
Нові надходження
                                          Шановні користувачі !

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  2016 році від
обласної  бібліотеки,  за  4  квартал. Детальніше  дізнатися  про  новинки
літератури Ви зможете  в   ч и т а л ь н о м у   з а л і    саме зараз :

63.3(4УКР)  Київ: історія, архітектура, традиції : 
[пер. з рос.] / уклад.: О. Друг, Ю. Ференцева. - Київ : 
Балтія Друк, 2016. - 104 с.

Багатовікова історія столиці – від літописного «града князя 
Кия» до сучасного мегаполіса: найновіші археологічні 
знахідки, безліч документів й архівних матеріалів, портрети
видатних особистостей і старовинні фото. Унікальна 
архітектура міста в розмаїтті форм і стилів: давні храми і 
середньовічні ансамблі, затишок провінційних вулиць і 
блиск столичних хмарочосів. Давні київські традиції, що 
відрізняють його від інших міст: синтез, розмаїття і мирне 
співіснування різних культур і конфесій, розвиток форм 
міського врядування від всенародного віча і магдебурзького

права, міцні гостинні традиції, що привертають туристів зі всього світу.
 92 (4УКР)   Онацький , Євген. Українська мала 
енциклопедія.-Том 1 А-І / Е. Онацький /Упоряд. Та 
науоквий редактор доктор історичних наук Сергій 
Білоконь .-К.: Університетське видавництво 
«Пульсари», 2016.-676с.: порт. "Українська мала 
енциклопедія" – авторський твір професора Євгена 
Онацького. У ньому потрактовано теми переважно 
суспільних наук, оскільки вони торкаються 
проблем української духовної культури – етики, 
релігії, суспільної психології і філософії, вірувань, 
забобонів, символіки, народної творчості, історії, 
літератури. У першому томі подано 1910 статей. 
Енциклопедія розрахована на широке коло читачів.

Це – не репринтне видання: уточнене, доповнене коментарями доктора 
історичних наук Сергія Білоконя. 

 63.3 (4УКР)Грушевський М. С. Твори : у 50-ти т. : Т. 47. Кн. 1 : Ювілейна 
Грушевськіана / М. С. Грушевський. - Львів : Світ, 2016. - 632 с.



Том містить різнопланові публікації авторства визначних 
українських, польських, російських, німецьких, чеських, 
італійських та французьких інтелектуалів, котрими 
сучасники вченого відгукувалися на ювілеї М.Грушевського. 
Публікації дають змогу реконструювати образ вченого у 
середовищі його сучасників. Завдяки своїй жанровій 
специфіці опубліковані тексти є важливим джерелом 
пізнання українознавчих дискусій першої третини ХХ ст.
Для науковців та всіх, хто цікавиться історією України.

                            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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