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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
 

Пропонуємо вашій увазі пам’ятку присвячену 

Швеції, країні, яка являє собою суміш дикої, 
первозданної природи з древніми звичаями, 
пожвавлену культурним життям і населенням, яке 
вирізняється особливою вихованістю, 
доброзичливістю і високим рівнем демократії. 

Швеція – це батьківщина багатьма 
улюбленого магазину IKEA, групи Abba, Астрід 
Ліндгрен та Нобелівської премії.  

Швеція - найбільша країна 
Скандинавського півострова, що вражає 
простотою, затишком та своїм різноманіттям: жваві 
міста, що випромінюють особливий північний 
шарм, розсипи дерев'яних будиночків, 
пофарбованих у червоний колір, незліченна 
кількість водойм, острови, заселені з давніх-давен, 
високі гори і прекрасні долини. 

Швеція може запропонувати мандрівникові 
калейдоскоп відчуттів і пейзажів, починаючи від 
теплої і святкової атмосфери гостинного півдня, 
жвавості і затишку центральних районів, 
закінчуючи містичною тишею холодної півночі, де 
людина, далеко від суєти цивілізованого світу, може 
відчути себе єдиним цілим з природою. У головних 

красот Швеції природне походження: сувора 
тундра Лапландії, острова Ботнічної затоки, 
зелені горби заходу, скелі Норботтена, красиві 
озера. Культурні пам'ятки здебільшого знаходяться 

у містах: Мальме, Енчепінг, Гетеборг, 
Уппсала і Стокгольмі. 

Стокгольм, столиця Швеції - головний 
культурний і економічний центр країни, 
розташований на берегах протоки Норстрем. 
Місто складається 
з 7 кварталів, 
пов'язаних один з 
одним мережею 
мостів, молів і 
каналів. Завдяки 
такому 
плануванню місто 
отримало назву 
Північна 
Венеція. 
Знайомство зі столицею варто почати з 
Королівського палацу: всередині ефектної 
будівлі - розкішні інтер'єри та цікаві експозиції. 
Найбільше вражає Ліврусткаммарен - скарбниця 

з прикрасами, нарядами, 
зброєю та іншими 
артефактами різних епох. 

Ще одна туристична 
Мекка – Стокгольмська 
Ратуша, в якій щорічно 
вручають премії 
нобелівським лауреатам. 
Вона є візитною карткою 
країни, на її даху є 
оглядовий майданчик, 

який дозволяє оцінити всю красу унікального міста 
Стокгольма 

Гетеборг - друге за величиною місто 

Швеції, популярний культурний і спортивний 
центр країни. Його часто називають «воротами» до 
Західного Архіпелагу – місцем знаходження 
мальовничих островів і пустельних сірих скель. У 

Гетеборзі варті уваги Музей мистецтв, будівля 
Опери і розташовані на 
околицях фортеця 
Ельвсборг і замок 
Гуннебо. Крім того, 
саме в Гетеборзі 
знаходиться Лісеберг - 
найбільший парк розваг 
в Скандинавії (більше 
30 атракціонів). 

Третім містом Швеції і другим портом 

вважається місто Мальме. У центрі міста 
розташована стародавня площа Лілла Торг, що 
зберегла старе покриття з великих квадратних 
каменів і оточена будинками з башточками XVII і 

XVIII століть. Інша пам'ятка Мальме - це один з 
найбільших в Скандинавії театрів Стадстеатерн, 
заснований в 1944 році і вміщуючий 1700 глядачів. 

Уппсала - місто, що складається з сучасної і 
старої частини, вважалося важливим політичним 
центром ще в епоху вікінгів. Чудовий собор XIII 
століття служить досі резиденцією Архієпископа 

Швеції. Саме в 

Уппсалі в 1935 
році лютеранство 
було прийнято в 
якості офіційної 
релігії. Коли настає 
день свята Валпурга 
30 квітня, і тисячі 
студентів в химерних 

білих шапочках з піснями і сміхом ходять по вулиці, 

важко повірити, що ці ж студенти вчаться в 
універститеті який став національним пам'ятником. 
Уппсальський університет був заснований у 1477 
році і є найстарішим у Скандинавії. 

В Енчепінгу знаходяться цікаві будівлі XVII 
століття, а також один з 
найкращих пляжів озера 
Веттерн, розташований 
прямо в центрі міста. Для 
деяких слово 
«шведський» звучить 
тільки прикметником для 
позначення реалій цієї 
країни; у деяких же це 
слово відразу асоціюється зі словом сірники, які 
виробляються в країні вже з 1840 року. Розміщений 
на старій фабриці братів Карла Франса і Йохана 
Едварда Лундстремів, музей розповідає про 
історію цього зараз повсякденного, але дуже 
корисного предмета. 

 

Національна кухня 
 

Основною 
характеристикою блюд 
шведської кухні є 
поєднання солодкого і 
солоного. Наприклад, 
нерідко м'ясні та рибні 
страви, приготовлені з 
сіллю, приправляють 
соусом з чорниці, 
солодкими вершками і 
навіть медом. Класичний шведський обід, так 
званий Smörgåsbord, свого роду буфет з багатим 
асортиментом страв, які подаються на стіл протягом 
всього обіду. У меню обов'язково оселедець, 
маринований і копчений лосось, а також, в 
залежності від пори року, сардини і вугрі. Що 
стосується м'яса, то в асортимент обіду 
Smörgåsbord майже завжди включається 
печінковий паштет, окіст, біфштекс, копчена 
оленина, котлети і шпики. На гарнір зазвичай 
подаються овочеві страви у вигляді салатів, 
картоплі, шпинату і пюре. В кінці кожного обіду 
неодмінно подається сир, відповідний до меню. 
Найголовнішою характеристикою шведської кухні 
можна вважати галети, сухий хліб з діркою 
посередині 

 

 



 
Видатні особистості Швеції 

 

Альфред Нобель: шведський інженер-хімік, 
винахідник і промисловець. У 1895 році, за рік до 
своєї смерті, залишив заповіт, згідно з яким велика 
частина капіталу, що залишився після його смерті 
передавалася до спеціального фонду. Доходи від 
цього фонду присуджуються в формі премії щорічно 
тим, хто протягом року вніс особливий внесок у 
підвищення добробуту людства,  будь то 
скандинави, чи ні. Урочисті церемонії вручення 
Нобелівської премії проводяться в Стокгольмі 
й Осло 10 грудня, в річницю смерті  А. Нобеля, у 
присутності королівських сімей. Кожен лауреат 
одержує золоту медаль із зображенням Нобеля і 
диплом. Величина грошової премії змінюється 
щорічно і складає приблизно 1 мільйон доларів. 

Сельма Лагерлеф: знаменита шведська 
письменниця, лауреат Нобелівської премії 1909 
року. Автор «Саги про Гесте Берлінга», народної 
епопеї, яка переносить читача в романтичну і 
похмуру атмосферу XIX століття. 

Андерс Цельсій: шведський астроном, 
запропонував шкалу для вимірювання температури, 
яка тепер носить його ім'я і використовується в 
багатьох країнах світу. 

Карл Лінней: напевно, один з найбільших 
вчених Швеції і всього світу XVIII століття в галузі 
природничих наук. Величезна заслуга вченого 
полягає в тому, що він вперше застосував і ввів 
поняття роду та виду рослин і тварин. 

 

 
Загальна інформація про 

Країну 
 

Офіційна назва: 
Королівство Швеція 
Столиця: Стокгольм  
Площ: 449 964 км² 
Населення: 9 354 462 осіб 
Головні міста: Мальме, 

Гетеборг і Стокгольм.  
Офіційна церква: Лютеранська  
Мова: шведська  
Грошова одиниця: шведская крона 
 
 
 

 

Цікаві факти про Швецію 

 У Швеції проживає понад 300 000 людей з 
прізвищем Карлсон. 

 

 Швеція - перша в світі країна, де з'явився 

комерційний мобільний зв'язок. 
 

 Стоматологія для всіх громадян країни, яким 
ще не виповнилося 20 років, безкоштовна. 

 

 Швеція не вступала ні в одну війну вже понад 
два століття. 

 

 З 1986 року шведам при народженні дають 
прізвище матері, а не батька. 

 

 Іноземці в Швеції можуть безкоштовно 
вивчати шведську мову. 

 

 Швеція стала першою країною, в якій був 
проведений перепис населення. Трапилася ця 
подія в далекому 1949 році. 
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Контактна інформація 
 

Адреса: 
м. Київ, вул. Драйзера, 6. 

Телефон: 
(044)546-45-49 

e-mail: 
library141@ukr.net 

веб-сторінка: 
http://desnabib.kiev.ua 
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