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УКРАЇНА МОЛОДА

ЛАВРЕАТИ

17 лютого у Національній бібліотеці імені Вернадського від-
булася церемонія вшанування лавреатів Всеукраїнського рей-
тинґу «Книжка року’2016». Публікуємо переможців – видан-
ня, що посіли перші місця у кожній підномінації.

Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»

Художня класика
Беладонна; Постріл на сходах; Шляхи під 
сонцем.  – К.: Темпора, 808+528+859 с.(п)

Життєписи
Роман ГОРАК. Кинути каменем: есеї про 
Ірину Вільде. – Л.: Апріорі, 540 с.(п)

Літературознавство

Шевченківська енциклопедія. В 6 томах. 
Том 5, 6. – К.: Інститут літератури НАНУ, 

1040+1120 с.(п)

Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

Сучасна українська 
проза

Олесь УЛЬЯНЕНКО. Яйця динозавра. – К.: 
Люта справа, 191 с.(о)

Жанрова література Юрій ВИННИЧУК. Цензор снів. – Х.: Фоліо, 
319 с.(о)

Зарубіжна проза Салман РУШДІ. Сатанинські вірші. – К.: 
Видавництво Жупанського, 520 с.(п)

Поезія Антологія української поезії ХХ століття. 
– К.: А7БА7БА7ГА7ЛА7МА7ГА, 1280 с.(п)

Номінація «СОФІЯ»

Зарубіжна 

гуманітаристика

Історія європейської цивілізації. Греція; 
Близький Схід. – Х.: Фоліо, 863+1310 с.(п)

Українська 

гуманітаристика

Тарас ЛЮТИЙ. Ніцше. Самоперевершення. 
– К.: Темпора, 978 с.(с)

Номінація «МИНУВШИНА»

Популярні видання Джеймс МЕЙС. Україна: матеріалізація 
привидів. – К.: Кліо, 688 с.(п)

Дослідження / 
документи 1933: «І чого ви ще живі?». – К.: Кліо, 720 с.(п)

Біографії / мемуари Князі Вишневецькі. – К.: Балтія7Друк, 320 с.(п)

Номінація «ОБРІЇ»

Науково7популярна 
література

Ешлі ВЕНС. Ілон Маск. Tesla, SpaceX і 
шлях у фантастичне майбутнє. – К.: ТАО, 
416 с.(с)

Публіцистика / 
сучасні мемуари

Майдан. Свідчення. Київ, 2013–2014. – К.: 
Дух і Літера, 784 с.(п)

Спеціальна 
література / 

довідкові видання

о.Климентій Василь СТАСІВ. Місія високого 
слова. Василіянське книговидання: 
минуле, сучасне і майбутнє. – Жовква: 
Місіонер, 472 с.(с)

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО»

Книжки для малечі та 

молодших школярів

Сашко ДЕРМАНСЬКИЙ. Маляка і Гаплик; 
Маляка і Навіжений дракон; Маляка 
– принцеса Драконії. – Вінниця: Теза, 

156+156+156 с.(п)

Твори для школярів 

середніх класів

Григорій ФАЛЬКОВИЧ. Шалахмонеси. – К.: 

Дух і Літера, 48 с.(п)

Підліткова та 

юнацька література

Вільям ШЕКСПІР. Ромео і Джульєтта. – К.: 

А7БА7БА7ГА7ЛА7МА7ГА, 208 с.(с)

Пізнавальна та 

розвиваюча книга

Богдан ТИХОЛОЗ, Наталя ТИХОЛОЗ. 
Франко від А до Я. – Л.: Видавництво Старого 

Лева, 72 с.(п)

Номінація «ВІЗИТІВКА»

Мистецтво
Казимир Малевич. Київський період 
1928–1930. – К.: Родовід, 336 с.(п)

Етнологія / 

етнографія / 

фольклор

Пантелеймон КУЛІШ. Повне зібрання 
творів. Т. ІІІ: Записки о Южной Руси. Кн.1–
2. – К.: Критика, 416+384 с.(с)

Краєзнавча 

і туристична 

література

Флоріан ЗАПЛЕТАЛ. Дерев’яні церкви 
Закарпаття; Міста і села Закарпаття. 
– Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 

120+176 с.(ф)

Номінація «ВИДАВНИЧИЙ ІМІДЖ РОКУ»

Книжки у 
Коротких списках

Сумарний 
рейтинґ

1. Л.: Видавництво Старого Лева 18 561,61

2. К.: А7БА7БА7ГА7ЛА7МА7ГА 11 438,81

3. К.: Дух і Літера 9 367,41

4. К.: Темпора 7 304,50

5. Х.: Фоліо 7 300,06

6. Х.: Клуб сімейного дозвілля 7 208,91

7. К.: Видавництво Жупанського 5 171,56

■

Інф. «УМ»

