
ПІДСУМКИ ХХVІ  

ФОРУМУ ВИДАВЦІВ У 

ЛЬВОВІ -2019 
новий логотип символізує відкриту книгу,  
яка концептуально поєднує у собі чотири  

стихії: землю, вогонь, воду та повітря. 



Фокусна тема фестивалю– 

«Відшукування причетного» – назва 

одного з віршів українського поета 

Грицька Чубая. 

«Ми постійно шукаємо причетних до 

глобальних зрушень, так наче це знання 

дасть нам якусь владу над цими 

процесами. І шукаємо їх найчастіше десь 

ззовні, недооцінюючи власний вплив на 

все, що відбувається довкола» 

 



19 вересня в конференц-

залі Палацу мистецтв 

пройшла офіційна 

церемонія нагородження 

найкращих книг головного 

культурного фестивалю 

країни 



Цьогоріч участь у конкурсі взяли  

104 видавців-учасників.  

Книжок для розгляду було надіслано 465. 
Найбільш конкурентними стали такі номінації: 

Non-fiction, Сучасна українська проза та 

Література для дітей від 6-12 років.  

Конкурсні видання одночасно розглядалися на 

засіданнях малих журі у трьох містах: Львові, 

Києві та Харкові.  
Після чого велике журі у Львові обрало найкращі 

книжки Форуму видавців з-поміж відібраних. Окрім 

гран-прі та 17 переможців, достойні книжки були 

відзначені спеціальними та персональними 

відзнаками. 

  



Цього року журі 

присудило нагороди  

у 21 номінації 



Гран-прі  

«Українська ідентичність у графічному дизайні 

1945-1989 років», Василь Косів,  

видавництво Родовід 



Про книгу 
Монографія Василя Косіва розкриває особливості 

зображення української ідентичності в графічному дизайні 

Радянської України та української діаспори 1945-1989 рр. 

На матеріалах українського радянського плакату й 

обкладинок періодичних видань діаспори, архівних 

документів та інтерв'ю з авторами з'ясовуються контексти 

появи творів, окреслюється семантика символів, які 

застосовувалися для візуальної репрезентації української 

ідентичності, розкриваються засоби творення образів 

України й українців, проводиться аналіз стилістики 

зображень, її зв'язок з дизайнерськими напрямами  

ХХ століття.  

 



Класична українська література  

«Байки Харківські», Григорій Сковорода, 

видавництво Терра Інкогніта (Terra Incognita) 



Про книгу 
Ця книга говорить з читачем багатьма голосами і багатьма мовами.  

30 байок Григорія Сковороди, написані староукраїнською мовою у 

 70-х роках XVIII століття, перекладені сучасною українською 

Назаром Федораком та проілюстровані творчою майстернею 

«Аґрафка». Сковорода до кожного з текстів написав своє ж пояснення 

– силу – і у книзі ці сили посідають рівнозначно важливе місце з 

байками й ілюстраціями. Читач зануриться в інтелектуальну і 

візуальну мандрівку крізь епохи античності, бароко та сьогодення. 

Ілюстрації до кожної з байок поєднують у собі традицію і новаторство, 

класичні графічні техніки з сучасними експериментами. Тут давні 

барокові гравюри транспоновані у цифрову еру, немов би хтось 

надіслав їх з минулого за допомогою бінарного коду. Кожен образ – це 

візуальний ребус із багатьма прихованими символами, алюзіями з 

Біблії, цитатами автора і латинськими прислів’ями. 



Сучасна українська проза  
 «Клавка», Марина Гримич,  

видавництво Нора-друк 



Про книгу 
Дія роману Марини Гримич «КЛАВКА» відбувається у Спілці письменників 

України і в київському письменницькому будинку РОЛІТ у 1947 році, коли 

відбувся сумнозвісний Пленум, відомий в історії розгромом української 

літератури, зокрема паплюженням Юрія Яновського та Максима Рильського. 

