
           Нові надходження

                                          Шановні користувачі !

    Пропонуємо  Вам  нові  надходження  літератури,  куплені  за  кошти

місцевого  бюджету та обласного бюджету , за  2  квартал 2016 року.

Детальніше дізнатися про новинки літератури Ви зможете  в  районній  д

и т я  ч і й  бібліотеці  ,а  саме зараз :

                               
  Д   Росіцький, Р. Киця-мандрівниця зі старого двору: для 
дошк. та мол. шк. віку / Роман Росіцький; худож. Р. Росіцький. 
- К.: АВІАЗ, 2015. - 48 с.: іл.

Веселі пригоди киці для малят.

Д     Степаненко, Василь. Мала-малесенька Хмаринка : 
оповідання /В.Степангенко;худож. О. Кошель .-К.: Веселка, 
2013.-16с.

Це оповідання про фантазії маленького хлопчика, про уяву і 
спілкування з мальовничимим літніми хмарками. Чого тільки не 
вгледиш на тому небі, і песик, і рибка, і ще багато цікавого. Але 
поспілкувавшись ближче з хмаринкою, наш герой Андрійко ще й 
дізнався багато корисного про природу існування повітряної 

стихії.
Видання щедро ілюстроване Олександром Коханом. Рекомендовано дітям 
дошкільного віку.

http://rdr.salesdoubler.com.ua/in/offer/269?aid=20647&dlink=http://www.yakaboo.ua/mala-malesen-ka-hmarinka.html


Д  Шаповалов, С. Лісовий урок: вірші, загадки: для дошк. та
мол. шк. віку / Станіслав Шаповалов; худож. К.: АВІАЗ, 2015.

-  32  с.:  іл.
  
Герої  казок  Василя  Чухліба  –  ведмедик  Клиш-Клиш  і  павучок  Канапчик,
лисичка Мальвіна і  зайчик Гасанець, цап Бородань і  сорока Чара,  джмелики
Кіндратики і бурундучок Смугастик, мишка Намистина і качка Чомга, їжачок
Топка і Сонячний Зайчик, а також інші мешканці Землі, Неба, Лісу та Річки.
Вони живуть своїм казковим життям у Калиновій світлиці і Золотавому бору,
Суничній  галявині  й  Роменовому  лузі,  Старій  діброві  й  Бобровому  селищі,
Синь-озері та на Зеленому стадіоні.
      Письменник вдало поєднує традиційні художні прийоми народної казки з 
оригінальними авторськими знахідками. Він наділяє тварин людською мовою, 
почуттями, характером і поведінкою, зберігаючи при цьому й те, що 
притаманне природі тварин. Цікаві сюжети, мальовничі подробиці, виразні 
діалоги, тонкий гумор, – все це одразу ж приваблює маленьких читачів.

Д Чухліб, В. Пісня тоненької очеретини: казки: [для 
дошк. та мол. віку] , Василь Чухлыб; худож. К. Іванова. 
- К.: АВІАЗ, 2015. - 52с.: іл.

Кр  Д  Мандрика, Валентина. Дощик : Вірші для 
дошкільнят і мол. Шк. Віку / В.Мандрика.-
Черкаси:Видав.ЧабаненкоЮ.А,2015.-76с.



Література для молодшого шкільного віку

мл 84(4УКР) Артюх,А. Поезії Рудої Киці.- Харків 
: Фоліо, 2015.-48с.:іл.

Нарешті малята та їхні дорослі родичі матимуть 
можливість поринути ,у чарівний світ поезій Рудої Киці, 
побачити життя очима Киці, познайомитися з друзями 
Киці, зазирнути у мрії Киці, посміятися й посумувати, як 
сміються й сумують справжні киці. Сподіваємося, що 
кожен, хто хоч на хвильку відчує світ так, як відчуває 

його Киця, стане трішечки добрішим.
Книжка призначена для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, їхніх 

батьків, бабусь і дідусів, для киць і кошенят.
 мл 84(4УКР)6  Андрусяк, І. Чупакабра та інші зайчики. 
Усе солодший сад / Іван Андрусяк; худож. Марта 
Кошулінська. - Вид. 2-ге, доп. - К.: Фонтан казок, 2015. - 
48 с.

