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Нові книги у бібліотеках Хмельницької міської ЦБС у І кварталі 2017 року 

 

за Державними програмами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енциклопедія сучасної України. Т. 16. Куз - Лев / ред.: І. М. Дзюба, А. І. 

Жуковський ; НАН України ; Наук. т-во ім. Шевченка ; Ін-т енцикл. дослідж. 

– Київ : [б. в], 2016. – 712 с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ. – Бібліогр. в кінці ст.  

Рубрики: Україна -- Енциклопедії 

Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 

20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, 

інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, 

відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. 

Екземпляри: всього  3 : ЦБ (1), 02 (1), 13 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винничук, Юрій Павлович.  

Мальва Ланда : роман / Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. О. М. Іванова. – 

Харків : Фоліо, 2016. – 602 с.  

Рубрики: Українська література -- Фантастика -- 20 ст. 

Екземпляри: всього  7 : ЦБ (1), 02 (1), 07 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1), 12 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положій, Євген Вікторович.  

Дядечко на ім'я Бог : роман / Є. В. Положій ; худож-оформ. О. Г. Жуков. – Київ : 

ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 347 с.  

Рубрики: Українська проза -- 20 ст. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 
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Положій, Євген Вікторович.  

Потяг : роман-газета / Є. В. Положій ; худож-оформ. О. Г. Жуков. – Харків : Фоліо, 

2016. – 251 с.  

Рубрики: Українська проза -- 20 ст. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Зануссі, Кшиштоф.  

Час помирати : спогади, роздуми, анекдоти / К. Зануссі ; пер. з пол. Л. Хворост ; 

худож.-оформ. О. Г. Жуков. – Харків : Фоліо, 2016. – 478 с. – (Карта світу).  

Рубрики: Художня література -- Польща 

Екземпляри: всього  2 : ЦБ (1), 06 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зануссі, Кшиштоф.  

Страта двійника : п'єси / К. Зануссі ; пер. з пол. Л. Хворост ; худож.-оформ. В. М. 

Карасик. – Харків : Орбіта, 2016. – 202 с.  

Рубрики: Художня література -- Польща 

Екземпляри: всього  1 : 10 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яріш, Ярослав Іванович.  

Судний день : роман / Я. І. Яріш ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Факт, 

2016. – 300 с.  

Рубрики: Українська література -- Історичні романи 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 
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Ушкалов, Леонід Володимирович.  

Григорій Квітка-Основ'яненко  / Л. В. Ушкалов ; худож.-оформ. Є. В. Вдовиченко. – 

Харків : Фоліо, 2017. – 120 с. – (Знамениті українці).  

Рубрики: Літературознавство -- Українська література 

Г. Квітка-Основ'яненко - перший український прозаїк, талановитий драматург, творчість якого мала 

значний вплив на розвиток української ліітератури. 

Екземпляри: всього  1 : 04 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загребельний, Михайло Павлович.  

Богдан Ступка / М. П. Загребельний ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. – Харків : 

Бібколектор, 2016. – 120 с.  

Рубрики: Мистецтво -- Театр драматичний 

Богдан Ступка- видатний український актор, лауреат багатьох премій, народний артист УРСР та 

СРСР, Герой України, кавалер ордена Ярослава Мудрого. 

Екземпляри: всього  1 : 17 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савченко, Любов Григорівна.  

Розмовляй українською правильно / Л. Г. Савченко ; худож. Л. П. Вировець. – 

Харків : Орбіта, 2016. – 192 с.  

Рубрики: Українська мова -- Культура мовлення -- Довідники. 

Довідник містить відомості із сучасної української мови, які можуть знадобитися учням середньої 

школи як допоміжний матеріал для занять, для підготовки до ЗНО. 

Екземпляри: всього  1 : 15 (1) 
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Щербачов, Валентин Васильович.  

Олімпійський Синдром Гімалаїв  / В. В. Щербачов. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 

120 с.  

Рубрики: Українська література 

Екземпляри: всього  1 : 08 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Митрофаненко, Юрій Станіславович.  

Українська отаманщина 1918-1919 років : наук.-попул. видання / Ю. С. 

Митрофаненко. – 3-є вид., випр., допов. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. –  

240 с. –  

Рубрики: Історія -- Українська революція -- Україна -- 1917-1920 

Юрій Митрофаненко, вперше в українській історіографії, класифікує отаманщину за чотирма 

типами: козакофільський романтичний, опозиційний або військово-політичний, соціально-

деструктивний, та конструктивно-поміркований. Лише останній дав тих героїв, які справді внесли 

свій вагомий вклад у боротьбу за незалежність країни. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зіновіїв, Климентій.  

