
 

84(УКР)      Чемерис В.Л.Смерть 

Атея 

:Роман/Л.В.Чемерис.-

Харків:ТОВ 

«Бібколектор», 2013.-

380с. 

Атей, який воював з 

Філіппом, сином 

Амінти, мабуть, був 

господарем усіх тутешніх варварів» — 

так писав грецький історик Страбон. А 

інший історик, римлянин Помпей Трог, 

зазначив , що Атей «на рівних вів  

переговори з Філіппом 

Македонським». Зі слів поважних 

істориків ми знаємо, що скіфський цар 

Атей, який жив у IV столітті до н. е. 

був людиною, якнайменше, 

неординарною. І дійсно, саме при 

ньому Скіфія досягла піку своєї 

могутності. Військо Атея було 

непереможним, ніхто не міг встояти на 

його шляху. Про цю людину, про те, як 

жили наші далекі предки — скіфи, 

розповідає у своєму романі відомий 

український письменник Валентин 

Чемерис. 

 
 

84(4УКР)6      Чемерис В.Л. Орден на 

любов. Місто коханців на кара –

Денізі. Засвіт встали 

козаченьки…:Роман і 

повісті/В.Л.Чемерис.-

Харків :ТОВ  

«Бібколектор» ,2013.-

444с. 

Що може бути 

цікавішим за її 

величність Історію? Тільки  

Історія, про яку розповідають цікаво, 

небайдуже та неупереджено. Саме так, 

як це робить Валентин Чемерис (нар. 

1936) – відомий український 

письменник, автор багатьох історичних 

та фантастичних романів (у 

видавництві «Фоліо» вийшли друком 

його романи «Смерть Атея», «Фортеця 

на Борисфені», «Ольвія», «Генерали 

Імперії») і оповідань, лауреат 

літературних премій. Роман «Ордер на 

любов» розповідає про часи загибелі 

українського січового козацтва і матері 

їхньої Запорозької Січі. На тлі 

сповнених пригодами подій, що 

визначили долю України, 

розгортається історія кохання 

запорожця Тараса й Оксани. До збірки 

також увійшли дві історичні повісті – 

«Місто коханців на Кара-Денізі» та 

«Засвіт встали козаченьки…»  
84(4УКР)6    

Чемерис В.Л. 

Генерали імперії: 

Іст.романи / 

      Л.В.Чемерис.-

Харків :ТОВ 

«Бібколектор»,201

3.-380с. 

Петро Дорофійович Дорошенко і Карл 

Густав Еміль Маннергейм… Що 

спільного між ними, чому відомий 

український письменник Валентин 

Чемерис з’єднав розповідь про долю 

цих двох історичних постатей у одну 

книжку? Один жив у XVII столітті, а 

другий – більш ніж на два століття 

пізніше, один був українцем, а другий 

– фіном. Але якщо придивитися 

уважніше, то спільного у українського 

гетьмана та національного героя фінів 

багато. Вони певний час служили 

імперії, вони обидва домоглися 

високих чинів у неї. Але і у 

Дорошенко, і у Маннергейма було в 

серці щось, перед чим не спроможні 

встояти ані чини, ані імперії. Це 



«щось» – любов до батьківщини. Саме 

заради цього і Дорошенко, і 

Маннергейм кинули виклик імперії, 

саме цьому вони присвятили своє 

життя… 
84(4УКР)       

Чемерис В. 

Ярославна: Роман/В. 

Чемерис. – Харків: 

Фоліо. 2013. – 508с. 

 
 
 Роман «Ярославна» - 

це роман про княжі 

міжусобиц  і, що колись підірвали Русь і 

загрожують Україні зараз, це розповідь 

про віковічну боротьбу з кочівниками.  

«Ярославна» - це історичний твір про 

Стародавню Русь – і, водночас, це роман 

про сучасність, про нас, хто живе зараз 
на Україні. 

         Ярославна – одна з найвидатніших 

постатей Київської Русі, донька 

галицького князя Ярослава Осмомисла й 

жінка князя Ігоря Святославовича, Відомі 

й невідомі перипетії її життя та любові 

вже девять століть хвилюють всїх, хто не 

байдужий до історії рідної країни.  
 

84(4УКР) Литовченко Тимур і Олена. 

Кинджал проти шаблі/О.І. 

литовченки.-Х.: Гімназія,2013.-315с. 

…Коли князь Іван Вишневецький та 

його молода дружина Олександра ра-

діла народженню  свого первістка 

Дмитра, людська заздрість єдиним 

ударом розбила їхнє щастя. Полонена і 

продана в рабство Олек-сандра змушена 

боротися за виживання. Доки не зійшла 

на один щабель влади в османській 
імперії. Княжич Дмитро Вишневецький 

ви-ріс хоробрим вояком,справжнім обо-

ронцем українських земель від турецьких 

набігів і дістав прізвисько Байди. Саме 

тоді невблаганна  доля зіткнула матір і 

сина, які не підозрювали про кровний 

зв'язок між собою  
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63.3(4УКР) 51-8  

 Історія Украї-ни 

в особах: Козач-

чина / Кер. авт. 

кол.В.М.Горобец

ь. —К.: Україна, 

2013. —304 с:іл  
         Книга містить 

нариси про найвища 

найвидатніших державних, 

громадських, церковних та культурних 

діячів України середини ХУІІ-ХУШ ст. 

У них через життєписи окремих людей 

відтворено героїчну боротьбу 

українського народу за своє соціальне 

й національне визволення, побудову 

незалежної Української держави, 

показано становлення української 

духовної культури в контексті 

європейських культур. 

Нариси розташовано в хронологічному 

порядку.  

Видання розраховане 

на широке коло 

читачів  84(4УКР)6  

Сорока, Ю.В. Хотин : 

роман / Ю.В.Сорока. 

– К. :  Гетьман, 2013. 

– 476с. 

 

 

Рік 1621 від Різдва Христового. 

Османська імперія вже пережила пік 

своєї могутності, однак ще агресивно  

позирає на захід, намагаючись 

поширити свій вплив на Річ Посполиту. 

На шляху армії султана Османа ІІ 

опинилась Україна. У центрі подій троє 

запорізьких козаків, які у складі 

об’єднаного козацько-польського 

війська протистоять експансії 

войовничого Сходу, а також чарівна 

пані Юстися. На сторінках роману 

читача очікує дим бойовищ, непохитна 

воля і романтичне кохання.  

 

63.3(4УКР) Коляда 

І.А., Милько В.І. 

Богдан 

Хмельницький / 

І.А.Коляда, 

В.І.Милько.-Київ: 

ПАТ 

«ДАК»Укрвидавпол

іграфія»,2013.-128с.  

      Богдан Хмельницький був не 

першим , хто розпочав боротьбу за 

свободу України. Але саме йому 

вдалося створити боєздатну армію, 

сформувати систему гетьманської влади 

і почати розбудовувати державу. 

Завдяки діяльності Хмельницького 

майже все українство, незважаючи на 

станові інтереси, виступило єдиною як 

ніколи силою в боротьбі за національне 

визволення. І хоча Великому 

Гетьманові не всіе вдалося зробити для 

збереження державності , його 

діяльність не тільки визначила долю 

самої України , а й відчутно вплинула 

на тогочасне європейське політичне 

життя. 

84(4УКР)   

Литовченки Т. і О. 

Пустоцвіт/ Тимур і 

Олена Литовченки. 

- К.: Гетьман, 2013. - 

379 с. 

 

Влітку 1744 року 

імператриця 

Єлизавета Петрівна милостиво 

розглянула й затвердила петицію про 

поновлення гетьманства на українських 

теренах. Булава дісталася хлопцеві з 

незаможної родини, який зробив 

фантастичну кар’єру — Кирилу 

Розумовському, рідному братові 

морганатичного чоловіка імператриці. 

Життя закружляло у скаженому 

калейдоскопі... А що ж одержала 

Україна?! Невиправдані очікування, 

бездарне керівництво, бездіяльність у 

вирішальні години... Фінал був 

закономірним: остаточна втрата 

державності.  



 

84(4УКР)6Малик 

В.К.Чумацьций шлях 

: роман,оповідання 

/в,к,Малик.-Харків: 

ТОВ «БіБколектор» 

,2013.-1315с. 

У пропонованому 

історичному романі 

автор відображає цікаве й своєрідне 

явище в історії українського народу — 

чумацтво. Головний герой твору — 

Івась Бондар залишає в Лубнах кохану 

дівчину Катрю і разом зі своїм хазяїном 

Хуржиком та чумацькою валкою їде в 

Крим по сіль. Ніколи не гадалося йому, 

навіть не снилося, через які незвичайні, 

смертельно небезпечні пригоди 

доведеться пройти. Тут і зустріч з 

Потьомкіним та Катериною Другою, і 

татарський полон, і втеча з нього, вступ 

до війська чорноморських козаків, 

участь у складі цього війська у війні 

1786–1791 рр. проти Туреччини... 

    Не менш драматичні пригоди 

чекають і на Катрю, 

котра залишилася 

вдома, але 

наражається на ще 

більшу небезпеку, ніж 

її коханий на війні.  

84(4УКР)  Чемерис 

Валентин. Ольвія 

:Роман /В.Л.Чемерис.-К.: 

«Техніка»,2013.-412с.:іл.. 

     Що важливіше: доля народів, події, з 

яких потім твориться Історія, або ж 

доля однієї людини, її почуття та 

думки? Минають тисячоліття, а певної, 

однозначної відповіді нема, і навряд чи 

коли ця відповідь буде…  

 Отак і в романі відомого українського 

письменника Валентина Чемериса 

«Ольвія» йдеться про конкретну і 

важливу історичну подію — війну між 

скіфами та могутнім перським військом 

царя Дарія, що відбувалася наприкінці 

VI століття до нашої ери. А на тлі цієї 

війни розгортається історія короткого і 

трагічного життя юної гречанки Ольвії, 

яка заради союзу зі скіфами іде заміж за 

скіфського царя Тапура 
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