Цікаво, як багато чого може зробити батько для своєї 
дитини. От Іван Андрусяк, наприклад, пише книжки. І 
доволі вдалі, як на думку критиків. Вихідець з покоління 

«дев’ятдесятників», лауреат багатьох українських премій, поважний критик та 
письменник, із появою власних дітей занурився у дитячу літературу, і так вдало 
йому це вдалося, що він не вилізає звідти аж по сьогодні.

мл 84(4УКР)6  Винничук, Б. Історія одного поросятка / 
Юрій Винничук, Кость Лавро; іл. К. Лавро; худож. 
оформленя В. Карасик. - Х.: Фоліо, 2015. - 24 с.: іл.

Це казка про неймовірно спритне Поросятко,яке розвалило 
королівський палац,перемогло лютих розбійників,а потім 
стало-подумати тільки!-капітаном піратського корабля!Ну як
після цього французький король міг втриматися,щоб не 



запропонувати йому руку і серце своєї доньки?Тому нема нічого дивного,що цю
казку вже полюбили діти у Франції,а в Україні було знято мультфільм.Пригоди 
Поросятка ілюстрував чудовий український художник Кость Лавро.І саме з його
ілюстраціями ця казка була уже двічі видана в Парижі.

мл84(4УКР)6-4  Дронова, Катерина.Сузір'я казок та 
розповідей / К.Дронова.-К.:Гамазин, 2014.-64с.

Десь там, у далекому та безкрайньому небі, де зірочки 
складають свої сузір'я - там народжується казка. Вона не має 
межі мріям і фантазіям, правді та щастю, справжній дружбі й
щирим почуттям.

мл 84(4УКР)6-4  Євсеєнко, С. Азбука 
природи: для ст. дошкіл. і мол. шк. віку / Софія 
Євсенко; худож. Софія Євсенко, пер. українською 
Олекси Їзбаша. - К.: Балтія-Друк, 2014. - 46 с.: іл.

    Якщо дитина маленька і ще не знає букв, то зможе 
насолодитися гарними малюнками, а вірші їй 
прочитають дорослі. А якщо добре знайома з 
алфавітом, тоді знайде на кожному розвороті книги 
букву, яка відсутня.

мл84(4УКР)6-4 Олександра Орлова «Подорож до країни
МУРвіль»/О.Орлова.-К.:Гамазин, 2013.-204с.

Ця книжка про котиків. Котиків-лицарів, провідників, 
музикантів, кулінарів та монархів, але не тільки. Її історія 
виявилася настільки багатошаровою, фантастичною, 
смачною, смішною та красивою, що пухнасті герої скоріше
родзинка, ніж основа сюжету.



84(4УКР)6-4 Кононенко , Олексій. Барабашка та всі інші
: про духів добрих і не дуже / О.Кононенко.-Х.:Либідь ,
2013.0128с.;іл.

      Зі сторінок книжки, яка воскрешає забуті сторінки 
народної міфології, постає загадковий світ одуховленої 
природи. Казкові сюжети навчають дітей жити в гармонії з 
довкіллям, поважати старших, цінувати щирість людських 
стосунків. Для дітей дошкільного і молодшого шкільного 
віку.

мл Мензатюк З. Катрусині скарби: Оповідання/Зірка 
Мензатюк.- Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2015.-
40с.;іл 

      Пригоди Катрусі – це сучасні історії про давні народні надбання, які 
захоплено сприймаються дітьми.

Катруся живе у великому місті, а батьки її – мистецтвознавці. Отже, 
розповідає одноліткам, як дивно можуть поводити себе звичайні речі та 

де шукати справжні скарби!

 Мл 84(4УКР)6-5 – Кр  Ткаченко, Сергій Миколайович. 
Лелеченята : Вірші для дітей / С.М. Ткаченко.-Черкаси: 
Вертикаль,2015.-30с.

мл 84.4УКР6-5   -Кр   Солончук, Людмила Леонідівна. 
Вітер у гостях : Вірші для дітей / Л.Л.Солончук.-
Черкаси: ІнтролігаТОР,2015.-32с.
мл84(4УКР)6-5 Ференцева, Ю. Рахівничка для малят: 
для ст. дошк. і мол. шк. віку / Юлія Ференцева; худож. 
Петро Орловський. - К.: Балтія-Друк, 2014. - 31 с.: іл.

   Разом з цією книгою ви та ваш малюк матимете змогу не 



лише читати віршики, а й проведете перші заняття з вивчення цифр. У цьому 
вам допоможуть яскраві ілюстрації та милі віршики, які перетворять процес 
читання на справжнє свято.

                            Література   для середнього шкільного віку

ср 82.3(Вір)  Золотоголова рибкав : Вірмекнські нар. 
Казки, кн.4-К.:Тов Юридич. Фірма кордрн, 2015.-112с.-
(Казки добрих сусідів :у 4-х кн.)

  

Вірменські народні казки вчать тому, що цінують і будуть цінувати 
люди: скромності, відданості, любові до рідної землі. Більшість казок 
українською мовою видається вперше.  

перекладено українською мовою вперше. 

ср 82.3(Уз)  Красуня тисяча косиць : узбецькі народні 
казки / пер. В. І. Воробйова. – К.: ТОВ "Юридична фірма
"Кордон", 2015. – 112 с. – (Казки добрих сусідів : у 4-х кн. 
Кн. 2). 

  

Узбецькі народні казки – яскраві високохудожні оповідки 
народної творчості, які створювались протягом століть 

талановитими народними казкарями. Більшість казок українською мовою 
видаються вперше. 

ср 82.3(Тур) Сирота : туркменські народні казки / пер. В. І. 
Воробйова. – К.: ТОВ "Юридична фірма "Кордон", 2015. – 
112 с. – (Казки добрих сусідів : у 4-х кн. Кн. 1). 

  

У книжці зібрані найпопулярніші казки, характерні для 
туркменського фольклору. Більшість казок українською мовою видаються 
вперше.  

javascript:;
javascript:;
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ср82.3(Гр) Сонцева доня : грузинські народні казки / пер.
В. І. Воробйова. – К.: ТОВ "Юридична фірма "Кордон", 
2015. – 112 с. – (Казки добрих сусідів : у 4 кн. Кн. 3). 

       З давнини грузинський народ, як і всі народи світу, 
творив казку, що виховувала у людей повагу до добра і 
справедливості, прищеплювала любов до праці, зневагу до 
ледарів, брехунів і особливо тих, хто намагався розбагатіти 

за рахунок чужої праці. Більшість казок українською мовою видається вперше. 

ср 84(4УКР)6-4 Воронина Л.Таємне Товариство 
Брехунів, або Пастка для синьоморда: Повість / Леся 
Воронина. — К. : Знання, 2015. — 135 с. : іл.

Що б ви зробили, якби довідались, що на Землю має 
прибути десант космічних піратів-синьомордів? Мабуть, 

знизали б плечима й вирішили, що це дурний жарт. Та, виявляється, загроза 
цілком серйозна, адже синьоморди мають на нашій планеті своїх агентів, котрі 
вже підготували вторгнення космічних завойовників. І лише Клим Джура та 
його вірні друзі можуть врятувати людство від страшної катастрофи. Але для 
цього треба проникнути у підземний саркофаг, розгадати таємницю давніх 
єгипетських богів і оживити Сонячного Сфінкса.

Прочитавши фантастичну повість Лесі Ворониної “Таємне Товариство 
Брехунів”, ви дізнаєтесь, чи пощастить нашим героям знешкодити підступних 
прибульців, провівши небезпечну операцію

ср84(4УКР)6-4    Воронина, Л. Таємне Товариство 
Боягузів, або Засіб від переляку №9 : Повість /Леся 
Воронина.-К.: Знання,2015.-126с. :іл.

  Чи доводилось вам потрапляти у дивні й загадкові 
обставини? Ось ви біжите знайомою вулицею і раптом, 

javascript:;
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провалившись крізь люк, опиняєтесь у секретному штабі Таємного Товариства 
Боягузів. Ваша рідна бабуся виявляється геніальною винахідницею, що 
створила часоліт, а Землю от-от мають захопити хижі космічні прибульці-
синьоморди, які хочуть заразити людей вірусом страху. І порятунок людства 
залежить тільки від вас! Головне — зуміти здолати свій страх, і тоді най 
потужніша зброя перетвориться на порох, а підступні космічні завойовники 
стануть безпорадними. Адже кінець-кінцем ви здобудете універсальний "ЗАСІБ 
ВІД ПЕРЕЛЯКУ № 9".