Золоте чересло : книга народних ремесел, звичаїв та побуту в Україні,  

писана Климентієм Зіновієвим, поетом кінця XVII – початку XVIII ст. / К. Зіновіїв ; 

упоряд., пер. з давньоукр. О. Шугай. – Київ : Мистецтво, 2016. – 336 с. : іл.  

Рубрики: Фольклор український 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

Яневський, Данило Борисович.  

Загублена історія втраченої держави / Д. Б. Яневський ; худож.-оформ.  

І. В. Осіпов. – Харків : Фоліо, 2016. – 252 с.  
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Рубрики: Політична думка в Україні -- Історія -- Україна -- ХХ-ХХI ст. 

Нова книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук є навчальним посібником для 

політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання 

Конституції України. На думку автора, вони - поза політичним зафарбуванням - не мають поняття, 

яку країну заповзято взялися робудовувати і якою керувати.  

Екземпляри: всього  1 : 14 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогожа, Віталій Дмитрович.  

Запороги : трилогія. Ч. 1. Петро Сагайдачний : роман / В. Д. Рогожа. –  

Київ : Самміт-Книга, 2015. – 392 с. : іл.  

Рубрики: Українська література -- Історичні романи. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогожа, Віталій Дмитрович.  

Запороги : трилогія. Ч. 2. Богдан Хмельницький : роман / В. Д. Рогожа. –  

Київ : Самміт-Книга, 2016. – 568 с. : іл.  

Рубрики: Українська література -- Історичні романи. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогожа, Віталій Дмитрович.  

Запороги : трилогія. Ч. 3. Іван Мазепа : роман / В. Д. Рогожа. – Київ :  

Самміт-Книга, 2016. – 400 с. : іл.  

Рубрики: Українська література -- Історичні романи. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 
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Кононенко, Віталій Іванович.  

Загадковий світ мистецтва : нариси з історії західноєвропейського  

живопису / В. І. Кононенко. – Київ : Мистецтво, 2016. – 112 с. : іл.  

Рубрики: Історія образотворчого мистецтва -- Персоналії -- Західна Європа в цілому. 

Із книжки дізнаємося про сюжети творів західноєвропейських художників від XV-XVI до XX ст., 

вчимося оцінювати композицію картин, знайомимося з необмеженими можливостями мови в описах 

кольорів, які вибирав, у яких кохався художник.  

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорока, Юрій Володимирович.  

Похід Сагайдачного на Москву. 1618 : [наук.-попул. видання] / Ю. В. Сорока ; 

худож.-оформ. І. М. Алексеєва. – Харків : Факт, 2016. – 119 с.  

Рубрики: Історія України. 

На початку серпня 1618 року, зібравши 20-тисячне козацьке військо, гетьман швидко рушив у землі 

Московського царства. Під час походу були спустошені Путивль, Єлець, Лебедянь. Дивом, або ж 

щедрим відкупом, врятувався Михайлів. Сагайдачний розбив ополчення князів-воєвод Пожарского 

та Волконского, і 20 вересня безперешкодно об'єднався з рештками польського війська королевича 

Владислава. У Москві почалася паніка.  

Екземпляри: всього  1 : 17 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женченко, Віктор Васильович.  

Партитура буття : поезії / В. В. Женченко ; [худож.-оформ. І. Женченко ; передм. М. 

Жулинського]. – Київ : Жнець, 2016. – 160 с. – (Мова калинова).  

Рубрики: Українська література – Поезія. 

Екземпляри: всього  1 : 03 (1) 
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Підмогильний, Валер’ян Петрович.  

Повість без назви... : вибране / В. П. Підмогильний ; [упоряд. і передм. Ю. Коваліва]. 

– Київ : Академія, 2016. – 320 с. – (In crudo (без прикрас) › українське). 

Рубрики: Українська проза -- 20 ст. 

Екземпляри: всього  1 : 07 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Крушельницький, Антін Владиславович.  

Той третій : вибране / А. В. Крушельницький ; [упоряд. і передм. Ю. 

Коваліва]. – Київ : Академія, 2016. – 320 с. – (In crudo (без прикрас) › 

українське). 

 

Рубрики: Українська проза -- 20 ст. 

Екземпляри: всього  1 : 13 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Кримський, Агатангел Юхимович.  

Виривки з мемуарів одного старого гріховоди : вибране / А. Ю. Кримський ; [упоряд. і 

передм. Ю. Коваліва]. – Київ : Академія, 2016. – 320 с. – (In crudo (без прикрас) › 

українське).  

Рубрики: Українська проза -- 20 ст. 

Екземпляри: всього  1 : 02 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яцканин, Іван Юрійович.  

Мед і сіль : проза / І. Ю. Яцканин. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 192 с.  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза. 

Екземпляри: всього  1 : 11 (1) 
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Лойко, Сергій.  

Аеропорт. Головна книга про війну, якої не повинно було бути, і про героїв, які 

хотіли жити, але вмирали : роман : у новій доп. редакції / С. Лойко ; пер.  

з рос. О. Гончар. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 376 с. : фот. –  

Назва корінця: Аеропорт.  

Рубрики: Українська література -- 21 ст. 

Екземпляри: всього  1 : 11 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винниченко, Володимир Кирилович.  

Намисто. Мала проза / В. К. Винниченко ; [упоряд. та прим. С. Гальченка] ; НАН 

України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2016. – 942 с. 

Рубрики: Українська література – Проза. 

Екземпляри: всього  1 : 02 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербак, Юрій Миколайович.  

Хроніка міста Ярополя : вибрана проза / Ю. М. Щербак ; [передм. М. Г. 

Жулинського]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 680 с. – (In corpore). 

Рубрики: Українська література -- 20 ст. 

Екземпляри: всього  1 : 13 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загребельний, Павло Архипович.  

Роксолана : роман : зібрання творів / П. А. Загребельний ; [упоряд. А. Шпиталя] ;  

Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Сакцент Плюс, 2016. – 704 с.  
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Рубрики: Українська проза -- 20 ст. 

Екземпляри: всього  2 : ЦБ (1), 07 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюк, Василь.  

Казкові таємниці : казки для дітей серед. віку. Прилетіла ластівонька : вірші для 

дітей / В. Костюк, Н. Костюк ; ред. Д. Головко ; худож. П. Печорний.  

– Київ : Український письменник, 2016. – 80 с. : іл. 

Рубрики: Українська література -- Твори для дітей та юнацтва. 

Екземпляри: всього  1 : 15 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боровко, Микола Маркіянович.  

П'ятсот миттєвостей : (ронделіана) / М. М. Боровко ; [передм. М. 

Славинського]. – Київ : Генеза, 2016. – 528 с. 

Рубрики: Українська література -- Сучасна поезія. 

Екземпляри: всього  1 : 09 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Верфель, Франц.  

40 днів Муса-Дага : роман / Ф. Верфель ; [пер. Є. Тарнавського ; худож.-оформ. 

І. М. Алексеєва]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 897 с. 

Рубрики: Художня література – Австрія. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 
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Несбіт, Едіт.  

Діти залізниці : роман / Е. Несбіт ; пер. з англ. О. Ломакіної. – Київ : Знання, 2016. – 

207 с.  

Рубрики: Художня література – Великобританія. 

Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штіфтер, Адальберт.  

Вітіко : роман / А. Штіфтер ; [пер. з нім. П. Таращука ; худож.-оформ. І. М. 

Алексеєва]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 793 с. 

Рубрики: Художня література -- Австрія 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єрмановська, Ганна Едуардівна.  

Україна : для дітей серед. шк. віку / Г. Е. Єрмановська ; худож.-оформ.  

Л. Д. Киркач-Осипова. – Харків : Факт, 2016. – 463 с. : кольор. іл. 

Рубрики: Енциклопедії дитячі. 

Енциклопедія містить різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. 

Дванадцять розділів супроводжуються кольоровими ілюстраціями, цікаво і докладно розповідають 

про історію, звичаї та традиції українського народу, розвиток економіки, науки, освіти, культури, 

літератури і мистецтва в Україні. 

Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 
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Кіплінг, Редьярд.  

Ріккі-Тіккі-Таві та інші казки / Р. Кіплінг ; пер. з англ. О. Уліщенко ;  

худож. М. Пузиренко. – Харків : Віват, 2016. – 64 с. : іл. – (Світ чарівних казок). 

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва. 

Екземпляри: всього  1 : 10 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достал, Ярослав.  

Європейське коріння : путівник-довідник / Я. Достал ; пер., упоряд., та допов. Ю. 

Фатули. – Ужгород : Карпати, 2016. – 328 с. : іл.  

