Хмельницька міська централізована бібліотечна система
www.cbs.km.ua

Нові книги у бібліотеках Хмельницької міської ЦБС
у IV кварталі за Державною програмою «Українська книга»

"Братня" навала. Війни Росії проти України XII-XXI ст. [Текст] / В. А.
Брехуненко [и др.]. – Київ : [б. и.], 2016. – 248 с.
Рубрики: Історія України
У книзі в науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни включно
з Вітчизняною війною українців за незалежність, яка розпочалася зі вторгнення російських окупантів
в Україну в лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягають XII ст. Показано, що саме
війни як втілення постійних агресивних планів Московії / Росії заволодіти українськими землями
визначали головну вісь російсько-українських стосунків. Описано мотиви, визрівання та хронологію
війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на українську перспективу. Вітчизняна
війна, яку Україні доводиться вести з 2014 р., розглядається на тлі перегуків між путінською
агресією та московськими стратегіями війн проти України XV-XX ст.
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 13 (1)

Стрековська-Заремба, Малгожата.
Філіпек і дівчатка [Текст] : для дітей мол. та серед. шк. віку / М. СтрековськаЗаремба ; пер. з пол. І. Котлярська-Фесюк. – Харків : Школа, 2016. – 144 с. – (Нова
дитяча книга).
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва -- Польща
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Іваничук, Роман Іванович.
Осінні узори [Текст] : новели та оповідання / Р. І. Іваничук ; упоряд.: Н. Л. Бічуя, В.
В. Габор ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Орбіта, 2016. – 300 с.
Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Андрухович, Юрій Ігорович.
Лексикон інтимних міст. Довільний посібник з геопоетики та космополітики [Текст]
/ Ю. І. Андрухович. – 3-є вид., випр. й доп. – Чернівці : Книги-ХХІ : Meridian
Czernowitz, 2016. – 436 с.
Рубрики: Українська література -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 1 : 06 (1)

Геращенко, Олексій Леонідович.
Економіка XXI : країни, підприємства, людини [Текст] / О. Л. Геращенко ; пер. з
рос. М. В. Скоробогатова. – Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 303 с. : іл.
Рубрики: Економіка країни -- Економіка підприємства -- Економіка людини
Ця книга стане настільною не лише для економістів, а й взагалі усіх, - каже засновник освітньої
платформи RIAhub Євгеній Ільчук. Чи ви хочете зрозуміти економічні процеси в Україні та світі,
відкрити свій бізнес, або опанувати навички персональної фінансової грамотності - почніть з книги
«Економіка XIX».
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Мацко, Ірина Олександрівна.
Перехідний вік... моєї мами [Текст] : повість / І. О. Мацко. – Київ : Академія, 2016. –
128 с. : іл.
Рубрики: Українська література -- Повісті
Екземпляри: всього: 1 : 04 (1)
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Костенко, Ліна Василівна.
Річка Геракліта [Текст] / Л. В. Костенко ; упоряд. та передм. О. Пахльовська ;
худож. С. Якутович. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2016. – 288 с. : іл.

Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 1 : 02 (1)

Птіцин, Анатолій Олександрович.
Анатолій Птіцин про Шолом-Алейхема, Януша Корчака, Фріца Крейслера, Миколу
Лукаша, Матір Терезу [Текст] / А. О. Птіцин. – Київ : Антологія, 2016. – 120 с. : іл. –
(Життя видатних дітей).
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)

Багряна, Анна.
Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Олену Телігу, Вангу, Марію Приймаченко,
Славу Стецько [Текст] : оповідання / А. Багряна. – Київ : Антологія, 2016. – 96 с. : іл.
– (Життя видатних дітей).
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 13 (1)

Павленко, Марина.
Марина Павленко про Павла Тичину, Надію Суровцову, Василя Симоненка, Василя
Стуса, Ірину Жиленко [Текст] / М. Павленко. – Київ : УкрНДІСВД, 2016. – 120 с. : іл.
– (Життя видатних дітей).
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)
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Лущевська, Оксана Василівна.
Оксана Лущевська про Христофора Колумба, Джона Ньюбері, Чарльза Дарвіна,
Дніпрову Чайку, Перл Сайденстрікер Бак [Текст] : оповідання / О. В. Лущевська. –
Київ : УкрНДІСВД, 2016. – 96 с. : іл. – (Життя видатних дітей). –

