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Нові книги у І кварталі 2018 року
За Державними програмами

Герус, Л. М. Українська народна іграшка = Ukrainian folk toy / Л. М. Герус. –
Київ : Балтія-Друк, 2017. - 64 с. : іл. – Текст укр. та англ.
На обкл. авт. не вказ.
Рубрики: Художні ремесла, промисли. Іграшки -- Українська народна
Іграшки хенд-мейд славлять Україну в світі. Кожна з іграшок несе на собі відбиток нашої
національної культури, матеріали, використовувані майстрами, непередбачувані і дивовижні. З
давніх-давен художники, гончарі, кузні і кожум'яки були героями творів української літератури.
Екземпляри: всього: 2 : 02 (1), 04 (1)

Косміна, О. Ю. Українське народне вбрання = Украинская народная одежда =
Ucrainian Folk Costume / О. Косміна. – Київ : Балтія-Друк, 2017. - 64 с. : кольор. іл.
– Текст укр., рос., англ.
Рубрики: Етнографія України
Видання знайомить читача з оригінальними зразками традиційного вбрання українців кінця ХІХ початку ХХ сторіччя, що зберігаються в музеях Києва, Харкова, Львова, Чернігова, Вінниці,
Запоріжжя, Переяслава-Хмельницького і приватних колекціях. Альбом містить інформацію про
регіональні особливості українських строїв, змінює сталі стереотипи, демонструючи український
національний одяг в усьому багатстві і розмаїтті.
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 12 (1)

Добровольчі батальйони : [історія подвигу батальйонів, що врятували країну] /
К. Гладка [та ін. ; упоряд. А. Шевченко ; худож.-оформ. О. А. Гугалова]. – 2-ге
вид., перероб. та допов. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с.

Рубрики: Військові формування -- АТО --Україна -- 2014-2015.
Чи вистояла б Україна без мужності добровольчих батальйонів? У чому сутність руху добробатів - і
де його витоки? Якою була роль добровольців під час найважливіших етапів битви України проти
гібридного агресора? І що чекає на добробати у майбутньому? На ці питання вирішила відповісти
група експертів і журналістів. Проект «Добробати» - це хроніка історії руху і водночас роздуми над
його природою. Створення добробатів, їхній бойовий шлях і сучасний стан - усе це безпосередньо з
уст учасників подій, політиків, військових, громадських діячів та волонтерів.
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1)
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Тетяна Яблонська : книга, яку знищили : альбом / вступ. ст. та вірші І. Драча. –
Реконструкція вид. 1969 р. – Київ : Мистецтво, 2017. – 56 с. : кольор. іл.
Рубрики: Мистецтво -- Історія живопису -- Художники
Пропоноване видання - художня реконструкція альбому "Тетяна Яблонська" з віршами Івана Драча,
написаними до кожної конкретної картини, який був надрукований у 1969 році.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Ріббінг, А. Англійський словник у малюнках : [для дітей дошк. віку] / А. Ріббінг,
М. Нільссон ; пер. з швед., ред. І. А. Пушкар. – Харків : Ранок, 2017. – 60 с. :
кольор. іл.

Рубрики: Мовознавство -- Англійська мова. Словники -- Англійська мова
У книзі ти знайдеш багато кумедних малюнків і познайомишся з англійськими словами. Які
англійські імена існують? Як лічити англійською? Які слова приховує RATTLESNAKE? Усе це у ти
знайдеш у англійськиму словнику у малюнках від A до Z!
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Чайка, М. Казки старого замку : [для дітей мол. шк. віку] / М. Чайка ; [худож. Е.
Є. Флерова]. – Харків : Ранок, 2017. – 80 с. : іл. – (Казки Місяця).

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва -- Казки
Екземпляри: всього: 1 : 10 (1)

Кононович, Л. Чигиринський сотник : роман / Л. Кононович. – Харків : Ранок ;
Харків : Фабула, 2016. – 528 с. – (Сучасна проза України).

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : 13 (1)
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Герасим'юк, В. Д. Кров і легіт : вибрані вірші і поеми / В. Д. Герасим'юк. – 2-ге
вид. – Чернівці : Букрек, 2017. – 320 с. – (Третє тисячоліття: українська поезія ;
вип. 4).

Рубрики: Українська література -- Сучасна поезія
Екземпляри: всього: 1 : 17 (1)

Андрусяк, І. М. Лякація : вірші для дітей / І. М. Андрусяк ; худож. Л. Курцеба. –
Київ : Фонтан казок, 2017. - 56 с. : іл. – (Добрі вірші).

