
Література, яка здатна змінити уявлення про нудне 

читання 
 

«Чарлі і шоколадна фабрика» — казкова повість 

валійського письменника Роальда Дала про 

пригоди хлопчака Чарлі Бакета на шоколадній 

фабриці геніального і дивакуватого кондитера 

містера Вонки. 

 

 

 

 

Володимир Рутківський "Джури козака Швайки", "Джури-
характерники", "Підводний човен", а також 
дилогія "Сині води" й книга "Сторожа застава" 

(А–БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА) 

Володимир Рутківський – український письменник, 
який пише в дуже популярному колись (коли ще 
батьки були дітьми), проте дуже рідкісному нині жанрі 
історичної прози для дітей. Трилогія про джур і 
дилогія про битву на Синіх Водах – найвідоміші 
сучасні книги письменника, повісті якого ще за 
радянської доби не наважувалися публікувати в Києві, 
проте радо перекладали російською та друкували в 
Москві. 

Нині ж він повернувся до українського читача зі своїми 
пригодницькими книжками, описуючи теми, складні й мало прописані 
істориками: зародження козацтва, битва часів Великого князівства Литовського, 
історія богатирів Іллі Муромця, Олешка Поповича й Добрині. 



За текстами Володимира Рутківського – не тільки авторська вигадливість, а й 
потужне опрацювання історичних досліджень і першоджерел. І багато вдячних 
великих і маленьких читачів. 

Роман Елінор Портер «Полліанна» 
 

Про книгу: Одинадцятирічна 

дівчинка Поліанна Віттер осиротіла. Тепер їй 

доведеться жити в невеликому нудному містечку, в 

кімнаті без дзеркал і практично без меблів, із суворою 

та педантичною тіткою. Але Поліанна не впадає у 

відчай - в цьому у неї є чому повчитися. Весела, 

активна та балакуча, дівчинка усіма силами 

намагається розворушити сумне містечко та навчити 

його жителів «грі в радість» — ту, якої 

навчив Поліанну батько. Навіть тітонька Поллі не 

встоїть перед чарами та навчиться посміхатися! Про 

авторку: Елінор Портер — американська письменниця. 

Протягом декількох років навчалася співу у 

Консерваторії Нової Англії — найстарішій 

консерваторії США. Після заміжжя та переїзду до 

штату Массачусетс, почала писати та публікувати 

повісті та оповідання, а пізніше й романи. 

Проза Елінор Портер переважно призначена для дітей 

та підлітків, але також буде цікава дорослим. Її роман 

«Поліанна» став настільки популярним, що був 

екранізований у Японії, Туреччини, Британії і навіть 

студією Волта Діснея, США. На честь головної героїні бестселеру названий 

психологічний термін — «принцип Поліанни».  

Чому варто прочитати книгу «Полліанна» Елінор Портер?  

«Полліанна» — класичний роман для підлітків, який навчить радіти життю, шукати 

в усьому позитивні риси, а також цінувати та любити сім'ю. 

 

 


