
Нові надходження
                                          Шановні користувачі !

    Пропонуємо Вам нові надходження  літератури,  одержані у  2017 році , за 1
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 :

39.6г(4УКР)  Каденюк,  Леонід  Місія  ─  космос  /
Л.К.Каденюк.─Київ : Унів. Вид-во Пульсари, 2009.─328с.:
іл.,[ 8 арк. іл.].─(Українці у світовій цивілізації). 1

Ця книга — емоційно насичена розповідь першого космонавта
нашої держави, Героя України, народного депутата Верховної
Ради  України  четвертого  скликання,  генерал-майора  авіації,
льотчика-випробувача  1-го  класу,  кандидата  технічних  наук

Леоніда  Костянтиновича Каденюка про його політ  у  космос 1997 року в складі
екіпажу космічного корабля "Колумбія". Видання містить надзвичайно цікаві описи
етапів  польоту,  портрети  його  учасників  і  роздуми  автора  про  Всесвіт,  місце  в
ньому нашої Землі та відповідальність людини за її майбутнє.

63.3(4УКР)46   Павленко  С.О.  Оточення  гетьмана
Мазепи : соратники та прибічники / С.О.Павленко.─2-ге
вид.─  Київ  :  Вид.  дім  «Києво-Могилянська  академія  «,
2009.─ 602с. 1

Сергій  Павленко  вперше  ґрунтовно  знайомить  читача  з
членами команди гетьмана І.  Мазепи,  його соратниками та
прибічниками,  показує їхню роль у контексті  подій 1687—
1709  pp.  Дослідження  про  найзначніших  діячів  оточення

зверхника  України  містить  багато  важливого  фактажу  для  розуміння  причин
поразки  мазепинців  під  час  повстання  за  визволення  Гетьманщини  з-під  опіки
Москви.



63.3.(4УКР)6-    Ми  не  є  українофілами.  Польська
політична думка про Україну і  українців,  Антологія
текстів.─  Київ  :  Вид.  дім  «Києво-  Могилянська
академія «, 2012.─ 440с.  1

У  антології  зібрано  тексти  польських  політичних
мислителів 90—х років XIX — 80—х років XX століття,
предметом  яких  є  українсько-польські  стосунки,
проблеми  співжиття  українців  і  поляків  на  землях
етнічного прикордоння, питання незалежності України та

можливі сценарії розвитку відносин між Україною та Польщею як самостійними
державами.  Книга  дає  читачеві  можливість  сформувати  уявлення  про  еволюцію
поглядів  польських  інтелектуалів  на  Україну  та  українців  протягом  одного  з
найдраматичніших періодів історії двох народів.

Для науковців, журналістів, політиків та всіх, хто цікавиться історією українсько-
польських відносин.

63.3(2РОС)  Російський  імперіалізм  /  Пер.  з  англ.
Тараса  Цимбала.─  Київ  :  Вид.  дім  «Києво-
Могилянська академія «, 2010.─ 395с.  1

Книга за редакцією добре відомого як в Україні, так і за 
її межами історика, професора Ратґерського 
університету в США Тараса Гунчака “Російський 
імперіалізм від Івана Великого до Революції” побачила 
світ у 1974 та 2000 роках у США. Її досі не було 

перекладено українською, хоча саме для України вона має надзвичайно важливе 
значення. Ця збірка статей провідних істориків світу розкриває розкриває саму 
сутність російського імперіалізму (під імперіалізмом упорядник розуміє поширення
сили і впливу однієї нації чи держави на інші нації, території чи групи людей), 
починаючи від причин імперіалістичної поведінки Росії в історичному контексті й 
закінчуючи втіленням російських імперіалістичних планів у різних куточках 
імперії. Книга охоплює період від розпаду Монгольської імперії до більшовицької 
революції, проте містить проекції і на сучасність.
Зважаючи на той факт, що Росія й досі підтримує свій імідж імперії і намагається 
будь-якими методами втримати ті території, що стали російськими в результаті 
експансії (у тому числі й Україну), ця тема лишається актуальною для всіх 
пострадянських республік. Імперії, на думку Тараса Гунчака, тяжко розпрощатися 
зі своїм минулим.



 63.3(4УКР)6   Дзюба, Іван. Інтернаціоналіз чи 
русифікація ? / І.Дзюба.─Київ : Вид. дім «Києво-
Могилянська академія» , 2010.─336с.   1

Праця “Інтернаціоналізм чи русифікація?” , присвячена 
аналізові радянської національноїх політики в Україні, 
значною мірою вплинула на розвиток національного руху 
1960-1970 –х років  і набула широкого розголосу як в 
Україні . так і ха кордоном.

  У виданні також уміщено документальні матеріали , відгуки зарубіжних учених, 
подано оцінку історичної ролі праці Івана Дзюби провідними вітчизняними 
науковцями.

63.3(4УКР)615 -4 Норман М.Наймарк. Геноциди 
Сталіна / М.Норман  Наймарк ; пер. з англ. 
В.Старка.-─Київ : Києво- Могилянська академія , 
2011.─135с. 1

Основна мета книжки "Геноциди Сталіна", за словами 
її автора, відомого американського історика, професора
Нормана М. Наймарка, - "обгрунтувати кваліфікацію 
Сталінових масових убивств у 1930-х роках як 
геноциду", адже правління Сталіна призвело до 

загибелі мільонів невинних людей, що їх було розстріляно, заморено голодом, 
замучено на смерть у в`язницях чи на засланні. Видання починається з розгляду 
питань довкола походження та вживання терміна "геноцид" у міжнародній правовій
практиці, зокремо висвітлено історію створення та ухвалення "Конвенції про 
запобігання злочину геноциду та покарання за нього". Автор розглядає формування
Сталіна як народовбивці; конкретні епізоди массових убивств у 1930-х роках 
(розкуркулення, ГОЛОД в Україні 1932-1933 років, нищівні кампанії проти 
неросійських народів); Великий терор 1937-1938 років; проблему порівняння 
нацистських і радянських злочинів. Вважаючи питання геноциду важливим для 
українців, Н. Наймарк сподівається, що "ця книжка допоможе їм ясніше усвідомити
його динаміку".



  

65.012     Роджерс, Еверестт М. Дифузія інновацій / Роджерс 
Еверетт М.;пер. з анг. Василя Старка.─ Київ : Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія» , 2009.─591с. 1

Класичну працю одного з провідних дослідників інновацій 
присвчено широкому колу питань, пов'язаних із поширенням нових ідей у 
суспільстві: від історії становлення цього міждисциплінарного напряму до 
закономірностей прийняття індивідуальних рішень і впровадження інновацій в 
організаціях. Автор також розглядає складники й етапи процесу дифузії інновацій, 
роль агентів змін та критичної маси, різноманітні типи, властивості й наслідки 
інновацій, наводить численні конкретні приклади впровадження інновацій у життя. 
Дослідник подає широке потрактування дифузії іненовацій, розуміючи під нею 
різновид соціальної зміни.

Позаяк дифузія інновацій - це міждисциплінарний напрям длослідження, книга 
буде корисною представникам різних соціальних наук, зокрема соціологам, 
дослідникам комунікації та ЗМІ, економістам, культурологам, історикам та ін., а 
також усім, хто цікавиться процесами змін у суспільстві.

   65.01 Йозеф А. Шумпетер Теорія економічного 
розвитку : Доялідження прибутків , капіталу , 
кредиту , відсотка та економічного циклу / 
Й.А.Шумпетер ;пер. з англ. В.Старка.─ Київ : Вид. 
дім «Києво-Могилянська академія» , 2011.─242с. 1

Ця книга Йозефа Шумпетера належить до 
иайвидатніших праць з економічної теорії й за своїм 
значенням стоїть поруч з основними працями Адама 
Сміта, Карла Маркса, Леона Вальраса, Альфреда 

Маршала, Джона Кейнса. Переклад українською мовою зроблений уперше, хоча 
книга була видана 100 років тому й написана переважно в період викладацької 
діяльності Йозефа А. Шумпетера в Чернівецькому університеті. Фундаментальні 
методологічні відкриття, зроблені в пій, набули особливої актуальності сьогодні, 
коли всі розвинуті країни фактично вибудовують свою стратегію економічного 



розвитку за шумпетерівськими рецептами. Без знайомства з цією класичною 
працею важко адекватно зрозуміти сутність і механізми інноваційної моделі 
економічного зростання, цілі, зміст та інструменти політики формування знаїшєвої 
економіки. Ьагато в чому ця книга дає ключі до розуміння глибинної природи 
сучасної фінансово-економічпої кризи.

71.0я73  Культурологія: Навч. посібник для студ. вищ. 
навч. закладів / Упоряд.: О. Погорілий, М. Собуцький.
- К.: Вид. дім "Києво- Могилянська академя", 2005. - 
2005. 1

В книзі  розглядаються головні проблеми теорії культури
в  ракурсі  сучасних  концепцій  культури,  методологічних
підходів до її вивчення. Особливу увагу приділено таким
темам,  як  ціннісні  аспекти  культури,  комунікативний
вимір культури, мова культури, епістемологія культури,
пізнання як культурний феномен, психоаналіз і культура,
культура та політика.

83.3(4УКР)6-8  Частакова Н.С.  іван Дзюба : 
Дух і творчість : літературний портрет / Надія 
Частакова ; наук. Ред. В.П. Марко.─ Київ : 
Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ.2016.─208с.; іл.  1

У літературознавчій розвідці осмислено творчість
сучасного літературознавця, критика, 
культуролога Івана Дзюби. Зосереджено увагу на 
специфіці методологічного підходу вченого до 
явищ літератури й мистецтва, домінантах 
літературно-критичних праць, значенні 

особистості І. Дзюби в культурному й суспільно-історичному житті України другої 
половини ХХ – початку ХХІ століть, позначених непростими явищами й 
процесами.

