Читання – запорука твого успіху
Завдання книги – полегшити,
прискорити пізнання життя.
Януш Корчак
Уявити собі життя без книги, певно, не може жодна освічена людина. Тому що
книга – це більше, ніж художній твір, більше, ніж знання. Бо вона дає можливість
пізнавати світ у всій його повноті та безмежності.
Різними шляхами йде читач до своїх улюблених книг. З дитинства й до похилого
віку його супроводжують твори, у яких знаходиться місце для почуттів, пробудження
уяви, розуміння свого покликання, філософського осмислення життя і для відкриття
власних істин. Книжка здатна вчити, розважати, змінювати звички й характер, визначати
мету і викликати бурхливі пристрасті.
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. Читати – значить перемагати
Люди, що прагнуть успіху в традиційному сенсі, уявляють його кожен по-своєму.
Комусь потрібні гроші, аби хизуватися своїм багатством, комусь – для почуття безпеки.
Хтось домагається високої посади заради статусу, а хтось сприймає її як виклик власним
можливостям. Ми всі різні. Майже для кожного з нас досягнення успіху передбачає
важку працю та цілеспрямованість, але ніхто не може визначити за вас, чого саме
прагнути. Ви самі повинні навчитися ставити запитання, критично мислити й знаходити
на них відповіді.
Адамс С. Як помилитися майже в усьому і виграти /
Скотт Адамс ; [пер. з англ. А. Марченко]. – Х : Віват, 2019. –
352 с. – (Саморозвиток).
Особистий досвід Скотта Адамса, який попри всі невдачі
досяг успіху, допоможе вам окреслити те, на що варто звернути
увагу. Визначте свій механізм досягнення успіху, прислухавшись
до порад автора, який навчить вас прораховувати успіх і
приваблювати удачу; ставитися до всього з гумором, адже це
неодмінна складова професійного успіху; перетворювати невдалі
стратегії на успішні. Не марнуйте час – запрограмуйте себе
самостійно і почніть діяти вже сьогодні!
Вітале Д. Ключ. Як мати все, що забажаєш / Джо Вітале ;
[пер з англ. М. Кравцової]. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2019. – 237 с.
Оновити своє тіло й позбутися зайвих кілограмів, придбати
найсучаснішу машину та отримати роботу мрії, вилікуватися від
хронічних захворювань і нарешті стати іншою людиною – це
реально. Джо Вітале допоможе вам подолати будь-які обмеження
та відімкнути всі замки.

Гладуелл М. Неординарні. Історії успіху / Малколм
Гладуелл ; [пер. з англ. І. Савюк]. – Х. : Книжковий Клуб
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 256 с.
Що робить людей неординарними? Чи багато вирішує
випадок у нашому житті? Як цілковито реалізувати свої таланти?
Скільки годин наполегливої праці необхідно, аби стати кращим із
кращих? Шокуючі, вражаючі, неймовірні приклади з життя Біла
Гейтса, одне з найвідоміших досліджень в історії психології –
експеримент «Терміти» Льюїса Термана, біографії зірок
канадського хокею та звички селян минулого століття...
Переконайтеся, що слова «Геній» більше не існує. Але поки
в людей є здібності, наполегливість і фантазія – будуть
неординарні. Станьте одним із них!
Максвелл Д. 21 беззаперечний закон лідерства. Щоб
вести за собою / Джон Максвелл ; [пер. з англ. Т. Фролова]. –
Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 320 с.
Коли компанія втрачає гроші – наймають нового
генерального директора. Коли країна переживає скрутні часи –
обирають нового президента. Коли спортивна команда тривалий
час програє – шукають нового тренера. То яким мусить бути
успішний лідер, щоб досягти успіху?
Відповісти на це запитання допоможуть приголомшливі
історії найславетніших особистостей: Авраама Лінкольна, Роальда
Амундсена, Генрі Форда, братів
Мак-Дональдів,
матері Терези, Стіва Джобса, Рудольфа Джуліані.
Сайп Р. Розвиток мозку. Як читати швидше,
запам’ятовувати краще та досягати мети / Роджер Сайп ;
[пер. з англ. Я. Лебеденка]. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2019. – 240 с.
Качаєте м’язи? А мозок? Це наш найголовніший «м’яз».
Тренування мозку здатне привести до успіху практично в будьякій сфері життя: професійній, фінансовій, родинній, громадській
тощо. Добре, думаєте ви. А де шукати тренажер для мозку? Ви
вже тримаєте його в руках!
Ця потужна книжка сповнена великими ідеями й
перевіреними принципами, які можна одразу застосовувати, щоб
розблокувати дивовижні сили вашого мозку. Час повірити в те, що
ви теж здатні робити дивовижні речі. Прокачайте свій мозок – прокачайте себе!
Сінсеро Д. Крутість тобі личить: як перестати сумніватися
в собі й почати жити на повну / Джен Сінсеро ; [пер. з англ.
Н. Бхіндер]. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2017. – 303 с.
Авторка цієї натхненої книжки доводить: будь-хто здатен
досягти успіху, адже те, чого ти прагнеш, для тебе вже давно існує.
Усесвіт уже про все подбав. І, щоб отримати бажане, достатньо
змусити себе зробити лише одну просту річ: не просто захотіти
змінити своє життя, а вирішити його змінити.

У цьому виданні ще чимало порад – простих і практичних, а подекуди й зухвалих
та неочікуваних. Джен розповідає безліч історій із власного досвіду, ділиться своїми
поразками й тріумфами, розраджує, надихає й підбадьорює.
Темплар Р. Правила, які варто порушити. Жити за
власним кодексом / Річард Темплар ; [пер. з англ.
С. Новікової] – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2018. – 240 с.
Школа, університет, робота, депозит у банку, квартира,
сім’я... Нам змалечку нав’язують шлях до успіху,
переконуючи, що спроби звернути з дороги потягнуть за собою
проблеми, труднощі та невдачі. Усі, певно, чули і знають, що,
аби досягнути висот, слід старанно вчитися, слухати старших,
неодмінно вступити до університету, знайти правильну роботу
і рухатися вгору кар’єрними сходинками... Це стереотипи,
яким більшість людей бояться протистояти. Річард Темплар
переконаний, що кожен має свій шлях і успіх не залежить від
дотримання правил, диктованих родичами, друзями чи
знайомими.
Харві С. Діяти як жінка, думати як чоловік / Стів Харві ;
[пер. з англ. Н. Лавської]. – К. : Видавнича група КМ-БУКС,
2018. – 208 с.
Чому
навіть
найрозумніші,
найуспішніші
та
найпривабливіші жінки не завжди розуміють вчинки чоловіків і
мають щастя в особистому житті? На думку автора цієї книжки –
видатного комедіанта, філантропа, ведучого суперпопулярної у
США радіопередачі, присвяченої взаємовідносинам чоловіків і
жінок, проблема полягає в тому, що жінки звертаються за
порадами до інших жінок, хоча варто було б частіше радитись із
чоловіками.
Стів Харві надає прекрасну можливість проникати в думки
представників сильної статі, аби отримувати відповіді на
найпекучіші питання. Кумедну, часом сувору, але завжди щиру, цю книжку обов’язково
слід прочитати ще й задля того, аби дізнатися, що насправді думають чоловіки про
стосунки з жінками.
Додаткова інформація на сайтах:
Правила життя успішних людей [Електронний ресурс] // Укр. Медіа : [сайт]. – Текст. дані.
– [Б. м.], 2018. – Режим доступу: https://ukr.media/culture/373847 (дата звернення:
3.06.2020). – Назва з екрана.
Чи можеш ти бути лідером [Електронний ресурс] // Коногонка : [сайт]. – Текст. дані. –
[Б. м.], 2018. – Режим доступу: https://konogonka.com/archives/3136 (дата звернення:
3.06.2020). – Назва з екрана.
Як розвинути впевненість у собі і своїх силах [Електронний ресурс] // Гармонія : [сайт]. –
Текст. дані. – [Б. м.], 2018. – Режим доступу: http://garmonya.in.ua/yak-rozvynutyvpevnenist-v-sobi-i-svoyih-sylah (дата звернення: 3.06.2020). – Назва з екрана.

Як стати впевненою у собі особистістю [Електронний ресурс] // Укр. Медіа : [сайт]. –
Текст. дані. – [Б. м], 2019. – Режим доступу: https://ukr.media/psihologiya/388446 (дата
звернення: 3.06.2020). – Назва з екрана.
Як стати успішною людиною. Топ 10 необхідних якостей [Електронний ресурс] //
Четверта влада : [сайт]. – Текст. дані – [Б. м.], 2013. – Режим доступу:
https://4vlada.com/rivne/28336 (дата звернення: 3.06.2020). – Назва з екрана.

2. Відкриваємо світ через книгу.
Що об’єднує людей на нашій планеті? Захоплення, ідеї, почуття, емоції, гроші,
страждання, радість, любов? Можливо і перше, і друге, і третє... А ще цікавість. Без цієї
риси еволюція людства в принципі була б неможливою. Світ тримається на великих та
маленьких загадках, а людство – на допитливості та бажанні розкрити ці приховані
секрети. Таємниця – чарівне слово, котре заворожує і примушує нас шукати відповіді на
тисячі питань.
Барзотті Е. Я і світ довкола мене : [для дітей мол. шк.
віку ; пер з італ.] / Елеонора Барзотті. – Х : Фактор, 2013. –
208 с.: іл.
Книжка складається з чотирьох розділів: «Як улаштована
людина», «Природа і екологія», «Подорож в історію»
і
«Оповідання про професії». Кожний із них по-своєму цікавий.
Дитина дізнається, як працює її організм, звідки беруться
хвороби і що робити, щоб одужати. Вона отримає перші відомості
про природознавство, навчиться любити і берегти світ природи.
Вирушивши у свою першу подорож у глибину віків, дитина
познайомиться з давніми цивілізаціями. Сподіваємося, що її
зацікавлять розповіді про професії.
Брайсон Б. Коротка історія майже всього на світі. Від
динозаврів і до космосу / Білл Брайсон ; [пер. з англ. О.
Замойська]. – 2-е вид. – К. : Наш формат, 2019. – 472 с.
Якщо у школі ви захоплено розглядали схему внутрішньої
будови Землі чи із цікавістю вивчали сполуки хімічних елементів,
ця книжка напевне стане вашою улюбленою. Якщо ж наука
видається вам нудною й незрозумілою, Білл Брайсон переверне
ваші уявлення! Роками вивчаючи наукові праці та спілкуючись з
антропологами, математиками, астрономами й фахівцями інших
галузей, автор оповідає історію про все на світі: від Великого
вибуху й до розквіту цивілізації.
Під обкладинкою ховаються динозаври, мешканці
безмежних океанських широт і далекі планети. Однак це не просто
яскрава подорож у минуле. Білл Брайсон доступно й цікаво пояснює дивовижні
досягнення науки та навіть зазирає у майбутнє, силкуючись зрозуміти суть людського
покликання.

Енциклопедія про все на світі / авт. тексту Дж.
Фарндон ; худ. Д. Ашбі. – К. : Махаон-Україна, 2007. – 258 с.
: іл.
Ця книжка містить понад тисячу цікавих і вичерпних
відповідей на дитяче «Чому?». Юний читач почерпне з неї
цікаві факти з життя планети, країн і народів, тваринного і
рослинного світу та інших галузей науки. Видання щедро
ілюстроване.

Книга таємних знань / уклад. Н. В. Зотова ; мал. А. Л.
Савицької. – Х : ВД «ШКОЛА», 2017. – 304 с. – (Серія
«Цілком таємно»)
Таємниці віддавна зачаровують і змушують шукати
відповіді. Усі їх зібрано в цій книжці. Про найбільшу таємницю –
людину – багато розкажуть її ім’я, почерк; голос, жести, родимки
на тілі й навіть група крові. Розкрити її характер допоможуть
гороскопи, сонники, символи, хіромантія, нумерологія,
фізіогноміка тощо; зазирнути в майбутнє і розкрити таємниці
долі – різноманітні ворожіння. Способів дуже багато – розгортай
книжку й обирай свій!
Для дітей середнього шкільного віку.
500 чарівних куточків України, які варто відвідати / укл. Т.
І. Лагунова. – Х : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2007. – 416 с. ; іл.
У книжці ви знайдете інструкцію про видатні
археологічні пам’ятки та печерні міста, замки і фортеці, садиби й
палаци, національні парки та біосферні заповідники. Майже про
кожний куточок подано історичну довідку та відомості про
походження його назви. Наведено розклад роботи музеїв, телефони
готелів та багато іншої корисної інформації.

Світ навколо нас : Відкриття / К. : ВКТФ Кобза, 2004. –
317 с.: іл. – (Світ навколо нас)
Книги серії «Світ навколо нас» призначені для дітей
молодшого і середнього шкільного віку, але їх із задоволенням
прочитають не тільки діти, але й дорослі.
Ці книжки можуть бути використані, як цікавий додатковий
матеріал в учбовому процесі.

Україна : [для дітей серед. шк. віку] / авт.-упоряд. В. М.
Скляренко. – Х : Фоліо, 2003. – 320 с. – (Дитяча енциклопедія)
Енциклопедія «Україна» є першою за часів незалежності
спробою створити видання для дітей, що містить досить повну і
різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни.
Вісім розділів цієї книги, що супроводжуються понад 200
ілюстраціями, цікаво і докладно розповідають про історію, звичаї та
традиції українського народу, розвиток економіки, науки, освіти,
культури, літератури і мистецтва в Україні.
Енциклопедія стане у нагоді кожному школяреві не лише в
навчальному процесі, але й для поглиблення знань про свою
Батьківщину.
Шейніна О. Рекорди та досягнення України : [для
дітей серед. шк. віку] / Олена Шейніна. – Х : «ТОРСІНГ
ПЛЮС», 2011. – 95 с. : іл. – (Моя Україна)
У цьому багато ілюстрованому виданні йдеться про те,
чим відома Україна в усьому світі, крім мальовничої природи та
природних ресурсів. Що вплинуло на розвиток самосвідомості та
підвищення національного духу українців?
Що сприяло
формуванню окремої нації з особливою самобутньою культурою
та патріотичним духом? Розповідається про тих, хто створив
нашу історію, хто уславив нашу країну в усьому світі. Видання
призначене вихованню самосвідомості українців на основі
культурної спадщини предків. Книга буде корисною для тих, хто
цікавиться історією та культурою України.
Додаткова інформація на сайтах:
Короткі цікаві факти про спорт [Електронний ресурс] // Тут цікаво : [сайт]. – Текст. дані. –
[Б. м.], 2019. – Режим доступу: https://tut-cikavo.com/suspilstvo/sport-facts/168-tsikavisportivni-fakti (дата звернення: 3.06.2020). – Назва з екрана.
40 цікавих фактів про Україну [Електронний ресурс] // Рідна країна : [сайт]. – Текст. дані.
– [Б. м.], 2015. – Режим доступу: https://ridna.ua/2015/04/40-tsikavyh-faktiv-pro-ukrajinu/.(дата звернення: 3.06.2020). – Назва з екрана.
Цікаве зі світу живої природи [Електронний ресурс] // Цікаво знати : [сайт]. – Текст. дані.
– [Б. м.], 2019. – Режим доступу : https://cikavo-znaty.com/181-ckave-z-svtu-zhivoyi-prirodihtml/.- (дата звернення: 3. 06.2020). – Назва з екрана.
Цікаві факти про Азовське море [Електронний ресурс] // Тут цікаво : [сайт]. – Текст. дані.
– [Б. м], 2020. – Режим доступу: https://tut-cikavo.com/svit/moria-ta-okeany/602-tsikavi-faktipro-azovske-more (дата звернення: 3.06.2020). – Назва з екрана.

3. Вміємо, знаємо, можемо
Спробуйте освоїти секрети рукоділля, вишивки, орігамі та кулінарії і ваше життя
зміниться на краще: нове хобі, нові друзі, нові враження! І навіть невелика поробка,
зроблена своїми руками, буде довго випромінювати особливе тепло і заряд доброго
настрою.
Книги, представлені у цьому розділі подарують вам і вашим дітям нові ідеї для
творчості і відкриють широкий простір для власної фантазії.
Вірко О. Фігурки тварин з бісеру / Олена Василівна
Вірко. – Донецьк : СКІФ, 2009. – 64 с. : іл. – (Крок за кроком).
Чим можна зацікавити дитину, яка постійно щось
майструє, але якій уже набридло возитися з папером і
пластиліном? Що надовго утримає її увагу й дозволить їй
насолодитися результатом своєї праці? Автор даної книги
пропонує вашому маленькому майстрові захоплююче заняття –
створення з бісеру об’ємних фігурок-іграшок, фігурокподарунків, фігурок-брелоків.
Виконати будь-який уподобаний виріб вашій дитині
допоможуть детальні поетапні інструкції з виготовлення фігурок,
докладні кольорові схеми, фотографії кожної моделі і її конструктивних елементів, а
також перелік і кількість необхідних матеріалів.
«Фігурки тварин з бісеру» запрошують усіх маленьких майстрів до світу творчості!
Вишивка стрічками / укл. В. Ю. Гаврилова. – Х : Видво «Ранок», 2011. – 128 с.
Нині дедалі більшої популярності набувають предмети,
зроблені своїми руками. Прочитавши цю книгу, ви зможете
самостійно виготовити оригінальні прикраси, подарунки для
друзів, прикрасити свій одяг вишивкою і зробити стильні вироби
для своєї кімнати. Інструкції, описані в книзі, прості, креслення
доступні всім, а реалізація проекту приносить задоволення.
У цій книзі зібрано понад 80 виробів, які супроводжуються
докладним описом з ілюстраціями.
Лукашенко Т. Українські обереги своїми руками /
Тетяна Лукашенко. – Х. : Віват, 2015. – 224 с. – (Корисна
книга).
Наші пращури-слов’яни здавна виготовляли обереги, бо
добре знали про їхню дивовижну магічну силу. Нерідко за
обереги правили символічні тварини, такі як їжак, зозуля,
ведмідь, а також рослини на кшталт звіробою та папороті. Із
плином часу нічого не змінилося – ми, як і раніше, шукаємо
захисту в надприродних сил, хіба що форма оберегів зазнала
певних змін. Які обереги сьогодні є незамінними в побуті
сучасного українця? Як зробити власноруч оберіг для себе та
близьких? Чи справді вишиванка є не просто елементом одягу,
але й сильним засобом захисту від негативного впливу? Відповіді
ви знайдете на сторінках цієї книжки, що стане вашим власним
оберегом на шляху до щастя, гармонії й родинного затишку.

Моргунова К. Кумедні фігурки з овочів, фруктів і ягід /
Клавдія Моргунова. – Донецьк : «Вид-во СКІФ». – 64 с. : іл.
Гості вже на порозі, а у вашому холодильнику немає нічого
особливого? Отже, для того щоб приготувати страви, гідні
захоплення, доведеться зі звичайних продуктів створити щось
незвичайне. І якщо вам потрібні свіжі ідеї, то в автора книги
«Кумедні фігурки з овочів, фруктів і ягід» їх хоч відбавляй.
Для виготовлення представлених у книзі моделей вам не
знадобляться спеціальні інструменти. Усе, що буде потрібно, – це
розрізати й укласти на блюда необхідні продукти відповідно до
кольорових фотографій і поетапних інструкцій.
Орігамі / уклад. В. Ю. Гаврилова. – Х. : Вид-во «Ранок»,
2012. – 32 с. : іл.
Орігамі не просто приємне проводження часу, це –
мистецтво, якому багато сотень років. У цій книзі ви знайдете
багато виробів, виконаних у цій техніці : від найпростішого
вітрильника до складної красивої кусудами. А головне – ваше серце
тепер назавжди буде належати цьому давньому виду мистецтва,
адже для виготовлення навіть складних виробів орігамі не потрібно
нічого, крім квадратного аркуша паперу та ваших вправних рук.
Смит Э. Косы, пучки, хвосты, жгуты, узлы. Заплети себе
сама / Эбби Смит ; [пер. з англ. Ю. Пономаренко]. – Харків :
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 128 с. : іл.
Автор книги ділиться своїм досвідом і наглядно показує, що
змінювати зачіску та свою зовнішність і виглядати завжди поновому – легко! Елегантна бокова коса, коса «Водоспад», вінок із
голландської коси, корона із кіс, мереживна коса... Тільки на
перший погляд ці моделі виглядають складно – насправді, любу з
цих зачісок можливо зробити самостійно!
Детальний і зрозумілий покроковий опис з ілюстраціями
допоможуть вам створити красиві зачіски швидко і легко, а 60
оригінальних ідей дозволять підібрати свій неповторний образ на
любий смак – як на кожний день, так і для святкового вечора.
Старовинні українські узори для вишивання хрестом.
Магія візерунка / Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2016. – 143 с. : іл.
Українське мистецтво вишивання має давнє походження.
Наші предки вірили в те, що ружа, калина, лілія, листя дуба, птахи
– не просто гарні та майстерно зроблені зображення, а й потужні
обереги. Вважалося, що вишиті рушники чи сорочки-вишиванки
охороняють свого власника та його оселю від лихої долі. Це
видання допоможе повернутися до першоджерел. Тут зібрано
велику кількість традиційних орнаментів із різних куточків
України, їхні основні символи та оберегове значення. Ви зможете
відтворити їх власноруч, щоб прикрашати одяг і створювати
обереги для себе та своєї родини.

Тарасова О. Ляльки-мотанки: обереги для вашої оселі,
що дарують успіх, багатство, щастя / Ольга Тарасова. – Х. :
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. – 126 с.
Захистити будинок, зцілити, залучити багатство та успіх
допоможуть традиційні ляльки-мотанки, дивовижні і загадкові.
Наші предки вірили в їхню магічну силу, здатність охороняти від
злих сил, лихого ока і хвороб. Виготовлення цього оберега –
справжній ритуал. Мотанку не в’яжуть, не шиють, а тільки
мотають. Використовувати при цьому голки, ножиці або будь-які
колючо-різальні предмети суворо заборонено – щоб не різати своє
щастя і долю.
Господарочка-благополучниця, Подорожниця, Благодать,
ляльки на вдале заміжжя, вагітність, щастя, здоров’я... За допомогою майстер-класів, що
представлені у цьому виданні, ви зможете самостійно виготовити будь-яку ляльку-мотанку,
яка стане вам надійним оберегом із неосяжною енергетикою.
Твердохліб О. М’які іграшки : ілюстроване видання / Олена
Твердохліб. – Х. : Торнадо, 2006. – 96 с. : іл. – (Своїми руками).
Ця книга про найулюбленіші м’які іграшки дітей і дорослих, які
автор пропонує зробити своїми руками. Креслення і детальні пояснення
допоможуть вам правильно обрати матеріал для іграшки та оздоби і
виконати роботу залюбки.
Тож беріть до рук книгу і творіть із задоволенням.
Додаткова інформація на сайтах:
Лялька-мотанка: історія виникнення та традиції виготовлення [Електронний ресурс] //
Етнохата : [сайт] – Текст. дані. – [Б. м.],
2018. – Режим доступу:
https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/kukla-motanka-istorija-pojavlenija-i-traditsii-izgotovlenija/
(дата звернення: 3.06.2020). – Назва з екрана.
Обереги: їх роль у житті українців [Електронний ресурс] // Етнохата : [сайт]. – Текст. дані.
– [Б. м.], 2018. – Режим доступу: https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/oberegi-jih-vidi-ta-rol-vzhitti-ukrajintsiv/ (дата звернення: 3.06.2020). – Назва з екрана.
Техніки виконання вишивки бісером [Електронний ресурс] // Вишиванка : [сайт]. – Текст.
дані. – [Б. м.], 2019. – Режим доступу: http://vishivanka.net.ua/article/6 (дата звернення:
3.06.2020). – Назва з екрана.
Що означають секретні символи української вишиванок [Електронний ресурс] //
5. Перший. Український. Інформаційний : [сайт]. – Текст. дані. – [Б. м.], 2018. – Режим
доступу:
https://www.5.ua/suspilstvo/starodavni-oberehy-sekretni-symvoly-ukrainskykhvyshyvanok-114558.html (дата звернення: 3.06.2020). – Назва з екрана.

4. Ми читаємо, а ти приєднуйся.
Кожна книга – це розмова між її автором і читачем. Хтось бере книгу, сподіваючись,
що вона його надихне. Хтось сприймає подану в книзі інформацію так, наче це семінарінтенсив. Інші знаходять на її сторінках учителя, з яким можуть зустрічатись кожного дня,
тижня чи місяця. Любити книгу, знайомитися з кращими зірками світової літератури і
цікаво, і корисно!
Бойд Г. Лавандовий дім : роман / Гіларі Бойд ; [пер. з
англ. Н. Лазаревич]. – Х : Вид-во «Ранок» : Фабула, 2018. –
480 с. – (Світовий бестселер).
Гіларі Бойд – одна з найпопулярніших сучасних
англійських романісток. В основі її книги – історія 63-річної
Ненсі, жінки, чий шлюб розпався, а діти не дуже щасливі. У
результаті їй доводиться взяти на себе відповідальність за всі
три покоління свого сімейства. Але несподівана зустріч із
Джимом – відчайдушним курцем, пияком і кантрі-співаком, що
так і не досяг слави, – перериває монотонну течію життя
героїні...
Ця книга порадує читача психологічною глибиною,
особливим шармом письменницької манери Гіларі Бойд, м’яким
гумором і вірою в те, що в житті не буває безвихідних ситуацій.
Денисенко Л. Нова стара баба : повісті / Лариса
Денисенко ; передм. Т. Трофименко. – Х : Книжковий Клуб
«Клуб Cімейного Дозвілля», 2013. – 272 c. : іл.
«Нова стара баба» – кумедна, добра і світла оповідь про
життя душевної Варвари та її шебутної подруги Зойки, яким уже
стільки років, «що в те неможливо повірити навіть тоді, коли
роздивляєшся себе в люстерко». Жінки намагаються з’ясувати,
хто ж та «нова стара баба», яка з’явилася на горизонті
Варвариного онука Славика й турбує «малюка».
«Забавки з плоті та крові» – феєрична повість-карнавал з
обов’язковим хепі-ендом. Дивакуватий Ерік, який видає себе за
Еріку, тобто перевдягається в жіноче вбрання, і сліпа дівчина
Міра – що вийде із зустрічі таких різних людей, які майже
стали... подругами?
Кідрук М. Заради майбутнього : оповідання / Макс
Кідрук. – Харків :
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного
Дозвілля», 2019. – 304 с. : іл.
Це збірка різних історій. Більшість написано задовго до
виходу книги, найдавніші – ще 2011-го, але три з десяти – «Р61»,
«Знову і знову» та «Заради майбутнього» –опубліковано вперше. У
збірці є все, горор, техно, містика, гостросоціальні та гумористичні
оповідання. Не раз упродовж читання у вас паморочитиметься
голова від зміни настрою і темпу оповіді. Але зрештою хороша
збірка оповідань якраз і має вражати своєю неоднаковістю, інакше
це вже буде не збірка, а ...
Неважливо.
Просто перегорніть першу сторінку і почніть.

Ларссон С. Дівчина, що гралася з вогнем : міленіум :
сканд. гостросюжетний роман / Стіг Ларсон ; [пер. В. М.
Верховня]. – Х. : Фоліо, 2012. – 829 с. – (Карта світу).
Стіг Ларсон (1954-2004) – талановитий шведський
журналіст, твори якого набули популярності вже після передчасної
смерті автора.
Пізно ввечері у своїй квартирі вбито журналіста та його
подругу, які вивчали канали постачання до Швеції секс-рабинь з
Прибалтики та Східної Європи. Усі підозри падають на
найдивнішу дівчину в світі з темним минулим – Лісбет Саландер.
Мікаель Блумквіст починає власне розслідування загибелі своїх
колег і друзів, щоб знайти справжнього вбивцю і довести
невинуватість Лісбет, яка колись врятувала йому життя.
По всій Швеції розпочато полювання на «вбивцю-психопатку», проте Лісбет
Саландер не боїться кинути виклик усім – і мафії, і громадськості, і навіть самій смерті.
Лис В. Місяць, обмитий дощем : збірка / Володимир
Лис. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,
2017. – 352 с.
Ця збірка різнобарвних, але водночас таких споріднених
есеїв і новел про життя — немов букет зібраного восени листя.
Серйозні, а інколи й іронічні роздуми про сенс щоденного буття
й плин часу, про історичну долю України й таємниці людського
серця… Як відпустити минуле та не боятися нових зустрічей?
Де черпати наснагу на кожен день? Як розпізнати поворотні
моменти і навчитися не шукати підтексту у випадковостях?
Треба просто радіти життю і дихати на повні груди! Натхненні
історії з добрим гумором, прості, але такі важливі для кожного
цінності, звичні й рідні для нас слова…
Орвел Д. У злиднях Парижа і Лондона : художня
мемуаристика / Джордж Орвелл ; [пер. з англ. Є. Поляков]. –
К. : Видавництво Жупанського, 2017. – 232 с. – (Майстри
світової прози).
Джордж Орвелл (1903-1950) – англійський письменник і
публіцист, який став знаменитим завдяки найвідомішому роману
в жанрі антиутопії «1984», де він змалював жахливе тоталітарне
суспільство майбутнього, а також повісті “Колгосп тварин”, де в
алегоричній формі розповідається про часи становлення СРСР.
Проте свій творчий шлях Орвелл розпочав із
несподіваного за тематикою і вражаючого за своєю відвертістю
автобіографічного роману “У злиднях Парижа і Лондона”, в
якому він з притаманною йому проникливістю і майстерністю
описує досвід власних поневірянь серед соціальних низів двох тогочасних світових
столиць – Парижа та Лондона. Напівголодне життя, тяжка праця по вісімнадцять годин на
добу, всілякі шахраї та шляхетні обірванці – Орвелл знайомить читача зі світом, який
"добропорядний член суспільства" зазвичай воліє не помічати, але який, водночас, завжди
поруч нас.

Сафон К. Гра янгола : роман / Карлос Руїс Сафон ;
[пер. з ісп. В. Шовкуна]. – Х. : Книжковий Клуб «Клуб
Сімейного Дозвілля», 2018. – 512 с.
У розтривоженій Барселоні 20-х років XX століття
молодий письменник, одержимий неможливим коханням, дістає
пропозицію від таємничого видавця написати книжку, якої досі
не існувало. Йому обіцяно за це цілий статок, а може , й значно
більше.
Ця епопея, сповнена таємничості, романтики, інтриг і
трагедій, проводить нас крізь лабіринт, у якому чари книжок,
пристрастей і дружби поєднуються, утворюючи надзвичайно
цікаву розповідь.

Сирота Л. Припятский синдром / Любовь Сирота. – Х. :
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО
«Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2016. – 224 с.
Відчайдушну спробу докричатися до тих, хто, сидячи у
великих кабінетах, вирішує долю чоловіків і жінок, старих і дітей,
добровольців-ліквідаторів, лікарів, музикантів, поетів, назвали
прип’ятським синдромом. Країна, яка незабаром була зруйнована,
як четвертий енергоблок на ЧАЕC, брехала в усьому: в діагнозах
хворим, які помирали від променевої хвороби, у статистиці наданої
допомоги і в невиконаних обіцянках партійних і профспілкових
бюрократів. Прип’ятчанка Ірина, хвилину за хвилиною
відновлюючи в пам’яті події фатального квітня, а останніх сил
бореться за те єдине, що залишилося у неї з минулого життя, –
сина, який потребує коштовної операції...
Талан С. Ракурс : роман / Світлана Талан. – Х. :
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 320 с.
Цей роман – про долі людей, чиє життя тепер матиме чіткі
«до» і «після», про надії і втрати, про боротьбу й силу волі, про
помилки, вічне шукання істини й непереборне бажання жити. Такі
різні, але рівна перед війною герої намагаються випросити у долі ще
трохи щасливого життя. Якщо не для себе, то для наступних
поколінь...

