Хмельницька міська централізована бібліотечна система
www.cbs.km.ua
Нові книги у другому кварталі 2019 року

Дегтяренко, Я. Між двох орлів : роман / Я. Дегтяренко. – Харків : Книжковий Клуб
Сімейного Дозвілля, 2019. – 432 с.
На обкл.: Між двох орлів: гідний наступник.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Гнатко, Д. Скеля червоного сонця : роман / Д. Гнатко. – Харків : Книжковий Клуб
Сімейного Дозвілля, 2019. – 336 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Байдак, І. Чоловік з моїм іменем : повість / І. Байдак. – Харків : Віват, 2019. – 144 с. –
(Художня література).

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Повісті
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Шиян, Г. За спиною : роман / Г. Шиян. – Харків : Ранок : Фабула, 2019. – 352 с. –
(Сучасна проза України).

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Сенцов, О. Г. Жизня : [роман] / О. Г. Сенцов ; пер. з рос. С. Осока. – Львів : Видавництво
Старого Лева, 2019. – 160 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Жива абетка [Мультимедіа] : [електронний ігровий посібник : дидактичн. матеріал (для
навчання грамоти) для учнів мол. шк. : від 3-х р.] / худож. О. Карпіна ; 3d худож. Н.
Кушнир. – Київ : FastAR Kids, 2018. – 72 с. : іл. – Електронне навчальне видання (епосібник) з доповненою реальністю (AR) : текстовий, звуковий, графічний режими. –
Сумісні версії програм. забезпеч. на мобіл. пристроях: Android 4.4+, iOS 9+, iPhone 6+.
AR технології.
Рубрики: Дитяча література -- Абетки українські -- Ігрові е-посібники. Розповсюдження ідей і знань
-- AR технології.
Видавництво FastAR kids представляє першу в Україні « Живу Абетку», в якій «оживає» КОЖНА
сторінка! Це унікальне поєднання IT-технологій із звичайним класичним книговидавництвом.
FastAR kids - єдина в Україні та Європі компанія, що створює книжки з елементами доповненої
реальності AR (Augmeted reality). Ця тенденція дуже популярна в Америці, Канаді, стрімко набирає
обертів у Європі і вже дійшла до України. Сучасні видавці дитячої літератури винайшли спосіб, щоб
залучити дітлахів до читання книг та пробудити зацікавленість до нових знать. Традиційній книжці
важко конкурувати з гаджетами, тому, щоб урізноманітнити процес читання, винайшли неймовірну
штуку: занурення в доповнену реальність! Нова дитяча книга пристосована до сучасних
комп'ютерних технологій і працює із застосуванням планшета або смартфона (iOS, Android,
Windows). Достатньо завантажити безкоштовний мобільний додаток FastAR kids (що дозволяє
отримувати тривимірні зображення), навести його на книгу - і дивина! Ілюстрації у книгах оживають
- рухаються та розмовляють. Картинки стають не просто тривимірними, а дуже реалістичними і
барвистими. Це - справжні історії для дітей та їх батьків. Таким чином, виходить вдало поєднувати
читання з грою. «Книги майбутнього» зацікавлять малюків, тому що вони зможуть взаємодіяти з
героями, прослуховувати вірші, казки, цікаву інформацію. Діти більше часу проводитимуть з такими
книжками, ніж просто з друкованими.
Екземпляри: всього: 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)
ABS Ant's adventures [Мультимедіа] : [електронний ігровий посібник : дидактичн.
матеріал ABS Book "Ant's adventures" з IT-технологіями (доповнена реальність+звук) :
для учнів початк. шк. : від 3-х р.] / авт. ідеї, тексту, малюнків О. Ю. Казанська ; авт.
тексту О. А. Полубоярцева ; худож. О. Карпіна ; 3d худож. Н. Кушнир. – Київ : FastAR
Kids, 2018. – 60 с. : іл. – Електронне навчальне видання (е-посібник) з доповненою
реальністю (AR) : текстовий, звуковий, графічний режими. – Сумісні версії програм.
забезпеч. на мобіл. пристроях : Android 4.4+, iOS 9+, iPhone 6+. – Англ. мовою.
AR технології.
Рубрики: Дитяча література -- Абетки англійські -- Ігрові е-посібники. Розповсюдження ідей і знань
-- AR технології. Це захоплюча казка про мураху, який загубився та шукає свій шлях додому. А по
дорозі йому трапляються багато пригод та небезпек. Чи вдасться маленькому мурасі дістатися
додому? Видавництво FastAR kids представляє першу в Україні аглійську абетку «ABC Live Ants
Adventures», в якій «оживає» КОЖНА сторінка! Це унікальне поєднання IT-технологій із звичайним
класичним книговидавництвом. FastAR kids – єдина в Україні та Європі компанія, що створює
книжки з елементами доповненої реальності AR (Augmeted reality).
Екземпляри: всього: 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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Яворівський, В. О. У мене вечеряв Ісус. Княгиня Ольга – велика грішниця, яка
стала святою : [роман] / В. О. Яворівський. – Київ : Брайт Букс, 2019. – 344 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Різдво через Збруч : зб. оповідань / уклад. Л. Підгірна. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 176 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Михалевич, І. Українська народна писанка / І. Михалевич ; [кер. проекту С. І. Мозгова].
– Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 80 с. : кольор. іл. – (Традиції
поза часом).
Рубрики: Українознавство. Писанки
Екземпляри: всього 1 : 04 (1)

Хома, А. Терези : роман / А. Хома. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2019.
– 240 с.

Рубрики: Українська література -- Романи
Екземпляри: всього 1 : 04 (1)

Новік, А. Останній спадок : роман / А. Новік. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного
Дозвілля, 2019. – 480 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Великдень через Збруч : збірка оповідань / уклад. Л. Підгірна. – Київ : КМ-БУКС, 2019. –
208 с.

Рубрики: Українська проза, сучасна. Наближається Великдень, свято Христового Воскресіння –
справді особлива дата для кожної християнської душі. Якими б милими серцю не були неодмінні
пасхальні атрибути, – різнокольорові писанки і смачна паска, – значення свята значно глибше, ніж
сімейне застілля після відвідин храму.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Бабинський, А. Історія УГКЦ за 90 хвилин / А. Бабинський. – 2-ге вид., допов. – Львів :
Свічадо, 2019. – 160 с.

Рубрики: Релігієзнавство – Християнство Історія церкви -- Українська греко-католицька церква –
Персоналії
«Історія УГКЦ за 90 хвилин» – це нове популярне видання, яке в доступній формі описує історію
Української Греко-Католицької Церкви від початків християнства на території України до
сьогоднішнього дня.
Екземпляри: всього 1 : 02 (1)

Саліпа, О. Територія жінки : [поезія] / О. Саліпа ; [худож. Т. Лиса]. – Київ : Гамазин,
2019. – 104 с. : іл.

Рубрики: Хмельниччина літературна. Поезія
Екземпляри: всього ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2),
14(2), 15(2), 17(2)

Яцкова, Л. М. Шевченкова зоря : пісні на вірші подільських поетів / Л. М. Яцкова. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 64 с.

Рубрики: Хмельниччина, музика. Пісні.
Ця збірка особлива тим, що у ній вміщено пісні Лідії Яцкової на вірші відомого поета-авангардиста
Івана Іова, які сповнені метафоричністю та філософським осмисленням життя.
Екземпляри: всього ЦБ(2), 02(2), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(1), 11(2), 12(2), 13(1),
14(1), 15(1), 17(1)
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Економічний націоналізм та соціальна справедливість. VI Бандерівські читання : зб.
матеріалів / НАЦ УССД ; упоряд. Т. Бойко [та ін.]. – Київ : Філюк О., 2019. – 320 с. –
(Бандерівські читання).
Рубрики: Економіка -- Економічний націоналізм.
У книзі містяться матеріали провідних вчених та дослідників економічного націоналізму, аналіз
світового досвіду, рецепти всебічних, структурних соціально-економічних реформ в Україні,
практичне втілення засад економічного націоналізму.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Вузлик на пам’ять : історії та спогади про бабусю : зб. оповідань. – Київ : Брайт Букс,
2019. – 160 с. – (Теплі історії).

Рубрики: Українська література -- Оповідання
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
Сиротюк, Ю. 10 націоналістів-лідерів : досвід успіху економічного націоналізму у світі /
Ю. Сиротюк ; Українські студії стратегічних досліджень. – Київ : [б. в.], [2019?]. – 26 с. :
кольор. іл.
Рубрики: Економічний націоналізм
Юрій Сиротюк, директор Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних
досліджень», 1 лютого 2019 року під час VI Бандерівських читань «Економічний націоналізм та
соціальна справедливість» – представив доповідь: «10 націоналістів лідерів: успіх економічного
націоналізму».
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Державна програма «Українська книга»

Бабкіна, К. Заговорено на любов / К. Бабкіна. – 2-ге вид. – Харків : Книжковий Клуб
Сімейного Дозвілля, 2018. – 96 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна поезія
Екземпляри: всього 1 : 10 (1)

Аккерман, Г. Пройти крізь Чорнобиль / Г. Аккерман ; пер. с фр. П. Таращук. – Київ :
Либідь, 2018. – 168 с. : фотоіл.

Рубрики: Чорнобиль – Аварії. Екологія
Книжка Галі Аккерман – це подорож письменника крізь драму Чорнобиля в різноманітних її
людських, соціокультурних, професійних аспектах. Це проходження крізь очисний вогонь нового
знання, трагічних відкриттів, крізь драму людських доль. Ця книжка також про Чорнобиль як про
один з найстрашніших злочинів радянської системи. Незаперечна цінність видання і в тому, що це
погляд людини з іншої культури, з інших культур - адже авторка суміщає в собі єврейську, російську
і французьку культури, родинно пов'язана з Україною.
Екземпляри: всього 1 : 07 (1)

Альєнде, І. Там, за зимою / І. Альєнде ; пер. з ісп. С. Борщевський. – Львів :
Видавництво Анетти Антоненко, 2018. – 304 с.

Рубрики: Художня література -- Чилі
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Фромм, Е. Мистецтво любові / Е. Фромм ; пер. з англ. В. Кучменко. – 2-ге вид. – Харків :
Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 192 с.

Рубрики: Психологія – Відчуття. Теорія любові
«Мистецтво любові» – справжній шедевр психології, що сягає таємниць найзворушливішого
людського почуття – любові... Геніальний німецький філософ і психоаналітик, один із засновників
неофрейдизму та фрейдо-марксизму Еріх Фромм шукає рішення найактуальніших проблем.
Екземпляри: всього 1 : 03 (1)
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Коломієць, Р. Г. Лесь Курбас / Р. Г. Коломієць ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. –
Харків : Факт, 2018. – 121 с. – (Знамениті українці).

Рубрики: Мистецтво -- Театр український
Шекспірівські слова «Весь світ - театр, і ми актори в ньому» були девізом життя Леся Курбаса, ім’я
якого овіяно суцільними легендами і вигадками.
Екземпляри:
всього
1
:
17
(1)

Іздрик, Ю. Р. Після грози / Ю. Р. Іздрик. – Чернівці : Meridian Czernowitz, 2018. – 232 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна поезія
Екземпляри: всього 1 : 09 (1)

Драч, І. Ф. Українська діаспора / І. Ф. Драч ; [упоряд. І. С. Рябчий ; передм. Б. М.
Гориня]. – Харків : Фоліо, 2018. – 286 с.

Рубрики: Історія. Українці і світ. Діаспора
Широкий і глибокий погляд І. Драча на проблеми світового українства на повну силу розкрився під
час підготовки й проведення під його керівництвом міжнародних форумів. Доповіді, виступи Івана
Драча на цих всеукраїнських заходах, його інтерв’ю українським і західним ЗМІ не втратили своєї
актуальності й нині.
Екземпляри: всього 1 : 11 (1)

Фертіліо, Д. Люди й кіборги : документ. театр. оповідь на шану України / Д. Фертіліо,
О. Пономарева. – Київ : Пульсари, 2017. – 80 с. – (Історія і сучасність).

Рубрики: Художня література – Італія. П'єси
Історія – Україна. АТО – Донецький аеропорт
Екземпляри: всього 1 : 08 (1)
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Чейз, Д. Г. Я сам поховаю своїх мертвих : [детектив] / Д. Г. Чейз ; [пер. з англ. О.
Домарецького]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 256 с. – (Чейзіана).
Рубрики: Художня література -- Великобританія
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Курков, А. Ю. Щоденник Майдану та Війни / А. Ю. Курков ; [пер. з рос. В. С. Бойка ;
худож.-оформ. В. М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2018. – 330 с. : іл.
Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Дисиденти : антологія текстів / Нац. ун-т "КМА". Центр європ. гуманіт. дослідж. – Київ :
Дух і літера, 2018. – 656 с. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії).
Рубрики: Дисидентський рух на Україні -- 1960-80 рр.
Українська література -- Дисиденти
Екземпляри: всього 1 : 13 (1)

Епплбом, Е. Червоний Голод. Війна Сталіна проти України / Е. Епплбом. – Київ : HREC
PRESS, 2018. – 438 с.

Рубрики: Історія України -- Голодомор 1932-1933 років в Україні
Геноцид – Репресії
У книзі «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» (Премія Фундації Омеляна й Тетяни
Антоновичів, 2017, Премія Лайонела Гелбера, Премія Даффа Купера, 2018) Енн Епплбом висвітлює
історію Голоду 1932-1933 років та події, що цьому передували.
Екземпляри: всього 1 : 11 (1)

Кусумано, М. А. Стратегії геніїв. П'ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді
Ґроува та Стіва Джобса / Майкл А. Кусумано і Девід Б. Йоффі ; [пер. з англ. С. Новікової].
– 2-ге вид. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 256 с.
Рубрики: Видатні прояви здібностей. Талант. Геніальність
Ця книжка - путівник найкращими сторінками досвіду стратегічного планування, управління та
практичної діяльності, який дозволить будь-кому стати ефективним стратегом, як Ґейтс, Ґроув чи
Джобс.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Українська Центральна Рада [Мапи] / Укр. картогр. група ; авт.: Сосса Р. І. [та ін.] ; ред.
Грицеляк В. П. – Київ : Українська картографічна група, 2018. – 1 мапа (1 арк.) : кольор.,
дод. мапи, текст, іл. – (Серія карт «Українська революція, 1917-1921»).
Рубрики: Картографія – Мапи
Карта започатковує серію видань, присвячених подіям Української революції 1917-1921 років. На
ній висвітлено час від початку революції в березні 1917 р. до державного перевороту 29-30 квітня
1918 р., коли влада в Україні перейшла від УЦР до гетьмана Павла Скоропадського.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Тужиков, А. Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет / А. Тужиков ;
худож. Н. Сойко. – Чернівці : Чорні вівці : ЛакіБукс : Книги – XXI, 2018. – 112 с.

Рубрики: Комп’ютерні технології
У цій книзі ми пройдемо цей шлях знову - від азбуки Морзе та радіохвиль до сучасного смартфона у
вашій кишені, який має достатньо потужності, щоб спокійно керувати кількома космічними місіями.
Екземпляри: всього 1 : 12 (1)

В'ятрович, В. (Не)історичні миті : нариси про минулі сто років / В. В'ятрович. – 2-ге вид.
– Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 176 с.

Рубрики: Історія -- Україна -- 20-21 ст., поч.
Автор доводить свої оповіді до сьогодення – Майдану 2014-го й російсько-української війни. 38
нарисів-миттєвостей - маленьких уламків мозаїки, що вкупі творять велике полотно історії з
яскравими й похмурими кольорами, тонами та напівтонами.
Екземпляри: всього 1 : 09 (1)

Адічі, Чимаманда Нґозі. Люба Іджеавеле, або Феміністичний маніфест у п'ятнадцятьох
пропозиціях / Чимаманда Нґозі Адічі ; пер. з англ. І. Стронґовський. – Київ :
Видавництво, 2018. – 76 с. – (Нон-фікшену).
Рубрики: Фемінізм
Авторка цієї книжки пише своїй подрузі листа з порадами, як виховувати дівчинку-підлітка. Але цей
лист - насправді потужний феміністичний маніфест. І переконливі 15 порад Чимаманди Нґозі Адічі –
ідеальний рецепт із виховання сильної і незалежної жінки. Це перша книжкова публікація
Чимаманди Нґозі Адічі українською.
Екземпляри: всього 1 : 03 (1)
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Українська Держава Гетьманат [Мапи] / Укр. картогр. група ; авт.: Сосса Р. І. [та ін.] ;
ред. Грицеляк В. П. – Київ : Українська картографічна група, 2018. – 1 мапа (1 арк.) :
кольор., дод. мапи, текст, іл. – (Серія карт «Українська революція, 1917-1921»).
Рубрики: Картографія – Мапи
ТОВ «Українська Картографічна Група» продовжує серію видань, присвячених подіям Української
революції 1917-1921 років. Друга карта серії – «Українська Держава (Гетьманат)» – висвітлює час від
Гетьманського перевороту у квітні до переходу влади до рук Директорії УНР у грудні 1918 р.
Видання містить основну та п’ять додаткових карт, численні оригінальні ілюстрації (серед них
тогочасні українські гроші та державні печатки) та багату текстову інформацію.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Грабовський, С. Azat Qirim чи колонія Москви? : імперський геноцид
кримськотатарська революція / С. Грабовський, І. Лосєв. – Київ : Стилос, 2017. – 120 с.

і

Рубрики: Історія -- Татари кримські -- Геноцид -- Автономна Республіка Крим (Україна) -- 18–20 ст.
Книга кандидатів філософських наук, фахівців з культурології та політичної історії Сергія
Грабовського й Ігоря Лосева присвячена трагічній долі кримськотатарського народу, який став
жертвою здійснюваного Російсько-совєтською імперією впродовж двох з половиною століть
геноциду - з незначними періодами послаблень.
Екземпляри: всього 1 : 11 (1)

Мусаєва, С. Мустафа Джемілєв. Незламний / С. Мусаєва, А. Алієв. – Харків : Віват,
2017. – 272 с. : іл. – (Гордість нації).
Рубрики: Політичні і державні діячі кримськотатарські -- 20-21 ст.
Мустафа Джемілєв є національним лідером кримських татар, символом єднання депортованого
народу і повернення його на рідну землю. Він присвятив своє життя боротьбі з системою,
величезною репресивною махіною, пройшов радянські тюрми, голодування, залякування – і переміг.
Екземпляри: всього 1 : 08 (1)

Кучерук, О. С. Українська Центральна Рада: 1917-1918 роки / О. С. Кучерук. – Київ :
Балтія-Друк, 2018. – 128 с. : фот.
Рубрики: Історія України -- Українська Центральна Рада -- 1917-1918 рр.
Перший український парламент
Автор на основі архівних матеріалів,періодики, архіву архітектора Павла Альошина дослідив історію
київського будинку по вулиці Володимирській, 57, в якому у 1917-1918 роках працював перший
український парламент - Українська Центральна Рада. Книга містить велику кількість ілюстрацій,
зокрема понад сто портретів членів Центральної Ради.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Сперроу, Д. Дитяча енциклопедія космосу / Д. Сперроу ; [пер. з англ. Я. О.
Головченко]. – Харків : Віват, 2018. – 128 с. : іл. – (Енциклопедія).

Рубрики: Космос. Енциклопедії дитячі
Ця енциклопедія - унікальний шанс вирушити в подорож у найвіддаленіші куточки Всесвіту,
розкрити таємниці темної матерії, довідатись якомога більше про інші світи, краще пізнати нашу
ніби знайому, але таку загадкову Землю.
Екземпляри: всього 1 : 12 (1)

Сіс, П. Стіна. Як я виростав за залізною завісою / П. Сіс ; [пер. з чеської І. Забіяки]. –
Київ : Видавництво коміксів, 2018. – 60 с. : іл.

Рубрики: Художня література – Чехія. Комікси
Екземпляри: всього 1 : 15 (1)

Гюс, П. Лінія часу. Візуальна історія світу / П. Гюс ; [пер. з нідерл. С. Орлової]. –
Харків : Віват, 2017. – 80 с. : іл.

Рубрики: Дитяча література. Всесвітня історія
Візуальна історія світу від Великого вибуху до теперішнього часу: динозаври, вікінги, єгиптяни,
римляни, лицарі, науковці. Добірка найцікавіших фактів про: великих воїнів і художників, грецьких
філософів і давньокитайські династії, та багато іншого.
Екземпляри: всього 1 : 12 (1)
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Твори місцевих авторів
Михайловський, І. А. Роздуми про Шевченка : нариси / І. А. Михайловський. –
Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 92 с. : іл. : фот.
До 205-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка.
Рубрики: Хмельниччина, проза
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Глувка, П. (отець). Століття Жертв. Від Проскурова і Фельштина (1919 рік) до Небесної
Сотні : [буклет] / П. Глувка. – [Б. м.] : [б. в.], [2019?]. – 39 с.

Рубрики: Хмельниччина, історія -- Проскурів, (сьогодні місто Хмельницький) -- Фельштин,
(сьогодні село Гврдійське Хмельницького району)
Єврейство -- Історія -- Хмельниччина -- 1919-2019
Рівно сто років тому близько 1500 єіреїв загинули Проскурові та близько 600 у Фельштині. Це був
символічний початок страшного століття жертв в Україні - аж до Небесної Сотні та війни, яка зараз
триває на сході країни...
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
Південний Буг : альманах, № 3, 2019 / Хмельниц. обл. орг. НСПУ, Хмельн. міська орг.
НСП України, Хмельниц. міськрада ; [ред.-упоряд.: В. І. Горбатюк ; В. Ц. Міхалевський
; редкол.: Р. Балема, П. І. Маліш та ін. ]. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 214 с. :
іл., фот. Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. «Читай
українською».
Рубрики: Хмельниччина літературна
Альманах про АТО, Майдан, Небесну Сотню -- Хмельниччина. День Героїв.
Вихід третього випуску альманаху «Південний Буг» приурочений до Дня Героїв – 23 травня. Книга
містить твори 45 авторів, має 10 розділів загальним обсягом 214 сторінок. Більшість авторів – митці
із Хмельницького. Цей номер альманаху, як і два попередні, видається коштом міста відповідно до
Програми підтримки книговидання місцевих авторів та популяризації української книги у місті
Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай українською».
Екземпляри: всього: ЦБ(3), 02(3), 03(3), 04(3), 06(3), 07(3), 08(3), 09(3), 10(3), 11(3), 12(3), 13(3),
14(3), 15(3), 17(3)

Надуваний, П. М. Ностальгія : поезії / П. М. Надуваний. – Хмельницький : Цюпак А. А.,
2019. – 97 с. – (Золота ліра Поділля). –

Рубрики: Хмельниччина літературна. Поезія
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Сердунич, Л. А. Сучасний, злободенний, вічний : поезія, проза, публіцистика, додатки /
Л. А. Сердунич. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 156 с. : іл. – (Золота ліра
Поділля).
Присвячено 205-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.
Рубрики: Хмельниччина літературна
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Куфльовський, В. І. Символи української національної ідентичності / В. І.
Куфльовський. – Городок : Бедрихів край, 2019. – 80 с.
До 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом УНР.
Рубрики: Історія -- Україна. Національні символи
Геральдика -- Герби – Україна
Невтомні дослідження західних, особливо германських, учених символістів з потоком 19 та 20-го
століть змусили найбільш неупереджених вчених і, звичайно, кожного окультиста переконатися, що
без допомоги символіки - з її сімома підрозділами, про котрі наші сучасники майже нічого не знають,
- ніяке старе Писання не може бути коли-небудь правильно зрозуміле. Символіка повинна бути
вивчена під усіма її аспектами, бо ж кожен народ мав свої особливі способи висловлення.
Екземпляри: всього: 10 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 06 (1), 07 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1), 13 (1), 17 (1)

Сердунич, Л. А. Без чого не буває дня? : вірші, загадки, лічилки, пісні, аквовірші,
шаради, мовні та літературні ігри : для дітей мол. шк. віку / Л. А. Сердунич ; мал. В.
Мельникової. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 60 с. : кольор. іл.
Рубрики: Хмельниччина літературна. Дитяча література
Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2),
14(2), 15(2), 17(2)
*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи

