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Нові надходження літератури 

за державною програмою «Щодо здійснення придбання україномовних книг для 

поповнення фондів публічних бібліотек» та за програмою «Українська книга» 

у IV кв. 2015 р. 

 

Про місцезнаходження книги можна дізнатися у рядку «Екземпляри», 
де вказано ЦБ – центральна бібліотека або номер бібліотеки-філії та кількість 

примірників 

 
 

  

Історія України 

 

Історія України в особах: XIX століття : [нариси] / кол. авт.: В. С. Шандра, Т. Б. Ананьєва, С. Г. 

Біленький,  

І. І. Глизь, О. М. Донік. – Київ : Україна, 2015. – 368 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

До книги увійшли нариси про видатних діячів суспільно-політичного життя, яскравих 

представників науки, культури й мистецтва, які залишили помітний слід в українській історії ХІХ 

століття. 

 

Капранов, Віталій Віталійович. Мальована історія Незалежності України / В. В. Капранов, Д. В. 

Капранов. – Київ : Гамазин, 2013. – 80 с. : іл., мапи. 

Екземпляри: всього:2 – 12(1), ЦБ(1) 

Це – книжка для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли українцями. 

Люди споконвіку цікавилися минулим. Монах Нестор, наприклад, вивчав записи своїх попередників 

і писав «Повість минулих літ», а архимандрит Петро Могила розкопував руїни Десятинної церкви. 

Історія та археологія завжди ідуть поруч, даруючи нам знання про те, як і навіщо жили наші предки, 

за що боролися, про що мріяли. І допомагають знайти відповідь на питання – навіщо ми є на цій 

землі. Бо сучасне виростає з минулого. Так само, як і ми продовжимо своє життя у наступних 

поколіннях. Історія – це не набір фактів і дат. Це безперервний процес, який не зупиняється ані на 

мить. Той, хто розуміє його, зможе зробити вірний вибір сьогодні. Саме для цього, спираючись на 

праці гігантів української історії, археології та етнографії, ми вибудували цей єдиний ланцюг подій 

минулого, що врешті призвели до появи на мапі світу незалежної держави із назвою Україна.  

 

Коляда, Ігор Анатолійович. Пилип Орлик / І. А. Коляда, С. Ю. Коляда, О. Ю. Кирієнко ; худож.-

оформл.  

Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо, 2015. – 121 с. 

Екземпляри: всього:1 – 17(1) 

Орлик був людиною висококультурною, європейцем в повнім розумінні цього слова... Він 

належав до людей барокової доби, просякнутих глибокою релігійністю... Життя примушувало його 

до компромісів, але душа залишалася чесною і щирою, здатною до найбільших обмежень і 

самопосвяти. 

 

Лаврик, Оксана Василівна. 1000 цікавих фактів про Україну / О. В. Лаврик. – Харків : 

Аргумент-принт : Віват, 2015. – 256 с. – (Корисна книга) 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

У цій книжці зібрано кілька сотень цікавих фактів про все, що стосується України. Культура, 

археологія, географія, побут, природа, персони - усе це пропонується до уваги допитливого читача. 
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Мицик, Юрій Андрійович. Св. Петро Могила : наук.-попул. видання / Ю. А. Мицик. – Харків : 

Бібколектор, 2015. – 119 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Значення діяльності святого Петра Могили – одного з найвидатніших церковних, культурних і 

політичних діячів Украіни, важко переоцінити. Недарма час, протягом якого він був митрополитом, 

називають Могилянською добою. Київська митрополія при Петрі Могилі набула найбільшої 

самостійності та авторитету за весь, період XIII – XVIII ст.  

Тома, Леонід Васильович. Данило Апостол : наук.-попул. видання / Л. В. Тома. – Харків : 

Бібколектор, 2015. – 88 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Данило Апостол (1654-1734), ставши гетьманом Лівобережної України у скрутний для країни час, 

незважаючи на свій більш ніж поважний вік (73 роки), зумів залишити помітний слід в історії 

України: саме за його петицією Анна Іоаннівна у так званих "Решительных пунктах" підтвердила – 

хоч і обмежену – козацьку автономію. Не маючи змоги вести самостійну зовнішню політику, 

Апостол кинув усі сили на піднесення економіки, взявся за викорінення корупції, впорядкування 

земельних відносин. І, звичайно, старий гетьман постійно зміцнював безпеку України: за часів його 

правління будується Українська оборонна лінія від Дніпра до Сіверського Дінця, завдяки його 

сприянню в Україну повертаються запорозькі козаки і засновують Підпільненську Січ. 

 

Шудря, Микола Архипович. Лицарі булави : розповіді про українських гетьманів / М. А. Шудря. 

– Київ : Велес, 2015. – 240 с. 

Екземпляри: всього:1 – 03(1) 

До збірки входять історичні розвідки Заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Національної премії України ім. Т. Шевченка Миколи Шудрі про українських гетьманів.  

 

Українознавство 

 

Капранов, Віталій Віталійович. Веселих свят! : український рік / В. В. Капранов, Д. В. Капранов 

; упоряд.: Я. Музиченко, Я. Левчук ; худож. О. Костенко [и др.]. – Київ : Зелений Пес : Гамазин, 2014. 

– 104 с. : іл. 

Екземпляри: всього:2 – ЦБ(1), 12(1) 

 

Скляренко, Валентина Марківна. Українські традиції і звичаї : для дітей серед. шк. віку / В. М. 

Скляренко ; [худож.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 318 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – 02(1) 

Народні традиції та звичаї завжди були духовною основою життя українців. Вони 

формувалися протягом багатьох століть і є складовою частиною не лише історії нашого народу, а й 

сьогодення. 

 

Всесвітня історія 

Попович, Мирослав Владимирович. Кровавый век / М. В. Попович ; худож.-оформ. Е. Д. 

Кононученко. – Киев : Кордон, 2015. – 990 с. : ил. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Книга «Кровавий век» присвячена ключовим подіям ХХ століття, починаючи з Першої світової 

війни і закінчуючи кінцем так званої "холодної війни". Автор, відомий своїми публікаціями з логіки 

та методології науки, теорії та історії культури, прагнув використовувати результати дослідницької 

роботи істориків і культурологів для того, щоб зрозуміти сенс історичних подій, трагізм долі світової 

цивілізації, поглянути на хід історії і її інтерпретації з філософської позиції. 

 

Суворов, Віктор. Остання республіка / В. Суворов ; пер. О. Ятищук. – Київ : Зелений Пес : 

Гамазин, 2015. – 420 с. : іл. – (Нетабачна історія) 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

У цій книзі, автор ставить нові сміливі запитання. Відповіді змусить замислитися. Книга 
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розрахована на широке коло читачів. 

 

Домоведення. Рукоділля 

 

Лукашенко, Тетяна. Українські обереги своїми руками / Т. Лукашенко. – Харків : Аргумент-

принт : Віват, 2015. – 224 с. – (Корисна книга) 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Які обереги сьогодні є незамінними в побуті сучасного українця? Як зробити власноруч оберіг для 

себе та близьких? Відповіді ви знайдете на сторінках цієї книжки, що стане власним оберегом на 

шляху до щастя, гармонії й родинного затишку. 

 

Тарас, Ярослав Миколайович. Таємниці бабусиної скрині / Я. М. Тарас ; пер. І. Лемко ; худож.  

О. Б. Ревуцька. – 2-ге вид., допов. – Львів : Апріорі, 2015. – 272 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

У книзі зібрано численні давно забуті, але цілковито актуальні у наш час, поради з хатнього 

господарювання, кулінарії, народної медицини тощо. 