ср84(4УКР)6-4  Дерманський, Сашко. Чудове чудовисько і погане 
поганисько: Казкова повість /С.Дерманський.-К.: А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА,2014.-288с.

Пригоди Чудового Чудовиська і дівчинки Соні тривають! 
Улюблений дитячий письменник Сашко Дерманський зумів 
і Майдан відстояти, і третю частину трилогії дописати! Та 
ще й яку!..
Блискучі діалоги, живописні характери, природна й багата 
художня мова яскраво засвідчують, що Сашко Дерманський 

гідно продовжує літературні традиції наших веселих класиків — від 
Котляревського й Гоголя до Остапа Вишні і Всеволода Нестайка...

срЙорт,Вігдіс. Йорген + Анна = любов : Роман/ В. Йорт.-
Львів.-160с.

Анна непосидюща, весела десятилітня дівчинка, яка понад усе 
любить таємниці, лазити по деревах і гасати на велосипеді. Та 
ось у її класі з’являється новачок, Йорґен, і звичний світ Анни 
перевертається догори дриґом, бо вона вперше в житті 
закохується. На її шляху стають численні суперниці, але Анна 
готова на все, щоб здобути прихильність Йорґена. Бо ж коли 

йдеться про кохання, усі засоби дозволені, хіба ні? 

ср84(4УКР)6-4 Казки Лірник, Сашко. Казки Лірника 
Сашка / С.Лірник.-К.:Вид. Зелений Пес, 2014.-70с.

Не перевелись в Україні справжні козаки! Скільки зла не 
роби, а добро все одно переможе! Тільки справжній козак 
знає, як обхитрити чорта та навчити його козацьких пісень.



ср84(4УКР)6-4Руктківський , Володимир. Джури і 
підводний човен : Третій роман трилогії Джури / В. 
Рутківський.-К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА , 2015.-336с. 
 «Джури і підводний човен» — заключна книга захопливої 
історичної трилогії «Джури», за яку її автора було удостоєно 
Шевченківської премії. У цьому романі Володимир 
Рутківський знову постає блискучим оповідачем і чарівником 
слова. На тебе, любий читачу, чекають неймовірні пригоди, 
шалені звитяги і нові відкриття. Разом з героями роману ти 

оборонятимеш Київ, перепливеш неприступні дніпровські пороги, розвідаєш 
таємниці підземної Хортиці, штурмуватимеш Очаківську фортецю. Ти також 
дізнаєшся, як Санько допоміг Грицикові стати непереможним воїном-
характерником, чому Демко Дурна Сила знову змінив своє прізвисько, і як 
Телесикові з Чорториєм вдалося винайти підводний човен і перепливти на 
ньому Чорне море. А небезпеки…

На те вони й небезпеки, аби їх долати і ворогів перемагати!..

Чудовий ілюстратор Максим Паленко поки що не встиг домалювати всіх 
ілюстрацій, тож тим часом ти можеш їх тільки уявляти. Далі буде... 

84.4УКР6 Рутківський, Володимир Ганнуся.У гості до 
лісовика : Пригодницька повість/ В. Рутківський.-Львів: 
Видавництво Старого Лева, 2015.-223с.
Ця повість є продовженням повісті «Ганнуся». Третій «А» 
подорослішав на рік, про те від того життя його не стало 
нуднішим. Ще б пак – хіба можна всидіти в наметі посеред лісу, 
коли невідомі злочинці попереджають, щоб ви поводилися тихо і 
нікуди не висовували свого цікавого носа? Хіба можна 
відмовитися від знайомства з русалкою Ган чи отримати 

подарунок від зайця? А ще – відчути вірне плече друга, переконати у своїй правоті 
невіруючого Хому Назаровича і, звісно, закохатися по самісінькі вуха у прекрасну 
однокласницю? 

ср 84(4УКР)6  Рутківський Володимир. Сині Води : 
Історичний роман для сер. І ст. шк. віку / В. Рудківський.-
Тернопіль : Наіч. Книга- Богдан, 2015.-440с.-(Світовид).

Рік 1361. Волею долі князь Дмитро Боброк опиняється в 
центрі подій, що зрештою, призводить до битви над річкою 
Сині Води — однієї з найбільших битв у історії 
середньовічної Європи. Вистояти у смертельній боротьбі 
йому допомагають троє відчайдушних друзів. Разом з 
героями роману українського прозаїка Володимира 



Рутківського «Сині Води» читач не лише зазнає безлічі захопливих пригод, а й 
дізнається, хто врятував великого князя литовського та руського Ольгерда від 
стріли найманого вбивці, познайомиться з властителем Золотої Орди ханом 
Мамаєм, побуває в Києві — одній з найвеличніших столиць Європи А головне 
— переконається в тому, що потяг до свободи долає будь-які перепони.

ср84(3)-4 Кеннет, Грем: Вітер у вербах :Повість/ Г.Кеннет.-
Тернопіль: навч. Книга- Богдан, 2014.-348с.

Історія про пригоди Крота і його друзів Ондатра, видри, 
Борсука і Жабса написана чудовим шотландським 
письменником Кеннетом Гремом з надзвичайною теплотою, 
поетичністю й тонким гумором.

ср 84.4 Вел Льюїс Керрол ,Льюїс. Алісині пригоди у 
Дивокраї. Аліса у Задзеркаллі: Повісті / Тернопіль 
:Навчальна книга – Богдан, 2013.-2013.-432с.

Льюїс Керрол не без усмішки писав, що "Алісині 
пригоди у Дивокраї", як, додамо від себе, й "Аліса у 
Задзеркаллі", розраховані на дітей віком від п’яти років 
до п’ятнадцяти, від п’ятнадцяти — до двадцяти п’яти, 
від двадцяти п’яти — до тридцяти п’яти і т. д. ... А для 

малят віком від "нуля до п’яти років" він спеціально скомпонував "Дитячу 
"Алісу"! Отож перекладачеві Керролового шедевру немає жодної потреби 
спрощувати його стилістику. Тим часом у нас узвичаїлася саме така практика. 
Пропонований переклад відзначається свіжістю "прочитання" першотвору, що 
дає змогу ознайомити читача з повнокровною, автентичною "Алісою".



           Література для старшого віку

37.2   Лукашенко,Тетяна. Українські обереги своїми 
руками [Текст]/ Тетяна Лукашенко. –Х. : Віват, 2015.-
224с.

Наші прадіди-слов'яни здавна виготовляли обереги, бо добре
знали про їхню дивовижну магічну силу. Нерідко за обереги 
правили символічні тварини, такі як їжак, зозуля, ведмідь, а 
також рослини на кшталт звіробою та папороті. Із плином 
часу нічого не змінилося - ми, як і раніше, шукаємо захисту 

у надприродних сил, хіба що форма оберегів трохи зазнала змін.
       Які обереги сьогодні є незамінними в побуті сучасного українця?  Як 
зробити власноруч оберіг для себе та близьких?  Чи справді вишиванка є не 
просто елементом одягу, але й сильним засобом захисту від негативного 
впливу?  Відповіді ви знайдете на сторінках цієї книжки, що стане вашим 
власним оберегом на шляху до щастя, гармонії й родинного затишку.     

37.279   Тарас, Я. Таємниці бабусиної скрині / Я. Тарас. – Львів : 
Апіорі, 2015. – 272 с.  

У пропонованій книзі зібрано численні давно забуті, але цілковито актуальні у 
наш час, поради з хатнього господарювання, кулінарії, народної медицини 
тощо.
Для широкого кола читачів.

63.3(4УКР)я6  Капранови, Брати. 
Мальована історія незалежності / Б. Капранови.-К.: 
Гамазин, 2013.- 80с. 

 Незалежність не впала з неба – державницька традиція 
живе на наших землях зі скіфських часів і фактично не 
переривалася до 1991-го. Короткий і зрозумілий виклад 
подій минулого разом із мальованими історіями 
дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому 
складному питанні, як походження Української 
держави та боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для 
наслідування.
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Це – книжка для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки 
виросли українцями.
Люди споконвіку цікавилися минулим. Монах Нестор, наприклад, вивчав 
записи своїх попередників і писав «Повість минулих літ», а архимандрит Петро 
Могила розкопував руїни Десятинної церкви. Історія та археологія завжди ідуть
поруч, даруючи нам знання про те, як і навіщо жили наші предки, за що 
боролися, про що мріяли. І допомагають знайти відповідь на питання – навіщо 
ми є на цій землі. Бо сучасне виростає з минулого. Так само, як і ми 
продовжимо своє життя у наступних поколіннях.
Історія – це не набір фактів і дат. Це безперервний процес, який не зупиняється 
ані на мить. Той, хто розуміє його, зможе зробити вірний вибір сьогодні.
Саме для цього, спираючись на праці гігантів української історії, археології та 
етнографії, ми вибудували цей єдиний ланцюг подій минулого, що врешті 
призвели до появи на мапі світу не¬залежної держави із назвою Україна. Нашої 
Батьківщини

63.3(4УКР)я6  Капранови, Брати. Веселих свят! / Брати 
Капранови.-К.: Гамазин, 2013.-104с. 

     Свято – це не тільки і не стільки застілля. Скільки 
вміння створити святковий настрій та провести незабутній 
день разом із родиною та друзями. У книзі ви знайдете все 
про головні українські свята- історію, традиції, прикмети. 
Ритуали , а ще пісні з нотами, святкові страви із рецептами, 
ігри та забави, ремесло зі схемами, і до того ж, багато 
малюнків та іншої корисної інформації. Книжка навчить 

святкувати українські свята по- сучасному і водночас так, як це робили наші 
дідусі та бабусі. Веселих свят!

63.5(4УКР)     Тарасова, Ольга. Таємничий світ ляльки – 
мотанки / О.Тарасова.-К.: Либідь,2015.-200с. іл.

Запрошуємо всіх охочих до манливого світу ляльки-мотанки,
яка  є  віддзеркаленням  прадавньої  культури,  традицій  і
світовідчуття  наших  пращурів.  Лялька-мотанка  -  не  лише
певний  культурний  символ.  Це  й  потужний  хатньо-
побутовий оберіг, і обрядовий атрибут, і забавка для дітей і
дорослих, і оригінальний сувенір, і прикраса інтер’єру оселі.

Дізнатися  про  різновиди  й  призначення  ляльок-мотанок,  традиції,  обряди  й
звичаї,  з  якими  вони  повя’зані,  опанувати  зовсім  не  складні  способи  їх
виготовлення й зрештою мати напрочуд цікаве й корисне улюблене заняття на
дозвіллі вам допоможе пропонована книжечка. Для широкого кола читачів, усіх,
хто  захоплюється  українською  народною  творчістю.  Стане  в  пригоді
викладачам  шкіл,  центрів,  гуртків  дитячої  та  юнацької  творчості,  майстер-



класів  для  дорослих  і  дітей. 

63.5      Лаврик,Оксана. 1000 цікавих фактів про 
Україну [Текст]/Оксана Лаврик.-Х.: «Віват», 2015.-
256с.
 

 У цій книжці зібрано кілька сотень цікавих фактів про
все, що стосується України. Культура, історія, археологія,
географія, побут, природа, персони - усе це та ще багато
іншого пропонується увазі допитливого та небайдужого
читача.  Видання  стане  в  нагоді  і  учням,  і  студентам,  і
тим, хто просто небайдужий до України.

 63.3(4УКР)62 - Кр       Украдене дитинство: діти і 
підлітки у роки Другої світової війни: збірник наукових 
статей, документів, матеріалів та спогадів. - Черкаси: 
Видавництво "Вертикаль", 2015. - 192 с. 

      У книзі висвітлена картина повсякденного життя дітей
на  окупованій  території  Черкащини,  жорстокість  і
нелюдське ставлення до них окупантів та їх прислужників.
До  книги  увійшли  наукові  статті,  документи  державних
архівів, спогади людей, чиє дитинство припало на війну. 

83.3(4УКР)    Дорошенко, О. Василь Стус 
[Текст]/О.Дорошенко.-Х.:»Антологія», 2015.-128с

Трагічна  доля  судилася  Василю  Стусу  (1938-1985)  —
талановитому  українському  поету,  прозаїку,  перекладачу,
літературознавцю,  правозахиснику,  одному  з
найактивніших  представників  українського  культурного
руху  1960-х  років.
Він був людиною, не здатною на компроміси, яка завжди
йшла шляхом правди і  заплатила  за це власним життям,
людиною, яка з гідністю казала про себе: «…Голови гнути
я не збирався,  бодай що б там не було.  За мною стояла

Україна,  мій  пригноблений  народ,  за  честь  котрого  я  мушу  обставати  до
загину».
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84(4УКР)6     Кокотюха  А.А.  Привид  із  Валової:
роман  /  Андрій  Кокотюха;худож.-оформлювач
Л.П.Вировець.-Харків  :Фоліо,2015.-285с.:іл.-
( Ретроман ).

Початок ХХ століття, 1909 рік. Успішний київський 
адвокат Клим Кошовий від переслідувань царської 
охранки тікає до Львова, де стає лише скромним 
помічником старого нотаря. Його нудні злиденні 

будні порушує візит комісара кримінальної поліції: у кишені трупа, знайденого 
у будинку на вулиці Валовій, виявили візитівку Клима. Сам чоловік загинув за 
досить дивних обставин, хоча офіційно це нещасний випадок. Але той дім має у
Львові недобру славу. Кажуть, у ньому вже сто років блукає привид Чорної пані.
Всякого, хто зустрінеться з нею, чекає погибель. І така смерть на Валовій — не 
перша. У гонитві за привидом Кошовий та його відданий друг Йозеф Шацький 
змушені зануритися у львівські нетрі та спуститися на міське дно. Ризикуючи 
життям, вони таки дізнаються правду про привида. І вона дуже не сподобається 
загадковій та впливовій красуні Магді Богданови 

84(4УКР) Кокотюха, А.А. Адвокат із Личаківської: роман /
Андрій  Кокотюха;худож.-оформлювач  Л.П.Вировець.-
Харків :Фоліо,2015.-276с.:іл.-( Ретроман ).

Ретрокнига «Адвокат із Личаківської» переносить читача на початок 
ХХ століття, а саме 1908 рік та розповідає про молодого киянина 
Клима Кошового, який дивом вирвався з тюрми й тікає від 
переслідувань царської влади до Львова. Але й тут 

йогозаарештовуєполіція — біля трупа відомого адвоката Євгена Сойки. Покійниймав у 
містісумнівнихдрузів та могутніхворогів. Самогубство — чивбивство? 

84(4УКР)6      Процюк  С.Чорне  яблуко  :Роман  про
Архипа  Тесленка  /  Степан  Процюк.-К.:Академвидав,
2013.-192с.-(Серія «Автографм часу»).

Роман Степана Процюка «Чорне яблуко» — драматична і
зворушлива історія платонічного кохання Архипа Тесленка
у складній панорамі його короткого життя.
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83.3(4УКР)  Шевченків  світ:  Науковий  щорічник.
Випуск 7 - Черкаси: Видавець Ю.Чабаненко, 2014, 2015.
- 156 с. 

     Збірники присвячені життю і творчості Тараса 
Шевченка. Вони будуть цікаві для тих, хто глибоко вивчає 
його творчий шлях. 

84.4УКР6  -Кр  Холодний Яр: 
Часопис № 1, № 2. - Черкаси: 
Видавець Ю.Чабаненко, 2015. 
- 320 с. 

      В збірниках зібрані твори черкаських
письменників  та  поетів,  статті,
присвячені  літературознавству.
Збірники  містять  сторінки  гумору  та

сатири. Читачі дізнаються про нові імена в літературі Черкащини. 

84.4УКР6-5       Холодний  яр:Часопис  Черкаської
обл.організації  Нац.  Спілки  письменників  України.
№1,2014  /  Ред.  В.Поліщук.-Черкаси:Видав.
Ю.Чабаненко,2014.-318с.

Антологія пейзажної лірики поетів Черкащини.
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84.4УКР6-5       Холодний  яр:Часопис  Черкаської
обл.організації  Нац.  Спілки  письменників  України.
№2,2014  /  Ред.  В.Поліщук.-Черкаси:Видав.
Ю.Чабаненко,2014.-318с.

Поезія,проза,перклади,дебют,драматургія,літературознавство
і критика, ярочок.

Кр  84.4УКР1-5    Шевченко,Тарас.  Тризна  :  в
перекл.Н.Горішної  /  Т.Шевченко.-Черкаси
:Вертикаль,2015.-59с.

Поему «Тризна» Т.Г.Шевченко написав російською мовою
1843 року .Переклад «Тризни»Наталії Горішної здійснений
через  170  років  .  Він  виконаний  сучасною  українською
мовою з повним збереженням ритмомелодики твору.

84(0) Іранські народні казки :з перської переклав 
Роман Гамада.-Тернопіль: Богдан, 2014.-232с. –(Скарби 
Сходу).

До книги ввійшли сорок найпопулярніших іранських 
народних казок. Їхні герої — благородні й відважні юнаки, 
які не зупиняються перед жодними небезпеками, а також 
незвичайно люблячі й самовіддані красуні («Камінь 
терпіння», «Ох», «Син дроворуба і чарівник»). В іранських

казках добро завж¬ди перемагає зло («Місяцечола», «Квітуча троянда»), а 
велике кохання долає саму смерть («Птах-буревій», «Гранатова дівчина»). В 
багатьох казках, як чарівних, жартівливих, так і в казках про тварин, читач з 
приємністю впізнає персонажів, знайомих з дитинства. Це свідчить лише про 
спільність культур, зокрема про близькість українського та іранського 
фольклору. Усі казки перекладено українською мовою вперше.



ст84(3)-4 Гутовська - Адамчик Малгожата. Дівчата з 13-
ї вулиці :Роман / М.Гутовська- Адамчук.-Львів : Урбіно,
2015.-240с.

Ви ще не читали такої відвертої, правдивої та проникливої 
книжки, де з надзвичайним розумінням описуються 
проблеми чотирнадцятирічних!
Вічно похмура Агата, легковажна Клаудія й старанна 

відмінниця Зося - однокласниці, але не подруги. Занадто вони різні! Та 
несподівано доля зводить дівчат разом. Вони отримують незвичайне завдання - 
читати вголос їхній однолітці Магді, яка лежить у комі після нещасного 
випадку. Вражена Агата розуміє, що ця дівчина і є таємничою незнайомкою, яка
віднедавна постійно їй снилася! Своїми здогадами вона ділиться із Клаудією та 
Зосею. Тепер у них є спільна мрія: Магда мусить прокинутися...

84(3)-4 Йоанна, Яґелло. «Шоколад із чилі»: 
роман/Й.Ягелло.-Львів :Урбіно, 2015.-288с.

Чи доводилося Вам куштувати шоколад із чилі, де солодкий 
смак поєднується з гіркотою? Саме його нагадує життя 17-
річної Лінки, яка щойно вступила до омріяного ліцею. Вона 
відшукала давно втрачену сестру й нарешті розібралася у 
своїх почуттях до Адріана. Здається, перед нею чудове 
майбутнє. Проте не все так рожево

ст 84(3)-4 Йоанна Яґелло. Кава з кардамоном:Роман Й 
Ягелло.-Львів:Урбіно, 2015.-240с.

Досі спокійне життя 15-річної гімназистки Лінки раптом 
змінюється.
Її мама дедалі більше втомлюється й дратується, вітчим 
чимраз довше затримується на роботі, Лінці доводиться 

займатися молодшим братиком, хоча не за горами випускні іспити, і треба 
більше приділяти уваги навчанню... Дівчина відчуває себе покинутою. До 
всього, її мама мусить поїхати на невизначений час, і на Лінку лягають усі хатні 
обов´язки. А ще зіпсувалися стосунки з найкращою подругою, і хлопець, якого 
вона вважає лише своїм другом, ставиться до неї якось дивно, у школі суцільні 
проблеми...
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