
 
Шановні читачі !  

       До вашої уваги  анотований 

інформаційний список літератури ,який 

виходить у серії «Історичні романи» випуск 

№ 2. Книги, які надійшли в районну 

бібліотеку вас зацікавлять. Приємного 

читання. 

84(4УКР)6 

Кільченкський 

В.Присмак волі : Роман / 

Володимир 

Кільчевський.-Харків 

:Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного дозвілля» 

,2015.-592с. 

Загув степ пiд копитами татарських 

коней, полились сльози всiєю 

Україною. Ще в юнацькі роки Андрієві 

довелося відбивати напади татар, а 

коли його батько загинув у бою, 

хлопець не сумнівався: своє життя він 

присвятить боротьбі за волю краю. 

Дивом Андрію та його побратиму 

Тимку вдалося втекти з татарського 

полону. Ані красуня дружина, ані 

маленький синочок не змогли 

утримати чоловіка вдома — він 

подався на Січ, аби помститися 

ворогам за смерть батька. Та не так 

сталося, як гадалося — військо 

січовиків вирушило на допомогу 

Богдану Хмельницькому. На Андрія та 

його побратимів чекають запеклі бої і 

грішне кохання, виснажливі походи і 

блискавичні атаки та нелегкий шлях до 

рідної домівки...  

клянеться, що завжди кохав лише її. 

 84(4УКР)6-4 

Литовченки Т. і О. 

Пустоцвіт  / Т.і О. 

Литовченки ; худож.-

оформлювач А.П. 

Вировець. Харків : 

Фоліо , 2012.-378с. – 

(Історія України в 

романах). 

 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. 

84.4УКР6    Чемерис В.Л. 

Рогнеда : роман / 

В.Чемерис.─ Харків : 

Орбіта ,2016.─ 283с. 

Рогнеда» – роман-

сказання про 

вродливу та 

гордовиту полоцьку 

княжну. Все, 

здавалося б, обіцяло їй любов, 

обожнювання і щастя. Але ці надії 

рухнули водномить, коли красуня 

Рогнеда опинилася в потоці бурхливих 

подій та суперництва двох рідних 

братів – Ярополка і Володимира 

Святославичів, коли виклично-гордо 

відмовила Володимиру, ще й назвала 

його зневажливо «сином рабині». 

Таких образ Володимир не прощав 

нікому… 

84(4УКР)6   Чемерис, Валентин. 

Сини змієновогої 

богині : Роман – есей 

/В.Чемерис. 

─ Харків : Фоліо, 

2016.─ 666с. 

Що може бути 

цікавішим за її 

величність історію? 

Тільки історія, 
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про яку розповідають небайдуже та 

неупереджено. Саме так, як це робить 

Валентин Чемерис (нар. 1936 р.) – 

відомий український письменник, 

автор історичних та фантастичних 

романів і оповідань, лауреат багатьох 

літературних премій. У видавництві 

«Фоліо» вийшли друком його романи 

«Смерть Атея», «Фортеця на 

Борисфені», «ольвія», «Генерали 

Імперії», «ордер на любов», 

«ярославна», «Ваші пальці пахнуть 

ладаном…», «Трагедія гетьмана 

Мазепи», «Марина – цариця 

московська».  

«Сини змієногої богині» – роман-есей, 

що складається з власне роману та 

кількох повістей з однією головною 

героїнею – Скіфією, загадковою і 

таємничою країною вершників з 

луками, тією Скіфією, яка у VII 

столітті до н. е. під дзвін мечів і співи 

стріл з’явилася на південних теренах 

України. Легендарна і реальна, повна 

слави і звитяги, знана нам і незнана, 

Скіфія воїнів і хліборобів, царів і 

вождів, чаклунів і знахарів, 

войовничих амазонок і жриць, земля 

героїв (Іданфірс, Атей, Скілур) і 

майстрів неперевершених шедеврів, що 

й нині дивують і вражають людство… 

84(4УКР)6  

ЧемерисЯрославна:Роман- 

есе/Валентин Чемерис. – Х.: 

Фоліо,2015 . – 508 с. 

«Ярославна» — це роман про княжі 

міжусобиці, що колись підірвали Русь і 

загрожують Україні зараз, це розповідь 

про віковічну боротьбу з кочівниками. 

Саме тому роман Валентина Чемериса 

переповнений динамічних і бурхливих 

пригод, пов’язаних з походом князя 

Ігоря. Автор скористався жанром роману-

есе, що дозволяє позбутися традиційних 

обмежень і рамок, і виклав своє бачення тих 

далеких подій. 

Склала пров. бібліограф   Дудар К.П                                                                   

Видавець :КЗ Катеринопільська районна  

бібліотека20500 смт.Катеринопіль вул. Соборна,4E-

mail: katbib@ukr.net 

 

Відділ культури Катеринопільської 

районної державної адміністрації 

Катеринопільська районна бібліотека 

                                          Історичні романи 

НОВИНКИ  НА  

    НАШИХ  ПОЛИЦЯХ 
Анотований 

інформаційний  список літератури 

Випуск 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катеринопіль 2018 

mailto:katbib@ukr.net
https://www.litres.ru/valentin-chemeris/rogneda/chitat-onlayn/