Але мало хто знає, що розправою над цими двома класиками не обмежилось: 

українських літераторів — колег по перу, сусідів по дому — нацьковували 

одне на одного, користуючись їхніми амбіціями. Учасники подій по-різному 

вийшли з нелегкої етичної ситуації — хто з високо піднятою головою і 

посмішкою на устах, а хто в ганьбі і досмертних докорах сумління. 

Клавка, секретарка Спілки письменників, знає про письменників усе, а 

драматичні події відбуваються на її очах. Паралельно в її досить 

одноманітному житті старої дівки відбуваються кардинальні зміни: вона 

опиняється в центрі любовного трикутника — між відповідальним 

працівником ЦК КП(б)У і молодим письменником, який щойно повернувся з 

фронту. 

Літературне життя 1940-х, повоєнний Київ, Євбаз, комунальна квартира — це 

те тло, на якому розгортається динамічний сюжет. 



Сучасна українська поезія   
«Яблуко добрих вістей», Василь Голобородько, 

видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА 

 



Про книгу 
До книги Василя Голобородька (1945 р.н.) — чільного 

представника Київської школи поетів, одного з найвідоміших у 

світовому літературному контексті українських поетів XX ст. — 

увійшли вибрані вірші майже з усіх його поетичних збірок. 

Попри радянську цензуру й гоніння, поет зумів залишитися 

нонконформістом, зробивши значний внесок в літературний 

процес. Свого часу у Белграді вийшла антологія світової поезії 

XX ст. з промовистою назвою: «Від бенгальця Рабіндраната 

Тагора до українця Василя Голобородька». А 1966 року 

Голобородько написав пророчого вірша, який починався так: 

«Викрали моє ім’я...» І ось 2016 р. в нього таки викрали ім’я, 

назвавши ним головного героя розважального серіалу «Слуга 

народу»... Проте, як свідчить історія, Поет теж має шанс на 

перемогу. Але, мабуть, тільки після земного життя... 



Класична іноземна література в українському перекладі  

«Кентерберійські оповіді. У двох томах», 

видавництво Астролябія 

 



Про книгу 
Перший український переклад шедевра класика 

англійської літератури Джеффрі Чосера (бл. 13431400). Це 

збірка історій, які розповідають одне одному прочани, що 

вирішили піти на прощу до гробниці святого Томи Бекета 

в Кентербері. Серед оповідачів — представники майже всіх 

верств тогочасного англійського суспільства, а їхні 

розповіді, вельми різноманітні за тематикою, влучно 

відображають триб їхнього життя. Це своєрідна 

енциклопедія життя середньовічного суспільства. Окрім 

блискучої неповторної іронії, властивої стилю цього 

шедевра, для нього характерні жвавість, нескінченна 

доброта, безмежна довіра до людей і надзвичайне уміння 

захоплюватися навіть жахливими рисами, які часом 

демонструють його герої. Книга проілюстрована 

фрагментами Еллесмерівського манускрипту 1410 року. 



Сучасна іноземна література в українському перекладі  

 «Міністерство граничного щастя»,  

Арундаті Рой, ВСЛ 

 



Про книгу 
«Міністерство граничного щастя» — другий роман індійської 

письменниці. Він побачив світ через двадцять років після успішного 

дебюту — книжки «Бог Дрібниць», що принесла їй Букерівську 

премію. Роману так само притаманна поетичність та глибинна краса 

мови, властива стилю Рой. Однак за духом він геть інакший, 

нелінійний і суперечливий. Адже цього разу авторка кинула своїх 

героїв у вир новітньої історії Індії, зокрема у прекрасні ліси штату 

Джамму і Кашміру, де вже багато років точиться гострий збройний 

конфлікт. Та й самі герої — представники розмаїтих каст, 

віросповідань та світоглядів (гіджри, або ж люди «третьої статі», 

бунтівна архітекторка, не зовсім чесний журналіст, агент спецслужб, 

кашмірський повстанець тощо) — говорять надто різними голосами, 

борються по різний бік барикад, але здобувають кілька хвилин тиші 

поряд із близькими, живими чи мертвими, як вищу нагороду.  

В мить, коли духи ледь-ледь відчиняють двері паралельних 

реальностей життя. 

https://ukr.lb.ua/culture/2019/07/25/433114_bukerivska_premiya_ogolosila.html
https://ukr.lb.ua/culture/2019/07/25/433114_bukerivska_premiya_ogolosila.html
https://ukr.lb.ua/culture/2019/07/25/433114_bukerivska_premiya_ogolosila.html


Література для дітей від 0 до 5  

«Родинна абетка», Мар'яна Савка, ВСЛ 

 



Про книгу 

«Родинна абетка» —  

це дуже тепла й світла родинна книжка 

про все те близьке й знайоме, що 

оточує дитину від народження: мама й 

тато, бабусі й дідусі, рідний дім, рідна 

вулиця, школа і книгарня, улюблені 

іграшки, тварини й комашки, небо і 

зорі, Карпати… Вона про Україну, що 

виростає з дитинства, і про щастя 

просто бути. 

 



Література для дітей від 6 до 12  

«Фонтан казок. Сучасні українські казки», 

видавництво Фонтан казок 

 



Про книгу 
Казки, зібрані в цій книжці, створили  сучасні українські 

казкарі — як найкращі, яких Ти добре знаєш і книжками 

яких давно зачитуєшся (ось лише кілька імен: 

Сашко Дерманський, 

Леся Воронина, Юрій Винничук, Зірка Мензатюк, 

 Олег Чаклун, 

Богдана Матіяш, Катерина Штанко, Ірен Роздобудько…), 

так і ще юні, але дуже-дуже цікаві й талановиті. 

Тож із цією книжкою Ти не лише з головою поринеш у 

неймовірні казкові пригоди — у справжній фонтан казок, а 

й дізнаєшся про те, яка вона — сучасна українська казка. 

Народжена із глибоченних народних традицій — і 

водночас по-сучасному яскрава, різноманітна, ефектна й 

іронічна. 



Література для дітей від  9 до 12  

«Експедиція з мурахою Софі», Стафан Каста, Бумосс 

Моссберґ, видавництво Час майстрів 

 



Про книгу 
Ти ступаєш на газон і приминаєш траву, та чи знаєш, яку 

саме? Як називається дерево поруч із тобою? Які в нього 

плоди? Що це за блакитна квітка і жовтий метелик на ній? 

Оці червоні ягоди їстівні чи отруйні? Який гриб 

смачніший — лисичка чи сироїжка? Поглянь уважніше під 

ноги! Бачиш мурашку? Вона крихітна, тому знає про 

природу все до крихти. Хочеш дізнатися про те, що тебе 

оточує, — не гай часу, вирушай в експедицію з мурахою 

Софі! Ґаджети монополізують увагу сучасних людей. Вони 

надають інформацію, розвивають логічне мислення, та 

лише природа вчить творити. Виявити любов до дітей — 

значить дати їм силу стати творцями. Тому ми прагнемо 

долучити дітей до пізнання природи. Для старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 



Література для підлітків і YA  

«Банзай. Японія для допитливих», 

 Зофія Фаб'яновська-Міцик, видавництво Урбіно 

  

 



Про книгу 
Наша планета - дивовижна. Адже в якій точці 

земної кулі ти б не опинився, вона вразить тебе 

своєю колоритністю, насиченістю барв та 

неймовірною культурою народу, що тут проживає. 

Однією з таких захоплюючих місцин є Японія - 

Країна Квітучої Вишні. До речі, а ти знаєш, чому її 

називають саме так? А що означає червоне коло 

на японському прапорі? Якщо ні, то неодмінно 

дізнаєшся прочитавши цю книгу. Адже на своїх 

сторінках вона приховує чимало цікавинок,  

які точно здивують. 
 



