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Нові книги у бібліотеках Хмельницької міської ЦБС у І кварталі 2017 року
подаровані авторами книг, користувачами бібліотек

Фіалко, Ніна Іванівна.
Обірвана струна : [роман] / Н. І. Фіалко. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 352 с.
Рубрики: Українська проза -- 20 ст.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Коломійчук, Богдан Вікторович.
Візит доктора Фройда : роман / Б. В. Коломійчук ; худож.-оформ. О. А.
Гугалова. – Харків : Фоліо, 2016. – 187 с. – (Ретророман).
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Детективи
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року :
підсумковий звіт / О. Айвазовська [и др.] ; ред. А. Бондар. – [Б. м.] : Опора,
2016. – 245 с. : рис., карти, табл. – Загл. обл. : Місцеві вибори – 2015.
Фінальний звіт за результатами незалежного спостереження. – Авт. зазн. на
зв. тит. арк.
Рубрики: Вибори, місцеві -- Спостереження -- Статистичні матеріали -- Україна -- 2015
Чергові місцеві вибори 2015 року відіграли важливу роль у завершенні прцесу політичного
оновлення післі зміни влади в Україні на початку 2014 року. Вони стали важливим тестом для
держави.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Хмельницька міська централізована бібліотечна система
www.cbs.km.ua

Civic monitoring of 2015 regular local electio : final report / О. Aivazovska [et
al.] ; ed.: А. Bondar, P. Brodik. – [S. l.] : Opora, 2016. – 245 p. : рис., карти,
табл. – Загл. обл. : Local elections : final report on independent observatoin
result. – Авт. зазн. на зв. тит. арк. – Пер. з укр. мови. – Англ. мов.

Рубрики: Вибори, місцеві -- Спостереження -- Статистичні матеріали -- Україна -- 2015
Чергові місцеві вибори 2015 року відіграли важливу роль у завершенні прцесу політичного
оновлення післі зміни влади в Україні на початку 2014 року. Вони стали важливим тестом для
держави.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Айвазян, Олена Борисівна.
Бібліотеки Поділля (друга половина XIX – початок XX ст.) : монографія / О.
Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.],
2016. – 256 с.
Рубрики: Бібліотеки Подільської губернії. Історія бібліотечної справи на Поділлі.
У монографії подано науковому аналізу процес формування мережі бібліотек у Подільській губернії
в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Встановлено кількість бібліотек, склад їх фондів, роль
держави, громадських організацій, церковних, освітніх і громадських діячів у формуванні мережі,
організації діяльності бібліотек краю.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Захар'єв, Володимир Анатолійович.
Старосинявська громада: минуле і сьогодення : презентаційний довідник / В.
А. Захар'єв ; Держ. архів Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. орг. НСКУ. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. – 48 с. : іл.
Рубрики: Сільські громади – Старосинявщина. Краєзнавча література.
Об'єднавшись в єдину громаду, багатий на чорноземи, корисні копалини, блакитні водні плеса,
ошатні ліси і хлібні ниви, Старосинявський край нині зберіг свою територіальну цілісність.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)
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Захар'єв, Володимир Анатолійович.
Найдавніші археологічно досліджені християнські святині Хмельниччини /
В. А. Захар'єв ; Центр дослідж. історії Поділля, Держ. архів Хмельниц. обл.,
Хмельниц. ВГО "Спілка археологів України". – Хмельницький : Цюпак А.
А., 2016. – 56 с.
Рубрики: Археологія України – Хмельниччина. Християнські святині на території Хмельниччини
У книзі на основі археологічних досліджень, архівних матеріалів та літописних джерел подано
інформацію про найдавніші християнські святині Хмельниччини, які досліджені археологами ХІХХХІ століть і автором, зокрема. Для істориків, археологів, краєзнавців, докторантів, аспірантів,
студентів історичних дисциплін вищих навчальних закладів, школярів-учасників конкурсів Малої
академії наук та усіх шанувальників давнього минулого Поділля і України.
Екземпляри: всього2 : ЦБ (1), 03 (1)

