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новий логотип символізує відкриту книгу, 
яка концептуально поєднує у собі чотири

стихії: землю, вогонь, воду та повітря.



ГОЛОВНА ТЕМАТИКА:

 ВІЙНИ;

 ПОЛІТВ’ЯЗНІВ:

 РИНКУ СВОБОДИ;

 ПИСЬМЕННИЦЬКИЙ МАРАФОН НА ПІДТРИМКУ 
ОЛЕГА СИНЦОВА

 ФОКУСНА ТЕМА “СВОБОДА”



КЛАСТЕРИ  та ТИПИ ПОДІЙ ФОРУМУ

 Близько 30-ти тематичних напрямів:

 Традиційні: 
 Війна, Бізнес, Діти, Жінка, Наука і Технології, Освіта, Історія, Фантастика,

Філософія, Права людини, Українсько-єврейські зустрічі

 Спеціальні:
 Non-fiction, Креативні індустрії+Урбаністика, спецпроект журналу “Шо”, УВК

(Українська візуальна книга), Історії іншості

 Нові:
 Інклюзія, Політика (вибори), Професійні заходи для представників

видавничої сфери, Ринок Свободи, Територія Свободи, Трансліт (мови та
перекладу), Львівський міжнародний літературний фестиваль, Context
(програма для культурних менеджерів), комікси

 Традиційні:
 автограф-сесія, вистава, дискусія, концерт, кінопоказ, лекція, майстер-клас,

перфоманс, презентація, публічне інтерв’ю, творча зустріч, читання, тренінг

 Нові:
 вікторина, воркшоп, еко-пікнік, квест, проект, практикум



ВІДЗНАКИ, ГОСТІ, НОВИНИ

 Премія “Book Forum Best Book Award” (заснована у 1995 р.) – відзнака
найкращої книжки (16 номінацій);

 Спеціальна відзнака “Свобода” (для розкриття проблеми свободи);
 Спеціальна відзнака “Місто” (надається містом, де відбувається засідання

Малих Журі – Львів, Харків, Київ);
 Міжнародний літературний конкурс “Коронація слова” та “Terra інклюзія

2018.”

 Бібліотечний форум, дитячий форум, “Третій вік: золотий вік для
читання (благодійна акція для літніх людей)

 Гості: американські письменники Марсі Шор та Енн Епплбом

 Цього року Book Forum став членом престижної всеєвропейської
(Versopolis) поетичної платформи Версополіс, яка популяризує молоду
поезію та об’єднує фестивалі з 13 країн Європи: Словенії, Словаччини, 
Македонії, Хорватії, Великої Британії, Бельгії, Італії, Польщі, Франції, 

Німеччини, Австралії, Швеції та Литви.



ГОЛОВНІ ПОДІЇ ХХV 

ФОРУМУ ВИДАВЦІВ У 

ЛЬВОВІ 



“Book Forum Best Book Award”

 Відкрив цьогорічний ювілейний Форум видавців Президент України Петро 
Порошенко

 Гран-прі отримала книга “Наш герб. Українські символи від княжих 
часів до сьогодення” (Андрій Гречило, Богдан Завітій; видавництво 

“Родовід”)

 16 номінацій:

 Спецномінація «Свобода» – Станіслав Асєєв «В ізоляції». Це збірка статей донецького
журналіста та блогера Станіслава Асєєва. Книгу видали «Радіо Свобода» й видавництво

«Люта справа»;

 У номінації «Класична українська література» – Леся Українка «Листи: 1876–1897», 
видавництво «Комора»;

 У номінації «Історія» – Енн Еплбаум «Червоний голод: Війна Сталіна проти України». 
Книгу видав Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору 
(HREC). Енн Еплбаум – відома журналістка та дослідниця Східної Європи, лауреатка 

Пулітцерівської премії. Книжка «Червоний голод: війна Сталіна проти України» вийшла
друком минулого року й викликала активні дискусії в світових медіа. У березні вона здобула

премію Лайонела Гелбера;

 У номінації «Література для підлітків і YA» – Наталя Нагорна «Повернутися з війни»;

 У номінації «Наукова література» – «Лікарські товариства у Львові до 1939 року», а у
номінації «Навчальна, довідкова, професійна література» – «Гістологія людини»;



Книга року ВВС-2018
 Найкращі твори обирають у двох категоріях – «Книга року» і

«Дитяча книга року» з вересня до 1 жовтня 2018 року, підсумки
оголосять у грудні 2018 року.

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:
Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-

Могилянська академія"
 Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань 

телебачення і радіомовлення
 Віталій Жежера, письменник, журналіст

 Тарас Лютий, філософ, письменник
 Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР
 Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Минулорічні переможці:

Катерина Калитко “Земля загублених, або маленькі страшні казки”
Анна Коршунова “Комп і компанія”



НАЙКРАЩІ КНИГИ



ГРАН-ПРІ



КІНОПОКАЗИ, ВИСТАВИ, ФЕСТИВАЛІ

Моновистава “Стара пані висиджує”

Вистава “Театр вух. Рефлексія” (аудіовистава)

Фільм “Лишатися не можна тікати” (за мотивами 
“Королева Рами” Андрія Любка)

Документальний фільм “Лізо, ходи додому”

Документальний фільм “Девід і я”

Ніч поезії та музики Non-stop

Презентація переможців ІІ Всеукраїнського 
конкурсу імені Григора Тютюника

Траскордонний фестиваль “Ornamenty-fest”

Конкурс “Напишіть про мене книжку”



ТЕМАТИЧНІ КЛАСТЕРИ

 БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ:
Дискусія “Свобода як пізнана необхідність”
Дискусія “Українська книга в бібліотеках”

Темний ринок української візуальної книги: тенденції, 
реалії, події

Студія “Медійна грамотність на ринку свободи: роль 
бібліотек”

 ДИТЯЧИЙ ФОРУМ:
 Комікси:

• “Буба” Кордоби Богдан та Кунець-Кордоби Віри
• “Хроніки Антауна” Михайла Піменов (Україна), Річард Луні 

(Шотландія), Костас Пантоумас (Греція)
• Дитяче читання: презентації серії “Читаємо. Розуміємо. 

