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Нові книги у бібліотеках Хмельницької міської 
централізованої бібліотечної системи у ІV кв. 2015р. 

 
Про місцезнаходження книги можна дізнатися у рядку «Екземпляри», 

де вказано ЦБ – центральна бібліотека або 
номер бібліотеки-філії та кількість примірників 

 
  

Історія України. Війна на сході України 

 

Війна очима ТСН : 28 історій по ту сторону камери / авт. О. Кашпор ; гол. ред. А. 

Чех. – Київ : Основи, 2015. – 422 с. : фот. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

«Війна очима ТСН. 28 історій по той бік камери» – спроба показати без прикрас, що 

дійсно зараз коїться на фронті. 28 історій з абсолютно реальними, живими людьми – 

журналістами, які їздять у відрядження в зону АТО.  Це не чергова спроба 

достукатись до сердець людей. Зафіксована фотокореспондентом мить розкаже 

більше, ніж будь-які статті та заклики. А висновки нехай кожен робить сам.   

 

94 дні. Євромайдан очима ТСН / авт. ідеї Т. Пушнова ; гол. ред. А. Чех. – Київ : 

Основи, 2015. – 172 с. : фот. 

Екземпляри: всього: 2 – 02(1), 07(1) 

Телевізійні новини живуть недовго, зазвичай вже за кілька годин поступаючись 

місцем більш актуальним. Проте саме вони найкраще передають дух подій, яким 

судилося потрапити до підручників історії. У книзі «94 дні. Євромайдан очима ТСН» 

за матеріалами команди телеканалу відтворюється хронологія подій Революції 

Гідності. Це видання – колективне бачення журналістів, операторів, редакторів і 

ведучих ТСН, для кожного з яких Євромайдан став не лише роботою, а й важливою 

сторінкою життя. 

 

Майдан. (Р)еволюція духу : [мистецько-культурологічний проект] / авт. і куратор 

проекту Антін Мухарський. – Київ : Наш формат, 2015. – 312 с. : іл. 

Екземпляри: всього: 3 – ЦБ(1), 14(1), 02(1) 

Великий повно кольоровий альманах і книга – це калейдоскоп, в якому зібрані 

відверті й критичні погляди на Українську революцію 2013-14 рр., емоції без купюр і 

деталі, що залишились за кадром медіа. Це все є частиною масштабного 

мистецько-культурологічного проекту, до якого також входить однойменний 

документальний фільм, присвячений подвигам рядових бійців, волонтерів, медиків і 

громадських активістів Майдану. 
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Слабошпицький, Михайло Федотович. Велика війна 2014... Україна: виклики, 

події, матеріали : документально-публіцистичне видання / М. Ф. Слабошпицький. – 

Київ : Ярославів Вал, 2015. – 320 с. : іл. 

Екземпляри: всього: 3 – 08(1), 12(1), ЦБ(1) 

Велика війна 2014… Україна. Це збірка документальних творів – інтерв’ю та 

репортажів – та аналітичних статей, присвячених війні на Донбасі.  

 

Фельштинський, Юрій Георгійович. Третя світова : Битва за Україну / Ю. 

Фельштинський, М. Станчев ; пер. В. Єшкілєва. – Киев : Наш формат, 2015. – 400 с. 

Екземпляри: всього: 2 – 12(1), 08(1) 

Чи переросте битва за Україну в світову війну або ж стане для Росії новим 

Афганістаном, що приведе до краху режим Путіна – основне питання, на яке шукають 

відповідь – всесвітньо відомий історик Юрій Фельштинський та екс-радник МЗС 

України Михайло Станчев. Гострий лікбез з авторськими ремарками від екс-радника й 

біографа Бориса Березовського охоплює дражливі моменти російсько-українського 

конфлікту – від давніх часів і до тепер, зокрема проблематику економічного та 

газового шантажу Росії, а також далекосяжні плани та спроби Росії створити з України 

плацдарм для подальшої інвазії в східноєвропейські країни – із застосуванням тактики 

гітлерівської Німеччини та сталінського Радянського Союзу. Поміж тим читач знайде 

на сторінках видання контраверсійні версії відомих подій, заплутані детективні 

політичні сюжети – гучні вбивства та біографії відомих персонажів-політиків, які 

"засвітилися" на плівках сумнозвісного майора Мельниченка та посіли почесне місце в 

олігархічній ієрархії.    

   

Право. Закони. Кодекси законів 

 

Закон України Про місцеві вибори : чинне законодавство станом на 12 серп. 2015 

р. : (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2015. – 188 с. – (Закони України) 

Екземпляри: всього: 2 – 02(1), 07(1) 

 

Закон України "Про Національну поліцію". "Положення про патрульну службу 

МВС" : чинне законодавство станом на 7 серп. 2015 р. : (офіц. текст). – Київ : Правова 

єдність, 2015. – 92 с. – (Закони України) 

Екземпляри: всього: 1 – 08(1) 

 

Закон України "Про охорону праці" : із змін. та допов. станом на 06 трав. 2015 р. : 

(офіц. текст). – Київ : Правова єдність, 2015. – 32 с. – (Законодавство України) 

Екземпляри: всього: 1 – 08(1) 

 

Закон України Про пенсійне забезпечення : нормативні документи з урахуванням 

останніх змін в редакції станом на 13.01.2015 р. – Суми : Нотіс, 2015. – 40 с. – 

(Основні нормативні документи) 

Екземпляри: всього: 1 – 08(1) 
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Закон України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 лют. 2015 

р. : (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2015. – 44 с. – (Закони України) 

Екземпляри: всього: 1 – 08(1) 

 

Кодекс цивільного захисту України : із змінами та допов. станом на 15 квіт. 2015 

р. : (офіц. текст). – Київ : Правова єдність, 2015. – 102 с. – (Законодавство України) 

Екземпляри: всього: 1 – 08(1) 

  

Правовий порадник учасника бойових дій : довідник / І. В. Вернидубов, А. О. 

Галай, М. С. Туркот ; ред.  

О. М. Литвак ; Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури 

України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. – 106 с. – 

(Захісник Вітчизни. Бібліотека військового прокурора) 

Екземпляри: всього: 1 – 02(1) 

У довіднику визначено основні військово-політичні та військові терміни. Подано 

юридичні консультації щодо захисту прав мобілізованих осіб, осіб, які повернулись із 

зони АТО, а також членів їх сімей. Розглянуто типові життєві ситуації, коли захисники 

Вітчизни потребували правової допомоги. Для пошуку реальних справ опрацьовано 

велике коло інформаційних ресурсів, налагоджено співпрацю із громадською 

організацією «Всеукраїнська правозахисна організація „Юридична сотня”». Видання 

орієнтоване на допомогу мобілізованим та особам, які повернулись із зони АТО, а 

також членам їх сімей. Матеріали, що містяться у довіднику, будуть корисні для 

прокурорсько-слідчих працівників, працівників інших правоохоронних органів, 

викладачів, науковців, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів, які 

цікавляться окресленою тематикою. 

  

Сімейний Кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями 

станом на 2 квіт. 2015 р. : (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2015. – 104 с. – 

(Кодекси України) 

Екземпляри: всього: 2 – 08(1), 02(1) 

 

Хмельниччина, історія 

  

Дунаєвеччина в роки другої світової війни : зб. документів і матеріалів / Держ. 

архів Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. громад. орг. архівістів та дослід. Поділля 

"Поклик віків", Дунаєвец. райдержадмін. ; упоряд.  

В. Г. Байдич [та ін.] ; вступ. ст.: О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник. – 

Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 320 с. – (Праці державного архіву 

Хмельницької області ; вип. 8) 

Екземпляри: всього: 15 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 

11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 17(1) 
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У збірнику вміщено архівні документи, спогади, газетні публікації про життя 

Дунаєвеччини в роки Другої світової війни. Видання розраховане на істориків, 

науковців, краєзнавців, викладачів, студентів, учителів, школярів, усіх, хто цікавиться 

історією України. 

  

Єсюнін, Сергій Миколайович. Міста Поділля у другій половині ХІХ - на початку 

ХХ ст. / С. М. Єсюнін ; наук. ред. Л. В. Баженов. – Хмельницький : Мельник А. А., 

2015. – 336 с. : іл. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

У монографії розглядаються основні аспекти розвитку міст Подільської губернії 

у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Видання адресоване науковцям, краєзнавцям, 

студентам, всім, хто цікавиться історією Поділля. 

