
                    Нові надходження 

                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження  літератури,  одержані у  2015 року 

від обласної бібліотеки, за 4 квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете   у   районній     бі б л і о т е ц і      у відділлі  

а б о н е м е н т у , а саме зараз : 

 

36.997(3)            Костюкович, Олена О. Їжа – 

італійське щастя / О.О.Костюкович.-Х.:               

Фоліо,2015.-431с.,іл. 

        У 2006 році у Москві та Італії одночасно 

вийшла книжка Олени Костюкович «їжа. Італійське 

щастя», що тоді ж була нагороджена в Москві 

премією Союзу рестораторів, а в Італії — премією 

Союзу книготорговців «Банкарелла». Цей твір було 

опубліковано в 13 країнах: Китаї, Сербії, СІЛА, 

Канаді, Австралії, Великої Британії, Іспанії та 

інших. В Україні книжка виходить уперше. До 

українського видання автором було написано спеціальну передмову, 

перероблено текст, внесені оновлені дані.  

      Ця книжка, матеріал до якої збирався протягом 10 років у всіх регіонах 

країни, знайомить читачів з італійською кухнею. Автор описує тисячі наїдків, 

напоїв, приправ (лише до одного виду спагеті — їх більше ста!), страв, 

рецепт виготовлення яких змінюється в кожної із 20 областей Італії. Це 

своєрідна кулінарна подорож не тільки з півночі до півдня країни, «від 

Гомера до фаст-фуду», але й цікава розповідь про секрети 

середземноморської дієти, давні рецепти, про кулінарний календар, еротизм 

італійської кухні. Окрему частину книги займають глосарії, таблиці, 

класифікації і специфікації продуктів, що використовуються в італійській 

кухні. Але це видання не тільки про їжу, воно про країну, про її культуру, 

свідченням чого є включені до нього численні відгуки видатних людей про 

кулінарні традиції Італії, нерозривно пов’язані з культурою країни. Книжка 

призначена тим, хто вивчає Італію, і допоможе зрозуміти країну та її людей 

через універсальний кулінарний код. 

 

 



63.3(4УКР)   Сила м’якого знака…, або Повернення 

Руської правди / За загальною редакцією Лариси 

Івшиної.- Видання п’яте, стереотипне.-К.: ТОВ 

«Українська прес-група» , 2015.- 800с. 

"«Сила м'якого знака...» — це книжка про 

незнищенність. Про глибину й могутність нашого 

історичного коріння. Це спроба «Дня» та наших авторів 

не тільки дослідити Київську Русь т історичне явище, а 

й зрозуміти історію її Історії.  

 Ця книжка — про те, як минуле нашого народу 

намагалися привласнити і як воно не піддалося. Як державотворчий, 

культурний і духовний спадок княжої доби перекроювали спершу Російська 

імперія, а згодом — Радянський Союз. І як ці спроби повторюються сьогодні, 

вже на нових рівнях. Не дарма відомий британський вчений, громадський 

діяч і журналіст Ланселот Лоутон у 1930-х роках назвав анексію Київської 

Русі «одним із найбільших політичних шахрайств у нашій історії».  

 Для багатьох книжка «Сила м'якого знака...» означатиме відкриття. У тому, 

що стосується походження нашої мови, Церкви, тяглості державотворчої 

традиції. А також у тому, як втручання в українське минуле вплинуло на 

трагічне розгортання нашої історії у XX столітті.  

 Протягом 15 років «День» скрупульозно аналізував українські «больові 

точки» як у щоденному газетному форматі, так і в книжковому. У 

дванадцятій книжці із «Бібліотеки «Дня», яку ви тримаєте те в руках, 

вміщено статті блискучих авторів, багаторічних експертів і журналістів 

«Дня» — Валерія Степанкова, Анатолія Свідзинського, Дмитра Степовика, 

Григорія Півторака, Оксани Пахдьовськоі. Петра Кралюка, Сергія Кота, 

Кирила Галушка, Олександра Палія... Незмінного ведучого рубрики «Історія 

та Я», журналіста «Дня» Ігоря Сюндюкова. Видання містить також матеріали 

незабутніх Сергія Кримського та Клари Ґудзик, чия публіцистична творчість 

вже стала історією нашої газети Автори книжки переконані, що повернення 

Руської правди та зміцнення української ідентичності сьогодні вкрай 

важливе не лише для нас, а й для Росії та Європи. Українська спільноті 

дозріла щоб прийняти історичну правду в повному обсязі. З усією 

відповідальністю, яка з цього ввипливає. " 

 

63.3(4УКР)я43     Україна – європейська країна / авт.. 

упоряд. С. Чайковський.-К.:   Балтія- Друк. 2015.-124с. 

1.4 

   Яскраве видання. У якому статті з історії нашої держави 

проілюстровані унікальними експонатами зі знаменитої 



скарбниці- Національного музею історії України, не залишиться непоміченим 

у світі книжкових новинок. Розповідь доповнюють факсимінальні копії 

цікавих історичних документів музею. 

 

 

63.3(4УКР)   Горовий А.В. Забутий митрополит 

Сильвестр Косов / Анатолій Горовий. -К.: Наш час , 

2015.-160с. 16арк.кол.-(Невідома Україна) 

 

XVII століття сповнене суперечностей, зрад і звитяг. 

Запорізька Січ раз у раз, виходячи з берегів усталеної 

Речі Посполитої, нуртувала. Боротьба козацтва за свої 

привілеї часто-густо межувала зі сваволею і залишала 

поза межею своїх інтересів український люд. Гетьман 

Петро Конашевич-Сагайдачний зробив відчайдушну 

спробу перетворити свавільників-козаків на рушійну силу українства, опору 

православ’я. Задля цієї мети дбав не лише про об’єднання різних верств 

народу, а й про належну освіту та розвиток культури.  

      По смерті Сагайдачного цю ідею перейняв знаний митрополит Петро 

Могила. А соратником став його учень, а потому і спадкоємець митрополичої 

кафедри Сильвестр Косов — патріот, який надихав Богдана Хмельницького 

вести війну не за чергові козацькі привілеї, а за державність, намагався 

протистояти Переяславським трактатам і втраті Київською митрополією 

своїх прав. Ця обставина і спричинила замовчування цієї непересічної 

постаті впродовж багатьох століть.  Та нині прийшов час «збирати каміння» і 

повернути ім’я славного сина українського та білоруського народів 

Сильвестра Косова 

 

63.3(4УКР)  Литвин М.Р. Проект «Україна».Галичина 

в Українській революції 1017-1921рр./Микола 

Литвин.-Харків: Фоліо,2015.-380с.:іл..горовий а.в. 

забутий митрополит сильвестр косов  

Поштовхом до початку Української революції 1917 - 1921 

рр. стала Лютнева революція в Російській імперії. В ті 

часи Україна пережила різні форми національної 

державності - УНР, Українська держава, ЗУНР, але 

державну незалежність утримати все-таки не змогла, 



Українська національно-демократична революція зазнала поразки. Причин 

було багато: це і незгуртованість політичної еліти, і незавершеність процесу 

формування нації, і відмінності між національними та соціальними 

завданнями визвольного руху, і його обумовленість зовнішніми політичними 

й насамперед військовими факторами. У книжці львівського історика М. 

Литвина розповідається про роль і місце Галичина та галичан в Українській 

національно-демократичній революції. Особливу увагу приділено 

державотворенню Західно -Української Народної Республіки, провокативній 

політиці більшовицької Росії, яка намагалася влітку 1920 року прищепити 

"любов" галичан до Галицької Соціалістичної Радянської Республіки. І хоча 

своєї мети Українська революція не досягла, її значення важко переоцінити, 

оскільки вона спонукала нові покоління до спроб розбудови власної держави 

та здобуття незалежності.  

   63.3(0)          Перша світова війна 1914-1918 рр. і 

Україна: мовою документів і  свідчень / Упоряд. 

В.Шевченко.-К.: ТОВ КЛІО, 2015.-800с. 

      Український конспект Першої світової війни 

відображено на сторінках пропонованого видання крізь 

призму найважливішого міжнародного дипломатичного 

листування , стратегічних і оперативних документів 

армійського командування, зведень контролюючих спец 

органів, матеріалів діловодства долучених до 

гуманітарних проблем війни  установ та організацій, 

статистичних жителів прифронтової зони й тилу. У книзі 

подано вже опубліковані, а також віднайдені , дотепер невідомі, архівні та 

письмові  музейні джерела , результати археологічних експедицій. Видання 

містить  і добірку фотографічних зображень, оригінальних карт бойових  

операцій, систем життєзабезпечення армії  та  цивільного населення. Дібрані 

та згруповані за видовою ознакою джерела дають змогу читачам і 

дослідникам відповісти на велику кількість складних, суперечливих питань 

того періоду, осягнути як глобальний соціально - економічний, політичний. 

Так і особистісний , психологічний аспекти Першої світової війни.  

      Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто 

цікавиться історією України.  

 63.3(4УКР)  Україна Incognita [Текст] / упоряд. В. 

Панченко, С. Махун, І. Сендюков ; заг. ред. Л. Івшиної ; 

фотогр. Л. Бакка, А. Медзика. — К. : Факт, 2002. — 397 с. 

: фотоілюстр. — (Бібліотека газе-ти «День»).  

Книжка, яку Ви , шановний читачу. Тримаєте в руках, понад 

10 років тому започаткувала визнаний в Україні видавничий 



проект «Бібліотека газети «День». 

