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Від редакції

побували у вщент заповненій читальній залі

Богуславської районної бібліотеки, де відбулася твор�

ча зустріч із відомим українським письменником,

“батьком українського бестселера”, Василем Микола�
йовичем Шклярем, широку славу якому приніс роман

“Чорний ворон” (“Залишенець”), за який і була при�

суджена Національна премія України імені Тараса

Шевченка. Основна частина зустрічі була присвячена

новому роману письменника “Троща”. 

Усім небайдужим читачам Василь Шкляр розповів

про передумови написання роману про УПА. Події в

романі розгортаються у двох часових паралелях, що

тісно переплітаються між собою, а сама назва твору

має неоднозначний підтекст: трощею на Тернопіль�

щині називається очерет, в якому ховалися воїни�

націоналісти і де вони були розстріляні “червонопо


гонниками”. Тож назва, як каже сам автор, має й ін�

ший сенс: троща — це катастрофа, це бійня, це тро�

щення людських доль і майбутнього. Відомий автор

розповів історію цього роману та інших своїх бестсе�

лерів, а також презентував нову дитячу книжку

“Песик Гав, соловейко, джміль і два жолуді…”, напи�

сану українською та англійською мовами. 

У презентації “Трощі” взяли участь також Народ�

ний артист України, Герой України, відомий майстер

художнього слова Анатолій Пономаренко, який зачи�

тав уривок з цього роману, а в присутніх на очах бри�

ніли сльози, а також наш земляк, Народний артист

України, лауреат Шевченківської премії,  всесвітньо�

відомий диригент Василь Василенко, який презенту�

вав свою нову поетичну збірку “На берегах Хороб�

рої”, куди увійшов і вірш�присвята Василю Шкляру.

У нашій читальній залі знаного письменника щиро

вітали й інші відомі гості — видавець Юрій Любченко,

який подарував районній бібліотеці тринадцятитом�

ник творів Левка Лук’яненка; академік НАН України,

головний редактор науково�популярного журналу

“Світогляд” Я.С. Яцків та заступник головного редак�

тора І.Б. Вавилова; професор Б.М. Романюк, завіду�

вач відділу Інституту напівпровідників НАН України;

директор музею історії Богуславщини Т.В. Куценко;

наш земляк, підприємець�меценат П.І. Головатенко. 

Щаслива від цієї зустрічі, вітала відомих гостей

директор Богуславської Централізованої бібліотечної

системи Г.С. Добровольська зі своїми колегами, адже

нарешті здійснилась наша заповітна мрія. Після закін�

чення заходу, який тривав майже три години, читачі

ще довго не відпускали Василя Шкляра, вишикував�

шись у величезну чергу за авторським підписом… 

Наталія Федорченко, провідний бібліограф

Богуславської ЦБС, 6 грудня 2017 р.

Нам пишуть

Світлини зустрічі письменника Василя Шкляра з читачами 
і співробітниками Центральної бібліотеки м. Богуслава

(Київська область), 26 листопада 2017 р. 

ДВА ВАСИЛІ, 
ДВА ЛАУРЕАТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ПРЕМІЙ 
І ОДИН ГЕРОЙ УКРАЇНИ…




