Віртуальна виставка

Територія юності
Як відомо, найкращим накопичувачем досвіду є саме життя, впродовж якого
людина пізнає себе і навколишній світ, оцінює вчинки інших людей, освоює суму знань,
необхідних для розвитку особистості, оволодіває різними професіями. І все ж цей досвід
буде далеко не повним без літератури, хоча кожний читач змалку знає, що роман чи вірш
– то плід фантазії письменника, його творчої уяви.
Пропонована література не є вичерпною і подана з фондів Полтавської обласної
бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Ознайомитися з нею детальніше ви зможете,
завітавши до бібліотеки.

1. Портрет покоління
Книги сучасних письменників торкаються важливих тем підліткового життя. Мрії
та страхи, любов і зрада, дружба і втрати, шкільні справи і стосунки з батьками, розваги і
хобі... Тонко описані, багатогранні, сповнені гумору та справжніх емоцій історії
зацікавлять і юних, і дорослих читачів.
Біла Н. Крута компанія : повість / Надя Біла. – К. : ВЦ
«Академія», 2017. – 160 с.
Є люди, після зустрічі з якими треба вимити руки з милом.
І, як на зло, - саме вони стають першим досвідом. Але завжди
можна сказати собі і їм: «Пасажири, поїзд далі не їде. Звільніть
вагони».
Ненаситне Я юних героїв повісті хаотично рветься пізнати
себе в собі й себе в іншому, бо вже так хочеться щастя. І в
певний момент до них приходить усвідомлення, що кожен крок,
навіть помилковий, не забирає можливості зробити ще один –
правильніший.
Гінтон С. Аутсайдери / С. Е. Гінтон ; пер. з англ. І.
Серебрякової. – Х. : Віват, 2019. - 192 с. – (Серія «Художня
література»).
Події розгортаються в американському містечку в 1960-ті
роки. Підлітки із західних і східних кварталів, дві ворожі ватаги, уже
давно ведуть війну, і йдеться не про дрібні хлопчачі конфлікти. Бідні
діти вулиць і представники золотої молоді завжди знали лише один
спосіб розв’язати проблему – бійка. І от однієї страшної ночі їхнє
життя змінилося на завжди…
Цей роман належить до світової класики ХХ століття, він
здобув визнання мільйонів читачів, а ще став безперечно культовим
для американської літератури.
Це справжній взірець роману
виховання – про непросте дорослішання, непоборні соціальні конфлікти та проблеми
формування особистості.

Гридін С. Відчайдушні : повість-детектив / Сергій
Гридін. – К. : ВЦ «Академія», 2017. – 128 с.
Дмитро і його друзі, намагаючись дізнатися, чому і куди в
Озерному зникають діти, опинилися в центрі складної інтриги.
Долаючи небезпеки, вони встановлюють особу злочинця і
дивують навіть бувалих оперативників.
Повість-детектив «Відчайдушні» захоплює сюжетними і
психологічними несподіванками. І навіть за ризикованих
обставин її героїв не оминає закоханість.

Купріян О. Солоні поцілунки : повість / Ольга Купріян. –
К. : ВЦ «Академія», 2017. – 128 с.
Повість Ольги Купріян «Солоні поцілунки» - про відкриття
себе і переживання чотирнадцятилітньої дівчини. Про болісні зміни
в її стосунках з однолітками і дорослими. Про перші досвіди
самостійності, цілком недитячі розчарування і сльози.
«Чемним» дівчатам і хлопцям, а тим паче їхнім батькам
читати не рекомендується.

Лачина А. Фактор кохання / Анна Лачина ; пер. з
польської Н. Зотової. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2018. – 304 с. –
(Сучасна європейська підліткова книга)
Головні герої книги – дівчата Патриція і Магда –
мріють про палке романтичне кохання. Кожна з них
знаходить собі хлопця-друга по-своєму: хто в реальному
житті, фактично по сусідству, а хто в неозорому інтернетпросторі. І хоч події подеколи бурхливі й таємничі,
розвиваються по-різному, проте дівчат, як і сучасних
підлітків, хвилюють ті самі гострі питання : як «розгадати»
свого друга? Як побороти власні страхи та комплекси і виявити почуття? Як бути самими
собою і сприймати всіх такими, якими вони є?
Для старшого шкільного віку.
Мацко І. Кава по-дорослому : повість / Ірина Мацко. – К.
: ВЦ «Академія», 2018. – 128 с.
Каті складно зрозуміти, чому люди не вміють розуміти один
одного і чому потрібно доводити свою любов. Вона шукає кохання,
а наражається на грубе поводження. Цікава їй компанія виявляється
грабіжницьким зборищем, вечірка по-дорослому – задурманене
гульбище. Розчарування, здається, знищить її. Але за крок до того,
щоб загубити себе в собі і серед тих, хто зруйнував себе, їй
відкривається шанс для іншого життя.

Нікуліна А. Зграя : роман-виклик /Анастасія Нікуліна ;
передм. М. Кідрука. – Х. : Віват, 2018. – 320 с. – (Серія
«Книжкова полиця підлітка»).
Львівська спека плавить асфальт. Їм – майже вісімнадцять, і в
кожного є що приховувати.
П’ятеро хлопців щодня кидають виклик міським висоткам і
самим собі. Паркур – це стиль життя, челендж – постійно робити
неможливе. Адже, коли ти трейсер, меж не існує: є лише
перешкоди.
Загадкова незнайомка Таша – новий друг чи ще одне
випробування? Чи зможуть вони протистояти небезпеці й подолати
власні страхи? Без команди їм буде важко, але разом вони завжди сильніші, разом вони –
«Зграя».
Рижко О. Мишоловка : повість / Олена Рижко. – К. :
ВЦ «Академія», 2019. – 160 с.
Торі, втікаючи від випробувань реальністю у віртуал,
потрапляє в ситуацію, яка могла стати для неї фатальною. У її
однокласників – свої проблеми. Але навіть із безвиході є вихід.

Чернієнко Ю. Помста : повість / Юлія Чернієнко. – К.
: ВЦ «Академія», 2019. – 2019. – 160 с.
Вона мріяла знайти друзів. Її серце шукало кохання. А її
дні були переповнені сльозами від пережитих знущань. І настала
мить, коли Міра наважилася помститися тим, хто не давав їй
змоги бути собою.

Шавлач А. Пампуха : повість / Алевтіна Шавлач. – К. :
ВЦ «Академія», 2018. – 144 с.
Ганя пізнала всю гіркоту цькування (булінгу), самотності
та незахищеності. Справді вона класна дівчина. Перед нею
постають серйозні проблеми, але вона знаходить вихід. І в цій
ситуації вона зуміла змінитися й довела, хто вона насправді.

Додаткова інформація на сайтах :
Гридін Сергій Володимирович : [біографія] [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [сайт]. –
Текст. дані. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Гридін_Сергій_Володимирович
(дата звернення 14.09.2020). – Назва з екрана.
Купріян О. Олена Рижко про стосунки, безпеку в інтернеті й нову книжку [Електронний
ресурс] / О. Купріян // Barabooka. Простір української дитячої книги : [сайт]. – Текст. і
граф. дані. – Режим доступу: http://www.barabooka.com.ua/rizhko-olena/ (дата звернення
15.09.2020). – Назва з екрана.
Пуляєва –Чижович Л. Анастасія Нікуліна, письменниця: Не пишу, коли мене щось
тривожить. Негатив ламає зсередини, а творити можу тільки в гармонії [Електронний
ресурс] / Л. Пуляєва-Чижова // Інтерв’ю з України : [сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу
: http://rozmova.wordpress.com/2018/10/08/anastasiya-nikulina (дата звернення 15.09.2020). –
Назва з екрана.
«Євангеліон» Алевтіни Шавлач. Інтерв’ю з авторкою [Електронний ресурс] // Бабай :
[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу : http://babai.co.ua/articles/evangelion-alevtinushavlach (дата звернення 15.09.2020). – Назва з екрана.

2. Запрограмуй себе на успіх
Майже для кожного з нас досягнення успіху передбачає важку працю та
цілеспрямованість, але ніхто не може визначити за вас, чого саме прагнути. Єдиний спосіб
досягти успіху, – зрозуміти від чого ви отримуватимете в житті задоволення. Успіхом для
вас може бути велика родина чи робота, яка залишає достатньо часу для власних
захоплень, тішить можливістю допомагати людям, або ж повністю підкорює і поглинає
вас.
Якщо ви тільки починаєте мандрівку до успіху, тоді сподіваємось, що ви знайдете
для себе корисні поради та новаторські ідеї, прочитавши книги, представлені у цьому
розділі.
Барнс А. Як бути впевненим у собі / Анна Барнс. ; пер. з
англ. А. Бірічева. – Х. : Вид-во «Ранок» : «Фабула», 2017. -160 с.
Упевненість не виникає сама по собі і потрібен час для того,
щоб виховати її. Якщо у вас не завжди виходить почуватися
спокійним та врівноваженим, ця книжка – те що вам треба.
Нескладні поради, мотивуючі висловлювання й думки
відомих людей, що зібрані на сторінках цієї книжки, дадуть шанс
здолати будь-які перешкоди й виховати впевненість у собі.

Бен-Шахар Тал. Бути щасливіше. Сьогодні. Зараз.
Завжди / Тал Бен-Шахар. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2016. – 192 с.
Ця книжка побачила світ завдяки співпраці викладача з
студентами, які присвятили

себе вивченню глобального питання: яким чином ми можемо допомогти собі та іншим
стати щасливішими? Тема не нова, просто автор висловлює досить цікаву точку зору:
кожен із нас може стати ще щасливішим.
Це не просто книжка, яка припадає пилом у книжковій шафі, це те, що змінить
ваше життя на краще. Кожна сторінка цього видання сповнена мудрості, яку хочеться
запам’ятати.
Кадді Е. Присутність. Як спрямувати свої сили на
досягнення успіху / Еммі Кадді ; пер. з англ. О. Ліпської. – Х. :
Віват, 2018. – 384 с. : іл.
Мрієте впевнено долати перешкоди, вірити у власні сили, не
зважати на чужу думку, радіти життю й контролювати своє тіло?
Вважаєте, що позбутися тривоги й безглуздих передчуттів у
стресових ситуаціях неможливо? Еммі Кадді, відома фахівчиня із
соціальної психології, авторка цікавих розробок із психології
життєвого успіху й розвитку особистості, ділиться з читачами
дієвими механізмами: як здобути владу над собою, досягти
життєвих вершин, позбутися сумнівів у собі й навчитися «бути
присутнім».
Карр А. Легкий способ добиться успеха / Аллен Карр ;
пер. с англ. – М. : Издательство «Добрая книга», 2013. – 192
с.
«Легкий способ добиться успеха» допоможе читачам
розкрити власний потенціал у любій
сфері діяльності і
наблизить вас до здійснення поставлених цілей.
Звільніть свідомість від стереотипів, сформулюйте
істинні критерії власного успіху і ви зможете досягти успіху
будь-якій сфері – і у бізнесі, і в особистому житті.
Кові Ш. 7 [сім] звичок високоефективних підлітків :
путівник підлітка до успіху / Шон Кові ; пер. з англ. Р.
Паранько. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 251 с.
Книга Шона Кові «7 звичок високоефективних підлітків» –
стала для мільйонів підлітків школою самоповаги та успіху. ЇЇ
перекладено більш ніж двадцятьма мовами, а продажі сягнули
понад 5 млн. примірників.
Це покроковий путівник для підлітків, який допоможе їм
дійти із того місця, де вони є зараз, туди, де хочуть опинитися в
майбутньому. Їхні цілі, мрії, плани – усе це здійсненне й досяжне.
Просто потрібно знати, що допоможе правильно рухатися обраним
шляхом.
Максвелл Дж. Успех 101 / Дж. Максвелл ; пер. с англ.
Ю. И. Герасимчик. Минск : «Попурри», 2009. – 160 с
Джон Максвелл у своїй книзі розглядає основні фактори
успіху, а потім просто і зрозуміло пояснює, як його досягти,
якомога докладніше описуючи кроки, які допоможуть вам
наблизитися до цілі.

Хеппелл М . Законы успеха. Как стать хозяином
жизни / Майкл Хеппелл ; пер. с англ. Лидии Снесарь. – Х.
: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород :
ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2015. –
352 с.
Бути успішною мріє кожна людина. Поради та ідеї
автора цієї книги допоможуть вам знайти свій шлях до
успіху, розкрити власну унікальність, знайти внутрішній
стержень і з легкістю домагатися поставлених цілей. Повірте
– ви гідні більшого!

Тарасов Е. Шпаргалка по успеху / Евгений Тарасов. –
М. : Гелеос ; Клеопатра, 2008. – 224 с.
Як повірити в себе? Як залучити до себе успіх? Як стати
успішним? Відповіді на ці запитання ви знайдете у книзі
«Шпаргалка по успеху».
Книга написана практикуючим
психологом з
багаторічним досвідом роботи, який впевнений, що успішності
можна «навчитися», а значить, всього що бажаєш, можна досягти.
У книзі ви знайдете багато тестів, щоб краще зрозуміти
себе, вправ, які розвинуть навички залучення удачі, а також
рекомендації по поведінці в різних ситуаціях.
Додаткова інформація на сайтах:
Бути успішним: крок за кроком [Електронний ресурс] // Наша перспектива. Науковополітичний журнал : [сайт]. – Текст. дані. –
Режим доступу :
http://www.perspektyva.in.ua/buty-uspishnym-krok-za-krokom/ (дата звернення 14.09. 2020).
– Назва з екрана.
Як виховувати підлітків: корисні поради [Електронний ресурс] // Розвиток дитини :
[сайт]. – Текст. дані. - Режим доступу : http://childdevelop.com.ua/articles/upbring/7661/
(дата звернення 14.09.2020). – Назва з екрана
Як прокачати силу волі. Абстрактні та конкретні поради [Електронний ресурс] //
Суспільне. Новини : [сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу : http://suspilne.media/7419-akprokacati-silu-voli-abstraktni-ta-prakticni-poradi/ (дата звернення 14.09.2020). – Назва з
екрана.
Страх змін. Симптоми, причини виникнення та способи подолання [Електронний ресурс]
// Суспільне. Новини : [сайт] – Текст. дані.– Режим доступу : http://suspilne.media/19976strah-zmin-simptomi-pricini-viniknenna-ta-sposobi-podolanna (дата звернення 14.09.2020). –
Назва з екрана.
У пошуках щастя. П'ять психологічних концепцій, що допоможуть покращити життя
[Електронний ресурс] // Суспільне. Новини : [сайт] – Текст. дані. – Режим доступу :
http://suspilne.media/57098-u-posukah-sasta-5-psihologicnih-koncepcij-aki-dopomozutpokrasiti-zitta (дата звернення 14.09.2020).– Назва з екрана.

3. У світі захоплень
У кожної людини свої захоплення. Без них життя було б сірим і одноманітним.
Хобі – це улюблене заняття людини у вільний час, і кожна людина займається своїм.
Дехто колекціонує марки, інші – монети, деякі люди виявляють цікавість у
колекціонуванні стародавніх артефактів, деяких цікавлять загадки природи, тобто скільки
людей, стільки й захоплень.
А інколи це захоплення може перерости у справу усього життя – людина через
своє хобі знаходить себе у мистецтві або в науці. Деяким хобі допомагає у складну для
нього хвилину – поринувши у захоплюючу справу, можна зменшити психологічний вплив
тої чи іншої події на становище людини.
Бейкер Д. Йога для любого возраста и уровня
подготовки / Джан Байкер ; пер. з англ. В. Скоробагатова. Х. :
Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО
«Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2012. – 320 с. : ил.
Відомо, що йога – шлях до здоров’я. Успіх залежить від
регулярності занять і постійного просування вперед, яке пропонує
ця книга. Матеріал подано поурочно й розподілено на п’ять рівнів.
Забудьте про фітнес-центри, адже у ваших руках повний
ілюстрований курс із описом асан (поз) і дихальних практик. І
байдуже, скільки вам років, - нагородою за старанність будуть
чудова фігура, високий життєвий тонус і енергія, що б’є ключем.
Світ таємниць і загадок : дит. енцикл. / авт.-упоряд. :
Т. Д. Пономарьова, Є. В. Пономарьов ; худож. Ю. А.
Станішевський. – К. : Школа, 2005. -396 с . : іл. – (Я пізнаю
світ).
Черговий том популярної дитячої енциклопедії «Я пізнаю
світ» присвячений таємницям стародавніх цивілізацій,
незвичайним явищам природи, загадкам людської психіки та
багато чому іншому, що бентежить нашу свідомість, викликаючи
й по сьогодні наукові суперечки.
У книжці йдеться про результати наукових досліджень
таємниць і загадок – цих дивовижних явищ, розповідається про
спроби пояснити їх уже нині.
Світ навколо нас. Дива природи / Д. С. Турбаніст. – К. :
ПП «КРИСТАЛ БУК», 2019. – 48 с. : :іл.
Світ природи вражає своєю різноманітністю. На морі й на
суші на нас чекають дивовижні відкриття.
Це кольорове видання стане найкращим подарунком для
допитливих юних читачів. Книжка розкаже про дива природи
шести континентів нашої планети.
Книжку адресовано широкому читацькому загалу.

Міфологія : для дітей середнього шкільного віку / авт.упоряд. Г. Е. Єрмановська ; худож.-іл. Г. В. Беззубова ; худож.оформлювач Л. Д. Кіркач-Осіпова – Х. : Фоліо, 2015. – 319 с. : іл.
– (Дитяча енциклопедія).
У цій енциклопедії зібрані міфи про створення світу і
людства. Мета цього видання – познайомити юних читачів з
найбільш розповсюдженими міфологічними сюжетами, створеними
народами давнього світу, що дає чудову нагоду долучитися до
культурного надбання людства в цілому. Бо сьогодні, як зазначено в
Програмі ЮНЕСКО «Освіта та навчання ХХI ст.», «виникає
потреба вийти за межі однієї культури… Настав час зібрати
мудрість усієї планети».
Підводний світ : для дітей середнього шкільного віку /
авт.-упоряд. М. О. Панкова, І. Ю. Романенко ; худож.оформлювач Л. Д. Киркач-Осипова. – Х. : Фоліо, 2013. – 319 с. –
(Шкільна б-ка. Дитяча енциклопедія).
Книжка «Підводний світ» продовжує серію дитячих
енциклопедій видавництва «Фоліо». Вона розповідає про
найрізноманітніших мешканців гідросфери, які належать до різних
класів та родів, але всіх їх об’єднує одне: життя цих тварин та
рослин тісно пов’язане з водою. Дехто з них проводить у воді все
життя, інші – тільки розмножуються, є й такі, що мешкають на
межі води й суходолу або води й повітря.
Павельчук С. Як стати футболістом / упоряд. С.
Павельчук ; худож. О. Кот, І. Вовк. – К. : Країна Мрій, 2009. –
28 с. : іл.
В цій книжці міститься чимало порад щодо формування
команди,, виготовлення футбольної форми, коригування раціону,
тренувань тощо.
Ви також дізнаєтесь, як щонайкраще підготуватися до
футбольного матчу. Тому скоріше вдягайте кроси – на вас чекають
лаври зірки футболу!
Додаткова інформація на сайтах:
Йога для підлітків, які починають свій шлях до самовдосконалення [Електронний ресурс]
// Порадник : [сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу : http://poradnyk.com/zdorovya/2045joga-dlya-pdltkv-yak-pochinayut-svj-shlyah-do-samovdoskonalennya / (дата звернення
15.09.2020). – Назва з екрана.
Як і де правильно навчити дитину грати у футбол з нуля [Електронний ресурс] //
Розвиток без меж : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу:
http://smartum.com.ua/about_us/blog/sport/kak-i-gde-pravil-no-nauchit-rebenka-igrat-v-futbol-snulya/ (дата звернення 14.09.2020). – Назва з екрана.

Міфи Давньої Греції: подорожуємо стежками богів [Електронний ресурс] // Tochka.net :
[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу : http://travel.tochka.net/ua/7466-mify-drevneygretsii-puteshestvuem-po-sledam-bogov/ (дата звернення 14.09.2020). – Назва з екрана.
5 фантастичних місць України, про які ви не знали [Електронний ресурс] // ВВS
NEWS/Україна : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу :
http://www.bbc.com/ukrainian/features-53157780/ (дата звернення 14.09.2020). – Назва з
екрана.
11 цікавих фактів про мешканців Чорного моря [Електронний ресурс] // Очаковский
портал
:
[сайт].
–
Текст.
і
граф.
дані.
–
Режим
доступу:
http://www.ochakiv.info/articles/5740332071256064/ (дата звернення 14.09.2020). – Назва з
екрана.

4. Читай в оригіналі – це актуально!
Знання іноземної мови завжди було ознакою високої культури, освіченості.
Інші мови вивчають, щоб спілкуватися із співрозмовником, читати тексти мовою
оригіналу, перекладати з іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну.
Читання – доволі ефективна форма роботи при вивченні іноземної мови. Воно
сприяє засвоєнню й збагаченню лексики, закріпленню граматики, розвитку мовної
інтуїції. Не випадково кажуть : «Скільки знаєш ти мов, стільки разів ти людина».
Defoe, Daniel . The Life and Strange Surprising
Adventures of Robinson Crusoe / Daniel Defoe. - Kyiv : Znannia,
2018. – 318 p. - (English Library).
Відомий роман класика англійської літератури Даніеля
Дефо (1660-1731) було написано на основі реальних подій:
моряка Олександра Селкірка внаслідок конфлікту з капітаном
залишили з мінімальним припасом на безлюдному острові, де він
провів чотири роки. Тонкощі взаємодії з природою, Богом,
глибше пізнання себе, власних істинних потреб – усе це
майстерно вплетено в захопливу розповідь про пригоди людини,
що з комфортних умов цивілізації потрапили в непривітну
«зелену пустелю» без найнеобхідніших предметів і знарядь праці.
Герой наново визначає для себе цінність багатьох речей, і деякі
його висновки можуть здатися нашим сучасникам дещо несподіваними.

Dikens, Charles. The Battle of Life ; The Haunted Man
end the Ghost’s Bargain / Charles Dikens. – Kyiv : Znannia,
2019. – 270 p. - (English Library)
Різдвяні повісті Чарльза Діккенса (1812-1870) нагадують
людям про високі моральні істини і справжні людські цінності.
Головні герої цих творів кожен своїм шляхом приходить до
розуміння важливості милосердя, дружби, взаємодопомоги,
сімейного затишку, без яких не можливо побудувати щасливе
життя. Безмежно добре серце близької людини розтоплює кригу
в душі «Одержимого» вченого Редлоу, а неймовірно жертовна

любов допомагає двом сестрам Джедлер виграти непросту битву життя.
Doyle, Arthur Conan. The Memoirs of Sherlock Holmes.
The Musgrave Ritual and Other Stories / Arthur Conan Doyle. Kyiv : Znannia, 2018. – 206 p. - (English Library).
Серед справ, які Шерлок Холмс розслідує в цій збірці, не
лише ті, де виявляються гріховна сутність злочинців та людські
слабкості («Срібносяйний», «Картонна коробка», «Біржовий
клерк», «Глорія Скотт»), але й ті, розгадки котрих спонукають
клієнтів детектива до гуманних рішень та шляхетних вчинків
(«Жовте обличчя»); в одній з історій Холмс навіть здійснює спробу
розкрити історичну таємницю часів Карла I та Карла II («Обряд
родини Масгрейвів»). І в усіх цих випадках його логічне мислення,
уважність до деталей, вміння аналізувати лишаються гідними
подиву та зачаровують.
London, Jack. The little Lady of the Big housе / Jack London.
–Kyiv : Znannia, 2019. – 366 p. – (American Library).
Мрії головних героїв роману «Маленька господиня Великого
будинку» Джека Лондона (1893 -1906) про мирне життя на лоні
природи, фермерську працю й сімейне щастя багато в чому збіглися
з устремліннями самого письменника. Дик, Паола і Грагам – мужні,
сповнені енергії, сильні особистості. Проте приїзд друга родини
руйнує спокійне й гармонійне житя подружжя Форрестів. Автор
показує глибину почуттів, які зароджуються у шляхетних серцях,
майстерно зображує душевні переживання і болісні муки, тримаючи
читача у напрузі та очікуванні, яким же буде вихід із любовного
трикутника.
О. Henry. Cabbages and kings / O. Henry. – Kyiv :
Znannia. 2019 - 254 p. – (American library).
О. Генрі (Вільям Сідні Портер, 1862-1900) – визнаний
майстер короткої новели. Яскравим прикладом оригінального
авторського стилю є його єдиний роман «Королі і капуста». Він
складається з новел, у яких в авантюрно-пригодницькому дусі
змальовано життя безтурботних мешканців вигаданої
«бананової» республіки Анчурії, загубленої в тропічному раю
Карибського узбережжя. Ця країна – справжнє Ельдорадо для
шахраїв, ділків, контрабандистів усіх гатунків і мастей. Заради
легкої наживи вони вдаються до найдотепніших крутійств,
часто потрапляють у комічні ситуації, проте завжди виходять
сухими із води. Попри свій авантюризм, герої роману
викликають щиру симпатію, адже вселяють віру в те, що можна
подолати будь-які життєві негаразди.

Ремарк, Э. М . Возлюби ближнего своего : книга для
чтения на немецком языке / Э. М. Ремарк. – Санкт-Петербург
: КАРО, 2015. – 560 с. – (Серия «Moderne Prosa»).
Еріх Марія Ремарк (1898 -1970) – видатний німецький
письменник. У
його романах
відображено антифашизм і
соціальну критику з гуманістичних позицій, прагнення
«загубленого покоління» знайти опору в дружбі, фронтовому
товаристві і любові.
«Возлюби ближнего своего» (1940) – це роман про
німецьких емігрантів,
що змушені були поневірятися
передвоєнною Європою. Вони переховуються, голодують, таємно
перетинають кордони, багато їхніх рідних та близьких в
концтаборах. Втративши родину і звичайний устрій життя, наражаються на смертельну
небезпеку, герої попри все знаходять в собі сили для співчуття і любові.
У книзі представлений неадаптанований текст на мові оригіналу. Книга адресована
студентам мовних вузів і всім тим, хто цікавиться німецькою мовою.
Стівенсон Р. А. Острів скарбів= Treasure Island : пер.
з англ. / Роберт Льюїс Стівенсон = Robert Louis Stevenson ;
худож.-оформлювач А. В. Мартиненко. – Х. : Фоліо, 2017. –
347 с. – (Вид. з паралельним текстом). – Англ. та укр.
мовами.
«Острів скарбів» - найвизначніший пригодницький
роман талановитого англійського письменника Р. Л. Стівенсона
(1850-1894). Таємнича карта, небезпечна експедиція, пірати – в
цій історії є все для тих, хто захоплюється неймовірними
пригодами. Головний герой роману, юний Джім Гокінс, бере
участь у пошуку скарбів, які заховані на відлюдному острові
знаменитим капітаном Флінтом. Сміливість і відвага Джіма та
його друзів перемагають хитрість і жорстокість одноногого
Джона Сільвера й допомагають їм знайти скарб і благополучно
повернутися додому.
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