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 15 (1)
Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія).
Мірило правовладдя [Текст] = European Commission for Democracy through Law
(Venice Commission). Rule of law checklist : коментар, глосарій / пер. з англ. С.
Головатий. – [Б. м.] : [б. в.], 2017. – 163 с.
Рубрики: Право державне – Демократія
Венеційська комісія затвердила цей документ у березні 2016 року як інструмент оцінки дотримання
принципу верховенства права в державах-членах Ради Європи через аналіз їх конституційної та
нормативно-правової бази, а також судової практики. Документ було перекладено українською
мовою, що сприятиме його подальшому застосуванню в Україні.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в
Україні : біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом,
політиком та громад. діячем Анатолієм Пешком виходу з політ. туману, економ.
тупика / Акад. економ. наук України, Акад. соц. упр. ; керівник проекту С. М.
Співак ; ред. Н. М. Моховик ; авт.-уклад.: Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич,
Владимир, О. М. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 228 с. – Текст укр., рос.
Рубрики: Економіка України. Концепції соціально-політичного розвитку України
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Таран, Л. Крила Магдалини : роман / Л. Таран. – Чернівці : Букрек, 2017. – 232 с.
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Рубрики: Українська література -- Романи
Екземпляри: всього: 1 : 03 (1)

Андрусяк, І. М. 28 днів із життя бурундука : повісті та оповідання : для дітей серед. шк.
віку / І. М. Андрусяк ; худож. Г. Осадко. – Київ : Фонтан казок, 2017. – 216 с. : іл. –
(Книжка про мене).
Рубрики: Українська література -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 2 : 10 (1), 14 (1)

Курков, А. Ю. Шенгенська історія : пер. з рос. / А. Ю. Курков. – Харків :
Фоліо, 2017. – 715 с. : іл.
Рубрики: Українська література -- Сучасна
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1)

Мельниченко, Н. #ЯНеБоюсьСказати: найвідвертіша книжка для підлітків / Н.
Мельниченко. – Харків : Фоліо, 2017. – 214 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 12 (1)

Твори подільських письменників
Захар'єв, В. А. Давні карти та щоденники про Хмельниччину XVI–XVIII століть /
В. А. Захар'єв, З. В. Захар'єва ; Центр дослідж. історії Поділля, Хмельниц. обл.
орг. НСКУ, Медіа-корпорація "Є". – Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. – 168 с. :
іл. – (Бібліотечка Медіа-корпорації "Є").
80-річчю Хмельницької області присвячується.
Рубрики: Хмельниччина, історія -- Хмельниччина ХVІ-ХVІІІ -- Краєзнавча література
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.
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Екземпляри: всього: 10 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 06 (1), 07 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1), 13 (1), 17 (1)

Календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини на 2018 рік : рек. бібліогр. довід. /
Упр. культури, нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельн. міськ. орг. НСК
України, Хмельниц. ОУНБ ; уклад.: В. О. Мельник, О. О. Грицишина ; ред.: К. А. Чабан,
В. В. Маковська, Т. Ф. Марчак ; відп. за вип. К. А. Чабан. – Хмельницький : Цюпак А.
А., 2017. – 204 с.
Рубрики: Загальні питання науки і культури -- Календарі -- Хмельниччина
Календар знаменних і пам’ятних дат містить перелік ювілейних дат, знаменних та пам’ятних подій
всесвітнього значення та подій важливих для України та Хмельниччини, які будуть відзначатися
протягом 2018 року. Календар розраховано на бібліотечних спеціалістів, педагогів та інших
категорій читачів як науково-допоміжний посібник.
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (2)
Вишивала свою долю : [альбом вишивок М. О. Кульбовської]. – Хмельницький : Цюпак А.
А., [2017]. – 40 с. : фот. кольор.
Рубрики: Рукоділля -- Вишивка
Екземпляри: всього: 8 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 07 (1), 08 (1), 09 (1), 11 (1), 13 (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 присвячених подіям Майдану та подвигу Небесної
Сотні. Це проза, поезія, документальна хроніка подій у Києві та Хмельницькому.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Подаровані

Теплі історії в конвертах : зб. оповідань / упоряд. О. Орлова. – Київ : Брайт Стар
Паблішинг, 2018. – 176 с. – (Теплі історії).