Наразі побачило світ вже сьоме видання «Україна Incognita», а це означає, 

що книжка давно вже стала добрим і мудрим другом для кожного, хто її 

відкриває. І хоча «друг» у нашому випадку є поняттям збірним – бо творили 

цю книжку десятки людей, фахівців із абсолютно різних епох історії України 

,- від античності до другої половини ХХ століття- проте є спільне, що 

об’єднує всіх авторів. Це бажання і вміння розповісти про наше минуле так 

захопливо, і водночас глибоко, у всеозброєнні наукових знань, що Україна 

перестає бути «землею  незвіданою» ,terra incognita . і землі, часи, історичні 

Герої- від Криму до Карпат, від доби Боспорського царства до початку 

перебудови, від Ярослава Мудрого до Петра Шелеста – постають перед нами 

неначе живі. Пізнати Україну, не забуваючи її суворіші уроки історії - це 

означає правдиво полюбити її. З цього й виходили автори книжки.  

    Тим, хто вже читав її, гадаємо, буде цікаво ще раз зустріти доброго друга; а 

тих ,хто приступає вперше, чекає радість відкриття обличчя Вітчизни.  

 

     63.3(4УКР)       Франко , В.  Спомини / упоряд. 

З.Франко, Є. Паранюк.-Львів : ТзОВ «Дизайн- студія 

«Папуга» ,2015.-112с.,іл.. 

У книжці вперше зібрані спомини про  драматичні епізоди 

життя Василя Франка (1899-1980), записані ним на 

еміграції, куди він виїхав під час Другої світової війни. 

Мемуарні свідчення з різних періодів життя братанича 

Івана Франка, колишнього січового стрільця і свідомого 

галичанина, наочно демонструють гостроту спостережень 

автора, його  безкорисливе служіння  національній справі 

та допоможуть краще збагнути трагічні перипетії  української історії у 

річницю відзначення 100-річчя утворення Легіону українських січових 

стрільців.  

        Для сучасного сиьтача книжка є цінним історико- документальним 

свідченням подій між двома світовими війнами як в Галичині , так і в 

радянській Україні.  

 

 66.3(4ПОЛ)   Бальцерович , Л. 800 дней : краткая 

история великих перемен 1989-1991 / Лешек 

Бальцерович; записал Ежи Бачинский  ; в 

сотрудничестве с  Ежи Козьминским ; пер. с пол.. 

М.Мановой.-Харьков : Золотые страницы, 2014.-204с. 

    В своих руках вы держите уникальное издание. Это не 

просто книга, это – своеобразный план решительных, хотя 

и непопулярних шагов, приведших в конце концов к успіху 

всей страны. Автор книги- знаменитый «отец польських 

реформ» професор Лешек Бальцерович.  



    Имя Лешека Бальцеровича прогремело в конце пришлого века , корда он с 

поспешностью радикального плана стабилизации экономики и структурних 

поебразований, получившего тогда названия  «шоковая терапія» , спас 

экономику своей страны и достиг при  этом феноменальныъ результатов.  

78.303 Данціг Шарль.  Навіщо читати. Есеї / Переклад 

з французької Зої Борисюк.-Львів : Видавництво 

Анетти Антоненко , 2015.-216 с. 

«Читання не суперечить життю. Воно — саме життя, 

життя значно серйозніше, не таке жорстоке, не таке 

фривольне, значно триваліше, більш горде і менш 

марнославне, досить часто з усіма слабкими сторонами 

гордості, сором’язливістю, мовчанням, відступом. В 

утилітарності світу воно підтримує відстороненість на 

користь мислення. 

 Читання нічому не служить. Саме тому воно така велика річ. Ми читаємо 

власне тому, що воно нічому не служить». Поради, прояви ніжності, уїдливі 

зауваження та концепція читання як «брата літератури», вони обоє крокують 

поруч у боротьбі з часом. Це — філософія читання, яка змушує дивуватися, 

захоплюватися та аплодувати; породжуючи лише одне прагнення: (її) 

перечитати. 

82.3(4УКР)               Качалаба, Петро.  Персонажі 

української міфології в ілюстраціях/           П.Качалаба.-

Черкаси: Брама, вид.Вовчок О.Ю.,2004.-80с.;іл..   

   Книга Петра Качалаби –своєрідне авторське трактування 

образів божеств, духів, героїв. Які приходять до нас з 

пісень, переказів, казок тощо. Донедавна багато  джерел 

пропонували нам художні образи, які «побутували» в 

міфах. Автор пропонує своєрідний погляд на цю тему, 

ділиться  своїми пошуками, науковими дослідженнями.  

    Видання стане доречним усім . хто цікавиться як історичним минулим 

нашої країни , так і її легендами та міфами.  

   82 (4УКР)-кр     Васильчук, Микола. В 19 За голосом 

навздогін : [авто] біографічна повість з Демуцьким у 

центрі.- Коломия : Вік , 2015.-176с. 

  Книжку присвячено життю й подвижницькій праці 

фольклориста і хорового диригента, організатора 

ахматівського народного хору Порфира Демуцького  (1860-

1927). Автор змалював постать Демуцького на тлі власних 



вражень від сприйняття Жашківщини другої половини 1080-х років.  

 

    83.3(4УКР)6-8-кр   Матеріали четвертих  

Всеукраїнських Єфремовських читань; Черкаси, 5-6 

жовт.,2006р. / Редкол.: Поліщук В.Т. (відп. Ред.) та ін.. -

Черкаси : Брама- Україна, 2007.-172с.: У надзаг.: МРН 

України, ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, Осередок НТШ в 

Черкасах.-На тит. арк..: До 130-річчя з дня народження 

Сергія Олександровича Єфремова.-Текст: укр.. 

   У збірнику вміщені наукові статті, виголошені на 4-х 

Всеукраїнських Єфремовських читаннях, які відбулися в 

Черкасах і на Катеринопільщині 5-6 жовтня 2006 року й були присвячені 130 

–річчю з дня народження видатного вченого і громадського діяча, академіка 

С.О.Єфремова.  

      В уміщених розвідках досліджуються різні аспекти життя науково - 

творчої і громадської діяльності подвижника. 

      Видання адресується науковцям, викладачам, учителям і студентам, усім, 

кого цікавить  українська культура, література й історія. 

   83.3(4УКР)1-8 Нечуй- Левицький      «Іван- Нечуй –

Левицький : Постать і творчість» : Збірник праць 

Всеукраїнської наукової конференції.-Черкаси.: Вид 

.Ю. Чабаненко, 2008.-550с. 

   У збірнику вміщені статті учасників всеукраїнської 

наукової конференції, присвяченої 170 – річчю з дня 

народження класика української культури Івана 

Семеновича Нечуя- Левицького . проблематика 

досліджень є вельми різноманітною: теоретико- 

літературні, історико- літературні, мовні аспекти, 

інтерпретація текстів і порівняльні студії, фольклористика, етнографія та ін..  

     Видання адресується науковцям, викладачам, учителям і студентам, усім, 

кого цікавить українська література і культура.  

83.3(4 

УКР)              Панченко , Володимир Є. Кільця на 

древі / В.Є. Панченко.-К.: Кліо    ,2015.-560с. 



  До нової книжки літературознавця Володимира Панченка увійшли 

дослідження, що висвітлюють несподівані аспекти інтелектуальних біографій 

та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового,  Юрія 

Яновського, Леоніда Первомайського, Ліни Костенко, Миколи Холодного, 

Юрія Андруховича… Автора цікавить складна (часом навіть химерна!) 

«геометрія» кілець на древі літератури, на древі індивідуальної творчості, на 

древі пізнання літератури, – і саме вона визначає наскрізний сюжет книги.  

83.34УКР1   Конинський О.Я. Тарас Шевченко - 

Грушківський. Хроніка його життя.-К.:ТОВ 

«Видавництво »КЛІО»,  2014.-672с.:іл..  

        Кониський Олександр Якович (1836 - 1900) 

прислужився рідній культурі як письменник, історик 

літератури, публіцист, критик. Десять років життя 

присвятив дослідник створенню книжки про Т. 

Шевченка. Критичне осмислення витоків біографії 

Кобзаря, популярна, белетризована форма викладу 

привернули увагу сучасників Кониського і, безперечно, 

зацікавлять читачів сьогодні.  

 

83.3(4УКР)-8       Леонід Ушкалов. Тарас Шевченко 

– Харків: Фоліо, 2009. – 123 с. – (Знамениті 

українці). 

    Він народився кріпаком, був круглим сиротою і 

тільки у 24 роки став вільною людиною. Ці факти 

відомі всім. Але не всі знають, що молодий Шевченко 

входив до санки-петербурзького мистецького 

бомонду, відвідував оперу, був бажаним гостем у 

багатьох кращих домах, любив жінок, навіть думав 

оженитися. Саме такий – маловідомий – Тарас постає 

зі сторінок цієї книжки. Автор показує не просто геніального поета, а 

передусім людину – людину, яка любила життя у всіх його проявах, яка 

страждала від несправедливості, яка так хотіла щастя і яка, зрештою, була 

такою нещасливою.  

83.3(4УКР)6-8   На полі чести: У2кн.-Кн 11 : Наш 

сучасник Євген Сверстюк / Упорядник Василь 

Овсієнко.-К.: Тов «Видавництво «Кліо», 2015с. +24с. іл.. 

 



      У книжці зібрано спогади і прижиттєві свідчення сучасників про Євгена 

Сверстюка. Майже сотня осіб – обтяжених роками, досвідом та званнями і 

зовсім молодих – діляться враженнями від спілкування з цією видатною 

особистістю нашого часу. Провідний діяч шістдесятництва, в’язень сумління, 

літературознавець, філософ, редактор християнської газети «Наша віра», 

сумлінний громадянин і щирий християнин постає перед нами завжди  

усміхненим з десятків знімків. 

83.3(4УКР)   Коляда І.А. Володимир Сосюра / 

І.А.Коляда, Ю.І.Коляда.- Х.:Бібколектор, 2015.-119с. 
 

Доля видатного українського лірика, лауреата 

Шевченківської премії 1963 року Володимира Сосюри 

тісно пов’язана з подіями Жовтневої революції і 

громадянської війни в Україні, громадським та 

літературним життям 20 – 50-х років ХХ століття. Його 

творчий шлях був драматичним. Якщо першим збіркам 

Сосюри притаманна романтика боротьби й кохання, то 

пізніше він відчуває внутрішнє роздвоєння («комунар і націоналіст»), 

неможливість поєднати відданість революції з почуттям національного 

обов'язку. У 1951 році за вірш «Любіть Україну» поета звинуватили у 

«буржуазному націоналізмі», перестали друкувати його твори. І сьогодні 

яскрава щира поезія В. Сосюри має багато шанувальників, як і раніше, вона 

чарує своєю задушевністю, теплотою і правдивістю почуттів. 

 

83.3(4УКР)              Коляда, І. Максим Рильський / 

(Коляда та Ю. Коляда).-Х.: Бібколектор, 2015.-120с. 

1,4, 16, 20,25,26. 

          Видатний український поет, перекладач, публіцист, 

громадський діяч, академік АН України понад 50 років 

працював у літературі і залишив нам велику спадщину. 

«Поет – це людина, що палко любить слово, як 

найгострішу зброю», – говорив Рильський, і він дійсно 

був «володарем слів ясних і мудрих». Його поезії 

сповнені щирістю, відвертістю, пронизані мотивами любові до усього 

сущого. «Читачу! Поглянь, усміхнись: я твій, я не вмер, я живий!» – ці слова 

спадають на думку, коли читаєш безсмертні вірші Максима Тадейовича 

Рильського. 

83.3(4УКР) -8           Синівське : До 80-ти річчя 

Б.Олійника/ упорядкув.Вікторії Костюченко.-

К.Либідь,2015.-384с.іл 

   Видання присвячено 80- річному ювілею визначнеого 

поета сучасності, одного з  найяскравіших представників 

українського шістесятництва, лауреата Шевченківської 



премії, громадського іполітичного діяча, академіка НПН України , Героя 

України Бориса Олійника.  

      Найкращі вибрані поезії та нові твори Майстра, що увійшли до книги,- це 

своєрідний поетичний звіт Сина перед народом у формі відвертої розмови, 

пророчих одкровень. Ця художня подорож до малої батьківщини, згадка про 

рід і родину, філософські розмисли про життя , прагнення збагатити 

мислення сучасника історичною пам’яттю, прихований дешевний біль за 

рідну землю, рясно скроплену людськими кров’ю і сльозами, тривоги і світло 

дня  нинішнього. 

   Для широкого читацького загалу. 

 83.3(4УКР)             Дзюба, Іван.   У літературі й навколо : 

З боргів давніх і новонабуваних / І. Дзюба.-К.: Либідь, 

2015.-424с 

    Колишніх «шістдесятників» , мабуть , не буває. Тож автор 

цієї книжки чимало років поспіль щиро переймається 

проблемами, котрі часто- густо виходять за межі літературні, 

наближаючись до масштабних буттєвих узагальнень.  

  Для широкого читацького загалу.  

 

   84.4УКР6-4   Тулуб, З.П.  Стихи моей молодости / 

З.П.Тулуб.- К.:Жнец, 2009.-160с. 

       Вперше до читача приходять ранні поезії відомої 

української письменниці Зінаїди Тулуб (1890-1964). Авторки 

історичних романів «Людолови» та «В степу безкраїм за 

Уралом». До книги увійшли написані російською мовою 

твори  1910-1917 років, окремі з яких друкувалися у тодішній 

пресі. 

     Дочка поета Павла Тулуба, якого називали «Айвазовським 

російської поезії», Зінаїда Тулуб у цих віршах постає тонким 

ліриком, що здатний втілювати в тексті побачене гострим зором художника ; 

ці пластичні образи, точні психологічні деталі, проникливі почуття свідчать 

про  безперечну поетичну обдарованість. 

      Почуття молодої киянки початку ХХ століття стають для нас набагато 

ціннішими з огляду на подальшу трагічну долю письменниці. Репресована 

сталінським режимом 1937 року, відбувала вирок в ярославській тюрмі, на 

Колимі , на засланні у Казахстані, в 1956 році Зінаїда Тулуб була звільнена « 

за відсутністю складу злочину».  

 

 

 



 

  84.4(УКР)6-5 –кр  Леушина , Валентина. Пишаюся , що я 

українка /В.Леушина.-Черкаси :»ІнтролігаТОР», 2005.-

192с. 

У книзі Валентини Леушиної «Пишаюся , що я українка» 

презентовано твори , в яких авторка висвітлює проблеми 

сучасного життя української глибинки. Прославляє мужність 

земляків- героїв, учасників бойових дій на Сході та виражає 

любов до батьківщини.  

Це друга книга В. Леушиної з м. Жашкова на Черкащині.  

 84.4УКР6-5     Олексенко, В.А. Крик : Поезії, прозаЄ 

поезографіка / Олексенко В.А..- Черкаси : Брама,2001.-

40с. 

       Це друга збірка поетичних творів черкаського 

художника. Пережите, наболіле, усвідомлене виввалось з- 

під пензля майстра сильним творчим криком, втілилося у 

поетичні строфи. Митець звертається до сили слова, втілює 

її у графіці та поезографіці.  

    Видання заінтригує усіх , кого цікавить сучасна 

українська поезія. 

   84.4УКР6-5      Кобзаренко, Валентина Плай.-Черкаси 

:»ІнтролігаТОР», 2015.-72с. 

     «Плай» - третя поетична збірка автора. Знайомтесь із нею 

( як і з двома попередніми – «У храмі серця» та 

«Віртуальний діалог»), читач матиме змогу долучитися до 

чистих духовних джерел. До глибокого національного 

усвідомлення та пірнути у красу. Яка пропри  будь-які 

складності допоможе долати круті й небезпечні життєві 

стежки. 

 

84(4УКР)1  Шевченко Т.Г. Кобзар : вірші та поеми в 

нових перекладах російською мовою / 

Т.Г.Шевченко;упоряд. І передм. В.Г.Крикуненка.-

Чернівці : Букрек,2014.-584с.:іл.. 



У цьому виданні «Кобзаря» читачам вперше в ХХ! Столітті пропонують нові 

перекладацькі інтерпретації віршів та поем великого українського поета. 

Упоряднику за сприяння Бібліотеки української літератури в Москві вдалося 

зібрати та підготувати до видання нові переклади поезії Т.Г.Щевченка, які 

зявилися на рубежі тисячоліть, ознаменувавши таким чином черговий етап 

пізнання безсмертного поетичного спадку Т.Г.Шевченка російською 

перекладацькою школою пострадянського періоду.  

84.4УКР6-4                  Тисовська, Наталя. Двокнижжя : 

Романи / Н. Тисовська.-К.: Наш   час, 2015.-512с. 

  У пропонованій читацькій увазі книжці під однією 

обкладинкою зібрані найцікавіші детективно - пригодницькі 

романи лауреатки літературного конкурсу «Коронація слова 

2011 Наталі Тисовської. Разом з героями читачі «Двокнижжя» 

розплутуватимуть загадки не тільки в Україні, а й у далекій 

заокеанській Буремній Затоці.   

 

 

84.4УКР6-4                Луків, Микола Володимирович. Росте 

черешня в мами на городі :   Поезія/ М.Луків.-К.: 

Криниця, 2015.-576с.  

   Книга «Росте черешня в мами на городі» - своєрідний 

підсумок багаторічної творчості праці лауреата багатьох 

всеукраїнських і міжнародних премій, заслуженого діяча 

мистецтв України поета Миколи Лукова. До неї увійшли 

кращі твори громадської та інтимної лірики, поезії пейзажно- 

настроєні й медитативні, переспіви і переклади з літератур  

братніх слов’янських народів. 

 

 

         84.4УКР6-5               Горлач, Леонід    Скрижалі : Іст. 

романи  у віршах         /Л.Горлач.-                     К.:АВІАЗ, 

2015.-806с. 1. 

«Скрижалі – видання в чомусь унікальне. Автор, відомий 

український письменник Леонід Горлач, упродовж кількох 

десятиліть роботи створив цілу поетичну  епічну панораму 

вітчизняної історії : від  напівлегенарної доби діянь київських 

князів Аскольда та Діра, великого зодчого Ярослава 

Мудрого,активного учасника гуситських воєн новгород- сіверського князя 



Сигизмунда Корибутовича – до козацької героїки Івана Сірка, від епохи 

одного з найпотужніших гетьманів Івана Мазепи- до легендарного 

характерника козака Мамая.  

       Віршовані романи відзначаються глибоким знанням історичних  джерел, 

пластикою слова і вірністю класичним принципам романістики.  

84.4УКр6-5-кр                Весна!..: альманах до 

журналу»Апостроф»/ Ред. С.П.Левченко.- Черкаси: 

Інтроліга ТОР ,2015.-   1 

  У цій дурній круговерті війни,де вбивають людей 

«грады» і «буратіно» . де божевілля зради стає нормою, 

де віра перетворюється в пилюку перемішану з кров’ю, 

потом і мізками. Де будинки- могили волають до неба. 

Де діти за свистом знають куди впаде снаряд , де пусті, 

байдужі очі спостерігають за цим усим . а масні пальці 

рахують мільйонні прибутки в зелені , не хочеться 

вірити , що музи мовчать. А вони  і не мовчать, і 

приклад тому черговий другий випуск альманаху 

«Апостроф». Поети вірять у високу місію чистого мистецтва, в те, що  люди 

почнуть читати книжки, а не похапливо ковтати інформацію з інету , що 

митці не втрачатимуть совість і честь. І талант в гонитві за товстим шматком 

премії чи званням народний . Що. Врешті, Буратіно буде тільки лялькою, а 

град падатиме з неба крижаними бурульками.  

 Отже, весна, панове. Хай живе весна!.  

84.4УКР6-4                   Шевчук Валерій Олександрович. 

На березі   часу : Ті, котрі поруч: Спогади про сучасників 

/ В.О. Шевчук .-К.:Либідь,2015.-576с 

    Книга є черговою ланкою спогадового циклу «На берез і 

саду». У ній автор- письменник, літературознавець та 

історик- подає есеї, де докладно описує літературне 

середовище 1960-1980-х років, у якому  йому довелося 

обертатися. Це житейські історії про людей. які впливали на 

події в країні, її долю та історію. У першій частині йдеться 

про письменників- перед шістдесятників (П.Тичина, М.Лукаш, Б.Антоненко - 

Давидович, П. Загребельний та ін..), у другій – літераторів покоління, до 

якого належав автор,-  шістдесятників.( Є.Гуцало,В.Дрозд, Г. Тютюнник, І. 

Дзюба та ін..) і пост шістдесятників. Цінність книжки полягає не тільки у 

жваво написаних мемуарах , а й у поданих документальних матеріалах, що 

стануть у пригоді дослідникам феномену українського шістдесятництва.  

    Для широкого кола читачів.  



 

84.4УКР6-5  Сверстюк Є.О. писані синім крилом / 

Упоряд. Олена Голуб.-К.: ТОВ « Видавництво 

«КЛІО», 2015.-256с. 

Євген Сверстюк — (1928-2014) — літературознавець, 

поет, доктор флософії, диседент, один із лідерів 

українського руху опору 60-70-х рр. ХХ ст. Збірка 

вмістила поетичний доробок часу ув’язнення і заслання 

(70-80-і), юнацької пори «З зеленого шуму» та часу 

формування феномену «шістдесятництва». Тут можна 

побачити знайоме із публікацій і нововідкрите із 

рукописів автора.  

 Як поет, він раптом стає невловимим, як Сковорода, таємничим і наче 

незнаним, переповненим шляхом і далеччю. Автор цієї книги вщерть 

сповненої духом високого офірного ідеалізму, воліє бути Лицарем із Шпагою 

у відкритому всім вітрам безмірі світу. Його Шпага — Слово, священна 

зброя лицаря правди і краси.  

 

84.4УКР6-4   Кулішенко Г.І. Дерева нашої юності 

шумлять !...: спогади, ст.. вірші, док., світлини/ Галина 

Кулішенко; упоряд. Ю.М.Кулішенко.-2-ге вид.,перероб.-

Київ : Криниця, 2015.-240с.: іл.,порт.  

Цю книгу названо за повістю-спогадом „Дерева нашої 

юності шумлять!..‖ Г.І. Кулішенко – сільської вчительки із с. Байрак 

Диканського району на Полтавщині.  

      До видання включено записи різних років, самобутні вірші, роздуми, 

популярні пісні, улюблені вислови, рецепти і поради тощо. На його сторінках 

оживають яскраві, а головне – невигадані риси світогляду і характерів селян 

та української сільської інтелігенції 1920-х – 1980-х рр., і саме на 

Лівобережжі за часів радянської влади. НЕП, колективізація, голодомор, 

Велика Вітчизняна війна... 

     Той час і ті люди стали вже нашою історією, яку ми прагнемо знати, 

зберегти і передати наступним поколінням українців, щоб не забути її гіркі і 

світлі уроки.  

     Бувальщини із життя учнів, колег-учителів, рідних і близьких людей –  

часто драматичні і навіть трагічні – у книзі відтворено в автентичному як 

побутовому, так і мовному середовищі, з найменшим втручанням у тексти.  

      Ілюстративний фотоматеріал робить видимими описи Галини Кулішенко 

і доповнює їх вже призабутими і тим більше дорогими реаліями; висвітлено і 

початок ХХІ ст. 



      На прикладі однієї долі і одного села, його родів і родин читач поринає у 

світ традицій, життєвих інтересів, звичаїв, радостей і тривог простих 

українців, а отже – буття українського народу середини ХХ століття.  

     Видання адресоване не тільки фахівцям (педагогам, краєзнавцям і т. д.), 

але й широкому колу читачів.  

 

84(4УКР)6-кр           Черкаський конкурс усмішок на 

призи Павла Глазового -2004     /Пілотний проект.-

Черкаська обл..газета «Нова доба:».-36с 

У цю книжечку ввійшли лише дещиця з найдобірніших 

гуморесок черкащан, котрі надіслали свої твори на 

оголошений газетою «Нова доба» конкурс віршованих 

усмішок на призи видатного українського гумориста 

Павла Глазового. 

   Цей пілотний проект «Черкаських усмішок» є однією з 

перших спроб відслідкувати творчість самодіяльних 

гумористів  Черкащини та представити її широкому 

читацькому загалу.  

     

84.4УКР6-4 –кр        Герасименко, Іван Іванович. Бидло / 

І.І.Герасименко.-Черкаси :   Інтролігв ТОР, 2015.-84с 

  У книзі «Бидло» автора зі Сміли Івана Герасименка 

розкривається суперечність поколінь, а саме сучасники у 

полеміці з літніми людьми пізнають істину життя шляхом 

сприйняття їх досвіду та мудрості. Це третя книга автора.  

 

 

 

 

 

 84(4УКР)6-4     Роздобулько, Ірен. Ранковий  

прибиральник : Роман / І. Роздобудько.-К.: Нора- Друк, 

2015.-224с.  1 

 

Це історія ранкового прибиральника в мальтійському готелі, 

на екзотичному острові у Середземному морі. Як і чому 

туди потрапив наш земляк? Чи варто шукати химерного 

щастя в далеких світах, якщо втекти від себе — неможливо? 

Герой «Ранкового прибиральника випадково знаходить в 

одному з номерів готелю свою улюблену книгу — «Три 

товариші» Ремарка — й починає захопливі пошуки хазяйки книги. 

Віртуальне кохання перетворюється для нього на довге повернення до себе.  

 

 

 



 

 

 

84.4УКР6-4    Роздобудько , Ірен. Ґудзик : Роман / І. 

Роздобудько.-К.: Нора- Друк, 2015.-224с.  1 

       Фатальна зустріч у мальовничому куточку карпат 

змінила життя головного героя Дениса. Він пройшов всі 

кола пекла в Афганістані, але вижив. Через кілька років 

ми знову бачимо Дениса, але  тепер він – успішний 

керівник рекламної компанії. Проте колишнє  кохання 

знову увірвалося в його  життя.  І все летить шкереберть.  

       У цьому романі немає смертей і катаклізмів, але 

трагічне непорозуміння між головними героями спричиняє драматичні події. 

Кожен герой книги по –своєму прагне щастя та не вміє цінувати подарунки  

долі. А тим часом янгол грає маленьким загубленим ґудзиком…  

 

84.4УКР6    Доляк, Наталка. Чорна дошка : Роман / 

Н.Доляк.-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2014.-368с. 

 

Страшні видіння приходять до Сашка у снах. Висушені 

голодом жінка і маленькі діти зазирають йому в обличчя 

скляними очима, німотно благають про допомогу, 

простягають до нього руки... 

 Лесь Терновий, прадід Сашка, має що розповісти онуку 

про цих людей. Бо він — один із них. Один з тих, хто 

вижив, пройшовши через пекло Голодомору 30-х років 

 

84.4УКР6      Лис, Володимир.  Країна гіркої ніжності : 

Роман / В. Лис. Х.Клуб Сімейного Дозвілля, 2015.-

368с. 

 

Три покоління однієї родини, три жіночі долі, три 

щемливі історії, з яких складається вже історія власної 

країни в жорсткому й несентиментальному ХХ столітті. 

Даздраперма, дочка радянського чиновника, у 30-ті роки 

пройшла крізь пекло дитбудинку для дітей ворогів 

народу, а згодом опинилася у вирі повстанської боротьби 

на Волині… Її донька Віталія, витончена естетка та прихильниця поезії, 

понесе свій хрест – кохання до кримінального авторитета та боротьбу із 

власною пристрастю. І навіть молодша, онука Олеся, не уникне випробувань, 

коли разом із Майданом до її життя ввірвуться кохання та зрада… Кожна з 

цих жінок проживає власне життя сповна – із його болем і радістю, гіркою 

ніжністю та любов’ю, від якої, мов напнута струна, тремтить душа…  

 



84.4УКР6-4     Корній, Дара. Зірка для тебе : роман / Д. 

Корній.-Х.: Кн. Клуб Клуб Сімейного Дозвілля, 2014.-

304с. 1 

Вона — Зоряна, Зірка. Він — Сергій, Лічозір. Ці двоє дивні, 

і вони не могли не зустрітися, хай навіть ця зустріч 

принесла обом страждання, історія їхнього кохання 

почалась як чудесне визволення зі світу самотності, страху 

та гріха. Ці двоє пізнали божественну радість і єднання 

душ. Але невдовзі настануть часи туги, і вони мають 

подолати їх любов`ю, якої ще не було: ось вона, беріть, 

володійте, ця зірка — для вас. 

 У цій книзі є вс е, що має бути в класичному романі. Ціла галерея образів: 

він і вона, Сергій і Зоряна — знедолені герої, які зберегли людяність у 

нелюдських випробуваннях. Його друг Арсен та її подруга Лєрка, бабуня і 

тітка, чуйний професор і добросерда прибиральниця… Є в романі загадки 

імен, секрети вчинків і велика таємниця народження. Тут багато мандрів у 

просторі й часі, справедливість і кривда, вузькі стежки й розкішні сади. Є 

буття і небуття. Єдине, чого немає, — фальші, натомість є правда, власне, 

«Зірка для тебе» — це і є правда, гірка і чиста, про нас усіх, про кожного. 

Настояна на гріхах і спокутах, витримана десятиліттями у потаємних шафах, 

вона нарешті вивільнилася. 

 

  84(4УКР) 6-4   Корній , Дара. Зозулята зими : Роман / 

Д.Корній, Т. Владмирова.-Х.: Кн. Клуб Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2015.-356с 

Ніч. Степ. Сніг. Зима. І в яку історію ти знову 

вплуталася, Руслано? Що (чи хто?) вело тебе, коли 

опинилася новорічної ночі посеред засніженого 

безмежжя й наштовхнулася там «випадково» на самотню 

маленьку дівчинку, зовсім замерзлу? Довкола нікого. 

Ані живих, ані мертвих. Лишень стужа, місяць вповні та 

замети. Що маля тут робить, одне-однісіньке? З цієї 

зустрічі починається химерна, загадкова та зовсім не 

казкова зимова історія. Провінційним містечком прокочується серія 

загадкових вбивств, у які виявляються вплутаними малі діти, давно мертві 

діти… Хтось безжальний та жорстокий, вважаючи себе Богом, склав 

сценарій помсти, і він не зупиниться, поки не вб’є останнього зі «списку 

приречених». 

 

 

 

84.4УКР6    Куява, Жанна. Гордієві жінки : роман / Ж. 

Куява.-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015.-288с. 

 

 



Три сестри, Софія, Лія і Мія, багато років живуть на віддаленому хуторі. їхні 

найближчі родичі, дід Гордій і бабуся Устя, померли, ще раніше померла їхня 

мати Марія, яку дівчата майже не знали. Про неї в будинку нагадує 

«червона» кімната, повна маків — на картинах, рушниках, у книжках... Три 

сестри не ставлять зайвих питань і взагалі мало спілкуються одна з одною — 

так їх виховав дід Гордій. Живуть як живеться, та настає день, коли священна 

для них «червона» кімната відкриває неймовірні родинні таємниці. І Гордієві 

жінки наважуються нарешті круто змінити своє життя... 

 

84.4УКР6-4     Талан, Світлана.  Коли ти поруч : Роман / 

С.Талан.-Х.: Кн. Клуб Клуб Сімейного Дозвілля, 2015.-

352с. 

 

 

Льоша хотів бути з Дашею в радості та в горі, у багатстві 

та в бідності, але не у хворобі… Коли близька подруга 

видала її таємницю, коли власні батьки відсахнулись від 

неї, як від прокаженої, – хто його засудить? А вони ж 

могли жити разом довго та щасливо чи померти в один 

день – загинути тоді, на зануреній у туман трасі. Того дня Даша, самовіддана 

медсестра, сама спливаючи кров’ю, вибралася з понівеченого в аварії 

«жигульонка», щоб надати допомогу тим, хто її потребував. Так вона 

заразилася. Даша не знає як, але вона повинна жити далі!  

 

84.4УКР6-4    Талан , Світлана. Розколоте небо : 

Роман / С.Талан.-Х.: Кн. КлубКлуб Сімейного 

Дозвілля, 2015.-352с. 

       Україна, 1930-ті роки. Варя виросла в заможній 

родині, у якій вміли та любили працювати, тому й 

господарство мали міцне. Але прийшли інші, лихі часи. 

Почалася колективізація, і все, що люди заробили своїм 

потом, потрібно було віддати... Хіба ж хто знав, яка 

страшна біда чекає на ці щедрі землі? Годі було уявити, 

що голодна смерть спустошить все навколо. Втративши 

чоловіка, родичів, Варя залишилась сама з маленькими дітьми. Хто зможе їх 

врятувати? 

 

 

 84.4УКР6-4  Бажання поверненню не підлягають : 

Роман / А. Тарнава.-К.: К.: Нора- Друк, 2015.-200с. 

 

 

 



Успішна кар’єра, подорожі, романтика — це бажання, які досяжні для будь -

якої жінки, але часто ми забуваємо про них серед численних щоденних 

клопотів.  

         Головна героїня Леся піддає сумніву традиційні стереотипи і раптом 

вирішує спробувати щось ризиковане і несподіване для себе — жити так, як 

їй хочеться. 

        На своєму шляху вона мусить подолати власні сумніви і страхи, але 

будучи позитивною людиною з добрим серцем і почуттям гумору, врешті-

решт розуміє, що цілком щаслива.  

 

84.4УКР6  Шкляр, Василь. Чорне сонце : Збірка / В 

Шкляр.-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015.-304с. 

 

   Книга Василя Шкляра. Як він сам розповідає про цю 

книгу: «Це невеличкий роман про сучасну війну, 

власне про бійців полку „Азов― — „ЧОРНЕ СОНЦЕ― та 

повісті і новели різних років.» 

 

 Російсько-українська війна - очима бійця полку 

"Азов".  

 Хто і навіщо затягує криваву драму? Чому гинуть 

найкращі? Чому гинуть найкращі? Чому місцеві 

вважають своїх визволителів ворогами? Яким наш герой бачить майбутнє 

Вітчизни? Глибока, сповнена смутку, болю й надії оповідь хлопця, якого 

честь і сумління змусили взяти до рук зброю. 

 До видання ввійшли твори "Чорне сонце", "Танець під чортову дудку", 

"Крук - птаха нетутешня", "Останній шанс Захара Скоробагатька!", "Високі 

гори в Ялті", "Цілком таємні історії". 

 

84.4УКР6-4     Іванцова , Міла. Ключі від ліфта / Міла 

Іванцова.-Х.: Кн. Клуб  «Клуб Сімейного 

Дозвілля»,2015.-2012.-288с. 

       У шістнадцятирічної Олі не було вибору: її обманом 

заманили до закордонного борделю та примусили торгувати 

власним тілом. У її співвітчизниці Лізи вибір був – і він, як 

виявилося, припав на того, хто прирік Олю на сексуальне 

рабство! Диво допомогло дівчатам утекти на батьківщину, 

але ключами від їхнього щастя доля розпорядилася на 

власний розсуд: віддала їх до рук двох молодих чоловіків, 

із якими подруги застрягнуть у ліфті…  

 

84.4УКР6-4      Печорна,О. Фортеця для серця [Текст]: 

роман/ Олена Печорна. - Х.: Клуб сімейного дозвілля, 

2015.-368с. 



Після загибелі батька та зникнення матері маленька Леся Райська опинилася 

в селі у бабусі, яка була їй не дуже рада. Дівчинка вірила, що колись мама 

повернеться… Єдиною втіхою самотньої дитини стало малювання — Леся 

мала неабиякий хист… але ніхто в селі цього не розумів. Уже доросла, Леся 

залишилася так само нетутешньою для односельців. Вона вміла намалювати 

сніг, дощ і найзаповітнішу мрію — та не могла стати для них більш 

зрозумілою. Одне слово — художниця! Та доля веде дівчину тільки їй одній 

знаними шляхами, і рано чи пізно до Лесі прийде і радість визнання, і 

справжнє кохання, і сенс життя…  

 

84.4УКР6-4 Роздобудько І. ЛСД. Ліцей слухняних  

дружин : роман / Ірен Роздобудько ; передм. 

Т.Вергелес.-2-ге вид.-Харків: Книжковий Клуб «Клуб 

Сімейного Дозвілля»,2015.-320с.: іл..  

 

Сюжет нового роману Ірен Роздобудько «ЛСД. Ліцей 

слухняних дружин», що вийшов друком у видавництві 

«Клуб Сімейного Дозвілля», розгортається навколо ліцею 

в якому виховують молодих дівчат. Ці дівчата в 

майбутньому стануть ідеальними дружинами, але тільки 

для тих, хто заплатить за них найвищу ціну. Дівчина на ім’я Пат – вихованка 

цього ліцею, яку переконують: усе, що відбувається за межами закладу, не 

варте уваги, а справжнє життя полягає у покірному служінні своєму 

майбутньому чоловікові. Та випадкове знайомство із саксофоністом, який 

завітав до їхнього закладу під час розслідування вб ивства однієї з вихованок, 

відкриває їй очі: те, чому їх навчали, насправді омана, існує інше життя – 

вільне та прекрасне. Намагаючись відборонити свою свободу, вона втікає з 

закладу й опиняється на вулиці, до якої зовсім не пристосована. Чи зможе 

вона вижити у світі, про який нічого не знає? 

 

 

84.4УКР6    Лис, Володимир. Соло для Соломії : Роман 

/ В.Лис.- Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015.-368с. 

 

 

      Такий же і новий твір автора «Соло для Соломії». Ця 

книга - історія жінки - від дитинства і до старості - , якій 

випало жити у нелегкі для України часи. Справжня 

красуня, з самого дитинства вона притягує до себе 

чоловіків. Але її фаворитами є лише двоє - Петрусь та 

Павлусь. Кого з них обере дівчина? Що станеться з нею 

після заміжжя? І чи знайде «Соломка» своє справжнє 

жіноче щастя? 

 

 



 

 

84.4УКР6      Дашвар, Люко. На запах м’яса : Роман/ Л. 

Дашвар.-Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015.-368с. 

 

     Вразить читачів і новий роман письменниці «На запах 

м’яса». За об’ємом він майже удвічі більший, ніж всі інші 

романи Люко Дашвар. Книга показує жагу до «м’яса» 

сучасності - жагу до багатства, влади, що йде з самого низу 

людської натури. Саме від цього і тікала головна героїня 

Майя у богом забутий хутір з міста. Тут серед справжніх 

почуттів вона хоче розпочати нове життя. Але чи зможе дівчина позбутися 

тяжіння до м’яса? 

 

84.4УКР6   Дашвар Люко. Мати все : Роман / Люко 

Дашвар; передм. О. Герасим’юк ; худож.О.Маслов.-3-тє 

вид.-Харків : Книжковий Клуб « Клуб Січейного 

Дозвілля»,2015.-336с.: іл.. 

        Назва «Мати все», як і назви усіх книжок Дашвар, що 

побудовані на грі слів, мають неперевершену властивість з 

ювелірною точністю передавати захований у сюжетні лінії 

зміст. В основу роману письменниця поклала реальну 

життєву історію, яку колись побачила на одеському пляжі і 

в якій, переконана письменниця, багато людей побачать 

своє власне невигадане життя.  

 Історія професорської доньки у якої було все: турботлива мама, коханий 

чоловік, гарна квартира, вдосталь грошей — ідеальне життя. Але як всі 

прекрасно знають — «багаті теж плачуть». Підступ і брехня — ось на чому 

«авторитарна» мати побудувала родинну ідилію.  

 Все життя Іветта присвятила хворому синові Платону. Старша дочка Ліда 

змушена, як і мати, доглядати за братом, жертвуючи всім. А мати вирішила 

купити сину живу ляльку, яка б задовольняла природні потреби юнака. Так у 

родині з`явилася Рая, і… Світло однієї любові розігнало морок іншої.  

 Саме тепер Ліда дізналася, що Платон і сільське дівча не єдині маріонетки в 

руках Іветти! 

 

84.4УКР6-4 

                Курков, Андрій. Гра у відрізаний палець / 

А.Курков.-Х.: Фоліо,         2015.-537с.  

     1997 рік... У Києві на даху будівлі СБУ знайдено 

труп. Установити особу загиблого виявилося нескладно: 

це відставний генерал, радник президента з питань 

оборони Броницький. Але ось що цікаво: у трупа чомусь 

відрізаний великий палець на правій руці... Розслідувати 

цю незвичайну справу доручено молодому лейтенанту 



міліції Віктору Слуцькому. У ході слідства доля зіштовхує його з Ніком 

Ценським — колишнім військовим перекладачем. З часом вони починають 

розуміти, що втягнуті в таємну і жорстоку гру спецслужб України та Росії, 

які вийшли на слід величезних грошей колишнього КДБ. Не раз піддаючи 

своє життя смертельній небезпеці, Віктор і Нік не відразу усвідомлюють, що 

вони всього лише пішаки в цій грі...  

    84(4РОС)6-4      Богданова, Ирина.  Айва в сарафане : 

Роман / И Богданова.-К.: Основа, 2006.-352с. 

    Александра считала себя счастливой женщиной. 

Любимая работа, замечательный муж, котрого она знала с 

детсва, настоящие друзья.  

     Его величество Случай прервал цеп солнечных днгей в 

жизни Александры. Она с радостью отправляется в 

командировку , чтобы вдали от Киека все взвесить и 

принять решение.  

   Герои книги пройдут через предательство, боль разлуки, клевету, 

обвинение в убийстве.  

 

84(4РОС)6-4   Трауб, Маша. Тетя Ася, дядя Вахо и 

одна свадьба : Роман / М.Трауб.-М.:Эксмо, 2014. – 

320с. 

 

Здесь кофе бывает трех видов – сладкий, средний и 

несладкий. Здесь жених не догадывается, что приехал на 

собственную свадьбу. Здесь нельзя предсказывать погоду 

и строить планы даже на ближайшие пять минут. И здесь 

есть всѐ, кроме чужих людей и одиночества. Это роман о 

дружбе и верности, терпении и прощении, радости и горе, о времени и 

судьбе. 

84(4РОС)6-4       Трауб, Маша    Вся  la vie / М. Трауб.-

М.:АСТ; Астрель;Полиграфиздат, 2012.-220с. 

 

Жизнь современной женщины…  



 Дети, муж, работа, плита, снова дети. Рутина, скука, серые будни. 

Журналист и писатель Маша Трауб готова показать вам, что это совсем не 

так. Просто надо изменить взгляд на мир – и жизнь заиграет новыми 

красками. 

 

84(4РОС)6-4  4   Трауб, Маша. Руками не трогать 

: Роман / М.Трауб.-М.:Эксмо, 2015. – 320с. 

 

 

Самые интересные и удивительные истории 

происходят в замкнутом пространстве. Стоит 

нескольким людям оказаться в одном помещении – и 

спустя некоторое время начинается фарс, трагедия и 

неизбежная «комедия положений». И порой не 

знаешь, то ли плакать от этого, то ли смеяться. 

84(4РОС)6-4      Райт, Лариса.   Жила - была  одна семья 

: Роман / Л.Райт.-М.:Эксмо ,2012.-384с. 

Жила-была одна большая, дружная семья: мать, отец, две 

дочери и сын. Они нежно и трепетно любили друг друга, но 

— увы! — в жизни редко все бывает гладко и легко. 

 Испытание, которое выпало этой семье, оказалось не из 

легких: судьба, кажется, решила проверить, сколь велика их 

любовь.  

 Сколько же пройдет времени, прежде чем они поймут, что 

не бывает только черного, только белого, только зла и только добра.  

 

84(4РОС)6-4      Райт, Лариса.  И все – таки это судьба  / 

Л. Райт.-М. : Эксмо , 2015.-352с. 

 

 

Что будет, если в перекрестье личных интересов трех 



женщин попадет один мужчина? Бедняжке наверняка не поздоровится, и 

лучшее для него - побыстрее уносить ноги. А судьба уж сама расставит все 

по своим местам.  

84.4РОС6-4    Вильмонт, Екатерина. Со всей дури! / Е. 

Вильмонт.-М.: АСТ, 2015.-317с. 

После пережитой трагедии и горького разочарования 

Лада Гудилина начинает новую жизнь. И встречает 

новую любовь, внезапную, счастливую, СО ВСЕЙ 

ДУРИ! 

Но мало-помалу вокруг нее сгущается ненависть, словно 

расплата за счастье. 

Так что же победит: ненависть или любовь? 

 

 

84.4РОС6-4    Вильмонт, Екатерина. Девочка с 

перчиками / Екатерина Вильмонт.-М.Астрель: АСТ 

,2011.-318с. 

 

Странная миссия, возложенная на Тимофея умирающим 

родственником, до крайности его раздражает! Но он даже 

и представить себе не может, в какую круговерть чувств и 

событий вовлечет его встреча с последней любовью его 

покойного дядюшки.  

 

84.4РОС6-4  Вильмонт , Екатерина. У меня живет 

жирафа / Екатерина Вильмонт.-М.: АСТ,2014.-318с. 

У нее налаженная жизнь, любимый муж, собственное дело. 

Но после встречи с человеком, в которого Ия была 

влюблена еще школьницей, жизнь вдруг начинает 

преподносить ей сюрпризы, и зачастую неприятные, а 

порой даже страшные… И как быть со вспыхнувшей вновь 

любовью и горькими мыслями о том, что ты не пара этому 

человеку? 



 

84(4РОС)6-4     Доктор, Нонна. Бентли для королевы : 

Повести / Н. Доктор.-М.: Эксмо, 2011.-256с. 

 

Автомобиль "Бентли"в наши дни - свидетельство 

респектабельности и богатства. Сложно представить, 

олицетворением чего была машина этой марки  в советские 

70-80-е годы! Именно тогда для русской девушки из 

неблагополучной семьи это средство передвижения стало 

символом свободы. На протяжении всей жизни, в кризисные ее минуты, 

Наташа всегда вспоминала о машине и мечтала во что бы то ни стало вернуть 

себе "Бентли".  

84(4РОС)6 Андросова И.С. Бойфренд для няни : 

Повесть / Ирина Андросова.-М.: Эксмо,2010.-288с.-

(Няня- детектив). 

Если бы не развод с мужем и возвращение в любимую 

общагу без копейки денег, Рита Цуцик ни за что не 

согласилась бы работать няней. Она представляла себе 

семью с милыми ангелочками, а оказалась в настоящем 

дурдоме - трое совершенно неуправляемых детей! Рита 

твердо решила уйти, но случилось непредвиденное: пропал Ромка, младший 

из ее воспитанников. Так как дети в этой семье предоставлены сами себе, 

искать третьеклассника пришлось именно няне. Идя по следам мальчика, 

Рита и не предполагала, что окажется запертой в подземелье под торговым 

центром! Но отчаиваться некогда, ведь ей надо найти здесь Ромку и заодно 

соседа - любителя примерять женское белье, которого предприимчивый 

школьник решил шантажировать. Но по чьей вине все они оказались в 

жутком подвале? 

 

84(4РОС)6-4    Машкова, Диана. Я хочу бать с тобой : 

Роман/ Диана Машкова.-М.: Эксмо, 2014.-320с. 

Чем отличаются разводы русских супружеских пар от 

скажем, американских? Пожалуй, тем, чем отличаются 

их бракосочетания. Русские люди- страшне романтики ! 

Ни тебе брачного контракта, ни тебе договореностей по 

поводу имущественных вопросов, главное- любов… 

Поэтому не странно,что Алла Немова не стала 

беспокоиться о том, как делить имущество, корда узнала 



от мужа, что он уходит от нее. Женщину гораздо більше волновал вопрпос , 

что делать с не иссякшим в душе чувством. «Долой обидь, метания! - решила 

Алла.- Нужно во что бы не стало вернуть  любимого!».  

84.4РОС6  Кускова, Алина. Вам хорошо, прекрасная 

маркиза? : Роман / А.Кускова.-М.:Эксмо,2014.-288с.-

(Новогодняя комедия) 

 

Старый актер Заславский и молодой костюмер Катя 

подписали договор, по которому новогоднюю ночь они 

обязались провести в поместье богача Давыдова. 

Катерина должна изображать перед гостями его жену, а 

Заславский - ее отца. Старый актер быстро прикинулся 

маркизом и начал чудить в свое удовольствие. Кате повезло меньше - она... 

влюбилась в Давыдова! Целоваться и обниматься на публику с лжемужем 

оказалось безумно приятно. Но ведь контракт скоро закончится - и, ничего не 

поделаешь, с прекрасным Давыдовым придется расстаться. Неужели 

новогодняя ночь не припасла для влюбленной Кати сказочного сюрприза?  

84(4РОС)6-4    Миронова Н.А. Тень доктора Кречмера : 

Роман /Н.А.Миронова.-М.: Эксмо,2014.-544с. 

 

Он поднял голову и остолбенел: куда делась сутулая 

провинциальная девочка с глазами, полными испуга?! 

Вместо нее к Николаю приближалась высокая, утонченно-

сексуальная женщина. Оказывается, это она — вице-

президент банка, у которого Галынин с товарищами  

вынужден просить средств на телепроект. В Вере Нелюбиной не осталось и 

тени от той, что легко вписывалась иллюстрацией в трактат доктора 

Кречмера об астении! Во всем, абсолютно во всем прогадал Николай 

Галынин, позволивший Вериной сестре соблазнить себя: и любовь потерял, и 

чести лишился, и талант рассеял. Где найти силы вымолить ее прощение?  

84(4РОС)6-4     Чалова , Елена Новая жизнь Милы: 

Роман / Е.Чалова.-М.: М.: Центрполиграф, 2007.-

287с. 

Счастливая обеспеченная жизнь домохозяйки Милы 

неожиданно кончилась – муж-бизнесмен ушел к 

молодой женщине. В последние годы Мила занималась 

только тем, что создавала уют в доме и всячески опекала 

любимого мужа. Теперь же роль хранительницы очага 



предназначалась другой, а Милочка должна была устраиваться в жизни 

самостоятельно. Изрядно помыкавшись, она по совету подруги устроилась 

администратором в платный медкабинет, и неожиданно для нее самой (и для 

ее бывшего мужа) у нее родилась идея создания частного мед ицинского 

центра… 

84(4РОС)6-4    Богданова, Анна. Нежные годы в 

рассрочку : Роман / А.Богданова.-М.: Эксмо,2007.-

320с. 

К пятидесяти годам Аврора Дроздометова вдруг 

осталась наедине с собой. А это для женщины, прежде 

не обделенной вниманием, настоящая катастрофа. Что 

делать? - задала она себе вопрос. Сидеть дома и 

смотреть телевизор? Устроиться работать 

консьержкой? Встречаться с приятельницами ради 

обмена сплетнями? Ничего этого ей не хотелось... 

Настоящее безрадостно и тускло, будущее... Каким 

может быть будущее? Неудивительно, что при таком 

раскладе Аврора с наслаждением принялась вспоминать прошлое: 

родственников, друзей детства и юности, свою магнетическую красоту, 

которая, как казалось сейчас, утеряна навсегда, и любовь - много светлой 

счастливой любви. Ведь все это было, было! Но кто теперь поверит? Может 

быть, тот, кто прочитает мемуары простой русской женщины? И начинающая 

писательница села за компьютер...  

 

84(4РОС)6-4    Зарецкая, Людмила. Судьбы зимней 

вишни : Роман / Л.Зарецкая.-М.:Изд-во «Э»  ,2015.-

352с. 

Алисы Стрельцовой настоящий талант свахи - ее 

брачное агентство "Зимняя вишня" преуспевает! Только 

его хозяйка никак не найдет свое личное счастье… И 

вот наконец на горизонте замаячил герой ее романа! "Я 

хочу этого мужчину, - сказала себе Алиса. - И я его 

заполучу!" То, что Александр Корчагин собирался стать 

клиентом "Зимней вишни", ничего не значило - их 

чувства оказались взаимными, и он даже не стал 

подавать анкету. Алису не покидало ощущение огромного, 

всепоглощающего счастья! Но потом Александр… исчез. Она тщетно 

пыталась его найти, когда вдруг Алисе позвонила бывшая одноклассница 

Лора - невзрачная серая мышка, которую она долго и безуспешно пыталась 

выдать замуж. Лора сообщила сногсшибательную новость: они с 



Александром собираются пожениться! Но накануне злополучной свадьбы 

Корчагина убили… Мир рухнул, жизнь была кончена. Алиса поняла: ей не 

будет покоя, пока она не узнает, что случалось с бывшим возлюбленным. А 

помочь вызвалась подруга Инка, известный криминальный журналист… В 

нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу « Судьба зимней 

вишни ». Чтобы читать онлайн книгу « Судьба зимней вишни » перейдите по 

указанной ссылке. Приятного Вам чтения.  

 

84(4РОС)6  Метлицкая М. После измены : рассказы и 

повести / мария метлицкая .-К.:ООО «Компания 

«ВЕЛМАЙТ», 2014.-384с.-(За чужими окнами. Проза 

М.Метлицкой).  

Что может быть ужаснее предательства близкого 

человека? Того, кто был рядом много лет, с которым 

прошли через все трудности и испытания, вырастили 

ребенка? Как смириться с тем, что он полюбил другую? 

 

Ирина, героиня новой книги Марии Метлицкой, в первую очередь мучается 

от того, что не может простить мужа, не может начать все сначала, сделать 

вид, что ничего не было. Все вокруг говорят, что «поход налево» – дело 

житейское, что все мужчины изменяют, и многие ее подруги, соседки, 

приятельницы прошли через этот ад, кто-то с большими, кто-то с меньшими 

потерями. Но Ирина, как ни старается, не может примерить их опыт на себя.  

 

84.4РОС6  Ломовская Н. Сюрприз для 

Александрины : Роман / Наталия Ломовская.-

М.:Эксмо, 2011.-288с. 

Строгие платья классического фасона, чуть тронутые 

блеском сжатые губы, тщательно выверенные скупые 

движения... Такова Александрина, дочь всемогущего 

Аптекаря, наследница огромной корпорации и 

миллионного состояния. Ее словно заключили в 

прозрачный флакон, точь-в-точь такой, в каком 

продают пилюли в сетях аптек, принадлежащих ее отцу. Но однажды 

девушка вырвется на свободу, потому что ей отчаянно не хватает глотка 

свежего воздуха... 



84(4РОС)6-4  Барская, Мария. Простое чувство : 

Роман / М. Барская.- М.: Эксмо, 2010.-256с.   

 

Известная писательница – автор криминальных 

мелодрам – вполне счастлива: тиражи растут, от 

поклонников отбоя нет, муж – надежный человек, жизнь 

лишена материальных трудностей. И вдруг – случайная 

встреча, после которой героиня постепенно понимает, 

что в ее жизни не хватает простого, но самого главного 

чувства – любви. Мир, полный настоящей страсти, 

приоткрывается перед Таисьей, когда ее путь вновь пересекается с дорогой 

прекрасного незнакомца…  

84(3)-4     Андерсен, Тори .  Русалочка : Роман / Т. 

Андерсен.-М.: Панорама, 2011.-192с. 

 

В одной известной сказке Русалочка полюбила принца, 

спасла его из воды, чуть не погибнув сама, а он, негодяй, 

даже не сказав ей "спасибо", ушел к другой... Одна 

большая оригиналка по имени Адель, которую подруги 

тоже называли Русалочкой, очень боялась, что эта 

история произойдет и с ней. А потому, когда в ее жизни появился 

прекрасный принц, она, конечно, полюбила и даже спасла его... но позже 

отвергла. Так, на всякий случай. Чтобы потом не мучиться... 

84(3)-4      Лестер, Кристин. Превращение в бабочку 

:Роман /К.Лестер.-М.:Панорама, 2011.-192с. 

Как это легко и просто - жить чужой жизнью! Совершать 

смелые поступки, любить, ненавидеть, а еще - быть красивой 

и сексуальной...  

Джейн Эрмингтон до такой степени боялась призраков 

прошлого, так лелеяла старую сердечную рану, что готова 

была пойти на все вплоть до подмены имени, лишь бы не 

сталкиваться лицом к лицу с действительностью. Возможно, игра 

продолжалось бы довольно долго, если бы в один прекрасный момент Джейн 

не поняла, что рискует потерять гораздо больше, чем собственное имя, - 

любовь самого лучшего в мире мужчины...  



84(3)-4     Роллингз , Лайза. Радуга просле дождя : 

Роман/ Л.Роллингз.-М.: Панорама, 2011.-192с. 

 

Рейчел Хаттуэй не испытывала недостатка в поклонниках. 

Однако когда она увидела Эвана, то поняла, что наконец-

то встретила мужчину своей мечты. На первый взгляд он 

идеален. Но на второй... Рейчел не оставляло ощущение, 

что этот загадочный и скрытный мужчина поразительно 

много о ней знает. Чересчур много. Он утверждает, что они родственные 

души и оттого так хорошо понимают друг друга. Однако Рейчел склонна 

доверять лишь собственным ощущениям. Разум подсказывает ей порвать с 

Эваном, а сердце уже твердит о любви к нему... 

84(3)-4     Лоусон , Дж. Забери мою судьбу : Роман / Дж. 

Лоусон.-М.:Панорама, 2010.-192с. 

В размеренную жизнь Сьюзен Джефферс, в которой есть 

все — успешная карьера, уважение и заслуженный 

авторитет у коллег и начальства, жених и счастливое 

будущее на горизонте, вихрем врывается сводная сестра 

Адриана и переворачивает все с ног на голову. И что же в 

итоге? Друзья становятся врагами, на руках 

новорожденная племянница, любовь уходит. А может, это 

еще не все? И жизнь преподнесет новые сюрпризы… и 

новую любовь? Вот только готова ли сама Сьюзен к таким переменам?  

Керуак Дж. У дорозі : роман / Джек Керуак ; [пер. з 

англ. М. Козлової]. –  Харків : Фоліо, 2014. – 480 с. – 

(Карта світу) 

         Джек Керуак (1922-1969) – культовий 

американський письменник, поет, есеїст, чільний 

представник літературного покоління бітників, що 

сформувалося у 1940-х роках у Нью-Йорку і було 

назване ним самим «Beat Generation». За своє недовге 

життя Керуак написав близько 20 книжок, але саме 

роман «У дорозі», створений за три тижні, приніс йому всесвітню славу і став 

класикою американської літератури. Це розповідь про долю і біль цілого 

покоління, побудована як джазова імпровізація. «У дорозі» називають 

«ліричним романом мандрів». Його герої – люди дороги, ті самі хіпстери, 

бітники, які жили духом свободи і насолоди. Їхні цінності – це шлях з одного 

кінця країни в інший, джаз (модний у той час «боп»), кохання, а точніше 

секс, випивка, травка і нічні бесіди-одкровення. Кожне нове покоління 

знаходило у бітників щось своє, і головний герой роману, скализуб, бабій і 



п’яниця Дін Моріарті, і сьогодні мандрує на своєму деренчливому «мустанзі» 

дорогою, яка ніколи не скінчиться…  

84(3)-4                Пазоліні П.П. Нафта : Роман /П.П. 

Пазоліні.-Х.:Фоліо, 2015.-700с.   

      П`єр Паоло Пазоліні (1922-1975) – відомий 

італійський письменник і режисер, що полюбляв 

експериментувати у своїй творчості: він писав вірші, 

романи, сценарії до театральних постановок, нариси й 

кіносценарії. «Я розпочав писати книгу, яка буде моєю 

справою протягом років, може, до кінця життя. Не хочу 

про неї розповідати...; досить сказати, що це щось штибу 

«підсумку» всього, що я пізнав, усіх моїх спогадів». Так 

Пазоліні описав свій останній роман, якому судилося 

лишитися незавершеним через несподівану й трагічну смерть автора. Роман 

«Нафта», розпочатий на початку шістдесятих, у часи світової нафтової кризи, 

робота над яким тривала аж до смерті письменника, у листопаді 1975 року, – 

це великий уривок того, що мало стати романом-monstruum, обсягом 

приблизно дві тисячі сторінок. Це відчайдушні розсліди людської природи, 

вивчення таємниць сексуальності й усе це на тлі розколу розквітлої Італії з її 

зухвалою економічною політикою та таємними змовами у владі.  

84(3)-4                Сей, Шьонагон. Записки в ізголов’Ї / 

Ш.Сей.-Х.: Фоліо,2015.-251с.  

        Сей-шьонагон (966 - 1017) - відома японська 

письменниця. Її "Записки в узголів'ї" - один з кращих 

творів доби Хейан (794 - 1185), написаний у жанрі 

дзуйхіцу - філософського ліричного есе, сповіді. 

Особливості цього оригінального есеїстичного жанру 

літератури середньовічної Японії була необмежена 

свобода авторського письма, без будь-якого заздалегідь 

складеного плану - своєрідне "слідування пензлю", коли 

автор записував в окремих, не пов'язаних єдиним стилем, темою та сюжетом 

розділах (данах) особисті переживання, почуття, емоції, різноманітні 

роздуми, власні філософські міркування, цікаві спостереження тощо. 

Перекладений багатьма мовами, цей геніальний твір "золотої доби" японської 

класичної літератури вже понад тисячу років викликає захоплення багатьох 

поколінь читачів у всьому світі, до числа яких відтепер мають змогу 

долучитися й українці.  

85.53(4УКР)           Підлужна, Алла. Озирнутися в 

радості…/ А.Підлужна.-К.: АВІАЗ, 2015.-136с. 

   «Озирнутися в радості…» - це літературна спроба 

подивитися на прожите життя відомого українського 



актора, посадовця, громадського діяча, народного артиста України  

Олександра Биструшкіна. Цікаві автобіографічні подробиці, період роботи 

столичного театру країни – Театру імені Івана Франка. Огляд кіно робіт 

актора, його творчість у просторі українського радіо, створення аудіо записів 

творів видатних українських поетів. Запис унікального зібрання, першого у 

національній історії- Аудіоантології української поезії- про все на сторінках 

книги. 

      Розповідь супроводжується вишуканими зразками поезій Олександра 

Биструшкіна, багатим фотоілюстративним матеріалом.  

      Розрахована на широке коло читачів, шанувальників мистецтва.  

 

85.33 (УКР)          Сліпченко К.О. Роман Віктюк / 

К.О.Сліпченко.-Х.: Бібколектор , 2015.-212 с 

      Багато говорити про те, хто такий Роман Віктюк ( 

нар.1936р.) , не треба. Зараз його знають не тільки  любителі 

театру, адже там, де він,- неодмінно експеримент, іноді на 

межі скандалу. Його називають генієм і провокатором , а 

квитків на його прем’єри не дістати. Актори на його  

репетиціях плачуть, проте  мріють з ним працювати. Віддані 

шанувальники його таланту не втомлюються ним 

захоплюватися. Але так було не завжди – падінь у бурхливому житті Романа 

Віктюка було чимало, була безвість і було  безгрошів’я. Як же  прийшов 

простий львівський хлопчисько на вершину слави? Як  зміг  довести всім, що 

його театр- це Театр з великої літери, який не сплутаєш з жодним іншим 

театром, бо він унікальний ? 

    У цій книжці розповідається не тільки про життя  знаменитого режисера, а 

й про його вистави. І найголовніше , що цим оповідачем часто виступає сам 

Віктюк. 

 

85.2                       Полянський , Тимур В ’ячеславович . 

Традиційний джаз / Тимур   Полянський.-К.: Муз. 

Україна, 2015.-336с 

Видання висвітлює ранні етапи розвитку джазу, які 

об’єднує поняття «традиційний джаз», розглядає його 

перші стилістичні різновиди та найбільш важливі 

виражальні засоби. В розділі «Глосарій» дається 

тлумачення специфічних термінів з лексикона джазу, які 

зустрічаються в тексті. У розділі «Нотні додатки»  

 представлено музично-ілюстративний матеріал, що 

раніше не публікувався. 



 

 

87.717                           Алієв,О.К.   Останнє життя / 

О.К.Алієв.-К.: Самміт- Книга,2015.-168с 

      Кожна людина . долаючи життєвий шлях. Задає собі 

безліч запитань : як стати щасливим, повернути втрачене 

здоров’я створити міцну сім’ю , залишити післі себе 

повноцінне потомство? Саме ці питання  спонукають її 

отримувати нові знання та постійно шукати інформацію, 

яка допоможе зробити життя якіснішим і комфортнішим.  

    Ця книга написана в жанрі «самопізнання» . вона відповідає на багато 

питань, які сьогодні хвилюють людство. У ній автор намагається поєднати 

науковий підхід і духовне знання . використовуючи їх для  осягнення 

основних життєвих процесів. Примушує замислитися над способом власного 

життя і над тим,  що його формує. Розповідає, як можна позитивно впливати 

на перебіг подій і якісно змінювати своє життя. Відкрийте і ви для себе ці 

знання . які подарують вам  безмежні можливості!  

 Це видання поглиблює систематизовані знання про людину в сучасних 

умовах глобалізації як важливої складової життя. Книга стане підмогою для 

наукових і практичних працівників у сфері соціального життя державної та 

громадської організаці, викладачів ВНЗ , науковців, правників, медиків, 

істориків, економістів, політологів, студентів, аспірантів і докторантів, а 

також усіх, хто цікавиться цими проблемами.  

  

 

 

 

 

                            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. 
 
 


