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1. Венгринюк Х. Погляд «зсередини» [Електронний ресурс] / 

Христя Венгринюк ; розмовляла Юлія Ілюха // День. – 2021. – 25 – 26 черв. 

(№ 97/98). — Електрон. дані. Подано матеріали розмови з письменницею та 

видавчинею Христею Венгринюк. Основні теми бесіди – як пандемія вплинула 

на вітчизняний книжковий ринок, чому світові бестселери не стають 

популярними в Україні та про книжки, яких не вистачає сучасним дітям. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/poglyad-zseredyny 

2. Ветеранських книг останніми роками з'являється все менше - 

поет Бабич [Електронний ресурс] // Укрінформ : [укр. інформ. сайт]. – 2021. 

– 24 черв. – Електрон. дані. Зазначено, що останніми роками 

спостерігається падіння динаміки видання ветеранських книг - через малий 

попит читачів на таку літературу. Про це заявив поет, ветеран АТО, 

голова громадської організації «Брати по зброї» Гліб Бабич під час круглого 

столу «Роль ветеранської літератури у протидії смисловій війні РФ проти 

України» на «Книжковому арсеналі». «Динаміка написання ветеранських 

книг, на жаль, за останні роки йде вниз, при тому що війна триває. Це не 

тільки тому, що основна частина людей, які пройшли початок війни, все далі 

і далі від цього... А справа ще в певному розчаруванні, тому що людина, яка 

пише, вона передає якісь свої емоції, проблеми, але це не головне. Головне - це 

фідбек. Для будь-якої людини, яка пише, якщо вона не шизофренік, головне - 

це читач. Люди розчаровуються, і нових військових письменників, нової 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
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пам’яті при такому стані речей буде все менше і менше. Тому я не знаю, що 

зробити, бо чарівної палички немає», - сказав Г. Бабич. Він зазначив, що 

книжки про війну через десятки років будуть головною основою пам‘яті про 

наші часи, про події, які зараз відбуваються, і взагалі про країну. За його 

словами, вони є гарантією і запобіжником від спроб переписати історію 

країни. Текст: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3269640-veteranskih-

knig-ostannimi-rokami-zavlaetsa-vse-mense-poet-babic.html 

3. Вийшов другий том спогадів мовознавця Юрія Шевельова 

[Електронний ресурс] // Укрінформ :  [укр. інформ. сайт]. – 2021. – 22 черв. – 

Електрон. дані. Подано інформацію, що у Харкові у «Видавництві 

Олександра Савчука» вийшов другий том спогадів видатного мовознавця 

Юрія Шевельова «Я – мене – мені… (і довкруги)», частина матеріалів 

котрого раніше не публікувалася. Про це розповів  засновник видавництва 

Олександр Савчук. За його словами, робота над книгою тривала з 2018 року. 

Книга вийшла накладом у тисячу примірників. Матеріалів другого тому 

немає в Інтернеті, як зазначив видавець. «Це європейський період у житті 

Ю. Шевельова, від виїзду з Криниці, (лемківська територія сучасної Польщі, 

де тоді можна було чути українську). А далі будуть спогади про Німеччину, 

Швецію. Також ми додали розповідь про зустріч із Романом Якобсоном 

(один із видатних мовознавців XX ст.) – це уривок із третього тому, який  

Ю. Шевельов так і не написав, про американський період, але він дуже добре 

в’яжеться з другим томом. Ідеться про запрошення Шевельову переїхати зі 

Швеції до Сполучених Штатів», - розповів О. Савчук. Зазначено, що Юрій 

Шевельов (псевд. – Юрій Шерех; 1908 (Харків) -2002 (Нью-Йорк) - 

український мовознавець і літературознавець, славіст у США, доктор 

філософії, професор, іноземний член НАН України, почесний доктор 

Альбертського (Едмонтон, Канада), Лундського (Швеція), Харківського 

університетів та Києво-Могилянської академії. Лауреат Національної 

премії України ім. Т. Шевченка. Автор низки фундаментальних мовознавчих 

праць: «Нарис сучасної української мови» (1951), «Передісторія слов’янської 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3269640-veteranskih-knig-ostannimi-rokami-zavlaetsa-vse-mense-poet-babic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3269640-veteranskih-knig-ostannimi-rokami-zavlaetsa-vse-mense-poet-babic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3268386-oleksandr-savcuk-vidavec-spivzasnovnik-literaturnoi-rezidencii-slovo.html
https://www.ukrinform.ua/tag-kniga
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мови: історична фонологія загальнослов’янської мови» (1965), «Історична 

фонологія української мови» (1979). Ю. Шевельов науково довів, що 

українська мова бере початок з VII століття, а завершує своє формування в 

XVI столітті. Текст: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3268619-vijsov-

drugij-tom-spogadiv-movoznavca-uria-sevelova.html 

4. «Віват» на Книжковому Арсеналі: Історія світу, Netflix і 

культура інновацій [Електронний ресурс] // Укрінформ :  [укр. інформ. 

сайт]. – 2021. – 22 черв. – Електрон. дані. Розглянуто найцікавіші книжкові 

новинки від українських видавництв, які будуть представлені на                     

Х Міжнародному фестивалі ”Книжковий Арсенал” з 23 по 27 червня 2021 

року у Києві. Наведено дайджест книжкових новинок, якими діляться 

напередодні виставки провідні українські видавництва. Зокрема, 

представлено новодруки видавництва «Віват» (“Хто завгодно, тільки не я” 

Галини Крук, “Історія світу від найдавніших часів до сьогодення” Джеремі 

Блек, “Бунгало” Сара Джіо тощо). Текст: https://www.ukrinform.ua/rubric-

culture/3267626-vivat-na-knizkovomu-arsenali-istoria-svitu-netflix-i-kultura-

innovacij.html 

5. Відбулась презентація книг, що побачили світ у ювілейні 

роки Максима і Тадея Рильських [Електронний ресурс] // Крим. світлиця. 

– 2021. – 18 черв. (№ 24). — Електрон. дані. Подано інформацію, що             

16 червня в «Укрінформі» відбулась презентація видань, присвячених 

ювілейним датам - 125-річчю від дня народження М. Т. Рильського та      

180-річчю від дня народження його батька - Т. Р. Рильського. Захід 

організувала і провела благодійна організація «Фонд Максима Рильського 

«Троянди й виноград» за сприяння Держкомтелерадіо. Директор благодійної 

організації «Фонд Максима Рильського «Троянди й виноград», онук поета 

Максим Рильський зазначив, що з нагоди 125-річчя від дня народження 

Максима Рильського, що відзначалося торік, та 180-річчя його батька Тадея 

Рильського, яке відзначається 2021-го, у видавництвах Україні вийшло шість 

книжок. Це, зокрема, видання «І розіллється знов медами!..» (проза і 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3268619-vijsov-drugij-tom-spogadiv-movoznavca-uria-sevelova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3268619-vijsov-drugij-tom-spogadiv-movoznavca-uria-sevelova.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3267626-vivat-na-knizkovomu-arsenali-istoria-svitu-netflix-i-kultura-innovacij.html
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публіцистика, «Ярославів Вал»); «Максим Рильський. Як вічність - молодий» 

(автор-упорядник Людмила Журавська, «Апріорі» (Львів)); альбом «Максим 

Рильський у спогадах, працях та портретах» (видання Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН 

України); «Український переклад і перекладачі. Між літературою і 

націєтворенням» (Максим Стріха, «Дух і літера»); «Максим Рильський і 

Сквира» (краєзнавче видання м. Біла Церква), «Великдень у Романівці, або 

Мандрівка в ХІХ століття на батьківщину родини Рильських» (НЦНК 

«Музей Івана Гончара», ПП «Верещинські»).                              Текст: 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23338 

6. Горіха Зерна Т. ”Жанною д’Арк” Марка Твена можна 

замінити у шкільній програмі будь-що з російської класики / Тамара 

Горіха Зерна ; спілкувалася Владислава Михайленко // Країна. – 2021. –       

24 черв. (№ 25). — С. 18-19. Наведено інтерв’ю з письменницею Тамарою 

Горіха Зерня про книжки, які вона переклала для видавництва ”Пропала 

грамота”. За її словами, ”Жанна д’Арк” Марка Твена – це світова класика, 

яка мусить бути українською мовою, адже столітня війна недостатньо 

висвітлена в українськомовній літературі, немає експертів. Бешуля 

розповідав, щоб створити тільки передмову, довелося самому ставати 

фахівцем конфлікту між Англією і Францією, що тривав із 1337-го по      

1453 рік. Американець Марк Твен вважав ”Жанну д’Арк” знаковим твором у 

власній біографії. 

7. Залізняк Б. Дуже приємно, бо ж – несподівано! / Богдан 

Залізняк // День. – 2021. – 2 - 3 лип. (№ 99/100). — Електрон. дані. Подано 

інформацію, що вийшла друком книга фотомитця Йосипа Марухняка 

«Зцілені сонцем», в якій фотомайстер відважився поєднати і 

фотоілюстрації, і словесне їх висловлення. Зазначено, що книга відбулася на 

високому творчому рівні, як фотомистецькому так і письменницькому. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya-ukrayinci-chytayte/duzhe-

pryyemno-bo-zh-nespodivano 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23338
https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya-ukrayinci-chytayte/duzhe-pryyemno-bo-zh-nespodivano
https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya-ukrayinci-chytayte/duzhe-pryyemno-bo-zh-nespodivano
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8. Запрошує Книжковий Арсенал // Слово Просвіти. – 2021. – 24 - 

30 черв. (№ 25). — С. 5. Йдеться про X Міжнародний фестиваль 

”Книжковий Арсенал”. Зазначено, що під час книжковогго форуму має 

відбутися 262 події. У перший день Книжкового Арсеналу відбулася розмова 

про ветеранську літературу з міністром у справах ветеранів, генерал-

майором Служби безпеки України (СБУ) Юлією Лапутіною, а також 

церемонія відкриття та оголошення переможців конкурсу ”Найкращий 

книжковий дизайн”. Фестиваль транслював ці події наживо і всі охочі, 

навіть ті, хто не потрапив у цей день на відкриття, дізналися про 

найкрасивішу книжку, яка представлятиме Україну на світовому конкурсі. 

Презентовано цікаві книжки, зокрема, ”Велика президентка маленької 

країни” за участі авторки, а також самої героїні – Президента Литви 

(2009 – 2019 рр.) Далі Грибаускайте – і міністра закордонних справ України 

Дмитра Кулеби. Зауважено, що через карантинні обмеження форум 

відбувався в гібридному форматі – більшість подій фестивалю 

транслювались наживо на партнерскій онлайн-платформі. 

9. Збірка Жадана отримала поетичну премію у США 

[Електронний ресурс] // Читомо : [веб-сайт]. – 2021. – 7 лип. – Електрон. дані. 

Зазначено, що Сергій Жадан отримав другу щорічну премію імені Дерека 

Волкотта. Про це йдеться на сайті американського видавництва 

”Arrowsmith Press”. Український письменник отримав премію за книжку 

поезії «A new orthography» («Новий правопис»). Переможців обирав поет 

Мейджор Джексон із короткого списку двадцяти фіналістів. Зауважено, що 

премія імені Дерека Волкотта – щорічна відзнака, якою відзначають 

сучасних поетів неамериканського походження за нові ліричні збірки, 

опубліковані англійською мовою або в англійському перекладі за останній 

календарний рік. Премія передбачає грошову винагороду у розмірі 1000 

доларів (у випадку, якщо це переклад, премію ділять порівну автор/ка і 

перекладач/ка), а також читання в Бостонському театрі Boston 

Playwrights’ Theatre та резиденцію тривалістю в один тиждень у 
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колишньому будинку Дерека Волкотта на час проведення фестивалю імені 

Волкотта. Премію заснували видавницто ”Arrowsmith Press” спільно з 

театром Boston Playwrights’ та Фестивалем Волкотта у Порт-оф-Спейн 

(Тринідад і Тобаго) в 2019 році. Текст: https://chytomo.com/zbirka-zhadana-

otrymala-literaturoznavchu-premiiu-u-ssha/ 

10. Зборовський А. Американець із Жмеринки пише книги про 

Україну [Електронний ресурс] / Анатолій Зборовський // Крим. світлиця. – 

2021. – 11 черв. (№ 23). — Електрон. дані. Подано інформацію, що в 

українському місті Жмеринка на Вінниччині живе громадянин США Уолтер 

Орр Скотт. У жовтні 2011 року Уолтер Скотт оселився в Україні на 

постійне проживання. Американець пише прозу і поезію. У 2013 році кілька 

його віршів увійшли до української поетичної збірки «Чарівна криниченька». 

Американський письменник є членом жмеринського міського літературного 

об’єднання «Калинове гроно». Перша книжка Уолтера «Вставай, Україно!» 

ґрунтувалася на подіях та обставинах, що призвели до Революції Гідності. 

Друга книжка «Історія одного солдата» містить калейдоскоп історій 

реальних людей, почутих і осмислених автором, а також низку поезій, на які 

Уолтера надихнули глибокі роздуми й сильні почуття. Третя видана 

Уолтером Скоттом книжка «Шевченко: Поезія в історіях» містить 

короткі оповідання, засновані на віршах Тараса Шевченка. За цю книжку 

У.Скотт у 2018 році став лауреатом загальнонаціонального конкурсу 

«Українська мова – мова єднання». Крім того Скотт пише й видає 

християнську трилогію «Дари». Це – фантазія про долю трьох подарунків, 

які три волхви принесли немовляті Ісусу у Віфлеєм. Всі книжки 

американського письменника України є двомовними – видані в англійському 

оригіналі та українському перекладі.                      Текст: 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23313 

11. Зборовський А. Бути – народом! / Анатолій Зборовський // 

Слово Просвіти. – 2021. –  24 - 30 черв. (№ 25). — С. 13. Подано інформацію, 

що у Києві вийшли друком чотири томи п’ятитомного зібрання вибраних 

https://chytomo.com/zbirka-zhadana-otrymala-literaturoznavchu-premiiu-u-ssha/
https://chytomo.com/zbirka-zhadana-otrymala-literaturoznavchu-premiiu-u-ssha/
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23313
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творів Івана Низового ”Бути – народом!”. Зазначено, що мета видання – 

популяризація літературної спадщини видатного українського письменника, 

журналіста, просвітянина, громадського діяча й патріота І. Д. Низового та 

сприяння творчому використанню його найцінніших здобутків. До 

п’ятитомника включено вибрані із майже семи тисяч твори 1958 – 2011 

років, які  опубліковані в понад 100 збірках автора. Зауважено, що стаття              

І. Д. Низового ”Бути – народом”, опублікована в луганській обласній газеті 

”Молодогвардієць” 1988 року, стала справжньою подією в громадсько-

культурному житті Луганщини. І. Низовий першим голосно заявив про 

національне пригноблення українців на сході та півдні УРСР, утиски 

української мови.  

12. Зборовський А. Найстаріше дерево України росте в Криму 

[Електронний ресурс] / Анатолій Зборовський // Крим. світлиця. – 2021. –    

25 черв. (№ 25). — Електрон. дані. Подано інформацію, що в місті 

Запоріжжя вийшла друком книга Віталія Шелегеди «Визначні дерева 

Запорізького краю». Автор – еколог-краєзнавець, співробітник Запорізького 

обласного центру туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської 

молоді, організатор обласних туристсько-краєзнавчих програм і проектів 

для учнівської молоді з вивчення і збереження біологічного і ландшафтного 

різноманіття. Автор книги в живій і захоплюючій формі розповідає про 

стародавні і меморіальні дерева Запорізького краю. У книзі названо 

найстаріші дерева Запорізької області, подано поради, як визначити вік 

дерева та як доглядати і лікувати вікові дерева. Текст: 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23353 

13. Ідеальна інтернет-книгарня: прості поради для 

книготорговців [Електронний ресурс] // Читомо : [веб-сайт]. – 2021. – 6 лип. 

– Електрон. дані. Зазначено, що у межах Книжкового Арсеналу Маркіян 

Микитка, менеджер проектів IT-компанії  ”SiteGist”, провів лекцію 

«Ідеальний інтернет-магазин для видавництва/книгарні?». Він розповів  про 

особливості замовлень книжок онлайн, маркетинг в інтернеті, особливості 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=23353
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оптимізації книжкових сайтів та про досвід роботи з такими сайтами. 

Увагу приділив також продажу електронний книжок. Зауважено, що в 2021 

році видавництва мали би продавати електронні книжки. Питання 

логістики зменшується в рази, адже не треба друкувати, тиражувати, 

відправляти. Покупцями електронної книжки можуть стати люди з цілого 

світу, які вчаться, працюють за кордоном, перебувають у діаспорі тощо. 

Електронна книжка дає необмежений наклад, а користувач не повинен 

чекати. Текст: https://chytomo.com/idealna-internet-knyharnia-prosti-porady-

dlia-knyhotorhovtsiv/ 

14. Незалежні книгарні США оголосили акцію протесту проти 

монополії Amazon [Електронний ресурс] // Читомо : [веб-сайт]. – 2021. –    

21 черв. – Електрон. дані. Зазначено, що незалежні книгарні у США 

проводять кампанію проти монополії ”Amazon”. Про це повідомили на сайті 

Американської асоціації книгорозповсюджувачів. Впродовж 20 - 21 червня 

вітрини незалежних книжкових магазинів покрили картонними шпалерами, 

що нагадують коричневі коробки компанії ”Amazon”. На шпалерах 

надрукували гасла «Amazon, залиш дистопію для Орвелла», «Книжками 

керують реальні люди, а не моторошний алгоритм», «Купляйте книжки у 

справжніх людей, які хочуть продавати їх, а не колонізувати Місяць» тощо. 

Крім того, біля книгарень розклали картонні коробки з символікою кампанії, 

а саме з хештегами #boxedout #shopindie. Вказано, що американська 

асоціація продавців книг розпочала загальнонаціональну кампанію #BoxedOut 

минулого року. Тоді вона отримала широкий розголос. Також в Асоціації 

підрахували, що під час пандемії більше ніж одна незалежна книгарня у 

тиждень закривалась. Однак зі зменшенням рівня захворюваності у США 

повертаються до покупок у звичайних книгарнях, у той час, як онлайн-

покупки за час пандемії, не зменшувались, а збільшувались. Наголошено, що у 

2019 році власники незалежних книгарень, інді-видавництва та 

шанувальники літератури в США закликали не купувати книжки на 

щорічному розпродажі Amazon Prime Day. Також сім великих американських 

https://chytomo.com/idealna-internet-knyharnia-prosti-porady-dlia-knyhotorhovtsiv/
https://chytomo.com/idealna-internet-knyharnia-prosti-porady-dlia-knyhotorhovtsiv/
https://chytomo.com/knyzhkova-spilnota-zaklykaie-bojkotuvaty-velykyj-rozprodazh-amazon/
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видавництв подали спільний позов на ”Amazon” через технологію 

перетворення аудіокниг на текст. Текст: https://chytomo.com/nezalezhni-

knyharni-ssha-oholosyly-aktsiiu-protestu-proty-monopolii-amazon/ 

15. Овчаренко Е. Сторінками Книжкового Арсеналу / Едуард 

Овчаренко // Слово Просвіти. – 2021. – 1 - 7 лип. (№ 26). — С. 10. 

Зазначено, що у Києві відбувся ювілейний X міжнародний фестиваль 

”Книжковий Арсенал”, який став помітною інтелектуальною подією, що 

об’єднав довкола книги різні мистецькі середовища. Вказано, що у 

книжковому ярмарку взяли участь понад 200 видавців, ілюстраторів, 

інституцій культури. У межах фестивалю відбулося понад 300 подій – 

презентацій, дискусій, концертів, перформансів, лекцій, виставок.  

16. Пасова Т. Книга про Сталеву Магнолію Литви [Електронний 

ресурс] / Тетяна Пасова // Голос України. – 2021. – 26 черв. (№ 119). – 

Електрон. дані.   Йдеться про презентацію під час "Книжкового Арсеналу" 

книги "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте", 

автором якої є Дайва Ульбінайте — радниця та прес-секретар колишнього 

Президента Литви. Даля Грібаускайте взяла участь у презентації книги та 

зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським, який висловив 

щиру вдячність за любов до України та за підтримку її суверенітету. У 

відповідь  Даля Грібаускайте зауважила, що український народ — це герої, 

які борються за свою країну та її майбутнє. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/347842    

17. Полтавці зустрілися з Євгенією Подобною – авторкою книги 

”Дівчата зрізають коси” // Слово Просвіти. – 2021. – 10 - 16 черв. (№ 23). — 

С. 7. Вказано, що видання Українського інституту національної пам’яті 

(УІНП) ”Дівчата зрізають коси” – це спогади жінок, які брали участь у 

російсько-українській війні. Книга опинилася серед переможців 

Всеукраїнського рейтингу ”Книжка року”. Збірник підготовлено в межах 

проекту ”Усна історія АТО”, координаторками якого є співробітниці УІНП 

Тетяна Ковнунович і Тетяна Привалко. До збірника увійшли спогади             

https://chytomo.com/vydavnytstva-podaly-pozov-proty-amazon-cherez-tekhnolohiiu-peretvorennnia-holosu-v-tekst/
https://chytomo.com/nezalezhni-knyharni-ssha-oholosyly-aktsiiu-protestu-proty-monopolii-amazon/
https://chytomo.com/nezalezhni-knyharni-ssha-oholosyly-aktsiiu-protestu-proty-monopolii-amazon/
http://www.golos.com.ua/article/347842
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25 жінок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних 

сил і добровольчих підрозділів.  

18. Скрипник В. "Ти там, де твої думки..." [Електронний ресурс]  / 

Віктор Скрипник // Голос України. – 2021. – 19 черв. (№ 115). – Електрон. 

дані. Наведено розповідь перекладача з івриту Едварда Докса про історію 

виходу в Україні першої україномовної книжки мудрих висловів одного з 

найбільш шанованих у світі єврейських мислителів, духовного лідера 

брацлавських хасидів рабі Нахмана — "Ти там, де твої думки". Едвард Докс 

висловив вдячність всім, хто сприяв виданню книжки, зокрема директору 

видавництву "Веселка" Олексію Бондаренку, головному редактору Ірині 

Бойко та книжковій дизайнерці Оксані Здор. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/347564  

19. Сюндюков І. Компас в океані джерел [Електронний ресурс] / 

Ігор Сюндюков // День. – 2021. – 25 - 26 черв. (№ 97/98). — Електрон. дані. 

Подано інформацію, що київське видавництво «Кліо» опублікувало 

унікальний тритомник документів з історії України XVII — XVIII століть, 

упорядкований професором Тетяною Таїровою-Яковлєвою. Видання здійснене 

в серії «Джерела»; том I має назву «Малоросійський приказ», назва другого 

тому — «Малоросійські справи» і нарешті особливий інтерес як для 

фахівців, так і для широкого кола читачів становитиме третій том — 

«Батуринський архів». Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/kompas-

v-okeani-dzherel 

20. Торба В. Декада «Сталевої Магнолії» [Електронний ресурс] / 

Валентин Торба // День. – 2021. – 25 - 26 черв. (№ 97/98). — Електрон. дані. 

Йдеться про те, що в Києві презентували книгу Дайви Ульбінайте — 

«Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте». Книга 

присвячена легендарній президентці Литви, Далі Грибаускайте та 

ґрунтується на її життєвій філософії. Окрім біографії Грибаускайте книга 

розкриває особливості політики національного лідера як всередині країни, 

так і у зовнішніх стосунках, торкається жіночого лідерства та життєвої 

http://www.golos.com.ua/article/347564
https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/kompas-v-okeani-dzherel
https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/kompas-v-okeani-dzherel
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мотивації. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/dekada-stalevoyi-

magnoliyi 

21. Три томи від Тетяни Таїрової-Яковлєвої // Слово Просвіти. – 

2021. – 24 - 30 черв. (№ 25). — С. 5. Зазначено, що київське видавництво 

”Кліо” і знану дослідницю української історії Тетяну Таїрову-Яковлєву 

поєднує майже десять років плідної співпраці та результативної роботи. 

Вказано, що в 2021 році вийшли друком описи Фондів № 124 і № 229 

Російського державного архіву давніх актів. Документи малоросійського 

приказу та Посольської канцелярії, Колегії закордонних справ, описи яких 

зібрані у I та II томах серії ”Джерела”, є унікальним матеріалом з історії 

України XVII – XVIII ст. До третього тому увійшли документи, що 

стосуються історії українського гетьманства 1690 – 1709 рр., зокрема 

корпусу так званого Батуринського архіву.  

22. У Верховній Раді готують до прийняття Стратегію читання 

на 2021 - 2025 роки [Електронний ресурс] // Читомо : [веб-сайт]. – 2021. –     

7 лип. – Електрон. дані. Подано інформацію, що 7 липня  у Верховній Раді 

України (ВР України) відбулись слухання у Комітеті гуманітарної та 

інформаційної політики на тему: «Читання як життєва стратегія». У 

ньому взяли участь народні депутати - члени Комітету, директор 

Українського інституту книги Олександра Коваль, заступниця міністра 

культури та інформаційної політики Лариса Петасюк, президент 

Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів Олександр 

Афонін, голова Національної спілки письменників України Михайло 

Сидоржевський, начальник Головного управління загальної середньої та 

дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко та 

інші. Свої пропозиції до Стратегії висловили  троє народних депутатів із 

фракції політичної партії «Європейська солідарність». Вони підтримали 

ідею видачі підліткам сертифікатів на купівлю книжок при отриманні      

ID-карток і доповнили таку пропозицію можливістю видачі сертифікатів 

для батьків новонароджених, та наголосили, що купляти книжки на такі 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/dekada-stalevoyi-magnoliyi
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/dekada-stalevoyi-magnoliyi
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сертифікати слід україномовні, видані в Україні. Софія Федина 

запропонувала зменшити до максимального мінімуму податкове 

навантаження на книговидавців і на авторів. Володимир В’ятрович 

наголосив, що в основу відшкодування вартості орендної плати за 

приміщення книгарні мають мати  продажі книжок українською мовою. 

Микола Княжицький до боротьби з книжковим піратством запропонував 

залучити Раду національної безпеки і оборони. За його словами, книговидання 

варто стимулювати пільгами чи дотаціями. Текст: https://chytomo.com/u-

verkhovnij-radi-hotuiut-do-pryjniattia-stratehiiu-chytannia-na-2021-2025-roky/ 

23. У Києві провели вуличну акцію з метою підтримки 

українського книговидання [Електронний ресурс] // Читомо : [веб-сайт]. – 

2021. – 23 черв. – Електрон. дані. Зазначено, що письменники, видавці та 

громадські активісти взяли участь у вуличній акції «Підтримай українську 

книжку». Про це йдеться на фейсбук-сторінці ініціативи «Українська 

книжкова революція». Акція відбулась 23 червня 2021 року на вулиці 

Лаврській, поряд із Мистецьким Арсеналом. До неї долучились журналіст і 

голова Національного комітету Шевченківської премії Юрій Макаров, 

письменники Іван Малкович, Андрій Кокотюха, Уповноважений із захисту 

державної мови Тарас Кремінь, дипломат і громадський діяч Данило 

Лубківський та інші. Вони написали на сторінках спеціально виготовленої 

символічної книжки перелік дій, які держава має зробити для розвитку 

читання, книговидання і книгорозповсюдження, зокрема: надавати 

підтримку саме книжкам українською мовою; компенсувати витрати на 

оренду книгарням; компенсувати частину додрукарських витрат видавцям; 

модернізувати бібліотеки; звільнити український ринок від руйнівного впливу 

держави-агресора. За оцінкою організаторів акції ці кроки дозволять за 

п’ять років збільшити число книгарень у п’ять разів, обсяг ринку – утричі, 

асортимент – вдвічі, що  загалом  має дати поштовх у розвитку української 

літератури, відтак і збільшити обсяг читання в Україні. Організатори акції 

також запланували на початку нового парламентського тижня передати 

https://chytomo.com/u-verkhovnij-radi-hotuiut-do-pryjniattia-stratehiiu-chytannia-na-2021-2025-roky/
https://chytomo.com/u-verkhovnij-radi-hotuiut-do-pryjniattia-stratehiiu-chytannia-na-2021-2025-roky/
https://www.facebook.com/uabookrevolution/posts/120183390270398
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книжку з переліком цих дій народним депутатам. Текст: 

https://chytomo.com/u-kyievi-provely-vulychnu-aktsiiu-z-metoiu-pidtrymky-

ukrainskoho-knyhovydannia/ 

24. У Києві стартує міжнародний фестиваль «Книжковий 

Арсенал» – 2021  [Електронний ресурс] // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 

2021. – 23 черв. – Електрон. дані. Подано інформацію, що 23 червня          

2021 року у Києві стартує десятий ювілейний Міжнародний фестиваль 

«Книжковий Арсенал», який триватиме до 27 червня. Через пандемію 

коронавірусу фестиваль пройде у гібридному форматі. Свою книжкову 

продукцію впродовж п’яти днів презентуватимуть 145 видавництв, 

заплановано провести майже 300 івентів. Зазначено, що більшість подій 

завдяки трансляції на MEGOGO можна буде безкоштовно подивитись з 

будь-якого куточка світу. Вказано, що фестиваль заснований Мистецьким 

арсеналом у 2011 році  як щорічний книжковий ярмарок та інтелектуальна 

подія за участі відомих письменників та літературознавців. Текст: 

https://detector.media/infospace/article/189421/2021-06-23-u-kyievi-startuie-

mizhnarodnyy-festyval-knyzhkovyy-arsenal-2021/ 

25. У Німеччині заснували офіс Омбудсмена з книжкових цін 

[Електронний ресурс] // Читомо : [веб-сайт]. – 2021. – 6 лип. – Електрон. дані. 

Подано інформацію, що в Німеччині з’явився офіс Омбудсмена з фіксованих 

цін на книжки. Про це йдеться на сайті Біржової асоціації німецьких 

книготорговців. Наразі Омбудсмен з фіксованих цін буде виконувати функції 

конфіденційного офісу скарг. У ньому працюють юрист Крістіан Рас і 

адвокат Дітер Валленфельс з юридичної фірми «Fuhrmann Wallenfels». Вони 

відомі в книговидавничій галузі Німеччини. Книгарні, видавці та продавці 

книжок можуть повідомляти про відповідні до діяльності офісу випадки 

через електронну пошту або за телефоном. Повідомлення можуть бути 

анонімними. Юристи, які працюють в офісі, повідомлятимуть Біржову 

асоціацію німецьких книготорговців про відповідні факти та ціни, не 

називаючи осіб, які подали скаргу. Крім того, Асоціація у вересні проведе 

https://chytomo.com/u-kyievi-provely-vulychnu-aktsiiu-z-metoiu-pidtrymky-ukrainskoho-knyhovydannia/
https://chytomo.com/u-kyievi-provely-vulychnu-aktsiiu-z-metoiu-pidtrymky-ukrainskoho-knyhovydannia/
https://detector.media/infospace/article/189421/2021-06-23-u-kyievi-startuie-mizhnarodnyy-festyval-knyzhkovyy-arsenal-2021/
https://detector.media/infospace/article/189421/2021-06-23-u-kyievi-startuie-mizhnarodnyy-festyval-knyzhkovyy-arsenal-2021/
https://www.boersenverein.de/boersenverein/aktuelles/detailseite/buchpreisbindung-boersenverein-richtet-ombudsstelle-fuer-branche-ein-und-bereitet-umfragen-vor/
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серед своїх членів перше з кількох анонімних опитувань. За їх допомогою 

планують визначити умови розвитку книготоргівлі приблизно на рік. Текст: 

https://chytomo.com/u-nimechchyni-zasnuvaly-ofis-ombudsmena-z-knyzhkovykh-

tsin/ 

26. Філіпчук Г. ”Лагідна українізація, або Потурання 

”потураєвим” / Георгій Філіпчук // Слово Просвіти. – 2021. – 24 - 30 черв. 

(№ 25). — С. 4. Наведено статистику зменшення кількості україномовних 

видань. Зазначено, що в Україні зменшився тираж україномовних газет     

(37 %). Порівняно з 2019 роком тираж україномовних книжок у 2020 році 

впав на 70 %. Відбулось падіння з 30 млн. примірників до 9 млн., що менше 

0,25 % книги на людину. Це – найнижчий показник за всю історію 

Незалежності.  

27. Чорна С. З ”Книжкового Арсеналу” на світовий конкурс 

дизайну [Електронний ресурс] / Світлана Чорна // Голос України. – 2021. – 

25 черв. (№ 118). — Електрон. дані. Йдеться про X Міжнародний фестиваль 

”Книжковий Арсенал”, що проходить у Києві з 23 по 27 червня 2021 року. 

Відбулося нагородження видавців у номінаціях ”Найкращий книжковий 

дизайн-2021”, ”Візуальна книга”, ”Книга для читання” та інших. Також 

проведено кргулий стіл на тему ”Роль ветеранської літератури в протидії 

смисловій війні РФ проти України”, під час якого поет, ветеран АТО, голова 

громадської організації ”Брати по зброї” Гліб Бабич відзначив, що книжки 

про війну і через десятки років будуть основою пам’яті про події, які нині 

відбуваються, та про країну. ”Що більше буде таких книжок, то більш 

гарантовано, що ми матимемо справжню, чисту пам’ять. Але для того, 

щоб вона взагалі розвивалася, потрібен комплекс заходів”, – наголосив Гліб 

Бабич. Текст: http://www.golos.com.ua/article/347779  

28. Чорна С. Про поета, який писав серцем, розповідають шість 

нових книжок [Електронний ресурс] / Світлана Чорна // Голос України. – 

2021. – 18 черв. (№ 114). – Електрон. дані. Йдеться про презентацію в Києві 

шести нових видань з нагоди 125-річчя від дня народження класика 

https://chytomo.com/u-nimechchyni-zasnuvaly-ofis-ombudsmena-z-knyzhkovykh-tsin/
https://chytomo.com/u-nimechchyni-zasnuvaly-ofis-ombudsmena-z-knyzhkovykh-tsin/
http://www.golos.com.ua/article/347779
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української літератури Максима Рильського та 180-річчя його батька, 

громадського і культурного діяча, етнографа, активного члена київської 

Старої громади Тадея Рильського. Зазначено, що видання підготовлені, 

зокрема, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

імені Максима Рильського НАН України та Музеєм Івана Гончара, та 

розповідають про життєвий шлях та творчість видатних українців.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/347533  

29. Яручик В. Особистість, нація, світ : ювілей Лесі Українки 

вшанували на Волині виданням творів і симпозіумом / Віктор Яручик // 

Слово Просвіти. – 2021. – 24 - 30 черв. (№ 25). — С. 5. Зазначено, що 2020 рік 

ознаменувався виходом повного академічного зібрання творів Лесі Українки у 

14 томах. За останні 50 років вперше проведено серйозну грунтовну роботу, 

над якою упродовж семи місяців працювали 28 кращих лесезнавців України. 

Це – працівники та випускники Волинського університету, представники 

наукових кіл Києва, Львова, Острога, Рівного. Вперше до зібрання ввійшли 

раніше неопубліковані твори, численні переклади, листи. Раніше їх не 

включали до зібрання творів письменниці з політичних та ідеологічних 

причин. Вказано, що з пом’якшенням карантину волиняни вирішили провести 

великий Міжнародний науковий симпозіум ”Леся Українка: особистість, 

нація, світ”. Форум відбувся на березі озера Світязь. У межах симпозіуму на 

Світязі було організовано культурну програму. Особливо цікавою видалася 

зустріч на презентаційному майданчику, де кожен із учасників, міг 

представити нові видавничі проекти.  
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