
                                                               Нові
надходження
                                                          Шановні користувачі !

    Пропонуємо Вам нові надходження   літератури,  одержані у подарунок
від  читачів   (Фартух  Анатолій)   у  2016  році  за  3  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 

63.3(4УКР)624  Косик  В.  Правда  історії.  Роки
окупації 1939-1944 : Збірник статей / В.Косик.-Київ :
Українська видавнича спілка , 2008.-184с.

Збірник статей торкається найбільш спірних тверджень
про  факти  й  видумки  з  української  історії  в  час  2-0ї
Світової  війни  ;  звинувачення  українських
націоналістів  у  міфічному  колабора  ціонізмі,  у
причетності до знищення євреїв. Українсько- польське
протистояння  на  Волині.  Автор  критично  аналізує
німецбкомовний «Словник народовбивства» і розвінчує

абсурдне твердження про  т. зв. Програмні «Дні Петлюри « у Львові 1941 року.

    Збірник «Правда історії « особливо корисний як для самих істориків, так і для
студентів , журналістів, учителів. Політиків – усіх, хто  прагне пізнати правду
історії,  очистити  національну  пам’ять  про  визвольні  змагання  українців
Видання  служить  примиренню  всіх  учасників  останньої  Світової  війни   на

території  Української  держави  шляхом  об’єктивного
пошуку правди, яка – документально доведена – повинна
бути єдиною.

  63.3(0)    Петухов  ,  Ю.Д.  Русы  Евразии  /
Ю.Д.Петухов.- Москва : Вече , 2011.- 448с. –(Славяне
и Русь).

Древняя  Русь  и  варяги;  славяне  и  викинги;  русичи  и
норманны...  Вечное  противостояние?  Одна  из  острых
проблем  отечественной  истории?  Нет,  отвечает  автор
этой  книги,  безвременно  ушедший  от  нас  историк  и
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писатель Юрий Петухов (1951-2006): не было никакого противостояния! Варяги
-  это  один  из  родов  суперэтноса  русов,  а  слово"норманны"означает
просто"северные  люди",северные  русы...  Оригинальная  авторская  концепция
изначального,"стержневого"суперэтноса, который определил становление всего
человечества,  позволяет  по-новому  взглянуть  на  историю  Евразии  -  на
отношения Руси и скифосибирского мира, Руси иЗолотой Орды..

63.3(0)    Петухов  ,  Ю.Д.  Русы  Древнего  Востока  /
Ю.Д.Петухов.- Москва : Вече , 2011.- 480с. –(Славяне
и Русь).

Что объединяет древнейшие цивилизации - Египет и 
Шумер, культуру Хараппы в долине Инда и Чатал Уюка 
в Малой Азии? Все они, как полагает автор этой книги, 
историк и писатель Ю.Д. Петухов (1951-2009) - потомки 
великой многотысячелетней цивилизации древних русов.
Именно русы явились тем изначальным суперэтносом, о 
котором повествуют, в частности, библейские предания, 

говоря о едином народе и едином языке в "допотопные" времена. Этот 
первонарод, по утверждению автора, сложился действительно на Святой земле, 
в Палестине Ханаане.
Спустя тысячелетия русы были вытеснены со своей прародины молодыми 
протосемитскими народами, предками евреев и арабов. Однако и сейчас 
существуют прямые потомки древних русов - современный русский народ…

63.3(0)    Петухов  ,  Ю.Д.Тайны  древних  русов /
Ю.Д.Петухов.- Москва : Вече , 2011.- 448с. –(Славяне и
Русь).

 Кем были далекие предки немцев и французов, ирландцев
и литовцев, сербов и осетин - предки индоевропейских 
народов?

Они были древними русами, убежден историк и писатель 
Ю.Д.Петухов. Русы не были русским народом в 

современном смысле слова, а суперэтносом, который стал истинным творцом 
первоначальной истории человечества еще десятки тысяч лет назад! От русов-
то и произошли славяне и греки, балты и германцы...

Первая часть книги - увлекательно написанное исследование «Дорогами богов. 
В поисках прародины». Во вторую часть вошел ряд очерков, объединенных под 
общим названием «Страницы подлинной истории».

http://www.klex.ru/af6


63.3  (4УКР)6-8    Шухевич  Степан.  Моє  життя  :  Спогади   Спепан
Шухевич .- Лондон, Видання української видавничої спілки , 1991.-619с.

Шухевич Степан Евгеньевич — украинский политический и военный 
деятель.
Родился в 1877 г в с Серафинцы Городенковского уезда Статславщини (ныне 
Ивано-Франковская область) в семье священника. В 1886 г поступил в 
академическую гимназию во Львове, а в 1895 г — на юридический и 
факультет Львовского университета, где лекции по истории Восточной 
Европы читал профессор Михаил Грушевский. В университете Степан 
Шухевич стал активным членом «Академического братства». С 1899 г. изучал 
право в Венском университете, а после успешного завершения обучения 
проходил судебную практику в Вене. С октября 1901 г. Степан Шухевич 

находился на военной службе.
Вернувшись в Галицию, работал судьей в городах Раве Русской, Долине, Дрогобыче, 

впоследствии перешел на адвокатскую работу.
С началом Первой мировой войны С. Шухевич вновь на военной службе в чине 

коменданта куреня УСС, получил звание сотника. В 1918 г назначен комендантом полевой 
жандармерии г. Одессы, где одновременно возглавлял военную школу и был ее 
преподавателем. После развала Австро-Венгерской империи вернулся в Галицию, занял 
пост коменданта 4-й Золочевской бригады УГА, участвовал в украинско-польской войне 
1918-1919 гг. Позже он был назначен персональным референтом Высшего Командования 
УГА. О своей деятельности в годы украинско-польской войны Степан Шухевич подробно 
рассказал в 5-томнике воспоминаний.

После войны Степан Шухевич как адвокат защищал украинцев в политических 
процессах на территории Западной Украины. Степан Шухевич спас жизнь сотням 
украинских политических заключенных. На процессе по убийству польского министра 
внутренних дел Бронислава Перацкого ему удалось спасти от смертной казни членов 
краевого провода ОУН. Был выигран и процесс ОУН по поводу убийства во Львове 
советского консула, как ответ на голодомор в Украине 1932-1933 гг.

Умер 6 июня в 1945 г. в г Амбере (Германия).

63.3(4УКР)  Липовецький , С. Бандерівські оповідки
: Від П'ємонту до проголошень державності 
(кін.Х1Хст.-поч. 1940- х років) /С.Липовецький.-
Львів : ВК «АРС», 2012.-248с.

«Бандерівські оповідки» – книга, яка в коротких 
історіях знайомить читача із революційним 
українським рухом міжвоєнного періоду. Атентати, 
політичні дії, короткі життєписи провідників, 
сприйняття українських націоналістів політичними 
опонентами та представниками інших націй – усе це та
багато іншого є на сторінках «Бандерівських 
оповідок». Окрім ста коротких історій, частина з яких є
авторськими текстами учасників тих подій, книга 

містить велику кількість фотографій, поезій та інших матеріалів, що висвітлює 
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боротьбу визвольного руху.
       Вступні статті про національний розвиток Галичини на межі ХІХ – поч. ХХ
століття, а також про Перші Визвольні змагання формують підґрунтя для 
сприйняття боротьби УВО та ОУН у 1920-1930-х роках. Оповідки про 
проголошення державності Карпатської України та Акту 30 червня 1941 року є 
своєрідним підсумком першого етапу боротьби українських революціонерів у 
першій половині ХХ століття.

63.3(4УКР)63  Кідрук М. Небратні /Макс Кідрук 
;передм.А.Любки.-Харків :Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2015.-304с.

Авторський аналіз відносин України та Росії!
Популярний письменник простежує відносини 
українського і російського народів, починаючи з часів
Хмельниччини. Автор стверджує, що незалежність та
свободу вибору народ повинен відстоювати сам, не 
сподіваючись на чиюсь допомогу.
У творі М. Кідрук роздумує про історію виникнення 
слов`янських мов, русифікацію України, 
Будапештський меморандум 1994 року, газові війни 

2004–2009 років, захоплення Криму росіянами, «сім`ю» Януковича, майдан 
2013–2014 років, війну на сході України тощо.
Незабаром ця книжка вийде друком у Польщі. 

63.3(4УКР)6  Бандера Степан перспективи 
Української Революції :Третє репринторне вид.-
Івано-Франківськ : Місто НВ ,2008.-2008.-728с.

З іменем Степана Бендери нерозривно пов'язаний 
найяскравіший період боротьби українського народу 
за свою свободу і національну державу. У цій книзі 
вміщено вибрані праці Степана Бендери з проблем 
теорії націоналізму, організованого 
націоналістичного руху, завдань і форм національно-
визвольної революції



63.3(2)   Петухов Ю. Первоистоки русов / Юрий 
Петухов .-М.Эксмо : Алгоритм, 2011.-464с.-(Тайная 
история человечества).

Новейшие исследования показывают, что человек был 
создан сверхэволюционным путем, что не отменяет 
дарвиновскую теорию на линейных этапах 
Сверхэволюции. Путем направленной мутации из 
биомассы был создан первый этнос планеты, 
первонарод, обладающий первоязыком, - суперэтнос 
руссов. Позже из него выделились все этносы Земли. 

Жизнь на Земле развивается по основным законам Сверхэволюции. Цель 
человечества, суперэтноса руссов, "детей богов" - "взросление" и переход в 
стадию богочеловечества, становление "богами".Книга известного 
этноисторика и этнофилософа Юрия Петухова впервые приближает читателя к 
пониманию подлинной картины мира.

  63.3(2)44  Иловайский Д.И. Начало Руси («Разіскания 
о начале Руси, Вместо введения в русскую  историю») / 
Д.И.Иловайский.-СПб.:»Ленинградское 
издательство» ,2011.-704с.

Дмитрий Иванович ИЛОВАЙСКИЙ (1832 - 1920) - 
русский историк. Исследования Иловайского о 
происхождении Руси уникальны. Историк выступает 
решительным противником норманнской теории, 
скептически относится к русским летописям, доказывая, 

что в них отражены интересы и настроения киевских князей. Чрезмерная 
смелость и бескомпромиссность в решении сложнейших вопросов истории и 
политики снискали Иловайскому славу бунтаря и привели к забвению на долгое
время его значительных заслуг в области русской истории.

 66 петухов Ю.Д. Четвертая мировая война / Юрий 
Петухов.- Москва : Алгоритм , 2012.-240с.- 
(Политические тайны ХХ! Века).

Недавно  ушедший  из  жизни  Ю.Д.  Петухов  был
крупнейшим  писателем,  историком  и  публицистом,
которого  более  всего  занимала  тема  России,  ее
положения  в  современном  мире  и  будущего  нашей
страны.В своей книге Ю.Д. Петухов исследует истоки
нынешнего глубокого кризиса России, показывает, как
весь  «цивилизованный  мир»  сразу  после  окончания
Третьей мировой («холодной войны») начал Четвертую

мировую  войну  против  российского  государства.  Кто  был  и  остается
пособниками  Запада  в  этой  войне,  какие  силы  внутри  нашей  страны
заинтересованы  в  ее  поражении  —  автор  отвечает  на  эти  и  многие  другие



вопросы.Но книга Юрия Петухова все же полна исторического оптимизма: он
считает, что у России великое будущее, и на земле рано или поздно установится
русский мировой порядок.

63 Савчук, Борис. Лики мужності / Б.Савчук.-Івано-
Фреанківськ : «Лілея-НВ» ,2007.-176с.

Три  історико-публіцистичні  нариси  оповідають  про
людей,  які  не  скорилися  жорстокому  радянському
режимові.  Автор  показує  складні  світосприйняття  та
переживання  Олени  Кузич,  яку  одинадцятирічною
дівчинкою  разом  із  мамою  і  сестрою  вивезли  на
сибірське поселення. Глибоким трагізмом і  героїзмом
переповнена життєдіяльність підпільників Софії Уграк

та  Антона  Ґеника,  що  зуміли  народити  і  виховати  двох  синів  у  підземних
криївках. Прикладом незламності і непокори слугує Марія Арсенич, яка пішки
дійшла  із  Сибіру  до  рідного  села  на  Косівщині.  

63.3(4УКР)  624       Посівнич,  Микола.  
Нескорений командир [Текст] / М. Посівнич. - Вид. 2-
е, доп., розширене. - Львів ; Торонто : Літопис УПА,
2008.  -  78  с.:  фотоіл.  -  (Літопис  Української
Повстанської  Армії.  Серія  "Події  і  люди" ;  кн.  1).  

У пропонованому виданні висвітлюється життєвий шлях
провідного члена ОУН та Головного командира УПА 
Романа Шухевича, незламного лідера національно-

визвольної боротьби українського народу.

63.3(0)6 Організація  Українських
Націоналістів (бандерівців)  :  фрагменти
діяльності  та боротьби  /  Святослав
Липовецький.- Київ  :  Українська  Видавнича
Спілка , 2010.-96с.

Ілюстрований нарис історії ОУН від початків до сьогодення. 

Організація Українських Націоналістів (ОУН), без 

перебільшення , є найлегендарнішою українською 

структурою, яка впродовж понад восьми десятиліть 

проводить ефективну й жертовну боротьбу за здобуття та 

утвердження Української Держави. Діяльність ОУН та її членів, привертала увагу закордонних 

політиків, громадськості, журналістів й не давала забути, що Україна, хоч і поневолена, існує та 



змагає до незалежності. Жертви складенні для здобуття Української Держави, є взірцем віри та 

посвяти для молодого покоління. 

63.3(4УКР)6-8  Степан Бандера - життя, присвячене 
свободі [Текст] / М. Посівнич. - Л. ; Торонто : 
Літопис УПА, 2008. - 111 с.: фотоіл. - (Літопис 
Української Повстанської Армії. Серія "Події і 
люди" ; кн. 3). 
   Пропоноване дослідження присвячене життю та 
діяльності Провідника ОУН та ЗЧ ОУН Степана 
Бандери в 1920–1959 рр. На основі спогадів та 
документів у книзі висвітлено боротьбу і роль ОУН і ЗЧ
ОУН та її лідера у тогочасних суспільно-політичних 

процесах. Крім того, тут читач зможе довідатися про родинне, шкільне, 
студентське оточення, в якому формувалaся особистість майбутнього Голови 
проводу ОУН та ЗЧ ОУН.

63.3(4УКР)   Кальба,  мирослав  «Нахтігаль»  в
запитаннях   і  відповідях  /  М.Кальба.-  Львів  :
Галицька видавнича спілка , 2008.-80с.

У  книзі  на  матеріалах  запитань  читачів  сайту
«Майдан»  та  відповідей  старшини  легіону  Нахтіґаль
описані  важливі  сторінки  національно-визвольної
боротьби  середини  XX  ст.  
Друковане  видання  дещо  відрізняється  від  живого
спілкування в інтернет-проекті: в ньому, наскільки це
було можливо, усунуті повтори змісту, змінено порядок

запитань  та  відповідей,  деякі  відповіді  відредаговано.  Однак  все  це  —  за
погодженням з Мирославом Кальбою, доповнено його ж фотографіями, а також
світлинами  з  архівів  ЦДВР,  Літопису  УПА,  приватних  архівів  Миколи

Посівнича та Ярослава Сватка.

63.3(4УКР)    Василь  Кук    УПА  а  запитаннях  і
відповідях  Головного  Командира  /  В.Кук  .-Львів
:Галицька видавнича спідка,2007.-80с.,іл.



Остання  книжка  останнього  Головного  Командира  УПА  генерал-хорунжого
Василя Кука виконує це завдання – останнє завдання, яке він встиг виконати за

життя.  У  цій  книжці  він  боротиметься  за  Україну  і
після  своєї  смерті,  приходячи  до  читачів,  і
відповідаючи  на  запитання,  які  часом  наївні,  часом
безглузді, а часом - відверто ворожі. Але відповідатиме
рівно ,спокійно і доброзичливо.

63.3(4УКР) 624  Maidan.org.ua, Р. Колісник, Б. 
Маців, Л. Муха Дивізія «Галичина» в запитаннях і 
відповідях ветеранів. — Львів: Галицька 
видавнича спілка, 2009. — 80 с., іл.

У книзі на матеріалах запитань читачів сайту 
«Майдан» та відповідей ветеранів дивізії «Галичина» описані важливі сторінки 
періоду другої Світової війни.
Всі тексти, приведені в цьому виданні базуються на першоджерелі з сайту 
maidanua.org, хоча і є упорядковані інакше, ніж у першоджерелі, а також 
редаговані саме для цього видання упорядником і мовним редактором. На 
першоджерело розповсюджується право копілефту. Бажаючі використати тексти
можуть це зробити, використовуючи першоджерело: 
http://www2.maidanua.org/news/view.php3?
bn=maidan_pressk&key=1233566160&first=1247134495&last=1178869780. 
Посилання на першоджерело обов'язкове, погодження використання тексту 
першоджерела — не є обов'язковим. На макет та упорядкування текстів 
авторське право належить видавцеві та упорядникові видання.

63.3(4УКР)624  українська  Повстанська  Армія  :
Історія нескорених / Володимир В’ятрович, Роман
Грицьків,  Ігор  Дерев’яний,  Руслан  Забілий,
Андрій  Сова,  Петро  Содоль.-  Львів  :Центр
дослідлжень  визвольного  руху  служба  безпеки
України ,2009.-83с.

Ідея  створити  науково-популярну  історію  УПА  є
доволі  давньою.  Засновуючись,  Центр  досліджень
визвольного  руху  поставив  собі  за  мету  проводити
ретельну наукову роботу з вивчення різних аспектів
боротьби  українських  повстанців.  Наша  робота

завжди  мала  добрий  відгук  серед  зацікавлених.   Проте  на  всіх  наших
презентаціях та інших заходах неодмінно звучало настирливе прохання: «Дайте
почитати щось про УПА загалом». Очевидно, що ми не могли не відгукнутися
на цей запит,  тож розпочали роботу над чотирирічним проектом «Українська
Повстанська Армія. Історія нескорених».



     63  Перфицький  Л.  Україна  в  боротьбі
/Л.Перфицький.-Київ:  Українська  Видавнича
Спілка ім. Ю. Липи, 2007. — 36 с.

Ця історія в малюнках познайомить тебе зі сторінками
боротьби нашого народу під час Другої світової війни.
Уперше цей художній твір побачив світ у далекому 1953
році в щоденній газеті "Америка" (Філадельфія, США).
Сьогоднішнє  перевидання  є  унікальним  історичним,
мистецьким  та  виховним  виданням  і  здійснюється  в
рамках  проекту  "Правда  про  УПА".
Автори свідомі  того,  що окремі  коментарі  й малюнки

можуть мати неоднозначне  трактування,  але  слід  нагадати,  що цей художній
твір  було  створено  в  час,  коли  на  українських  землях  ще  тривала  збройна
боротьба проти радянських поневолювачів

66.5(УКР)   Наконечний Є.П.  Украдене ім’я :  чому
Русини  стали  Українцями  /  Е.П.Наконечний
;передмова Я.Дашкевича.-4-е доп. і вирп.- Вид.-Київ,
2013.-392с.

Книга Євгена Наконечного «Украдене ім’я: чому Русини
стали Українцями» - це те, що нам зараз потрібно. Вона
допомагає відповісти на таке важливе питання: ким  ми,
українці,  є  насправді?  Якщо Вам близьке Шевченкове:
«Хто  ми?  Чиї  сини?  Ким?  За  що  закуті?»  і  набридла
московська пропаганда про колиску братніх народів та
старшого  брата,  як  і  те,  що  політики  постійно

маніпулюють нашою історією для задоволення   власних «шкурних» інтересів,
то ця книга -  для Вас.  Видання дає можливість дізнатися більше про давню
українську  історію  і  сформувати  власну  об’єктивну  думку  про  походження
свого  народу.  Книга  висвітлює  появу  та  вживання  назв  «Русь»,  «руський»,
«українець» тощо.  Автор систематизує,  здавалося  б,  розрізнені  факти  історії
України  від  давнини,  до  наших  днів.  Спираючись  на  сотні  джерел,  руйнує
стереотип «великороса» та «малороса»,   висвітлює походження і використання
назв  «москаль»,  «хохол»,  «жид»,  «кацап».  Євген  Наконечний  аналізує,  як
підступом  та  маніпуляціями  віддаленій  провінції  великої  княжої  держави,
заселеної  в  основному  угро-фінами  та  чудськими  племенами,  вдалось  через
кілька  століть  не  лише  захопити  руські  землі   та  київський  престол,  але  і
 вкрасти їхнє історичне минуле та навіть ім’я.  У книзі на багатому історичному
матеріалі  висвітлюються   передумови,  витоки  та  закономірності  розвитку
Російської  імперії.  Автор викриває імперську   сутність   московської  держави,
незалежно  від  кольорів,  у  які  вона  фарбується.  Сьогодні   нам  необхідно
відкинути зайвий чужий  ідеологічний баласт, нав’язаний за роки окупації,   та
пізнавати нашу справжню історію. Першим кроком у цьому напрямі може стати
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книга  Євгена  Наконечного  «Украдене  ім’я».  Книга  видана  за  сприяння
Молодіжного  Націоналістичного  Конгресу,  коштом  Юрія  Калениковича
Солоденка.

 66.3(4УКР) Рог,Віктор Українофобія,  П’ята колона
та її ляльководи/ В.Рог.-Київ : Українська видавнича
спілка ім. Ю. Липи,2012.-96с.

Ця, тонована в чорне, книжка (збірка статей) одразу ж
—  без  попереджувальних  готувань  —  обпалює  і
заводить до несхибного наступального виру. В ньому —
чесний  поступ  до  живої  української  правди.  Нашої
істини.  І  нашої  національної  постави.  Через  посутнє
пізнання  внутрішнього  прихованого  ворога.
Справжнього  —  недекоровааного.  Заголовним  словом
до  видання  стоїть  прозора  невідворотна  сполука  —

«УКРАЇНОФОБІЯ: «П’ята колона» та її ляльководи». З конкретними фактами,
посиланнями,  першоджерелами.  Автор  дослідження  —  талановитий
український  публіцист  з  правого  боку,  фаховий  історик  Віктор  Рог. У  своїх
публікаціях  автор  відстежує  —  почасти  до  знемоги  різко  —  отсю-от  нашу
трагедійну  тяглість  традицій,  що  живиться  імперським  гноєм  ще  від  часу
Романових, потому з комуністичної доби і ось уже цілих 17 років у самостійній
державі  Україна.
Книжка Віктора Рога — то чесний БІЛЬ і СТАН — молодого, але вже вельми
зрілого — зі світлою головою і глибоким поглядом — чоловіка, біль і трудова
мета за українську націю і власне за саму Державу. Неперейдені. Зсередини…
Де  є  конечне  розуміння  і  воля  на  достойну  відсіч  і  свій  шлях:  невгнутим
ритуальним  чином,  гоноровим  ступенем  повернути  дух  українського  роду,
голосовий  код  крові  на  вершини  генетичної  пам’яті,  зібрати  розбратану  і
розчахнуту  національну  душу  в  одне  традиційне  історичне  ціле.
Це книга про те — хто, як і чому прагне зруйнувати українську державу і що
цим намаганням слід протиставити. На ці та інші питання автор намагається
дати відповідь у статтях, написаних і опублікованих в ЗМІ протягом 2002–2008
років.
Віктор  Рог  рекомендує  це  видання  працівникам  СБУ,  прокуратури,  органів
внутрішніх справ, суддям, політичним діячам та державним службовцям.

66.3(4УКР)6  Пархоменко-Багряний  С.   Творимо
українську справу ! /  Сергій Пархоменко- Багряний.-
Київ : Українська  видавнича спілка ,2012.- 96с

   Видання «Творимо Українську Справу !» є першою 
збіркою публікацій молодого журналіста, публіциста, 
громадсько- політичного діяча Сергія Пархоменка- 
Багряного. Збірка містить  публікації, в яких висвітлено 
погляд автора на вирішення актуальних  суспільних, 
політичних, міжнародних проблем. Сергій Пархоменко- 
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Багряний намагається дати відповідь на те, яку країну треба будувати і як  її 
треба будувати , про що треба пам’ятати, на кого рівнятися і чого уникати на 
шляху до нової України. 

  Видання рекомендовано для широкої читацької аудиторії, в першу чергу – для
студентів, молоді, громадських діячів, політичних експертів , журналістів і т. д.

66.3(4УКР)6   Бандерефобія  в  русском  сознании.-Київ  :  Українська
видавнича спілка ім. Ю.Липи , 2014.-75с.

Збірка  статей  присвячена  дослідженню  і  аналізу  явища  "бандерофобії"  в
свідомості  значної  частини  росіян,  пошуку  шляхів  розвінчання  облудних
імперських міфів та фальсифікацій.

66.3(4УКР) Дзюба І.М. Прокилі «щі» від  Табачника .
Галичанофобія  –  отруйне  вістря  українофобії/  І.М.
Дзюба.-Дрогобич : Коло, 2010.-112с.

У двох статтях Іван Дзюба розглядає на прикладі 
публікацій Д. Табачника політиканські інсинуації, типові
для галичаноненависництва як маскувальної форми 
україноненависництва. Видання буде цікавим та 
корисним не лише для тих громадян України, які 
вболівають за її майбутнє, а й особоливо - для тих, хто 
досі залишається байдужим. 

84  (4УКР)   Кушнір  Б.  Помста  оперативника
розвідки :  Пригодницький роман /  Богдан кушнір
.-Львів : Апріорі, 2014.-352с.

Диявольська  гра  розгортається  на  чорноморському
узбережжі  Кавказу,  в  новому  оперативному  центрі
росій-ської  розвідки,  який  блискавично  виріс
одночасно  зі  спортивними  об’єктами  Зимової
Олімпіади  в  Сочі.  На  створеннянавколо  Росії  поясу
стабільності  з  підконтрольних  держав  виділялись

величезні  фінансові  ресурси.  Як  саме  їх  використовували  –  розслідують
офіцери зовнішньої контррозвідки,що працюють в Україні під дипломатичним
дахом.  Вони  й  не  здогадуються,  що  слугують  прикриттям  багатоходовоїгри
російської  розвідки,  за  якою  стоять  далекосяжні  плани  президентського
оточення.
Головного  героя  під  час  відрядження  в  Україну  підступно  використали  в
операції  прикриття.  Загнаний  у  безвихідь,  він  запускає  таймер  зворотного
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відліку, але чисте і світле кохання до скромної дівчини несподівано змінює його
долю.  Так  закінчується  перша  книжка.  Автор  працює  над  романом-
продовженням  «Невидима  павутина».
Будь-який збіг згаданих у цьому романі прізвищ дійових осіб і назв державних
установ  чи  організацій  з  прізвищами  реальних  людей  і  назвами  державних
установ чи організацій – випадковий і є витвором авторської фантазії.

.

84.4УКР6   Шкляр В. Чорне сонце : Збірка / Василь 
Шкляр ; худож. Маріанна Пащук.-Харків : Книжковий 
Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015.-304с.:іл.
 Наприк інці третього тисячоліття до Різдва Христового, 
коли Земля вступала у Сварогову ніч і насувалися зловісні 
часи, волхви-укри постановили відкрити для свого 
племені таємницю сакрального знаку Чорне Сонце. Саме 
цей магічний символ здатний був дати людям нове 
джерело енергії, аби вони вистояли в годину найтяжчих 

випробувань. Цей знак забезпечував тісний зв’язок із предками, а отже, давав 
особливу силу та витривалість. І горе було тому, хто не чув голосу прабатьків, 
голосу рідної крові. Чорне Сонце спалювало йому душу.

Кр 84(4УКР)6-4     Шкляр В.М. Залишинець. 
Чорний ворон / В.Шкляр.-Харків : Книжковий Клуб
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2013.-384с.

Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й 
навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати 
їхні імена. Щоб вбити у пам'яті упокореної маси ту 
ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. 
Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили – але 
кого? На їхньому бойовому чорному прапорі напис: 
«Воля України або смерть». Вони не вийшли з лісу 

навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на 
визволення. Вони – залишенці – обрали собі смерть.

84.4УКР Волонтери . Мобілізація добра / укл. І 
передм. І.Карпи.-Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2015.-256с.

 Міст. авт. :Галина Вдовиченко, Катерина Бабкіна, 
Лариса Денисенко, Ірена Карпа, Ірина Славінська, 
Ганська Шиян, Ірен Роздобудько, Андрій Любка, Макс 
Кідрук, Сергій Жадан.

http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=35278
http://www.yakaboo.ua/zalishenec.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=popular_books&utm_content=6065434860&yclid=18091389006487751751#media_popup_photos


Ця книга- про звичайних людей поруч із нами, які іноді здаються справжніми 
атлантами, на чиїх плечах тримається наш світ, що похитнувся водномить. Тих, 
хто робить  надзвичайне для бійців, поранених , сиріт, біженців, з ранку до 
вечора шукаючи можливості для допомоги : збирає гроші на ліки, надає 
притулок тим, хто залишив рідні домівки, годує, напуває, зігріває… Це 
волонтери. Мирні влїни світла. Строкатий килим із віршів , есеїв і щемливих 
оповідань найкращих українських авторів змусить задуматися над цим 
феноменальним явищем та, мабуть (хто знає), зважитися на власний крок.

84(4УКР)6 Кільченкський В.Присмак волі : Роман / 
Володимир Кільчевський.-Харків :Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного дозвілля» ,2015.-592с.

Загув степ пiд копитами татарських коней, полились 
сльози всiєю Україною. Ще в юнацькі роки Андрієві 
довелося відбивати напади татар, а коли його батько 
загинув у бою, хлопець не сумнівався: своє життя він 
присвятить боротьбі за волю краю.
Дивом Андрію та його побратиму Тимку вдалося втекти

з татарського полону. Ані красуня дружина, ані маленький синочок не змогли 
утримати чоловіка вдома — він подався на Січ, аби помститися ворогам за 
смерть батька. Та не так сталося, як гадалося — військо січовиків вирушило на 
допомогу Богдану Хмельницькому. На Андрія та його побратимів чекають 
запеклі бої і грішне кохання, виснажливі походи і блискавичні атаки та 
нелегкий шлях до рідної домівки... 

84(4УКР)6 Ткаченко Г. Голгофа козацьких  нащадків. 
Терновий вінок / Ганна Ткаченко ; передм. 
І.Михайлина.-Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2015.-320с.

Чернігівщина напередодні революції. Чи міг подумати 
нащадок славних козаків, працьовитий господар Савелій 
Руденко, що одного дня втратить все? Чи могла юна 
Маня, дочка Савелія, знати, що червоноармієць Микола, 
якого вона покохала усім серцем, зрадить її? Однак коли 

батька заарештували, вона забула про дівочу гордість і подалася до Миколи — 
просити врятувати батька. Юнак зробив вигляд, що не 
впізнав Маню...
Велика війна змусила дівчину забути про минулі печалі. 
Розшукуючи в таборі полонених односельця, Маня 
зустрічає там Миколу. Він благає пробачити його, 
клянеться, що завжди кохав лише її.

http://dev.vsiknygy.com.ua/upload/iblock/8af/8af16571614cede77a818927581a7fc3.jpg
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 84(4УКР)6-4 Литовченки Т. і О. Пустоцвіт  / Т.і О. Литовченки ; худож.-
оформлювач А.П. Вировець. Харків : Фоліо , 2012.-378с. – (Історія України 
в романах).

 Влітку 1744 року імператриця Єлизавета Петрівна милостиво розглянула й 
затвердила петицію про поновлення гетьманства на українських теренах. Булава
дісталася хлопцеві з незаможної родини, який зробив фантастичну кар’єру — 
Кирилу Розумовському, рідному братові морганатичного чоловіка імператриці. 
Життя закружляло у скаженому калейдоскопі... А що ж одержала Україна?! 
Невиправдані очікування, бездарне керівництво, бездіяльність у вирішальні 
години... Фінал був закономірним: остаточна втрата державності.

84.4УКР  Талан С. Розколоте небо : Роман / Світлана 
Талан ; передм. О. Хвостової.- Харків : Книжковий 
Клуб «Клуб 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(3)-4 Холт В.  Знак судьби :Роман / Виктория 
Холт ; пер. с англ. О. Благиной.-Харьков : Книжный
Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород :ООО 
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ,2014.-
304с.

Новорожденную Кармел Март нашли под кустом 
азалии в усадьбе, принадлежавшей чопорной 
английской семье Марлинов. Кармел считали 
цыганским ребенком и кормили только из милости. А 
затем в доме разыгралась трагедия и маленькую Кармел

отправили в Австралию. Вернувшись в Англию спустя много лет, девушка 
узнает о том, что в усадьбе было совершено убийство, в 
котором обвинили доктора Марлина. Кармел убеждена, 
что настоящий убийца не найден. Может быть, ответ 
скрыт в ее воспоминаниях? Только узнав правду, Кармел 
откроет свое сердце для любви...

84(4УКР)  Цаплієнко А. Книга змін : Оповідання / 
Андрій Цаплієнко ; перекл. З рос. Ж.Куяви ; передм. 
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Д. Комарова.-Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» , 2016.-
256с. : іл.

Приголомшливі оповіді відомого військового тележурналіста. Репортера 
захопили кримські бойовики. Попереду бетонні стіни, голод, тортури.
Як він вирвався на волю?.. Що насправді відбувалося в Дебальцевому?
Погляд зсередини...

84.4УКР   Забужко О. Тут могла б бути ваша  
реклама : Збірка / Оксана Забужко- Харків : 
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» , 
2014.-320с. : іл.

У нову книжку відомої української письменниці 
вміщено популярний роман «Польові дослідження з 
українського сексу», що вже став сучасною 
класикою (це 12-те його перевидання), та вибрані 
оповідання 1981–2013 років, частина яких 

друкується вперше

Співаник УПА.Борці за волю України 
/О.Бобикевич, Ю. Лаврінський, О. Плешкевич та 
ін.: Післям. Є.Гиніва.-Львів : Меморіал,1992.-
190с.:нот.

Пісні, які входять до збірника, може, і не створено 
згідно з засадами музичної композиції чи поетики, 
але вони щиро відтворюють широку скалу 
небуденних почувань, зображують величні картини 
боїв нашого народу, дають неперевершені приклади 
безмежної посвяти і героїзму. Для найширшого кола 
читачів. 

                            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.
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