Книга призначена для широкого кола читачів: фахівців у галузі літературознавства, 
викладачів, учителів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться літературним 
процесом ХХ–ХХІ століть. 



83.3(4УКР)  Шевелев , Юрій Вибрані праці : У 2 кн. 
Кн.11. Літературознавство / Ю.Шевелев ;упоряд. 
І.Дзюба.─2-ге вид.─Київ : Вид. дім «Києво-
Могилянська академія» , 2009.─1151с.  1

У  другій  книзі  «Вибраних  праць»  Юрія  Шевельова,
однієї  з  найвидатніших  постатей  української  науки  і
культури  ХХ  століття,  вміщено  історико-літературні
розвідки та есеї,  що дають уявлення про діапазон його

інтересів та глибину інтерпретації явищ української літератури, живопису, театру.
Змушений  залишити  батьківщину  в  роки  Другої  світової  війни,  Ю.  Шевельов
зробив блискучу наукову кар’єру мовознавця-славіста в престижних університетах
Заходу,  але  ніколи  не  полишав  своєю  думкою  Україну.  І  тільки  зі  здобуттям
незалежності в Україні з’являються видання його праць і потреба в них зростає.

Книга розрахована на широке коло гуманітаріїв. Читача не залишають байдужим і
пристрасний пошук наукової істини, і блиск ерудиції, і артистизм вислову. Читання
Шевельова-Шереха  і  захоплює,  і  навчає.

Нагорода.  Національний  конкурс  «Найкраща  книга  України»  у  номінації  «З
глибини знань» (2009 р.).

   84(2РОС)  6-44  Алюшина,  Татьяна  Александровна
Неправильная  невеста:  Роман  /  Т.
Алюшина.─Москва :Издатенльство «Є» ,  2016.─ 382 с.
─(Еще  раз  про  любовь.  Романы  Т.  Алюшиной  и  О.
Покровской).   1

   Алексей  привык  рисковать.  Работа  оператора  только
кажется мирной, однако никто не принимает во внимание,



как часто приходится ползти с камерой в зоне военных действий или зависать над
пропастью в  попытках  поймать удачный кадр.  Он привык полагаться только на
себя,  но  встреча  с  загадочной  девушкой  Алисой,  воспитанной  в  традициях
индийской  культуры,  полностью  изменила  его  жизнь.  Он  –  прямой,
целеустремленный – типичный Запад. Она – скрытная, чувствительная – Восток.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. Разве могут они сойтись?..  1

84.4УКР6  Барка,  Василь.  Жовтий князь :  Роман /  В.
Барка.─ Харків : Фоліо , 2014.─ 317с.;іл. 1

В основу роману покладено особисті спогади Василя 
Барки-Очерета про перебіг геноциду українців 1932–1933 
років, організований урядом СРСР. І хоча особисто Барка в 
ті роки не був на селі, але зберіг точні спогади брата, 
родина якого була піддана тортурами голодом. Після цього 
він протягом двадцяти п’яти років скрупульозно збирав 
спогади очевидців Голодомору, що дало ґрунт для широких

літературних узагальнень.
Катастрофу нації під час Голодомору письменник змальовує через особисту 
трагедію родини Катранників, з яких живим залишається тільки молодший син, 
Андрійко — загалом типова ситуація з реального життя. Картини життя сім’ї 
наповнені вражаючими, страшними подробицями. Але в усіх ситуаціях герої 
залишаються вірними селянській і загальнолюдській моралі. Навіть голодний, 
конаючий Мирон Данилович не виказує місцезнаходження церковної чаші — 
святині, схованої від банд комсомольців.
Андрійко також хоче поділитися останнім хлібом із зовсім чужою жінкою, яка 
перебуває на межі смерті від голоду. Цей сюжет відповідає численним випадкам 
доброчинності, які очевидці засвідчували перед обличчям загибелі.
Закінчується твір оптимістично — над землею народжується новий день, що несе 
надію.

84(2РОС)6-44  Борисова , Ариадна.  Повторите, пожалуйста
, марш мендельсона : Сборник / Ариадна Борисова .─ Москва : Издательство
«Э», 2016 .─(За чужими окнами. Проза М.Метлицкой и А. Борисовой).  1

Бабуль,  а  после  сорока  лет  любовь  точно  заканчивается?» –  спросила
двенадцатилетняя  внучка  Веру  Георгиевну.  И  бабушке  было  что  рассказать  на



данную тему. Она вышла замуж за идеального мужчину, которому можно простить
всё,  даже  легкие влюбленности и  измены.  Но вот  беда –  с  некоторого  времени
Верочка стала замечать, что идеальный мужчина все чаще смотрит в сторону ее же
лучшей подруги, а страсти не затихают с годами, напротив, разгораются с новой
силой, достигнув своего пика как раз годам к сорока…   1

84(2РОС)6-44   Врублевская  ,  Галина  Владимировна.
Королева придурочная / Галина Врублевская. ─ Москва :
Издательство «Э» , 2016. ─320с.─ (Время любить . Романы
Г. Врублевской).  1

Все так. Женщина, причем, весьма образованная, вынуждена
бежать  от  придурочного  мужа.  И  всегда  есть  надежда
встретить настоящую Любовь, но…. роман не только об этом.

Две девушки дружат с детства,  но обласкана судьбой лишь
одна из них. В душе другой зреет зависть,
едкая  и  злая.  И  все  у  счастливицы  вдруг

начинает  осыпаться. Неужели  завистливый  взгляд  и  недобрые
пожелания  подруги могут стать тому причиной?   1

84  (4РОС)6-4 Веденская,  Татьяна.  Пряник ,  или  Мой
шикарный  Босс  : Роман / Т. Веденская .─Москва : Эксмо,
2016.─320с. 1

     Надя Митрофанова  всегда  была  о  себе
невысокого мнения. Мечтами высоко к небесам не поднималась, довольствовалась
скромной  долей  разведенной  женщины  с  ребенком.  Карьерные  вершины  ее  не
прельщали, да и не думала она, что обладает какими-то талантами. Даже в свою
женскую  привлекательность  не  верила.  Почему  так  случилось?  Может,  в этом
виноваты мужчины, которые были с нею рядом? Ну не замечали они ее достоинств,
не ценили. Были заняты футболом, пивом, диваном… Только они ли виноваты? Не
сама ли Надя выбрала для себя жизнь серой мышки? Кто мешал ей поверить в то,
что она имеет право на лучшее? На интересного партнера. На высокооплачиваемую
должность. На счастье. На настоящую любовь, наконец.



84(2РОС)6-44   Вильмонт,  Екатерина  Николаевна.
Сплошная лебедянь ! / екатерина Вильмонт .─ Москва :
Издательство АСТ , 2016.─ 320с.   1

Казалось бы, все в жизни Ярославы плохо – ушла от мужа,
мать выгнала ее на улицу, но героиня находит в себе силы
радоваться  жизни.  И  судьба  благоволит  ей.  Случайная
встреча, которая поначалу только пугает ее, перевернет всю ее
жизнь.   1

84(4РОС)6-4   Вильмонт, Екатерина. Трепетный трепач /
Е.Вильмонт.─Москва :Астрель, 2013.─ 317с.  1

Две  свекрови  –  бывшая  и  будущая.  Одна  любит  Леру,  а
другая ее ненавидит. Этим двум женщинам суждено сыграть
очень  важную  роль  в  судьбе  талантливой  сценаристки
Валерии Муромцевой.

  84(4УКР) Вінник А. Коли повертається веселка :Роман /
А.Вінник.─Харків  :  Книжковий  Клуб  «Клуб  Сімейного
дозвілля», 2016.─240с. 1

Історія  не  поступається  кращим  творам  Л.  Дашвар,  Н.
Гурницької  та  І.  Роздобудько!  
Таню розбудив  телефонний дзвінок  редактора.  Виявляється,
вона стала відомою після останньої  статті.  Але жінка лише
сумно  посміхнулася.  Колись  вона  мріяла  стати  відомою

журналісткою, але… Маленька пухлина в мозку позбавила барвів її життя. А потім
може  й  відняти  його.  У  Тані  зовсім  мало  часу  та  дуже  багато  справ.  
Вона повинна відшукати Романа, єдиного чоловіка, якого кохала. Познайомити із
сином, про якого він не знав. Зробити те, на що раніше ніколи б не наважилася...  1



  84(2РОС)6-44   Веденская ,  Татьяна.  Апрельский кот  :
Роман / Татьяна Веденская.─Москва : Издательство «Є» ,
2016.─352с─(  Позитивная  проза  Татьяны  Веденской  и
Сони Дивицкой).  1

В жизни Фаи Ромашиной «все очень плохо», если верить ее
словам. А постоянные споры с сестрой, конфликт с коллегой,
одинокие вечера перед телевизором и бессонница – лишнее
тому подтверждение. Фая вынуждена обратиться к психологу.
Им оказывается очаровательный Игорь Апрель, который готов

не  только  решить  все  проблемы  девушки,  но  и  подставить  мужское  плечо  в
трудный момент. Только вот почему-то Фая не спешит открывать перед ним свою
душу… и сердце.

84.4УКР  Вдовиченко  Г.  Купальниця  :  Роман  /
Г.Вдовиченко  ;передм.  Г.  Гузьо.─  2-ге  вид.─Харків  :
Книжковий  Клуб  «Клуб  Сімейного  Дозвілля»,
2015.─240с. 1

Роман  Галини  Вдовиченко  «Купальниця»  –  легка  і
водночас  глибока  «жіноча»  розповідь  про  сучасну
українську Попелюшку, яка, тільки-но закінчивши школу,
виривається  із  лещат  сірих  та  злиденних  провінційних
буднів  і  їде  підкорювати  столицю.  Такі  дівчата
зустрічаються  нам  щодня.  Вони  живуть  із  нами  по

сусідству,  ходять  тими  ж  вулицями  і  їздять  тим  же  транспортом,  що  й  ми.
Проходячи  повз,  ми  рідко  замислюємося,  що  для  кожної  із  цих  дівчат  життя
приготувало окрему круговерть, простелило окрему стежину. Стежину до щастя і
здійснення  мрій.  Але  чи  гарантують  здійснені  кар’єрні  амбіції  просте  людське
щастя?… Недарма мамі головної героїні «Купальниці» ворожка прорекла: одна твоя
дитина буде щасливою, а інша – знаменитою…  1

 84(4УКР)6-44 Тимофій Гаврилів. У шатах вересня
:  оповідання  .  –  Львів:  "Кальварія",  2013.  –  112
с.─ ( Колекція ПРОчитання) 1

Відлуння Форуму. Відлуння… Свято видавців і 
читачів добігло кінця. Одні збирають стенди й 
намети, інші – придбані книжки і враження. Й ті, й 
ті чекатимуть наступного року. 



І лишень наші герої й геройчики нестимуть відлуння форуму в своїй душі,
плекаючи надію ще бодай разочок отримати свою пайку слави,  що так 
п’янить і окрилює. 

Хтозна, якими шляхами дістаються такі різні постаті – 
університетський доцент, районний чиновник, дрібний пройдисвіт - 
цієї дивовижної царини – літератури. Поети й прозаїки,  вони подеколи 
викликають посмішку, подеколи – жаль і співчуття.  

Так, вони такі різні, але так органічно
співіснують на сторінках нової збірки Тимофія 
Гавриліва

84.4УКР6-4  Гнатко,  Дарина.  Проклята  краса  :  Роман  /
Д.Гнатко.─Харків : Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» ,
2016.─240с. 1

Полтавщина,  30-ті  роки  XX  століття.  Сільська  дівчина
Ганнуся  наділена  фатальною  красою,  тому  стає
найбажанішою  нареченою.  Але  серед  її  залицяльників  є  й

одружені чоловіки. Один із них – агроном Павло Гребенко, який має дружину та
дворічного  сина.  З  часом його  залицяння  до  Ганнусі  стає  настільки  явним,  що
селом ширяться чутки й батьки змушені «сховати» дочку в місті. Там доля зводить
її з майором Дмитром Солодовим. Вони закохуються з першого погляду. Але на
заваді їхньому щастю знову стає жіноча підступність… Мимоволі Ганнуся руйнує
чужі родини, а її краса стає справжнім прокляттям!

84.4УКР   Дашвар  Л.  Покров  :
Роман  /  Л.Дашвар.─  Харків  :
Книжковий  Клуб  «Клуд
Сімейного  Дозвілля»  ,  2016.─
384с.1

Останні дні листопада 2013-го, країну лихоманить. Мар''яна не звертає уваги на це
— усі її думки лише про чоловіка, який насправді не вартий сліз. Зустріч із дивним
хлопцем Ярком змінює все.  «Ти моя жінка»,  — сказав він.  І  від того стало так
солодко...Та  тепер  не  час  насолоджуватися  життям.  Дівчина  опиняється  у  вирі
подій:  чергування  на  Майдані,  зникнення  коханого,  пошуки  нащадків  козака



Дороша — спадкоємців величезного статку...Звідки ж Мар''яні знати, що чекає на
того нащадка. Предки заповіли йому не лише скарб, а й родинне прокляття...  1

84(2РОС)6-44  Донцова Д.А.  Толстушка под пикрытием :
Роман  /  Дарья  Донцова.  ─Москва  :  Эксмо,  2013.-352с.
.─(Иронический детектив).  1

Наконец-то  у  Татьяны Сергеевой  появился  реальный шанс
похудеть!  Она  стала  финалисткой  конкурса  «Убей  лишний
вес», устраиваемого журналом «Дом солнца», и удостоилась
чести  опробовать  на  себе  супердиету  доктора  Орнели.  Он
вручил  Танюше  банки  с  чудо-порошком,  и  теперь  ей
предстоит лакомиться им на завтрак, обед и ужин. Вдобавок
диетолог  якобы вживил Тане чип,  с  помощью которого  он

сможет  следить,  правильно  ли  она  принимает  его  зелье!..  Но  почему  Татьяна,
начальник спецбригады по расследованию преступлений, согласилась участвовать
в  этом  цирке?  Как  выяснилось,  пропала  Лора,  сердечная  подруга  ее  шефа.
Незадолго до исчезновения незнакомая девушка всучила Лоре странный подарок –
статуэтку  Венеры  Милосской  в  современном  прикиде.  Именно  такую  получит

победительница конкурса «Убей лишний вес»! 1

  84(2РОС)  Донцова  ,Дарья  Аркадьевна  .  Страсти-
мордасти  рогоносца : Роман / Дарья Донцова.─ Москва :
Издательство «Э» ,2016.─352с.─(Иронический детектив).
1

Татьяна Сергеева наконец-то увидела Гри! Но эта встреча не
принесла ей ничего, кроме легкой печали, – все в прошлом. Бывший муж, которого
и не узнать в новом обличье, умер для нее, она любит другого мужчину и недавно
вышла  за  него  замуж.  Да  и  мысли  ее  заняты  новым  расследованием:  в  отеле
«Лесной парадиз» странным образом ушли из жизни супруги Ткачевы. Хотя почему
странным? Местным полицейским все ясно: муж погиб в ДТП, а у жены с горя



случился  инфаркт.  Но  сотрудники  бригады  Сергеевой  быстро  «нарыли»
несоответствия официальной версии. Вот только никак не поймут: при чем здесь
футбольный мяч первого датского короля?..

84(2РОС)6-44   Донцова,  Дарья  Аркадьевна  .  Вулкан
страстей наивной незабудки : Роман / Дарья Донцова.─
Москва : Издательство «Э» ,2016.─352с.─(Иронический
детектив). 1

Татьяна  Сергеева  возглавила  новую  бригаду  по  розыску
пропавших людей. Не успели сотрудники притереться друг
к  другу,  как  появилась  первая  клиентка.  У  Галины
Сергеевны  почти  год  назад  пропала  дочь  Гортензия.

Девушка сбежала от матери, решившей выдать ее замуж. Горти оставила записку, в
которой просила ее не искать, вопреки желанию матери она хочет стать певицей.
Маменька же упорно считает, будто дочь похитили, ведь о своих намерениях Горти
не  поведала  даже  верной  подруге  Карине.  Но  полиция  отказалась  искать
пропавшую,  поскольку  та  сама  ушла  из  дома.  Дочь  каждый  месяц  присылала
открытки,  а  когда  те  перестали  приходить,  мать  обратилась  в  особую  бригаду.
Татьяна  взялась  за дело,  по  мере  расследования  ее  новые
сотрудники  откопали массу  невероятных  фактов.  Оказалось,
маменька  и  подруга Карина  много  врали  и  еще  больше
скрывали. Но Сергееву не  проведешь!  Она  вызвала  огонь  на
себя и обыграла всех! 1

84(4РОС)6-4 Донцова,  Дарья  А.  Ужас  на  крыльх
ночи  :  роман  /  Д. Донцова  .─Москва  :  Эксмо  ,
2014.─2014.─ 320с. 1

,  Виола  Тараканова, неожиданно  для  себя  оказалась  в
миленьком коттедже, который любезно снял для меня Иван Зарецкий, новый хозяин
издательства,  где  выходят  мои  книги.  Здесь  все  прекрасно,  кроме  болтливой
домработницы  Светы  да  странных  соседей  Владыкиных:  глава  семьи  Ирина
Петровна с утра до вечера гоняет своих домочадцев,  заставляя их строиться по
струнке!  Общаться с  ними у  меня  не  было ни малейшей охоты,  однако в  один
непрекрасный  день  нам  со  Светой  пришлось  вызывать  для  Ирины  Петровны
"Скорую". К несчастью, женщина умерла, как оказалось, у нее были проблемы с
сердцем. Но почему тогда ко мне под видом полицейского явился частный детектив
Федор Леонов?.. Я пока не знала, что расследование мы с ним будем вести вместе,
я найду сюжет для нового романа, а еще мне придется научиться управлять садово-
огородным  роботом  "Емеля  Премудрый",  забытым  у  меня  представителями
магазина сельхозпродукции! Ох и дернул меня черт согласиться рекламировать их
товары!

  



84(0)  Гомер  Іліада   /  Пер.  з  строгрецької  Б.Тена  /
Гомер .─ Харків : Фоліо ,2013.─414с. 1

Гомерівський епос складається з двох епопей — «Іліади»
і  «Одіссеї».  Головний  герой  «Іліади»  —  Ахілл.  Гнів

Ахілла,  якого  образив  верховний  вождь  Агамемнон,  —  основний  мотив,  що
організує  сюжетну  єдність  поеми.  Картини  героїчних  двобоїв  чергуються  з
картинами мирного життя в обложеній Трої,  а також з не позбавленими гумору
сценами  суперечки  богів  На  Олімпі.  Цей  епос,  перекладений  багатьма  мовами
світу, вийшов далеко за межі національного грецького письменства і завдяки своїм
художнім достоїнствам та історичній цінності  зайняв почесне місце в скарбниці
світової літератури

 84(2РОС)6-44      Донцова, Дарья Аркадьевна. Ужас на 
крыльях ночи : Роман / Дарья Донцова.-Москва :Эксмо, 
2014.-320с.-(Иронический детектив) 1

                                                                                                      Я, 
Виола Тараканова, неожиданно для себя оказалась в миленьком 
коттедже, который любезно снял для меня Иван Зарецкий, 
новый хозяин издательства, где выходят мои книги. Здесь все 
прекрасно, кроме болтливой домработницы Светы да странных 
соседей Владыкиных: глава семьи Ирина Петровна с утра до 

вечера гоняет своих домочадцев, заставляя их строиться по струнке! Общаться с 
ними у меня не было ни малейшей охоты, однако в один непрекрасный день нам со 
Светой пришлось вызывать для Ирины Петровны "Скорую". К несчастью, 
женщина умерла, как оказалось, у нее были проблемы с сердцем. Но почему тогда 
ко мне под видом полицейского явился частный детектив Федор Леонов?.. Я пока 



не знала, что расследование мы с ним будем вести вместе, я найду сюжет для 
нового романа, а еще мне придется научиться управлять садово-огородным 
роботом "Емеля Премудрый", забытым у меня представителями магазина 
сельхозпродукции! Ох и дернул меня черт согласиться рекламировать их товары!. 1

84(2РОС)6-44  Данилова , Анна Васильевна.  
Красивая , богатая, мертвая : Роман / Анна Данилова. 
─Москва : Издательство «Э» , 2016.─320с.─ (Эффект 
мотылька. Детективы Анны Даниловой).  1

Красивая, богатая, и такая мертвая… Ирину Виноградову 
нашли недалеко от проезжей части, в придорожных 
кустах. Высокомерную стерву, роскошную хищницу 
переехали машиной - причем несколько раз. 
Единственный подозреваемый - жених убитой - Дмитрий 
Родионов всячески отрицает свою причастность к 
трагедии. Но ему, к сожалению, верят только адвокат Лиза 

Травина и ее помощница Глафира. Ведь улик против Дмитрия предостаточно: и 
мотив преступления, и отпечатки обуви возле жертвы и даже громкая ссора между 
бывшими возлюбленными. Адвокат Лиза Травина в своей работе привыкла всегда 
докапываться до истины и в этом случае ее ничто не остановит. Разве что 
начавшиеся романтические отношения между лучшей подругой и главным 
фигурантом дела… Уж очень быстро Родионов стал забывать свою бывшую 
невесту…

84(2РОС)6-44  Данилова , Анна Васильевна. Цветок 
предательства : Роман / Анна Данилова .─ Москва : 
Издательство «Э» , 2016.─ 352 с.─(Эффект мотылька. 
Детективы Анны Даниловой).  1

Кто мог желать Веронике, этому испорченному цветку, 
смерти?! Да, она, невероятно красивая, порочная, 
запуталась в себе, в своих любовниках, но за это не 
убивают. И все-таки наверняка ее смерть связана с тем 
образом жизни, который она вела. Она словно летела в 
пропасть, знала, что разобьется в пыль, но все равно 

летела, попутно увлекая за собой тех, кто ее любил. Каков мотив этого 
преступления? Ревность? Да. Аркадий жутко ревновал свою жену, бывшую... Но 
трудно представить себе убийцу в инвалидном кресле. По подозрению в убийстве 
задержали брата Аркадия, Максима. Следователь расспрашивал его о Веронике, о 
ее браке с Аркадием, о причине их развода, о цветах, которыми была просто 
завалена квартира убитой... А Максим вынужден был лгать, говорить полуправду, 
ради брата, который безумно любил свою бывшую жену...



   84(2РОС)6-44      Донцова, Дарья Аркадьевна.  Любовь- 
морковь и третий лишний : Роман / Дарья Донцова.-
Москва :Эксмо, 2006.-352с.-(Иронический детектив) .1

 

 Голову даю на отсечение – каждому из вас хоть раз хотелось 
выступить на сцене и сорвать шквал аплодисментов! А мне, 
Евлампии Романовой, представилась эта потрясающая 

возможность! Дело было так: меня попросила выйти вместо нее на подмостки 
Жанна, актриса театра «Лео». И не думайте, что я совсем завралась! Никто бы не 
заметил подмены: роль горничной была без слов, а все актеры в этой странной 
пьесе играли в масках. И вдруг прямо во время спектакля скончалась известная 
театральная прима Тина Бурская. Ее отравили! Все уверены – убийца Жанна. 
Именно она подала Тине сосуд с водой. Лишь я одна точно знаю, что Жанна 
невиновна. Ведь отравительница под маской – это я! Что же делать? Уносить ноги?!
Но я решила поступить в точности наоборот – прыгнуть в самое пекло… 1  

84.4УКР 6  Дочинець М.І. Лис. Віднайдення загублених 
слідів : Роман / М.Дочинець .─Мукачеко : Карпатська 
вежа, 2012.-127с. 1

Роман Мирослава Дочинця про чоловіка незвичайної долі й 
унікального хисту, який шукає в провінції свої загублені 
сліди, а знаходить сенс життя, нові цінності й нове кохання. 
Роман читається на одному подиху, залишаючи відчуття 
подарованої долею любовної пригоди. Тут є все — шляхетний

стиль, тонка дотепність, призабутий романтизм, детективна інтрига, непідробна 
читабельність  1



 84.4УКР6  Дочинець М.І. Многії літа. Благії літа. / 
М.Дочинець .─ Мукачеко : Карпатська вежа, 2011 .-127с.1

Світ тісний, і не тільки в просторі, але й у часі. Років двадцять тому я, 
молодий журналіст, піддавшись дачній лихоманці, почав і собі мордувати 
клапоть ожинника на Поповій горі під Мукачевом. Коли прийшов час 
робити прищепи, мене виручив знайомий комсорг Толя. Привів у поміч 
свого діда Андрія, якому було за вісімдесят. Але я не встигав за ним, коли 
ми шукали по узліссях саджанці-дички і ріпарі. Ще більше мене вражала 
його вдача. Незбагненний глибинний спокій струменів з його уважно-
дитинних очей. Говорив він мало, коротко, але в розкішній сивій бороді 
завжди ховалася лагідна усмішка. Якось у спекотний полудень він підняв 

голову і сказав: «Гроза буде». «Звідки ви знаєте?» - здивувався я. «З Латориці рибою тягне». Я нічого 
не відчував, ще б пак - до Латориці було щонайменше 3 кілометри. А за годину Мукачево накрила 
обвальна травнева гроза. Вечорами, втомлені роботою і спекою, ми сиділи під старим горіхом і 
старий розповідав мені дивовижні речі про уссурійські ліси, про калмицькі степи, ріку Печору і гори 
Алтаю, про буйні і паркі заплави Колхіди. Де він тільки не бував… З його скупих слів і коментарів Толі 
було очевидно, що доля круто потріпала діда. Навчався в гімназії, семінарії. Двічі сидів. Один раз за 
те, що побив мадярського жандарма, котрий чіплявся до його дівчини. Вдруге посадили комуністи за 
куркульство. Поневірявся світом, чому тільки не навчився. Навіть закінчив лісівничий технікум у Росії.
Згодом повернувся на Закарпаття, поселився в родичів у старій хижі. Жив із саду-городу, майстрував 
по селах...

84.4УКР6-4  Дочинець, Мирослав Балава і серце :
Великі романи великих людей   М.Дочинець 
.─Мукачеко : Карпатська вежа, 2013.-288с 1

Ця книга є спробою торкнутися таїни таїн, дару,
що  зветься  -  Кохання.  І  як  воно  осяяло  життя
великих. Незбагненні дороги Мужчини до Жінки і
Жінки  до  Мужчини.  Їх  не  міг  збагнути  навіть
мудрий Соломон, прирівнюючи до слідів змії  на
скелі, птиці в небі, риби у воді...  Навіть великих
кохання  робить  слабкими  і  вразливими,  позаяк

руйнує бар'єри і знищує укріплення, які ми зводимо довкола себе. Для одних це
пломінець свічі, для інших — рушійна стихія, що перекраює особистість - малих
робить великими, а великих трощить у порох.

 

84.4УКР6 Дочинець ,Мирослав Світован. Штудії під 
небесним шатром : Роман – намисто / М.Дочинець.-
Мукачево : Карпатська вежа, 2014.-232с. 1



Ця книга - повна захоплення і любові розповідь про мандри в горах із мудрецем 
Андрієм Вороном, якого вже встигли назвати українським Сократом. Він жив, як 
дихав, власним життям явив спроможність бути вільним у світі, який ловить і 
поневолює людину. Для сучасної, заблуканої серед штучних міражів людини світло
його досвіду постає опорою для порятунку. Між рядками щирого письма живе 
горний дух, нурт живої природи, правда первісної оселі

  84  Косинка ,Григорій  Вечірні тіні : Оповідання / Г. 
Косинка ─ХарківАТЗТ «Важпромавтоматика» ,
2007.─320с. 1
       У цьому виданні ви знайдете двадцять найбільш 
відомих оповідань Г. Косинки, серед яких- «Вечірні тіні», 
«Гармонія», «Темна ніч», «Мати», «Серце» та ін. 
Пропоновані твори вивчаються за шкільною програмою, а 
також рекомендовані для позакласного читання. Книжка 
розрахована на широке читацьке коло. 

   84(2РОС)6-44 Крамер , Марина. Первая леди города, 
или между двух берегов : Роман / М.Крамер.─ 
Москва :Издательство «Є», 2016.─352с.─(Королева 
преступных страстей. Криминальная мелодрама М. 
Крамер).1

Прекрасная Марина Коваль оплакивает свою 
единственную большую любовь — мужа Егора 
Малышева, погибшего в автокатастрофе. После трагедии 

на нее свалились заботы о корпорации Малышева и футбольном клубе. Но это 
стало лишь разминкой перед большой неравной битвой, жертвой которой оказалась
«железная Коваль». Выяснилось, что Егор «погиб» для властей, взяв вину жены за 
прошлые дела на себя. На самом деле он жив и скрывается под чужой фамилией. 



Однако работники прокуратуры обвиняют Марину в убийстве самого дорогого 
человека в ее жизни...

84.4УКР6-5 Костенко , Ліна Вибране / Л.Костенко .─ 
Київ : Дніпро , 1989.─ 559с. 

Книжка віршів та поем відомої української поетеси 
містить твори, опубліковані впродовж останніх 
десятиліть, поезії з книг «Зоряний інтеграл» (1963) та 
«Княжа гора» (1972), які свого часу не побачили світу, а
також найновіші вірші, що склали розділ «Інкрустації».

Читайте вірші Ліни Костенко: "В дні, прожиті печально
і просто", "Вже почалось, мабуть, майбутнє", 
"Відмикаю світанок скрипичним ключем", "Доля", 

"Затінок, сутінок, день золотий", "Крізь роки і печалі", "Мій перший вірш 
написаний в окопі", "Напитись голосу твого", "Не знаю, чи побачу Вас, чи ні…", 
"Ой ні, ще рано думати про все", "Очима ти сказав мені: люблю", "Пелюстки 
старовинного романсу", "Пишіть листи і надсилайте вчасно", "Розкажу тобі думку 
таємну", "Світлий сонет", "Старий годинникар", "Три принцеси", "Хуртовини", 
"Щасливиця, я маю трохи неба", "Я ніколи не звикну".

  84 (2РОС)6-44 Колычев, Владимир Григорьевич. Его 
считали  подкаблучником / Владимир Колычев .─ 
Москва : Издательство «Э» , 2016.─352с. ─ (Колычев. 
Лучшая кримнальная драма).1

Таких, как Михаил Жилкин, называют слабохарактерными. 
В молодости не смог удержать любимую девушку, 

пришлось жениться на другой и сразу же угодить «под каблук». Если бы не брат 
супруги, криминальный авторитет Павел Горохов, не видать бы Михаилу ни кресла
директора фирмы, ни выгодного тендера на строительство дороги. Правда, чтобы 
заполучить тендер, пришлось руками шурина убрать законного подрядчика. По 
иронии судьбы им оказался соперник Михаила, уведший когда-то у него невесту. 
Горохов понимает, что Жилкин может выдать его полиции, и планирует устранить 
Михаила. Однако бизнесмен находит в себе силы и неожиданно наносит кровавому
родственнику упреждающий удар



  84(2РОС) Казанцев , Кирилл. Старое ружье :Роман / К. 
Казанцев .─ Москва : Издательство «Э» ,2016.─ 320с.─ 
( "Колычев рекомендует: Бандитские страсти").1

Сотрудник службы безопасности нефтяной компании Олег 
Казарцев приехал в деревню, чтобы продать дом давно 
умершего деда. Одного дня хватило, чтобы понять: тут 
творятся странные и страшные дела.

     84 (2РОС) 6-44 Казанцев , Кирилл. Антикварщики 
:Роман / К. Казанцев .─ Москва : Издательство 
«Э» ,2016.─352с ─( Я - вор в законе ). 1

Вор в законе Седой награбил антиквариата и бесценных икон
столько, что на две жизни хватит. Но второй у него точно не 
будет, а эту он не дожил и до старости. Перед смертью 
запрятал он свои сокровища так, что теперь две 
бандитские кодлы ищут их и найти не могут. Только мочат 
друг друга почем зря, подбираясь к кладу. Но они еще не 
знают, что муровский опер Лядов держит все под 
контролем и ждет не дождется, когда бандиты перебьют конкурентов. А те, кто 
останется в живых, будут иметь дело с ним...

 84(2РОС)6-44  Коган, Татьяна Васильэвна. 
Персональный апокалипсис : Роман / Т.Коган.─ Москва
: Издательство «Э» , 2016.─ 352с.─ (Чужие игры. 
остросюжетные романы Т. Коган" 1

Андрей Немов никому не говорил о своем запретном и 
преступном желании убить человека. В детстве он стал 
случайным свидетелем убийства, и после этого им овладела
навязчивая идея узнать, что ты чувствуешь, когда 
отнимаешь чужую жизнь. Он стал успешным и богатым, 
чтобы иметь возможность получить желаемое без проблем, 

ведь за большие деньги можно исполнить любой каприз... Томасу Крайтону во что 
бы то ни стало требовалось заработать нужную сумму на лечение дочери, и ради 
этого он готов пойти налюбое преступление… Наивная глупышка Софочка мечтала
о любви и хотела, чтобы ее возлюбленный наконец развелся с женой, и она из 
содержанок попала в законные супруги… Эти трое незнакомы между собой, но 
однажды им суждено встретиться, чтобы исполнить желания друг друга…



84(4УКР) Львів. Кава. Любов : Збірка / укл. і передм. 
Н.Нікалео─ Харків : Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного  Дозвілля» , 2016.─ 272с. 1

Міст. авт. Галина Вдовиченко, Наталія Гурницька, 
Вікторія Гранецька, Дара Корній, Леся Олендій, 
Ірина Хомин, Тетяна Белімова, Любов Долик, Ольга 
Деркачова, Ніка Нікалео.

Щемливі оповідання від найкращих українських авторів!
Ця книга – про Львів. Про місто, яке хтось знає і любить,
а хтось тільки відкриває для себе. Про вузькі вулички і 
затишні кав’ярні, про середньовічну бруківку і 
старовинні споруди… Про любов. Про життя. Про 
людей, які зустрічаються, розходяться, сподіваються, 
вірять, кохають, втрачають – і знову знаходять своє 
кохання…   1

84(2РОС)6-44   Луганцева, Татьяна Игоревна. Чудо в 
перьях : роман / Татьяна Лугенцева.- Москва : 
Издательство АСТ , 2016.-320с.- (Иронический 
детектив)1

Если вы думаете, что жизнь у учителей спокойная и тихо 
протекает между уроками и коллективными походами в 
музеи, то вы глубоко ошибаетесь! Иногда случается такое, 
во что даже поверить трудно. Например, учительница 
истории Татьяна Одинцова утром проснулась в клетке в 
компании с бурым мишкой. И это было только начало 

потрясающих приключений, с ног на голову перевернувших прежнее 
существование училки…Ранее книга издавалась под названием «Где заключаются 
браки?»  1

   84(2РОС)6-44    Луганцева , Татьяна Игоревна. Сходняк снежных лавин : 
Роман / Татьяна Лугенцева.- Москва : Издательство АСТ , 2016.-320с.- 
(Иронический детектив) 1



Патологоанатом Леша Гусев, закадычный приятель Яны 
Цветковой, с треском вылетел с работы. Яна тут же взялась 
помочь другу – восстановить доброе имя товарища и заодно 
наказать брачную аферистку, отправившую на тот свет троих
мужей. Она отправляется в Норвегию, чтобы передать 
образцы для дорогостоящего анализа, которые Леша добыл с
риском для жизни, но, открыв чемодан, находит там… 
подвенечное платье норвежской принцессы Эмилии, и это 

только начало невероятных происшествий, которые словно специально 
подстерегают Яну – любительницу острых ощущений…Ранее книга издавалась под
названием «Повелительница сердец» 1

84(2РОС)6-44 Логунова, Елена ивановна. Синяя курица 
счастья : Роман / Елена Логунова.─ Москва : 
Издательство «Є», 2016.─320с.─(Смешные детективы)1

Наташа подрабатывала курьером и очень обрадовалась 
заграничной командировке – что может быть приятнее, чем 
прокатиться на Кипр с необременительным заданием 
отвезти письмо! Почему клиент выбрал такой дорогой 
способ доставки? Не ее забота! А озаботиться стоило бы – 
получив послание, странный мужчина, до ушей заросший 
бородой, покончил с собой, открыв в доме газ, и Наташа 

едва успела спастись от взрыва. Торопясь покинуть негостеприимный остров, она 
метнулась в аэропорт, но во время таможенного контроля в ее сумке неожиданно 
обнаружилась голова древней статуи, строго-настрого запрещенная к вывозу…

   84(2РОС)6-44 Литвинова, Анна Витальевна. Вояж с 
морским дьяволом : Роман / А.и С. Литвиновы.─Москва : 
Издательство «Э» ,2016.─(Знаменитый тандем Российского 
детектива).1

     

Она сделала карьеру в рекламном бизнесе. Дослужилась до 
заместителя директора фирмы. Написала и защитила 
диссертацию.

Трижды влюблялась, один раз собралась замуж и даже единожды была беременна –
впрочем, не вполне удачно…



Однако ее размеренная добропорядочная жизнь на поверку скрывала нечто совсем 
иное…

  84 (2РОС) 6-44  Лунина,  Алиса. Когда часы двенадцать
бьют : сборник / Алиса Лунина .─ Москва : 
Издательство «Э» , 2016. ─320с. ─(Новогодняя 
комедия).1

На протяжении целого года Аля Серебрякова всеми силами 
старалась помочь любимому Никите в осуществлении его 
заветной мечты. Ей пришлось преодолеть ради этого 
немало препятствий. Она, как в сказочной, доброй истории,
как будто бы, выискивала в сугробах подснежники. Но 

Никита любил другую. Потому Алина любовь и старания остались незамечены. У 
Али остается всего лишь одна надежда на кануне очередного новогоднего 
празднества - новогоднее чудо. Говорят, волшебная полночь способа даже украсить 
сугробы подснежниками под бой часов...     1

  84.4УКР6  Мастерова , Валентина. Суча дочка : Роман
/ В. Мастерова.─ Харків : Кн. Клуб Клуб Сімейного 
Дозвілля, 2016.-240с. 1

Який сором для дівчини — повернутися додому з 
байстрям! Але якщо… дитина не твоя? Селянки Олена та 
Люба вирушили до міста в пошуках кращої долі. Та якби 
Олена знала, що їй доведеться понести не свій хрест! Коли
Люба народила хлопчика та, злякавшись осуду і 
труднощів, кинула його напризволяще, Олена не вагалася. 
Вона не може вчинити так, як його мати. Вона не 

залишить немовля. Навіть якщо за це потрібно буде сплатити страшну ціну.  1

  84(4Ісп)5-6 Мачадо Антоніо.  Вибрані поезії / переклад з іспанської Григорія 
Латника.─ львів : Кальварія, 2013.─160с.1



У книжці репрезентовано творчість визначного іспанського
поета Антоніо Мачадо (1875-1939) - представника 
"Покоління 1898 року", драматурга, мислителя-есеїста. Як 
відзначив професор Ґранадського університету Хуан де 
Діос Луке, "Його поезія, інтимна та своєрідна, має глибоке 
іспанське коріння, і жодна інша поезія не втілює суті 
іспанського та Іспанії так, як мачадівська". Видання 
розраховане на шанувальників високої поезії, а надто тих, 
хто вже ознайомився з попередніми виданнями іспанських 
та іспаномовних поетів Латинської Америки, здійсненими 
видавництвом "Кальварія" за підтримки Уряду Іспанії.

     

  84 (4РОС)6-4 Метлицкая , Мария. Миленький Ты 
мой / М. Метлицкая.─Москва : Изд- во «Э» , 
2016.─416с.  1

Сначала Лиду бросила мать – просто уехала и не вернулась, 
оставив дочь на воспитание бабушке в глухой деревне. 

Так девочка и росла – с твердым убеждением, что никому не нужна. Потом ее 
бросали мужчины – так же, как в свое время мать: неожиданно, подло, 
несправедливо. Так, что всякий раз хотелось кричать: «Мой милый, что тебе я 
сделала?» А ничего не сделала. Просто была запрограммирована на одиночество, 
тоску, неудавшуюся жизнь. Ее, словно Кая в «Снежной королеве», заколдовали, 
заморозили сердце. И Лида не сомневалась, что разморозить его нельзя. Да она и не
хотела – жить с ледышкой вместо сердца даже удобно: ни мук совести, ни 
страданий. И любви тоже нет – чтобы потом не разочаровываться. 

Одного Лида не учла – без любви жить невозможно. И она обязательно приходит – 
даже если ты отчаянно ей сопротивляешься.

 

  84(2РОС)6-44  Михалкова Е. Танцы марионеток : Роман / Елена Михалкова.- 
Москва : Издательство АСТ , 2016.-384с.-    (  "Елена Михалкова: Читай не 
отрываясь"). 1



Всю жизнь мы играем в куклы… Сначала родители 
покупают их в магазине или мы пытаемся смастерить их 
сами. Затем превращаем в кукол своих детей - 
выстраиваем для них"счастливое"будущее. Или играем 
судьбами других людей… Почему бы нет?! Ведь нам 
видней как правильно им жить! Но меняются лица, 
меняются роли и вот… мы уже сами под пристальным 
наблюдением кукловода.Сыщик Сергей Бабкин видел в 
своей жизни много всякого. Но вовсе не ожидал, что 
простой поиск дочери миллионера, превратится для него в
смертельно-опасное задание. Слишком уж много 

беспринципных и расчетливых людей оказались в зоне его внимания. И каждый из 
них стремится заполучить марионетку для своей игры.    1

 84(4ВЕЛ)-44  Мойес Дж. Вилла «Аркадия» : Роман/ Дж. 
Мойес ; пер. с англ. Е. Коротнян.─ Москва : Иностранка , 
Азбука-Аттикус , 2015.─544с.1

  Тихий курортный городок Англии, где каждый знает свое 
место. В 1950-е годы на вилле "Аркадия", роскошном 
особняке, построенном в стиле ар-деко, поселяются молодые
художники и поэты. Их образ жизни вызывает возмущение 
почтенных матрон, которые пытаются защитить свой сонный
городок от веяний времени. И вот теперь, почти пятьдесят 

лет спустя, вилла "Аркадия" возрождается к жизни. Новый владелец решает 
восстановить ее и сделать гостиницей. И все секреты, похороненные вместе с 
домом много лет назад, воскресают...

    84(2РОС)6-44  Набокова . Юлия Валерьевна. Иван – 
Царевич для Снегурочки : Роман / Юлия Набокова. ─ 
Москва :Издательство «Э» ,2016.─352с.─ (Новогодняя 
комедия).1

Полина Зайчик влюблена в своего начальника. По самые 
ушки. Но Иван-Царевич, как мысленно называет своего 
возлюбленного девушка, мечтает о том, чтобы встретить 
незнакомку и влюбиться в нее с первого взгляда. Что делать? 

Тут надо или Полине перевлюбиться в кого-то еще, или Ивану-Царевичу 
посмотреть на нее другими глазами… Ведь близится Новый год, время исполнения 
желаний. Девушка старается привлечь внимание начальника подготовкой к 
празднику, возникают первые симпатии. Но тут появляется роскошная брюнетка 
и… Неужели Полине придется начинать все сначала?  1



84.4УКР1 Назарук О.Т. Роксоляна : жінка й падишиха 
Сулеймана Великого , завойовника і законодавця : іст. 
Повість з ХУ! ст./ О.Назарук.─ Київ : Знання, 2015.─366с.─ 
(Скарби). 1

Осип Назарук – яскравий громадський діяч, письменник, 
публіцист. Як письменника його особливо вабила історична 
тематика. Його погляд зупинився зокрема на двох яскравих 
постатях минулого – князя Ярослава Осмомисла та знаменитої 
Роксолани, а також помандрував у часи монгольських набігів.У 

1930 р. побачила світ його «історична повість з 16 століття» під назвою «Роксоляна.
Жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця». 
Широковідома книга за кордоном була перевидана в Україні лише у 1992 році. 
Помер Осип Назарук 31 березня 1940 р. в Кракові, куди виїхав перед вступом 
радянських військ до Львова. Чимало з того, що він написав, залишилося в 
рукописах… Але й твори, що побачили світ, чекала сумна доля. Після так званого 
«визволення» 1939 р. книги письменника були вилучені з бібліотек і зараховані до 
категорії націоналістичних. Ім’я Осипа Назарука зникло з літератури. Нині 
письменник і його твори повертаються до читача

  84(2РОС)6-44 Островская , Екатерина. Ангелам здесь 
не место /Екатерина Островская. ─ Москва : 
Издательство »Э»  ,2017.-320с. ─(Новые петербургские 
тайны). 1

Лара Покровская была вполне довольна своей жизнью - она
замужем за бизнесменом, владельцем небольшой фирмы, в 
которой она трудится бухгалтером. Любви, правда, особой 
нет, но бывает ли она вообще?.. И вдруг все рухнуло: муж 
однажды не вернулся домой, а через пару дней объявил, что
уходит к другой женщине… Так Лара разом осталась без 

семьи и работы, лишь квартиру чудом удалось сохранить. Новая должность 
нашлась неожиданно, причем по специальности и в крупном банке, вот только там 
вскоре начали происходить странные события - одного из членов правления 
застрелили, другого отравили... И это явно не единственные жертвы неизвестного 
киллера. Не грозит ли и самой Ларе смертельная опасность? И почему кто-то, 
пожелавший остаться неизвестным, положил на ее стол в день рождения 
баснословной стоимости колье? Вопросы теснятся в голове девушки, а искать 
ответы ей помогает случайный знакомый - кажется, на горизонте забрезжила 
любовь, та самая, настоящая... В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать 
книгу « Ангелам здесь не место ». 

    84(2РОС)6-4 Полякова Т.В. Ставка на слабость : Повесть .─Москва : 
Издательство Эксмо, 2005.─256 с.  1 Ставшие свидетельницами совершенно 
нелепой автомобильной катастрофы, две подруги, Люська и Татьяна, заодно 



становятся и обладательницами "дипломата" с миллионами.
Однако им сразу становится ясно, что эти деньги пахнут 
криминалом и что их непременно начнут искать. Смогут ли 
слабые женщины защитить себя и свои неожиданные 
богатства? Ведь кругом мафия, крутые парни, жестокие 
разборки... Единственная реальная сила женщины - в ее 
слабости, решают подруги. И пытаются победить этой 
силой своих врагов...

84(2РОС)6 Полякова Т.В. 
Интим не предлагать : 
Повесть .─Москва : 

Издательство Эксмо, 2005.─320с.─ 
(«Авантюрный детектив»).1

Не открывайте чужие шкафы, из них может 
вывалиться труп. Дарья Агафонова, на свою 
голову, шкаф открыла. И тут же стала 
опасной свидетельницей. А такие долго 
не живут. Жди теперь убийцу. Но сидеть и ждать не в 
привычках Дарьи. В свое время она скрутила 
сексуального маньяка. А чем хуже убийца?! Он ищет свидания с ней? Он его 
получит...

84(2РОС)6-4 Полякова Т.В. И буду век ему верна? 
:Роман / Т. Полякова.─ Москва : Эксмо, 
2010.─320с.─(русский бестселлер).1

С первого взгляда он ей не понравился. Со второго – стал 
раздражать. С третьего – она его возненавидела. А с 
четвертого – влюбилась. Как в омут с головой бросилась 
Фенька в новое для себя чувство. Не замечала ничего 
вокруг. Только бы любимый был рядом. Но на пути к 
счастью стоял муж. И она пошла до конца. Согласилась на 

все, и… мужа не стало. Фенька поймала счастье за хвост. Теперь нужно лишь 
удержать. А удержать не получилось. Ее возлюбленному была нужна не она…



    84.4УКР   Роздобудько І. Все, що я хотіла 
сьогодні.Лікарняна повість / Ірен Роздобудько ; передм. Л.
Ворониної .─ 3-е вид., стер.─ Харків : Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2016.─ 240с. :іл. 1

     Сьогодні вона дізналася, що цей сонячний день – останній
у її житті. Досі Мирослава переймалась простими 
побутовими турботами: дім, робота, чоловік… Чи наважиться
вона хоча б тепер повернути жадане й давно забуте відчуття 

справжнього ЩАСТЯ? Як їй прожити свій останній день?  1

84.4УКР Роздобудько І. Подвійна гра в чотири руки : 
Роман / Ірен Роздобудько ; передм. В.Марченка; худож. 
А. Печенізький .─Харків :Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля» , 2015─224с. :іл. 1

Київ початку ХХ століття... Для невгамовної 
генеральської дочки Мусі Гурчик немає нічого більш 
захопливого, ніж розслідування нової таємничої справи!
Викрадені важливі документи — креслення нової моделі 
військового літака. Інженер-розробник поплатився за них 

життям... Факти й детективна інтуїція підказують юній вивідачці, що злодія треба 
шукати на палубі розкішного пароплава «Цариця Дніпра». Небезпечно? Аякже!Але
наша панночка вже вирушила в карколомний круїз — вона мусить викрити 
злочинця будь-що! У перший день подорожі скоєно нове вбивство, і тепер 
остаточно зрозуміло, що вбивця поруч...

   84(2РОС)6-44  Романова , Галина Владимировна. Неплохо для покойника : 
Роман / Галина Романова .─ Москва : Издательство «Э» ,2017.─320с. 
─(Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой).1



Судья Анна Грачева после двух лет счастливой супружеской 
жизни теряет мужа. Единственного подозреваемого она 
вынуждена освободить из-за отсутствия улик. Случайное 
знакомство и разговор с местным авторитетом Хлыстом 
настораживают Анну. Его младший брат погиб точно при 
таких же обстоятельствах, как и ее любимый муж: машина 
взлетела на воздух. Взрывное устройство - идентично. 
Хлыст считает, что в гибели обоих виновен один и тот же 

человек. В поисках истины судья и криминальный 
авторитет обнаруживают то, что напрочь перечеркивает все
их предположения...   1

   84(2РОС)6-44  Романова , Галина Владимировна.  Ты 
у него не одна : Роман / Галина Романова .─ Москва : 
Издательство «Э» ,2017.─320с. ─(Детективная 
мелодрама. Книги Г. Романовой).  1

Беда редко приходит одна. Так произошло и с Эльмирой. 
Теперь ей пришлось на собственной шкуре ощутить, 
каково живется покинутой жене и… загнанному зверю, 
вокруг которого сужается кольцо. Все несчастья молодой 

бизнес-леди связаны с исчезнувшими пять лет назад бриллиантами. И вот теперь 
эти же самые драгоценные камни она получает… в почтовых бандеролях! На 
Эльмиру начинается охота. Люди, которые ведут с ней эту странную жестокую 
игру, неуловимы, беспощадны и изобретательны. Не на их ли сторону 
переметнулся неверный муж?..      1

84(2РОС)6-44  Рой, Олег. Двойная жизнь : Роман / Олег 
Рой .─Москва : Издательство «Э» , 2016.-352с.─ 
(Капризы и странности судьбы). Романы О.Роя).1

В один миг жизнь успешного бизнесмена Дениса 
Воронцова превращается в ад. Проснувшись утром в 
номере питерского отеля, мужчина обнаруживает рядом с 
собой мертвую девушку. Денис уверен, его подставили. 
Однако кому, а главное, зачем это понадобилось, времени 
выяснить нет. Все улики против него, Денис вынужден 
пуститься в бега…О чем? Что такое по-настоящему 
недоброе утро, узнал герой нового романа "Двойная 

жизнь" Олега Роя. Ведь он проснулся в одной постели с убитой девушкой. Кто-то 
подставил его, не оставив выбора, - нужно было бежать. Как можно дальше. А еще 
лучше - заставить всех подумать, что его больше нет в живых. Сделать это 
несложно, ведь сама судьба дает ему невероятный шанс…Для кого?Для любителей 
ярких, динамичных, увлекательных историй, в которых неожиданные повороты 
сюжета дополняются глубоким психологизмом.   1



84(2РОС)6-44 Рой, Олег. Шаль : Роман / Олег Рой .─ 
Москва : Издательство «Э» , 2016.-352с. ─ (Капризы и 
странности судьбы. Романы О.Роя).1

От Милы ушел супруг. И кто бы мог подумать, что на ее 
сторону встанет… свекровь! И не только встанет, но и 
проживать невестка с матерью мужа будут вместе! Этот 
необычный, редкий для всех времен тандем обусловлен и 
чувством вины за непутевого Арсения, и заботой о внучке,
девочке одаренной и необычной. Но выдержит ли 

материнское сердце сыновний бунт? Сможет ли свекровь смириться, что рядом с 
Милой рано или поздно окажется другой мужчина?

84(2РОС)6-44 Рой, Олег. Украденное счастье : Роман / 
Олег Рой. ─ Москва : Издательство «Э» , 2016.─ 352с.─ 
(Капризы и странности судьбы. Романы О.Роя).1

С детства Анжелу окружали только забота и внимание отца. 
Любой ее каприз и мимолетное желание исполнялись как в 
сказке. Но однажды девочка выросла, и обожание папы стало 
не радовать, а пугать. Странные подарки и откровенная 

ревность к ее возлюбленному удивляли не только Анжелу. Как вернуть прежние 
отношения и не потерять новые, как сохранить семейную идиллию?



84(2РОС)6-44 Рой, Олег. Эдельвейсы для Евы : Роман / 
Олег Рой. ─ Москва : Издательство «Э» , 2016.─ 352с.─ 
(Капризы и странности судьбы. Романы О.Роя).1

Удача не покинет того, кто дотянулся до эдельвейса, 
маленькой звезды, закутанной в белый мех. И Отто достал бы цветок для своей 
возлюбленной, но осенью, когда юная пара посетила родовое имение фон 
Фриденбургов, эдельвейсы, к сожалению, уже отцвели. Может быть, это досадное 
обстоятельство и определило драматичную судьбу девушки и юноши: в их жизни 
не было удачи. Но любовь и верность друг другу были столь сильны, что 
олицетворяли собой этот храбрый цветок, не увядающий от прикосновения льда.

84(2РОС) 6-44  Рой, Олег. Обещание нежности : Роман / Олег Рой .─ Москва : 
Издатенльство «Э» , 2016.─ (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).1

Трудно Андрею Сорокину жить обычной жизнью, если с младенчества он видит 
чужие мысли. Взросление и развитие его способностей приносит горе не только 
ему, но и его близким. Изломанные судьбы, предательство и смерть лучших друзей,
потерянное имя – следствие его дара. Хватит ли у Андрея сил доверять людям так 
же, как доверяли ему дельфины в научной лаборатории теплого южного города?



84.4УКР6 Самчук У.О. Марія : Повість / У. Самчук.─ Київ : 
Знання  , 2015.─174с.─(Скарби). 1

Головна героїня повісті – звичайна сільська жінка. Але в центрі
уваги  Уласа Самчука не сільський побут, а багатоманітність і 
повнота життя  Української людини, висока моральність, 
благородство, шляхетність, працелюбство, інші чесноти, які 
таїло в собі українське село. Доля Марії- яскраве свідчення 
згубності нав’язаного колективізацією способу життя . втрати 
Україною свободи. Щирість і розважливий сьтиль  оповіді 

дають можливість читачеві не тільки збагнути розумом, але й відчути серцем 
трагічність голодомору, беззахисність  людини перед цим злом. Повість читається з
великим інтересом, тримає читача в напрузі від початку до кінцяі, нгезважаючи на 
драматичнясть долі персонажів, викликає у нього світлі почуття.

84(4УКР=РОС)6-5  Спирко , Дмитрий  Живые 
Стихи. Лазурь – Наш Берег / Д.Спирко.─ Киев : 
Саммит –Книга , 2016.─176с. 1

"Лазур - наш Берег" - це стан пошуку і відкриття 
єдиного критерію Досконалості - творчості, як 
приклад виконання Волі Природи Її особистісною 
частиною - людиною.

     84(РОС)-6  Седов Б.К. Дальневосточный гамбит / Б.К. 
Седов.─ Москва : ОЛМА Медиа Групп , 2008.─ 288с. 1

Службам госбезопасности стало известно, что под видом цветных металлов за 
границу перегоняют составы со стратегическим оружием. Пять разведовательно-
диверсионных групп спецназа, присланных решить вопрос, погибают одна за 
другой... Кто в ответе за провал операции? Кому выгодна нелегальная 
транспортировка грузов через Дальний Восток? Кто похитил жену Бодрова, 
узнавшую тайну о планах бандитской группировки? И Егор Бодров вызывает 

огонь на себя... Ведь только ему под силу разгадать хитроумную комбинацию, разобраться со 
спецслужбами и "братками" и найти предателя среди своих...



  84(4РОС)6-4  Трауб М.  Вторая жизнь  / М.Трауб.─ Москва
: Изд.-во «Э» , 2016.─ 288с. 1

Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по 
дорожкам парка коляску. Он молодой отец. Рядом идет молодая
жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом 
мужа. Вторая молодость или вторая жизнь? А что осталось в 

первой? Бывшая жена, дочь или сын-подросток. Имеют ли они право на вторую 
жизнь? Маша Трауб

84(4УКР)  Талан С. Повернутися дощем : Роман 
/С.Талан.─ Харків : Книжковий Клуб»Клуб 
Сімейного Дозвілля», 2016.─448с. 1

Лихо відступило від Сєвєродонецька, але велика 
Настина родина розвіяна по світу: мати їде до Західної 
України, сестра — у Росії і чути не хоче про 
повернення, а діти… Іванка й Геник, брат і сестра, — 
непримиренні вороги… Настя везе у волонтерському 
бусі допомогу хлопцям, бо під Іловайськом неспокійно. 
Вона не знає, що поспішає назустріч долі…1

84(4УКР)   Тацкий,  Феликс.  Обвиняется  в  доброте:
рассказы  и  повести  /  Ф.  Тацкий.  –  Київ  :  ЧП
"Горобець", 2006. - 524 с.  1
В  книге  собраны  рассказы  и  повести,  посвященные
морально-этическим  проблемам,  философским
размышлениям героев о жизни,  о  месте  человека в ней.
Рассказы  и  повести  многоплановы,  затрагивают  разные
стороны  человеческого  бытия:  нравственные  проблемы,
противостояние добра и зла, темы Великой Отечественной
войны, взаимоотношения людей в быту и на производстве,

отношение человека к природе и животным



  84.4УКР6-44 Теплі історії у стилі блюз : Збірка оповідань 
─ Київ : Брайт Стар Пабляшинг , 2016.─168с.  1

 Цю збірочку теплих історій сформували замальовки, етюди, 
новели, оповідання, що їх пронизано спільним настроєвим 
«блюзовим» звучанням. Твори, які сюди ввійшли, об’єднані 
прагненням авторів прожити, осмислити й передати журбу, 
смуток, біль, трагедії своїх героїв та – попри всі життєві 
труднощі, тяжкі випробування чи карколомні події – 
переконати читача: віра у краще зцілює, надія надає сил, а 

вміння цінувати справжнє, залишатися собою, прощати й любити – рятує.  1

84.4УКР6  Талан, Світлана. Купеля : Збірка / С. 
Талан.─Харків : Кн. Клуб Клуб Сімейного дозвілля, 
2016.─240с. 1

Дев`ять творів в одному виданні!

2004 рік. Вони познайомилися під час буремних подій у самому серці Києва. Софійка була серед 
мітингувальників, а капітан Волошин стежив, щоб ніхто не постраждав. Вони випадково зустрілися 
поглядами — і зрозуміли, що відтепер завжди будуть разом. Це було справжнє кохання!
...Софійка відчувала біду, тому благала свого коханого Сашка не їхати у чергове відрядження. Із 
лагідною посмішкою він сказав, що повернеться за кілька тижнів, однак цього не сталося… Дівчина у 
відчаї! Від рідних хлопця Софійка дізнається, що трапилося нещастя і її Сашко потрапив до лікарні. 
Однак, побачивши його, вона розуміє: усе набагато страшніше. Коханий не впізнає її! Та це лише 
початок цієї надзвичайної історії кохання...

Також до книжки увійшли кращі оповідання автора, серед яких «Запізніле зізнання», «Новий міст», 
«Співбесідник за викликом», «Однокласник» та ін. 
Код товару: 4048643

    84(4УКР) Хіміч М. Байстрючка :Роман / марія Хіміч ; перед. Л. Золотюк. ─ 
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. ─224с. 1           



Ксеню вже давно непокоїла думка: може, Геник не її справжній
батько? І ось під час чергової сімейної сварки старша сестра 
Варвара видає дівчинці мамин секрет: у Ксенії інший тато! 
Дівчинка приголомшена.

84(4УКР)6-44 Шевелев , Юрій. З 
історії незакінченої війни / Ю.Шевелев ; 
упоряд. Оксана Забужко , Лариса Масенко.─ Київ : 
Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2009.─ 
741с.  1

У книзі вибраних есеїв і розвідок Юрія Шевельова — 
найвидатнішого українського гуманітарія XX століття, 
славіста зі світовим ім'ям — автор постає 
передусім як політичний мислитель, блискучий 
аналітик своєї доби. Ця збірка є хронікою 
вивільнення непересічної особистості з випарів найядучішої системи радянського 
тоталітаризму, історія особистого вибору позиції інтелектуального опору в епоху 
пристосуванства, поєднана з проникливим аналізом колективної долі українців в 
імперській системі всеохопної соціальної й національної уніфікації та державного 
терору. До збірки ввійшли есеї й розвідки Ю. Шевельова, написані впродовж 
тривалого часу — від 1940-х років, початків його еміграційного життя на Заході, до 
1990-х, коли ім'я і творчий доробок автора стали відомими в Україні. 
Культурологічну й політологічну тематику останніх його розвідок, опублікованих 
уже на батьківщині, можна загально окреслити підзаголовком одного з есеїв, хоча й
присвяченого іншій країні, — «Незалежність — і що завтра?». Видання 
розраховане на широке коло читачів. У книзі збережено правопис автора, за 
винятком окремих написань, узгоджених із сучасними орфографічними нормами.

84.4УКР Шкляр В. Ключ : Роман / В.Шкляр .─3-тє вид.,стар.─ Харків : 
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» , 2015.─ 256 с. 1



Журналіст Андрій Крайній – справжній ерудит, вільно 
володіє живими й мертвими
мовами, але з матеріальними цінностями якось не 
склалося: доживши до віку Христа,
не має даху над головою. Не йому, безхатченку, гребувати 
теплим помешканням – хай
навіть заповітний ключ простягнув йому дивакуватий 
незнайомець, а номер квартири навіює
забобонний страх. Що ж це було: манна небесна чи прикра
помилка? Незабаром Крайньому
знадобляться ще два ключі: до таємниці зникнення 
господаря квартири номер 13 і до серця

фатальної жінки, до якого не так легко достукатися…

  84(2РОС)6-44 Южина, Маргарита Эдуардовна. Снежный 
ангелочек / Маргарита Южина.─ Москва : Издательство 
«Э» , 2016.─ 288с. ─(Новогодняя комедия).1

 Съёмки в видеоклипе – отличный способ подработки, 
особенно если скоро Новый год! Наивная Шурочка 
согласилась – и вот уже она сидит на дереве, изображая 

влюблённую Сороку... Труд этот оказался тяжёлым, а члены съёмочной группы 
настолько творческими, что однажды просто забыли снять девушку с дерева. 
Заледеневшим ангелочком она упала в руки случайно проходившего мимо 
мужчины… Через несколько дней, увидев своего спасителя на новогодней 
вечеринке, Шура поняла – это судьба. Но всё не так просто – потому что он явился 
на праздник с очаровательной спутницей…

84(4УКР)   Яворівський , Володимир. Найдовша ніч Президента.Лягти!!! Суд 
іде…: Роман / В.Яворівський.─Харків : Фоліо, 2015.─219с.  1



Володимир Яворівський (нар. 1947 р.) – провідний 
український письменник і політик, лауреат найвищої 
Національної премії імені Тараса Шевченка, автор цілої 
бібліотеки романів, повістей, новел, оповідань, збірок 
відважної публіцистики. 
У своїх романах «Найдовша ніч Президента» та «Лягти!!! 
Суд іде…», що ввійшли до цього видання, він ввергає 
читача у нурт думок та запитань, які вирують у душах 
небайдужих українців не тільки під час «розмов на кухні». 

Що є наші президенти? Що є наші вибори? Які існують механізми здобуття й 
утримання найвищої влади в країні? Чому українцям дістався чи не найважчий і 
найзаплутаніший шлях народу до власної самодостатньої і сильної цивілізованої 
держави? Однак цей шлях нація неодмінно здолає – впевнений автор. Хоча б заради
власного порятунку. 
Герої і обставини цих романів ніби суто літературні. Але… Зрячий – побачить, 
мислячий – зрозуміє… 

84(6Южн=Англ)6-442  Мандела Нельсон.  Довгий шлях до 
свободи : Автобіографія / Нельсон Мандела.─Київ : Наш 
Формат , 2016.─568 с.  1

Довгий шлях до свободи» – автобіографічна книга лауреата 
Нобелівської премії миру та першого чорношкірого президента
ПАР Нельсона Мандели, ім’я якого стало синонімом боротьби 
за свободу та рівність, вперше опублікована в 1995 році.
В ній автор розповідає про своє дитинство, юність, навчання, 
зрілість та довгі 27 років проведені у в’язниці за революційну 
діяльність в Африканському Національному Конгресі (АНК). В

кінці книги він описав сходження на політичний олімп та відчутне усвідомлення, 
що боротьба проти нерівності до кінця не завершена.
Мандела на сторінках своєї книги намагається об’єктивно та неупереджено 
ділитися власними спогадами, враженнями, сумнівами, переживаннями. Він фіксує 
події свого життя критикуючи не тільки своїх опонентів, але й власні погляди, які 
еволюціонують з часом.
Часом емоційні та завжди переконливі мемуари видатного морального та 
політичного лідера відтворюють увесь драматичний досвід труднощів, що подолав 
автор упродовж життя та є ілюстрацією стійкості та незламності чоловіка, що 
«народився вільним – вільним у кожному сенсі цього слова».

Життя автора, що за життя став легендою та символом непохитності в спротиві 
несправедливості, є вагомим та незаперечним аргументом на користь боротьби, в 
якій можна здобути свободу та рівність, а книга є своєрідною інструкцією, як не 
втратити силу духу та людську гідність на цьому довгому та нелегкому шляху.



  84(3)-4   Мо Янь Червоний гаолян : Історія одного роду : 
Роман / Мо Янь.─Харків : Фоліо, 2015.─638с.─ (Карта 
світу) 1

В основу сюжету"Червоного гаоляну"покладено історію 
однієї китайської родини, яка мешкала на північному сході 

Китаю під час антияпонської війни у 1930-ті роки.

 84(4РОС)6-4  Абдулаєв, Чингиз. Шпионы, не 
вернувшиеся с холода / Ч. Абдулаев.─Москва : Изд- во «Э»
, 2017.─320с. 1

Контейнер с полонием уже в Лондоне, в руках у бывшего офицера ФСБ, а ныне 
перебежчика Витовченко. Многоходовая операция западных спецслужб по 
дискредитации тайной организации российских ветеранов-разведчиков «Щит и 
меч» началась. Осуществить подобную операцию можно только имея среди членов 
организации своего человека – «крота». Полковнику Караеву поручено проверить 
всех членов организации, а все они – люди испытанные и абсолютно надежные. 
Тем не менее «крот» среди них, и, чтобы вычислить его, нужно найти 
нестандартный ход. Полковник решается на рискованный шаг…

  87 Попович  М. Бути людиною.─ Київ : Вид. Дім «Києво- Могилянська 
академія «, 2011.─223с.  1



Праця являє собою спробу сформулювати погляд на 
цінності сучасного суспільства, який із певної позиції 
охоплював би різні сторони функціонування останнього.
Автор прагнув обґрунтувати засобами, придатними для 
філософії сучасності, певний світогляд, який сьогодні, 
як і в інші часи, перебуває під загрозою. Це – світогляд 
гуманізму, що виходить із уявлення про людину як вищу
й абсолютну цінність.
Для студентів, науковців та всіх, хто цікавиться 
філософськими темами."
Наукове видання.
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