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ПЕРЕДМОВА

Бібліографічний дайджест «Золоті письменники України» 
підготовлено з метою ознайомити з письменниками, які у 2013-2014 
роках були відзначені преміями та здобули перемоги у літературних 
та книжкових конкурсах. У виданні представлено лауреатів 
найавторитетнішої  Національної премії імені Тараса Шевченка,  
премії Лесі Українки, Всеукраїнських конкурсів «Коронація слова», 
«Краща книга України», «Книга року ВВС» (Бі-Бі-Сі), «Ярославів Вал», 
обласного літературного конкурсу «Краща книга року» та  премії  
«Найкраща книга Форуму видавців – 2014» (місто Львів).   

В кінці дайджеста додається список статей «Що читати: пропонує 
бібліотекар», надрукованих на літературній сторінці Чернігівської 
обласної газети «Деснянська правда». Автор публікацій Світлана 
Брагінець, завідувачка відділу комплектування та обробки літератури 
Центральної бібліотеки імені М.М.Коцюбинського, укладач й даного 
видання, рекомендує до читання сучасних українських письменників, 
нові книги яких надійшли до бібліотек Чернігівської міської  ЦБС у 
2014 році. 

Видання стане у нагоді бібліотекарям, вчителям, широкому колу 
користувачів та усім, хто цікавиться новинками сучасної української 
літератури.
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ЗОЛОТІ ПИСЬМЕННИКИ УКРАЇНИ

Всеукраїнський конкурс романів, кіносценаріїв та п’єс «Коронація 
слова» відкрив для читачів імена таких нині відомих письменниць, як 
Ірен Роздобудько, Марина Гримич, Анна Хома, Галина Вдовиченко, 
Оксана Забужко, Галина Пагутяк та інші.

Сьогодні усім, хто цікавиться сучасною українською літературою, 
добре відоме ім’я Марії Матіос. Бестселерами стали такі її твори, як 
«Солодка Даруся»,  «Майже ніколи не навпаки», «Щоденник страченої», 
«Фуршет», «Москалиця».

Молодше покоління жінок-письменниць представляють такі 
авторки, як Лариса Денисенко, Наталка Сняданко, Леся Демська, 
Наталя Очкур, Ольга Компанієць, Оксана Пахльовська й інші.

Плідно працюють для читацького загалу літератори Чернігівщини. 
Серед них Сергій Дзюба, Михась Ткач, Сергій Коваль, Тетяна Пакалюк, 
Олена Печорна та інші.

Лауреатами Чернігівського обласного літературного конкурсу 
«Краща книга року – 2013» були відзначені в таких номінаціях:

Наукова література
І місце – «Спалені села і селища Чернігівщини в 1941-1942 роках: злочи-
ни проти цивільного населення»/ упоряд.: С.Бутко,                  О.Лисенко
І місце – «Літопис доль та днів минулих» / упоряд. Г.Адруг-Дараган, 
С.Горобець, А.Курданов
ІІ місце – С. Павленко «Мікропотоніми Чернігово-Сіверщини».
ІІІ місце – «Чернігівська переписна книга 1666 року» / упоряд.  І.Ситий, 
С.Горобець

Науково-популярна література
І місце – М.Ткач «Раю мій, розмаю. Родовід»
ІІ місце – «Віддані магії неба: (спроба дослідження історії цивіль-
ної авіації Чернігівщини)» / кер. проекту І.Аліфіренко, авт.-упоряд. 
В.Солоннікова
ІІІ місце – О.Добриця «Забута спадщина»

Публіцистика
ІІ місце – «Від любові до болю. Творчий портрет Михася Ткача» / упо-
ряд. В.Сапон
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ІІІ місце – Л.Григор’єва, В.Григор’єв «Герои Добрянских лесов»

Поезія
І місце – М.Ткаченко, Н.Ткаченко, О.Білоцвіт «Сонце сходить для Тебе»,  
Н.Ткаченко «Космея»
ІІ місце – В.Михайленко «Маленька дівчинка на острові весни…»
ІІІ місце – С.Коваль «Дивосвіт»

Проза
І місце – В.Сапон «Страсбурзький пиріг»
ІІ місце – О.Брик «Любов і зрада»
ІІІ місце – Л.Махіна «Слово честі»

Література для дітей та юнацтва
І місце – Л.Шутько «Закон радості»
ІІ місце – Л.Ткач «Їсти хочу і лежати»
ІІІ місце – Т.Пакалюк «Таємниці старого Седнева». Ч. 1, ч. 2

Видавець року
Видавець – Лозовий Валерій.

Премію міського голови отримали Сергій Бутко та Олена Лисенко 
за книгу «Спалені села і селища Чернігівщини в 1941-1942 роках: 
злочини проти цивільного населення».

Письменник-патріот, письменник-гуманіст Мирослав Дочинець 
у своїх багатогранних творах став на захист української мови, 
культури, національної духовності. Удостоєний найавторитетнішої 
Шевченківської премії за роман «Криничар. Діяріюш найбагатшого 
чоловіка Мукачівської домінії»  та «Горянин. Води господніх русел».

Лауреатом премії Лесі Українки за 2013 рік у номінації «Літературні 
твори для дітей та юнацтва» перемогу здобула Надія Гуменюк за свою 
книгу «Шуршик В. та інші: Казки з Яринчиного саду» (видавництво 
«Навчальна книга – Богдан»).

Визначені переможці Всеукраїнського конкурсу «Краща книга 
України».

Гран-прі 2013 року та спеціальний приз «Кришталева книга» 
присуджено видавництву «Либідь» за видання «Скарбниця потребна 
і пожиточна». У цій книзі, упорядником якої є лауреат Шевченківської 
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премії Валерій Шевчук, зібрано історично-літературні пам’ятки ХІ-
ХУІІІ ст., що вийшли зі стін українських монастирів. До книги увійшли 
переважно малознані, а то й зовсім незнані матеріали. Видання 
ілюстровано пам’ятками образотворчого мистецтва.

Всього на конкурс, що проводиться у десяти номінаціях, цього 
року від видавництв та видавничих організацій України надійшло 87 
книжок.

Зокрема, у номінації «Моя країна» кращою названа книга 
«Український пантеон» видавництва «Балтія-Друк». У номінації 
«Життя славетних» перемогу здобула книга В. Рожка «Стефан Турчак» 
видавництва «Либідь», у номінації «Світ дитинства» – книга «Казки 
для малюків» (укладач Борзова В. В.) видавництва «Чайка», у номінації 
«Арт-книжка» – книга Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкурі» 
видавництва «АДЕФ-Україна». Книга «Із української старовини» 
видавництва «Букрек» перемогла у номінації «З глибин знань».

Книги видавництва «Старого Лева» – «Дідо-Всевідо» О. Гавро-
ша та «Пора плодів і квітів» М. Савки – названі кращими у номіна-
ціях «Проза» та «Поезія» відповідно. Видавництво «Фоліо» із книгою             
А. Куркова «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» перемогло у номі-
нації «Бестселер». Кращим у номінації «Мистецтво друку» визнано ви-
дання «Собор святого князя Володимира» видавництва «Київське то-
вариство «Купола».

Також дипломами другого і третього ступеня відзначені книги 
видавництв «ІМЕКС-ЛТД», «Десна-поліграф», «Видавничий дім 
«Академ-Періодика», «Консоль», «АСМІ», «Апріорі», «Книга-плюс», 
«Карпати» тощо. 

Переможці «Книги року ВВС – 2013» (Бі-Бі-Сі): Ярослав Мельник 
та Мар’яна і Тарас Прохаськи.

Переможці Всеукраїнського конкурсу «Коронація слова 2014»: 

Романи
І премія – Тетяна Белімова «Вільний світ», місто Київ
ІІ премія – Андрій Процайло «Привид безрукого ката», місто Львів
ІІІ премія – Владислав Івченко «Паничі», місто Суми
Дипломант – Оксана Радушинська «Коли сонце було стозрячим. Аму-
лет волхва», містоСтарокостянтинів
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Прозові твори для дітей
І премія – Олена Колінько «Вітри великого лугу», місто Полтава

Кіносценарії
І премія – Віра Мельник «Легенда про Сковороду», місто Київ
ІІ премія – Олена Рубашевська «Егоїст повинен бути мертвим», місто
Донецьк
ІІІ премія – Іван-Вячеслав Сергієнко «Спасена Марія», місто Київ

Кіносценарії для дітей
І премія – Юрій Васюк «Комарик», містоЧернігів

П’єси
І премія – Олексій Дроздовський «Батяри, брати батяри!»,  м. Київ
ІІ премія – Оксана Смола «Будинок милосердя», м. Баштанка
ІІІ премія – Олесь Гриб «Гільйотина», м. Київ

П’єси для дітей
І премія – Віктор Міроненко «Казка про казку», м. Рівне

Пісенна лірика
І премія – Оксана Шеренгова «Київська осінь», м. Корсунь-Шевченків-
ський
ІІ премія – Вікторія Амеліна«Україна росте без мами», м.Львів
ІІІ премія – Валентин Пащенко «Сліпий скрипаль», м. Запоріжжя
ІІІ премія – Дарина Гладун «+29», м.Хмельницький
Дипломант – Наталія Ліщинська «Рідна потвора», м. Львів
Дипломант – Марія Ткачівська «Не вмію дихати без тебе», м. Івано-
Франківськ
Дипломант – Омелян Мацьопа «Ти мила, рідна і чужа», м. Бережани, 
Тернопільська обл.

Пісенна лірика для дітей
І премія – Тамара Чайкіна «Жаб’яча мова», м.Кременчук

Першу премію літературного конкурсу «Ярославів Вал» за кращі 
історичні твори отримав Василь Шкляр «Чорний Ворон».
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Другою і третьою премією відзначено: Юрія Логвина, Надію Гу-
менюк, Марину Павленко, Лесю Бризгун-Шанту (Канада).

Найбільша книжкова подія України – Львівський   форум видав-
ців - 2014 зібрав десятки видавництв, сотні письменників і тисячі чи-
тачів.

Гран-прі книжкової премії «Найкраща книга Форуму видавців – 
2014» отримала книга «Сто загадок Симфосія», переклад з латинської, 
коментарі-есеї Андрія Содомори (видавництво «Срібне слово»).

У двадцятку кращих книг Форуму видавців-2014 увійшли:
1.Йосиф Сліпий «Спомини» (Видавництво Українського Католицького 
Університету)
2.Михайло Драган «Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форм» 
(Видавець Савчук О.О.)
3.«Атлас українських історичних міст». Том 1: Львів. Науковий редак-
тор Мирон Капраль (Картографія)
4.Бруно Шульц «Книга образів». Упорядник Єжи Фіцовський (Дух і лі-
тера)
5.Даніель і Александра Мізелінські. Карти (Видавництво Старого Лева)
6.«Галичина. Український здвиг». За матеріалами архіву Степана Гай-
дучка (Апріорі)
7.«Сто загадок Симфосія». Переклад з латинської, коментарі-есеї Ан-
дрія Содомори (Срібне слово)
8.Поетична серія Видавництва Старого Лева «Діяння Римські. Христи-
янські притчі Середньовіччя». Переклав з латини Ростислав Паранько 
(Апріорі)
9.Юрій Винничук «Галицька кухня» (Видавництво Старого Лева)
10.Мар’яна Прохасько. Тарас Прохасько «Куди зникло море» (Видав-
ництво Старого Лева)
11.Олег Павлишин. Євген Петрушевич (1863-1940) (Манускрипт-Львів)
12.Олена Кульчицька «Графіка, малярство, ужиткове мистецтво» (Апрі-
орі)
13.«Книга Лева: Львів як текст». Упорядник Василь Ґабор (ЛА «Пірамі-
да»)
14.Курт Воннеґут «Бойня номер п’ять» (Фундація Короля Юрія у співп-
раці з Видавництвом Старого Лева)



15.Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Художник Владис-
лав Єрко (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
16.Йоганн Вольфґанґ фон Ґете «Фауст». У перекладі Миколи Лукаша 
(Видавництво Жупанського)
17.Ян Морис «Чому Захід панує – натепер. Оповіді з історії та що з них 
випливає щодо майбутнього» (Кліо)
18.«Українська авангардна поезія: 1910-1930-ті роки. Антологія». Упо-
рядники Олег Коцарев та Юлія Стахівська (Смолоскип)
19.Сергій Параджанов «Колаж. Асамбляж. Предмет». Упорядник Діана 
Клочко (Дух і літера)
20.«Листування Тараса Шевченка». За редакцією Сергія Єфремова 
(Брама-Україна)
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