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Нові книги у першому кварталі 2019 року

Жадан С. В. Антена : [поезія] / С. В. Жадан ; іл. Гамлета. – Чернівці : Meridian
Czernowitz, 2018. – 304 с.

Рубрики: Українська література -- Поезія -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 1: 06 (1)

МензатюкЗ. З. Дике літо в Криму : пригод. повість : [для серед. шк. віку] / [ред. І.
Малкович]. – 2-ге вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 192 с.

Рубрики: Українська література -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1: 15 (1)

Любка А. Саудаде / А. Любка. – Чернівці : Книги-ХХІ : Meridian Czernowitz, 2017.
– 192 с.

Рубрики: Українська література, сучасна -- Проза
Екземпляри: всього: 1: 02 (1)

АндруховичЮ. І. Рекреації : роман ; Як ми вбили Пятраса : оповідання / Ю. І.
Андрухович. – Харків : Ранок : Фабула, 2017. – 240 с. – (Сучасна проза України).

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1: 07 (1)

Дашвар Л. Ініціація : роман / Л. Дашвар. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного
Дозвілля, 2018. – 416 с.
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Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 1: 02 (1)

Водотика Т. Ігри відображень. У пошуках власного образу. Якою бачить Україну
світ : [наук.-попул. дослідж.] / Т. С. Водотика, Є. В. Магда. – Харків : Віват, 2017.
– 352 с.
Рубрики: Міжнародні відносини і зовнішня політика України -- Імідж у світі
У чому полягає сутність міжнародного іміджу України? Як на нього можна впливати та
трансформувати його на всіх рівнях - від президентів до туристів? Якими є сучасні технології роботи
з іміджами націй? Чим із цього набору інструментів та як варто скористатись нашій державі?
Відповіді на ці та інші неоднозначні та багатоаспектні питання автори подають просто та цікаво.
Екземпляри: всього: 1: 03 (1)

Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / МБУ Центр нац.
відродження, Координац. рада вшанування пам'яті лицарів ОУН і УПА ; ред.,
упоряд. М. Посівнич. – Вид. 3-тє, допов. – Тернопіль : Астон, 2018. – 642 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.
Екземпляри: всього: 1: 09 (1)

Мицик Ю. (протоієрей УПЦ Київ. Патріархату). Як козаки Україну боронили /
Ю. А. Мицик, С. М. Плохій ; НАН України. Ін-т укр. археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Кліо, 2018. – 368 с. : іл.

Рубрики: Історія -- Козацтво -- Україна
Книжка містить захоплюючу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва,
його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя,
побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в
культуру українського народу.
Екземпляри: всього: 1: 12 (1)

Довгань М. Шпитальні нотатки. Лютий 2015 р. - березень 2018 р. / М.
Довгань. – Київ : Кліо, 2018. – 288 с. : іл.
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Рубрики: Українська література -- Спогади учасників АТО
Видання вміщує героїчні історії учасників АТО. Їх записала журналіст-шістдесятник і культурний
діяч Маргарита Довгань, упродовж лютого 2015 р. - березня 2018 р. відвідуючи воїнів у Київському
військовому шпиталі.
Екземпляри: всього: 1: 02 (1)

Григорій Косинка / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд., передм.,
приміт. С. А. Гальченко. – Харків : Фоліо, 2018. – 508 с. : іл. – (Митці на прицілі).
Рубрики: Українська література -- Персоналії письменників
До книги увійшли дві автобіографії письменника (1923, 1925), незавершене і ненадруковане за життя
оповідання «Фавст» (1923), спогади про Григорія Косинку його матері Наталії Стрілець та дружини
Тамари Мороз-Стрілець, а також вибрані оперативні документи про стеження за молодим
талановитим майстром слова, що розпочалося ще напочатку 1920-х років.
Екземпляри: всього: 1: 03 (1)

Жолдак Б. Під зіркою Лукаша / Б. Жолдак ; [Нац. ун-т "КМА". Центр європ.
гуманіт. дослідж., Центр досліджень історії та культури східноєвропейського
єврейства НаУКМА]. – Київ : Дух і літера, 2018. – 320 с. – (Постаті культури).

Рубрики: Перекладачі українські -- Лексикографія українська -- Персоналії
Екземпляри: всього: 1: 03 (1)

Робінсон К. Школа майбутнього: революція у вашій школі, що назавжди змінить
освіту / К. Робінсон, Л. Ароніка ; пер. з англ. Г. Лелів ; [наук. ред. М. Товкало]. –
2-ге вид. – Львів : Літопис, 2018. – 256 с.

Рубрики: Освіта. Загальноосвітні заклади. Новації
У «Школі майбутнього» відомий експерт з питань освіти сер Кен Робінсон пропонує практичні
рішення критичної проблеми, що постала перед сучасним світом: як змінити недосконалу освітню
систему.
Екземпляри: всього: 1: 12 (1)

Михайло Драй-Хмара / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд.,
передм. та прим. С. А. Гальченко. – Харків : Фоліо, 2018. – 500 с. : іл. – (Митці на
прицілі).
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Рубрики: Літературознавство -- Україна
До книги увійшли вибрані твори видатного українського поета, перекладача, вченого-філолога М.
Драй-Хмари, зокрема поезії зі збірки "Проростень", вірші різних років, щоденникові записи, листи до
родини, нарис "Українці", автобіографії.
Екземпляри: всього: 1: 07 (1)

Елрод Г. Чудовий ранок. Як не проспати життя / Г. Елрод ; пер. з англ. Т. Заволоко. – 2-ге
вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 176 с.

Рубрики: Психологія -- Особистість -- Життєвий успіх
З книжки ви дізнаєтеся, як перша година дня визначає ваш успіх. Вона допоможе вам знизити рівень
стресу, підвищити продуктивність, поліпшити загальний стан здоров’я та нарешті почати жити так,
як ви завжди мріяли.
Екземпляри: всього: 1: 09 (1)

Українка Л. Листи, 1898-1902 / Л. Українка ; [упоряд. В. А. Прокіп (Савчук)]. –
Київ : Комора, 2017. – 544 с. : іл. – (Persona).

Рубрики: Українська класична література. Листування
Екземпляри: всього: 1: ЦБ (1)

Шевчук В. О. Картини на провінційному тлі : невидані мікроромани / В. О.
Шевчук. – Київ : Кліо, 2017. – 528 с.

Рубрики: Українська література -- Проза
Екземпляри: всього: 1: 11 (1)

Курсінка М. Ш. Виховання надзвичайної дитини. Порадник для батьків надто
активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей / М. Ш. Курсінка ;
пер. з англ. О. Синиця. – 3-тє вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 432 с. –
(Світоглядна література).
Рубрики: Сімейне виховання
Що робити, якщо ваша дитина надто активна, емоційна, вразлива, чутлива... словом, надзвичайна? У
цій книжці талановитий педагог і дбайлива мама Мері Шіді Курсінка ділиться з батьками унікальним
досвідом, інформацією і стратегіями виховання, набутими за багато років роботи в дитячому центрі.
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Екземпляри: всього: 1: 10 (1)

Коршунова А. Комп і компанія / А. Коршунова ; [худож. Н. Міцкевич]. – Київ :
Час майстрів, 2018. – 232 с. : іл. – (Рекомендуємо прочитати).

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1: 12 (1)

Моем В. С. Тягар пристрастей людських : роман / Вільям Сомерсет Моем ; [пер. з
англ. Є. Даскал]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 752 с.

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

Гоголь М. В. Українські повісті : найкращі переклади / М. В. Гоголь ; [пер. з рос.:
М. Т. Рильський, М. К. Зеров та ін. ; ред. І. Малкович ; худож.: В. Єрко, К. Лавро].
– 4-те вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 608 с. : іл.
Рубрики: Російська література -- Повісті -- Оповідання
Екземпляри: всього: 1: 08 (1)

Талеб Н. Н. Антикрихкість: про (не)ймовірне у реальному житті / Н. Н. Талеб ;
пер. з англ. М. Климчук. – Київ : Наш формат, 2018. – 400 с.

