
  

Бібліотека Новоушицького фахового 

коледжу презентує віртуальну виставку 

«Читання – під настрій” 



Кожна людина - це книга в бібліотеці Бога.  

Серед них немає жодної нудної. 



Читаємо українське 
/ 

 Василь Шкляр 
 Марія Матіос 
 Оксана Забужко 
 Юрій Андрухович 
 М. і С. Дяченки 
 Валерій Шевчук 
 Сергій Жадан 
 Володимир Лис 
 Леся Вороніна 
 Юрій Винничук 
 Любко Дереш 
 Андрій Курков 
 Ірен Роздобудько 
 Симона Вілар 
 Андрій Кокотюх 

 

 

 

http://vitaly.rivne.com/andrukhovych/


   Сучасні українські 

письменники 



 Що зараз читають… 



Марія Матіос 

    Народилася 19 грудня 1959 року в селі Розтоки    
на    Буковині, корінна гуцулка. Перші вірші 
надрукувала у 15 років.  

    Випускниця філологічного факультету 
Чернівецького університету, за освітою — 
український філолог, за покликанням — 
добровільний народознавець, поет, прозаїк, 
публіцист. 

Сайт Марії Матіос - http://www.mariamatios.com.ua/ru/  
 



 
Кулінарні фіглі 

 

   «Кулінарні фіґлі» - це оновлене видання «Фуршету 

від Марії Матіос». Це здоровий гумор і міні-

енциклопедія сімейного життя самодостатньої 

жінки, яка знає, що сміх і смачна кухня уміють 

підтримати здоровий дух у тілі людини так само, як 

нехитрі знання неписаних законів і народних 

звичаїв, свого і чужого минулого. 



Цікаві книжки Марії Матіос 
 

Матіос М. 

   Майже ніколи не навпаки: 

новела/ М. Матіос.- Львів: 

Піраміда, 2007.- 176 с. 

 

 

Матіос М. 

     Вирвані сторінки з 

автобіографії/ М. Матіос.- 

Львів: Піраміда, 2011.-368 с. 



 
Матіос М. 

      Москалиця; Мама Маріца- 
дружина Христофора 
Колумба:оповідання/ М. 
Матіос.-Львів: Піраміда, 
2011.-64 с. 

 
 
 

 

Матіос М. 

      Щоденик страченої: 
психологічна 
розвідка/М.Матіос.- Львів: 
Піраміда, 2005.- 192 с. 

 
 



 

 

 Моє ім"я з п"яти фатальних літер 

До губ Твоїх прикотить пізній вітер 

І припечатає, а може, припече. 

 

І ти почуєш – в самоті чи в тузі, - 

Як безпардонно вписуються в друзі, 

Як не відважно в жилах кров тече. 

 

Твоє ім"я з шести забутих літер 

До губ моїх притулить пізній вітер, 

Мов обіпре на втрачене плече. 

 

Я не заплачу. 

Просто губи стисну. 

І вся, немов над урвищем зависну, 

Бо так відважно в жилах кров тече. 

А наші імена з Великих Літер… 

 

 

 

Моє ім’я з п’яти фатальних літер 



Іре́н Роздобу́дько 

Українська журналістка, письменниця, поетеса.  

 Народилася 3 листопада 1962 року у Донецьку. 
Закінчила факультет журналістики Київського 
Національного Університету. Вона є переможцем 
Всеукраїнського конкурсу «Коронація Слова» (2005), 
конкурсу «"Книга року" Бі-бі-сі» (2006), номінації 
«Відкриття року» на Книжковому ярмарку в Харкові 
(2006). Нині працює головним редактором журналу 
«Караван історій. Україна». Сайт Ірен Роздобудько 
- rozdobudko.com/forum/ 
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Роздобудько І. 

   Амулет Паскаля:роман/ І. 
Роздобудько .-Х.:Фоліо, 
2007. -189 с.  

 

 

Роздобудько І. 

   Мандрівки без сенсу і 
моралі/ І. Роздобудько.- К.: 
Нора-Друк, 2011.-185 с. 

 
 



Прочитайте  в бібліотеці 

    Роздобудько И. 

       Лицей послушных жен: 

романы/ И. Роздобудько.- 

Х.:Книжный клуб семейного 

досуга, 2013.- 

    464 с.       

 

    Роздобудько І. 

       Ґудзик/ І.Роздобудько.- Х.: 

Фоліо, 2008.- 222 с.- (Колібрі) 



   Народилася  20 
травня у 1973 році 
у Львові. За 
освітою —філолог, 
закінчила Львівський 
та Фрайбурзький 
університети, за 
фахом —журналіст і 
перекладач 
з польської,німецької 
та російської. 

Наталка  Сняданко 



Роман “Фрау Мюллер не налаштована платити більше” 

   Роман  «Фрау Мюллер не 
налаштована платити 
більше» – це історія двох 
подруг дитинства, що 
вирушили до Берліну у 
пошуках кращої долі. 
Сподівання та 
розчарування нового 
життя, родинні взаємини 
та побутові стосунки, 
драйв, пригоди, 
нероздільне кохання та 
пошуки щастя — Соломія 
та Христина пройшли 
через це… 



      Радимо прочитати! 

 2008.-2 Сняданко Н. В. 

    Чебрець в молоці/      
Н.В. Сняданко.-
Х.:Фоліо, 2008.- 218 
с.- (Графіті) 

 

 

 Сняданко Н.В. 

    Колекція пристрастей 
або пригоди молодої 
українки/ Н.В. 
Сняданко.-Х.: Фоліо, 
2008.- 200 с.- (Графіті) 



Сняданко, Н.В. 

     Амаркорд: романи/ 
Н.В. Сняданко.-
Х.:Фоліо,2011.-980 с. 

 

 

 Сняданко, Н.В. 

   Комашина тарзанка: 
повість, оповідання/ 
Н.В. Сняданко.- 
Х.:Фоліо, 2009.-283 
с.- (Графіті) 



Оксана Забужко 

Українська поетеса,письменниця, літературознавець,
 публіцист. Народилася 19 вересня 1960 року в 
місті Луцьк. Закінчила  філософський факультет 
(1977-1982) та аспірантуру з естетики  Київського 
університету імені Тараса Шевченка.   

Сайт Оксани Забужко - http://www.zabuzhko.com/ 
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Забужко О. 

   Філософія 

української ідеї та 

європейський 

контекст: 

франківський 

період/ О. Забужко.-

К.:Факт, 2009.- 156 с. 





 
   В маленькім містечку, 

на березі озера Комо,  

в готелі “Флоренца”, в 

неділю увечері — 

джаз!  

Я тут випадково (як, 

власне, я скрізь 

випадково) —  

і вечір порожній, і ще 

від’їжджати не час…  

                      О.Забужко 

 

  
 «ДЖАЗ ПО-ІТАЛІЙСЬКИ»  

  



Юрій Андрухович 

   Народився 13 березня 1960 року у Івано-
Франківську. У 1982 році закінчив редакторське 
відділення Українського поліграфічного 
Інституту у Львові, а 1991 року – Вищі 
літературні курси при Літінституті ім. 
Горького.   

Сайт Юрія Андруховича 
http://vitaly.rivne.com/andrukhovych/  

http://andrukhovych.com/forum/


Збірка віршів 

Андрухович Ю.І. 

    Екзотичні птахи і 

рослини з додатком 

“Індія”: колекція 

віршів/ Ю.І. 

Андрухович.-Івано- 

Франківськ: Лілея-

НВ, 2002.-112 с. 

      



А це така любовна гра 

 

      А  це  така  любовна  гра:   
кружіння,  дзеркало  і  промінь!  —   
ти  все  одно  підеш  за  грань,   
у  чистий  спомин,  чистий  спомин.   
 
Кружіння!..  Ніби  й  неспроста   
миттєвий  дотик  (чудо  стику!)  —   
на  луг  життя  і  живота   
покласти  б  руку,  теплу  й  тиху…   
 
Ми  надто  близько  —
  марний  знак,   
той  запах  Єви  —  не  інакше!   
Ми  двоє  в  дзеркалі,  однак   
усе  не  так  і  все  не  наше.   
 
Бо  вийду  із  дзеркальних  меж  —   
розвалиться  хистка  будова.   
Ти  в  чистий  спомин  перейдеш,   
слонова  кість,  роса  медова…   
 



Читання без роздумів - ніщо.  

Не зміст книги важливий, а те, про що вона змушує 

замислитися.  



Читання- це стежинка до 

успіху 



Не сумуй і пам'ятай - коли буде важко, бери 

книгу і читай.  

Книги -  друзі які завжди поруч! 



   Презентацію підготувала  завідуюча 

бібліотекою 

Новоушицького фахового коледжу ПДАТУ   
Мельниченко Г.В.  


