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

Нові книги у першому кварталі 2020 року
Далай-лама. Книга радості: вічне щастя в мінливому світі / Його Святість
Далай-лама, архієпископ Десмонд Туту за участю Дуґласа Абрамса ; [пер. з
англ. Т. Микитюк]. – 2-ге вид. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного
Дозвілля, 2019. – 400 с.

Рубрики: Релігія. Релігійні системи -- Тибетський буддизм -- Архієпископи -- Індія
Світові духовні лідери, лауреати Нобелівської премії миру, Далай-лама і Десмонд Туту діляться
секретами, що допоможуть поглянути на себе і власне життя по-новому. Автори навчать, як досягти
духовної гармонії, розкажуть про причини виникнення негативних емоцій і про те, як давати їм раду.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Котлярчук, А. Добровольці. Доба героїв : фотопроєкт / А. Котлярчук. –
Київ : Мистецтво, 2019. – 320 с. : фот. – На тит. арк. та обкл. дані парал.
укр., англ. – Текст та текстівки парал. укр., англ.

Рубрики: Військова справа -- Військовики -- Україна -- 2014-2018 рр.
Фотопроект історії війни Андрія Котлярчука присвячено добровольцям, ветеранам АТО. Проект
довжиною у п’ять років: 2014-2018 рр.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць.
Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільский нац. ун-т ім.
І. Огієнка, Нац. пед. ун.-т ім. М. П. Драгоманова ; [за ред. В. В.
Нечипоренко]. – Кам'янець-Подільський : Панькова А. С., 2020. – 274 с.

Рубрики: Освіта -- Організація освіти і науки в Україні
Корекційна освіта
У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні питання корекційної освіти, представлено
широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників.
Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та
реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку як
в умовах дошкільних, шкільних та позашкільних спеціальних закладів, так і в процесі інклюзивного
навчання та сімейного виховання.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Гокінґ, С. Найкоротша історія часу / С. Гокінґ, Л. Млодінов ; пер. з англ. І. В.
Андрущенко. – 2-ге вид. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля,
2019.
– 160 с.

Рубрики: Астрономія -- Всесвіт -- Виникнення Всесвіту
Твір написаний живою мовою і розрахований на широке коло читачів без академічних знань з
фізики. Це скорочене й доповнене новими відкриттями в науці перевидання бестселера Стівена
Гокінґа «Коротка історія часу», який розійшовся по світу накладом понад 10 млн. примірників! Ви
дізнаєтесь про появу Всесвіту, чорні діри, теорію суперструн і квантову механіку.
Екземпляри: всього 1 : 12 (1)

Габбард, Д. Перша невідкладна допомога своїми руками. Що робити, якщо
швидка не поспішає / Д. Габбард ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. – Харків :
Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 336 с. : іл.

Рубрики: Медицина -- Перша невідкладна допомога
Карета швидкої не завжди швидка. Затори на дорогах, аварії, складні погодні умови - чимало
ситуацій можуть затримати лікарів, на яких ми так чекаємо. Але навіть секунда зволікання деколи
коштує потерпілому життя. Що робити, коли поруч немає фахівця-медика і необхідно надати першу
допомогу собі чи іншій людині? Хапати посібник Джеймса Габбарда, сімейного лікаря із 30-річним
досвідом. Він має бути в кожній аптечці, поруч із бинтом і знеболювальним.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Кублицький, В. Юнацтву про мистецтво. Кн. 3 / В. Кублицький. – Київ :
Мистецтво, 2019. – 56 с. : іл.

Рубрики: Мистецтво -- Історія живопису
У книзі для юнацтва пропонується розповідь про особливий жанр образотворчого мистецтва побутовий. Це картини, які зображають приватну й громадську діяльність людей, їх сімейні стосунки
та зв’язок з природою. Навіть спортивні змагання й військові дії стають темами полотен художників.
Побутові твори живопису у своїй сукупності являють собою панораму суспільного життя в той чи
інший період історії та становлять непересічний інтерес для допитливого глядача.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Кублицький, В. Юнацтву про мистецтво . Кн. 4 / В. Кублицький. – Київ :
Мистецтво, 2019. – 56 с. : іл.

Рубрики: Мистецтво -- Історія живопису
У книзі для юнацтва пропонується розповідь про один із найпопулярніших жанрів образотворчого
мистецтва - історичний. Адже картини на історичні, релігійні та міфологічні теми завжди
інформативно насичені й наглядно знайомлять глядача з найважливішими подіями всіх часів і
народів. Завдяки історичним композиціям ми немов би переносимось у минуле і стаємо його
свідками. А це – справжня скарбниця для юного допитливого розуму та багатий матеріал для
роздумів.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Дзюба, І. М. Є поети для епох : Ліна Костенко про свій і наш з вами час. I
про світове безчасся / І. М. Дзюба ; [ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2019. –
144 с. : іл., портр.

Рубрики: Літературознавство -- Україна
Є поети для епох. Це сугестивна картина суєтної сучасності, коли славетне прискорення історичного
часу набирає макабричного характеру картина на тлі стражденної вічності, яка все-таки
благословенням Мадонни, Мадонни як не Перехресть, то Бездоріжжя, дає надію на якусь людську
долю.
Екземпляри: всього 1 : 06 (1)

Горобець, В. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі / В.
Горобець ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж., Центр іст.
політології. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 440 с. – (Політичні
портрети).

Рубрики: Історія України -- Гетьмани України -- Персоналії історичних постатей
Книга Віктора Горобця "Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі" розповідає про
одного з найбільш суперечливих персонажів козацької історії - Гетьмана Лівобережжя України в
1663-1668 роках Івана Брюховецького.
Екземпляри: всього 1 : 08 (1)
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Українська революція 1917-1921 років в ілюстраціях / авт. концепції,
упоряд.
О. С. Кучерук. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 200 с. : фот.
Рубрики: Історія України -- Українська революція -- Україна -- 1917-1921 рр.
У виданні зібрано ілюстрації, які відтворюють розвиток і події Української революції 1917-1921
років, історію УНР доби Центральної Ради і Директорії, важливі миті життя Української Держави та
Західноукраїнської Народної Республіки. До кожної фотографії подано тексти з тогочасної преси,
документів, спогадів. Пропонована книга є гарним путівником по історії державотворення і боротьби
за самостійну, соборну, демократичну державу українського народу.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Війна і міф. Невідома друга світова. 1939-1945 / Укр. ін-т нац. пам'яті ; ред.:
О. Зінченко, В. В'ятрович, М. Майоров. – 2-ге вид. – Харків : Книжковий
Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 272 с. : іл.

Рубрики: Історія -- Друга світова війна
За 70 років, що минули від завершення Другої світової війни, чи ми дізналися всю правду про неї?
Багато наших знань досі в полоні міфів, табу та пропаганди. У книжці - вибрані 50 сюжетів від 15
авторів. Робота істориків ґрунтується на довготривалих дослідженнях та опрацюванні розсекречених
документів. Її результати свідчать: ці сюжети - міф. Дізнайтеся про них і ви.
Екземпляри: всього 1 : 02 (1)

Сорока, Ю. В. 100 важливих подій історії України / Ю. В. Сорока. – Харків
: Фоліо, 2019. – 205 с. : іл. – (Справжня історія).

Рубрики: Історія України
Історія України схожа на мапу, яка містить безліч білих плям. І це не простий збіг обставин, а
результат цілеспрямованої державної політики. Протягом століть над тими плямами дбайливо
працювали сотні різних людей, найнятих владою метрополій. Ці творці міфів і фейків зробили все
для того, щоб наша історія, як і сама Україна, постала перед нащадками у світлі, вигідному для тих,
хто намагався асимілювати спадок Київської Русі. Проте час завжди розставляє все по своїх місцях.
Тож у цьому виданні ми спробували зібрати події, які сформували ту Україну, котру ми знаємо зараз,
і які сприятимуть її розвиткові й надалі.
Екземпляри: всього 1 : 09 (1)
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Кучерук, О. С. Пам’ятники від слова пам’ять. Історичні розвідки / О. С.
Кучерук. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 376 с.

Рубрики: Історія України -- Пам’ятники -- Київ, місто
У книзі Олександра Кучерука "Пам’ятники від слова пам’ять. Історична розвідка" під спільною
обкладинкою зібрано історії окремих пам’ятників і пам’ятних місць столиці України міста Києва.
Дослідження ґрунтується на розвідках апробованих у формі статей у фаховій періодиці. Текст
широко ілюструється планами, фотографіями, як відомим, так і нещодавно виявленими.
Екземпляри: всього 1 : 12 (1)

Шаповал, Ю. І. Мить історії : 366 мініатюр про людей і події / Ю. І.
Шаповал. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 400 с. : іл.

Рубрики: Історія -- Діячі -- Україна
Книга відомого українського історика Юрія Шаповала є результатом його подвижницької науковопопуляризаторської, просвітницької праці на українському радіо. Кожна мініатюра - це філігранний
есей, сповнений живої, свіжої інформації й водночас освітлений мудрим, часом іронічним, поглядом
автора, що ховається здебільшого за подіями й персонажами, а проте присутній у всьому - і в доборі
матеріалу, і в оригінальних ракурсах його висвітлення, своєрідній авторській мові й талановитому
літературному стилі. Кожній мініатюрі відповідає один день календаря, що додає книжці додаткової
внутрішньої динаміки та інтриги.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Павленко, С. Батуринська фортеця / С. Павленко. – Київ : Мистецтво, 2019.
– 191 с.

Рубрики: Історія України -- Пам’ятники -- Батурин, Чернігівська обл.
У книзі відомого дослідника Гетьманщини Сергія Павленка вміщено нариси про виникнення та
розбудову Батуринської фортеці, її захисників і про драматичні події 1632 та 1708 років. Видання
знайомить з новими фактами, джерелами й версіями буття колишньої гетьманської столиці та її
очільників. Особлива увага приділяється періоду, коли володарем булави був Іван Мазепа, який
доклав чимало зусиль для зміцнення фортеці. Саме Батурин як символ суверенної влади був
знищений вщент під час московської навали 1708 року.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

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

Шкляр, В. М. Треба спитати у Бога : новели, есеї, спогади / В. М. Шкляр. –
Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 320 с.

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

Кононенко, Є. Празька химера : [новели] / Є. Кононенко. – Львів :
Видавництво Анетти Антоненко, 2019. – 224 с.

Рубрики: Українська література -- Проза -- Новели
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Кідрук, М. Заради майбутнього : оповідання / М. Кідрук. – Харків :
Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 304 с.

Рубрики: Українська література -- Проза -- Оповідання
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Кокотюха, А. А. Пригода на Геловін : повісті / А. А. Кокотюха. – Харків :
Бібколектор, 2019. – 93 с.

Рубрики: Українська література -- Проза -- Повісті
Екземпляри: всього 1 : 08 (1)

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

Криштопа, О. Братство : докум. роман за матеріалами слід. справи КирилоМефодіїв. братства / О. Криштопа ; [передм. Р. Чопик]. – Івано-Франківськ :
Вавилонська бібліотека, 2019. – 232 с.

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи
Екземпляри: всього 1 : 13 (1)

Овідій, Публій Назон.
Метаморфози / П. Н. Овідій ; пер. з латини А. Содомора. – Львів : Апріорі, 2019. –
520 с. : іл. – (Бібліотека античної літератури).
Рубрики: Художня література -- Світова -- Латинська література
Екземпляри: всього 1 : 13 (1)

Кастанеда, К. Колесо часу / К. Кастанеда ; пер. з англ. А. Жищинська. – Харків :
Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 256 с.

Рубрики: Художня література -- Світова -- Сполучені Штати Америки
Екземпляри: всього 1 : 09 (1)

Кінг, С. Історія Лізі : роман / С. Кінг ; пер. з англ. В. Шовкун. – Харків :
Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 624 с.

Рубрики: Художня література -- Світова -- Сполучені Штати Америки
Екземпляри: всього 1 : 02 (1)

Мюллер, К. Эректус : роман / К. Мюллер ; пер. с фр. О. Бугайцова. – Харьков :
Книжный Клуб Семейного Досуга, 2020. – 384 с.

Рубрики: Художня література -- Світова -- Франція
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Шмітт, Е.-Е. Мадам Пилінська і таємниця Шопена : роман / Е.-Е. Шмітт ;
пер. з фр. І. Рябчія. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2019. – 96 с. –
(Writers on Writing).

Рубрики: Художня література -- Світова -- Франція
Екземпляри: всього 1 : 13 (1)

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи

