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У період підготовки четверто-
го випуску науково-методичного
журналу «Редакторська скриня»,
намагались якнайкраще наблизити
читачів до теми – «Дитячі видан-
ня”. Головним завданням для нас
постало правильне розкриття теми
класифікацій видань для певної
дитячої вікової категорії.

Ми дослідили та проаналізу-
вали нормативні документи ДСТУ
3017-15 (Державний стандарт
України) та СОУ 22.2-02477019-
11 (Стандарт організації України).
Класифікація видань для дітей за
цими відомостями поділяється на
чотири групи:

Перша група – видання для
дітей до 5 років включно;

РЕДАКТОРСЬКА
КОЛОНКА

Друга група – видання для ді-
тей від 6 до 10 років включно;

Третя група – видання для ді-
тей від 11 до 14 років включно;

Четверта група – видання для
підлітків від 15 до 18 років
включно.

Згідно цих чотирьох груп
класифікації проаналізовано від-
мінності щодо оформлення та на-
писання дитячих видань між різ-
ними віковими групами.

На основі цього, було зроб-
лене опитування та інтерв’ювання
спеціалістів цієї сфери, батьків і ді-
тей щодо того, які книги популярні
в місті Житомир та в чому їх пере-
ваги.

Провівши всі дослідження,
переконалися у реалістичній кар-
тині попиту друкованих книг
серед дітей та впливу книг на їх
розвиток. У ході роботи над жур-
налом було вирішено дослідити й
написати про те, як привчити дітей
до читання книг та виховати вун-
деркінда. У написанні цього мате-
ріалу, нам дуже допомогли психо-
логи, і батьки, котрі правильно ви-
ховують своїх дітей, пов’язуючи
їх життя з книгами. Саме вони по-
ділились досвідом і дали декілька
порад, з якими пропонуємо озна-
йомитися у цьому ж випуску.

Досліджуючи класифікацію
дитячих видань, фахівцям варто
розуміти систему дотримання ви-
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мог (норм) до друкування. Тому
у “Редакторській скриньці” вирі-
шили проаналізувати основні ви-
давництва, де видають дитячі вида-
ння. До переліку ввійшли:«Зеле-
ний Пес», «Видавництво Старого
Лева», «АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»,
«Книжковий клуб», «Веселка»,
«Перо», «Ранок», «Лілія».

Кожне з видавництв має
особливу історію та певну леген-
ду створення. Саме це впливає на
бренд книжкових видань і попу-
ляризацію їх в суспільстві.

 Дитячі книги різних видав-
ництв по-своєму особливі й при-
вабливі для читачів. Як ніхто
інший, у цьому розуміються книж-
кові блогери, котрі на протязі три-
валого часу аналізують різні вида-
ння. Вони поділилися з нами своїм
досвідом, який зможете дізнатися
на сторінках видання.

Резюмуємо, що в ході нашої
роботи ми ознайомились із вели-
кою кількістю дитячих видань та
проаналізували їх. Моніторили 
популяризацію видань в Україні,
ознайомились із видавництвами,
які друкують дитячі видання, поз-
найомились з цікавими людьми,
які пишуть матеріали для дітей та
блогерами.

Щасливе майбутнє почина-
ється з книги!

Редактор спец випуску
Катерина Трохимчук

«Редакторська скриня»
– універсальний навчальний
проект, що презентує власні ро-
боти студентів-журналістів, які
самостійно готують до кожного
практичного заняття, узгоджую-
чи свої ідеї з концепцією видання
вибраного «редколегією» нав-
чальної групи.

«Редакторська скриня» є
практико-орієнтованим засобом,
що забезпечує впровадження
міжпредметних зв’язків у проце-
сі фахової підготовки майбутніх
працівників мас-медіа. Із зміс-
том навчально-методичного
журналу «Редакторська скриня»
можна ознайомитися в електрон-
ній бібліотеці ЖДУ ім. І. Франка.

Над номером
працювали:

Відповідальні за номер:
Трохимчук Катерина,
Іжицька Наталія.
Верстальниці:
Овсієнко Олена,
Манзюк Людмила.
Коректорка:
Вавшко-Сторожук
 Вікторія
Білдредакторка:
Данилюк Вікторія

•

•

•

•
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 У вільному доступі в мережі
Інтернет перебувають десятки й
навіть сотні тисяч книг, кожна з
яких унікальна і неповторна. Не
виключенням є те, що поява всес-
вітньо відомої мережі Інтернет
впливатиме на зменшення сус-
пільного інтересу до читання
друкованого виду видань, а саме
книг. Але завдяки Інтернету книги
не тільки не поринули в забуття, а
навпаки- знайшли велику кількість
нових форм для існування. Завдя-
ки технічному прогресу в
сьогоднішній час будь-яку книгу
можна і почитати в інтернеті, і
послухати (аудіокнигу).

 Відповідний метод читання
корисний для тих, хто краще
сприймає інформацію на слух.
Поява електронних книг та аудіо-
книг, набагато спростило спожи-
вання інформації. Тобто, на сучас-
ному етапі читання стало більш
доступним і зручнішим.

Окрім цього, бібліотекарі
задля активної популяризації книг
та читання сьогодні використо-
вують різноманітні методи зацікав-
лення читача. За ініціативи праців-
ників бібліотеки проводяться різ-
номанітні дні та тижні читання,
проводяться гуртки для різних
вікових груп, різного спрямуван-
ня акції та конкурси.

Таким чином збільшується

інтерес до читання книг. Також
сьогодні бібліотеки активно збіль-
шують свої матеріально-технічні
бази. Залучають спонсорів для
поповнення та активного розши-
рення книжних інтернет-центрів.

Варто пам’ятати про між-
народні виставки, ярмарки, фес-
тивалі книг, які відбуваються у
Львові, Києві та інших містах
України, а також за кордоном.
Саме любителі, поціновувачі
книг знайомляться з новинками
відповідно до вподобаного жанру
та автора.

Навіть у сучасному мо-

більному суспільстві, книга

має для людей дуже важливе

значення, а з появою інтер-

нет-ресурсів вона ще й отри-

мала нову форму відображен-

ня. А головне – це те, що ніщо

не зможе замінити людям кни-

гу, а також бажання розвива-

тись і дізнаватисб все нове й

нове.Читання відіграє важливу

роль у формуванні особистості

та виконує освітню й виховну

функцію. Тож читайте більше

книг і ставайте прикладами

для інших. Виховуйте любов до

читання книг у підростаючого

покоління.

 Даруйте друзям книги.

Лідія Жуковець



8

Знайомство дитини з кни-
гою починається від початку на-
родження, коли мама починає
читати їй казки, байки, вірші, опо-
відання. Саме тоді у дитини з’яв-
ляється цікавість до книжок.

У процесі підростання дити-
ни книга стає невід’ємним атри-
бутом її гармонійного розвитку.

Сьогодні на сучасному рин-
ку продажу друкованої продукції
спостерігається велика кількість
різноманітних дитячих книг, які
є орієнтовані на конкретну віко-
ву категорію дітей. Кожна книга,
яку ви купуєте дитині повинна
відповідати її віку, адже від зміс-
ту і, якості книги залежить за-
гальний розвиток світосприйнят-
тя дитини.

Видання для дітей першої

вікової категорії є досить важли-
вим, адже саме з такого віку по-
чинається сприйняття дійсності
та формування розумових здіб-
ностей дитини. Таке завдання
стоїть перед батьками, тому що
вони найперші починають знайо-
мити дитину з книгою та вихову-
вати любов до читання.

 Книги для найменшої
вікової категорії, (до 5 років), по-
винні бути з невеликою
кількістю тексту, яскравими,
якісними та з чіткими ілюст-
раціями. Адже у дітей до 5 років
формується світогляд, і вона
сприймає світ через зображення
та яскраві картинки. Малюкам
також будуть до вподоби книги,
які можна смикати за різнома-
нітні деталі.

ПРО КНИГИ ДЛЯ НАЙМЕНШИХ
АБО

ЧОМУ ВАРТО ПРИСЛУХАТИСЯ
ДО ДУМКИ ФАХІВЦІВ
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Відповідно до державного
стандарту видання для першої
вікової категорії дітей повинні бу-
ти надруковані на папері щіль-
ністю 1 м2 не менше 80 г.Також
важливо, щоб текстовий мате-
ріал не просвічувався на наступ-
ній сторінці.

Щодо використання ілюст-
ративного матеріалу, для першої
вікової категорії, то рекомендова-
ною нормою насиченості цього
матеріалу повинно становити –
75 %.Такий відсоток ілюстрацій
використовується для кращого
сприйняття тексту, адже дитині
простіше уявити певну подію чи
побачити як виглядає описаний
герой. Таке спостереження від-
бувається під час читання книги
батьками, коли дитина розглядає
малюнок і слухає паралельно
опис до цієї картинки. Поверхня
паперу повинна бути гладкою,
без засміченості, без глянцю.

Щодо текстової частини, то
шрифт повинен бути не менше
14 кеглю, такий шрифт або мен-
ший допускається у книгах приз-
начених для читання батьками
дітям. Пропонується, щоб текст
був надрукований чорними бук-
вами на білому фоні, бо занадто
велика різноманітність кольоро-
вого тексту не буде відвертати
увагу від читання.

Фарба, яку використовують
для друку дитячих видань, не по-
винна стиратися від дотиків рук,
тому що від якості видання зале-
жить здоров’я дитини. У зв’язку
з цим у кожному дитячому ви-
данні повинна бути інформація,
що книга пройшла санітарно-
гігієнічну експрертизу та є без-
печною для використання
дітьми.

 Порушення відповідних са-
нітарних норм і правил тягне за
собою дисциплінарну, адмініст-
ративну та кримінальну відпо-
відальність відповідно до чинно-
го законодавства України.

Зазначимо, що діти першої
вікової категорії є більш вразли-
вішими до пізнання навколиш-
нього світу. Тому використання
санітарно-гігієнічних норм, ви-
давничих вимог відповідно до цієї
вікової категорії та увага батьків
є важливими складовими у фор-
муванні майбутнього читача.

Коли потрібно починати чи-
тати своїм дітям? Відповідь на
це запитання передбачувана –
якомога раніше. Фахівці реко-
мендують розмовляти з дитин-
кою та читати їй казки, коли вона
перебуває в утробі матері. Після
народження малюка не зупиняй-
тесь читати!

 Лідія Жуковець
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 ПРО ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Чому дітей у віці 6-10 років важко зацікавити книгою?
Батьки, читаючи своїм малюкам казки й пригоди на ніч, з

раннього віку прищеплюють їм любов до пізнання цікавих книжок
та історій. Проте, розвиток передових технологій і поява різноманіт-
них гаджетів усе більше й більше витісняють книгу не лише з життя
дорослих, а й практично знищують зацікавленість нею дітей. Ваше
чадо може стати байдужим не тільки до художньої літератури, а й
до обов’язкової шкільної програми, адже в смартфонах кожен може
знайти короткий варіант твору, чи навіть, прочитати декілька сайтів
з описом сюжету. Таким чином, перестає активно розвиватись ди-
тяче мислення та увага. Дитина стає неуважною й байдужою до
навчання. Тому неабияк важливо зберегти роль книги.

Батькам варто бути прикладом для наслідування, адже коли
дитина побачить вас за читанням книги, то їй напевне стане цікавою
історія й ви зможете разом її обговорити. Вигадуйте інтерактивні
завдання, що змусить дитину прочитати якомога більше, наприклад,
гра з пошуку цукерок, де в кожній точці схову написана загадка,

аби пройти увесь маршрут. До речі, читання буденних речей теж
чудовий метод, якщо  дитина є зовсім неохочим читачем. На-
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магайтеся разом читати склад каші чи печива, комікси, вигадувати
цікаві історії та навіть їх записувати.

Привчати  чадо до читання важливо з раннього дитинства, аби
не пропустити найсприятливіший момент для цього.

Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей
другої вікової категорії – молодший шкільний вік 6–10 років.

Важливо щоб обрана поліграфічна продукція відповідала всім
стандартам, вимогам та санітарно-епідеміологічній експертизі, в
рамках певної вікової категорії дітей. Будь-які дитячі видання по-
винні мати обов’язкові відомості про вікову категорію, зазначені на
титульному аркуші. Якщо видання призначене для одночасно двох
вікових груп, то воно повинно бути оформлене згідно з вимогами
для молодшої з указаних.

Для дитячих видань заборонено використовувати безшовне
клейове скріплення блоку, розміщення тексту більше, аніж на 2-х
шпальтах сторінки, а також кольоровий чи сірий фон для робочих
зошитів і прописів. Не допускається використання кольорової фарби
для основного тексту та світлих букв на кольоровому чи темному
фоні (виворітній шрифт). Обов’язково враховуйте це, коли будете
купувати дятячу книгу.

Наприклад, видання для дітей молодшого віку, тобто другої
вікової категорії (6-10 років) потребує друку основного тексту шриф-
том не менше 12 мм. Також виключається друк тексту в декілька
шпальт, окрім варіанту, коли це вірші. Відповідно «Гігієнічним
вимогам до друкованої продукції для дітей» рекомендована ілюст-
ративність дитячої поліграфічної продукції складає 30 % від загаль-
ного обсягу книги, журналу чи іншого видання. Для виготовлення
книжок, як і інших дитячих іграшок, дозволяється використовувати
синтетичні та полімерні матеріали, якщо їхня якість і безпека
відповідають «Державним санітарним правилам і нормам безпеки
іграшок та ігор для здоров’я дітей» 1998 року.

Також для друку текстового й ілюстрованого матеріалу видан-
ня дозволено використовувати лише друкарський та книжково-
журнальний папір, уникати дитячих видань, виготовлених із високо
глянцевого крейдового паперу, адже він відбирає блики та чинить
додаткове навантаження на очі.
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                                                Тетяна Монько

Шкідливий для читання
й текст на папері, що має
прозорість зі зворотнього боку
більше, ніж 10%.

При виборі конкретного
виданння слідкуйте, аби воно
мало гладку поверхню папе-
ру, а відсоток білизни паперу
для дитячих видань  6-8 років
становив від 70% до 88%.

Потрібно дотримува-
тись даних вимог, аби читан-
ня книги не спричинило не-
гативний вплив на здоров’я

дитини, в тому числі не призвело до погіршення зору, порушення
постави чи втрати цікавості до книги через неправильне розміщення
тексту, ілюстрацій тощо.

Саме у віці 6-10 років у дитини починається найсприятливіший
період для систематичного засвоєння знань. У школі вона знайо-
миться із книгою та звикає до самостійного читання, проте це зовсім
не означає, що домашні заняття вже не потрібні, адже вони допо-
можуть збагатити знання й ще більше розвиватимуть дитячі на-
вички. Жанри дитячої літератури зазначеного періоду не виріз-
няються особливістю.

Для читання в початковій школі ланці найпопулярнішими
вважаються казки, повісті, оповідання, а також вірші й пісні. Також
маленькі школярі полюбляють читати короткі п’єси, що складають-
ся не більше, як з двох актів. А для розвитку мислення та уяви
педагоги рекомендують дітям 6-10 років самостійно читати загадки,
приказки та прислів’я.

Відмітимо жанр казки – це вже складніше, адже зазвичай такі
тексти більші за обсягом та складніші для сприймання дитиною.
Казка розрахована на те, аби допомогти дитині пізнати саму себе,
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шою цінністю людства. Читаючи
книги, ми щоразу пізнаємо щось
нове й цікаве, розвиваємось.
Однак, у зв`язку з технічним
прогресом, привити любов до
книги сучасним дітям стає деда-
лі важче. Але як все таки заохо-
тити їх читати? Головне – це пра-
вильно обрати книгу. Тому, фа-
хівці пропонують до вашої уваги
5 книг, які точно привернуть ува-
гу вашої дитини та будуть для
неї корисними.

Р. Дж. Паласіо «Диво» –
книга про те, що мужність, доб-
розичливість, почуття гумору та
дружба здатні творити справжні
дива.

Шерон Дрейпер «При-
віт, давай поговоримо»

Історія спонукає замис-
люватися про те, що відбуваєть-
ся в голові людей, які не можуть

говорити і рухатися, приймати і
допомагати людям з обмежени-
ми можливостями.

Оксана Сайко «Новень-
ка та інші історії» – книга зму-
сить замислитись вашу дитину
над темою добра і зла.

Діна Сабітова «Три твої
імені» – проста та чесна книга,
яка допоможе замислитись ва-
шій дитині над цінністю того,
що вона має.

Ольга Громова «Цукро-
âà äèòèí à» – книга допомо-
же виховати в дитині стійкість
до життя.

Пам`ятайте, що книга –

це скарб, яка допомагає нам

відкривати світ, тому допомо-

жіть своїм дітям пізнати

його в найяскравіших барвах.

Анна Криковлюк

 1

 2

3

4

5
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Людмила Шулюк

Цікавий факт. У 2004 році
Уряд України прийняв бюджет,
який зупинив видавництво кни-
жок. 4 лютого Капранови разом
з колегами-письменниками на
знак протесту спалили рукопис
нового роману під Кабінетом
Міністрів України. Акція мала
широкий розголос, і через півро-
ку Уряд змушений був змінити
свій бюджет.

Видавництво «Зелений пес»
є одним із найпрогресивніших
видавництв України. Читацька
аудиторія постійно збільшується
– ростуть тиражі. Сьогодні чи-
тачам пропонується понад 300
книжок. Видавництво надруко-
вує щороку від 50 до 70 новинок.

• Восени 2004 вийшов дру-
ком другий роман Капранових
«Приворотне зілля».

• 2006 читачі побачили тре-
тій їх роман «Розмір має значе-
ння».

• 2007 видали книгу своїх
статей «Закон Братів Капрано-
вих».

• 2008 року презентували
«Нові розділи до «Кобзаря 2000».

• 2009 року видали свою
першу книжку для дітей «Зоряний
вуйко».

• 2010 року вийшов «Кобзар
2000 + Нові розділи + Найновіші
розділи».

• 2011 року –  «Щоденник
моєї секретарки». Влітку вийшла
електронна версія книги, восени –
паперова. Цей роман суттєво
відрізняється від попередніх творів
Братів Капранових.

• 2012 на Форумі видавців
представили друге видання
«Приворотного зілля».

• 2013 видали, як зазначено
в анотації, «для дорослих і дітей,
для батьків, які хочуть, щоб їхні
нащадки виросли українцями», 80-
сторінкову «Мальовану історію
Незалежності України».

Чому видавництво зветь-
ся саме «Зелений Пес»?

У нас є дві версії: перша, що
пес був нормальним, жовто-синім,
а друкар напився і змішав фарби,
от і вийшов зелений.

Друга базується на вірші
Степана Руданського «Зелений
пес». Зелений пес – привід для
знайомства, а редакція, власне, і
знайомить читачів з письмен-
никами.

 Видавництво «Зелений
Пес» подобається і дітям, і
дорослим. Читаючи різноманітні
історії, складається враження,
наче переживаєш всі історії разом
із героями. Тому, хто ще не читав
жодної книги цього видавництва
– рекомендую!
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Книга – це маленький всес-
віт, куди ми поринаємо з голо-
вою. Із самого дитинства бать-
ки купували нам книги та озна-
йомлювали із життям казкових
персонажів. За допомогою книги
ми навчалися розрізняти добро
від зла, правду ві брехні, дружбу
від вигоди. Попри розвиток нау-
кового прогресу, книга залиша-
ється джерелом знань про жит-
тя, відносини, спілкування, мину-
ле та сьогодження.

Багато книг здатні заволоді-
ти увагою дитини з перших сто-
рінок. Для прикладу, ми підібрали
ТОП-7 найпопулярніших і най-
цікавіших, дитячих книг.

«Маленький приннц»
Антуана де Сент-Екзюпері

«Маленький принц» – це
невеличка повість-казка, в якій
багато життєвої мудрості. Голов-
ний персонаж – маленький хлоп-
чик, світ якого відрізняється від
погляду дорослої людини на жит-
тя.

Маленький принц розпові-
дає про свої пригоди, що сталися
на Землі, про неймовірну троян-
ду, яку він залишив там та про
свій астероїд, якого приводив до
ладу.

Маленький принц по-іншому
дивиться на все, що його оточує.
Саме тому, в книзі розповідаєть-

КНИГИ, ЩО НАДИХАЮТЬ
НА ПРИГОДИ
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ся про такі важливі поняття як
любов, дружба, життя, мужність,
відповідальність та вірність. Кни-
гу цікаво читати як дітям, так і
дорослим, адже в кожному образі
персонажів можна впізнати себе.

«Пеппі Довгапанчоха»
Астрід Лінгред

Історія про чудернацьку та
чуйну дев’ятирічну дівчинку, яка
мешкає у маленькому містечку в
Швеції. Вона має руде волосся,
заплетене у кіски, що стирчать
обабіч голови, а обличчя вкрите
ластовинням.

У Пеппі немає батьків. Її та-
то був моряком і плавав по-всьо-
му світі, однак одного разу він не
повернувся з плавання. Пеппі ві-
рить, що він не вмер, а став нег-
ритянським королем, а мама по-

мерла та стала янголом. Однак
дівчинка живе не одна, а з мавпою
– паном Нільссоном і конем.
Поряд із Пеппіною віллою меш-
кають її друзі Аніка та Томмі. А
далі читайте...

«Тореадори з Васюків-
ки» Всеволода Нестайка

Веселі й дотепні пригодниць-
кі історії двох хлопців з прекрасно
розвиненою фантазією. Ява та
Павлуша прості хлопчаки, які
люблять риболовлю, кататися на
велосипеді та грати у футбол. А
ще в обох є талант – притягувати
до себе різні пригоди і з головою
вникати у вир подій. Цих двох ши-
байголів об’єднує щире бажання
прославитись. Для того, щоб



20

здійснити мрію, Ява та Павлуша
намагаються зловити іноземних
шпигунів у своєму селі, стати
тореадороми й багато іншого. Ця
книга про дружбу, вірність та
самопожертву.

«Гаррі Поттер» Джоан
Ролінґ

Події відбуваються навколо
головного героя книги Гаррі Пот-
тера в Школі чарів і чаклунства
Гогвортс. Його найкращими
друзями є Рон Візлі та Герміона
Грейнджер. На чолі Гаррі шрам
у вигляді блискавки, який з’я-
вився, коли Лорд Волдеморт
вбивши батьків хлопчика хотів
вбити і самого Гаррі. Однак, він
єдина людина, яка вижила. Через
це Лорд Волдеморт лютує і праг-
не помсти.

Гаррі та його друзі довгий
час борються проти темних сил
Лорда. Як і будь-яких казках –
перемагає добро.

 Переконайтеся читаючи.

«Снігова королева»
Ганса Християна Андерсена

Казка  оповідає історію про
двох друзів: дівчинку Герду та
хлопчика Кая. Одного дня в очі
хлопчика потрапив уламок люс-
терка, що змінив його світогляд.

На добро та зло Кай почав
реагувати як на щось потворне.
Він стає жорстоким і злим. Опіку
над ним бере незнайома йому
раніше жінка – Снігова королева,
яка використовує Кая у своїх ці-
лях. Вірна подруга Герда вируши-
ла на пошуки Кая. Вона не тіль-
ки знайшла його, а й зцілила.
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КНИЖЕЧКИ
 РУЧНОЇ РОБОТИ

ВІД АЛІНИ КОЗИНСЬКОЇ

особливо дитячий. Видання для
дітей мають свою специфіку. Для
прикладу книги з фетру, які виго-
товляє Аліна Козинська.

Вони, на відміну від інших
книг, на дотик м’які і їх можна ви-
прати. Тому батькам пережива-
ти, що вона забрудниться чи
щось відірветься, нема потреби,
оскільки все можна з легкістю
виправити. Ось що розповідає
про свої книги сама майстриня.

– Виникла ідея зробити кни-
жечку для своїх майбутніх дітей,

Світ книг різноманітний, а

опісля спробувала втілити її в
життя. У результаті вийшла чу-
дова книжечка, після якої вирі-
шила створювати інші. Ну і звіс-
но через соціальні мережі вдало
їх продала. А згодом почала ви-
готовляти ще й на індивідуальні
замовлення.

– Усі ці книжечки ти ви-
конуєш вручну чи маєш допо-
міжну техніку?

– Спочатку виготовляла
вручну, але коли зрозуміла, що
багато шити, то купила швейну
машинку.

– Скільки часу іде на ви-
готовлення однієї книжечки?

– На виготовлення книги іде
від двох до семи днів. Це зале-
жить від її складності і напов-
нення.

– Скільки матеріалу вит-
рачаєш на одну таку книгу?

– Обчислити скільки мате-
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ського фонду культури, лауреат
Всеукраїнського літературного
конкурсу імені Валентина Гра-
бовського та отримала нагороду
в літературній премії «Дідусева
Казка».  У 2013 році письменницю
удостоїли звання лауреата «Гор-
дість міста Житомира» у номінації
«Митець року».

Дитячу книгу віршів Світ-
лани «Ква-сонет» у 2013 році виз-
нали найкращою книгою року у
номінації «Світ дитинства», а
наступного року – книга «Запи-
тайлик».

З 2017 року Світлана Мико-
лаївна очолює Житомирську

обласну організацію Національної
спілку письменників України. А в
продовж останніх 7 років була
керівником в обласній літератур-
 но-мистецькій студії імені Михай-
ла Клименка.

Віршовані твори поетеси пок-
ладені на музику композиторів І.
Островерхого, І. Навоєвої, О.
Коляди, Л. Бойко, С. Смірнової та
Л. Концевич. Також її творчість
опублікована в збірках пісень
«Пломінь буття», «Жайворонок»,
«Заглядає зіронька в криницю»,
«Щасливе свято дітвори», «Пісні
про Житомир» та в збірці
«Музичні барви».

Тетяна Монько

Грабовського. «Перше, що я по-
чула від нього: «Ти маєш прийти
на студію!»», –  зізнається Світ-
лана. Відтоді письменниця стала
відвідувати Обласну літературну
студію імені Бориса Тена. Там во-
на мала змогу познайомитися із
різними талановитими особистос-
тями, в тому числі із письменни-
ком, журналістом, видацем та
громадським діячем Василем
Врублевським, поетом, пись-
менником, перекладачем та гра-
фіком Анатолієм Сіриком, а та-
кож з Юрієм Гудзьом, українсь-
ким поетом, прозаїком, публіцис-
том, художником і філософом.

Прозаїчні та поетичні твори
Світлана Штатська в основно-
му пише для дітей. Письменни-
ця має вісім авторських віршо-
ваних книг, які спрямовані на різ-
ні дитячі вікові категорії та ще
дві окремі поетичні збірки. Її
твори публікуються в різних
журналах та газетах Житомир-
щини і України.

Відмітимо, що у 2008 році
пані Світлана отримала премію
Кабінету Міністрів України «За
особливі досягнення молоді у
розбудові України» в номінації «за
творчі досягнення».

Також Світлана Штатська –
лауреат літературно-мистецької
премії імені Лесі Українки україн-
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 2 КВІТНЯ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
ДИТЯЧОЇ КНИГИ

 Свято було започатковане ще в 1967 році за підтримки
Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY). Засновником якої є німецька
письменниця, журналіст і перекладач Йєлла Лепман.

Щороку, у цей день одна з країн-учасниць Міжнародної ради з
книжок для молоді обирає провідну тему та запрошує автора, який
пише звернення до дітей усього світу, а художник створює відповідний
плакат. У подальшому ці матеріали використовуються для поширення
інтересу до читання. Організатори вважають, що це вагомий вплив
на розвиток підростаючого покоління.

Йєлла Лепман також організувала премію імені Г. Х. Андерсена
для дитячих письменників. Саме 2 квітня, на святі і вручається
премія (кожні 2 роки). На сьогодні  її лауреатами є понад 40 осіб -
(ілюстратори та письменники), в тому числі Астрід Ліндгрен, Джанні
Родарі, Туве Янссон і Джеймс Крюс.

У Міжнародний день дитячої книги зазвичай проводяться різно-
манітні фестивалі, конкурси, виставки, конференції, які присвячені
найкращим книгам світу. Традиційно з нагоди свята представники
IBBY організовують у школах різних країн урочисті заходи для дітей,
зустрічі з авторами й ілюстраторами, конкурси на найкращий твір тощо.
Скрізь, у світі, королем свята вважають Г. Х. Андерсена. У всіх садочках
та школах у цей день проводяться тематичні заходи для дітей.

Цей день покликаний аби привернути увагу усього світу до
дитячої книги. Адже саме книга знайомить маленького читача з
величезним світом довкола, саме вона в перші роки життя формує
як інтелектуальний, так і моральний світ дитини. Тому батьки, як
ніхто, повинні це розуміти, адже саме вони знайомлять діток із каз-
ковим світом книг.  Дитяча книга – перша сходинка до пізнання
безмежного, чарівного, дивовижного світу.

Це свято є ще одним приводом почитати дитині на ніч,
познайомити її з новою книжечкою, а можливо й самим захочеться
перечитати свою улюблену книгу дитинства. Всі заходи в цей день
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ЯК ВИХОВАТИ ВУНДЕРКІНДА?

Багато батьків мріють ви-
ховати свою дитину вундеркін-
дом. Та з чого розпочати? Адже
виховання дитини має велике
значення на ранніх етапах.

Багато психологів виокрем-
люють ряд рекомендацій, які
сприятимуть розвиткові дитини.

Дайте можливість дитині
висловлювати власну думку.
Спілкуйтеся якомога більше.
Розмовляйте на різноманітні
теми граючись. Відповідайте
на усі питання, що цікавлять
малюка.

Не потрібно у дитині втілю-
вати свої нереалізовані мрії.

Дайте їм можливість зай-
матися улюбленою справою.

Фізичний розвиток відіграє
дуже важливу роль у розвитку
дитини.

Завдяки спорту поліпшу-
ється координація, самопочуття,
знімається напруження, особли-
во після розумової активності.

Перевтома негативно відо-
бражається на самопочутті, ви-
никає апатія, знижується імуні-
тет, можливі нервові зриви. Щоб
цього не допустити варто поєд-
нувати навчання з відпочинком.

• Спілкуйтеся

• Не нав’язуйте свою
думку

• Займайтеся спортом

• Не примушуйте
дитину до чогось

• Не допускайте
перевтоми
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• Демонструйте дитині ті дії, про які йдеться у віршах і
потішках.

• Виконуйте дії героїв казок самі або ж з дітками (буцайте за
козу рогату, топайте за ведмедика клишоногого і ричіть за тигра)

• Як тільки образ книги набридне дитині, припиніть читання,
відкладіть її на день.

• Якщо ви почали читати малюкові казку, а він заснув або
відволікся, то наступного разу доведеться починати з першої
сторінки. Таким маленьким дітям поки що складно запам’ятову-
вати і поєднувати в голові різні епізоди однієї історії.

• Не лінуйтеся читати один і той же твір декілька разів, якщо
про це просить маленький консерватор  Використовуйте любов дітей
до повторення, щоб вчити вірші та історії напам’ять.

• Не бійтеся братися за тексти з незнайомими дитині словами.
По-перше, швидше за все, вона розуміє куди більше, ніж вам здається.
А по-друге, розширення словникового запасу пришвидшить розвиток
мови.

Що читати?
Художні історії.
Історії про все на світі, особливо за участі тваринок або дітей.

Книжки серії «Що я люблю» насамперед цінні тим, що фактично
розповідають про життя самої дитини: її ігри,  сім’ю, будні. Не
завантажені  текстом і особливим сюжетом, але з милими
ілюстраціями, які подобаються малюкам.

Книжки-роздягалки.
Ті, що майже без тексту, але з цікавими ілюстраціями та купою

детальок, які можна роздивлятися і обговорювати.
Книжки пізнавальні і розвивальні.
Це – різноманітні ілюстровані енциклопедії, це і книжки серії

«Цікаво знати», «Хто сховався?», «Що це?» та інші.
Книжки від творчої майстерні «Аграфка»
автори якої Романа Романишин та Андрій Лесів. Серед видань

– книжки українських і польських письменників Грицька Чубая,
Богдана-Ігоря Антонича, Івана Франка, та інших.

Вікторія Вавшко–Сторожук
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ЯК ПРИВЧИТИ
ДИТИНУ ДО
ЧИТАННЯ?

Практичний психолог

міського центру соціальних

служб для сім’ї та молоді
міста Хмельницький Ольга Захожа

зауважила, що дітям потрібно

купувати хороші книги.

Читати потрібно ще змалеч-
ку. У процесі читання книги роз-
вивається уявлення, малюку лег-
ше перебороти стреси та страхи,
за допомогою книги дітям легше
ï î ÿñí èòè, ù î  òàêå äî áðî  ³ çëî .
Í àéêðàù èì  ï ðèêëàäî ì  äëÿ ä³òåé
º ¿õ áàòüêè, ÿê³ ì àþ òü ï î äàâàòè
ï ðèêëàä äëÿ í àñë³äóâàí í ÿ.

Ó â³ö³ 12-13 ðî ê³â ä³òè çàç-
âè÷àé ø óêàþ òü àëüòåðí àòèâó
êí èæö³, í àòî ì ³ñòü ãðàþ òü ó êî ì -
ï ’þ òåðí ³ ³ãðè, ï åðåãëÿäàþ òü ô³ëü-
ì è ÷è ñåð³àëè, òî ì ó áàòüêàì  ï î ò-
ð³áí î  ï ³ä³áðàòè ë³òåðàòóðó áëèçü-
êó çàõî ï ëåí í þ  äèòèí è.

Àáè ï ðèâ÷èòè äèòèí ó äî  ÷è-
òàí í ÿ, áàòüêè ï î âèí í ³ ñàì ³ ï ðî -
÷èòàòè êí èãó, ÿêà á ñï î äî áàëàñü
äèòèí ³, ³ ðî çï î â³ñòè ï ðî  ñâî ¿
âðàæåí í ÿ. Öå ï î êàæå, ù î  áàòüêè
òåæ ó òðåí ä³, ³ âàø ³ ³í òåðåñè
ñï ³âï àäàþ òü.

Три види батьків
Батьки, які насильним

шляхом змушують

дитину читати

Вони з криками пояс-
нюють, що читання є корисним,
відбирають усі гаджети, заборо-
няють дивитись телевізор, гуля-
ти з друзями допоки не почи-
тають певну кількість сторінок.
Такі батька не читають книжки
у присутності дитини, не дають
їй ніякого вибору для читання, а
змушують читати шкільну прог-
раму чи те, що читали самі в ди-
тинстві.

 Варто пам’ятати, що із са-
мого раннього віку дитині пот-
рібно читати, нехай то будуть ко-
лискові чи різні казочки.

Поки дитина маленька, ста-
райтеся читати їй про тваринок,
адже коли ви читатимете про
принців і принцес, вона вас не зро-
зуміє. Діти полюбляють емоцій-
не читання, можна ще ставити
різні сценки, дитині сподобаєть-
ся. Не лише мама повинна бути
зацікавлена у цьому ділі, але й та-
то. Коли маля підросте, давайте
дитині книжечку, нехай тримає її
у руках, гортає.
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Батьки, які

некомпетентні у вікових

категоріях, щодо вибору

книг, купують не ту книгу

Видання залежно від вікової
категорії читачів поділяються на
IV групи:

– І група (видання для дітей
віком до 5 років включно);

– II група (видання для ді-
тей віком від 6 до 10 років);

– III група (видання для ді-
тей віком від 11 до 14 років );

– IV група (видання для під-
літків від 15 до 18 років ).

Коли купуєте дитині книгу
III групи, але їй ще не має навіть
6-ти років вона не зрозуміє про-
читаного, і як результат, це ві-
діб’є у неї бажання надалі чита-
ти будь-що.

Пропонуємо розглянути різ-
ні форми книжок за віковими
категоріями, які до них пасують.
Не забувайте, що читати потріб-
но те, що малюку подобається.

 до 1 року: колискові,
книжки-картонки з реалістични-
ми малюнками, книжки з ткани-
ни із різними текстурами, книж-
ки з піснями.

1-3 роки: римовані книжки-
картинки, книжки з піснями, книж-
ки-картонки з короткими оповідан-
нями.

3-5 років: абетки, книжки з

піснями, книжки-картинки, ри-
мовані тексти тощо.

Яка користь від книг?
 Читання книг збільшує

словниковий запас дитини. Чадо
чує нові слова,  запам’ятовує їх,
потім використовуватиме у житті.
Якщо у книзі є незрозумілі дитині
слова, необхідно наводити прик-
лади з життя, що означає певне
слово.

 Читання книг розширює
світогляд. Задавайте дитині різ-
номанітні питання під час чи-
тання. Якщо книга про квіти, за-
питайте: яка улюблена квітка,  а
якщо про тварин – аналогічно.

Книги розвивають креатив-
ність і творче мислення. Дуже
добре, коли батьки читають кни-
гу виразно, наприклад, копіюючи
голоси тварин; описують темний-
темний ліс грубим голосом, тоді
дитина буде відчувати себе при-
сутньою у тій атмосфері.

  Книги вчать вибудовувати
адже у них завжди є добро і зло,
стосунки між людьми, адже у
них завжди є добро і зло, хороші
персонажі та погані. Мораль у
книгах закладає  бачення власної
картини світу. Тому обов’язково
після читання з дитиною обгово-
рюйте сюжет і робіть висновки.

Людмила Манзюк
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ІГРИ

ГРА «ВІДГАДАЙ!»
У цю гру можна грати вдома, на прогулянці, по до-

розі до садочка, в парк.
Правила гри:
• Загадайте дитині предмет, який знаходиться нав-

коло вас. Він повинен бути знайомий дитині.
•• Поясніть, що ви загадали. Дайте підказку: колір,

форма, розмір (основна характеристика), або перша
літера, з якої починається слово-відгадка.

••• Нехай дитина за допомогою додаткових питань
спробує вгадати, який саме предмет ви загадали.

•••• Згодом поміняйтесь ролями. Запропонуйте ди-
тині придумати загадку самостійно та загадати її вам.

ГРА «КНИГА ПРО МЕНЕ»
Пропонуємо виготовити з дитиною «особливу» книжку, в

якій вона буде головним героєм!
Реквізит: Картинки. Фотографії вашої дитини та інших

членів родини. Дитячі малюнки. Ножиці. Клей. Степлер. Ручка.
Правила гри:
• Зробіть із аркушів цупкого паперу альбом. 
•• Наклейте в альбом фото та малюнки. Можуть бути фото

дитини та родини, колажі про мрії вашого малюка, предмети, які
він хоче мати. Можна писати до них хороші підписи.

••• Коли книга буде завершена, прочитайте її разом із дити-
ною.

Така гра для всіх членів сім’ї може бути довготривалою.
Похваліть дитину. Повертайтеся до цієї роботи, коли у вас або в
дитини з’являться нові цікаві ідеї. Хай така книга  має велике
значення для кожного і буде родинною цінністю.
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У період національного від-
родження видавництво приділяє
значну увагу історичній темати-
ці. Так для молодого покоління
значними тиражами друкуються
книги «Українські билини», «По-
вість минулих літ», «Слово про
Ігорів похід», «Українські думи»,
«Історія русів», «Буквар».
Видавництво «Веселка» хви-
люється за інтелектуальне ви-
ховання молоді, пропагуючи ду-
ховні та моральні цінності. Їх про-
дукція підходить для різних ві-
кових груп, дітей та також і
бать-ків та вчителів.

 Відмітимо, що державна
аудиторська служба України та
її міжрегіональні територіальні
органи провели аудит діяльності
видавництв, підпорядкованих
Державному комітету телеба-
чення і радіомовлення України,
за період з 01.01.2014 до
31.08.2017. За її результатами,
видавництво «Веселка» на
сучасному ринку є неконкурен-
тоспроможним.

«Видавництво «Веселка»
переживало і переживає складні
часи. Однак завдяки революції
Гідності та хвилі патріотизму,
дехто взявся за такі речі як во-
лонтерство. Державна підтримка
знову відновилася. Потрібно
виправляти ситуацію», –

чик з планети «Ч» та Вогняні пси».
За 85 роки діяльності «Ве-

селка» видала більше ніж 10 ти-
сяч назв видань, тираж яких сяг-
нув більше як 1 мільярд 500 міль-
йон екземплярів. Серед них ху-
дожня література, фольклор, піз-
навальні, науково-художні та до-
відкові видання. Це веселковий
Всесвіт, на якому виросло та ще
виросте не одне покоління дітей,
які будуть прагнути постійного
пізнання нового через книгу.

Видавництво «Веселка» в
Україні має найбільший досвід та
історію серед продукції дитячої
літератури. В основному, 99% книг
видаються державною мовою, та
1% мовами національних меншин,
серед яких болгарська, польська.
англійська, іспанська, німецька.

Дитяче видавництво створи-
ло чимало легендарних серій, які
діти полюбили в усіх куточках
України та далеко за її межами.
Сьогодні такі дитячі книги як
«Книжки народів світу», «Укра-
їнській данині», «Дванадцять мі-
сяців» вважаються символами
дитячої літератури. Саме за цими
книгами проходило дитинство
багатьох зокрема і моє. Завдяки
«Веселці» світ побачив дитячі
твори майже всіх класиків
України.
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«ВИДАВНИЦТВО
СТАРОГО ЛЕВА»
ЗАСНОВАНЕ З ЛЕГЕНДИ

Славнозвісна легенда «Ви-
давництва Старого Лева» розпо-
відає про цього ж мандрівника  –
Старого Лева, який оселявся у
місті Львів. Він був щирий прия-
тель дітей,  мандрував різними
країнами та місцями нашої пла-
нети. Звідти привозив оповіді,
історії та цікаві казки, і колекціо-
нував це у свої величезній залі,
де зібрані всі сувеніри й розповіді
з цих подорожей. Одного разу,
Старому Левові стало дуже сум-
но, від того, що його витвори ніх-
то не бачить. Тому, він вирішив
видавати особливі книги саме
для дітей. Зустріти його ми не
зможемо, оскільки всі видавничі
повноваження він передав своїм
друзям, через своє королівське
походження. Поки його друзі на-
полегливо працюють, Старий Лев
мандрує і привозить чарівні роз-

повіді та казки. Саме ця легенда
є основоположницею усіє діяль-
ності та історії видавництва.

«Історія видавництва Старо-
го Лева» – це історія великої аван-
тюри. Окрім відчайдушності у
нас нічого більше й не було. Ве-
зіння для початківців – те, що зіг-
рало ключову роль у нашому
житті та житті Старого Лева.
Майже вісімнадцять років тому,
перший телефонний дзвінок став
для нас щасливим, адже ми отри-
мали спонсора для свого першого
видання Дарії Цвик «Малятам і
батькам». Наші зустрічі з обго-
ворення дизайну цієї книги від-
бувалися у кав’ярні міста Львів,
яка досі нам нагадує про перші
роки роботи» –  ділиться спога-
дами Мар’яна Савка, головний
редактор та співзасновниця ви-
давництва.

«Двоє молодих людей з нульовим капіталом у кишені

вирішили зробити щось особливе – видавати надзвичайні

книги для дітей».



45



46



47

обрали серед більш ніж 50 кандидатів на цю посаду. Велику роль
зіграв мій досвід – я працювала журналісткою, вмію писати новини,
репортажі, інтерв’ю, я працювала копірайтеркою, тож теж трохи
вмію писати рекламні тексти, я працювала SMM-ницею, тож добре
знайома з алгоритмами і потребами соціальних мереж, я вмію
знімати й монтувати відео, можу редагувати звук для радіо.
Заплатили? Якби ж всі ці знання, вміння і досвід можна було так
просто купити. Бо не гроші працюватимуть, а ти – сам або сама.
Навчання на магістратурі  у Школі журналістики УКУ дало мені
більше, ніж професійний розвиток і знання. Тут формується
спільнота, тут говорять про цінності, тут на першому місці людина,
а вже потім її посади/особливості/переваги чи недоліки. Там мене
навчили вміти казати «вибачте» і «дякую». Прості, здавалося б,
речі, але часто ми ними нехтуємо, хоч і розуміємо, що комусь цього
слова в певній ситуації якраз і не вистачає. Ну бо не хочемо зайвий
раз принижуватися (як нам здається) або ще знаходимо собі
відмазки.

Я працюю в PR-відділі видавництва. Не зовсім видавнича
справа і редагування, і не зовсім журналістика. Зараз мені
знадобилися усі вищеперелічені досвіди. Ну і спасибі ЖДУ, що я не
лякаюсь, коли в редакції говорять професійною термінологією і не
ставлю дурних питань, якщо йдеться про стандарти. Вибачте, але
вирости професійно мені допомогли численні тренінги та майстер-
класи з журналістики, програми стажувань у різних редакціях (чи
то регіональних, чи то всеукраїнських) в різних містах.

Але власне завдяки тому, що я розвивалась професійно,
дописувала у різні видання, я мала більше досвіду, аби вступити на
магістерку в омріяну Школу журналістики УКУ. Тут мені не лише
дали ґрунт, аби розвиватися, але й підштовхували до цього, коли,
здавалося, сил не лишалося зовсім, мотивували не зламатися, навіть
коли ти спиш по 2-3 години на добу, або лишаєшся на ніч працювати
в ньюзрумі.

Мені тепер не страшно шукати нових можливостей, розвитку,
працювати більше, недосипати тощо. Вибачте, але чуда не буде
ніколи. І за це я дякую.

Олена Семенюк
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Видавництво «Ранок» – це Харківське видавництво, яке
спеціалізується на навчальній, методичній та дитячій літературі.
З моменту заснування, видавництво займалося створенням
збірників для тем з англійської мови. Текст збірників був
написаний власноруч. Згодом така серія набула популярності й
подала поштовх для подальшого розвитку видавництва.

Після цього моменту видавництво змогло стійко влашту-
ватись у видавничі ряди  і тепер, щороку видає близько 600
нових книжок, наклад яких складає 1,5–2 млн. примірників.
Також «Ранок» випускають понад 40 серій дитячих книг та
постійно обновлюють перелік навчальних і методичних
посібників.

Серед видань виділимо топ-10 продажів моніто-

рингом думок читачів на Міжнародному книжковому

фестивалі «Книжковий Арсенал»:

1. Жахлива книжка: збірник страшних історій
2. Світ чекає на відкриття. Вітер і повітря
3. Створюй відеоігри за допомогою Скретч
4. Як приборкати дракона 3
5. Енциклопедія видатних винаходів
6. Життєві уроки. Гроші не ростуть на дереві
7. Дітям про науку. Біологія
8. Безліч емоцій
9. Навчальний вімельбух  «Від А до Я»
10. Щоденник Ніккі 1: Не таке вже й казкове життя

Матеріал підготувала Анна Аксентієва
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   ТВОРЧА РОБОТА   СТУДЕНТІВ

 

  Дж. Р. Р. Толкін

«Братство персня»

Це захопливий пригодницький
роман і, водночас, сповнена глибокої
мудрості книга.

Почергово то комічна й до-
машня, то епічна, а подекуди стра-
хітлива оповідь переходить через
нескінченні зміни чудово описаних
сцен і характерів.

 
 Серія книг про Гаррі Поттера

англійської письменниці Джоан Роулінг
є моєю улюбленою.  Жанр серії (фан-
тастичний роман) та її сюжет є надз-
вичайно захоплюючими.  Незважаючи
на те,  що серія написана для дітей,
вона має мільйони прихильників по
всьому світу серед дорослих.