Творимо”



 Війна:
Виставка Андрія Єрмоленка “Антидот війни”

Дискусія “Війна і пам’ять: що пам’ятають українці про 
війни на своїй території

Круглий стіл “Війна і медіа”: як змінюються журналістські 
стандарти під час війни

 Освіта:
o Лекція “Інклюзивна освіта: Як? Що? До чого?

o Демократична школа – простір свободи і відповідальності

o Студія “Освіта: свобода вибору”

o Публічна дискусія про старт нової української школи з 
Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич

o “3 вік…”:
Розмова про неформальну освіту та можливості для людей 

третього віку



 Свобода:
 Читання “Отримати перемогу: Свободи”

 Проект Голоси свободи (Роми): читання з Янушем Панченко

 Презентація книжки Савіка Шустера “Свобода слова проти страху 
й приниження. Соціальний експеримент в прямому ефірі й перша 

карта емоцій країни”

 Дискусія громадського радіо “Свобода слова і голоси жінок. Як ми 
можемо підвищити професійну помітність жінок у ЗМІ?

 Дискусія “Свобода і смерть”

 Панельна дискусія “Вибори і свобода медіа: що нас чекає у 2019”

Феміністична майстерня:
 “Жінки, Близький Схід та фемінізм: теоретичні ситуації та 
повсякчасна практика жіночого існування в мусульманських 

країнах

 Презентація монографії Алли Швець “Жінка з хистом Аріадни: 
життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, 

світоглядному і творчих вимірах

 Тренінг “Як досягати успіху легко, по-жіночому”



 Українська візуальна книга:
 Темний ринок української візуальної книги: тенденції, 

реалії, надії

 Українсько-єврейські зустрічі:

 Презентація книги-каталогу “Подорож українсько-
єврейськими стосунками”

 Історія іншості:

 Зустріч з Антуаном Кассаром (поет з Мальти, який живе в 
Люксембурзі)

 Зустріч-публічне інтерв’ю з Холуд Шарафою (сирійська 
поетка)

 Іноземна художня (перекладна) література:

 Литовська поезія: зустріч з Маросом Бюрокасом

 Зустріч з сучасним фантастом Пітером Воттсоном
“Майбутнє як апокаліпсис”

 Дискусія “Чому сучасна українська література важлива для 
Польщі”



 Історія:

Дискусія “Націонал-комунізм 20-х років – праобраз 
деколонізаційних рухів 50-60-х рр”

Лекція “Соціальний статус давньої української мови: 
мовна свідомість, лінгвістична реальність, мовна 

перспектива

Круглий стіл “Русский мир в Україні: на краю прірви”

Презентація книги “Лексикон тоталітаризму” Інни 
Ренчки

Презентація книги “Ім’я на обкладинці: особистості, про 
яких варто знати й цікаві особистості”

Дискусія “Історичний роман: докуметальність чи 
вимисел. Де межа!”



Інші події

 Воркшоп “Майстер-клас з Наталією Байкаловою
“Ознаки емоційного вигоряння та їхні причини”;

 Літературно-правничий форкшоп “Юридичні тонкощі 
видавничої справи”;

 Арт-проект “Знайомство з Туконі”;
 Практикум “Ілюстрація цінностей. Як візуально 

висловлюватися про важливе”;
 Дискусія “Вірші з дому для божевільних людей”;

 Дискусія “Наскільки важлива бізнес-література та які 
методи навчання є найефективнішими?”

 Читання:
 Поетичні читання “Чудова п’ятірка”

 Інклюзивні читання з Галиною Вдовиченко
 Поетично-музичний перформанс “Хороші хлопці 

фінішують першими”



Інші події, презентації
 Еко-пікніки:

 “Ідея на мільйон: майстер-клас із друку на еко-торбинках

 Книжковий еко-пікнік від видавництва “Ранок”

 Відкритий майстер-клас Анлрія Куликова “Стандарти
журналістики та журналістська етика – перевірка війною”

 Дискусія “Вірші з дому для божевільних людей”

 Презентації:
 Презентація книги “Тату на кавуні” Олександра Балабка

 Презентація поетичної збірки Наталії Калиновської “Душа
дзвенить струною Ліри”

 Книга Дмитра Корчинського “Естика жебрацтва”

 Книга “У вогняному кільці. Оборона луганського аеропорту “ за 
участі авторів

 Листування Л. Гузара з матірю “Найдорожча мамусю”



 Презентація книги Надії Ковалик “Зваба”

 “Реквієм для Рози” – епістолярії

 Презентація журналу “Артефакт”

 Книга Романа Горака “Журавлі відлетіли. Есеї про 
Квітку Цісик”

 Поетична збірка Сергія Платчина “Любити”

 Кишенькові історії: магія малої прози від головного 
редактора книжкової серії “Теплі історії”

 Презентація кримського випуску культурологічного 
часопису “Ї”



ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ
ДОКУМЕНТАЛІСТИКА, ІСТОРІЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ

Енн Епплбаум. Червоний Голод. 

Війна Сталіна проти України. Лондон, 

2017. 496 с.

У престижному лондонському

видавництві Penguin Books побачила

світ нова книжка Енн Епплбаум відомої

польсько-американської письменниці,

журналістки і історика, лаурета

Пулітцеровської премії (2004), автора

праць про злочини комунізму – “Гулаг”

(2003), “Залізна завіса” (2012) – під

назвою “Червоний голод: Сталінська

війна проти України”. У книзі йдеться

про правдиві факти, які замовчувала

влада про Голодомор і що ж насправді

сталося в Україні на початку 1933 р.



Войтович Л., Овсинський Ю. Історія війн і 

військового мистецтва. Т. 3. Харків, 2018. 896 с.

Історія війн і військового мистецтва. У 3 томах.

Від початків військової організації до професійних

найманих армій (бл. 3060 р. до Христа - початок XVI

ст.), а також сучасне військове мистецтво: ведення війни

і тактика.

Леонтій Войтович (нар. 1951 р.) - доктор

історичних наук, професор, завідувач кафедри історії

середніх віків і візантиністики Львівського

національного університету ім. І. Франка, лауреат

Державної премії України в галузі науки і техніки

(2014) та Премії ім. М. Грушевського Президії НАНУ.

Автор понад 500 робіт з політичної і військової історії

та генеалогії, в тому числі 20 монографій, зокрема

"Княжа доба на Русі: портрети еліти", "Лев Данилович,

князь галицько-волинський (бл. 1225 - бл. 1301)",

"Галич у політичному житті Європи XI-XIV століть".

Його перу належать коментарі до третього тому

англомовного видання "Історії України-Руси"

М.Грушевського, низка досліджень з хорватської,

польської та угорської історії, написаних відповідними

мовами.



Руденко Ю., Воронова А., Глотов С., Глотова А., 

Путята Д. У вогняному кільці. Оборона луганського 

аеропорту. Харків: Фоліо, 2018. 544 с.

Ця сторінка новітньої історії України й досі лишається

маловідомою для більшості українців.

Команда волонтерів зібрала спогади понад 140

учасників та очевидців тих подій ‒ військових, волонтерів,

місцевих мешканців, працівників міліції та аеропорту,

медиків, ‒ а також унікальні фотографії та картосхеми, що

ілюструють військові операції, які відбувалися навколо

летовища. Книга містить коментарі військових дослідників,

офіцерів та експертів із аналізом основних подій, а також

перелік загиблих українських бійців із різних підрозділів.

Цікава деталь: до книги потрапило фото, зроблене

після прориву під Георгіївкою – серед інших бійців

«Айдару» можна бачити головного редактора «Козацького

краю», колишнього начальника обласного управління

культури та взаємозв’язків з громадськістю – черкащанина

Олега Островського, який правим «берцем» стоїть на

трофейному прапорі «донского казачєства»...



Сокирко О. На варті булави! Надвірні війська 

українських гетьманів. Київ: Темпора, 2018. 184с.

Пропоновану книгу присвячено одному з

найяскравіших явищ у мілітарній культурі

козацької доби ‒ гетьманському надвірному війську.

Автор веде детальну оповідь про історію

зародження надвірних формувань, їх організацію,

комплектування, жалування, озброєння та одяг.

Перед читачем постає яскрава картина побуту

гетьманських гвардійців, їхньої участі у війнах і

повсякденні гетьманського двору. Дослідження

доповнюють сучасні реконструкції одностроїв,

спорядження та озброєння гетьманських гвардійців,

уперше відтворені на основі тогочасних зображень і

документів. Видання розраховане на науковців,

студентів і широке коло шанувальників історії

українських збройних сил.



Пономаренко Р. Українські вікінги. Українці в 

дивізії СС «Вікінг». Київ, 2018. 216 с.

Українські добровольці у лавах дивізії СС “Вікінг” у

другій половині 1944 року – цей факт, на перший погляд,

видається фантастичним. Проте, саме влітку 1944 року

близько тисячі українських добровольців справді були

включені до лав 5-ї танкової дивізії СС “Вікінг”. Це був

унікальний випадок в історії Другої світової війни, коли

на поповнення елітної есесівської дивізії – на рівні з

німецькими та іншими європейськими добровольцями –

були скеровані солдати-слов’яни. У лавах “Вікінга”

українські вояки пройшли військовий вишкіл і у вересні

1944 року воювали на фронті проти Червоної армії на

відомому Наревському плацдармі. Там вони побували у

справжньому пеклі війни, у якому німцям вдалося

зупинити шалений натиск РСЧА. Свій внесок у цей

успіх зробили й українські вояки “Вікінга”, не менше

150 із них загинуло. Українці у “Вікінгу” стали зі зброєю

не за Райх – вони боролися за Україну.



МОНОГРАФІЇ, НАУКА
Ренчка І. Лексикон тоталітаризму. Київ: 

Українська історична книга. 2018. 232 с.