 

Історія засобів масової інформації 

 

Уроки Дмитра Прилюка : [спогади, літературні твори] / Національна спілка журналістів України 

; авт.-упоряд. М. М. Сорока. – Київ : Експрес-об'ява, 2015. – 392 с. : іл. – (Золоті імена української 

журналістики ; вип. 5) 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

За ініціативи секретаріату НСЖУ з нагоди 95-річчя від дня народження колишнього декана 

факультету журналістики, професора, доктора філологічних наук, письменника Дмитра 

Михайловича Прилюка в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Швченка відбулося зібрання 

секретаріату спілки і колективу викладачів, студентів інституту, журналістів, родичів, 

шанувальників ювіляра. Про роль і внесок Д. Прилюка у розвиток журналістики розповіли голова 

НСЖУ Олег Наливайко, голова Київської організації НСЖУ Михайло Сорока, директор Інституту 

журналістики професор Володимир Різун, публіцист Степан Колесник, професор Георгій Почепцов. 

 

Літературознавство. Українські письменники 

 

Дорошенко О. Василь Стус / О. Дорошенко. – Харків : Антологія, 2015. – 128 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Трагічна доля судилася Василю Стусу (1938-1985) — талановитому українському поету, прозаїку, 

перекладачу, літературознавцю, правозахиснику, одному з найактивніших представників 

українського культурного руху 1960-х років.  Він був людиною, не здатною на компроміси, яка 

завжди йшла шляхом правди і заплатила за це власним життям, людиною, яка з гідністю казала про 

себе: «…Голови гнути я не збирався, бодай що б там не було. За мною стояла Україна, мій 

пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину».   

 

Скляренко, Валентина Марківна. Література України : для дітей серед. шк. віку / В. М. 

Скляренко,  

Я. О. Батій ; худож.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. – Харків : Бібколектор, 2015. – 319 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – 08(1) 

Ця книга стане в нагоді учням середньої школи та взагалі тим, хто цікавиться літературою нашої 

держави. Знайомство з українською літературою від її витоків. 

 

Гирич, Ігор Борисович. Київ: люди і будинки : путівник / І. Б. Гирич. – Київ : Либідь, 2015. – 432 

с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Вигадлива мандрівка нашою столицею репрезентує калейдоскоп визначних осіб і прикметних 
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під історико-мистецьким оглядом будівель. Акцентовано на внескові формування українського 

обличчя Києва тих постатей, хто боронив самобутнє місто від великодержавної культурної експансії. 

  

Мистецтво. Кіномистецтво 

 

Загребельний, Михайло Павлович. Сергій Параджанов / М. П. Загребельний ; пер. М. В. 

Кракан. – Харків : Бібколектор, 2015. – 128 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації в 1964 повісті М. 

Коцюбинського «Тіні забутих предків». Фільм «Тіні забутих предків» був удостоєний призу на 

Всесоюзному кінофестивалі в Києві (1966). Та все ж на Заході (там фільм демонструвався під назвою 

«Вогняні коні») інтерес до нього був значно більшим, ніж на батьківщині.  

 

Степанян, Валерий Арсеньевич. Жизнь между кадрами : воспоминания / В. А. Степанян ; авт. 

предисл.  

В. А. Барна. – Киев : Дніпро, 2015. – 256 с. : ил. 

Екземпляри: всього:1 – 11(1) 

Книга розповідає про життя та творчість колег автора, з якими йому пощастило працювати на 

протязі тривалого часу. 

  

Християнство  

 

Костів, Костянтин. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / К. Костів ; упоряд. О. П. 

Косюк. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Україна, 2015. – 420 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Популярне довідкове видання відомого сучасного канадського церковного діяча, вченого 

біблеїста містить понад 1700 статей, в яких подано бібліографічно-історичні відомості про осіб, 

племена та народи, що згадуються у Біблії. 

  

Українська класична література 

 

Котляревський, Іван Петрович. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник / І. П. 