  

Хмельниччина літературна 

 

Вітвіцька, Надія Володимирівна. Україна переможе. Книга десята / Н. В. 

Вітвіцька. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. – 304 с. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 

Корицька, Галина Василівна. Роси на світанку : вірші / Г. В. Корицька. – 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. – 120 с. 

Екземпляри: всього: 1 – 03(1) 

 

Матеуш, Віталій Олексійович. Великий українець Сергій Плачинда та інші : 

[дослідження, спогади, роздуми] / В. О. Матеуш. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. 

– 56 с. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

В цій книжці показані деякі грані великого патріота України і українського 

письменника Сергія Плачинди, опубліковані і прокоментовані його листи до автора, 

розповідається про українську ідею великого українця Плачинди, а також про багато 

іншого з погляду української ідеї. 

 

Матеуш, Віталій Олексійович. Майстер слова і колекціонер Анатоль Курдидик : 

[спогади, роздуми, дослідження] / В. О. Матеуш. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. 

– 44 с. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

Головний герой цієї книжки Анатоль Юліан (або Юлій) Курдидик – канадський 

українець родом з Тернопільщини, свідомий, переконаний, пристрасний український 

патріот, письменник, журналіст, колекціонер, хранитель українських культурних 

цінностей. 

 

Той, хто читає книги, бесідує з Богом : бібліографічний довідник / Хмельницьке 

міське Товариство української мови імені Тараса Шевченка "Просвіта" ; ред. З. 
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Діденко ; упоряд. Н. Солодка. – Хмельницький : Мельник А. А., 2015. – 80 с. 

Екземпляри: всього: 3 – ЦБ(2), 12(1) 

Недаремно саме ці слова Нестора Літописця винесено у назву загалом 50-го 

видання Хмельницької міської «Просвіти». Сьогодення зумовило помітну тенденцію 

суспільства, особливо молоді, до вивчення власної історії та культури через комп`ютер 

або електронні книжки. «Наш бібліографічний довідник навертає до її величності 

друкованої КНИЖКИ! 

 

Хоружий, Микола Васильович. УКРОП 2014 року : поема і вірші / М. В. 

Хоружий. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. – 126 с. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 

Шмурікова-Гаврилюк, Ніна Миколаївна. Ой то наша Ясочка, Ярослава : [для 

дітей дошк., мол. та серед. шк. віку] / Н. М. Шмурікова-Гаврилюк ; [худож. О. Янчук]. 

– Хмельницький : Інтрада, 2015. – 20 с. : іл. 

Екземпляри: всього: 431 – ЦБ(32), 02(30), 03(25), 04(32), 06(25), 07(25), 08(30), 09(25), 

10(32), 11(25), 12(36), 13(25), 14(32), 15(32), 17(25) 

 

Кулінарія 

 

Васильєва, Ярослава Василівна. Десерти та випічка. 40 рецептів солодощів для 

дітей / Я. В. Васильєва, Б. Мелоська. – Харків : Аргумент-принт : Віват, 2015. – 43 с. – 

(Найкращі рецепти). – (Смачного) 

Екземпляри: всього: 1 – 11(1) 

Чим найбільше полюбляють смакувати діти? Звісно, солодощами! Але як 

нагодувати малюка не тільки смачним десертом, але й корисним? Про це ви дізнаєтеся 

з нашої книжки. В ній зібрані найкращі рецепти десертів і випічки, які обов'язково 

сподобаються вашій дитині і стануть улюбленими. Смачного! 

 

Лазарева, Оксана. Торты из слоеного, песочного, заварного теста. 500 лучших 

рецептов / О. Лазарева. – Харьков : Виват, 2015. – 256 с. – (Полезная книга) 

Екземпляри: всього: 1 – 06(1) 

Влаштувати свято дуже просто, якщо на вашому столі головне блюдо – торт! У 

кожної господині є в запасі улюблений рецепт, але іноді так хочеться побалувати 

рідних новим солодким частуванням. У цій книзі зібрані рецепти тортів, як досить 

простих, так і тих, приготування яких вимагає певної майстерності. Наші рецепти 

допоможуть вам реалізувати будь-які кулінарні задуми, а ви, у свою чергу, зможете 

здивувати і порадувати гостей.   

  

Соціальна робота 

 

Комплексна реабілітація інвалідів : монографія. Кн. ХVIII / за заг. ред. І. М. 

Азарського. – Хмельницький : [б. в.], 2015. – 300 с. 



Хмельницька міська централізована бібліотечна система 

http://cbs.km.ua 

 

Екземпляри: всього: 11 – ЦБ(2), 02(1), 03(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 13(1), 

17(1) 

Монографія грунтується на досвіді багаторічної роботи авторів із дітьми та 

дорослими, хворими на церебральний параліч, остеохондроз, набуте слабоумство та з 

педагогічно занедбаними дітьми. Монографія є корисною для професійного 

становлення студентів медичної, педагогічної та соціальної сфери. 

  

Засоби масової інформації 

 

Больц, Норберт. Абетка медіа / Н. Больц ; ред. В. Ф. Іванов ; пер. з нім. В. 

Климченко. – Київ : Академія української преси : Центр вільної преси, 2015. – 177 с. – 

(Бібліотека масової комунікації Академії української преси). – Загл. на доп. тит. листе 

: Das ABC der Medien. 

Екземпляри: всього: 15 – ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 

11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 17(1) 

Академія Української Преси видала ряд підручників та книг з медіа питань, які 

мають допомогти українським журналістам розібратися в медіа-праві, здобути 

журналістські навички та техніки в написанні та представленні новин 

загальноприйнятих серед західних журналістів, та підвищити загальний професійний 

рівень журналістів.  

 

Дозвілля 

 

Именные поздравления, душевные тосты, веселые игры и конкурсы к любому 

празднику / сост.  

Л. Л. Каянович. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2015. – 192 

с. 

Екземпляри: всього: 1 – 03(1) 

Жодне свято не обходиться без добрих побажань! У цьому виданні ви знайдете 

потрібні слова для поздоровлення до будь-якого радісної події. А дотепні тости, 

забавні ігри, веселі конкурси, фанти, загадки та інші розваги подарують багато 

приємних моментів і зроблять ваше свято незабутнім.  

 

Мистецтво 

 

Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла 

Вірського. – Київ : [б. в.], [2015?]. – 16 с. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

В репертуарі ансамблю старовинні і сучасні танці різних областей України, а 

також танці народів СРСР, країн народ. демократії, хореограф, картини 

дореволюційного і сучасного життя («Запорожці», «Чумацькі радощі», «На 

кукурудзяному полі», «Новорічна метелиця» та ін.). Показовою рисою ансамблю є 

широке відображення сучасної тематики і творче використання спадщини народного 
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танцю. Завдяки високому рівню професійної майстерності ансамбль користується 

широкою популярністю. 

  

Довідкові видання 

 

Великий полтавець Іван Петрович Котляревський : біобібліографічний покажчик / 

Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. 

Котляревського ; уклад.: О. М. Войцехівська, Г. А. Дідусенко, С. М. Захарченко. – 

Полтава : АСМІ, 2015. – 123 с. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

Покажчик присвячено полтавцю, основоположнику нової українськоїх мови Івану 

Петровичу Котляревському. 

 

Ось такі ми хлопчаки : [для серед. шк. віку] / уклад. О. П. Жлобинська. – Харків : 

Пегас, 2015. – 64 с. : іл. – (Всезнайко). – (Виховуємо особистість) 

Екземпляри: всього: 3 – 04(1), 10(1), 12(1) 

Ця книга – для веселих, сміливих і вмілих хлопчиків, які хочуть знатися на 

спорті та встановлювати власні рекорди, знайти для себе цікаве хобі й почати вибір 

майбутньої професії, а авторитет мати не лише серед друзів у соціальних мережах, але 

й в однолітків у дворі та школі. 

 

Українська література 

 

Бут, Сергій. Листи з того світу : роман / С. Бут ; авт. передм. А. А. Кокотюха. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 304 с. 

Екземпляри: всього: 1 – 07(1) 

 

Вірш солдату : [збірка]. Вип. 1 / Запорізький обл. осередок ВГО "Студентська 

Свобода", Запорізька обл. бібліотека для юнацтва ; упоряд. Я. М. Геращенко [та ін.] ; 

ред. О. О. Ольшанська ; худож.: Л. Клімова,  

О. Архіпова. – Запоріжжя : [б. в.], 2015. – 48 с. : іл. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 

Волонтери. Мобілізація добра : збірка / С. Жадан та ін. ; уклад. і передм. І. Карпи. 

– Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 256 с. 

Екземпляри: всього: 2 – ЦБ(1), 09(1) 

 

Гуменюк, Надія Павлівна. Вересові меди : роман / Н. П. Гуменюк. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 320 с. 

Екземпляри: всього: 4 – 13(1), ЦБ(1), 06(1), 07(1) 

 

Дашвар, Люко. На запах м'яса : роман / Л. Дашвар. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2015. – 368 с. : іл. 
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Екземпляри: всього: 1 – 06(1) 

 

Кідрук, Макс. Небратні : [Україна – Росія: енциклопедія протистояння] / М. 

Кідрук. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 304 с. : іл. 

Екземпляри: всього: 2 – 07(1), 09(1) 

 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Вогняна зима : гостросюжетний роман / А. А. 

Кокотюха. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 352 с. 

Екземпляри: всього: 6 – 07(1), 03(1), 04(1), 08(1), ЦБ(1), 13(1) 

 

Корній, Дара. Крила кольору хмар : роман / Д. Корній, Т. Владмирова. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 320 с. 

Екземпляри: всього: 4 – 07(1), 03(1), 13(1), 02(1) 

 

Корній, Дара. Тому, що ти є / Д. Корній ; [передм. М. Іванцової]. – 4-те вид. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 240 с. 

Екземпляри: всього: 1 – 06(1) 

 

Корній, Дара. Щоденник Мавки : роман / Д. Корній ; [передм. О. Хвостової]. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 304 с. 

Екземпляри: всього: 2 – 07(1), 09(1) 

 

 

Куява, Жанна Володимирівна. Дерево, що росте в мені : роман / Ж. Куява. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 224 с. 

Екземпляри: всього: 2 – ЦБ(1), 07(1) 

 

Лис, Володимир Савич. Камінь посеред саду : роман / В. С. Лис. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 254 с. 

Екземпляри: всього: 7 – 03(1), 12(1), 13(1), 17(1), ЦБ(1), 02(1), 07(1) 

 

Печорна, Олена. Фортеця для серця / О. Печорна ; [передм. Н. Шевченко]. – Харків 

: Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 368 с. 

Екземпляри: всього: 6 – 02(1), 07(1), 11(1), 06(1), 09(1), 03(1) 

 

Поляков, Олег. Рабині й друзі пані Векли : роман / О. Поляков. – Київ : Країна 

Мрій, 2015. – 352 с. 

Екземпляри: всього: 2 – 11(1), ЦБ(1) 

 

Рогашко, Алла. Осіннє Рондо місячної ночі : роман / А. Рогашко. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 208 с. 

Екземпляри: всього: 2 – 09(1), ЦБ(1) 
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Роздобудько, Ірен Віталіївна. Одного разу ... : роман / І. В. Роздобудько ; [передм. 

Л. Ворониної]. –  

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 224 с. 

Екземпляри: всього: 1 – 09(1) 

 

Севернюк, Тамара Артемівна. Коли задихається серце : поетична хроніка / Т. А. 

Севернюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 248 с. : іл. 

Екземпляри: всього: 2 – ЦБ(1), 12(1) 

 

Смаль, Юлія. Теплі історії з корицею / Ю. Смаль. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 

2015. – 128 с. – (Теплі історії) 

Екземпляри: всього: 1 – 09(1) 

 

Ткаченко, Ганна. Голгофа козацьких нащадків. Терновий вінок : роман / Г. 

Ткаченко. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 320 с. 

Екземпляри: всього: 3 – ЦБ(1), 11(1), 07(1) 

 

Фіалко, Ніна Іванівна. Хочу в Тарасюківку : роман / Н. І. Фіалко. – Тернопіль : 

Богдан, 2015. – 320 с. 

Екземпляри: всього: 8 – 03(1), 07(1), 13(1), 17(1), ЦБ(1), 11(1), 02(1), 06(1) 

 

Шкляр, Василь Миколайович. Тінь сови : роман / В. М. Шкляр ; [передм. А. 

Куркова]. – 2-ге вид. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 304 с. – 

(Український бестселер) 

Екземпляри: всього: 2 – 02(1), 07(1) 

 

Яворівський, Володимир Олександрович. Найдовша ніч Президента. Лягти!!! 

Суд іде... : романи /  

В. О. Яворівський ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2015. – 219 с. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 

Ярмиш, Юрій Феодосійович. Солодкий марципан : для мол. та серед. шк. віку / Ю. 

Ф. Ярмиш. – Харків : Ранок, 2015. – 96 с. : іл. – (Улюблена книга дитинства) 

Екземпляри: всього: 4 – 08(1), 02(1), 04(1), 12(1) 

  

Художня література 

 

Абеді, Ізабель. 5 зірок для Лоли : [пер. з нім.]. Кн. 8 / І. Абеді ; іл. Д. Генце. – Харків : 

Ранок, 2015. – 288 с. : іл. – (Усі пригоди Лоли) 

Екземпляри: всього: 6 – 04(1), 08(1), 10(1), 14(1), 15(1), 13(1) 

 

Вольтер Философские повести : пер. с фр. / Вольтер. – Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2015. – 352 с. – (Мировая классика) 
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Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 

Вотсон, Джуд. Кехіли проти Весперів. Королівський викуп : роман / Д. Вотсон. – 

Харків : Ранок, 2015. – 224 с. – (39 ключів ; кн. 2) 

Екземпляри: всього: 2 – 12(1), 10(1) 

 

Грин, Джон. В поисках Аляски / Д. Грин ; пер. с англ. Ю. Л. Федорова. – Москва : 

РИПОЛ классик, 2015. – 256 с. – (Бумажные города) 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 

Джером, Джером Клапка. Троє на бумелі / Дж. К. Джером ; пер. з англ. О. 

Негребецький. – Київ : Знання, 2015. – 223 с. – (English library) 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 

Иванович, Джанет. Искатели сокровищ : роман / Д. Иванович ; пер. с англ. И. 

Толок. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2015. – 288 с. 

Екземпляри: всього: 1 – 03(1) 

 

Кінг, Стівен. Воно : роман / С. Кінг ; пер. з англ. О. Красюк [и др.]. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 1344 с. – Пер.изд. : King S. It : A Novel / 

Stephen King. 

Екземпляри: всього: 1 – 07(1) 

 

Корман, Гордон. Кехіли проти Весперів. Операція "Медуза" : роман / Г. Корман. – 

Харків : Ранок, 2015. – 256 с. – (39 ключів ; кн. 1) 

Екземпляри: всього: 2 – 12(1), 10(1) 

 

Несбё, Ю. Пентаграмма / Ю Несбё ; [пер. с норв. А. Штрыкова]. – Москва : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. – 480 с. – (Детектив № 1. Читает весь мир). – 

Пер.изд. : Marekors / Jo Nesbø. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 

Сетон-Томпсон, Ернест. Маленькі дикуни / Е. Сетон-Томпсон ; пер. з англ. В. М. 

Верховень ;  

іл. С. В. Варавін. – Харків : Ранок, 2015. – 240 с. : іл. – (Улюблена книга дитинства) 

Екземпляри: всього: 1 – 10(1) 

 

Тремейн, Аврил. Тайная жизнь скромницы : роман / А. Тремейн ; пер. с англ. А. Д. 

Осипова. – Москва : Центрполиграф, 2015. – 190 с. – (Kiss) 

Екземпляри: всього: 1 – 03(1) 

 

 

Дитяча література 
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Полулях, Наталія Сергіївна. Про тварин. Від колібрі до кита / Н. С. Полулях. – 

Харків : Ранок, 2015. – 24 с. : іл. – (Тепер я можу читати) 

Екземпляри: всього: 1 – 04(1) 

 

Полулях, Наталія Сергіївна. Про тварин. Від мишки до слона / Н. С. Полулях. – 

Харків : Ранок, 2015. –  

24 с. : іл. – (Тепер я можу читати) 

Екземпляри: всього: 1 – 04(1) 

 

Надходження польською мовою 

Opowieść O Dwóch Miastach, [б. м.], 2015. – 51 + 59 с. пагінація зустрічна 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 

Przestrzenie dla piękna. Projektowane. – Wroclaw, 2015. – 146 с. 

Екземпляри: всього: 1 – ЦБ(1) 

 
*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи «ІРБІС» 

 