Рубрики: Історія -- Україна 

В книзі розкриваються нові яскраві сторінки регіональної історії Закарпатського краю у період 

Чехословацької Республіки 1919-1938 рр., що переконливо свідчать про глибоке європейське коріння 

Срібної Землі.  

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

Український характер у кращих творах вітчизняних класиків / уклад.  

О. В. Зав'язкін. – Харків : Сиция, 2016. – 384 с. : іл. 

Зміст:  

Шевченко, Тарас Григорович.  

Вовчок, Марко.  

Франко, Іван Якович.  

Нечуй-Левицький, Іван Семенович.  

Кащенко, Андріан Феофанович.  

Рубрики: Українська проза -- 19 ст. 

Екземпляри: всього  1 : 04 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тріщук, Ольга Володимирівна.  

Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі : 

навч. посібник / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : 

НТУУ КПІ, 2016. – 164 с.  

IRBIS:3,12,,0000019006,1
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Рубрики: Мовознавство -- Українська мова 

Аннотация: Подано найголовніші правила українського правопису, зокрема написання 

ненаголошених голосних, апострофа, м'якого знака, префіксів, суфіксів, подвоєних приголосних, 

складних слів, великої літери, слів іншомовного походження, відмінкових закінчень різних частин 

мови, прізвищ тощо. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барзотті, Елеонора.  

Атлас світу для дітей : [пер. з італ.] / Е. Барзотті. – Харків : Фактор, 2016. –  

96 с. : іл.  

Рубрики: Довідкові видання. 

Ця книжка розповідає про довколишній світ, про материки і континенти, країни та народи, а також 

про різноманітних тварин, що населяють нашу планету. 

Екземпляри: всього  1 : 14 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барзотті, Елеонора.  

Я і світ довкола мене : [пер. з італ.] / Е. Барзотті. – Харків : Фактор, 2016. – 

208 с. : іл.  

Рубрики: Довідкові видання -- Енциклопедії дитячі. 

Книжка складається з чотирьох розділів: "Як улаштована людина", "Природа і екологія", "Подорож в 

історію" і "Оповідання про професії". Розрахована на дітей молодшого шкільного віку. 

Екземпляри: всього  1 : 12 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : [довідник] / [упоряд. та 

ред. М. І. Преварська]. – Київ : Велес, 2016. – 368 с. : фот. – (Гордість і слава 

України).  

Рубрики: Історія -- Україна 

До книги включено дані про життя і творчість діячів культури, мистецтва та освіти: філософів, 

педагогів, письменників, поетів, художників, артистів, співаків, композиторів, які зробили значний 

вклад у своїх царинах, а отже і популяризацію України в світі від найдавніших часів до наших днів. 
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Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білокінь, Сергій Іванович.  

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. : 

[джерелознавче дослідження] / С. І. Білокінь ; авт. передм. І. М. Дзюба. – Київ : 

Українські пропілеї, 2016. – 694 с.  

Рубрики: Історія -- СРСР -- XX ст.  

Держава і право -- Історія держави і права -- СРСР -- XX ст. 

Монографія доктора історичних наук, відомого українського історика Сергія Івановича Білоконя є 

певним підсумком етапу опрацювання теми масового терору в Україні. 

Екземпляри: всього  1 : 08 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткач, Валентин Іванович.  

Війна і міф "Велика українська стіна" / В. І. Ткач. – Чернівці : Букрек, 2016. – 241 с. : 

іл.  

Рубрики: Українська література -- Публіцистика 

Екземпляри: всього  1 : 03 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куліш, Пантелеймон Олександрович (1819-1897).  

Повість про український народ / П. О. Куліш ; упоряд., авт. вступ. ст.  

В. Івашків ; пер. з рос. Я. Прихода. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 228 с. : іл. 

Рубрики: Українська класична література. 

Екземпляри: всього  1 : 06 (1) 
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Йосиф Бокшай. Художник правди. Людина правди  / упоряд. Ф. Ерфан. – 

Ужгород : Карпати, 2016. – 336 с. : іл. – Назва обкл.: Йосиф Бокшай. – Укр. та англ. 

– Парал. тит. л. англ.  

Рубрики: Мистецтво -- Художники, українські -- 20 ст. 

Альбом умістив понад 400 робіт, що нині зберігаються у приватних збірках і музейних фондах 

України та зарубіжжя, враження від творів підсилені мистецтвознавчими дослідженнями Франциска 

Ерфана, Людмили Біксей, Олени Чернеги-Балли, Олени Приходько, Юрая Жаданського, Франтішека 

Гібла, колекціонера Олександра Брея. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Євангеліє Бучацьке XII-XIII ст. : старослов'янською та українською мовами / 

упоряд. Д. В. Степовик ; пер.: В. Німчук, Ю. Осінчук. – Нове вид. –  

Київ : Дніпро, 2016. – 344 с. – Текст парал. старослов'ян. та укр. мовами.  

 

Рубрики: Біблія -- Тексти.Євангеліє Бучацьке -- Тексти. 

Це видання Євангелія Бучацького наближене до оригіналу з паралельним українським текстом. 

Знаходиться в колекції Львівського Національного музею. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiukh, Lidia. 

Ukrainian Cuisine and Folk Traditions / L. Artiukh. – Київ : Балтія-Друк, 

[2016]. – 224 с. : іл. – Назва у вих. відом.: Українська кухня і  

народні традиції / Л. Ф. Артюх. – Англ. мов. 

 

Рубрики: Домашня кулінарія. Поварені книги. Етнографія сучасних народів. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 
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Україна: литовська доба, 1320-1569 / Б. Черкас [та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. – 

Київ : Балтія-Друк, 2016. – 176 с. : іл. 

Рубрики: Історія України -- Галицько-Волинське князівство (XIII-XVI ст.). 

Ця книга являє собою універсальний подарунок для будь-кого, хто українець, прагне розширити свої 

горизонти, зацікавлені в історичне минуле нашої країни і цінує високу якість друку. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колібаба, Лариса Миколаївна.  

Словник дієслівного керування  / Л. М. Колібаба, В. М. Фурса. – Київ : Либідь, 2016. 

– 656 с.  

Рубрики: Мовознавство -- Граматика -- Словники. 

Систематизовано типові нормативні відмінкові форми залежних від дієслов іменників, серед яких - 

найскладніші, суперечливі випадки дієслівного керування в сучасній українській літературній мові. 

Це також перша спроба повернути до активного вжитку питомі, органічні для української мови 

словоформи та синтаксичні конструкції, що їх забороняли або обмежували у використанні за 

радянської доби. Запрпоновані граматичні форми іменників ґрунтуються на нормах української 

літературної мови та сучасних здобутках теоретичного й прикладного українського мовознавства. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліфтон, Роберт Джей.  

Технологія "промивки мізків": психологія тоталітаризму : [пер. з англ.] /  

Р. -Д. Ліфтон. – Харків : Віват, 2016. – 416 с. – Пер. изд. : Though reform and the 

psychology of totalism: a study of "brainwashing" in China / Robert Jay Lifton.  

Рубрики: Політика та інші сфери громадського життя. Форми та напрямки політичної ідеології. 

Політичні течії. Психологія впливу. 

Ця книга, побудована на ретельному аналізі доль тих, хто постраждав від тоталітарної влади. 

Дізнайтеся, як майстерно правлячий клас перетворює дорослих людей на слухняних маріонеток і 

якими є ознаки психологічного тероризму. 

Екземпляри: всього  1 : 08 (1) 
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Соловей, Елеонора Степанівна.  

Невпізнаний гість. Доля і спадщина Володимира Свідзінського : [монографія] / Е. С. 

Соловей ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2016. – 

240 с. : іл.  

Рубрики: Літературознавство – Україна 

Дослідження оперте на широке коло архівних та бібліологічних джерел, на сучасне наукове 

розуміння природи поетичної творчості. Перша частина монографії - власне життєпис, друга й третя 

присвячені проблемам поетики Свідзінського як поета-модерніста, що зберіг водночас глибинний 

зв’язок із фольклорною та літературною традицією. 

Екземпляри: всього  1 : 13 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українка, Леся.  

Листи, 1876-1897 / Л. Українка ; упоряд. В. А. Прокіп (Савчук) ; авт. передм. В. П. 

Агеєва. – Київ : Комора, 2016. – 512 с. : іл.  

Рубрики: Українська класична література. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

            Шостак, Віктор Андрійович.  

Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструменти Закарпаття: музичні 

традиції і сучасність / В. А. Шостак. – Ужгород : Карпати, 2016. – 208 с. : іл. 

– Назва обкл.бкл. : Тисячолітнє дерево.  

Рубрики: Історія музики -- Закарпатська обл. -- (1946- ) 

На сторінках видання читач знайде унікальні факти про єдність слова і музики у фольклорі 

Закарпаття, про музичні інструменти і музичну комунікацію в пастушій традиції краю, про типи 

закарпатських народних інструментальних ансамблів, про роль народного музичного інструментарію 

у місцевих традиційних обрядах русинів-українців, угорців, румунів, що маючи спільну багатовікову 

історію, продовжують плекати тисячолітнє дерево пізнання світу. 

Екземпляри: всього  1 : 08 (1) 
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Корчак, Януш.  

Правила життя: Педагогіка для дітей та дорослих  / Я. Корчак. – Харків : 

Бібколектор, 2016. – 538 с. 

Рубрики: Художня література -- Польща 

Екземпляри: всього  1 : 14 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Херпен, Марсель Х. Ван.  

Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого : [пер. з англ.] / 

Марсель Х. Ван Херпен. – Харків : Віват, 2016. – 304 с. – (Світовий бестселер). – 

Пер. изд. : Putin’s wars: the rise of russia’s new imperialism / Marcel H. Van Herpen.  

Рубрики: Проблеми війни та миру Російської Федерації 

Військові конфлікти, спровоковані Путіним в Чечні, Грузії та Україні, погубили тисячі доль. У цій 

книзі автор, який ніколи не брав участь у збройних зіткненнях, викладає систематизовані факти, що 

вразили весь світ. Він оцінює ситуацію з позиції міжнародного права, шукає вихід в який панує 

беззаконня. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Березовець, Тарас.  

Анексія: острів Крим. Хроніки "гібридної війни" : [голов. дослідж. 

захоплення півострова] / Т. Березовець. – Вид. друге. – Київ : Брайт Стар 

Паблішинг, 2016. – 392 с.  

Рубрики: Проблеми війни та миру в російсько-української політиці -- Крим, АР -- (1991- ) 

У книзі аналізуються механізми та технології т. зв. «гібридної війни», розв’язаної військами 

Російської Федерації («зеленими чоловічками») на території АР Крим. Окремо досліджується 

розвідувальна та інформаційно-пропагандистська операція російських спецслужб, яка дозволила 

підготувати анексію Криму, починаючи з 1991 року. Твір містить велику кількість документів та фото, 

які є доказами злочинного характеру окупації півострова. Книга у хронологічному порядку охоплює 

період з 18 лютого 2014 року - початку масових розстрілів на Майдані Незалежності за участі 

російських спецслужб - і закінчуючи 18 березня 2014, коли Крим і Севастополь було офіційно 

анексовано та включено до переліку суб'єктів Російської Федерації. «Анексія: острів Крим» містить 

ексклюзивні свідчення, надані спеціально для цієї книги українськими, російськими і міжнародними 

політиками та військовими, експертами, журналістами, активістами, які стали очевидцями окупації. 

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 
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Тиліщак, Володимир.  

1930. У.С.Р.Р. Повстання : [наук.-попул. нариси] / В. Тиліщак. –  

Київ : Смолоскип, 2016. – 206 с.  

Рубрики: Історія -- Україна -- Голодомор 1932-1933 років в Україні 

Книга ознайомлює з перебігом та особливостями певних повстань і заворушень у різних регіонах 

України 1930 року, напередодні Голодомору. Тоді Україною прокотилася масштабна хвиля 

селянських мирних протестних виступів та збройних повстань проти сталінської політики 

розкуркулення і насильницької колективізації. У нарисах уперше звучать імена учасників тих сумних 

подій. 

Екземпляри: всього  1 : 11 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Грушевський, Михайло Сергійович.  

Твори : у 50 т. Т. 47 : кн. II. Меморіальна грушевськіана. Серія "Допоміжні 

матеріали: довідники, покажчики, архіви" / М. С. Грушевський ; ред. Г. Папакін [и 

др.] ; упоряд. В. В. Тельвак ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. 

М. С. Грушевського. – Львів : Світ, 2016. – 424 с. – (Українська книга). 

Рубрики: Історія України 

Том містить різнопланові меморіальні публікації авторства визначних українських, польських, 

російських, німецьких, чеських та французських інтелектуалів, котрими сучасники вченого 

відгукнулися на трагічну смерть М.Грушевського. Публікації дають змогу реконструювати образ 

вченого у середовищі його сучасників. Завдяки своїй жанровій специфіці опубліковані тексти є 

важливим джерелом пізнання українознавчих дискусій першої третини ХХ ст.  

Екземпляри: всього  1 : ЦБ (1) 
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