Рубрики: Соціологія розвитку. Теорія пізнання
Наше життя неможливе без хаосу, мінливості та стресу, які постійно тиснуть на нас. В умовах
невизначеності ми прагнемо сталості, однак саме вона стає перешкодою на шляху до розвитку.
Дивовижно, та завдяки невизначеності і впливу змін люди, речі та цілі системи можуть
еволюціонувати й ставати кращими. Цю рису Насім Талеб називає антикрихкістю...
Екземпляри: всього: 1: 08 (1)
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Мимрук О. В. Олег Сенцов : [спогади, уривки книг, сценарії до фільмів,
протоколи допитів] / О. В. Мимрук. – Харків : Фоліо, 2017. – 396 с. : фот.

Рубрики: Кіномистецтво. Режисери українські.
Напевно, зараз немає людини, яка не чула б ім'я Олега Сенцова. Кінорежисер, сценарист,
письменник був засуджений за нібито терористичну діяльність. І незважаючи на протести
громадськості, звернення до найголовнішого керівництва країни, яка звинувачує Сенцова, він до цих
пір перебуває в неволі. Ця книга складається зі спогадів людей, які добре знали Олега, з уривків його
книг і сценаріїв до фільмів, а ще з витягів протоколів допитів свідків, які проходять у цій
сфабрикованій справі. У ній багато фотографій - і з домашнього архіву, і з залу суду.
Екземпляри: всього: 1: 07 (1)

Липовецький С. Бандерівці : 200 історій з XX століття : [діяльність укр. визвол.
руху] / С. Липовецький. – Львів : Піраміда, 2017. – 564 с. : іл.

Рубрики: Історія – Україна. Організація українських націоналістів. УПА
"Бандерівці. 200 історій з ХХ століття" - книга, яка в одинадцяти розділах охоплює діяльність
українського визвольного руху, що увійшов в історію як "українські націоналісти" чи "бандерівці".
Вперше в одній книзі зібрані історії про боротьбу УВО та ОУН в міжвоєнний період, рух опору під
час ІІ Світової війни та півтора десятиліття після її завершення, феномени створені націоналістами в
нацистських кацетах та радянському ГУЛАГу, діяльність, що її проводили в еміграції та на "малій
зоні".
Екземпляри: всього: 1: ЦБ (1)

Кралюк П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина / П. М. Кралюк. – Київ :
ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. – 282 с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

Рубрики: Історія – Україна. Гетьмани України
У цій книзі йдеться про гетьмана Богдана-Зіновія Хмельницького. Але це не є традиційна біографія.
Автор у першій частині говорить про те, як образ цього козацького ватажка трактувався в
українській, польській, російській, єврейській, турецькій і татарській культурах. Показано, як
відбувалася міфологізація цього історичного діяча. Друга частина книги - спроба подати
неміфологізовану біографію Хмельницького, відобразити його діяльність як у широкому
геополітичному контексті, так і в контексті подій на українських землях першої половини й середини
XVII ст.
Екземпляри: всього: 1: ЦБ (1)
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#Невимушені : антологія / К. Бабкіна [та ін.]. – Харків : Віват, 2016. – 192 с. : іл.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза.
Збірка оповідань п’яти молодих, але вже відомих українських авторів покоління міленіум про
головні цінності України.
Екземпляри: всього: 1: 13 (1)

Полякова Л. О. Український орфографічний словник з граматичними таблицями +
короткий правописний коментар : 80 000 слів / Л. О. Полякова. – Харків : Торсінг
плюс, 2017. – 496 с.

Рубрики: Мовознавство -- Словники української мови
Словник укладено на матеріалі багатьох словників різних типів (насамперед орфографічних). Він
містить близько 80 000 слів. Від попередніх словників відрізняється тим, що подаються основні
зміни, відповідні останньому правопису. Словник призначено для учнів середніх шкіл, ліцеїв,
коледжів та для всіх, хто удосконалює знання з української мови.
Екземпляри: всього: 1: 10 (1)

Гузар Л. Про гріхи і чесноти / Л. Гузар ; [упоряд. О. Климончук ; ред. В. Ільченко].
– Харків : Фоліо, 2018. – 141 с. : кольор. іл.

Рубрики: Християнство. Релігійна мораль
Книжку про людські чесноти й пороки Блаженніший Любомир написав наприкінці свого земного
буття. Він часто цікавився - як просуваються справи з підготовкою до друку, проте так і не встиг
побачити її. У легкій і доступній манері автор ділиться власним баченням рис, притаманних окремій
особистості та суспільству загалом, вказує, як позбутися вад, а також як розвинути в собі те краще,
дароване нам Богом, що є в кожному з нас. Книжку ілюстровано дитячими малюнками, відібраними
конкурсним журі. Розрахована на людей різного віку.
Екземпляри: всього: 1: 17 (1)

10 успішних українських брендів : [збірник] / [текст Б. Ославський ; ідея В.
Карп'юк]. – Брустурів : Дискурсус, 2017. – 192 с.

Рубрики: Торгові марки – Україна. Реклама -- Інформаційна робота
«10 успішних українських брендів» - книжка про найкращі компанії та організації нашої країни, які
задають ритм у своїх напрямках. На власному досвіді вони показали, що лише правильна ідея,
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знання, талант, віра у свою справу та наполегливість, які конвертуються у якість, можуть створити
справді впізнаваний бренд. Адже бренд - не тільки ім’я чи логотип. Це насамперед висока планка
якості й віра людей у те, що вона буде витримана.
Екземпляри: всього: 1: 08 (1)

Корній Л. П. Історія української музичної культури від давнини до початку XX
століття / Л. П. Корній. – Київ : Музична Україна, 2018. – 364 с.

Рубрики: Музична культура України. Монографії
У монографії історія української музичної культури розглядається як цілісний процес від витоків до
початку ХХ століття. Автор використовує комплексний підхід, яким передбачено розкриття розвитку
музичної культури в історичному та загальнокультурному контекстах. Пріоритетним у висвітленні
цього процесу на різних історичних етапах є музично-стильовий аспект. Книга орієнтована на
музикознавців, культурологів, а також усіх, хто цікавиться історією української музичної культури.
Екземпляри: всього: 1: 11 (1)

Скляренко Г. Я. Українські художники: з відлиги до Незалежності : [у 2-х кн.].
Кн. 1 / Г. Я. Скляренко ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.
Т. Рильського, НАН України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : ArtHuss,
2018. – 288 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Рубрики: Мистецтво -- Історія живопису -- Художники -- Україна
Це друге доповнене видання книги Галини Скляренко, яке вперше представлене українською мовою.
Жанр творчої біографії художника, як відомо, є одним з найтрадиційніших у мистецтвознавстві.
Однак він не втрачає своєї актуальності, навпаки, все більше приваблює любителів мистецтва, даючи
можливість розповісти і про окремі твори, і про творчий шлях художника, у якому, так чи інакше
віддзеркалюється життя країни і культури. Українські художники, яким присвячена ця книга,
належать до покоління «перебудови», котре чи не вперше окреслило «український простір» як
сучасну тему для дискусій, наповнило його яскравими образами, новими ідеями, заново відкритими
традиціями. Їхні твори визначили особливості українського мистецтва останніх десятиліть.
Екземпляри: всього: 1: ЦБ (1)

Ванаселья Л. Володимир князь київський : [граф. роман : комікс] / Л. Ванаселья,
Б. Йованович ; пер. з англ. А. Поритко. – [Львів] : Ірбіс Комікси, 2018. – 65 с. :
кольор. іл.

Рубрики: Історія – Україна. Комікси
Ця книга про Володимира Великого (959-1015), сина князя Святослава та внука княгині Ольги. Нам,
українцям, дуже важливо знати про його життя та про його час. Зараз ми всі переживаємо за успіх
змін, що відбуваються в нашій країні, проходимо через непрості, але важливі реформи, прагнучи
долучитися до спільноти передових країн.
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Екземпляри: всього: 1: 12 (1)

Клімов А. А. Славетні гетьмани України : карти України європ. картографів
XVI-XVIII ст. / А. А. Клімов ; [пер. О. Є. Пилипенко]. – Харків : Віват, 2017. –
80 с. : іл., мапи.

Рубрики: Історія – Україна. Гетьмани України
«Славетні гетьмани України» - науково-популярне видання, присвячене змалюванню видатних
керманичів Війська Запорізького. Історичні події викладені доступною мовою, оповідь
супроводжується паралельною хронологією подій світової історії.
Екземпляри: всього: 1: 08 (1)

Дочинець М. І. Книга надиху. Уроки світу, Неба і людей : [новели] / М. І.
Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2018. – 248 с.

Рубрики: Українська проза -- 20 ст.
Нова книга лауреата Шевченківської премії Мирослова Дочинця - про життя як безнастанний дар;
про духовні вершини Афону і маленькі карпатські верховини; про те, що робить історію вільною і
безсмертною; про вічні істини і про вічний пошук щоденних крихт радості.
Екземпляри: всього: 1: 10 (1)

Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – 2-ге вид.,
допов. – Київ : АртЕк, 2017. – 730 с. : іл.

Рубрики: Історія – Україна. Культура України
Книга являє собою нарис історії культури України як комплексу характерних матеріальних і
духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література,
філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань.
Екземпляри: всього: 1: 12 (1)

Аврелій, Марк Антонин (імп. римський). Наодинці з собою. Роздуми / М. А.
Аврелій ; пер. з грец. Р. Паранько. – Львів : Література та мистецтво, 2018. – 184 с.
– (Бібліотека античної літератури).

Рубрики: Філософія -- Давньоримська
"Наодинці з собою" Марка Аврелія - записки з мандрівки до самого себе. Посідаючи владу над
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величезною державою, римський імператор Марк Аврелій Антонін наполегливо шукає себе як
простого громадянина Всесвіту. Спомогою в цьому - філософія, зокрема вчення стоїків: з одного
боку - послідовно матеріалістичне, з іншого - одне з найодухотвореніших у європейській
інтелектуальній історії.
Екземпляри: всього: 1: 03 (1)

Великий атлас світу : понад 15 000 географічних назв : карти материків і країн /
ред. О. Ю. Король. – Оновл. вид. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного
Дозвілля, 2018. – 192 с.

Рубрики: Геодезичні науки -- Картографія
Сучасне ілюстроване картографічне видання, яке дозволить вам розширити уявлення про планету
земля. Докладні фізичні та політичні карти, сучасні дані, цікава довідкова інформація - атлас стане
незамінним помічником мандрівникам і всім, кого цікавить географія.
Екземпляри: всього: 1: 14 (1)

Фіцич Н. Культ предків. Нетуристичні звичаї України / Н. Фіцич ; [фот.: Р.
Альмухамедов, А. Павлинів, С. Цимбал ; консультант-етнограф О. Доля]. –
Харків : Фоліо, 2017. – 170 с. : іл.

Рубрики: Етнографія сучасних народів. Звичаї і обряди -- Україна
Відома журналістка, авторка телевізійних проектів: документального циклу «Відкрита зона»
(соціальні, історичні, культурологічні явища та персони), «Майстер-клас» (народні ремесла та
майстри), «ПроОбраз» (видатні діячі культури), Наталка Фіцич цілий рік подорожувала Україною,
фіксуючи за допомогою фото- і відеокамери старовинні обряди і традиції різних регіонів нашої
країни. Ця книжка - результат роботи багатьох людей, яким не байдужа спадщина наших предків.
Екземпляри: всього: 1: 13 (1)

Грицак Я. Розмови про Україну / Я. Грицак, І. Хруслінська ; пер. з пол. Б.
Матіяш ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Центр
досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА, Центр
європейських гуманітарних досліджень. – Київ : Дух і літера, 2018. – 360 с.
Рубрики: Історія України і сучасність. Міжнародні відносини -- Зовнішня політика України
Головною темою розмови є придатність історії для розуміння того, що робиться в Україні і з
Україною в останні десятиліття. Особливий наголос мають відносини України з її історичними
сусідами - поляками і росіянами, а також українсько-єврейські взаємини.
Екземпляри: всього: 1: 03 (1)
*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи

