
Нові надходження
                                          Шановні користувачі !

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  1016 році від
обласної  бібліотеки,  за  3   квартал. Детальніше  дізнатися  про  новинки
літератури Ви зможете  в   ч и т а л ь н о м у   з а л і    саме зараз :

26.89(4УКР-4Чек)гя2 – кр   Краєзнавці Черкащини : 
біобібліографічний довідник / упоряд.: В.М. 
Мельниченко, Г.М. Голиш. - Черкаси : Вертикаль, 2016. 
- 219 с.: фотогр.
   До біобібліографічного довідника відомі краєзнавці 
минулого сьогодення, які зробили вагомий внесок у 
розвиток краєзнавства Черкащини. Довідник містить 
найсуттєвішу інформацію про життя та дослідницьку 
діяльність подвижників краєзнавства нашого краю, а також 
бібліографічні відомості про їхні найвагоміші праці.
        Розрахований на науковців, викладачів, учителів, 

краєзнавців, аспірантів, студентів, учнів, усіх , хто цікавиться минулим свого 
рідного краю,  життям і творчістю подвижників краєзнавства. Дані зібрані 
станом на 2014 -2015 рр.

63.3(4УКР)616  Вєдєнєєв, Д. В. Заручниця 
глобального протистояння [Текст] : трагедія 
Великого Голоду 1932-1933 рр. в Україні в контексті 
"холодної війни" 1945-1991 років : [монографія] / Д. 
В. Вєдєнєєв, Д. В. Будков. – К. : Дорадо-друк, 2013. – 
230, [1] c. : фотоіл. – (Серія "Таємні війни: історія та 
сучасність" ; кн. 9). – Бібліогр. в прим 
  У запропонованій монографії на основі раніше 
засекречених документів ЦК Компартії України , 
радянських органів державної безпеки, наукової та 

спеціальної літератури уперше комплексно розглянуто впливі інформаційно- 
психологічного протистояння періоду «холодної війни» між Заходом і сходом на
формування концепції «Голодомору- геноциду « 1932-1933 років в Україні. 
Причини та змістовне навантаження творення концепції «штучного голоду» 
подаються авторами на широкому тлі запеклої психологічної війни  між двома 
воєнно- політичними блоками. Висвітлюються, зокрема, зусилля центрів 
ідеологічної та інформаційної боротьби, радянологів та офіційної радянської 
історіографії , спеціальних служб західних держав та СРСР, закордонних 
центрів українських націоналістів з використанням теми Голоду 1932-1933 рр. у
глобальному протистоянні зі своїми противниками.



63.3(4УКР-4Чек)6-49    -кр.  Реабілітовані 
історією.Черкаська область.-Книга 9.-Черкаси, 
«ІнтролігаТОР», 2016.-640с.
Дев’ята книга – це чергове видання науково-
документальної серії книг «Реабілітовані історією. 
Черкаська область» про жертв політичних репресій 
тоталітарного режиму. Більшість архівних документів пу-
блікуються вперше. Вперше оприлюднено і довідки про 
виселенців за межі села.
Документи і матеріали друкуються мовою оригіналу зі 

збереженням мовно-стилістичних особливостей тексту. У нарисах і наукових 
дослідженнях використано архівні документи Державного архіву Черкаської 
області, архівів УСБУ в Черкаській області та УМВС в Черкаській області.
Книга призначена для широкого кола читачів.
       63.3(4УКР)622.13 – кр  Корсунь-Шевченківська битва : сторінки 
історії.-Корсунь-Шевченківський / Ред..-упоряд.А.Ю.Чабан, 
П.Я.Степенькіна.-Корсунь-Шевченківський : Корсуньський видавничий 
дім «Всесвіт» ,2014.-326с.,іл. 28с.
      У цій книзі, присвяченій операції Другій світовій війні, подані спогади 
учасників та матеріали про учасників битви, що були включені до попередніх 
видань «Корсунь-Шевченківська битва» На підставі архівних джерел книга 
доповнена найновішими дослідженнями і історії Корсунь- Шевченківської 
наступальної операції. 
      Книга ілюстрована. 
      Розрахована на широке коло читачів.
          63.3(4УКР)  -кр  Доманицький В. Із науково- творчої спадщини / В 
Доманицький.-Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А.,2016.-462с.
       До четвертої книги науково- творчої спадщини Василя Доманицького 
ввійшли його статті й рецензії, які публікувалися переважно  на сторінках 
«Записок Наукового Товариства імені Шевченка» і були присвячені проблемам 
історії, археології, антропології. Особливий інтерес становлять упорядкована 
В.Доманицьким праця «Кобзари и лирники Киевской губернии в 1903 году « і 
написані ним праці з проблем організації кооперативного руху. Прктично всі 
вміщені в книзі матеріали републікуються через сто й більше років, адже за 
комуно- більшовицьких часів не тільки спадщина , а й саме ім’я Василя 
Доманицького були під забороною.
       84(4УКР)6-4 кр Носань, Сергій . Соната Вітражів /С.Носань.-
Черкаси :Видавець Чабаненко Ю.А.,2016.-400с.
        Долі, характери, почуття й роздуми героїв Сергія Носаня калейдоскопічно 
склалися в «Сонату вітражів» - збірку найкращих творів письменника. Серед 
них, зокрема, дебютна повість «Стежка в зеленому житті» , яка принесла 
авторові визнання літературознавців, колег – письменників, головне , читачів, та
гне менш відома повість »На баркасі» ; новела «Кущ картоплі»  та 
інтелектуальна проза «Велика риба», «Візок під дощем».
    Художньо довершені й духовно місткі , твори не втрачають актуальності з 
вплином часу. Порушені проблеми близькі кожному, а стиль  написання зрушує 
серце. Торкає найтонші струни душі. Ця книжка про матерів і батьків ; про віру 



й чекання ; про пошук себе ; про щире кохання ; про мужність у боротьбі зі 
злом ; про красу і болі рідної землі ; про її народ – про нас минулих  і нині 
сущих.                         

   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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