
                                                             Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  2013 року від 

обласної бібліотеки, за ІІ квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете   у відділі  ч и т а л ь н о го   з а л у   районної бібліотеки  

, а саме зараз : 

 

        5я2     Червяк, Петро Іванович. Медична енциклопедія [Текст] / П. І. 
Червяк ; [наук. ред. В. А. Міхньов] ; Нац. акад. мед. наук України. – Вид. 3-тє, 

доповн. – К. : Просвіта, 2012. – 1503 с. 

  Енциклопедія містить біля 36 000 статей з усіх галузей 

теоретичної і практичної медицини. А також споріднених з 

медициною знань. 

    Книга рекомендована для лікарів. Наукових 

співробітників, викладачів і студентів медичних навчальних 

закладів та вісх. Хто цікавиться медициною.  

 

 

 

          56.14я73  Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики [Текст] / Н. 

О. Марута [та ін.] ; За ред. І. С. Вітенка. - К. : Здоров'я, 2012. - 384 с. 

       У довіднику в зручній для повсякденного користування формі викладено основні 

питання психосоматичної медицини, основні симптоми, синдроми та захворювання, 

пов’язані з порушенням психічного здоров’я, які зустрічаються в практиці лікаря 

загальної практики – сімейної медицини. Наведені принципи діагностики, лікування 

та профілактики. Описані медико-психологічні аспекти допомоги хворим із 

психосоматичними розладами. 

        Довідник є корисним для лікарів та медичних працівників усіх спеціальностей, 

психологів, широкого кола читачів. 

  

 63.2(45)      Князі Радзивіли  / В.Александрович та ін..; відп. Ред.. Ференцева  

Ю.В.;пер. В.Журботи та ін..-К.:Балтія-Друк,2012.-272с. 

            Радзивіли – один із найвідоміших, найчисленніших і найвпливовіших 

магнатських родів Великого князівства Литовського. Сконцентрувавши в своїх руках 

величезні багатства і владні прерогативи. Представники цього роду, що складали 



правлячу еліту держави, визначили основні напрямки діяльності країни у ХУ-ХУ111 

століттях, а також шляхи європейської політики.  

           Видання складається з трьох  книг – дослідження діяльності князівського роду 

Радзивілів в Україні,Литві,Білорусії , їхній вклад в історію та культури цих держав. 

До спільної праці залучені провідні фахівці- історики України, Литви ,Білорусії. 

Видання підтримане Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, 

посольством Литви та Білорусії в Україні.  

 

      63.3(4УКР)г      Видатні болгари в історії України. 

Мунін Г. Б., Роглєв Х. Й. «Видавництво Кондор», 2012. 

256с. : іл. 

  У виданні розповідається про видатних болгарських діячів, 

які жили та працювали на території України. Також коротко 
описана історія архітектурно – мистецьких пам’яток, 

створених болгарськими діячами, що збереглися до нашого 
часу й мають велику історичну цінність. Вони являють собою 

цікаву сторінку нашої історії, прославляють могутність наших пращурів, є 

свідками багатьох історичних подій. Книга ілюстрована унікальними 
фотографіями історико – культурних пам’яток  та стародавніх споруд. 

      63.3(4УКР)я-6    Атлас історії України[Текст].- К.: ДНВП 

"Картографія" , 2012. - 152с. :іл. 

Атлас презентує віхи історії України про доісторичні часи, 

населення, культуру і економіку. 

 

 63.3(4УКР)-8  Князі Радзивіли / В.Александрович та ін..;відп. 

Ред.. Ференцева Ю.В.;пер. В.Журби та ін.. -К.:Балтія-

Друк,2012.-271с. 

        Радзивіли один з найвідоміших , найчисленніших і найвпливовіших магнатських 

родів Великого князівства Литовського. Сконцентрувавши у своїх руках величезні 

багатства і владні прерогативи цього роду, що складали правлячу еліту держави , 

визначали основні напрямки діяльності країни у ХУ-ХУ111 століттях, а також шляхи 

європейської політики. Видання складається з трьох книг- дослідження діяльності  

князівського роду Радзивілів в Україні,Литві,Б ілорусії, їхній вклад в історію та 

культуру цих держав. До спільної праці залучені провідні фахівці – історики України, 



Литви, Білорусії. Видання підтримане Державним комітетом телебачення та 

радіомовлення в України, посольствами Литви та Білорусії в Україні. 

63.3(4УКР-4Чек)622        Людний Ф.П. Фронтовими дорогами війни /Ф.П. Людний.-

К.Україна,2012.-424с.:іл.. Бібліогр.:С.419 

Автор – учасник Великої Вітчизняної війни , орденоносець. Краєзнавець, учитель 

історії. У книзі зібрано спогади ветеранів війни, нариси, біографічні матеріали про 

бойовий трудовий шлях багатьох фронтовиків, партизанів, підпільників- живих і 

полеглих уродженців переважно Камянського району на Черкащині.    Видання 

ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.  

63.3(4УКР)8           Луняк, Є.  Анна Руська - королева 

Франції[Текст]/ Євген Луняк.- К.: Книга, 2012.- 208с., іл. 

У цій книзі розкривається життєвий шлях і діяльність королеви 

Анни, дочки великого київського князя Ярослава Мудрого, що 

правила у Франції в ХІ ст. 

 

 63.3(4УКР-4Чек)622 – Кр        Людний Ф.П. Фронтовими дорогами війни 

/Ф.П.Людний.-К.:Україна,2012.-424с.:іл..-Бібліогр.:С.419. 

      Автор –учасник  Великої  Вітчизняної  війни , орденоносець, краєзнавець, учитель 

історії. У книзі зібрано спогади ветеранів війни, нариси, Біографічні матеріали про 

бойовий і трудовий шлях багатьох фронтовиків, партизанів, підпільників – живих і 

полеглих уродженців переважно Камянського району на Черкащині.     Видання 

ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.  

   63.3(4УКР)г      Мунін Г.Б. та ін.. Видатні росіяни в історії україни /Мунін Г.Б, 

Луняк Є.М..-К.:»Видавництво Кондор»,2012.-256с. 

У виданні розповідається про видатних російських діячів, які 

жили та працювали на території України . А також коротко 

описана історія архітектурно- мистецьких пам’яток, створених 

українськими діячами, що збереглися до нашого часу й мають 

велику історичну цінність. Вони являють собою цікаву сторінку 

нашої історії, прославляють могутність наших пращурів, є 

свідками багатьох історичних подій. Книга ілюстрована 

унікальними фотографіями історико- культурних пам’яток та 

стародавніх споруд (будинків та храмів). Стародавніх зображень 

на історичну тематику.  

63.3(4УКР)г    Мунін Г.Б. та ін.. Видатні поляки в історії України /Мунін 

Г.Б.,Солдатенко В.В. та ін…-Пер. укр.. нп пол.. мову Тригуб О.М.- 

К.:»Видавництво Кондор»,2012.-256с. 



 

 У виданні розповідається про видатних польських діячів. Які 

жили та працювали на території україни. Також коротко описана 

історія створених польськими діячами архітектурно- мистецьких 

пам’яток, що збереглися до нашого часу й мають велику 

історичну цінність. Вони становлять цікаву сторінку нашої історії , 

прославляють могутність наших пращурів, є свідками багатьох 

історичних подій. . Книга ілюстрована унікальними фотографіями 

історико- культурних пам’яток та стародавніх споруд (будинків та 

храмів). Стародавніх зображень на історичну тематику.  

 

 

68.49 (4УКР)   Доля обрала нас [Текст] / Упорядник С. Бабаков.- 

К.: Прес-Кіт.-2012.-400с. 

У книзі зібрані матеріали, які розповідають про досвід миротворчої 

діяльності Збройних сил України починаючи з 1992 року і до 

теперішнього часу. Видання розраховано на тих, хто цікавиться 

миротворчою складовою новітньої історії українського війська. 

 

                                              Мовознавство   

 

      81.2УКР-4    Немировська Н.Г «Словник синонімів та атонімів» 

/Н.Г.Немировська.-К.:Основа,2012.-160с. 

         Словник містить перелік найуживаніших слів, до яких дібрані 

синонімічні та           антонімічні відповідники, що 

супроводжуються стислими тлумаченнями та стилістичними 

ремарками.  

 

 

           Релігія. Атеїзм.  

 

       86.37(4УКР)л6           Музей волинської ікони = The Museum Of 

Volyn Icon / авт. проекту: Т. Єлісєєва, А. Вигоднік. - Луцьк : Р.К.  
Майстер-принт, 2010. - 87 с. : фото. - 2000 прим. - ISBN 978-966-

1568-42-5 
 

Фотоальбом видано за фінансової підтримки Волинського обласного 
благодійного фонду Бориса Клімчука "Рідна Волинь" 

Альбом репрезентує твори волинського іконопису, церковної різьби та 



скульптури XVI - XVIII століть з колекції Музею волинської ікони в Луцьку. 
Видання знайомить шанувальників мистецтва з унікальними волинськими 

іконами - представлена пам'ятка візантійського мистецтва ХІ століття 
Холмська ікона Богородиці, шанована у християнському світі як Чудотворна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         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. 

 


