
                                                   Нові надходження 

 
                                                                    Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  2013 року від 

обласної бібліотеки, за IV квартал. Детальніше дізнатися про новинки літератури 

Ви зможете   у   районній     бі б л і о т е ц і ,  у відділі   ч и т а л ь н о г о   з а л у ,  

а саме зараз : 

                              

 

 

 

60.991 –кр       Золоте поле : Біографічні нариси із  серії « Жінки 

Черкащини»/уклад.В.Чудновець.-Черкаси : Відлуння 

Плюс,1999.-80с.(Сер. «Жінки Черкащини».) 

     Ця книжечка – перша із серії «Жінки Черкащини», яку 

започатковує журнал «Я- жінка». Окремі з цих нарисів читаі вже 

зустрічали на сторінках журналу, інші будуть опубліковані в його 

наступних  випусках. Зібрані разом, вони краще допоможуть 

відчути нам значущість жінки як особистості. Ми хочемо, щоб 

якомога менше  менше жіночих імен було втрачено в історії України, щоб це дійсно « 

золоте поле»- наш славний генетичний фонд- по –справжньому ожило і 

персоніфікувалося. Уклала книжечку історик Валентина Чудновець. Більшість нарисів 

підготовлена нею. 

 

 

60.991-кр  Сила жіночого кола :Дослідження, біографічні 

нариси із серії  «Жінки Черкащини.Жінки в історії».  

Спецвипуск журналу Я –жінка /Уклад. В.Чудовець.-Черкаси : 

Вілдуння  Плюс ,2003.-76с.- (Сер. Жінки Черкащини,жінки в 

історії). 

         Нинішній спецвипуск журналу « Я –жінка» продовжує вже 

заявлену серію  «Жінки Черкащини. Жінки в історії». Завдання 

цієї серії – представляти жінок як Черкаської області, де 

видається наш журнал. Так і Україна в цілому. Жінок, імена яких 

варто пам’ятати,  згадувати, знати. Жінок, які завжди були і є творцями історії. У 

нинішньому збірнику ви знайдете імена тих жінок, які залишили свій слід в історії  



українського жіночого руху, які в тій чи іншій формі відстоювали свої права на освіту, 

на самостійний  вибір долі. На фінансову і моральну незалежність, жінок які вперше, 

можливо , на повний голос заявили в Україні про те, що не хочуть миритися з 

стереотипами, які патріальхальне суспільство виробило щодо Жінки.  

 

   60.991 –кр Проблеми та досвід громад. : На допомогу 

депутаткам сільських (селищних) Рад, жінкам – активісткам / 

Ред. В. Кузьміна.-Черкаси :[НВФ « Відлуння-Плюс»], 2006.-68с.-

(«Я- жінка» спецвипуск №3) 

       Цей збірник- це результат колективної праці тренерок Жіночого 

центру і жінок – активісток сільських громад Черкащини , які брали 

участь у проекті «Жінки в громаді : участь задля змін» :с. Ліпляве 

Канівського району, с. Чорнявка і с. Леськи Черкаського району, 

селище «Енергетик» (мікрорайон «Новий Чигирин») м. Чигирин.  

 

 

 

60.991    Звертаємось до Закону :На допомогу депутаткам 

сільських (селищних) Рад, жінкам – активісткам / Ред. 

С.Карнаушенка.-Черкаси :[НВФ « Відлуння-Плюс»], 2006.-96с.-

(«Я- жінка» спецвипуск №1) 

       Цей посібник ми підготували , враховуючи побажання 

сільських жінок- активісток, депутаток сільських Рад. Дуже часто 

до них звертаються сусіди, односельці за допомогою чи 

роз’ясненням  прав в межах прийнятого законодавства. І це 

зрозуміло : в селі юриста – консультанта немає, а до районного 

центру треба спеціально вибиратися.  Вистоювати в чергах – навіть для одержання  

найпершої інформації, А Інтернет навіть у великих містах ще не всім доступний, то що 

вже казати за сільську місцевість ?.  

 

65я2      Економічний  Енциклопедичний Словник У 2-х т. 

Т.1 А-Н  /за ред.. С.В.Мочерного.-Львів : Світ, 2011.-616с.                                                                                                                                                                                                                                

Надзвичайно глибоко і водночас компактно розкрито сутність 

базових економічних категорій понад 50 економічних 

дисциплін. У науковий обіг запроваджено й обґрунтовано низку 

нових економічних законів, понять і категорій. Істотно 



розширено практичну спрямованість видання за рахунок введення багатьох 

нових показників, індексів, критеріїв, коефіцієнтів. Економічні проблеми 

досліджено у взаємозв’язку зі соціальними та національними проблемами, 

політикою, правом, культурою, ідеологією, психологією, мораллю, етикою. 

Видання призначене для викладачів, студентів, аспірантів, бізнесменів, 

політиків, усіх, хто цікавиться розвитком економіки й інших сфер суспільного 

життя. 

 

65я2  Економічний  Енциклопедичний Словник У 2-х т. Т.2 

О-Я  /за ред.. С.В.Мочерного.-Львів : Світ, 2011.-568с.                                                                                                                       

У науковий обіг запроваджено й обґрунтовано низку нових економічних 

законів, понять і категорій. Істотно розширено практичну спрямованість 

видання за рахунок введення багатьох нових показників, індексів, 

критеріїв, коефіцієнтів. Економічні проблеми досліджено у взаємозв’язку 

зі соціальними та національними проблемами, політикою, правом, 

культурою, ідеологією, психологією, мораллю, етикою. 

Видання призначене для викладачів, студентів, аспірантів, бізнесменів, 

політиків,  усіх, хто цікавиться розвитком економіки й інших сфер суспільного життя 

 

 

       66.4(08)я2       Справочник НАТО.-Бельгия : Public 

Diplomacy Division NATO, 2006.-440с. 

         Справочник НАТО публикуется Отделом общественной 

дипломатии под эгидой генерального секретаря НАТО в качестве 

справочного издания по Североатлантичному союзу и его политике. 

Используемые в нем формулировки отражают насколько возможно 

точно консенсус между государствами- членами  НАТО, которые 

служат основой всех решений Североатлантического союза. Однако 

настоящий справочник не является официально  согласованным 

документом НАТО и поэтому не обязательно отражает официальные взгляды или 

позиции отдельных правительств по каждому рассматриваему вопросу. 

 

. 
 

 



                       83.3(4УКР)1-8 кр    Шевченків світ : Наук. 
щорічник.»2012».      Вип. 5-й /До 200 –річчя з дня народження 
Т.Г.Шевченка / Ред. В.Поліщук.-Черкаси : Видав. Чабаненко Ю. 

, 2012.-156с. 
       У журналі  розкриті такі розділи  :   Шевченківський архів  ; 

Сучасне Шевченкознавство :контексти ; Інтерпретації 
Шевченкового тексту;Зарубіжне Шевченкознавство ;  

Шевченкознавці та шевченколюби; Шевченківське краєзнавство ; 

Шевченкознавча бібліографія.; Хроніка. 

 
 
                            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. 

 

 


