
Нові надходження 
                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  1015 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 : 

 

 
 

63.3(4УКР-4ЧЕК)-кр     Історія,  

                            Культура і природа Черкащини  

                                 на  туристичних маршрутах регіо- 

                            ну.перша частина / Авт.- упор. Т.Нераденко.-

Черкаси : Видав Чабаненко Ю.А.,2014.-204с. 

                                     Видання знакомить з історією, культурою і 

природою Правобереної Черкащини через відвідання пам’яток і 

визначних місць, музеїв  і   заповідників, мистецьких закладів та 

культових споруд у хо десяти розроблених автором туристсько-

краєзнавчих маршрутів Черкащиною.Серед  них- одна загальна  

подорож, що починається в місті Камянка, проходить   через Камянський, 

Чигиринський ,Черкаський, Канів –  ський, Корсунь-Шевченківський,  

Звенигородський,  Тальнівський і Уманський райони та  закінчується в   місті 

Умань, та кілька окремих –по   пам’ятках    археології, етнології, природи, 

Шевченківських 

     місцях, до Буцького каньйону, архітектурними  пам’ят – па ками Черкас та ін.. 

           Перша частина видання репрезентує авторські туристсько-краєзнавчі 

подорожі Правобережною   Черкащиною і розповідає про туристичні об’єкти та 

висвітлюватиме історію, культуру та природу Камянщини,  

Чигиринщини,Канівщини, міста Черкаси та Черкаського району.            

        

83.3(4УКР)-8-кр  Листування Тараса Шевченка   : Репринтне  

вид. /за ред.. С.Єфремова.-Черкаси :Брама-Україна,2013.-1056с. 

                                      Пропонована книжка є першим від 

1929р.перевиданням листування Т.Шевченка,яке було свого часу 

науково опрацьоване С.Єфремовим і його колегами, воно охоплює 

225 лис  

     тів самого Шевченка та ще  понад 200 адресованих пи- 

     сіменникові. Надзвичайно цінними для зацікавлених читачів будуть розлогі 

наукові коментарі й детальні покажчики (загальним обсягом майже 650 сторінок). 

Кни- 



    га також містить ілюстрації та вкладки, що дає змогу докладніше ознайомитися 

з епістолярною спадщиною українського генія. 

          Для науковців- шевченкознавців, дослідників наукового доробку 

С.Єфремова, освітян, усіх , хто прагне глибше осягнути творчі надбання двох 

великих синів черкаської землі.  

 
 
 

85.103 (4УКР)6я6-кр 

                       Фізер, Іван Васильович. Платика, графіка. 

Малярство, сніцерство:образотворче видання /І.В.Фізер.-

Черкаси :Брами-Україна, 2013.-264с. 

    Репрезонтовано значну частину творчого  доробку Івана 

Фізера – члена Спілки художників України, заслуженого 

художника України, доцента кафедри образотворчого та 

декоративно- прикладного мистецтва Черкаського 

національного університету ім.. Б.Хмельницького. 

        Творчість майстра глибоко національна й індивідуально самобутня. У 

ній – дух часу, пристрасті й сподівання, любов до України та рідного краю, 

вболівання за све. Що торкається серця мистця.  

         Для широкого кола шанувальників мистецтва.  

     
 

 

85.103(4УКР-4Чек)6я6-кр Нікіфорова, Надія. Джерело 

натхнення [Альбом]:присвячується 200-річчю з дня 

Т.Г.Шевченка/Н.Нікіфорова.-[БМ]: 

                   ТОВ Поліграфсервіс,2013.-159с. 

                             Картини із циклу «Шевченкіана» були задумані 

авторкою ще на весні  

2001 року під час подорожі Шевченківськими місцями. Вони 

зіткані з деталей , які захоплюють своєю влучністю і 

несподіваністю, як , наприклад ,ста- 

Ровинна вишивка, що раптово виринає з-під густих мазків фарби.Через 

авторський стиль, колаж, фактуру, рельєф, влучність деталей, переплетення 

образів художниці вдалося зрозуміти, відчути Тараса Шевченка у 

картинах.Кожна з них являє собою завершене мистецьке творіння, сповнене 

власної символіки і смислу.  

 

 

 

                            Підготувала пров.бібліограф ЦБС      К.П.Дудар    

  Усіх бажаючих запрошуємо відвідати бібліотеку і ознайомитись з 

новими надходженнями. Ми Вас чекаємо з 8 до 17 годин. Щодня, крім 
неділі. 



 


