«З глибини знань» – навчальні та довідкові
видання, енциклопедичні видання,
словники та наукові розвідки
Диплом лауреата вручено
за книгу Петра Кралюка
«Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів» (ТОВ «Видавництво
Фоліо»).

«Бестселер» – книга, що мала найвищий
рейтинг реалізації в мережі
книгорозповсюдження

Бестселером року став роман Андрія Цаплієнка
«Стіна», виданий ТОВ «Видавництво Старого Лева».

Рейтингові книги у фондах бібліотеки
Андрі́й Ю́рійович Цапліє́нко (12 жовтня 1968) —
журналіст, військовий кореспондент, ведучий та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст
України.
У фантастичному романі Андрія Цаплієнка перед
читачем постають два постапокаліптичні суспільства,
одне з яких упевнено торує прогресивний шлях розвитку, а інше — просто деградує. Автор переконаний,
що ментальність і тяглість традицій дуже мало змінюються впродовж століть.

Як нас знайти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31

тел.: 65-80-84

Герої роману — українці та росіяни, носії яскравих
національних рис — перебувають у постійному напруженому антагонізмі. Війна між ними йде відразу на
кількох рівнях — від збройних сутичок до зіткнень
душ та внутрішніх переконань. А Дикі Поля, які залишаються після великих і малих протистоянь, — це як
незагойні рани, ракові пухлини: вони продовжують
кровоточити, демонструючи людству, що війна породжує тільки війну.
Контакти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library@ounb.km.ua
веб-сайт: http://ounb.km.ua/bibliogurman/
блог: http://bibliogurman23.blogspot.com/

Підготувала Марцонь Л. І.

Всеукраїнський конкурс «Краща книга України» щороку проводить Держкомтелерадіо України. Переможці Конкурсу отримують звання
лауреата та нагороджуються: в номінації «Гранпрі» спеціальним дипломом та пам’ятним призом «Краща книга України»; в інших номінаціях
– дипломом лауреата. Нагородження традиційно
відбувається під час проведення міжнародної
книжкової виставки «Книжкові контракти».
«Гран-прі» присуджується за унікальні,
фундаментальні видання універсальної
тематики, які стали подією у вітчизняному
книговиданні
Гран-прі конкурсу 2018 р. присуджено видавництву
«Фенікс» за повнокольорове
видання у двох книгах українською мовою Нового Завіту – Євангеліє і Апостол.

Номінації:
«Моя країна» – видання, художні твори,
фотоальбоми, які різнобічно представляють
Україну

вручено ТОВ «Видавництво Старого Лева» за книгу Віри Агеєвої «Візерунок на камені. Микола
Бажан: життєпис (не)радянського поета».
«Світ дитинства» – різножанрові
ілюстровані видання для
дітей дошкільного та шкільного віку
У номінації «Світ дитинства»
перемогло видання Романи Романишин та Андрія Лесіва «Я
так бачу» (ТОВ «Видавництво Старого Лева»).

«Арт-книжка» – мистецькі
видання,
фотоальбоми, фотокниги та інші видання оригінального
художнього оформлення
У номінації «Арт-книжка» дипломом лауреата нагороджено
ТОВ «Видавництво «Віват» за
збірку поезії Олега Каданова «Не я, а той».

У номінації «Життя славетних» диплом переможця

«Поезія» – кращі поетичні
збірки
вітчизняних і зарубіжних
авторів, видання і видавничі серії, які отримали визнання та високо відзначені
фахівцями і критиками
У номінації «Поезія» перемогло білінгвальне видання «Райнер Марія Рільке. Сто поезій у перекладі Мойсея Фішбейна»
(видавництво
«Либідь»).

«Мистецтво друку» – книги,
видрукувані на вітчизняній
поліграфічній базі і випущені на високому поліграфічному рівні
У номінації «Мистецтво друку» перемогло видання
Людмили Лапшиної «Перлини нашої планети» (ТОВ «Видавництво «Віват»).

У номінації «Моя країна» перемогло ТОВ
«Видавництво Фоліо» за твір Тимура і Олени Литовченків «Книга жахіття: 1932-1938».

«Життя славетних» – книги про цікаві долі видатних людей, їх особистий
внесок у
державотворення

У номінації «Проза» переміг роман Віри Китайгородської «Обличчям до стіни» (видавництво
«Букрек»).

«Проза» – кращі романи,
повісті, збірки
оповідань, новели, есе
вітчизняних і
зарубіжних авторів, а також оригінальні
видання, які отримали визнання та високо відзначені фахівцями та критиками