Котляревський ; передм. Р. П. Іванченко. – Перевид, перероб., допов. – Київ : Дніпро, 2015. – 248 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Шевченко, Тарас Григорович. Гайдамаки : поема / Т. Г. Шевченко ; передм. Р. П. Іванченко. –  

Вид. перероб. – Київ : Дніпро, 2015. – 104 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Шевченко, Тарас Григорович. Повісті. Художник. Близнюки. Прогулянка із задоволенням та не 

без  

моралі / Т. Г. Шевченко ; пер. М. Чумарна. – Львів : Апріорі, 2015. – 320 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

  

Українська література 

Андрухович, Софія. Фелікс Австрія : роман / С. Андрухович. – Львів : Видавництво Старого 

Лева, 2015. – 288 с. 

Екземпляри: всього:3 – 07(1), 03(1), ЦБ(1) 

 

Багряний, Іван Павлович. Сад Гетсиманський. Тигролови : романи / І. П. Багряний. – Київ : 

Україна, 2015. – 872 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету) 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Єшкілєв, Володимир Львович. Шлях Богомола. Імператор повені : романи / В. Л. Єшкілєв ; 
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худож.-оформ. О. М. Іванова. – Харків : Бібколектор, 2015. – 411 с. 

Екземпляри: всього:2 – ЦБ(1), 12(1) 

 

Іваничук, Роман Іванович. Вогненні стовпи : тетралогія / Р. Іваничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 

507 с. – (Історія України в романах) 

Екземпляри: всього:2 – ЦБ(1), 12(1) 

 

Іваничук, Роман Іванович. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Р. І. Іваничук. – Харків : 

Фоліо, 2015. – 414 с. 

Екземпляри: всього:1 – 07(1) 

 

Іващенко, Тетяна Петрівна. Сім акордів : п'єси / Т. П. Іващенко. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 

2015. – 288 с. 

Екземпляри: всього:1 – 09(1) 

 

Когтянц, Костянтин Артемович. Монети для патріарха : роман / К. А. Когтянц. – Харків : Факт, 

2015. – 217 с. 

Екземпляри: всього:1 – 11(1) 

 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Адвокат із Личаківської : роман / А. А. Кокотюха ; худож.-

оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2015. – 283 с. – (Ретророман) 

Екземпляри: всього:2 – 03(1), ЦБ(1) 

 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Привид із Валової : роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформ.  

Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2015. – 285 с. – (Ретророман) 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Коломійчук, Богдан Вікторович. Таємниця Єви : [оповідання] / Б. В. Коломійчук. – Харків : 

Факт, 2015. –  

249 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Литовченко, Тимур Іванович. Фатальна помилка : авантюрно-історичний роман / Т. І. 

Литовченко,  

О. О. Литовченко. – Харків : Факт, 2015. – 319 с. 

Екземпляри: всього:1 – 09(1) 

 

Положій, Євген Вікторович. Риб'ячі діти : роман / Є. В. Положій ; худож.: О. Охрименко, Д. 

Охрименко. – Харків : Фоліо, 2015. – 287 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Роговий, Феодосій. Свято останнього млива : романи / Ф. Роговий ; упоряд. та післям. Ю. Ф. 

Роговий ; передм. І. М. Дзюба. – Київ : Пульсари, 2015. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського 

комітету) 

Екземпляри: всього:1 – 13(1) 

 

Роздобудько, Ірен Віталіївна. Гудзик-2. Десять років по тому : роман / І. Роздобудько. – Київ : 

Нора-Друк, 2015. – 320 с. – (Читацький клуб) 

Екземпляри: всього:2 – 13(1), ЦБ(1) 

 

Рудневич, Марко. Я з Небесної Сотні : повість / М. Рудневич. Я из Небесной Сотни : повесть / М. 

Рудневич. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 180 + 192 с. пагінація зустрічна. – (Доросла 

серія) 
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Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

Герой повісті молодого письменника Марка Рудневича чимось нагадує селінджерівського 

Голдена Колфілда. 19-річний студент Макс зі Сміли легко й відверто оповідає про своє життя — про 

навчання, однокурсників, родину, про свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві а батьки 

хочуть відіслати її на навчання до Франції...  Але стається Майдан, і Макс зі своїм другом-

однолітком їде до Києва. Зрештою, це повість про три вирішальні доби на Майдані. Ви згадаєте все, 

ви ще раз переживете ті тривожні   лютневі дні і, мабуть, будете плакати, і ще довго пам’ятатимете 

простого хлопця зі щирою душею – Макса зі Сміли. 

 

Таран, Людмила. Прозорі жінки : роман / Л. Таран. – Чернівці : Букрек, 2015. – 314 с. 

Екземпляри: всього:1 – 13(1) 

 

Україна-Європа : антологія / упоряд., авт. вступ. ст. О. В. Красовицький. – Харків : Бібколектор, 

2015. –  

573 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Ульяненко, Олесь. Сталінка. Дофін Сатани : романи / О. Ульяненко. – Харків : Бібколектор, 

2015. – 507 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Хоткевич, Гнат Мартинович. Довбуш : повість / Г. М. Хоткевич ; передм. Р. П. Іванченко. – 

Перевид., допов. – Київ : Дніпро, 2015. – 391 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Цілик, Ірина. Червоні на чорному сліди : оповідання / І. Цілик. – Київ : Комора, 2015. – 152 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Чемерис, Валентин Лукич. Ярославна : роман-есе / В. Л. Чемерис ; худож.-оформ. О. Д. 

Кононученко. – Харків : Фоліо, 2015. – 508 с. – (Історія України в романах) 

Екземпляри: всього:1 – 02(1) 

 

Шулаков, Віктор Олександрович. Храм на сльозі : п'єси : Силует митця в баченні сучасників / 

В. О. Шулаков ; [упоряд. Т. І. Бірченко-Шулакова ; передм. О. Сакви]. – Київ : Пульсари, 2015. – 480 

с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету) 

Екземпляри: всього:1 – 17(1) 

   

Твори для дітей та юнацтва 

 

Артюх, Аліна. Поезії Рудої Киці : [вірші для дітей : для читання дорослими дітям] / А. Артюх ; 

худож.  

А. Артюх. – Харків : Фоліо, 2015. – 48 с. : іл. 

Екземпляри: всього:2 – ЦБ(1), 12(1) 

 

Бойцун, Олена Ігорівна. Малюк Гільзі та його друзі / О. І. Бойцун ; [пер. В. М. Верховень ; 

худож.  

О. Л. Железняк]. – Харків : Фоліо, 2015. – 46 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – 12(1) 

 

Винничук, Юрій Павлович. Історія одного поросятка : [казка] / Ю. П. Винничук ; худож. К. 

Лавро. – Харків : Фоліо, 2015. – 24 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – 12(1) 
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Воронина, Леся. Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9 : пригод. повість : для 

дітей серед. шк. віку / Л. Воронина ; худож. В. Штанко. – Київ : Знання, 2015. – 126 с. : іл. – (ВВС 

Україна) 

Екземпляри: всього:14 – ЦБ(2), 04(2), 12(2), 15(3), 08(1), 10(1), 13(1), 06(1), 14(1) 

 

Воронина, Леся. Таємне Товариство Брехунів, або Пастка для синьоморда : повісті : [для серед. 

шк. віку] / Л. Воронина ; худож. К. Штанко. – Київ : Знання, 2015. – 135 с. : іл. 

Екземпляри: всього:13 – 08(1), ЦБ(2), 12(2), 15(1), 03(1), 04(1), 10(2), 17(1), 02(1), 14(1) 

  

Гутовская-Адамчик, Малгожата. Дівчата з 13-ї вулиці : роман / М. Гутовская-Адамчик ; пер. з 

пол.  

Б. Антоняк. – Львів : Урбіно, 2015. – 240 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Дерманський, Сашко. Чудове Чудовисько і погане Поганисько : [казкова повість] / С. 

Дерманський ; іл.  

М. Паленка. – Вид. третє. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 288 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Золотоголова рибка : вірменські народні казки / пер. з вірм. С. П. Коцупій. – Київ : Кордон, 2015. 

– 112 с. – (Казки добрих сусідів ; Кн. 4) 

Екземпляри: всього:1 – 12(1) 

 

Йорт, Вігдіс. Йорген + Анна = любов : роман / В. Йорт ; пер. з нор. Н. Іваничук. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 2015. – 160 с. 

Екземпляри: всього:2 – 15(1), ЦБ(1) 

 

Красуня тисяча косиць : узбецькі народні казки / пер. з узбец. В. І. Воробйова. – Київ : Кордон, 

2015. –  

112 с. – (Казки добрих сусідів ; Кн. 2) 

Екземпляри: всього:1 – 12(1) 

 

Керролл, Льюїс. Аліса в Дивокраї : [для мол. і серед. шк. віку] / Л. Керролл ; пер. з англ. В. Г. 

Наріжна ; худож.-оформ. Ю. Ю. Романіка. – Харків : Фоліо, 2015. – 124 с. 

Екземпляри: всього:4 – 04(1), 10(1), 12(1), 15(1) 

 

Мензатюк, Зірка Захаріївна. Катрусині скарби : оповідання : для мол. шк. віку / З. З. Мензатюк. 

– Вид. друге. – Чернівці : Букрек, 2015. – 22 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – 12(1) 

 

Росіцький, Роман Петрович. Киця-мандрівниця зі старого двору : [для дошк. та мол. шк. віку] /  

Р. П. Росіцький ; худож. Р. Росіцький. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 48 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – 12(1) 

 

Рутківський, Володимир. Ганнуся. У гості до лісовика : весела пригодницька повість : для мол. 

шк. віку /  

В. Рутківський ; іл. І. Ключковська. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 231 с. – (Обережно: 

дівчатка!) 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Рутківський, Володимир. Джури і підводний човен : третій роман трилогії "Джури" / В. 

Рутківський ; худож. М. Паленко. – Вид. 4-те. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 331 с. 

Екземпляри: всього:2 – 13(1), ЦБ(1) 
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Сонцева доня : грузинські народні казки / пер. з груз. В. І. Воробйов. – Київ : Кордон, 2015. – 112 

с. – (Казки добрих сусідів ; Кн. 3) 

Екземпляри: всього:1 – 12(1) 

 

Сирота : туркменські народні казки / пер. з туркм. В. І. Воробйова. – Київ : Кордон, 2015. – 112 с. 

– (Казки добрих сусідів ; Кн. 1) 

Екземпляри: всього:1 – 12(1) 

 

Чухліб, Василь. Пісня тоненької очеретини : казки : для дошк. та мол. шк. віку / В. Чухліб ; 

худож.  

К. Іванова. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 52 с. : іл. 

Екземпляри: всього:1 – 12(1) 

 

Художня література світу 

 

Гюнтекін, Решат Нурі. Листопад : роман / Р. Н. Гюнтекін ; пер. Ю. В. Григоренко. – Харків : 

Фоліо, 2015. – 158 с. – (Карта світу) 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Еко, Умберто. Номер нуль : роман / У. Еко ; пер. з італ. Ю. В. Григоренко. – Харків : Фоліо, 2015. 

– 191 с. – (Карта світу) 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Ягелло, Йоанна. Кава з кардамоном : роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львів : Урбіно, 

2015. –  

240 с. 

Екземпляри: всього:1 – ЦБ(1) 

 

Ягелло, Йоанна. Шоколад із чилі : роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львів : Урбіно, 

2015. – 288 с. 

Екземпляри: всього:2 – 11(1), ЦБ(1) 

 

 
*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи «ІРБІС» 

 


