynky-vid-folio/. Зазначено, що у видавництві 

«Фоліо» вийшли друком дві частини роману Луїзи Мей Олкотт «Маленькі 

жінки», що зберігають свою популярність вже майже два століття. Наразі, у 

видавництві «Фоліо» йде робота ще над двома книжками Луїзи Мей Олкотт. 

Розпочата робота над українським виданням історії про доктора, який знав 

одну неймовірну мову – мову тварин. «Історія доктора Дулітла» — це історія 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/dostupni-knyzhky
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про лікаря, що домігся небувалих успіхів, коли вивчив мову тварин і розпочав 

свою ветеринарну практику.  

4. Плохий С. Чернобыльский след / Сергей Плохий ; беседу вела 

Настасия Платонова // Фокус. — 2020. — № 1 – 2 (10 янв.). — С. 54-57. 

Проінформовано, що наприкінці 2019 року книгу ”Чорнобыль: історія 

трагедії” українського історика Сергія Плохія відзначили Baillie Gifford Prize – 

престижною британською длітературною премією у жанрі нон-фікшен. 

Наведено матеріали інтерв’ю з її автором про книгу, роль Чорнобиля у розпаді 

СРСР і про те, як використовувати цю історію для трансформації іміджу 

України у світі. С. Плохій впевнений, що Україні важливо переосмислити 

Чорнобиль і взяти на себе відповідальність за власну ядерну безпеку в 

майбутньому. 

5. Почесною гостею 27 BookForum стане лауреатка Нобелівської 

премії Ольга Токарчук  [Електронні дані]  // Форум  видавців / ГО ”Форум 

видавців у Львові”. — Львів, 2020. — URL: https://bookforum.ua/pochesnoyu-

gosteyu-27-bookforum-stane-laureatka-nobelivskoyi-premiyi-olga-tokarchuk/. 

Зазначено, що у вересні до Львова завітає всесвітньо відома польська 

письменниця й лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук, аби під час 27-го 

Львівського міжнародного Book Forum, який цьогоріч відбудеться 16 - 20 

вересня, зустрітися з українськими читачами та презентувати два видання – 

”Книги Якова” та ”Химерні оповідання”. Співорганізатором приїзду Ольги 

Токарчук на 27-ий BookForum стане київське видавництво ”Темпора”. 

6. Правове  життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 17 трав. 2019 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, Півден. регіон. центр НАПрН України ; [відп. ред. Г. О. 

Ульянова]. — Одеса : Гельветика, 2019. – Т. 1.  — 720 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А800888-1.  Зі змісту:  До питання осмислення університетської 

видавничої діяльності як складової екосистеми закладу вищої освіти / Н. І. 

Зубченко, В. В. Музика, Ю. В. Вацлавський. – С. С. 694-696.    

https://bookforum.ua/pochesnoyu-gosteyu-27-bookforum-stane-laureatka-nobelivskoyi-premiyi-olga-tokarchuk/
https://bookforum.ua/pochesnoyu-gosteyu-27-bookforum-stane-laureatka-nobelivskoyi-premiyi-olga-tokarchuk/
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7. Прийом заявок на премію ”Зустріч” відкрито  [Електронні дані]  

// Форум  видавців / ГО ”Форум видавців у Львові”. — Львів, 2020. — URL: 

https://bookforum.ua/pryjom-zayavok-na-premiyu-zustrich-vidkryto/. Зазначено, що 

премія ”Зустріч” (Українсько-єврейська літературна премія) 

присуджуватиметься за твори художньої  й  документальної  літератури,  які 

розглядають, цілком чи частково, різноманітні аспекти українсько-

єврейського досвіду. Премія становитиме 6000 євро й присуджуватиметься 

щороку, починаючи з вересня 2020 року.  Премія складається з двох категорій: 

художня й нехудожня література. Переможець у кожній категорії буде 

визначатися почергово, раз на два роки. Премію спонсорує канадська неурядова 

організація ”Українсько-єврейська зустріч” за підтримки BookForum та 

Українського інституту книги. Указано критерії відбору    (книги повинні бути 

видані в Україні). Пріоритет надаватиметься оригінальним творам 

українською мовою, хоча розглядатимуться й видатні твори, перекладені з 

інших мов. Книги повинні існувати в матеріальній формі й бути доступні у 

великих українських книгарнях. 

8. Прокопенко І. У нас немає привабливого образу стерви / Ілля 

Прокопенко // Газета по-українськи. — 2020. — 30 січ. (№ 5). — С. 19.  

Йдеться про те, що найкращим прозовим твором 2019 року, за версією 

інтернет-порталу ”ЛітАкценту”, назвали роман ”За спиною” Гаськи Шиян. 

За словами редакторки інтернет-порталу Ірини Троскоти, рік був дуже 

успішний, щедрий на хорошу прозу, усі твори, написані українською мовою й 

видані 2019-го, — чудові. Зазначено, що торік Гаська Шиян як авторка роману 

”За спиною” стала першою українкою-лауреаткою Літературної премії 

Європейського Союзу. Текст: https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_u-nas-

nemaye-privablivogo-obrazu-stervi/949081 

9. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., 18 трав. 2019 р.   / Півден. регіон. центр НАПрН України, Нац. ун-т 

”Одес. юрид. акад.”, ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”, Каф. цивіл. права ; [упоряд.-

уклад.: М. В. Кучеренко, В. С. Лоншакова ; за заг. ред. Є. О. Харитонова]. — 

https://bookforum.ua/pryjom-zayavok-na-premiyu-zustrich-vidkryto/
https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_u-nas-nemaye-privablivogo-obrazu-stervi/949081
https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_u-nas-nemaye-privablivogo-obrazu-stervi/949081
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Одеса : Фенікс, 2019. — 295, [1] с. Шифр зберігання в Бібліотеці:  А802458.  Зі 

змісту: Правове регулювання обігу електронних видань /  Н. П. Бааджи. –         

С. 22-25. 

10. Скрипник В. Громада без літопису, як людина без паспорта / 

Віктор Скрипник // Голос України. — 2020. — 3 січ. (№ 1). — С. 4. Йдеться 

про реалізацію проекту ”Моя Вінниччина”,  мета якого – підготувати і видати 

книжки про історію кожного населеного пункту області. Наголошено, що до 

проекту долучилися народні депутати Микола Кучер та Петро Юрчишин, 

депутати облради, місцевих рад, керівники територіальних громад. За три 

роки від початку проекту за кошти обласного бюджету надруковано 40 

видань. Зазначено, що вся робота з підготовки матеріалу та написання 

книжок зосереджена у комунальному підприємстві ”Видавничий дім ”Моя 

Вінниччина”, створеному за ініціативи голови обласної письменницької 

організації Вадима Вітковського. Народні депутати від Вінниччини пообіцяли 

допомогти організувати у Верховній Раді України (ВР України) презентацію 

проекту для того, щоб цей досвід був поширений і в інших областях України. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/325922 

11. Сміян Н. Немає нічого більш шляхетного, аніж померти за 

країну, в ідеали якої віриш / Надія Сміян // Голос України. — 2020. — 8 лют. 

(№ 25). — [Електронні дані]. Йдеться про презентацію автобіографії 

американського сенатора Джона Маккейна ”Буремна хвиля. Добрі часи, 

праведні справи, великі битви та інші звитяги”, проведену у межах роботи 

Книжкового клубу Верховної Ради України (ВР України). У своїй біографії 

Джон Маккейн описує в’єтнамський полон, власну боротьбу з тяжкою 

недугою та стосунки з близькими людьми, будуючи свою розповідь на поєднанні 

життєвих і політичних моментів. Голова Комітету закордонних справах ВР 

України 8-го скликання Ганна Гопко нагадала про підтримку Джоном 

Маккейном українців під час Революції Гідності, подіям якої присвячений 

восьмий розділ книги. Спогадами про зустрічі з Джоном Маккейном поділився 

Надзвичайний та Повноважний Посол України, заступник міністра 

http://www.golos.com.ua/article/325922
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закордонних справ з 2007 по 2010 рр. Костянтин Єлісєєв, який зокрема, 

розповів про поїздку 31 грудня 2016 року Джона Маккейна та п’ятого 

Президента України Петра Порошенка до Широкиного, де вони зустріли новий 

рік разом з українськими військовослужбовцями. Наведено коментар 1-го 

заступника голови Комітету ВР України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка, який наголосив, що ”Джон 

Маккейн – це адвокат нашої країни, який свого часу надихав багатьох 

політиків на демократичні перетворення”. Парламентарій висловив 

впевненість, що ”видання може зацікавити не тільки політиків чи громадських 

діячів, а й кожного, хто вважає себе патріотом”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/327437 

12. 100-річчя видавництва ”Дніпро” // Нація і держава. — 2019. —   

№ 12 (груд.). — С. 4. Подано інформацію, що в Музеї книги і друкарства 

України 28 листопада 2019 року відбулося відкриття великої виставки ”Ой 

”Дніпро”, ”Дніпро”…”, присвяченої 100-річчю видавництва художньої 

літератури ”Дніпро”, заснованого у травні 1919 року. Зазначено, що в 1970 – 

1980 роках ”Дніпро” було одним з найвідоміших видавництв в Україні і 

належало до п’яти найбільших видавництв у світі. В рамках урочистостей 

відбулася презентація нової книжки ”В сузір’ї ”Дніпра”, присвяченої 100-річчю 

однойменного видавництва, а також відкриття виставки кращих досягнень 

”Дніпра”, яка буде тривати в музеї протягом грудня 2019 року до 10 січня 

2020 року. Текст: http://cun.org.ua/nid/679--23--12--2019--12.pdf 

 

    Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади  

    Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

    Відповідальний за випуск: Зайченко Н.Я.  

    17.02.2020 
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