У книжці розглянуто наслідки впливу радянської

тоталітарної ідеології на українську мову та українську

лексикографічну практику. Ідеологічні чинники зумовили

формування особливої політизованої мови, що стала

втіленням ідеологічних догм, засобом ідеологічного

впливу та формування світосприйняття, відповідного

інтересам владної верхівки тоталітарного суспільства. На

українських теренах ново-мова мала як спільні для всього

радянського тоталітарного дискурсу особливості, так і

специфічні, зумовлені втручанням у внутрішній розвиток

української мови з метою її зближення з російською і

подальшої асиміляції. Особливу увагу в роботі приділено

лексикографічним прийомам ідеологізації лексики різних

тематичних груп, а також головним тенденціям у

сучасному словниковому опрацюванні лексичних

одиниць, пов'язаним зі змінами в політичному устрої

країни, в світогляді та системі цінностей українського

народу.



Якубова Л. “Русский мир” в Україні: на краю прірви. 

Київ: Кліо, 2018. 384 с.

Системна ментальна, ідеологічна та методологічна криза,

про яку йшлося в і наукових колах десятиріччями, вивела

назовні суперечності між носіями різноспрямованих

філософських доктрин (і відповідно ‒ життєвих стратегій) у

найгострішій формі ‒ збройного протистояння. Росії, що прагне

вже не перший рік загнати Україну в пастку, лише здається, |що

вона повністю контролює ситуацію, що жертва в цій

цивілізаційній війні - одна. Насправді, Росія сама потрапила в

заготовлену пастку. Причини окресленої ситуації зрозумілі

всім, хто обізнаний із модерною історією обох країн.

Випробування «русским миром» стане найважчим іспитом,

який Україна має скласти, аби повною мірою набути державний

суверенітет, проголошений у 1991 році. Попри колосальні

економічні, моральні, інформаційні навантаження та

світоглядний шок не варто сприймати ситуацію як безвихідну.

Так, Україна стоїть нині на краю прірви, однак у цій патовій

ситуації важливо, ким вона себе відчуває: загнаною у безвихідь

істотою, що має впасти і розбитися, бійцем, що вистоїть, чи

птахом, що може злетіти до неба.



Швець А. Жінка з хистом Аріадни. Життєвий 

світ Наталі Кобринської в генераційному, 

світоглядному і творчому вимірах. Львів, 2018. 

752 с.

Монографія Алли Швець «Жінка з хистом

Аріадни» є, скажімо так, інтелектуальною

біографією Наталії Кобринської. Хто ознайомиться з

монографією, побачить це неозброєним оком. А тут,

при цій нагоді варто подати стислішу її біографію,

лапідарну, в основних рисах – експрес-резюме.

Складається книга із вступних зауваг «Найбільша

жінка галицької землі, яка завжди вміла “бути

собою”», чотирьох розділів: «Наталія Кобринська у

світлі ґенераційної ідентичності (на матеріалі

мемуаристики та авторепрезентації)», «Світоглядні

константи Наталії Кобринської: фемінізм,

націоналізм, європеїзм», «Наталія Кобринська та її

інтелектуальне оточення» і «Художня проза Наталії

Кобринської: творча еволюція, проблематика,

поетика», висновків, списку літератури й іменного

покажчика.



Львів. Пані. Панянки. Львів: Клуб 

сімейного дозвілля, 2018. 320 с.
Львів – місто, відоме своєю давньою історією,

яка пахне кавою, шоколадом та… вишуканими

парфумами львівських пані. Тих надзвичайних

жінок, які прославляли свою Батьківщину далеко за

її межами. Але, будучи відомими акторками,

співачками, мисткинями, кожна з них залишалася в

душі звичайною жінкою, яка прагне бути коханою

та щасливою. Про це мріяла зірка українського

театру ХІХ століття Марія Заньковецька, закохана у

Миколу Садовського. Ніжністю дихали листи

Соломії Крушельницької до Володимира

Лісницького. А легендарна воячка Олена Степанівна

йшла в бій, окрилена безмежним коханням до свого

Іванка. І так само, як і сотні років тому, сучасні

львів’янки поринають у химерне сплетіння

любовних тенет. Адже епохи минущі, а кохання

вічне.



Соколюк Л. Михайло Жук: мистець-літератор.

Харків, 2018. 256 с.

Монографія є першим науковим дослідженням, що

охоплює як мистецьку, так і літературну творчість

Михайла Жука ‒ одного із засновників Української

Академії мистецтва у 1917 році, універсала рідкісного

типу, представника доби українського розстріляного

відродження.

Творчість М. Жука розглядається у найтіснішому

зв’язку з тогочасною проблематикою української

художньої культури, виявляється роль мистця-літератора

в її розвитку. До наукового обігу введена значна

кількість нових творів Майстра, вперше вибудувано їх

еволюційний ряд. Твори проаналізовані в контексті

європейської синхронності і супроводжуються

відповідними переліками із зазначенням

місцезнаходження. Книга розрахована на фахівців і всіх

тих, хто цікавиться українською літературою і

образотворчим мистецтвом.



Масенко Л. Мова радянського 

тоталітаризму. Київ: Кліо, 2017. 240 с.

Мову радянського тоталітаризму розглянуто у

виданні у двох аспектах: як мову великого ошуканства,

що створювала світ словесних фікцій, призначених

приховувати огидну дійсність, і як мову державного

тероризму, антилюдську суть якої розкрито на основі

аналізу текстів комуністичних вождів і документів

каральних органів. Окрему увагу авторка приділила

висвітленню деструктивних явищ у родинних стосунках

та безпрецедентній уніфікації національного життя

народів СРСР у період панування комуністичного

режиму.



Яців М., Криворучко Ю. Архітектура 

світла в українській церкві. Львів, 2018. 

