
                                                            Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  1013 року від 

обласної бібліотеки, за 1 квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете  в   ч и т а л ь н о м у   з а л і    саме зараз : 

  

                               Природа. Природничі науки 

              Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина: путівник 

[Текст] / авт. тексту С.Л. Лаєвський та ін. - М.: Богдана, 2012. 

- 276 с.: Іл. - 64 грн.  

Путівник запрошує шанувальників Кобзаря подорожувати 

шляхами Чернігівщини - в міста, містечка і села, який відвідував 

за своє життя великий син України. Представлені у виданні 

оповідання стануть мандрівникові за гіда, а більше 1000 

фотографій та ілюстрацій - зручним візуальним доповненням. 

Книга містить поради, які допоможуть здійснити подорож з 

легкістю і комфортом.  

 

                                                         Історія. Історичні науки 

                                      Михайло Драгоманов у спогадах / уклали І.С.Гриценко, 

В.А.Короткий.-К.: Либідь, 2012.-312с. 

                Уперше зібрані й прокоментовані спогади про М. Драгоманова найбільш 

званих його сучасників- від рідних та близьких до занятих політичних опонентів – 

допомагають іще повніше осягнути постать видатного українського мислителя. 

Маловідомі ілюстрації є цінним доповненням до текстів.  

                                      Стецюк В.В. Природна та етнокультурна спадщина 

України : новітні дослідження / В.Стецюк,В.Пазинич,Т.Ткаченко.-К.: Вища 

школа,2012.-344с. 

               Показано могутній зміст української Природи , яка витворила унікальний 

народ із непересічною духовністю. Йдеться про те, як мільйони років творилися 

сучасні краєвиди України , як упродовж кільканадцяти століть у пост ійній напрузі і 

боротьбі формувався український етнос, а також численні пам’ятки мешканців 

українських обширів, унікальні природні куточки України , що стали заповідними. 

Книга містить кольорову вклейку, на рисунки якої дано посилання в тексті.  

                                    Скарбниця потребна й пожиточна : Українські 

монастирські літописи, життя. Повчання ченцям, чуда та інше/ Упоряд. та 

вступ. ст. В.Шевчук.-К.:Либідь,2012.-488с. 

                  Унікальна багатожанрова збірка представляє маловідомі , а то й зовсім не 

знані історично – літературні пам’ятки Х1-ХУ111 ст.,що вийшли зі стін українських 



монастирів чи дотичного середовища. Тексти супроводжено ґрунтовною вступною 

статтею. Коментарями та ілюстровано витворами староукраїнського мистецтва.  

              

                                                   Культура. Культурне будівництво 

 

                   Шевченківські лауреати 1962-2012 [Текст]: енцикл. 

довід. / Авт. - Сост. М.Г. Лабінський. - 3-е вид., Змін. і доповіді. 

- М.: Колодязь, 2012. - 864 с.: Портр. 

Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища 

нагорода за твори літератури і мистецтва в незалежній Україні. 

Освячена іменем Великого Кобзаря, ця творча нагорода має 

високий авторитет в Україні і в усьому світі. У статтях довідника 

подано короткі біографічні відомості, висвітлено основні віхи 

творчої діяльності лауреатів. У ряді статей додається бібліографія 

про творчість художників. Книгу проілюстровано фотопортретами Шевченківських 

лауреатів, яких нині є 623 персоналії і 8 колективів 

 
                                                  Мовознавство 

                   Російсько- український словник синонімів / За ред.. В.М.Бріцина.-К.: 

Вища шк..,2012.-319с. 

                   У словнику наведено в зіставленні основні синонімічні ряди російської 

та української мов, пояснено значення слів- синонімів. Дано їх стилістичне 

забарвлення. Словник покликаний полегшити вивчення обох мов та сприяти 

підвищенню загального рівня мовної культури.  

                   Для широкого кола читачів.  

 

                       Англійсько –український словник. Українсько- англійський 

словник : 250 000+250 000 : два в одному томі : 500 000 од. пер./Під аг. Ред.. В 

Бусела.-К.: Ірпінь :ВТФ «Перун»,2-12.-1568с. 

 

У Словнику вказано основні значення англійських та 

українських слів  за сучасним діючим правописом.  . Окрім 

літературної та побутової, лексика словника охоплює основну 

термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники 

до різних значень розмежовано , що дозволяє вибрати потрібний 

варіант перекладу ; наведено фразеологічні звороти, 

ілюстративні вислови і словосполучення.  

 Вперше подано англійський та український мануальні алфавіти 

для сурдорперекладу.  

            Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 

250 000 одиниць перекладу кожний. Разом понад 500 000 слів та словосполучень в 

одному томі . Словник розраховано на перекладачів - професіоналів,  науковців, 

інженерів, військових, аспірантів, студентів, старшокласників, українців та 

іноземців.  

            



                         Французько –український словник. Українсько – французький 

словник :220 000 +210 000 : два в одному томі : 430 000 од. пер./ під аг. Ред.. 

В.Бусела.-К.; Ірпінь : ВТФ «Перун»,2012.-1104с. 
 

        У Словнику вказано основні значення англійських та 

українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім 

літературної та побутової, лексика словника охоплює основну 

термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники 

до різних значень розмежовано , що дозволяє вибрати потрібний 

варіант перекладу ; наведено фразеологічні звороти, 

ілюстративні вислови і словосполучення.   

       Вперше у французько –українському словнику  такого 

обсягу подано транскрипцію (вимову) кожного французького 

слова і мануальні алфавіти французької та української мов для сурдоперекладу.  

             Французько-український та українсько- французький словники містять 

разом понад 430 000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на 

перекладачів –професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, 

студентів, старшокласників, українців та іноземців.  

 

                       Словник німецько- український. Українсько- німецький словник : 

250 000+220 000 : два в одному томі :470 000 од. пер./під. Ред.. В.Бусела.-

К.:Ірпінь, 2012.-1584с.   

            

   У словнику вказано основні значення німецьких та 

українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім 

літературної та побутової. Лексика охоплює основну 

термінологію майже усіх галузей науки т ітехніки. 

Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє 

вибрати потрібний відповідник ; наведено фразеологічні 

звороти, ілюстративні вислови та словосполучення.  

      Вперше в Німецько- українському словнику подано 

докладну інформацію про сучасну Реформу в німецькій 

орфографії. Також вперше подано  німецький та український 

мануальний алфавіти для супердоперекладу.  

             Німецько- український та українсько- німецький словники містять разом 

понад 470 000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано  на 

перекладачів –професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, 

студентів, старшокласників, українців та іноземців.  

 
                                                  Літературознавство 

 

                 Удовиченко Л. М. Енциклопедія-довідник зі світової 

літератури / Л. М. Удовиченко; За заг. ред. 

Н. М. Кадоб’янської. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012, — 

144 с.  



Пропонований довідник зі світової літератури містить відомості про письменників 

світу. В ньому можна прочитати про міф і казку, античну літературу, літературу 

Давнього світу і Середніх віків, епохи Відродження і Просвітництва, мистецтво 

Нового часу. Для учнів, учителів, студентів, широкого кола читачів.  

                                            

                                                 Мистецтво 

             Безклубенко С. Мистецтво : терміни та поняття : 

енциклопедичне видання у 2 т.: т. 1 (А-Л) / С. 

Безклубенко. – К. : ТОВ «Казка», 2010. – 240 с. : іл.  

Зазвичай книги такого змісту та характеру готують багато 

фахівців з різних галузей вибраної теми. Унікальна 

особливість цього видання полягає в тому, що воно 

підготовлене однією особою — доктором філософських наук 

С. Д. Безклубенком. Матеріалом для енциклопедії послужили 

численні попередні наукові публікації автора, у яких 

висвітлюються кардинальні питання теорії та найважливіші 

факти і явища історії мистецтв.  

Для науковців, студентів вищих навчальних закладів культури й мистецтва, 

викладачів, аспірантів гуманітарних навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться 

кульутрою.  

          Безклубенко С. Мистецтво : терміни та поняття : 

енциклопедичне видання у 2 т.: т. 2 (М-Я) / С. 

Безклубенко. – К. : ТОВ «Казка», 2010. – 256 с. : іл.  

        Другий том енциклопедичного видання охоплює 

мистецькі поняття від літери «М» до «Я». Видання 

присвячене світовій культурі. Його специфіка в тому, що, на 

відміну від більшості традиційних подібних видань, воно є 

авторським, здійсненим однією особою, що забезпечує 

концептуальну цілісність викладу матеріалу.  

 Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, 

студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.  

                            Белічко Ю.В. Леонід Андрієвський –художник книги : Літопис 

життя  і творчості : Мистецтвознавче дослідження /Ю.В. 

Белічко.- 

К. : Криниця, 2012.-408с.; іл.. 
 

 Це дослідження висвітлює життєвий і творчий шлях одного з 

провідних майстрів сучасного українського книжкового 

мистецтва - народного художника України, лауреата 



Національної премії України імені Т.Г. Шевченка Леоніда Івановича Андрієвського. 

Воно є першим окремим мистецтвознавчим виданням про цього сучасного 

художника книги - самобутнього майстра в галузі розробки сценарію, режисури, 

ілюстрування і конструювання книги.  

Людина високої обдарованості і широких гуманітарних інтересів, він передус ім 

виступає як художник найпрестижніших, фундаментальних видань з української 

історії та мистецтвознавства, що побачили світ в Україні у другій половині XX - 

поч. XXI ст. Строгий і вишуканий смак, довершена професійна майстерність, 

активне використання досвіду кращих досягнень вітчизняного і світового 

книжкового мистецтва, постійне прагнення до новаторських рішень визначають 

творчий метод майстра. Видання, художньо опрацьовані ним, стали дорогоцінним 

набутком сучасної української культури. 

 

                 Петренко Є.П. Живопис і графік  [Альбом] / Є.К.Петренко.-К.: Вища 

шк..,2012.-160с. 

                 Альбом містить 160 робіт станкового живопису і графіки. В яких відомий 

талановитий художник відобразив свої життєві позиції і спостереження. В його 

картинах відбиваються твердість духу, переконання у своїй правоті, сила волі і віра 

в свою перемогу. Мяка . зворушлива кольорова гама картин дарує спокій і запрошує 

до роздумів.  

 

                                                                Підготувала пров. бібліограф  Катеринопільської ЦБС           

                                                                  К.П.Дудар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


