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Видання знайомить читачів з науково-

фантастичними творами радянських і прогресивних 

зарубіжним письменників, що вийшли, головним 

чином, в центральних та республіканських 

видавництвах нашої країни за останні роки. 

Книга складається з таких тематичних розділів: 

«Світ майбутнього в науковій фантастиці», «Фантасти 

попереджують», «Освоєння космосу», «Космічні 

подорожі. Гості з космосу». 

Збірник містить також список науково-популярної 

літератури про наукову фантастику та методичні 

поради бібліотекарям. 

«Бесіда» розрахована на бібліотекарів та широке 

коло читачів. 
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ПЕРЕДМОВА 

 
«Треба мріяти!»1 – ці слова належать великому генію 

людства, засновнику першої в світі Радянської держави 

Володимиру Іллічу Леніну. 

«Даремно думають, що вона потрібна тільки поетові. Це 

дурний забобон! Навіть у математиці вона потрібна, навіть 

відкриття диференціального і інтегрального числень неможливе 

було б без фантазії. Фантазія є якість найбільшої цінності...»2 – 

говорив В. І. Ленін. 

У геніальній праці «Що робити?», спростовуючи вигадки 

опортуністів про те, чи може взагалі мріяти марксист, В. І. 

Ленін теж гаряче захищає право на мрію, фантазію. 

Нині збулися пророчі слова французького письменника, 

«батька наукової фантастики» Жуля Верна про те, що 

«...настане час, коли досягнення науки перевершать силу 

уяви»3. Вихід у космос громадянина Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік Юрія Гагаріна став вінцем здійснення 

багатовікових мрій людини про політ в зоряний Всесвіт. 

Підкорення космосу, величезні досягнення науки і техніки в 

нашій країні сприяли бурхливому розвитку принципово нової 

наукової фантастики, літератури сміливих мрій. 

Характерними рисами сучасної науково-фантастичної 

літератури є гуманізм, бойовий оптимізм, віра в невичерпні 

можливості людського розуму, а провідними темами – 

зображення нашого комуністичного завтра, боротьба за мир, 

розвиток кібернетики, атомної енергетики, біології, освоєння 

космосу, морських глибин тощо. 

В жанрі наукової фантастики плодотворно працюють такі 

радянські письменники, як: О. Бєляєв, Л. Лагін, В. Владко, І. 

Єфремов, Ю. Смолич, О. Казанцев, Г. Гор, О. Бердник, Ю. 

Бедзик, М. Руденко, брати А. і Б. Стругацькі, А. Дніпров, Г. 

Мартинов, В. Журавльова, В. Савченко, І. Варшавський, М. 

Ємцев, Є. Парнов та багато інших. 

Науково-фантастична література користується великою 

любов’ю радянських людей. Щоб задовольнити їх потреби, 

видавництва нашої країни щороку випускають десятки нових 

книг і збірників науково-фантастичної тематики. Виходять 

спеціальний альманах «НФ» та щорічник «Фантастика ... год». 

У 1968 році буде завершене видання «Библиотеки современной 

                                                           
1 В.  І .  Ленін.  Твори, т. 5, с. 459. 
2 В.  І .  Ленін.  Твори, т. 33, с. 275. 
3 Е.  Брандис и М.  Лазарев . Жюль Верн. Био-

библиогр. указатель. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1959, с. 24. 

 

 



фантастики» в 15-ти томах. Науково-фантастичні твори 

друкуються на сторінках літературно-художніх журналів. 

Одночасно з публікацією нових книг цього жанру радянських 

письменників видаються твори прогресивних зарубіжних 

фантастів А. Азімова, Р. Бредбері, А. Кларка, С. Лема, К. 

Саймака та багатьох інших, що вийшли в перекладах на мови 

народів СРСР. 

Укладачі даного видання не ставили перед собою мети 

зареєструвати всі книги наукової фантастики. Мета видання 

«Бесіди про книги» — ознайомити читачів з найбільш цікавими 

науково-фантастичними творами радянських та прогресивних 

зарубіжних письменників, що побачили світ у центральних та 

республіканських видавництвах Радянського Союзу, починаючи 

з 1960 р. Сюди включено також невелику частину видань, які 

були опубліковані в попередні роки, а після 1960 р. не 

передруковувалися. 

Матеріал у книзі розміщено в таких основних розділах: 

«Світ майбутнього в науковій фантастиці», «Фантасти 

попереджують», «Освоєння космосу. Космічні подорожі», 

«Гості з космосу». 

В кожному з основних розділів виділено тематичні 

підрозділи, в яких вміщено споріднені за тематикою твори. 

Якщо твори торкаються кількох питань, в кінці підрозділів 

подаються відсилки до них. У книзі вміщено список науково-

популярної літератури про наукову фантастику, а також 

«Поради бібліотекарям», де говориться про керівництво 

читанням науково-фантастичної літератури, про організацію 

масових заходів, спрямованих на пропаганду кращих творів 

наукової фантастики, наводяться списки літератури для 

доповідей тощо. 

В кінці «Бесіди...» подаються покажчики алфавітний і 

персоналій. Видання розраховане на бібліотечних працівників 

та широке коло читачів. 

 

О. П. КУЩ, 

Є. Є КРАВЧЕНКО 

  



 

 

 

 

 

 

 





























































 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



















































 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 











































 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



























 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

тись більш детально на з’ясуванні таких питань: «Які з 

прочитаних творів Вам найбільше сподобались?», «Які 

винаходи і відкриття в науці й техніці Ви мрієте побачити 

здійсненими?», «Що з передбачень Жуля Верна, Г. Уеллса, 

О. Р. Бєляєва та інших письменників стало реальністю у наш 

час?», «В чому досягнення радянської науки й техніки 

перевершили мрії письменників-фантастів?», «Чи 

обов’язково наукові й технічні прогнози фантастів повинні 

бути правильними?», «Які питання і проблеми, на Вашу 

думку, ще не знайшли відображення в науковій 

фантастиці?», «Як розуміти похмурі і непривабливі картини 

майбутнього, зображені в творах деяких зарубіжних 

письменників?», «Чи це передбачення майбутнього, чи 

попередження про небезпеку, яка загрожує людству?» 

Ці та інші питання можна винести й для широкого 

обговорення на літературному вечорі, читацькій конференції 

або диспуті. Правильно зрозуміти прочитане допомагають 

також літературно-критичні статті, рецензії, нариси, науково-

популярна література. Саме тому такі матеріали бібліотекар 

повинен порекомендувати читачам під час бесід, при 

складанні планів читання, списків рекомендованої літератури, 

у відповідних картотеках. 

Здійснюючи керівництво читанням наукової 

фантастики, бібліотекар може використати, крім літератури, 

наведеної в попередніх розділах, інші бібліографічні 

посібники. Зокрема, завжди стануть у пригоді «Літопис книг», 

«Літопис журнальних статей», «Літопис рецензій», бюлетень 

«Нові книги УРСР», журнал «В мире книг», газети «Книжное 

обозрение» та «Друг читача». На основі цих бібліографій 

бібліотекарі складають картотеку новинок науково-

фантастичної літератури, яка охоплює не лише книжкові 

видання, але й твори, надруковані в журналах і збірниках. До 

картотеки включаються також рецензії та літературно-

критичні статті. Така картотека надасть суттєву допомогу 

бібліотекарю в індивідуальній роботі з читачами, при 

організації літературних вечорів, читацьких конференцій, 

диспутів, книжкових виставок та інших заходів. 

В багатьох масових бібліотеках створені гуртки або 

клуби любителів наукової фантастики. Для їх учасників 

читають лекції досвідчені літературознавці, викладачі 

літератури, на обговорення нових творів запрошуються 

письменники, бібліотекарі систематично проводять 

 



 

бібліографічні огляди новинок. Такий огляд можуть робити і 

учасники гуртка або члени клубу любителів фантастики. З їх 

допомогою в бібліотеках організовуються диспути та 

обговорення книг, проводяться читацькі конференції тощо. 

В приміщенні бібліотеки або клубу, школи, 

молодіжного гуртожитку, кінотеатру бібліотекарі можуть 

оформити цікавий куток наукової фантастики, розмістивши 

там книжкову виставку, бібліотечний плакат або стенд, 

рекомендаційні списки літератури, альбоми. Біля книжкової 

виставки проводяться бесіди, огляди новинок фантастики. 

Корисно, наприклад, влаштувати книжкову виставку під 

таким заголовком: «Наукова фантастика і наша сучасність». 

Найкраще її відкрити розділом «Комуністичне будівництво в 

СРСР». Тут варто подати матеріали, що розповідають про 

досягнення народного господарства СРСР, радянської науки й 

техніки, які перевершили найсміливіші мрії фантастів 

минулого. Цікаво показати тут матеріали про приїзд в СРСР 

видатного англійського фантаста Г. Уеллса, який, 

ознайомившись з ленінським планом ГОЕЛРО, назвав В. І. 

Леніна «кремлівським мрійником», бо не вірив у здійснення 

цього плану. Як відомо, план ГОЕЛРО, розрахований на 10-15 

p., вже у 1931 р. був в основному виконаний. Поряд з цими 

матеріалами на виставці потрібно показати й сучасний стан 

електрифікації нашої країни. 

Важливо вмістити на виставці матеріали про 

перспективи розвитку народного господарства СРСР, своєї 

області, району, міста, села в недалекому майбутньому. Тут 

доречними будуть матеріали XXIII з’їздів КПРС та КП 

України, Директиви XXIII з’їзду КПРС по п’ятирічному плану 

розвитку народного господарства СРСР на 1966-1970 pp., 

цифри і факти про сучасний стан та перспективний план 

розвитку господарства області, району, міста, села, колгоспу. 

Один з розділів книжкової виставки можна присвятити 

«космічній» темі, де представити матеріали про вивчення і 

завоювання космосу радянськими вченими та льотчиками-

космонавтами, науково-популярну літературу про космос та 

планети Сонячної системи, ілюстрації та художні твори 

наукової фантастики на «космічну» тему. Влаштовуючи 

книжкову виставку, можна виділити  

 







 
 

 

 



 

 

 

 

 





















 


