
В бібліотеці коледжу 7 жовтня відбувся  

літературно-пізнавальний захід   

«Літературні  історії з ароматом кави»

 



До літературної  кав'ярні завітали студенти групи  ІІІ Ф/Д «Б». В 

теплій, доброзичливій атмосфері звучали літературні твори про каву. Шелест 

сторінок цих книг –як шурхіт опалого листя. Любов до кави стала 

неодмінним атрибутом життя багатьох людей. Бадьорість та гарний настрій, 

які дарує цей напій, бажані завжди і всюди. Фатальна любов до кави не 

оминула й поетів. Кавовий напій стимулює політ фантазії під час творчості. 

Враження від випитої кави загадковими іскринками вплітаються у тканину 

їхніх творів. Виникають неповторні образи, як візерунки кавової пінки. 

Народжуються вірші зі смаком кави… 

 

 

 



 Ранковий кави аромат. 

Ранковий кави аромат 

Дарує зранку нам натхнення, 

Дає наснагу устократ 

Поринути над сьогоденням. 

Ніколи в каву не кладіть 

Вчорашні спогади болючі, 

Зумійте серцем зрозуміть, 

Пройшло, що було неминучим… 

Додайте цукор сподівань, 

Надій, що прагнуть у майбутнє, 

Без зайвих часу міркувань, 

Відчуйте присмак незабутній. 

Чарівні думи, відчуття, 

Дарує філіжанка кави, 

І кожен день цього життя 

Живіть щасливо і яскраво. 

Є безліч речей, що надають життю смак: десь трішечки гіркий, десь 

пікантний, інколи надто солодкий, чи терпкий… 60% населення планети 

починає свій день з філіжанки кави, що дарує заряд бадьорості. Книги в 

поєднанні з запашною кавою створюють гармонійне поєднання, що надає 

смак усьому життю.   



 

 

У центрі уваги – книги, поєднані однією чарівною темою, – кавою. 

Вони оповідають про історію появи напою, перші кав’ярні, традиції 

вживання, романтику, любов у різних її проявах. Ви будете гортати кожну 

сторінку книги, насолоджуватиметесь кожним словом, кожною фразою. 

Кава та книги – одне з найкращих поєднань у світі. Кава дарує нам чудовий 

аромат і бадьорість, книги - знання та натхнення, можливості відкрити щось 

нове та невідоме, а тому і те й інше приносить безмежну радість, піднімає 

настрій, збагачує нас. 

Завітайте до читального залу нашої бібліотеки, оберіть якусь із 

запропонованих книг, пориньте у світ читання, відпочиньте із задоволенням, 

насолоджуючись філіжанкою запашної кави.  

Я розповім вам про  виняткові книжки абсолютно різних авторів, вони 

написані різними мовами і взагалі несхожі між собою, і тим не менш 

поєднані однією чарівною темою — Її Величністю Кавою! 

  



                                      

«Теплі історії до кави» Н. Гербіш 

У цій книзі зібрані історії про почуття й настрої, 

далеку дорогу й затишний дім, чужі міста й 

близьких людей, солодкий шоколад і терпкувато-

гірку каву. Герої цих історій − прості жителі 

звичайних містечок, закохані, замислені, умільці 

надихати й такі, що за клапоть натхнення готові 

поділитися останньою філіжанкою кави. Книга є 

переможцем європейського конкурсу «Книга 

року» у Будапешті. 

  «Мелодія кави» 

Драматична історія забороненого кохання юної 

дівчини до набагато старшого за неї 

одруженого польського шляхтича, яка 

розгортається в атмосфері Львова XIX 

сторіччя! Що це – мінлива пристрасть чи 

справжні почуття? Для неї – це перше кохання, 

для нього - мабуть, уже й останнє… Чи 

отримають закохані шанс змінити власну долю, 

залишитись разом і чи взагалі можливо 

побудувати щастя, балансуючи на краю прірви 

та порушуючи всі можливі заборони?  

 

«Щасливі люди читають книжки 

 і п'ють каву» 

Бестселер французької письменниці Аньєс Мартен-

Люган — сумна і красива історія жінки, яка після 

загибелі коханого чоловіка і доньки втрачає сенс 

існування. Головна героїня заново вчиться жити, кохати, 

відчувати. Книга про життя, поділене на «до» і «після», 

про самотність, надію, любов і віру в себе.  

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.716721


«Історія Starbucks» 

Усе і справді почалося з чашки кави. Еспресо, випитого в 

затишній італійській кав’ярні у 1983-му. Тоді майбутній 

генеральний директор Starbucks Говард Шульц зрозумів, яка 

атмосфера буде в його закладах. Відтоді як він прийшов у 

Starbucks, компанія відкрила майже 25 тисяч кав’ярень у 70 

країнах світу, пережила економічну кризу й зневіру фінансових 

аналітиків. Шульцу вдалося побудувати міцний бізнес, в основі 

якого – дух Starbucks, етичні принципи та безмежна турбота 

про людей: про кожного клієнта, баристу, менеджера чи 

фермера, який вирощує найкращу у світі арабіку. 

 

Приємного читання і 

кавування! 
 