Олена Овсієнко

Олена Овсієнко

Альона Єрмоленко
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   ТВОРЧА РОБОТА   СТУДЕНТІВ

 
 Незвичайні професії.

 Юлія Коломієць, Алла

Гутніченко. Мені ця книжка
подобалася, бо в ній багато
картинок та цікаво розказано
про різні професії. А ще вона ве-
лика, і я наче малесенька
поринала у її світ, залишаючи
реальний.

 
 «Усміхаки» – це просто книга про

собак, це ціла інструкція як знайти  най-
кращого друга. Автор книги, Лариса
Денисенко, розповідає про те як
потрібно доглядати за своїм
улюбленцем, не приховуючи правди у
цій не легкій справі. Адже собачки – це
не просто пухнасті іграшки, а живі
тварини які мають власний характер.

Вікторія

Вавшко–Сторожук

Анна

Аксентієва

Анна Аксєнтієва
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Книга Марка Твена

«Пригоди Тома Сойєра»

– це моя перша прочитана
книга. Пам’ятаю, читала
її та переживала за долю
всіх героїв. Історія про хо-
роброго хлопчика
залишила світлу пляму в
моїй дівочій пам’яті.

 
 Дві прекрасні книги: «Падіння

кумирів» та «Форрест Гамп».
Перша – то моє знайомство з
філософією та розумами Ніцше,
який закликав бути вільними від
моралі і стереотипів, нав’язаних, на
його думку, релігією і «великими»
філософами.

 «Форрест Гамп», знаєте, це
саме та книга, яку класно читати
під час літнього відпочинку, лежачи
на травичці в променях сонця та по-
пиваючи кваску. Що вона дала мені?
Трохи добра, і ще одне,

низький IQ – не вирок.

Марія Чумальчук

Наталія

Іжицька
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Людмила Манзюк

«Книга Українські

í àðî äí ³ êàçêè» є моєю
найулюбленішою, адже
вміщає в себе цікаві та теплі
історії, які навчають діток від-
різняти добро від зла, брехню
від правди і вчать шанобливо-
го ставлення до своїх рідних.

Це моя перша книжка,
яку мені читали мої батьки.
Пам'ятаю ще як татусь міняв
інтонацю, коли читав різних
героїв. Саме цікаве читання
батьків прищепило мені лю-
бов до читтання книг.

 
 

Вікторія Данилюк

«Записки про Шерлока

Холмса» Артур Конан Дойл. Це
захоплююча книга про пригоди
Шерлока Холмса і доктора
Ватсона. Знаменитий детектив
розкриває неймовірно заплутані
справи і безстрашно вступає в
сутичку з найбільшим лиходієм
свого часу.

Людмила Манзюк



54

«МАЛЕНЬКИЙ
ЩОДЕННИК,
ВЕЛИКОГО
ПИСЬМЕННИКА»

Ця історія трапилася

в одному невеличкому містечку, де люди були привітні, веселі та
обожнювали читати. І був у містечку красиво-яскравий магазин
книг. Туди щомісяця потрапляли нові й нові книги.

Усі книги любили вихвалятися один перед одним своїми перева-
гами, бо кожна з книжечок мріяла потрапити до читача. І неабиякого,
а дбайливого: щоб не бруднив, сторінок не виривав, не кидав будь-
де, а читав. Але ніхто із людей того не чув. Вдень в магазин заходи-
ло багато відвідувачів і книги здебільшого мовчали, щоб не прогави-
ти свого читача. А в ночі вони розповідали цікаві історії зі своїх
сторінок. Усім було весело, кожен мав, що сказати. Лиш одна кни-
жечка журилася, бо в ній крім казок, було багато порожніх сторінок.
Це був щоденник, куди можна дописувати власні казкові історії.

Кожного дня, коли люди брали щоденника до рук і повертали
назад на поличку, він сумно зітхав. Його ніхто не купить, бо кому
потрібні пусті сторінки? Інші книжечки втішали його, казали, що він
– особливий.

Одного дня на дверях магазину задзвенів дзвіночок. До книгарні
зайшла красива жінка, привіталась із продавцем і попрямувала роз-
глядати вітрини з книгами. Вона довго перегортала книги, та нічого
не знаходила. Підійшов продавець:

– Чи можу я Вам допомогти?
– Я шукаю книжечку на подарунок своєму сину Васильку.

Завтра у нього день народження. І він дуже полюбляє читати казки,
пригодницькі оповідання. А ще він мріє стати письменником. І я
хочу купити йому таку книжечку, яка буде його надихати.

– Я допоможу Вам, – сказав продавець.

Казка

від однієї студентки
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 Усі книжечки загомоніли: «О! це, напевно, буде власник щоден-
ника. Він буде щасливий і не буде більше сумувати!». Продовець
ізжінкою пройшли між рядами вітрин із книгами, і зупинилися біля
полиці, де чекав щоденник. Продавець взяв його до рук і промовив:

– Ось у нас є така книжечка, її ніхто не купує, бо вона не для
всіх. Таку Ви не знайдете більше ніде. У ній можна записувати свої
оповідання, є казочки, в яких потрібно дописувати кінцівку. Я думаю,
що Вашому сину вона дуже сподобається.

– «Маленький щоденник великого письменника», – прочитала
на обкладинці жінка. Вона з цікавістю перегорнула сторінки. – Це
саме те, що мені потрібно. Я її купую!

– Чудово! – відповів продавець.
Допоки вони йшли до каси, всі книжечки вітали щоденника і

бажали потрапити в добрі руки. Йому було радісно і він замріявся
про те, як його гортає маленький хлопчик Василько...

– Щось тут темно. Я нічого не бачу. Мені не зручно, тісно й
страшно. Де я? Що зі мною твориться? – схаменувся щоденник.

Він відчув, як летить у повітрі. Злякався. Але раптом почув,
як хтось гукає хлопчика на ім’я Василько. І тут він згадав, що його
купили для подарунка і, напевно, загрнули в подарунковий пакет.

– То ось чому тут темно, – тихенько промовив щоденник. І
став чекати, коли ж його розгорнуть.

Він чув, як радів Василько, як дякував мамі за подарунок і ка-
зав, що такої книжечки в нього ще не було. А щоденник і сам тішив-
ся, що його придбали, бо знав для чого в ньому скільки порожніх
сторінок. Він був особливою книжечкою, де будуть з’являтися нові
історії.

Коли його розгорнули, то він побачив рудоволосого хлопчика і
ту саму жінку, з якою познайомився в магазині. У світлій кімнаті на
поличках стояли книги. Щоденнику стало спокійно, бо він потрапив
до хороших рук, і з ним нічого жахливого не станеться.

Василько сів за свій стіл, відкрив першу сторінку книги й краси-
вими літерами написав «Щоденник Василька». З того часу книга
більше ніколи не сумувала, а з нетерпінням чекала, коли на його
сторінках з’явиться нова казочка чи оповідання від Василька.

Вікторія Вавшко-Сторожук


