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Книги подаровані міським головою Олександром Симчишиним
та Всеукраїнським об’єднанням «Свобода»
Національний реєстр рекордів України-2018 = National Register of Records of
Ukraine-2018 : [збірка рекордів] / Національний реєстр рекордів ; президент
В. В. Щербачов ; керівник Л. Вєтрова. – Київ : НРР, 2018. – 208 с. : іл. – (Ukrainе
book of records). – Дод. тит. арк. англ. – Вибірково опис рекордів англ.
Рубрики: Довідкові видання -- Збірка рекордів -- Україна -- 2018 р.
Національний реєстр рекордів містить інформацію про досягнення, рекорди українських громадян і
українських компаній в усіх галузях людської діяльності: культурі, освіті, спорті тощо та інші цікаві
факти. У книжці розповідається про 427 рекордів, а найчисельнішою стала категорія – «Спортивні
досягнення». «206 705 українців стали героями нової Книги “Національний Реєстр Рекордів-2018″», про це повідоміла керівник Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.
Екземпляри: всього 1 : 06 (1)

Національні лідери Европи : ідеологічні портрети / Науково-ідеологічний центр
ім. Д. Донцова ; [відп. ред. і упоряд. О. Баган]. – Дрогобич : Відродження, 2011. –
704 с. : іл. – (Вісниківська бібліотека).
Рубрики: Національна ідея. Ідеологія. Видатні постаті Европи -- Персоналії
До збірника ввійшли головні брошури вісниківської серії біографічного змісту, доповнені класичним
трактатом Нікколо Мак’явеллі «Володар» і студією видатного французького етнопсихолога Ґюстава
Ле Бона «Завдання проводу», які увиразнюють історіософію націоналізму. Публікація цих матеріялів
як документів часу дозволить об’єктивніше глянути на суспільно-політичну проблематику та ідейні
тенденції міжвоєнної доби. Видання рекомендується політологам, історикам, соціологам, широкому
колу дослідників історії української політичної думки.
Екземпляри: всього 1 : 06 (1)

Віхи завтрашнього дня. Програма модернізації України: бачення та рекомендації
провідних європейських експертів. – [Київ] : Агенство модернізації України,
[2016?]. – 511 с. – Назва на тит. арк. : Бачення Україна-2035.
Рубрики: Управління економікою -- Україна
Україна - країна зі зростаючою, конкурентоздатною та диверсифікованою економікою, інтегрована в
торгові потоки та систему міжнародного розподілу праці, з прозорою та ефективною системою
державного управління, сучасною інфраструктурою та високими соціальними стандартами.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

План модернізації України: від кризи до економічного зростання. – [Київ] :
Федерація роботодавців України, [2015?]. – 447 с. – Назва обкл. : Україна: від кризи
до економічного зростання. План модернізації.
Рубрики: Управління економікою – Україна
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Документ складається з трьох частин: програми модернізації України на 20 років; цілей реформ на 10
років, які визначили роботодавці, профспілки, спільно з українськими вченими та Агентством
модернізації України, в роботі якого взяли участь експерти з Австрії, Німеччини, Франції, Польщі,
Великобританії, Швейцарії; плану модернізації України на найближчі 5 років, який склали українські
роботодавці спільно з профспілками та провідними українськими науковцями. В Плані, зокрема,
складений рейтинговий список із 200 перспективних товарних позицій, за якими спостерігається
сталий приріст обсягів світової торгівлі і за якими Україна могла б бути конкурентною на світовому
ринку.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Тисячоліття розвитку: від купецьких до господарських судів / за заг. ред.
С. І. Крамара. – Хмельницький : [б. в.], 2016. – 362 с. : фот.

Рубрики: Хмельниччина, право -- Господарський суд
Ювілейне видання висвітлює історичний розвиток системи сучасних господарських судів України
та, зокрема, господарського суду Хмелдьницької області. У книзі вміщено авторську концепцію
відновлення довіри громадян до судової системи України.
Екземпляри: всього 4 : ЦБ (1), 08 (1), 12 (1), 06 (1)

Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельницька обл. рада, Хмельницька обл.
держ. адміністрація, Департамент освіти і науки облдержадміністрації ; [гол.
редкол. В. Є. Берека]. – Хмельницкий : Мельник А. А., 2017. – 448 с. : іл, фот.
Рубрики: Освіта Хмельниччина. Енциклопедії
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
Мл 502(477.43)
Е 45
Екологічні казки : збірка дитячих творів / Хмельницька міська рада, Управління
з питань екології та контролю за благоустроєм міста, Департамент освіти та
науки Хмельницької міської ради. – Хмельницький : Заколодний М. І., 2017. – 84
с. : іл. – (Міський екологічний бюллетень ; вип. 13).
Рубрики: Екологія -- Збірки творів
Екземпляри: всього 1 : 12 (1)

796(477.83/.86)
М 23
Мандзюк, Д. Копаний м'яч. Коротка історія українського футболу в Галичині,
1909-1944 / Д. Мандзюк. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 416 с.
Рубрики: Футбол -- Історія -- Галичина -- 1909-1944 рр.
Футбол давно переріс звання простої гри у загальнокультурне явище. Це один із найпопулярніших
видів спорту, на честь якого проводяться гучні чемпіонати. Відомі бренди представляють футбол та
асоціюються з цією грою. Сьогодні він став значною частиною життя фанатів, але з чого починалася
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його історія в Україні? Автор Денис Мандзюк пропонує зануритися в історію футболу Західної
України.
Екземпляри: всього 1 : 06 (1)

Авраменко, О. 100 експрес-уроків української : [посібник] / О. Авраменко ;
[худож. Н. Гайда]. – Київ : Книголав, 2018. – 192 с. : іл.

Рубрики: Мовознавство -- Українська мова
У виданні у простій формі розповідається про неточності, які зустрічаються у побутовому та
офіційному спілкуванні українською. Кожна помилка коротко пояснюється та ілюструється
кумедними зображеннями, які знімають офіціоз і полегшують засвоєння матеріалу. Ціна на книгу
«100 експрес-уроків української» коливається у середньому діапазоні й доступна більшості
споживачів. Оскільки матеріал подається у ігровій формі, посібник підійде як дорослим, так і дітям.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Порода : антологія українських письменників Донбасу / упоряд.: В. Білявського,
М. Григорова ; передм. І. М. Дзюби. – Київ : Легенда, 2017. – 384 с. – Текст укр.,
рос.
Рубрики: Українська література -- Антології -- Донбас
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Лірник, С. Казки Лірника Сашка. Т. 2 / С. Лірник ; [худож. І. Коршунов]. – Київ :
Зелений Пес : Гамазин, 2018. – 72 с. : іл.

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 1 : 08 (1)

Сковорода, Г. С. Буквар миру : книга для сімейного читання / Г. Сковорода ;
[упоряд., пер., передм та прим. Л. В. Ушкалова]. – Харків : Книжковий Клуб
Сімейного Дозвілля, 2015. – 320 с.
Рубрики: Українська література
Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 06 (1)

Павличко, Д. В. Вірші з Майдану : [поезії] / Д. В. Павличко. – Київ : Просвіта,
2014. – 24 с.
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Рубрики: Українська література -- Поезія
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
Південний Буг : альманах, № 1, лютий 2018 / Хмельн. міськ. орг. НСП
України, Хмельницька міська рада ; упоряд.-ред. П. І. Маліш. – Хмельницький
: Словіцький М. Я., 2018. – 184 с. : іл.
Рубрики: Хмельниччина літературна
Видання об’єднало твори тридцяти трьох авторів привячені подіям Майдану та подвигу Небесної
Сотні. Це проза, поезія, докуметальна хроніка подій у Києві та Хмельницькому.
Екземпляри: всього ЦБ(4), 02(3), 03(3), 04(3), 06(4), 07(3), 08(3), 09(3), 10(3), 11(3), 12(3), 13(3),
14(3), 15(3), 17(3)

Україна: війна, мир і любов : листи солдатам. 1 збірка. – Київ : [б. в.], 2014. –
128 с.
Всеукраїнський Волонтерский Рух за підтримки Ольги Богомолець.
Рубрики: Українська література – Збірки листів
Перший проект Всеукраїнського волонтерського руху за підтримки Ольги Богомолець: Надсилання до
військових шпиталів та у гарячі точки книжок-збірників листів на тему "Україна: війна, мир і любов".
Екземпляри: всього 1 : 06(1)

Шевченко, Т. Г. Золоті вірші великого Кобзаря з коментарями / Т. Г. Шевченко ;
[комент. О. В. Зав'язкін]. – Донецьк : БАО, 2008. – 416 с. : іл.

Рубрики: Українська класична література
Екземпляри: всього 1 : 06 (1)
Герої України. Хмельницька область : бібліогр. вид. / уклад. О. М. Шеін ;
ред. О. В. Синиця ; Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц.
облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ. – 2-ге вид., допов. та перероб. –
Хмельницький : ОУНБО, 2016. – 52 с. – (Видатні особистості
Хмельниччини).
Рубрики: Хмельниччина, видатні особистості -- Бібліографія
До 25-ої річниці Незалежності України вийшли з друку перші примірники довідково-біобібліографічного
видання «Герої України: Хмельницька область», яке підготувала Хмельницька обласна універсальна наукова
бібліотека. У виданні подано короткі відомості історію нагороди, описи атрибутів та положення про
нагороду.
Екземпляри: всього 1 : 06 (1)
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Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава-військо-битви / О. І. Гуржій,
Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2015. – 480 с. : іл.

Рубрики: Українське козацтво
Книга присвячена найбільш важливим і цікавим подіям історії українського козацтва. Автори
розглядають весь історичний період існування козацтва (з початку шістнадцятого століття до кінця
вісімнадцятого) до його заборони урядом Російської імперії. Це одна з кращих книг з історії
запорозького козацтва. Багато сторінок книги розповідають про найяскравіші особистості
Запорізького козацтва, їх політичної і військової діяльності. Автори розглядають дипломатичну
діяльність відомих гетьманів. Дається яскравий опис ментальності запорізької Січі, побуті,
військовій справі, атрибутам і символам.
Екземпляри: всього 1 : 06 (1)

Григорій Стецюк – лицар революції духа / [передм. В. Семенів]. – Львів :
Друкарські куншти, 2016. – 236 с. : портр.

Рубрики: Історія – Україна. Видатні постаті -- Україна
Книга знайомить з творчою спадщиною сотника УГА Григорія-Юрія Стецюка, незаслужено
призабутого політолога, економіста і журналіста, члена редколегії концерну І.Тиктора "Українська
преса", редактора газет "Наш прапор" (Львів) і "Вісті" (Берлін). Збірка містить вибрані статті з
періоду 1930-1939 рр., опубліковано в тогочасних галицьких виданнях. Вони заторкують широке
коло питань, які залишаються дуже актуальними і сьогодні.
Екземпляри: всього 3 : ЦБ (3)

Сич, О. Український націоналізм: традиція і модерн : вибрані статті, лекції,
інтерв'ю, рецензії / О. Сич. – 2-ге вид., допов. – Івано-Франківськ : Місто НВ,
2015. – 260 с.
Рубрики: Історія – Україна. Національна ідея
У збірнику праць, об'єднаних темою українського націоналізму, автор системно окреслює його
історичні корені та світоглядне підґрунття, подає власне трактування окремих сторінок процесу
його становлення й поширення, знаменних подій і постатей, визначає роль і місце націоналізму в
новітній українській історії.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Земський, Ю. С. Зародження українського модерного націотворення :
монографія / Ю. С. Земський. – Городок : Бедрихів край, 2018. – 256 с.
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Рубрики: Історія -- Україна
У книзі розглядаються засади формування сучасної української нації, визначаються чинники
сприяння та перешкоди існуванню нації. Йдеться також про діячів, котрі своєю працею спонукали
українців до самоусвідомлення власної ідентичності, відстежуються причини, що стали на
перешкоді здобуття українцями національної державності сторіччя тому.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / ред., упоряд.
М. Посівнич. – Вид. 3-тє, допов. – Тернопіль : Астон, 2011. – 496 с. : іл. – Назва
обкл. : Степан Бандера: спогади, документи, матеріали.
Рубрики: Історія -- Організація українських націоналістів -- Персоналії
Пропоноване видання присвячене життю та діяльності Провідника українського визвольного руху
Степана Бандери в 1920-1950 роках. На основі спогадів та документів у книзі висвітлено боротьбу
Організації Українських Націоналістів, показано роль ОУН та її лідера у тогочасних суспільнополітичних процесах в Україні. Крім того, тут читач зможе довідатися про родинне, шкільне,
студентське оточення, в якому формувався майбутній Голова проводу ОУН.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
Націоналістичний рух Опору на півночі Хмельниччини (1943-1948) : зб.
документів / Центр. держ. архів громад. об-нь України, Держ. архів Хмельн. обл.,
НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інт історії України (Кам'янець-Подільський). Центр дослідж. історії Поділля, Славут.
міськрада ; [упоряд.: В. Г. Берковський, В. М. Ковальчук]. – Київ ; Хмельницький :
Цюпак А. А., 2016. – 260 с. – (Acta historica Slavutensis ; vol. IX).
Рубрики: Національно-визвольний рух -- Хмельницька обл. -- 1943-1948
У збірнику представлено документи, що розкривають діяльність Організації українських
націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА) на теренах північних районів сучасної
Хмельницької області (Білогірський, Ізяславський, Полонський, Славутський та Шепетівський). Для
науковців, учителів, студентів, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.
Екземпляри: всього 1 : 06 (1)

Бондарчук, Т. В. Кохання, ростріляне снайпером / Т. В. Бондарчук ;
Всеукраїнське об'єднання "Свобода". – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2014. – 320
с. : кольор. іл, фот.
Рубрики: Історія -- Україна -- Хмельницька обл.
Майдан -- Персоналії -- Україна -- 2013-2014 рр.
Минуло більше ніж півроку від 20 лютого, дня жорстокого розстрілу людей на Майдані. Зараз люди
продовжують гинути на сході нашої країни, і цю біль втрати рідних, найкращих людей неможливо
заспокоїти. Увесь цей час ми живемо пам’яттю про Героїв, які віддали своє життя для того, щоб
наша держава стала сильною та могутньою. Книга Тетяни Бондарчук “Кохання, розстріляне
снайпером” видана коштом Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.
Екземпляри: всього 1 : 06 (1)
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Капранов, В. В. Мальована історія Незалежності України / В. В. Капранов,
Д. В. Капранов ; худож.: Ю. Журавель, О. Костенко, Ю. Васін. – Київ : Зелений
Пес : Гамазин, 2017. – 80 с. : іл., мапи.
Рубрики: Історія України
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
попере¬дників 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.
Екземпляри: всього 4 : 02 (1), 04 (1), 14 (1), 12 (1)

Горденко, Н. Життя, віддане за Україну / Н. Горденко ; [літ. ред. В. Г. Олійник].
– Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 240 с. : кольор. фот.
На обкл.: Воїнам полеглим в АТО, присвячується.
Рубрики: Історія – Україна. АТО -- Хмельниччина
Книга самобутньої хмельницької журналістки Наталії Горденко розповідає "непричесані" правдиві
історії про воїнів, які журавлиним ключем відлинули у вирій вічності. "Це книга-біль, книга-крик
кожної української душі і водночас книга нашої непростої, суперечливої і славно-звитяжної
історії..." - розповідає автор-упорядник Н. Горденко.
Экз-ры: всего: ЦБ(3), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(3), 09(2), 10(2), 11(2), 12(3), 13(2), 14(2),
15(1), 17(1)

Капранов, Д. В. Майдан. Таємні файли / Д. В. Капранов, В. В. Капранов. – Київ :
Нора-Друк, 2017. – 320 с.

Рубрики: Україна – Історія. Майдан -- Україна -- 2013-2014 рр.
Настав час дізнатися правду про Майдан. У Революції брали участь мільйони, але що насправді
сталося тоді, й досі залишається таємницею. Що відбувалося за лаштунками Майдану? Хто платив
за Революцію? Як ділили владу переможці? Хто і чому здав Крим та Донецьк? Яким дивом встояли
Одеса і Харків? Герої цього журналістського розслідування не тільки ті, хто стояв на сцені, але й ті,
хто ховався за лаштунками, хто їздив до Януковича і хто сперечався з Європою, захоплював
адмінбудівлі, сидів у буцегарнях, а також воював, лікував, працював для того, щоб Революція
перемогла.
Екземпляри: всього 7 : ЦБ (3), 08 (1), 11 (1), 12 (1), 13 (1)
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"Візія Української держави в ідеології українського націоналізму",
Бандерівські читання (3 ; 2016 ; Київ).
Бандерівські читання. "Візія Української держави в ідеології українського
націоналізму" : зб. матеріалів : до 75-річчя Акта відновлення укр. державності та
25-річчя Незалежності України / НДІ українознавства, Незалеж. аналіт. центр
"Укр. студії стратег. дослідж." ; упоряд.: Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк. – Київ
; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 392 с. – Загл. обл. : III Бандерівські
читання. Візія Української держави в ідеології українського націоналізму.
Рубрики: Історія -- Національно-визвольний рух -- Україна
Матеріали збірника "Візія української держави в ідеології українського націоналізму" будуть
корисні як для теоретичних дискусій в студентських та академічних колах, так і в щоденній практиці
державного будівництва.
Екземпляри: всього 3 : ЦБ (2), 06 (1)
Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали I міжнародної
науково-краєзнавчої конференції / Хмельницька міська рада, Управління
культури і туризму, Хмельниц. ЦБС, Хмельниц. обл. краєзн. музей, Держ. архів
Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. орг. НСКУ ; редкол.: Л. В. Баженов (голова), С.
М. Єсюнін (співголова, відп. ред.), ред.: В. Г. Байдич. – Хмельницький : Мельник
А. А., 2016. – 440 с. : фот.
Рубрики: Історія України -- Матеріали конференції -- Хмельницький, місто
Історія Хмельницького -- Матеріали конференції -- Хмельницький, місто
Збірник містить матеріали I міжнародної науково-краєзнавчої конференції "Місто Хмельницький в
контексті історії України", яка відбулась 22 вересня 2016 року та присвяченої 585-й річниці першої
писемної згадки про місто Хмельницький та 450-річчю надання Плоскирову магдебурзького права.
Матеріали друкуються в авторській редакції.
Экз-ры: всего: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 06(2), 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 13(1), 17(1), 04(1), 10(1), 12(1),
14(1), 15(1)

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи

