Сценарій заходу
«Діалоги після читання. Книги наших земляків»
Анастасія Нікуліна «Зграя»

Ведуча:
Наша друга і така довгочікувана зустріч у цьому році, яка  проходить у рамках програми «Діалоги після читання. Книги наших земляків»,  присвячена  творчості відомої української письменниці Анастасії  Нікуліної.
Нагадаю, що мета Програми – привернення уваги читачів до літературних творів, які впливають на мислення та світогляд громади.  Ми будемо раді зворотному зв’язку та вашим пропозиціям щодо художніх творів, які б ви хотіли обговорити під час наступних зустрічей.
Сьогодні ми будемо говорити про авторку Анастасію Нікуліну та  про її нову книгу «Зграя».
Коротка біографічна довідка.
Анастасія Нікуліна народилася у 1990 році у Львові. Сучасна українська письменниця, учасниця Львівського жіночого літературного клубу, лауреат конкурсу «Коронація слова». За фахом – економіст-міжнародник, перекладач. Закінчила університет імені Івана Франка.
Автор книг «Сіль для моря, або Білий Кит», «Дім, у котрому заблукав час» (у співавторстві), «Все буде добре» (у співавторстві), «Зграя» та збірок «Львів. Смаколики. Різдво», «Львів. Вишні. Дощі», «Львів. Пані. Панянки», «Теплі історії про кохання», «Щастя у Віконці». Дебютний роман авторки «Сіль для моря, або Білий Кит» здобув міжнародну українсько-німецьку літературну премію імені Олеся Гончара 2018 року у номінації «Проза» та відзнаку «Найкраща книга для підлітків» за підсумками року премії «Глиняний кіт-2018». Анастасія постійно в роз’їздах — її запрошують на творчі зустрічі і презентації у різних куточках України.
Ведуча:
Письменницька доля — пані вередлива. Хтось із дитинства пише і у двадцять п’ять стає відомим автором, хтось у п’ятдесят лише починає писати, а хтось довго і наполегливо іде до успіху. Анастасії —  лише двадцять вісім і вона вже досить відома письменниця, чиї книжки користуються великим успіхом…
«Я на початку свого творчого шляху, тому попереду ще багато роботи.  Перше оповідання вийшло у збірці «Теплі історії про кохання» під псевдонімом Іва Шон. Власною точкою відліку вважаю перемогу в «Коронації слова» у 2016-му, – розповідає про себе сама літераторка. — Це справді особливий твір. Називається «Завірюха». Українське фентезі. Я написала його у 2013-му, восени. Пам’ятаю, як сіла, взяла ручку і почала писати. Наче мені його хтось надиктовував». Далі — вступ до Львівського жіночого літературного клубу. Того ж року Анастасію запросили до збірок «Львів. Смаколики. Різдво» та «Львів. Вишні. Дощі». Наступного — вийшов сольний роман-буря «Сіль для моря, або Білий Кит» та одночасно — антиутопія у співавторстві з Вікторією Гранецькою та Мариною Однорог.
Письменниця зізнається, що найкраще їй пишеться коли все добре, — «насправді, я не пишу, коли мені погано, чи коли щось тривожить. Негатив ламає зсередини, а творити я можу тільки в гармонії. Пишу будь-де і будь-коли. Організована: якщо потрібно — напишу. Натхненння, як апетит: приходить під час їди (роботи). Першими читачами є бета-рідери. Для кожного рукопису — індивідуальна команда з 10−12 людей, обов’язково профрідер (з теми, яку зачіпає твір) і психолог. Це люди, яким я довіряю, які не боятися критикувати і вносити корективи, щоб покращити твір. Ловлять «блохи», шукають неточності, вгадують, що ж буде далі. І… надихають».
Про улюблену книгу з дитинства.
Авторка зізналась, що це – «Хроніки Нарнії» — це най-най. «А взагалі, в дитинстві у мене була величезна бібліотека. Дуже любила пригоди про сімейство мумі-тролів, казки Джанні Родарі. Обожнювала Нестайка за його сонячних зайчиків. Постійно перечитувала казки народів світу. Найбільше імпонували казки англійських письменників».
Про хоббі.
Грає у міні-футбол. Веде блог в Інстаграмі. Багато читає і публікує відгуки на книги. Любить фотографію, красиві ілюстрації, постійно переглядає пости в Pinterest для настрою. Катається на велосипеді, взимку — лижі. Цього літа запустила «надихай-бокси» — бокси, де до кожної своєї книги підбираю цікаві деталі. У першій партії це були сережки-китиці або шкіряний браслет, блокнот, листівка і солодощі. Усе ручної роботи. Тому співпрацює з хендмейдерами. Це зовсім інше, ніж речі, видані великими партіями. У кожній — любов і натхненння. Кожна особлива.
На в думку літераторки рецепт успіху полягає у постійній праці:  над собою,  у творчості, у спорті… Можна постійно відкладати мрію і боятися почати. Але краще цей час витратити власне на початок. І потихеньку рухатися вперед.
Розмова з Анастасією Нікуліною у форматі «питання-відповідь» за допомогою програми  Месенджер для стільникових пристроїв.
Ведуча:
Нещодавно побачив світ новий роман «Зграя». Я запрошую присутніх переглянути буктрейлер до цієї книги.
Буктрейлер до роману «Зграя» (https://youtu.be/rnQoanUTfDs)
Сьогодні я пропоную поговорити саме про цей твір  більш детально. Запрошую долучитися до розмови усіх учасників «діалогів», які прочитали цей роман.
Книга «Зграя», що увійшла до довгого списку «Книги року BBC-2018» – другий великий твір Анастасії Нікуліної. У центрі роману «Зграя» – історія підлітків, які займаються паркуром, а тлом для їхніх пригод стали вулиці Львова. Власний досвід паркуру А. Нікуліної  надихнув її на створення книги.
Отже, п’ятеро хлопців щодня кидають виклик міським висоткам і самим собі. Паркур — це стиль життя, челендж — постійно робити неможливе. Адже, коли ти трейсер, меж не існує: є лише перешкоди. Загадкова незнайомка Таша — новий друг чи ще одне випробування? Чи зможуть вони протистояти небезпеці й подолати власні страхи? Без команди їм буде важко, але разом вони завжди сильніші, разом вони — «Зграя».
Голосні читання улюблених уривків з книги «Зграя» учасниками заходу : обговорення, коментарі, ремарки.
Перегляд відеоролика «8 запитань до А. Нікуліної» (https://youtu.be/embIDs9J18I)
Ведуча:
Нині Анастасія Нікуліна працює копірайтером — пише тексти для сайтів, робить переклади. «Головне: зрозуміти в слушний час, що є речі, які ти «можеш» робити і які ти «хочеш». Якщо вони співпадають — ідеально, працюєш у задоволення і ще й гроші за це отримуєш. А як ні — йдеш на компроміс. Головне не жити лише з «можу» і «мушу», бо потім частіше за все шкодуєш про власні «хочу». Копірайтинг мені подобається, як робота, а для душі — письменництво, – зізнається письменниця.
А ще, щовечора викладає коротку історію в інсту і отримує насправді потужну віддачу читачів. «І що багато класних (різного віку, статі та захоплень) людей чекає «завтра», щоб прочитати саме мою нову історію. Це надихає і мотивує працювати ще краще і щоразу вдосконалюватися. Взагалі шалений кайф, коли ти любиш те, що робиш! Власне відчуття, що ти справжній «письменник», прийшло минулого року після виходу «Солі», – розповідає Анастасія.
Дякую за усім учасникам за спілкування, зустріч була  щирою і світлою, як і її слова. Усі книги Анастасії Нікуліної знаходяться в обласній книгозбірніі. Запрошуємо до прочитання!
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