БІБЛІОТЕКА
ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»

Що почитати про
Коронавірус?
Рекомендаційний посібник художньої та науковопізнавальної літератури для тих, кого цікавить тема
пандемії та профілактики короновіруса

ХАРКІВ 2020

Шановні користувачі бібліотеки!
З світової історії ми знаємо, що наша планета не в перший раз зіткнулася
з бідою. Всього два століття тому епідемія холери стала найбільш плідним
періодом в творчості відомого класика російської літератури Олександра
Пушкіна.
Сьогодні ми всі переживаємо важкі часи, коли пандемія стала
кошмаром. Covid-19 змусив переглянути плани на найближче майбутнє майже
всіх жителів планети. Коронавірус – це справжня «чума» XXI. Він проник не
тільки в життя людей, але і в літературу, ставши для одних кошмаром, а для
інших – музою. За останні місяці на Amazon, Ozon, Litres та інших онлайнплатформах вийшло більше ста книг, де так чи інакше торкаються теми
пандемії. Серед них майже немає прикладів наукової медичної літератури, але
багато всього іншого – від книги про моржа, який вчить необхідної гігієни, до
збірки конспірологічних теорій.
Дізнаємося, для яких же письменників став проривом на створення
цікавих творів вірус COVID-19.
Бібліотека ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування» для Вас, шановні
користувачі, зробила короткий огляд книг, при читанні яких точно не вийде
відволіктися від головної теми 2020-го року.
Книги ці Ви маєте можливість переглянути чи прочитати за допомогою
Інтернет, нажаль, у бібліотеках така література ще не з’явилася, але під час
карантину так отримати потрібну інформацію навіть простіше, а інколи й
безпечніше, ніж йти до бібліотеки.
Рекомендаційний посібник має такі розділи:
- Недитячі книги про COVID-19;
- Коронавірус. Книги для дітей та підлітків;
- Комікси;
- Перша українська казка про коронавірус.
Рекомендаційний посібник створено зав. бібліотекою КОХНО Є.І. за
допомогою сайтів Інтернету:
https://kp.ua/life/670994-knyhy-o-koronavyruse-vzroslym-po-umnomu-detiambesplatno
https://friday.az/proizvedeniya-sozdanniye-v-period-izolatsiyi/
https://meduza.io/feature/2020/05/03/o-koronaviruse-uzhe-nachali-pisat-knigi-otromanov-pro-karantin-s-byvshim-do-raskraski-fuck-off-coronavirus

Недитячі книги про COVID-19
Джошуа Ганса
«ЕКОНОМІКА В ЕПОХУ COVID-19»
Якщо ви знаєте англійську мову, можете читати книги
надруковані англійською, то більш-менш серйозну літературу
про пандемію можна знайти тільки так. Наприклад, ось книга
економіста Джошуа Ганса (видавництво MIT) «Економіка в
епоху COVID-19». Ганс описує довгострокові наслідки кризи і
можливі відповіді на нього, включаючи всі фази «пандемічної
економіки»: від стримування до перезавантаження і відновлення. Нажаль,
перекладу цього твору не існує.

Анча Баранова
«КОРОНАВІРУС.
ІНСТРУКЦІЯ З
ВИЖИВАННЯ».
Анча
Баранова
—
докторка наук, професорка
Школи системної біології,
керівниця Центру з вивчення
хронічних захворювань у Коледжі Наук Університету
Джорджа Мейсона (США), фахівчиня в галузі
функціональної гномики та системної біології –
намагається дати відповіді на найактуальніші питання. Незважаючи на вчений
ступінь, вона намагається спілкуватися з читачем на зрозумілій мові, щоб
розвіяти міфи і страхи навколо коронавируса. Можна знайти відповіді на
питання про те, де і коли з'явилося це захворювання, чи дійсно це
найнебезпечніша вірусна інфекція, що відбувається з зараженим організмом.
А також наскільки ефективні сучасні ліки, які з них можуть нашкодити і від
яких найкраще відмовитися. А також чи зможе людство захиститися від
COVID-19.
Цю книгу Ви маєте можливість купити у книжкових магазинах, або
прочитати її у форматі аудіокниги.
АУДІОКНИГА «КОРОНАВІРУС.
ІНСТРУКЦІЯ З ВИЖИВАННЯ».
Анча Баранова дає відповіді на найактуальніші
запитання максимально доступною мовою, спираючись
на багаторічний досвід і найновіші дослідження
науковців. Авторка також розповідає, чи ефективні
сучасні ліки, чи, навпаки, є ті, що можуть нашкодити,

від чого варто взагалі відмовитися, як уберегтися та чи зможе людство
захиститися від Сovid-19 (якщо так, то коли це станеться?).
ЦИТАТИ З КНИЖКИ:
«Про шляхи поширення COVID19.
Було встановлено, що SARS-CoV2 поширюється повітряно-крапельним
шляхом: люди заражаються, вдихаючи розпорошені в повітрі завірусовані
краплі рідини з організму вже хворої людини — під час її кашлю або чхання. Це
також відбувається в результаті потрапляння крапель із вірусом на
поверхні: торкаючись їх і потім — часто машинально — свого обличчя, люди
заносять інфекцію в очі, ніс або рот. У повітрі вірус може залишатися
життєздатним протягом декількох годин; на сталевих та пластикових
поверхнях він може зберігатися до декількох днів (скільки саме, залежить від
вологості і температури повітря; вірус не любить спеку і сухість).
Що робити з використаними рукавичками?
Складайте використані рукавички у багажнику машини чи біля дверей
будинку. Відлежавшись тиждень-другий, одноразові рукавички, якщо чесно,
знову можна використовувати. Товстіші господарські рукавички можна
просто помити, вірус це вб’є, а рукавички вціліють».
ПРОЧИТАТИ АУДІОКНИГУ МОЖНО ЗА ПОСИЛАННЯМ:
https://nashformat.ua/products/audiobook-koronavirus.-instruktsiya-zvyzhyvannya-621319

Андрій Сазонов
"КОРОНАВІРУС І ІНШІ
ІНФЕКЦІЇ: CoVарние реалії
світових епідемій"
Епіграфом до книги стали слова
психіатра
Бехтерева:
«Ми
піддаємося дії психічних мікробів і є
небезпека, що бути психічно
зараженими».
Книга лікаря і публіциста Андрія
Сазонова повинна, судячи з анотації, викривати міфи про коронавіруси та
інших інфекціях. Але насправді, власне, про коронавіруси інформації не
багато - які віруси є і як не панікувати з цього приводу. Чергова науковопопулярна книга про те, що таке епідемії (чума, чорна віспа, "іспанка", тиф і
сучасні), чому треба боротися не з ними, а із засобами масової інформації,
якими бувають віруси і сімейства грипу, як з ними уживатися і як кожен
впливає на людський організм. Стиль викладу легкий і зрозумілий, завдання
автора – заспокоїти нашу паніку і істерику з приводу невідомої епідемії –

виконана, але нічого нового не сказано. Можливо, мав рацію сам автор, який
написав у передмові: «Уже стільки написано на цю тему! Навіщо потрібна
ще одна книга? Краще б автор детектив написав або сценарій
мелодраматичного серіалу».
КНИГУ МОЖНА ЧИТАТИ ОНЛАЙН ЗА ПОСИЛАННЯМ (рос. мова):
http://loveread.ec/read_book.php?id=85832&p=1

Наталья Гомес Альварес, Стивен Харрис
COVIDIOTS: Stories of idiotic acts and bizarre
behaviour/ "Ковідіоти. Історії про ідіотських
вчинках і дивну поведінку"
Книга "Ковідіоти. Історії про ідіотських вчинках і дивну
поведінку" є поки тільки англійською та іспанською
мовами. Але вона варта того, щоб прочитати її нехай
навіть з гугл-перекладачем. Перед загрозою невідомого
захворювання з невідомим результатом і нерозумінням,
як це лікувати, люди починають впадати в паніку і
творити дивне. Згадайте численні замітки в ЗМІ про тих, хто з метою лікування
від коронавируса пив засіб для чищення для посуду. Або навіть вдома не
знімав маски і рукавички. І це тільки верхівка айсберга. Автори зібрали в книзі
найдурніші і дивні реакції на Ковід-19 зі всього світу. Винаходи та
самолікування, які в кращому випадку приводили на лікарняне ліжко,
здаються фантастичними – але ці історії цілком реальні і показують іншу
сторону наслідків глобальної пандемії. Але є і повчальні приклади. Наприклад,
житель міста Манчестер, т. зв. Робін Гуд, ходив по вулицях і роздаровував
САНІТАЙЗЕР, бутильовану воду та ін., щоб люди не виходили зайвий раз з
місць самоізоляції.
«Є думка, що будь-яка криза розкриває в людях кращі риси, - звертаються до
читача автори, Наталя Гомес Альварес і Стівен Харріс. - І правда, зараз ми
спостерігаємо численні приклади мужності, щедрості і солідарності, яких не
було мало не з часів Другої світової війни. Разом з тим ми бачимо, наскільки
по-ідіотськи може вести себе людство, опинившись перед загрозою "кінця
світу". У цій книзі зібрані приклади найдивніших і дурних реакцій на
коронавірус з усіх куточків планети ».

Руслан Захаркін
«КОРОНАВІРУС. ЗАХИСТИ СЕБЕ САМ»
Ця книга із серії – «допоможи собі сам». Не треба
чекати дива – треба самому створити те, що буде дивом.
Бережіть себе і своїх близьких – почніть боротьбу за
майбутнє вже сьогодні. Пандемія пройде, а ми
залишимося! Будьте готові допомогти країні,
допомагаючи собі! Автор непоганою мовою розповідає
про те, чим епідемія відрізняється від пандемії, які
бували епідемії в історії планети і яке місце в цій низці
займає нинішня пандемія. На думку автора,
хвилюватися не варто, але краще сидіти вдома.

Читайте онлайн повну версію книги «Коронавірус. Захисти себе
сам» автора Руслана Ігоровича Захаркін на сайті електронної
бібліотеки MyBook.ru. Завантажуйте додатки для iOS або Android
і читайте «Коронавірус. Захисти себе сам» де завгодно навіть без
інтернету.
Ольга Кашубіна
«КОРОНАВІРУС: ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ?
Коротко про головне»
Щорічно від грипу у світі помирає близько 650 000
чоловік. Це багато. Однак, незважаючи на такі цифри,
до нього як і раніше ставляться, як до "ГРВІ з
ускладненнями", тоді як коронавірус зі схожими
симптомами виявився в центрі уваги лікарів і ЗМІ.
Але чому? Що в ньому такого страшного і чому
країни на державному рівні вводять карантин? Чим
він відрізняється від грипу? Чи можна вже зараз
говорити про епідемію? Що робити, якщо вам
здається, що ви вже захворіли? Докладної інформації про коронавіруси, крім
того, що він починається, як звичайне респіраторне захворювання і може
привести до летального результату, практично немає. А невідоме лякає і
породжує грунт для домислів. У цій лекції Ольга Кашубіна, журналістка і
письменниця з червоним дипломом лікаря, пояснює, що відбувається, чого
насправді варто побоюватися і які заходи може вжити кожен, щоб не
захворіти.
КНИГУ МОЖНА ЧИТАТИ ОНЛАЙН ЗА ПОСИЛАННЯМ (рос. мова):
https://ru.bookmate.com/books/Gch9xdGt

Ігор Прокопенко
«КОРОНАВІРУС, ВІРУС-ВБИВЦЯ»
З перших днів спалаху документаліст і телеведучий Ігор
Прокопенко з трьома знімальними групами веде
розслідування безпосередньо в Китаї, а
також в Москві і Новосибірську, де
вивчають
найнебезпечніші
віруси.
Підсумком цього розслідування стала ця
книга, що написана в співавторстві з
провідними лікарями, біологами і навіть
співробітниками розвідки. Розширене і доповнене
видання містить нові глави і відповіді на нові питання:
- Як на нас впливають небезпечні віруси? Чи можуть
вони частково управляти нашою свідомістю?
- Як захистити себе за допомогою вакцинації?
- Чи можуть ГМО-культури знищити все натуральне сільське господарство і
спровокувати світову голод?
Дана книга містить QR-коди з посиланнями на корисні і цікаві відео.

Читайте онлайн повну версію книги «Коронавірус. Вірус-вбивця»
автора Ігоря Прокопенко на сайті електронної бібліотеки
MyBook.ru. Завантажуйте додатки для iOS або Android і читайте
«Коронавірус. Вірус-вбивця»де завгодно навіть без інтернету (рос.
мова).

Ігор Прокопенко
«КОРОНАВІРУС: Життя після пандемії»
Головне питання зараз – що нас чекає в недалекому
майбутньому? Хто розуміє масштаби коронавирусной
безробіття? Як працює масова свідомість в період
катаклізмів? Навіщо американці «топлять» КНР,
вкидаючи інформацію про те, що це Китай придумав цей
вірус? Чи можливо, що операція «Коронавірус» – це
підготовка до реальної війні між США і Китаєм. Якщо це
так, що робити – нам? ... Як буде вести себе коронавірус,
коли пройде епідемія: він зникне як страшний сон? Або стане чимось звичним,
на зразок нежиті? А може, стане ще небезпечніше? Як працює наш імунітет?
Чи зможе він захищати ніс від нових епідемій? Які ще загрози для людства
таїть навколишній світ?.. Відповіді на ці запитання Ви знайдете у цієї книзі.
КНИГУ МОЖНА ЧИТАТИ ОНЛАЙН ЗА ПОСИЛАННЯМ (рос. мова):
https://librebook.me/koronavirus__jizn_posle_pandemii

Коронавірус. Книги для дітей та підлітків
Саме дитяча література справляється з коронавірусом найефектніше.
Особливо американська – там вже вийшли десятки книг про пандемію,
розраховані на молодший, середній і старший шкільний вік.
Використовуються всі можливі засоби, щоб донести до дітей основи
епідеміології.

Франческа Далл’ара
«ІСТОРІЯ ПРО КОРОНАВІРУС»
(рисунки Джада Негри)
Італія постраждала від коронавируса чи не більше за
інших країн. І стурбованим страшної і незрозумілої
пандемією людям, а особливо дітям, потрібна допомога
не тільки тих лікарів, які лікують тіло, а й тих, хто лікує
душу. Франческа Далл'Ара – психолог і психотерапевт,
вже 5 років працює в дитячому відділенні лікарні
рідкісних захворювань. Тому кому, як не їй, знати, як
просто і доступно пояснити дитині, що відбувається.
Героїня книги – маленька Віолетта, яка вирішила намалювати
коронавірус. В її розумінні, раз цей вірус такий страшний і лякає дорослих
настільки, що закрили школи, значить, він повинен бути величезним.
Побачивши малюнок, мама Віолетти вирішила пояснити доньці, що навіть
невидимий оку вірус може бути небезпечніше великого чудовиська. А також
про те, що захворювання можна уникнути і перемогти його, якщо
дотримуватися правил карантину. У формі діалогу мама розповідає Віолеті
про наслідки хвороби, про те, які потрібні обмеження.

Завантажити книгу безкоштовно можна на сайті
видавництва «Ранок»: https://www.ranok.com.ua/ru/Istoriia-prokoronavirus.html
Элизабет Дженнер, Кейт Уилсон, Ниа
Робертс
«КОРОНАВІРУС. Книга для дітей»
(рисунки Акселя Шеффлера)
Один із найкращих ілюстраторів світу Аксель
Шеффлер разом із британським видавництвом
Nosy Crow підготували для маленьких читачів
видання «Коронавірус. Книга для дітей».
Українське видавництво ARTBOOKS видало
україномовний варіант книжки.

Книжка буде цікавою не тільки дітям від 5 до 9 років, але й їх батькам та
підліткам. У ній ви знайдете відповіді на запитання:
• Що таке коронавірус?
• Як він передається?
• Що станеться, якщо ви його підчепите?
• Чому люди переживають, що можуть заразитися?
• Чи є ліки від коронавірусу?
• Чому деякі місця, у які ми зазвичай ходимо, закриті?
• Що я можу зробити, щоб допомогти?
• Що буде далі?

Цифрове видання доступне для завантаження усім охочим за
посиланням: https://artbooks.ua/coronavirus
Друкований примірник надсилають безкоштовно з кожним
замовленням на сайті видавництва:
https://artbooks.ua/Koronavirus_knijka_dlia_ditey
Англомовну версію також можна
читати
в
онлайні
або
ж
завантажити і роздрукувати.

«Коронавірус. Дитяча енциклопедія»,
намальована Акселем шеффлеру, відомим
німецьким художником, творцем книг про
Груффало. Енциклопедія пояснює дітям,
що таке коронавірус, чому важливо
залишатися вдома, як допомогти рідним і
близьким і як особисто постаратися
перемогти пандемію.
Книга поширюється видавництвом
Clever безкоштовно – в обмін читач
підписується на розсилку (рос. мова).

ЧИТАТИ ОНЛАЙ:
koronavirus

http://villakuritsa.com/detskaja-entsiklopedija-

КОМІКСИ
Китайська художниця Цю Цао
намалювала
комікс
про
коронавіруси і людяність.
Художниця опублікувала комікс на
своєму
каналі
інстаграм
@tinyeyescomics.
Комікс – історія з життя мотокур'єру,
одного з десятків тисяч в місті Ухані.
Коли прийшов вірус, і всі кинулися з
міста, юнак вирішив залишитися і
заробити – адже кур'єрів залишиться
одиниці, і ціна на їхні послуги підскочить. А потім Ухань закрили, і виїзд став
нереальний. На кур'єра обрушилися тисячі замовлень від тих, хто не зміг
поїхати, але потребував допомоги… Кур'єр уморився, виконуючи ці прохання,
і, судячи по картинках, ні за одне замовлення не взяв плату. Але був
винагороджений набагато сильніше: відчув, що «підхопив» вірус людяності.
Саме про нього говорить остання картинка коміксу – ілюстрація до цього
матеріалу.

Мануела Моліна (Manuela Molina)
Іспанська художниця Мануела Моліна (Manuela Molina)
намалювала першу в світі книгу про коронавіруси, щоб
підтримати і заспокоїти дітей по всьому світу. Книгу буди
цікаво прочитати і дітям, і підліткам, і дорослим.
«#COVIBOOK – це запрошення для сім'ї обговорити весь
спектр почуттів і думок, що виникають у зв'язку з
поточною ситуацією, – розповідає вона. – Важливо
відзначити, що це не джерело наукової інформації, а
скоріше інструмент, заснований на фантазії».
В ігровій формі авторка розповідає про сам вірус, шляхи його поширення,
симптоми, коли він «приходить у гості». Наприклад, ускладнене дихання,
гарячка, кашель. Проте діти будуть у безпеці, якщо ретельно митимуть руки з
милом та користуватимуться антисептиками. Також важливо слухати
дорослих, адже вони знають, що робити.
«Шановні родини та педагоги з усього світу, я створила цю невелику книгу
щоб підтримати та заспокоїти дітей молодше 7-ми років щодо COVID-19.
Книга – це пропозиція для родин обговорити певний спектр емоцій, які

спричиняють поточні події. Важливо відмітити, що цей ресурс не є
джерелом наукової інформації, а швидше інструментом, створеним завдяки
фантазії. Я раджу вам роздрукувати цей матеріал, щоб діти могли на ньому
малювати. Пам’ятайте, що емоції опрацьовуються завдяки регулярним іграм
та прочитаним багато разів історіям. Діліться COVIBOOK і допомагайте
полегшити дитячу стурбованість по всьому світу» – закликає Мануела
Моліна на своєму сайті.
Мануелла перевела свою міні-книгу на 21 мову світу, включаючи англійську,
французьку, арабську, грецьку та російську, і пропонує всім абсолютно
безкоштовно її скачати і роздрукувати.

Читати онлайн за посиланням: https://660919d3-b85b-43c3-a3ad3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_319c5acf38d34604b537ac9fa
e37fc80.pdf

Перша українська казка про коронавірус.

Українська дитяча письменниця Галина Буділова написала першу дитячу
книжку про коронавірус «Робі та злюка в короні», яка доступно
відповідає на найпоширеніші запитання дітей про пандемію коронавірусу і, як
стверджує письменниця, має терапевтичний ефект.
Герої книги — Мія та Платон, брат і сестра, які сидять на карантині
вдома третій тиждень. Вони вже перегралися в усі іграшки і не знають, що їм
робити. Мама вирішила піти на хитрість і сказала, що якщо вони приберуть
безлад, вона влаштує їм маленький сюрприз. Сюрпризом була коробка зі
старими іграшками. Там діти знайшли Робі — старого робота-лікаря. Він вміє
розмовляти і знає дуже багато, так як, поки валявся в коробці, примудрився
піключітися до вай-фай і дізнатися про те, що відбувається в світі. Саме від
нього діти дізнаються, що таке віруси, чому ж небезпечний цей коронавірус,
через якого все змушені сидіти по домівках. А також Робі вчить, як уникнути
хвороби і як дотримуватися правил безпеки під час пандемії. Поради,
звичайно, традиційні: мити руки, перебувати на самоізоляції, не чіпати
обличчя руками. Але, щоб закріпити ці знання, малюнки в книжці зроблені у

вигляді розмальовки - це допоможе краще запам'ятати інформацію, а також
знизити рівень занепокоєння і тривожності у своєрідній арт-терапії.
«Ідея написати книгу виникла, коли вперше продовжили карантин. …
Я зрозуміла, що треба щось робити, бо дітям потрібно доносити
інформацію, що відбувається: чому ми не ходимо на майданчики, не відвідуємо
садочок, не можемо піти в магазин. Треба було на все це відповідати. Почали
з'являтися мультики за кордоном на цю тему, але книжок ще не було. Я
зрозуміла, що треба брати в свої руки і щось робити для наших дітей», —
каже Буділова.
Україномовна версія книжки побачила світ у друкованому вигляді, її
можна придбати онлайн: https://www.instagram.com/budilova_h/?hl=ru.
Переклад англійською, який здійснила Ірина Сидоренко, доступний для
безкоштовного завантаження за посиланням:
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Crosspatch-in-Crown.pdf

Шановні користувачі бібліотеки! Сподіваюсь, що наш
рекламний бібліографічний посібник допоможе Вам у
профілактиці та боротьбі з Коронавірусом.
Шестикласник Джейсон Джозеф з Міжнародної школи Кембриджа в
ОАЕ розповів вустами вигаданого персонажа свого коміксу Тіма про світлу,
позитивну сторону нинішньої ситуації з коронавирусной епідемією. Свою
роботу він назвав «Ідеальна пауза під час СOVID-19» (The Perfect Pause in the
times of Covid-19).
На думку школяра, об'єднання світу в боротьбі проти спільного ворога,
робота з дому і дистанційне навчання привели до сімейної згуртованості, до
того, що дотримання нових медичних і гігієнічних норм поступово стає
звичкою і багато чому іншому: «А чому люди не можуть подивитися на
позитивні сторони? Є пауза в наших рутинних справах – тут новий порядок.
Офіси та школи закрилися, але кількість онлайн-конференцій збільшилася.
Світ працює разом, щоб боротися з цим вірусом. Це ідеальна пауза для
людства ».
Так давайте прислухаємося до порад Джейсона Джозефа та подивимося
на пандемію очима його героя Тіма.

Бажаю Вам здоров’я
та запрошую Вас до читання!

