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10 червня 2021 року український письменник 

Василь Шкляр відзначає своє 70-річчя. 

 

До цієї дати працівник відділу обслуговування 

користувачів презентує  ювілейну віртуальну 

книжкову виставку. 

«Василь Шкляр - с красою  правди по життю» 

 

На онлайн-виставці представлені документи з 

фондів бібліотеки Ковельського фахового 

медичного коледжу   та використані 

матеріали з Інтернет-ресурсів. 

 

Тож запрошуємо усіх бажаючих до якісного 

читання та знайомства з історією нашої країни 

в інтерпретації Василя Шкляра. 

 



*Книги Василя Шкляра - це боротьба за 

сучасне та майбутнє покоління України. 

 

*Народився 10 червня 1951 року в селі 

Ганжалівка Лисянського району на 

Черкащині, де й пішов до початкової 

школи. Пізніше родина переїхала до міста 

Звенигородки, де Василь Шкляр закінчив 

десятирічку із срібною медаллю (1968 р.), 

а відтак вступив на філологічний 

факультет Київського університету. 

Володіє вірменською мовою. Перекладав 

з вірменської та новогрецької мови. 

*2000—2004 — головний редактор 

видавництва ‖Дніпро‖ 

*Твори перекладено 

англійською,болгарською, шведською, 

словацькою, російською мовами. 





* Василя Шкляр, український письменник, політичний діяч, один  із найвідоміших і 
найбільш читаних сучасних українських письменників. У своїй літературній 
діяльності письменник принципово жодного разу не скористався спонсорською 
допомогою, не прийняв жодної державної нагороди, зокрема відмовився від  
Шевченківської премії у 2011 р. на знак протесту проти тогочасного міністра 
освіти Д. Табачника. 

 

* Василь Шкляр є автором низки творів: ―Тінь сови‖, ―Елементал‖, ―Ключ‖, ―Кров 
кажана‖, ―Залишенець", "Троща" ,"Характерник", "Маруся". Чорний Ворон‖ та ін. 
Деякі літературні оглядачі називають його «батьком українського бестселера». У 
фондах читального залу і абонементу читачі мають можливість ознайомитися з 
творами Василя Шкляра. Зокрема із чи не найвідомішим його романом 
―Залишенець  Чорний Ворон‖. У центрі уваги – повстанська боротьба українців 
проти радянської влади в 20-х роках минулого століття. Автор писав цей роман 
тринадцять років. Книга містить велику кількість документів: донесення, 
інформаційні зведення, накази, звіти, шифрограми, які дають можливість читачу 
переконатися у правдивості подій, що описані у романі. 

 



Шкляр В.М. 
Залишенець. Чорний ворон.-Харків;Клуб 

Сімейного Дозвілля,2010.-384 с. 

*Їх називали бандитами,  розбійниками 

,головорізами  й навіть у прокльонах-

анафемах забороняли  згадувати їхні 

імена , щоб  убити у пам^яті  упокореної  

маси ту ідею , за яку повстанці 

жертвували свої  молоді життя. 



                   Шкляр В. Маруся : роман/  Василь 

Шкляр .- Харків : Клуб сімейного 

дозвілля,2014.-320с. 

 

 

 Тендітна золотоволоса дівчина, здається, 

мала б  прожити інше життя . Але… Не такі  то 

були часи. На дворі бурхливий  1919 рік- один 

із найбурхливіших  в історії України. Майбутнє  

країни завмерло на вагах  долі. Тому  після  

загибелі братів , отаманів  української  

повстанської армії, 16- річна гімназистка  Саша 

Соколовська  бере  до рук  зброю  і стає  на 

чолі  тисячного війська. Відтепер вона – отаман 

Маруся . Жінка -легенда , саме  ім^я  якої  

сповнює жахом  ворогів. 



*Шкляр В. Характерник: роман / Василь 
Шкляр.-Харків:Клуб Сімейного 
Дозвілля,2019.-304 с. 

 

*У другій половині ХVІІ століття  в 
Запорізькій  Січі  сталася  неймовірна 
подія , яку зафіксовано  в архівах  
тодішньої Московії  і яку  не оминув  
увагою жоден  доскіпливий  хроніст 
козаччини. Та  особливого чару  ця 
пригода   набуває під пером  
письменника: він  на основі  
документальних  джерел  творить яскраву  
історичну реальність  із життя « лицарів 
списа і шаблі» Кошовий Сірко, кинувши 
виклик  самому  цареві , розпочинає 
велику , вкрай  небезпечну гру  з 
Москвою . І  треба  зробити неможливе , 
аби  в цьому  поєдинку  зберегти  честь  і 
гідність матері Січі. Хто  просуне  голову 
в  пащу  скаженого звіра? 



Шкляр В. Кров кажана: роман/ Василь 

Шкляр .-2-е вид.-Харків: Клуб 

Сімейного Дозвілля , 2013.   272 с. 

 

 

Таємнича містика, відверта еротика, 

божевільна кримінальна історія… 

Анастасія ніколи не була вірна своєму 

чоловіку, а невдовзі після його 

загадкової смерті отримала 

приголомшливу звістку: її призначення 

— народити для світу диявола. Жінка 

мало не збожеволіла, та її коханець, 

отець Серафим, обіцяє не допустити до 

гріха. Але здається, ніби він у змові з 

нечистою силою… 



*Шкляр В. Троща : роман/ Василь Шкляр .- 
Харків : Клуб Сімейного Дозвілля , 2017. – 
417 с. 

 

 

 

*«Троща» — роман про УПА, про перемогу 
людини над обставинами і над собою. Сам 
автор каже, що книга написана для того, 
аби показати світові, що українці не 
змирилися з режимом, і продовжують 
боротьбу, як і раніше. 

 

*Для головного героя, вояка УПА, війна вже 
минула, проте боротьба не забулася. Та 
раптом він бачить на цвинтарі недавню 
могилу свого бойового товариша, і спогади 
наринають на нього з новою силою. «Свої» 
і «чужі», дружба та розбрат, кохання і 
зрада, помилування й помста, свобода й 
неволя… Перед його очима знов 
розгортаються бої та тривають допити, 
постають обличчя різних людей, та ніяк не 
з’являється личина зрадника… 

 



 

*Шкляр В. Чорне  Сонце : збірка/ Василь 
Шкляр.-Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 
2015.- 304 с. 

 

 

*Російсько-українська війна — очима бійця 
полку «Азов»! 

 

*Хто і навіщо затягує криваву драму? Чому 
гинуть найкращі? Чому місцеві вважають 
своїх визволителів ворогами? Яким наш 
герой бачить майбутнє Вітчизни? Глибока, 
сповнена смутку, болю й надії оповідь 
хлопця, якого честь і сумління змусили 
взяти до рук зброю. 

 

*До видання ввійшли твори: «Чорне 
Сонце», «Танець під чортову дудку», 
«Крук — птаха нетутешня», «Останній 
шанс Захара Скоробагатька», «Високі гори 
у Ялті», «Цілком таємні історії». 



 

*Шкляр В. Треба спитати  у Бога : 
новели , есеї , спогади / Василь Шкляр 
.-Харків : Клуб сімейного  Дозвілля , 
2019.- 320 с. 

 

*Ця збірка містить новели та оповідання 
Василя Шкляра, написані переважно у 
1970-х роках. Цікаві колоритні 
характери, захопливі події та 
спостереження за людськими вчинками 
занурюють нас у самобутній світ 
раннього Шкляра. До книжки також 
увійшли неординарні, напрочуд відверті 
спогади автора про видатних 
письменників, з якими він був у дружніх 
взаєминах. Розлоге інтерв’ю зі Шклярем, 
яке взяв у нього В’ячеслав Кириленко, — 
це своєрідна автобіографічна повість 
автора «Чорного Ворона», яка проливає 
світло на його життя, творчість, у тому 
числі й на літературний доробок, 
представлений у цій книжці. 



 

*Шкляр В. Ключ/ Василь Шкляр. 2-ге 
вид.-Харків: Клуб Сімейного Дозвілля 
,2012.-256с. 

 

*Журналіст Андрій Крайній — справжній 
ерудит, вільно володіє живими й 
мертвими мовами, але з матеріальними 
цінностями якось не склалося: доживши 
до віку Христа, не має даху над 
головою. Не йому, безхатченку, 
гребувати теплим помешканням — хай 
навіть заповітний ключ простягнув йому 
дивакуватий незнайомець, а номер 
квартири навіює забобонний страх. Що 
ж це було: манна небесна чи прикра 
помилка? Незабаром Крайньому 
знадобляться ще два ключі: до таємниці 
зникнення господаря квартири номер 13 
і до серця фатальної жінки, до якого не 
так легко достукатися… 

 