Non-fiction  

«Велика картина», Шон Керролл,  

видавництво Фабула 

 

  

 



Про книгу 
Шон Керролл — активний фізик-теоретик — написав 

чудову книжку про сенс нашого Всесвіту і життя. 

Елегантно й чітко описуючи найскладніші поняття 

сучасної фізики, він доступно розповідає не лише про бозон 

Гіґґза та додаткові виміри, але й допомагає нам зрозуміти, 

хто ми є і де перебуваємо. Простір і час безмірні, але 

розуміння цього не повинно знецінювати людське життя 

— навпаки, йому треба надати нового сенсу. «Велика 

картина» — безпрецедентний науковий світогляд, прояв 

думки високого лету, що зберігатиметься на полицях 

поряд з роботами Стівена Гокінга, Карла Саґтана, Даніеля 

Деннета протягом багатьох років.   



Біографія  

Серія «Постаті культури»: «Повість про Миколу 

Зерова», Володимир Панченко, «Чарівність енергії: 

Михайло Драгоманов», Леонід Ушкалов, 

видавництво Дух і літера 



Про книгу 

Микола Зеров (1890–1937) – ключова 

постать в історії національно-культурного 

Ренесансу 1920-х рр. «Повість про Миколу 

Зерова» Володимира Панченка є 

дослідженням історії життя цієї незвичайної 

людини. Проникливий аналіз різних 

аспектів творчості Зерова поєднується із 

увагою до культурного й суспільно-

політичного контексту 1910–1930-х років, до 

літературно-мистецького середовища Києва 

того унікального часу. 

  

 



 Історія  

«Ялта. Ціна миру», Сергій Плохій,  

видавництво КСД 

 



Про книгу 

Третє лютого 1945 року. До вілл поблизу чорноморського курорту 

Ялта прибули два найпотужніші лідери демократичного світу — 

Рузвельт і Черчилль. Вони називали себе аргонавтами, які дісталися 

чорноморського узбережжя, щоб відібрати золоте руно у дракона, що 

ніколи не спав. Золотим руном мало стати завершення війни, а 

драконом був господар маєтку, Йосип Сталін. Ця доленосна зустріч 

визначила стратегію перемоги над Німеччиною та Японією. Проте 

роками довкола наслідків ялтинської конференції точаться запеклі 

суперечки: чи не поклало це початок холодній війні? Чи відповідало 

американським інтересам наполягання приєднати СРСР до війни з 

Японією? Хто продав Східну Європу? Чи дійсно західні лідери могли 

змінити в Ялті хід історії? Спираючись на нещодавно розсекречені 

радянські документи, неопубліковані щоденники, листи й протоколи 

зустрічей, Сергій Плохій не просто дає відповіді на ці запитання, а й 

ставить нові, не менш гострі та провокативні. 



 Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці –

 «Дівчата зрізають коси», Євгенія Подобна, 

видавництво Люта справа 

  

 



Про книгу 
Книга ―Дівчата зрізають коси‖- це спогади 25 жінок-воячок, які 

брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних 

сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 рр. як 

стрілки, кулеметниці, медики, мінометниці, снайперки та ін.  

У спогадах йдеться про бойові операції різних років на 

Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл 

від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, 

воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в 

українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені 

фотографіями із зони бойових дій. 

Ці історії було записано з листопада 2017 до липня 2018 року 

воєнною кореспонденткою Євгенією Подобною. 

Збірник спогадів ―Дівчата зрізають коси‖ підготовлено в рамках 

проекту Українського інституту національної пам’яті ―Усна 

історія АТО‖. 



Візуальна книга –  

«Євгеній Павлов. Скрипка», Тетяна Павлова, 

видавництво Родовід 

 



Книга «Євгеній Павлов. Скрипка», що органічно втілила ідеї 

нонконформізму тих років. Вона сприймається також в 

контексті руху радянських хіпі та тріумфу музичної культури 

«Бітлз» на межі 1960-70-х. Головною новацією цієї роботи, 

важливої для загального культурного простору 

неангажованого мистецтва СРСР, була масова зйомка 

оголеної чоловічої натури, реалізована як художній проект.  

Ця робота з групою «хіпуючих» юнаків стала прообразом 

хепенінгу і акції, знята як film stills. 

Трансгресія еротичної теми, навіть облагороджена скрипкою, 

сприймалася як замах на моральні засади радянського 

суспільства. Але завдяки її присутності перфоманс «з 

музичними інструментами» апелював до високого мистецтва, 

викликаючи конотації з образотворчою класикою. 

Про книгу 
 



Комікси та графічні романи –  

«Троє проти Зла. Двотомник»,  

Ярослав Світ, Тарас Ярмусь 

  

 



Про книгу 
Історія починається на Сихові - звичайному 

спальному районі Львова. З нього походять наші 

головні герої: Антон, Орест і Ромко, якого 

викрадають демони. Друзям довелось стрибнути у 

телепорт, щоб знайти Ромка і повернутись назад 

додому. 

Паралельний світ по іншу сторону телепорту 

населений українськими казковими героями, 

українською міфологію і власною іронією.  

Все це велика сцена. 

 



  

Наукова література –  

«Герметичні кола Карла Звіринського», 

 Богдан Мисюга, видавництво Коло 

 



Про книгу 
Це наукове видання ілюструє один із етапів фундаментального 

дослідження науково-дослідного сектору Львівської 

національної академії мистецтв про некласичну візуальну 

культуру України ХХ-ХХІ ст. Більшість артефактів 

дослідження були експоновані у масштабному виставковому 

проекті "Герметичне коло Карла Звіринського" (29.03-2.06.2019) 

у межах дослідницької платформи "Генеза" Музею сучасного 

українського мистецтва у Луцьку. В альбомі використані 

репродукції творів із родинних колекцій художників у Львові, 

 с. Івано-Франковому, Нью-Йорку; зі збірок Національного 

музею у Львові ім. А. Шептицького, Львівської національної 

галереї мистецтв ім. Б. Возницького та Українського музею у 

Нью-Йорку. Для мистецтвознавців, істориків і теоретиків 

мистецтва, культурологів і художників, усіх, хто цікавиться 

українським мистецтвом. 



 Професійна література 

«Архітектура інтер`єру: 20+» за редакцією Лесі 

Грицюк, Василини Черняєвої, Володимира 

Баб'яка, Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка» 

 

 



Про книгу 

«Архітектура інтер’єру: 20+» – це збірник 

проєктів житлових та громадських 

інтер’єрів, які реалізували випускники 

архітектурного факультету та Інституту 

архітектури Політехніки (1998–2018 років). 

Альбом видано до 20-річчя викладання 

напряму «Проєктування інтер’єрів» у 

нашому університеті. 

 



Місто (спецвідзнака, яка надається містом, де відбувається засідання 

Малого журі): Київ – «Повсякденний сталінізм: Київ і кияни 

після Великої війни», Сергій Єкельчик, видавництво Лаурус 

(Laurus); Львів – «Львівський Манчестер і Галицька Каліфорнія: 

соціально-економічна діяльність українців Галичини (20-30-ті роки 

ХХст)», Оксана Пасіцька; Харків – «Ілюстратор "Кобзаря" Василь 

Седляр та його доба», Артур Рудзицький, видавництво Мистецтво 

 



Про книгу 

У книжці «Повсякденний сталінізм» запропоновано 

новий погляд на природу політичного життя за 

Сталіна як систему примусових масових ритуалів, які 

трималися не лише на загрозі репресій, а й завдяки 

глибокому проникненню у структури комунальної 

повсякденності. Книжка «Повсякденний сталінізм» 

вперше висвітлює багато цікавих сторінок історії 

міста, зокрема повоєнну відбудову Хрещатика, 

проведення виборів у сталінські часи та роль  

М. С. Хрущова у відновленні радянської системи у 

Києві. 