308 с.
Розкрито значення природного й штучного

світла у формуванні просторової структури,

сакрального простору й архітектоніки східного

християнського храму на прикладі українських

церковних будівель; розглянуто принципи

формування світлового середовища храму;

виявлено засоби втілення світоглядної й

богословської сутності світла в архітектурі храму.

Книга буде корисною для архітекторів,

мистецтвознавців, фахівців у галузі

храмобудування, а також для усіх, хто цікавиться

церковною архітектурою й мистецтвом. Поданий

матеріал дає додаткові знання фаховим

архітекторам і будівельникам, студентам

архітектурних інститутів і факультетів

мистецьких навчальних закладів. Матеріали

книги можуть знадобитися церковним діячам,

замовникам церковних будівель.



Поезія 

Татчин С. Любити. Київ: Арт

видавництво «Небо». 200 с.

Збірка Сергія Татчина «Любити»

започатковує серію присвячену сучасній

українській літературі «Поезія21». До серії

увійдуть імена тих, чия творчість позначає

століття, що плине та визначає віяння часу.

До цієї книги увійшли 111 поезій

талановитого вінницького поета, автора

збірок «Пташка», «Вінницька абетка»,

«#епістолярні хроніки» та інших.



Жадан С. Антена. Чернівці: 

Меридіан Черновіц, 2018. 304 с.

«Антена» – 80 нових віршів,

написаних автором упродовж останніх

двох років. Невідомо, на чому тримається

чутливість «Антени», але це 80 спроб

упіймати коливання повітря, вловити

перетікання в просторі невидимих

радіохвиль, відчути на дотик час, у якому

ми живемо, яким ми дихаємо, який ми

проговорюємо. Час, кожен доторк до якого

лишає опік. Час, у якому приватні

щоденникові записи можуть виявитися

воєнною хронікою, а біблійні історії –

ранковими новинами.



Дитяча література
Бугара В. Більше за Всесвіт. Київ, 2018. 

24 с.
Маленька дівчинка Аліса живе у великому світі, де

так багато всього: великого та малого. Ось кошеня, воно

маленьке. Порівняно з ним, Аліса велика. Але якщо

подивитися на тата, стає зрозуміло, що це він великий, а

Аліса маленька. Дівчинка з татом часто ходить у зоопарк,

де живе слон. От хто-хто, а слон направду великий!

Хоча… Як же так виходить, що одне й те саме може бути і

великим, і маленьким водночас? І чи існує щось най-най-

найбільше? Тато розповів Алісі, що Всесвіт настільки

великий, що не має ні початку, ні кінця. Але дівчинка знає

точно: є дещо інше безкінечно велике ‒ матусина любов.

Може, вона більша навіть за Всесвіт? Аліса міркує про це

і запрошує читачів теж замислитися. Книжка «Більше за

Всесвіт» знайомить з поняттями «велике» та «маленьке»,

учить спостерігати за навколишнім світом, порівнювати,

думати та замислюватися не лише про найбільше, а й про

найважливіше у світі.



Іноземна (перекладна) література

Беґбедер Ф. Ідеаль або на поміч, 

пардон. Київ, 2018. 256 с.

Вийшовши з в’язниці, сорокарічний герой

роману «99 франків» Октав Паранго не може

більше жити у Франції, тож коли йому

пропонують стати агентом з пошуку моделей для

компанії «Л’Ідеаль», радо їде в Росію. Де ще

знайти таке розгульне життя, як не там? І все було

б добре, якби не втрутилося несподіване,

неможливе кохання до 14-річної Лєни Дойчевої,

здатної водночас і занапастити Октавові життя, і

порятувати душу. Роман від культового

французького письменника Фредерика Беґбедера,

за мотивами якого було відзнято фільм "Ідеаль",

реліз якого відбувся у 2017 році!



Велика проза

історичні романи 
Байдаченко А. Дама з покритою головою.

Харків, 2018. 362 с.

Головна героїня роману Анастасії Байдаченко «Дама
з покритою головою. Femme couverte»(першого в цій
серії) – Маргарита Орлеанська – не просто дама з
єдиної збереженої мініатюри, а побожна жінка
надзвичайної краси зі своєю долею: мати сімох дітей,
майже зразкова дружина в не дуже щасливому і
недовгому шлюбі, предмет обожнювання і поклоніння
багатьох, але все життя щиро закохана в одного,
мимоволі загубленого нею; пережила біль втрат, зраду і
ненависть дозвільних пліткарів – довге життя графині
було сповнене яскравих подій і переживань. Жінка у
круговерті неспокійного Середньовіччя – розваги та
молитви, Столітня війна і народження дітей-
спадкоємців, дворові світські інтриги та політичні ігри
у французько-бретансько-англійському трикутнику,
боротьба за владу між бургундцями та арманьяками і…
жертовна лицарська любов до Прекрасної Дами – все
ви знайдете у цій книзі...



Косач Ю. Сеньйор Ніколо. Київ, 

2018. 512 с.
Сюжети опублікованих у цій книжці

історичних повістей та оповідань Юрія Косача ‒

одного з найзначніших письменників ХХ

століття ‒ розкинені в часі на 2500 років: від

невдалого походу перського імператора Дарія І

проти скіфів у VI ст. до н.е., крізь бурхливу добу

давньоруських та козацьких воєн, через

витончені епохи бароко та класицизму ХVII–

XVIII століть і романтичне відродження ХІХ

століття ‒ аж до українських визвольних змагань

1917–1920 рр. Віртуозний майстер історичної

белетристики, Косач зачаровує читача то

незвичними ракурсами погляду на вузлові

моменти української історії, то яскравими

зображеннями маловідомих, а то й зовсім

невідомих подій з нашого минулого.



