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У системі засобів активізації попиту на книжкову продукцію та
стимулювання читацького інтересу окреме місце належить щорічному
обласному конкурсу «Краща книга року», який проходить напередодні Дня
української писемності та мови. В Житомирі вшосте відбувся такий захід за
сприяння управління інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДА. Він спрямований був на вибіркове представлення
якісної видавничої продукції для фахової експертної оцінки та з’ясування
суспільної значимості книг, згідно з окресленими критеріями обумовлених
завданнями конкурсу і станом розвитку книжкової культури.
Як показує практика, «Краща книга року» не тільки сприяє розвитку
книговидання, а й підвищує роль краєзнавчої книги. Конкурс знаний в
широких колах літературної громадськості і сприймається як експертний
інструмент для визначення кращих.
В цьому році на розгляд конкурсу автори і видавництва представили 41
друковане видання від шести видавництв області. Членами комісії
враховувалась глибина змісту видання, багатство літературно-художніх
засобів, професійний рівень викладу матеріалу, поліграфічне виконання,
актуальність тематики і проблематики. Журі відповідно до професійної
компетентності оцінило твори за визначеними критеріями, куди було
включено найголовніше – зміст твору.
Список книг, які були визнані найкращими, можуть бути корисними не
лише читачам, а й педагогам, бібліотекарям, батькам та суспільству загалом.
Згідно з протоколом засідання організаційного комітету у кожній
номінації переможцями визначено:
Номінація
«Мій край»
(Пізнавальна та навчальна література (крім підручників) довідкові та
енциклопедичні видання з історії краю)
Цвік Г. В. Історія Радомишля / Г. В. Цвік. - Вид. 2-е, виправл. і доповн. –
Житомир : М. Косенко, 2015 – 384 с., [8] арк. фото.
Момот А. В. Материнкою пахне сель : нариси / Антоніна Момот. –
Житомир : Полісся, 2015. - 424 с.
Номінація
«Особистість і доба»
(Біографічні дослідження, присвячені видатним діячам науки і культури)
Пронтенко В. В. Поліські силачі : монографія / В. В. Пронтенко,
К. В. Пронтенко, В. М. Романчук, Г. П. Грибан ; за ред. Г. П. Грибана –
Житомир : Полісся, 2015. – 344 с.
Номінація
«З глибини знань»
(Навчальні посібники, енциклопедичні та науково – пізнавальні видання,
словники)
Письменники Житомирщини. Книга 2 / Автор – упорядник Михайло
Пасічник. – Житомир : ПП «Рута», 2014. – 360 с.
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Номінація
«Поезія року»
(Поетичні збірки авторів Житомирської області, що дістали громадське
визнання та високу оцінку літературної критики)
Прилуцький М. А. Чаша. Життя у віршах / М. А. Прилуцький. –
Житомир : Полісся, 2014. – 256 с.
Номінація
«Проза року»
(Романи, повісті ,збірки оповідань, новел, есе житомирських авторів, які
отримали громадське визнання та високу оцінку фахівців і критиків)
Цимбалюк Г. М. Жорства. Побіжні замітки на полях життя / Григорій
Цимбалюк. – Житомир : Євенок О. О., 2015. – 366 с.: фото.
Кухарчук О. Ф. Козацька Русь. Полковник Лаврін Капуста /
О. Ф. Кухарчук. – Житомир : Рута, 2014. – 504с. : іл.
Номінація
«Світ дитинства»
(Різножанрові ілюстровані видання для дітей дошкільного віку, школярів та
підлітків)
Пономаренко М. А. Зорі всипали все небо : віршована розмальовка /
М. А. Пономаренко. – Житомир : Євенок О. О., 2015. – 20 с. : іл.
Номінація
«Мистецтво друку»
(Книги, надруковані на вітчизняній поліграфічній базі і випущені на
високому поліграфічному рівні)
Чуднів на самій бистрині історії : трактат : у 2 ч. / АнатолійСірик. Житомир : М. Косенко, 2012-2015.
Ч. 1. - 2012. - 576 с. : іл.
Ч. 2. - 2015. - 620 с. : іл.
Бойко Л. Грає сонце на струні : музично-поетичні мініатюри за
мотивами картин Юрія Камишного / Л. Бойко. – Житомир : Полісся, 2014. 68с., 48 іл., 1 фото.
Номінація
«Гран прі»
(Унікальне, фундаментальне видання універсальної тематики, яке стало
подією у вітчизняному книговиданні)
Чуднів на самій бистрині історії : трактат : у 2 ч. / АнатолійСірик. Житомир : М. Косенко, 2012-2015.
Ч. 1. - 2012. - 576 с. : іл.
Ч. 2. - 2015. - 620 с. : іл.
Коротко про життєвий і творчий шлях переможця цьогорічного
конкурсу.
Анатолій Силович Сірик народжений 28 вересня 1939 року в містечку
Чуднів, що на Житомирському Поділлі. Після закінчення Чуднівської
середньої школи вчився на будівничому факультеті Житомирського
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технікуму механічної обробки деревини, згодом вивчав філологію в
Київському університеті імені Тараса Шевченка.
Майже двадцять років жив і працював у Черкасах, де певний час був
головою літературної студії імені Василя Симоненка. Десять років (1981–
1991) мешкав у Литві, в місті-курорті Друскінінкаї над Нямунасом:
працював, вивчав литовську мову та літературу, перекладав поезії
литовських поетів . Від вересня 1991 року мешкав в місті Житомирі. Тут
працював редактором Житомирського приватного видавництва «Ci–eH–eC»,
директорував у ньому.
Анатолій Сірик – поет, перекладач, прозаїк, есеїст. Дебютував поезіями
в республіканській періодиці 1968 року. Автор збірки поезій і перекладів
«Проріст» (1989), збірок поезій: «З колиски літа» (1992), «Астральний біль»
(майже за живописом П’єтро Перуджіно), «Трава з довгою волоттю»
(українською та англійською), «Вглядання в узвичаєні кольори», «Terra
incognita», «Без назви» – усі в 1993 році; «Постать з відсутнім лицем», «Обіг
пензля й мастихіна», «Квітка споришу», «Амплітуди», «Морфологія
простору» – усі в 1994 році; «Licentia poetica» (1995), «Юридика або Слід від
равлика» (1997), книжки перекладів «Несправжній квітникар. Neti kras
gelynas» (2000), книжки есеїв «В тінявій тиші слів» (2000).
Анатолій Сірик упорядкував збірник українських казок «Чарівна
скрипка» (1992); редактор, упорядник і художник поетичного альманаху
Житомирщини «Косень’93» та книжки «Максим Рильський. В муках моїх
золотих» (1998).
Співучасник літературних свят Литви «Весна поезії ’86,’87», четвертої
міжнародної конференції перекладників литовської літератури (1988),
Першого Всесвітнього фестивалю української поезії «Золотий гомін» (1990)
та «Поетичної Друскінінкайської Осені» (1990).
Сірик є членом Національної спілки письменників України, лауреат
літературної премії ім. Володимира Свідницького 2003 року за книгу поезій
та поем «Тонка нитка лексем», мав чимало літературних нагород та почесних
відзнак за особисті досягнення в літературній творчості та внесок у
відродження духовної культури українського народу.
Поетичні твори А. Сірика високого ґатунку, рафіновані і таять в собі
загадковість. Деякі з них присвячені малярському світу В. Радецького.
А в історичному трактаті, за який автор отримав високу нагороду,
описана історична доля Чуднівського краю, доповнена прогалина між
Чудновим, знайомим зі скупих хуторянських вигадок, і Чудновим дійсним,
основаним на життєвих документах. Тут докладна хронологія найсуттєвіших
подій краю. Письменник вдало вплів історію Чуднівської землі в канву
історії України. Екскурси в історію роблять книгу досить цікавою. Додамо,
що до цього твору А. Сірика ґрунтованих праць про Чуднів не виходило. Для
книги було розроблено унікальний дизайн і концепцію видання.
Для ознайомлення відвідувачів з автором та його творчістю в
бібліотеках області варто організувати книжкову виставку, наприклад, під
назвою:
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«Творець нового слова»
1 розділ: «Мова творить народ» (за назвою трактату автора)
2 розділ: «В тінявій тиші слів» (за його збіркою)
3 розділ: Коли серце пише і римує
4 розділ: Сучасники про творчість А. Сірика.
За книгою «Чуднів на самій бистрині історії» можна провести ряд
заходів: обговорення або прем’єру, рандеву з книгою, ретро-погляд
(мандрівника у минуле Чуднівщини), літературний вечір або свято книги,
дегустацію літературної новинки або урок-мандрівку.
Доречним буде оформлення виставки однієї книги, яка є багаторічним,
ціложиттєвим вислідом історії рідного містечка автора. Доберіть і розмістіть
критичні матеріали про дане видання, відгуки літературознавців, поетів,
письменників. А список літературних творів автора допоможе краще
ознайомитись з творчим доробком та несподіваними гранями творчості
Анатолія Сірика.
Твори А. С. Сірика:
Чуднів на самій бистрині історії : трактат : у 2 ч. / АнатолійСірик. Житомир : М. Косенко, 2012-2015.
Ч. 1. - 2012. - 576 с. : іл.
Ч. 2. - 2015. - 620 с. : іл.
Сірик А. С. Етнікон (Народоопис) : трактат / Анатолій Сірик. –
Житомир : Марина Косенко, 2009. - 172 с.
Сірик А. С. Мова творить народ (Gentem lingua facit) : трактат / Анатолій
Сірик. – Житомир : М. Пасічник, 2007. – 128 с.
Сірик А. С. Тонка нитка лексем : поезії та поеми / Анатолій Сірик. –
Житомир : М. Косенко, 2003. – 292 с.
Сірик А. С. В тінявій тиші слів : есеї / Анатолій Сірик. – Житомир :
Україна, 2000. – 215 с.
Сірик А. С. Несправжній квітник = Netikras gelynas : поезії : пер. з
литов. / авт., авт. передм. А. С. Сірик. - Житомир : АСА, 2000. - 191 с. :
граф.
Сірик А. С. З колиски літа: [вірші] : для серед. та ст. шк.. віку. / Анатолій
Сірик. – Житомир : КВО «Житомирський вісник», 1992. – 85 с.
Сірик А. С. Юридика, або слід від равлика : поезії / Анатолій Сірик. –
Житомир : Ci–eH–eC, 1997. – 40 с. : іл.
Сірик А. С. Ти є, бо дихаю тобою… [вірші] / А. Сірик // Київ. - 1993. № 2. – С. 115-116.
Сірик А. С. З колиски літа: [вірші] / А. Сырик. – Житомир : Вісник, 1992.
– 85 с.
Сірик А. С. Сіно пахне дужче, ніж трава: [про творчість литовського
поета В. П. Бложе] / А.Сірик // Авжеж. - 1992. - № 4 – C. 62-63.
Про автора можна дізнатися із таких публікацій:
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Анатолій Силович Сірик (1939) // Письменники Житомирщини. Кн.1. /
автор – упоряд.: М. П. Пасічник, П. Білоус, Л. Монастирецький. – Житомир :
Пасічник М. П., 2010. – С. 194-201
Косенко В. Анатолій Сірик. Чуднів на самій бистрині історії //
Літературний альманах. Кн. 4. / автор – упоряд. Пасічник М. П. – Житомир :
ПП «Рута», 2015. - 208 с.
Ксюковський В. Л. Анатолій Силович Сірик // Будівельний технікум в
Житомирі. Сторінки історії. 60 років діяльності. Історіко – краєзнавчий
ілюстрований нарис. – 2-е вид., допов. і переробл. – Житомир : Волинь, 2005.
– С. 309.
Бондаренко С. Нагороди імені поетів // Київ. відомості. – 2005. – 9-15
верес.
Сірик А. С. // Шинкарук В. Ф. Літературна Житомирщина : біобібліогр.
довідник. – Житомир, 1993. – С. 98.
Гвоздь М. Вручення престижних премій письменникам // Українське
слово. – 2005. – 31 серп. - 6 верес. – С. 3.
Сірик А., український поет та перекладач народився в Чуднові: кор.
біогр. довідка / Анатолій Сірик //Авжеж. – 1991. - № 8 – С. 27. – (Хроніка
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