Єрмолова, Валентина Михайлівна.
10 уроків із П'єром де Кубертеном : метод. посібник / В. М. Єрмолова ;
Національний олімпійський комітет України. – Київ : Олімпійська академія,
2016. – 236 с.
Рубрики: Олімпійський спорт
В основу змісту методичного посібника покладено твір П'єра де Куберта "Ода спорту". Подано
практичний матеріал з олімпійської освіти для використання у навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Ложкін, Борис Євгенович.
Четверта республіка : чому Європі потрібна Україна, а Україні – Європа /
Б. Є. Ложкін, за участю В. Федоріна. – Друге вид. – Харків : Фоліо, 2016. –
249 с.
Рубрики: Міжнародні відносини -- Зовнішня політика України
Можливо, через 20 років події, пережиті Україною у 2014-2016 роках, сприйматимуться не як низка
випробувань, а як початок нової епохи. Один з ключових діячів цього періоду - глава Адміністрації
Президента України Борис Ложкін розповідає у цій книжці про те, як будувалася нова українська
держава, вільна від спадщини радянської влади і панування олігархів. "Четверта республіка" книжка про повернення України до європейської сім'ї народів, про те, що вже зроблено, і про те, що
доведеться ще зробити.
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Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Lozhkin, Borys.
The fourth republic : why Europe needs Ukraine and why Ukraine needs Europe /
B. Lozhkin, with contribution from Vladimir Fedorin. – Kyiv : Novyj Druk, 2016. –
243 p. – Англ. мов.
Рубрики: Міжнародні відносини -- Зовнішня політика України
Можливо, через 20 років події, пережиті Україною у 2014-2016 роках, сприйматимуться не як низка
випробувань, а як початок нової епохи. Один з ключових діячів цього періоду - глава Адміністрації
Президента України Борис Ложкін розповідає у цій книжці про те, як будувалася нова українська
держава, вільна від спадщини радянської влади і панування олігархів. "Четверта республіка" книжка про повернення України до європейської сім'ї народів, про те, що вже зроблено, і про те, що
доведеться ще зробити.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Ложкин, Борис Евгеньевич.
Четвертая республика. Почему Европе нужна Украина, а Украине – Европа / Б.
Е. Ложкин, при участии Владимира Федорина. – Харьков : Фолио, 2016. – 252
с.
Рубрики: Міжнародні відносини -- Зовнішня політика України.
Аннотация: Можливо, через 20 років події, пережиті Україною у 2014-2016 роках, сприйматимуться
не як низка випробувань, а як початок нової епохи. Один з ключових діячів цього періоду - глава
Адміністрації Президента України Борис Ложкін розповідає у цій книжці про те, як будувалася нова
українська держава, вільна від спадщини радянської влади і панування олігархів. "Четверта
республіка" - книжка про повернення України до європейської сім'ї народів, про те, що вже зроблено,
і про те, що доведеться ще зробити.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук.
вісн. з проблем регіон. історії та пам'яткознавства. № 1 (2016) / Упр.
культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. ОДА, Держ. іст.культ. заповідник "Межибіж" , Хмельниц. обл. орг. НСКУ ; ред. А. Г.
Філінюк [и др.]. – Хмельницький : Мельник А. А., 2016. – 360 с. : фот. + 1
електрон. опт. диск (CD-R). – (Науковий вісник "Межибіж" ; 1'2016). – Назва
обкл. : Досягнення та тенденції розвитку охорони, дослідження та
реставрації пам'яток історії і архітектури Східної Європи : матеріали XV
науково-краєзнавчої конференції.
Рубрики: Проблеми регіональної історії та пам'яткознавства -- Краєзнавча література.
У збірнику вміщені статті за підсумками П'ятнадцятої науково-краєзнавчої конференції "Стародавній
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Меджибіж в історико-культурній спадщини України: досягнення та тенденції розвитку охорони,
дослідження та реставрації пам'яток історії і архітектури Східної Європи", яка відбулася 24 червня
2016 року в Державному історико-культурному заповіднику "Межибіж". Матеріали друкуються в
авторській редакції.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Старостіна, Станіслава Людвигівна.
Увійшли у безсмертя ... Книга пам'яті Героїв Небесної Сотні і воїнів АТО
Хмельниччини / С. Л. Старостіна. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. –
180 с.
Рубрики: Неоголошена війна--АТО – Хмельниччина. Небесна сотня-Майдан.
Краєзнавча література.
Книга присвячена 25-річчю Незалежності України і написана із розповідей рідних, бойових
побратимів, друзів загиблих на Євромайдані та в зоні проведення АТО мешканців Хмельницької
області.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Матеуш, Віталій Олексійович.
Баранов, Храпач та інші : [спогади, роздуми, дослідження] / В. О. Матеуш. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. – 52 с.
Рубрики: Хмельниччина, літературознавство
В цій книжці опубліковані листи відомих українських письменників і журналістів до автора з його
коментарями і дослідженнями, особливе доповнення - вірші автора про цих майстрів слова, це є
початок здійснення пропозиції студентки Юлії Довганюк, перспективної в літературній творчості.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Желязни, Роджер.
Хроніки Амбера : у 10 кн. : роман. Кн. 3. Знак Єдинорога / Р. Желязни ; [пер. з
англ.: А. Пітик, К. Грицайчук]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. –
240 с. – (Горизонти фантастики). – Пер. изд. : Сhronicles of Amber. Sign of the
Unicorn / by Roger Zelazny.
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Рубрики: Художня література – СПО. Фантастика
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Желязни, Роджер.
Хроніки Амбера : у 10 кн. : роман. Кн. 4. Рука Оберона / Р. Желязни ; [пер. з
англ.: А. Пітик, К. Грицайчук]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. –
240 с. – (Горизонти фантастики). – Пер. изд. : The chronicles of Amber. The hand
of Oberon / by Roger Zelazny.
Рубрики: Художня література – СПО. Фантастика
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Пам'ять жива : історико-краєзнавче видання / [редкол.: Т. К. Лисак (гол.), С.
Г. Фірсова, Р. Запорожченко, О. С. Забурунова]. – 2-ге вид., перероб. й допов.
– Слов'янськ : Маторіна Б. І., 2016. – 108 с.
Рубрики: Політика України. Сучасне політичне становище – АТО.
У книзі відображено біографії воїнів, які загинули під час визволення міста Слов'янська та району, а
також проведення АТО у 2014-2016 рр. Ця книга є однією із форм вшанування пам'яті. Вона буде
слугувати помічником у проведенні різнобічних виховних заходів у дошкільних, шкільних та вищих
навчальних закладів.
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Каспарова, Юлія Вадимівна.
Мандруємо Україною / Ю. В. Каспарова ; [ред. І. Конопленко ; худож. К.
Рубан]. – Харків : Ранок, 2016. – 96 с. : іл.
Рубрики: Країнознавство – Україна.
Герої книги Лисеня та Вовченя запрошують допитливих діточок до захопливої подорожі Україною.
На читачів чекає знайомство з найкрасивішими куточками нашої батьківщини.
Екземпляри: всього1 : 12 (1)
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Алексеева, Светлана.
Аромат ландышей : роман / С. Алексеева. – Харьков ; Белгород : Книжный
Клуб Семейного Досуга, 2016. – 320 с.

Рубрики: Російська література -- Романи
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Сантьяго, Елена.
Летящая по волнам : роман / Е. Сантьяго ; пер. с нем. М. Зима. – Харьков ;
Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2017. – 432 с.
Рубрики: Художня література -- Німеччина
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Фолкнер, Вільям.
Крадії (Минувшина) : роман / В. Фолкнер ; пер. з англ. і передм.
Р. Доценко. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 352 с.

Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

Костина, Наталья.
Только ты : роман / Н. Костина. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб
Семейного Досуга, 2016. – 352 с.
Рубрики: Українська література, сучасна -- Російськомовна
Екземпляри: всього1 : ЦБ (1)