Історичний детектив

Винничук Ю. Сестри крові. Харків, 2018.

Події роману «Сестри крові» розвиваються в

Ґданську, на українському корсарському кораблі

«Стрибог», який полює на іспанські ґалеони, та, звичайно,

у Львові. Діють в ньому здебільшого ті самі герої, що й в

романі «Аптекар», хоча з’явилися й нові. Однак, якщо в

«Аптекарі» головним героєм був лікар Лукаш Гулевич, то

тут – Юліана, яка переодяглася на хлопця Лоренцо, щоб

помститися вбивцям своєї сестри. З моменту, як у

бернардинському монастирі виявлено «Біблію диявола»,

нею відразу зацікавилися і Папа Римський, і шведська

королева Христина, і вони попри все намагаються

отримати її. Інтриги до сюжету додає прибуття до Львова

іспанського принца Хуана, який наймає козаків для

здобуття трону, та поява таємничого ордену Сестер святої

крові. Поєдинки, морські битви, замовлені вбивства… І

все це на тлі відчайдушної оборони Львова від військ

Богдана Хмельницького 1648 року. Цікаво ще й те, що

вперше в літературі ці події описано не очима українців,

поляків чи євреїв, а очима львів’ян.



Політичні романи
Корчинський Д. Естетика жебрацтва. Київ: 

видавництво “Залізний тато”, 2018. 424 с.

Новий твір Д. Корчинського «Естетика
жебрацтва» є другою книгою серії, розпочатої
«Сяючим шляхом».

Націоналісти, таємничі ордени, сірі кардинали
українського політикуму, бариги, священики, блатні,
археологи та колекціонери, активісти, посли іноземних
держав, політтехнологи, олігархи, депутати і
мистецтвознавці сплелися в один стрункий
пригодницький сюжет якісного інтелектуального
чтива. Перед читачем постає яскрава картина
вітчизняного політикуму та світу навколо нього –
бізнесових інтересів, проплачених мітингів, змов,
раптових об’єднань, політичного насильства та
з’ясувань стосунків. Події роману «Естетика
жебрацтва» відбуваються у Києві, на Волині, десь у
Московії, європейських містах та узбіччях розбитих
трас. Бонусом даного твору є екскурс до
європейського живопису з оригінальним авторським
трактуванням.



Шустер С. Свобода слова проти 

страху і приниження. 2018. 336 с.

В книзі Савік Шустер вперше дає слово

самому собі. Він розповідає про те, що

відбувалося за кулісами його програми і про

його стосунки з Петром Порошенко, Юлією

Тимошенко, Олександром Лукашенко та

іншими політиками. Він описує зовнішні

політичні події, свідком яких він став. Він

визнає свої помилки і вказує на шляхи

подолання кризи в Україні.



Епістолярні романи

Найдорожча мамусю: листування 
о.Любомира Гузара з матір’ю. Львів: 

УКУ, 2018. 264.

Видання “Найдорожча Мамусю!”,
ілюстроване численними фотографіями з
приватних архівів, покликане стати даниною
пошани Блаженнішому Любомирові Гузару в
річницю його смерті. 31 травня 2018 року
виповнюється рік з того дня, коли Він відійшов у
Вічність. На видання цих листів Блаженнійший
Любомир дав дозвіл ще за свого життя.
Листування о. Любомира Гузара з матір’ю
Ростиславою, сестрою Мартою та її чоловіком
Зеноном охоплює тривалий період 1975-1976 і
1985-1992 років, на який припало багато
доленосних подій у житті українського народу й
Греко-Католицької Церкви. Воно не тільки
показує, як сприймав і оцінював о. Гузар ці
історичні події та їх учасників, а й насамперед –
розкриває його внутрішній світ як людини й
церковного діяча, являє читачеві глибоко
зворушливі стосунки сина й матері.



Роман-інтерв’ю
Діялог лікує рани. Львів: Свічадо, 

2018. 208 с.

У ґрунтовному інтерв’ю з редактором
польського Католицького інформаційного
агентства Кшиштофом Томасиком
Блаженніший Святослав – Отець і Глава
Української Греко-Католицької Церкви, а
також музикант, лікар і друг Папи Франциска
розповідає про свою дорогу життя і служіння,
роздумує про минуле й сучасне УГКЦ,
розкриває власне бачення Бога, Церкви та
світу. У розмові, що відбулася в Закопаному
біля Кракова у липні 2017 року, не обійдено
гострі кути і болючі теми, зокрема польсько-
українські стосунки, відносини Української
Греко-Католицької Церкви з Російською
Православною Церквою… У книжці також
знайдемо свідчення Блаженнішого
Святослава про святого Івана Павла ІІ та бл.
пам’яті Любомира Гузара



Любовно-психологічні романи

Шкляр В. Самотній Вовк. Київ, 2018. 
224 с.

«Самотній вовк» (під попередньою назвою
«Елементал» удостоєний гран-прі «Коронації
слова») ‒ найдинамічніший роман Василя
Шкляра, написаний на основі реальних подій.
Українець, вояк Французького іноземного
легіону, отримує надважливе завдання ‒ вивезти
з окупованої Чечні дочку генерала, на яку
полюють російські спец-служби. Легіонер охоче
вирушає в «гарячку точку» не лише завдяки
фантастичній винагороді; до Чечні втекла його
дівчина разом з тамтешнім командиром
кримінального угруповання. Воїн-одинак
розпочинає вкрай небезпечний двобій з
московськими людоловами... Але чим насправді
було це завдання і яка роль належала дочці
генерала? Відповідь на це запитання
приголомшить проникливого читача.



Лис В. Стара холера. Львів: Клуб сімейного 

дозвілля, 2018. 272 с.

Єва була найвродливішою дівчиною в селі, але чоловік,

якого вона покохала на все життя, одружився з її сестрою

Павлиною. Єва поламала їхній щасливий шлюб… А на

старість лишилася самотньою. Як і Адам, що все життя до

нестями любив чужу дружину. Друзі Адама, колишні хулігани

та відчайдухи, «дідусі-розбійники», вирішують одружити цих

двох. Та як звести упертих самітників? Тим часом у великому

місті Ліза, онука Павлини, будує своє життя разом із коханим

Степаном. Однак, здається, вона втрапила у велику халепу… І

тепер спалахне боротьба двох молодих за своє щастя, і

несподівано в цю боротьбу втрутяться не такі вже й прості діди

з поліського села…

Володимир Лис — відомий український журналіст,

прозаїк і драматург. Його називають справжнім народним

письменником і феноменом сучасності. Він є володарем

численних престижних літературних премій, серед яких титул

«Золотий письменник України», володарем Гран-прі

«Коронації слова» і «Гранд-Коронацїі», автором уже

легендарного «Століття Якова» ‒ «Найкращого роману

десятиріччя», що ліг в основу однієї з найбільш успішних

екранізацій останніх років.



Лотоцька Є. Параноя. UA.

Львів: Астролябія, 2018. 304 с.

Дзвінка – вдова з донькою,

закохується в «чужого» мужчину; їй

важко миритись з широтою поглядів

обранця. Леська – модельєр з талантом

вляпуватись в історії, колекціонує

коханців і хоче прославитись. Що

об’єднує цих жінок і яким стане присуд

Єдинорога, у чий світ втрапляє одна з

них?



Жіночий роман-сповідь

Агапєєва І. Троянди за колючкою. 
Сповідь про жіночу тюрму. Київ, 

2018. 272 с.

Сучасний роман про жіночу тюрму,
про яку найчастіше дізнаємося із
фільмів. У фільмах тюремна дійсність
відзнята заради насолоди і розваги, а
справжньої ситуації люди не знають.
Авторка сама пережила важкі хвилини у
тюрмі, і з цим болем ділиться зі своїм
читачем.

Ця книга не має аналогів у сучасній
світовій літературі.



Детективи 

Піщане ‒ селище з поганою славою. А все тому,

що в його околицях вже давно зникають люди, і

найчастіше ‒ молоді. Одного разу поліція знаходить

там само тіло 26-річного Євгена. Це шокує Ольгу,

адже Євген був хлопцем її доньки Яни, з ним вона

втекла з дому. Ольга відчуває, що донька в небезпеці,

та поліція не квапиться шукати дівчину. Тому Ольга

звертається до колишнього правоохоронця Вадима

Чотара. Його вже давно цікавлять дивні події, що

відбуваються поблизу Піщаного, особливо в

зачиненому старому пансіонаті… Ольга і Вадим

заглиблюються у пошуки Яни, але хтось навмисне

збиває їх зі сліду. Той, хто боїться, що вони розкриють

усі темні таємниці Піщаного…

Кокотюха А. Темні таємниці. Харків, 

2018. 288 с.



Кокотюха А. Називай мене Мері.

Київ, 2018. 352 с.

Прокинувшись вранці у власній квартирі

біля мертвого тіла, колишній поліцейський Олег

Кобзар опиняється поза законом. Земля горить

під ногами, його оголошено в розшук, ще й

полюють убивці, яких направляє невідома і

жорстока рука. Тільки здаватися – не в правилах

Кобзаря. Врятувати власне життя і знайти

справжнього вбивцю йому допомагає слідча

Віра Холод – єдина, хто вірить в непричетність

Олега і готова навіть порушити правила, аби

відновити справедливість.



Есеїстика
Горак Р. Журавлі відлетіли: есеї про 

Квітку Цісик та її рід. Львів: Апріорі, 

2018. 400 с.

Коли загорівся ліс і, рятуючи життя, птахи

вимушені були покинути його, то летіли вони

до води й несли звідти в своїх маленьких

дзьобиках краплі й кидали їх у вогонь. Їм

казали: для чого це робите? Пожежу не

загасите і самі загинете. Нехай так, але не

носити воду і не допомагати гасити вогень ми

не можемо, – відповідали ті. У новій книжці

львівського письменника Романа Горака –

розповідь про одну з тих пташок, яка своїм

голосом лікувала всіх зболених і стужених за

втраченою Батьківщиною. Тих, хто відлетів

журавлиним ключем на чужину і вже не зміг

повернутись, і тих, хто залишився вдома… Її

ім’я – Квітка Цісик, яка вже стала легендою

України. Про неї та про її рід ця книжка.



Фантастика 
Кідрук М. Де немає Бога. Харків, 2018. 480 с.

Люди – соціальні істоти. Існування суспільства
неможливе без співпраці, розуміння та дотримання
справедливості. Та чи існує це все поза соціумом,
коли людина опиняється на межі життя та смерті?
Доведена до відчаю, українка з великою сумою
грошей, яка ігнорує дзвінки від чоловіка. Росіянин-
пілот, який намагається приборкати аерофобію після
загибелі коханки в катастрофі рейсу MH17.
Найвідоміший політик Баварії на пікові кар’єри,
який ненавидить свою роботу. Гравець
американської Національної футбольної ліги, життя
якого розвалилося після одного невдалого розіграшу.
Таємний папський кардинал, який прямує до країни,
де офіційно не існує Католицької церкви...
Незнайомці з різними долями. Єдине спільне для
них – рейс 341, і він веде до найбільшого
випробування у їхньому житті.

«Де немає Бога» – новий роман Кідрука –
спроба збагнути, чи є всередині нас щось таке, що
втримує від перетворення на звірів у місці, де не діє
мораль, у місці, де немає Бога.



Мала проза
Заноз Н. Книга дивностей. Київ: Лаурус, 

2018. 

У книзі - багато філософської прози та цікавих

текстів, а вже у них - багато Теребовлі, яку автор

уособлює і показує зі всіх сторін: інколи дуже

несподіваних.

Український письменник, Назарій Заноз (30

років), журналіст і музикант. Як поет і прозаїк ‒

учасник багатьох фестивалів і конкурсів, його твори

публікувались у збірних виданнях. В українських

ЗМІ друкується з 2012, є регулярним дописувачем

Радіо Свобода, інтернет-газети “Збруч” (тут публікує

свої есеї), "Української правди” та ін. Стиль музики,

яку створює Назарій, чіптюн, є малознаним в

Україні, та й у світі поширюється переважно

Інтернет-лейблами. З 2009 співпрацює з іноземними

музичними ресурсами: британським Pxl-Bot,

російським Qulture.ru, американським proc-records та

французьким Nowaki. У грудні 2017 його твір

Фелішберто переміг у конкурсі "Новела по-

українськи".

https://uk.wikipedia.org/wiki/Радіо_Свобода
https://uk.wikipedia.org/wiki/Есеїстика
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чіптюн
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лейбл
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новела_по-українськи


Антонюк І. Шепіт сосен. Київ: 

Мандрівець, 2018. 176 с.

Десь там, у дитинстві, ми набуваємо своїх

найпотаємніших страхів. Знаємо, що зараз

налякаємося, але гра тіней манить нас.

Герої оповідань ‒ люди зі своїми мріями, кожен

‒ зі своєю неповторною історією. Найважче ‒

закоханим ангелам, найлегше ‒ привидам, адже

їм однаково, вірите ви у них чи ні.

Читаючи цю книжку, будьте обережними зі

своїми бажаннями, бо вони мають властивість

здійснюватися…



Сюрреалістична проза

Венгринюк Х. Народжуватися і помирати 
взутими. Львів: Видавництво Старого 

Лева, 2018. 128 с.

Нова збірка прози Христі Венгринюк була
написана під вимушеним впливом речовин і про
досвід, пов’язаний з ними, пошуки істини,
любові та Батька. Сюрреалізм та психоделічність
є не лише фантазією авторки, а відображенням
пережитих відчуттів, емоцій, страхів та
навернень. Сім років Христя тримала в собі цей
текст, допоки він перестав пекти її і став лише
течією болю, що переріс у Диво нового бачення
сенсу та прожиття. Проза читається легко, рівно
і навіть спокійно. Кожен окремий текст і є
обсесією, котра все програє і програє у голові,
наче єдиноможлива пісня ліричного героя та
авторки. Книга ще довго тупотить в голові після
прочитання, а потім минає, наче й не було,
залишаючи за собою лише гіркуватий смак
«Кломіпраміну».



Фентезі

Ліщинська Н. Не люди, люди, не люди. Київ, 

2018. 244 с.

У романі Наталки Ліщинської "Не люди, люди,

нелюди", як і личить жанру фентезі, на кону

опиняється доля світів. Тут діють могутні герої: мара-

смерть, яка обтинає людям ниточку життя; заморочник,

який заповзявся знищити ненависну імперію;

тридушний покруч - уособлення зла; пірат-щасливчик з

незвичним хистом і багато інших. Усі вони націлені на

перемогу, і поразки їх не зупинять. Однак лише у тих,

кого підтримує ніжна сила кохання, начебто слабка, але

насправді нездоланна, є шанс перемогти. Перемогти,

заплативши жорстоко високу ціну.



Гумористична проза

Балабко О. Тату на кавуні. Чернівці: 
Букрек, 2018. 176 с.

Нова книжка Олександра Балабка –
про життя людей, тварин і рослин. Вони
спілкуються, сперечаються кепкують
одне з одного. Пильне око письменника
зазирає до курника зі своєю ієрархією, на
баштан, де киплять нечувані пристрасті,
за куліси столичної сцени, у Фейсбук… У
незвичному ракурсі постають герої
попередніх творів О. Балабка – Гоголь і
Коцюбинський. А також острови –
Сахалін і Кіпр. Сумні й кумедні реалії
побуту українських міст, містечок і сіл,
побачене за кордоном письменник
перетворює на яскраві символи нашого
буття.



Ковалик Н. Зваба. Львів: Апріорі, 2018. 

344 с.

У запропонованому виданні зібрано нові

оповідання, гуморески й повісті відомої

львівської письменниці та драматурга Надії

Ковалик. Персонажі її творів – звичайні

люди, які мріють про кохання, материнство,

тихе сімейне вогнище. Найпростіші життєві

цінності не завжди усім доступні, то ж у

боротьбі за них герої інколи нехтують

звичайною обережністю, здоровим глуздом

або й елементарними законами людяності.

Для широкого кола читачів.