Спеціальні відзнаки малих журі:  
Київ – «Чайний канон», Лу Юй,  

видавництво Сафран; 

 Львів – «Бойчукізм. Проект "великого стилю",  

упорядниця Валентина Клименко, видавництво Мистецький арсенал;  

Харків – «Сковорода від А до Я», Леонід Ушкалов, ВСЛ 

 



Про книгу 

«Чайний Канон» Лу Юя був написаний у  

VIII ст. н.е. в Китаї і є першою в світі писемною 

пам'яткою про чай. Ми видаємо кваліфікований 

переклад китаєзнавиці Євгенії Гобової поєднаний 

з коментарями, в яких розповідається про сорти 

чаю, користь для здоров’я, сучасні способи 

заварювання та багато іншого. 

А неймовірні художні ілюстрації перенесуть вас у 

магічний світ Стародавнього Китаю, де в 

"ущелинах Башань ростуть дерева такої товщини, 

що обхопити їхній стовбур можна хіба вдвох"! 



Спеціальна відзнака за найкрасивіше видання: 

 Київ – «Бойчукізм. Проект "великого стилю"», упорядниця Валентина 

Клименко, видавництво Мистецький арсенал;  

Львів – «KYIV STREET ART», Лерос Гео, видавництво Саміт-книга;  

Харків – «Утрачений рай», Джон Мілтон, Видавництво Жупанського 

 



Про книгу 
Бойчукізм – знакове явище в історії мистецтва ХХ 

століття, яке подарувало світові нове художнє бачення, 

абсолютно відмінне від попереднього досвіду технічно та 

ідейно. Певною мірою бойчукізм став останньою спробою 

здійснити великий національний стиль в Україні. Видання 

містить матеріали, зібрані під час підготовки виставки 

Бойчукізм. Проект "великого стилю", яка відбулась у 

Мистецькому арсеналі у грудні 2017-січні 2018 років, та 

відображає сучасний стан наукової розробки тематики 

бойчукізму в контексті мистецтвознавчих, історичних та 

культурологічних студій. Значна частина мистецької 

спадщини бойчукістів публікується вперше. 



Про книгу 

Джон Мілтон (1608–1674) – англійський 

поет, прозаїк та політичний діяч, 

найвідомішим твором якого є епічна поема 

«Утрачений рай». В ній оповідається 

біблійна історія повстання Сатани проти 

Бога, його поразки і падіння з небес у пекло, 

після чого він вирішив помститися Богові, 

призвівши до гріхопадіння Його улюблених 

творінь – перших людей – і прирікши їх на 

вигнання із Раю. 



Спецвідзнака Tvoemisto.tv – «Дороговкази лідеру: думки 

митрополита Андрея Шептицького», упорядники Мирослав 

Маринович, Наталія Бордун, Катерина Ридош, Віталій 

Руденький, видавництво УКУ. 

 

http://tvoemisto.tv/
http://tvoemisto.tv/


Про книгу 
Події, що відбуваються на політичному й суспільному 

ландшафті України сьогодні, гостро вимагають 

докорінних змін у соціальних цінностях українців. 

Важливими в цьому процесі є ініціативи з популяризації 

відповідальної свободи, відповідальної співпраці й довіри. 

Соціальна діяльність митрополита Андрея Шептицького 

була яскравим прикладом саме такого підходу. Життєвий 

шлях Шептицького – це один із небагатьох позитивних 

українських досвідів модернізації, а його церковні, 

громадські та політичні ініціативи були втіленням 

цінностей довіри, свободи й готовності до співпраці.  

Книга є нагодою подивитися на життя Митрополита крізь 

нову призму, прислухатися до його порад лідерові, 

актуальних як ніколи. 

 



Дякую за увагу 

 