Як пам’ятаємо, рік тому «Книжка 
року» не змогла провести урочис-
ту церемонію вшанування лавре-
атів – обмежилася лише прес-
конференцією. Нині у 
рейтинґу з’явився ме-
ценат – «Молочний аль-
янс», відомий на ринку 
продуктами під маркою 
«Яготинське» (сир, 
масло, молоко). Долу-
чилися й самі видавці 
– «Смолоскип»», «Сам-
міт-Книга», «Дуліби», 
«Балтія-Друк», «Майс-
тер Книг», поліграфіч-
на фірма «Printstore 
Group» та мережа кни-
гарень «Є», Українська 
асоціація видавців та 
Українська бібліотечна асоціація. 
Уся ця волонтерська спільнота 
й уможливила видавниче свято, 
котре запропонувала провести 
у себе Національна бібліотека 
імені Вернадського. 

 Ведучі дійства – го-
ловний редактор жур-
налу «Всесвіт» Дмитро 
Дроздовський та прези-
дент рейтинґу Костян-
тин Родик – влаштува-
ли на сцені ток-шоу з 
літературно-книжко-
вими експертами нав-
коло подієвих видань 
сезону. Усього 76 ек-
спертів оцінили 1098 
видань, і до Коротких 
списків увійшли книж-
ки 63 видавців з 11 міст 
України – вони й були 
основним контингентом святко-
вої авдиторії. Київ представле-
ний 40 видавництвами (95 кни-
жок у шорт-листах), Львів – 6 
видавництв, 26 книжок; Хар-
ків – 6 видавництв, 22 книж-
ки; Чернівці – 3 видавництва, 4 
книжки; сім міст пред-
ставлені по одному ви-
давництву: Винниця, 
Жовква, Ірпінь, Му-
качево, Симферопіль, 
Тернопіль, Ужгород.
 Усі ці тематичні 
сузір’я книжок-подій 
декорували двогодин-
ну імпрезу, й неоднора-
зово наголошувано, що 
кожне з видань Корот-
ких списків безумовно 
варте читацької уваги, 
як б місце вони не посі-
ли. Утім, вручено 22 
дипломи (за кількістю підномі-
націй); видавництва «Дух і Літе-
ра», «Кліо», «Темпора», «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та «Фоліо» 
відзначені за перемогу у двох 
рубриках кожне. А взагалі за всю 
історію рейтинґу його лавреата-
ми ставали 118 видавництв. Нині 
уперше переможні лаври дістали 
«Видавництво Олександри Гар-
куші» з Ужгорода, «Місіонер» із 
Жовкви», київська «Люта спра-
ва» та зовсім нове видавництво 
«ТАО» (Київ). Найбільше ж  від-
знак за всі роки здобуло видав-

ництво Івана Малковича – 29; 21 
раз лавреатами визнавали книж-
ки «Темпори»; 18 разів – «Кри-
тики»; 17 нагород має «Видав-
ництво Старого Лева».
 Володарями ж Ґран-прі ста-
вали у рейтинґовій історії 12 ви-
давництв (тричі головна відзнака 
не присуджувалося). Двічі Ґран-
прі здобували «Балтія-Друк» 
та  «Факт». Нині ж першим се-
ред рівних визнано завершене 
шеститомове видання «Шевчен-
ківської енциклопедії» (К.: Інс-
титут літератури НАНУ).

 На церемонії кількаразово доб-
рим словом згадувалася й «Украї-
на молода» – співорганізатор рей-
тинґу та єдина у країні газета, що 
має системну книжкову рубри-
ку, а також багаторічний інтер-
нет-партнер – сайт «Буквоїд», де 
й розміщено детальні результа-
ти «Книжки року’2016» (http://
bukvoid.com.ua/events/raityng/2
017/02/20/162012.html).

ЦЕРЕМОНІЯ

Читай книжки, 
що стали подією!
Український книжковий «Оскар» фінішував

■

ЖупанськийО-2016-01-Ліза  Видавець-письменник 
Олексій Жупанський випустив найрезонанснішу 
перекладну книжку – «Сатанинські вірші» Салмана Рушді.

❙
❙
❙

Винницький видавець Володимир Брискін одержує диплом
з рук експерта номінації «Дитяче свято» Наталії Марченко,
науковця бібліотеки Вернадського, – за веселе трикнижжя
Сашка Дерманського. 

❙
❙
❙
❙

Іван Малкович дістав цього сезону два лавреатські дипломи;
видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – одноосібний лідер:
29 нагород за весь час існування рейтинґу.
Фото Лізи Абрамової.

❙
❙
❙
❙