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Тарноруда. Під знаком Білої Троянди... : [краєзнавчий промо-альбом] / [авт.
ідеї та ред. Л. Підгірна ; консультації А. Майхер ; ред. С. Степанкова ; фот.: В.
Черніков, І. Гуменюк, М. Коваль ; меценати: А. Коваль, В. Костюк]. – Київ :
Цифролаб, 2017. – 16 с. : кольор. фот.
Рубрики: Історія – Україна
Мовою професійних світлин та коротких влучних текстових описів альбом розповідає про одне із сіл
Волочиського району, що поправу можна назвати музеєм під відкритим небом.
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (2)

УПА - відповідь нескореного народу : книга-каталог виставки / Укр. ін-т
нац. пам'яті, Центр дослідж. визвольн. руху ; [під заг. ред. В. М. В'ятровича].
– Київ : К.І.С., 2017. – 66 с. : іл., фот.
Рубрики: Історія -- Україна -- УПА
Унікальні фотографії, розсекречені документи, мапи та інфографіка передають атмосферу
безкомпромісної боротьби повстанців проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів.
УПА постала в обороні українців проти цих двох монстрів. Проект акцентує увагу на збройному
опорі українських націоналістів.
Екземпляри: всього: ЦБ(3), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(2), 13(1),
14(1), 15(1), 17(1)

100 років боротьби: Українська революція 1917-1921 рр. : брошура / В.
В'ятрович [та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам'яті,
[2017?]. – 44 с.
Рубрики: Історія -- Українська революція -- Україна -- 1917-1921
Мета проекту: вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової
звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії
державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною
боротьбою початку ХХ століття та утвердженням української державності у форм Української
Народної Республіки, Української держави і Західноукраїнсьої Народної Республіки, їх значення та
відновлення Україною незалежності у 1991 році.
Екземпляри: всього: ЦБ(3), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(2), 13(1),
14(1), 15(1), 17(1)

Щирба, О. Стежка в долонях / О. Щирба. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 288 с.

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

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
Надання державної допомоги суб'єктам господарювання: практичний
порадник для органів місцевого самоврядування / ред.: В. М. Олуйко, Р. Б.
Примуш. – Київ : Юстон, 2017. – 258 с. – (Бібліотечка місцевого
самоврядування).
Рубрики: Місцеве самоврядування -- Посібники для викладання.
Господарське право. Правові основи державного регулювання економіки.
У виданні, розробленому за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна
консолідація в Україні» на підтримку застосування положень Закону України “Про державну
допомогу суб’єктам господарювання”, ви можете дізнатись про таке: що таке державна допомога; які
ознаки та види державної допомоги існують; отримаєте практичні поради щодо порядку погодження,
надання, максимально ефективного використання та звітування про надану державну допомогу;
дізнаєтесь як надається та контролюється державна допомога в Європі.
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (2)
Булатова, М. М. Олімпійська спадщина України : худ. альб. Кн. 1 / М. М. Булатова. – Київ :
Олімпійська література, 2016. – 128 с. : іл.
Рубрики: Олімпійський спорт -- Альбоми
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
Булатова, М. М. Олімпійська спадщина України : худ. альб. Кн. 2 / М. М. Булатова. – Київ :
Олімпійська література, 2017. – 144 с. : іл.
Рубрики: Олімпійський спорт -- Альбоми
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Булатова, М. М. Твій олімпійський путівник : [навч. вид.] / М. М. Булатова;
Нац. Олімп. комітет України. – [4-те вид., допов.]. – Київ : Олімпійська
література, 2017. – 144 с. : іл.
Рубрики: Олімпійський спорт – Путівники
У путівникові міститься інформація про історію Олімпійських ігор, становлення та розвиток
сучасного олімпійського руху, основні принципи, значущість олімпізму для суспільства та кожної
людини. Книга знайомить з олімпіськими видами спорту та досягненнями атлетів світу й України в
Олімпійських іграх.
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (2)

Гібсон, В. Нейромант / В. Гібсон ; пер. з англ. О. Любарська. – Київ :
Видавництво, 2017. – 352 с.
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Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Павлів, О. В. Зродився він Великої години : нарис життя й діяльності О.
Бойдуника у фотографіях / О. В. Павлів ; Сімейний архів родини Бойдуників ім.
Дарії Попович (Бойдуник), Творчий колектив "Родина", Творчий колектив
"Джерело". – Хмельницький ; Прага : Стасюк Л. С., 2017. – 32 с. : іл., фот.
Рубрики: Історія -- Україна
Книга присвячена життю й діяльності члена 1-го З'їзду Конгресу ОУН, голові УНРади на еміграції та
почесному громадянину міста Долина Осипу Бойдунику.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Щепаняк, М. О. Таємниці щасливих сімей : скільки років триватиме ваш шлюб? / М. О.
Щепаняк. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2017. – 40 с.
Рубрики: Психологія сім'ї -- Психологія соціальна
Екземпляри: всього: 1 : 13 (1)

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи