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)

Воронина, Леся.
Леся Воронина про Брюса Лі, Махатму Ганді, Жорж Санд,Фридеріка Шопена, Івана
Миколайчука [Текст] : оповідання / Л. Воронина. – Київ : УкрНДІСВД, 2016. – 128 с. :
іл. – (Життя видатних дітей).
Рубрики: Українська література -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 11 (1)

Дочинець, Мирослав Іванович.
Лис та інші детективні історії [Текст] : [роман, оповідання] / М. І. Дочинець. –
Мукачево : Карпатська вежа, 2016. – 356 с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Кешеля, Дмитро.
Родаки [Текст] : роман-колаж із стихій життя / Д. Кешеля. – Київ : Академія, 2016. –
384 с. – (Ім’я).
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : 07 (1)
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Гуменюк, Борис Іванович.
Блокпост [Текст] : вірші, новели, публіцистика / Б. І. Гуменюк. – Київ : Академія, 2016.
– 336 с. – (Ім’я).

Рубрики: Українська поезія, сучасна
Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)

Дочинець, Мирослав Іванович.
Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії [Текст] : роман / М.
І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2016. – 324 с.
Рубрики: Українська література
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Баум, Ліман Френк.
Американські казки [Текст] / Л. Ф. Баум ; пер. з англ. О. Негребецький. – Київ :
Знання, 2016. – 143 с. – (English library).
Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього: 1 : 02 (1)

Казки для хлопчиків [Текст] / пер. з чес. В. Павлюка ; упоряд. О. Івасюк. –
Чернівці : Букрек, 2016. – 72 с. : іл.
Рубрики: Художня література -- Чехія -- Казки
Екземпляри: всього: 1 : 15 (1)
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Камиш, Маркіян.
Прогулянка в зону (Оформляндія) [Текст] / М. Камиш. – Київ : Нора-Друк, 2016. –
128 с. : іл.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : 17 (1)

Дзюба, Іван Михайлович.
Тарас Шевченко серед поетів світу [Текст] / І. М. Дзюба ; [гол. ред. С. Головко ;
худож. П. Крісоченко]. – Київ : Либідь, 2016. – 424 с. : іл., портр.
Рубрики: Українські письменники -- Літературознавство -- 19 ст.
Творчість українського генія аналізується у контексті тодішньої європейської літератури, зокрема
таких близьких йому за духом поетів і мислителів, як Ш. Петефі, Ф. Шиллер, В. Гюго, Ю.
Словацький.
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Портяк, Василь.
Охоронителі діви [Текст] : [новели] / В. Портяк. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 192
с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : 04 (1)
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Ульяненко, Олесь.
Вогненне око [Текст] : роман / О. Ульяненко ; худож.-оформ. Д. О. Самойленко. –
Харків : Бібколектор, 2016. – 313 с.

Рубрики: Українська література, сучасна
Екземпляри: всього: 1 : 02 (1)

Наш Дімаров [Текст] : статті, інтерв'ю, спогади, листи, присвяти / упоряд. Є.
Дімарова ; ред. Т. Щегельська. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – 328 с. : іл.

Рубрики: Літературознавство -- Українська література
Книга містить рецензії, спогади й листи, статті та розвідки відомих літературних критиків,
літературознавців, присвячені творчості цього видатного українського письменника. До уваги читача
великий масив інтерв’ю різних років, спогади дружини - Євдокії Дімарової та його друзів, а також
присвяти шанувальників А. А. Дімарова. Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)

Дорошенко, Олег Євгенійович.
Василь Стус [Текст] / О. Є. Дорошенко ; худож.-оформ. О. М. Артеменко. – Харків :
Факт, 2016. – 121 с.
Рубрики: Українські письменники -- Життя та творчість
Трагічна доля судилася Василю Стусу (1938-1985) - талановитому українському поету, прозаїку,
перекладачу, літературознавцю, правозахиснику, одному з найактивніших представників
українського культурного руху 1960-х років. Він був людиною, не здатною на компроміси, яка
завжди йшла шляхом правди і заплатила за це власним життям, людиною, яка з гідністю казала про
себе: «…Голови гнути я не збирався, бодай що б там не було. За мною стояла Україна, мій
пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину».
Екземпляри: всього: 1 : 03 (1)
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Кавабата, Ясунарі.
Сплячі красуні. Давня столиця. Стугін гори [Текст] / Я. Кавабата ; пер. з яп.: І. П.
Дзюба, М. С. Федоришин ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо,
2016. – 537 с. – (Бібліотека нобелівських лауреатів).

Рубрики: Художня література -- Японія
Екземпляри: всього: 1 : 11 (1)

Українські народні романси [Текст] / упоряд. В. Єсипок. – Перевид. – Київ :
Техніка, 2016. – 208 с. – (Народні джерела).
Рубрики: Музика України -- Романси українські
Екземпляри: всього: 1 : 09 (1)

Майданович, Тетяна Василівна.
Країна Українія [Текст] : [вірші для дітей дошк. та мол. і серед. шк. віку] / Т. В.
Майданович ; [іл. І. Е. Гереги]. – Київ : Криниця, 2016. – 120 с. : іл.
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 04 (1)

Качан, Анатолій Леонтійович.
Гуляє парус на Лимані [Текст] : лірика, ігрова поезія для юних читачів / А. Л.
Качан ; худож. Я. Кернер-Вернер. – Київ : Зеленський В. Л., 2016. – 160 с. : іл.
Рубрики: Українська література -- Вірші для дітей
Екземпляри: всього: 1 : 10 (1)
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Рот, Йозеф.
Сто днів. Левіафан [Текст] / Й. Рот ; [пер. з нім. П. В. Таращука ;
худож.-оформ. О. А. Гугалова]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 236 с.

Рубрики: Художня література -- Австрія
Екземпляри: всього: 1 : 07 (1)

Ренд, Айн.
Чоловік, якого я купила [Текст] : з ранніх творів / А. Ренд ; [пер. з англ. В. К.
Горбатько ; худож.-оформ. Л. П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 475 с. – (Карта
світу).
Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього: 1 : 13 (1)

Смоленчук, Микола Кузьмич.
Смутна доба [Текст] : іст. роман / М. К. Смоленчук ; [худож. А. М. Надєждін]. –
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 448 с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Історичні романи
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Пишнюк, Тетяна Володимирівна.
Божа вивірка [Текст] : роман-молитва / Т. В. Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – 232
с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : 06 (1)
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Іваничук, Роман Іванович.
Четвертий вимір. Шрами на скалі [Текст] : романи / Р. І. Іваничук ; худож.
С. В. Кривенченко ; худож.-оформ. І. В. Осіпов. – Харків : Орбіта, 2016. – 447 с. : іл.

Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Кокотюха, Андрій Анатолійович.
Різник із Городоцької [Текст] : роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформ. Л. П.
Вировець. – Харків : Бібколектор, 2016. – 250 с. : іл.
Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Авдєєнко, Віктор Анатолійович.
Київський патерик. 17 непростих питань української історії [Текст] / В. А.
Авдєєнко ; пер. з рос. О. А. Концевич ; худож.-оформ. І. М. Алексеєва. – Харків :
Орбіта, 2016. – 219 с.
Рубрики: Історія України
Ким насправді були літописні поляни? Хто автор "Слова о полку Ігоревім"? Куди поділися хозари і
звідки взялися козаки? Чи можна було уникнути татаро-монгольского ярма? Про все це - докладно і
захоплююче розповідає історик, журналіст, письменник Віктор Авдєєнко.
Екземпляри: всього: 1 : 10 (1)

Гаврош, Олександр.
Пригоди тричі славного розбійника Пинті [Текст] : повість / О. Гаврош ; худож. С.
Радчук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 208 с. : іл. – (Богданова
шкільна наука).
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Рубрики: Українська проза -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 14 (1)

Гончаренко, Семен Устимович.
Цікаво про фізику. Теплові явища [Текст] : книжка для читання з фізики / С. У.
Гончаренко. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Україна, 2016. – 240 с.
Рубрики: Фізика
У книзі в популярній, доступній та цікавій формі розповідається про теплові явища і як вони
проявляються в природі та використовуються в сучасній техніці.
Екземпляри: всього: 1 : 04 (1)

Алай.
Коли курява спаде [Текст] : роман / Алай ; [пер. з кит. Н. А. Кірносова ; худож.оформ. Я. К. Казаченко]. – Харків : Фоліо, 2016. – 443 с. – (Карта світу). – Пер. изд. :
Red poppies / Alai.
Рубрики: Художня література -- Китай
Екземпляри: всього: 1 : 13 (1)

Сенцов, Олег Геннадиевич.
Купите книгу – она смешная [Текст] / О. Г. Сенцов ; худож.-оформ. Л. П. Вировец ;
сост. А. А. Паленчук. – Харьков : Фолио, 2016. – 219 с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : 13 (1)
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Деміденко, Андрій Петрович.
Свобода – моя група крові [Текст] : вибрані поезії / А. П. Деміденко. – Київ :
Самміт-Книга, 2016. – 248 с. : іл.

Рубрики: Українська література -- Сучасна поезія
Екземпляри: всього: 1 : 06 (1)

Фішбейн, Мойсей.
Пророк [Текст] : поезіїї та переклади / М. Фішбейн. – Київ : Либідь, 2016. – 304 с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна поезія
Екземпляри: всього: 1 : 11 (1)

Кращі українські байки [Текст] / [уклад. О. В. Зав'язкін]. – Київ :
Укрвидавполіграфія, 2016. – 224 с. : іл.
Рубрики: Українська байка
Екземпляри: всього: 1 : 02 (1)

Цзян, Жун.
Вовк-тотем [Текст] : роман / Ж. Цзян ; [пер. з кит. Н. А. Кірносової ; худож.-оформ.
В. М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2016. – 731 с. – (Карта світу). – Пер. изд. : Wolf
totem / Jiang Rong.
Рубрики: Художня література -- Китай
Екземпляри: всього: 1 : 17 (1)
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Дацюк, Галина Іванівна.
Янголи Небесної Чоти [Текст] / Г. І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – 320 с. : іл.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : 09 (1)

Горліс-Горський, Юрій Юрійович.
Холодний Яр [Текст] : твори / Ю. Ю. Горліс-Горський ; [упоряд. І. О. Прилуцька]. –
Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – 592 с.
Рубрики: Українська література -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Стус, Василь Семенович.
Вибране [Текст] / В. С. Стус ; уклад. і авт. передм. Д. В. Стус ; худож.-оформ. Л. П.
Вировець. – Харків : Час читати, 2016. – 540 с.
Рубрики: Українська проза -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 1 : 13 (1)

Винниченко, Володимир Кирилович.
Історія Якимового будинку та інші твори [Текст] : повісті, романи, новели, оповідання,
п'єси / В. К. Винниченко ; [упоряд., передм., прим. В. Панченка]. – Львів : Світ, 2016. –
600 с. : портр. – (Ad fontes – До джерел).
Рубрики: Українська література -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)
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Тракало, Василь Йосифович.
Колонія [Текст] : роман / В. Й. Тракало. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 832 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 1 : 11 (1)

Іваничук, Роман Іванович.
Дороги вольні і невольні: Щоденники 1991-1994 [Текст] : роман / Р. І. Іваничук ;
[упоряд. В. В. Габор ; худож.-оформ. Л. П. Вировець]. – Харків : Орбіта, 2016. – 555 с.
Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)

Борис Лятошинський – Рейнгольд Глієр. Епістолярна спадщина [Текст] / упоряд.
М. Копиця ; [ред. О. Голинська]. – Київ : Музична Україна, 2016. – 768 с. : іл., фот. –
Бібліогр.: с. 745-746.
Рубрики: Мистецтво України -- Історія музики
Видання розраховане на вчених, мистецтвознавців, діячів культури і мистецтва, викладачів,
студентів, а також усіх, хто цікавиться правдивою історією національної музичної культури.
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Донцов, Дмитро Іванович.
Культурологія [Текст] / Д. І. Донцов ; [упоряд. Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. О. А.
Гугалова]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 604 с.
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Рубрики: Культура України -- Історія культури
До видання увійшли твори Дмитра Донцова, які великою мірою визначили історію та розвиток
політичних ідей в Україні.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Казки Поділля [Текст] / [записав, упоряд. і літ. опрацював М. Зінчук ; худож. О.
Бржосніовська]. – Чернівці : Букрек, 2016. – 400 с. : іл. – (Українські народні казки).
Рубрики: Казки українські народні
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Йде до нас колядочка [Текст] : [для дошк. та мол. шк. віку] / [упоряд. А. Зеленська ;
худож. К. Іванова]. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 40 с. : іл.
Рубрики: Фольклор український -- Колядки і щедрівки
Екземпляри: всього: 2 : 10 (1), 15 (1)

Каляндрук, Тарас Богданович.
Дітям про козаків [Текст] / Т. Каляндрук. – Львів : Апріорі, 2016. – 88 с. : іл. –
(Апріорі-дітям).
Рубрики: Історія -- Україна
Книга пропонує популярну розповідь про українськиї козаків, пластунів та характерників, їхнє
бойове мистецтво та фізичну підготовку, віру й духовне життя.
Екземпляри: всього: 1 : 04 (1)
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Третяк, Анна.
Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні [Текст] : [для дітей мол. та
серед. шк. віку] / А. Третяк. – Київ : Журнал "Радуга", 2016. – 240 с. : іл.
На обкл. автор не зазначен.

Рубрики: Країнознавство -- Україна
Ця книга створена для тих, хто хоче ближче познайомитися з Україною, торкнутися багатств нашого
краю, відкрити для себе нові куточки, дізнатися про історію. У кожній області є місця, які вражають,
захоплюють, причаровують і назавжди залишаються у пам’яті людей, які там побували. Для читачів
молодшого та середнього шкільного віку.
Екземпляри: всього: 1 : 14 (1)

Почепцов, Георгій Георгійович.
Сучасні інформаційні війни [Текст] / Г. Г. Почепцов. – Вид. 2-ге, допов. – Київ :
Києво-Могилянська академія, 2016. – 504 с.
Рубрики: Політика України. Сучасне політичне становище. Сучасні інформаційні війни
Сучасні інформаційні війни - це квазі-агресивний інструментарій мирногожиття, а не лише
збройного конфлікту між державами. І постійний розвитокінформаційного простору продукує нові
можливості для застосування цьогоінструментарію. Поява інтернету здійняла його до нових висот.
Екземпляри: всього: 1 : 07 (1)

Голгофа Івана Сподаренка. Спогади. Документи. Літературні твори [Текст] /
Національна спілка журналістів України ; авт.-упоряд. В. В. Біленко. – Київ :
Експрес-об'ява, 2016. – 392 с. : іл. – (Золоті імена української журналістики).
Рубрики: Журналістика -- Біографічна проза
Національна спілка журналістів України у чудовій серії «Золоті імена української журналістики»
видала книжку «Голгофа Івана Сподаренка». Том на 400 сторінок ще нарочито й таємниче пахне
друкарськими фарбами… Майже напевне знаю, що вже завтра цю книжку вдень зі свічкою не
знайдеш. І не тому, що видрукувана вона мізерним тиражем, а тому, що йдеться про того, кого-таки
розпинали… Для обивателів там справді є понад сто сторінок з інтригою сходження на пагорб із
хрестом, з голосними іменами в українській і совєцькій недавній історії, зі зразками ницості й
підлоти, а з іншого боку – честі і порядності…
Екземпляри: всього: 1 : 02 (1)
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Пиріг, Руслан Якович.
Михайло Грушевський [Текст] : біографічний нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак. –
Київ : Либідь, 2016. – 576 с.
До 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.
Рубрики: Історія України -- Біографічна проза
На великому історіографічному і джерельному матеріалі подано біографічний портрет видатного
українського інтелектуала, громадсько-політичного і державного діяча Михайла Грушевського.
Висвітлено величезну наукову, видавничу й організаторську роботу вченого, його різнопланову
громадську та політичну працю, вперте обстоювання своїх світоглядних позицій, вимушене
балансування між історією і політикою. Життєпис Великого Українця відтворено в контексті
тогочасного суспільства та на тлі бурхливих подій українського минулого кінця XIX - першої
третини XX століття.Екземпляри: всього: 1 : 03 (1)

Горак, Роман Дмитрович.
Втеча у прірву [Текст] : есеї про Леся Курбаса / Р. Д. Горак. – Львів : Апріорі, 2016.
– 600 с. : іл.
Видання присвячене 125-річчю від дня народження Леся Курбаса та 150-річчю
українського народного театру товариства "Руська Бесіда".
Рубрики: Театр драматичний. Народні театри України
У новій книжці львівського письменника Романа Горака простежується життєвий і творчий шлях
великого реформатора українського театру Леся Курбаса. Книжка побудована на документальній
основі, яка досі залишалась поза увагою дослідників. Основну увагу звернено на період життя і
творчої діяльності, який передував його виїзду в Радянську Україну, де сподівався реалізувати свої
творчі задуми і вивести український театр на світовий рівень. Видання присвячене 125-річчю від
народження Леся Курбаса та 150-річчю українського народного театру товариства «Руська Бесіда».
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Facie ad faciem [Текст] = Обличчям до обличчя : ілюстративний життєпис Михайла
Грушевського / Музей Михайла Грушевського ; авт.-упоряд.: С. Панькова, Г.
Кондаурова. – Київ : Либідь, 2016. – 144 с. : іл.
Рубрики: Політичні і державні діячі українські -- Життя та діяльність -- 19-20 ст.
Книга починається з ілюстрованих біографічних нарисів, включає фотодокументи, живописні і
графічні портрети, які відтворюють знакові події в житті вченого і політика.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Підлужна, Алла Антонівна.
Код Володимира Дахна [Текст] / А. А. Підлужна. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 144 с. : іл.

Рубрики: Мультиплікаційне кіно
У книзі йдеться про життєвий і творчий шлях класика українського анімаційного мистецтва
Володимира Авксентійовича Дахна.
Екземпляри: всього: 1 : 07 (1)

Шейко, Алла Олексіївна.
Гоффредо Петрассі. Відлуння Ренесансу [Текст] / А. О. Шейко ; ред. О. Голинська. –
Київ : Музична Україна, 2016. – 192 с.
Рубрики: Історія музики -- Композитори зарубіжні
Книга «Відлуння Ренесансу» присвячена хоровим творам раннього періоду творчості митця. Вже у
цих опусах Гоффредо Петрассі постає як митець зі сформованим світоглядом, здатний утілювати,
піднімати до рівня високого філософського узагальнення ідею відродження нетлінного й
досконалого у своїй духовній наповненості старовинного мистецтва.
Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)

Стражний, Олександр Сергійович.
Менталітет Майдану [Текст] : хроніка подій – свідчення очевидців / О. С.
Стражний. – Київ : Дніпро, 2016. – 252 с.
Рубрики: Політика України. Сучасне політичне становище -- Події Майдану
У цій книзі подано огляд подій, що відбувалися в Україні в листопаді 2013 - лютому 2014 років.
Ретроспектива Революції Гідності розгортається на фоні голосів її учасників, а також на тлі аналізу
схожих революцій в інших країнах світу. Розгляд, зроблений не просто учасником Руху спротиву,
але й психіатром, надає фактам неочікуване осмислення. Менталітет Майдану виведено в динаміці і
суперечностях - він, як організм, зароджується, дорослішає, усвідомлює себе і, в решті решт, діє.
Аналізуючи поведінку учасників руху спротиву і пересічних громадян, що підтримали або не
підтримали Майдан, автор робить висновки про те, які саме риси української ментальності під час
екстремальної ситуації виявили себе найбільшою мірою, а які залишилися «незадіяними».
Завершується книга підсумком, яким чином змінилося світосприйняття українців після Майдану, і
що може чекати на Україну в майбутньому.

Хмельницька міська централізована бібліотечна система
www.cbs.km.ua

Екземпляри: всього: 1 : 07 (1)

Грушевський, Михайло Сергійович (1866-1934).
Твори [Текст] : у 50-ти т. Т. 47. Кн. I. Ювілейна грушевськіана. Серія "Допоміжні
матеріали: довідники, покажчики, архіви" / М. С. Грушевський ; ред., авт. передм.,
авт. комент. В. В. Тельвак ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім.
М. С. Грушевського. – Львів : Світ, 2016. – 576 с.
Рубрики: Історія України
Ювілейна грушевськіана: заходи, постаті, оцінки; рецензії на ювілейні збірки, присвячені Михайлу
Грушевському.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Губенко, Олександр Володимирович.
Як виховати генія, або Інвестиція у Вашу дитину [Текст] : для дітей від 5 до 16 років
: посібник для батьків, дітей, педагогів, психологів / О. В. Губенко. – Вид. 2-ге,
перероб. і допов. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 132 с. : іл.
Рубрики: Педагогіка -- Виховна робота
Дана книга - це принципово новий посібник, що дає унікальну авторську методику всебічного
розвитку інтелектуальної обдарованості дитини. Вона знайде універсального споживача бо охоплює
основні вікові категорії дітей від 5 до 16 років. При цьому, викладена в доступній та яскравій формі.
Посібник розвиває одночасно багато інтелектуальних проявів: абстрактно-логічне мислення,
математичні задатки, просторове мислення, бізнес-навички та вміння, креативне мислення, фінансові
здібності, тощо. Методики, які подані в книжці, унаочнені чисельними ілюстраціями. Вона буде
цікавою і корисною ще й тим, що надасть унікальну методику розвитку фінансових здібностей
дитини, що дуже актуально і сподобається батькам.
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Ганді, Махатма (1869-1948).
Педагогіка ненасильства [Текст] / М. Ганді ; вступ. нарис, пер., упоряд. та приміт. В.
Василенко. – [Вид. 2-ге, доп.]. – Кіровоград : Імекс, 2016. – 400 с. : іл.
Рубрики: Освіта -- Реформування системи освіти -- Індія -- 20 ст.
Одне з перших місць у ряді мислителів і реформаторів, які найбільше вплинули на розвиток людства
в XX ст., По праву належить Мохандасу Карамчанда Ганді (1869-1948), більш відомому як Махатма
Ганді, що буквально означає Велика Душа Ганді. Не випадково досить авторитетна Британська
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Енциклопедія з певністю стверджує: «Він був каталізатором, якщо не ініціатором, трьох головних
революцій XX століття: революцій проти колоніалізму, расизму і насильства».
Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)

Стамбол, Ігор Іванович.
Іван та Юрій Липи [Текст] / І. І. Стамбол, С. В. Кучеренко ; худож.-оформл. В. М.
Карасик. – Харків : Бібколектор, 2016. – 121 с.
Рубрики: Письменники українські -- Життя та творчість
Лікарі українські -- Життя та творчість
Видання, підготовлене одеськими істориками в рік подвійного ювілею українських письменниківлікарів Лип містить нові факти громадської, політичної, літературної та культурної діяльності батька
і сина.
Екземпляри: всього: 1 : 09 (1)

Найдавніша література Шумеру, Вавилону, Палестини [Текст] : пер. укр. / пер. І. Я.
Франко [и др.]. – Харків : Факт, 2016. – 442 с.
Рубрики: Світова література -- Переклади українською
Шумер, Вавилон, Палестина… Тут почалась історія людства, історія цивілізації, саме тут люди
створили перший міфопоетичний твір - епос про Гільгамеша, «героя-предка», в якому відобразився
світогляд людини, її уявлення про світ і своє місце в ньому. Наше видання містить найяскравіші
зразки найдавнішої літератури: епос про Гільгамеша, поеми про створення світу та біблійний потоп,
а також перли біблійної поезії та прози, перекладом яких ми завдячуємо видатним українським
митцям: І. Франкові, П. Кулішеві, І. Нечую-Левицькому, Лесі Українці.
Екземпляри: всього: 1 : 11 (1)

Ульяновський, Василь Іринархович.
Диво й дива київського Володимирського собору [Текст] / В. І. Ульяновський. –
Київ : Либідь, 2016. – 432 с. : іл.
120-річчю освячення київського Володимирського собору усім замислювачам
соборної ідеї, будівничим і митцям, майстрам і чорноробам, священству та
співцям хору, які понад століття проводили службу Божу, усім, хто охороняв,
оновлював, оберігав храм і примножував його славу із молитовною вдячністю
присвячується.
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Рубрики: Християнство -- Збереження церковної культури -- Україна -- 19 ст.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Князі Вишневецькі [Текст] / І. Чаманська [и др.] ; під наук. ред. І. Тесленко ; фот.:
О. Іванов, М. Ференцев, В. Стролі. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 20 с. : іл., фот. –
(Еліта ; т. 3)
Рубрики: Україна -- Історія -- 14-18 ст. Генеалогія -- Україна
Науково-популярне видання, третій том започаткованої серії «Еліта», розповідає про історію роду
князів Вишневецьких - однієї з наймогутніших і найбагатших фамілій української магнатерії. Серед
представників роду Дмитро (Байда) Вишневецький, що вважається засновником Запорізької Січі, і
Ярема Вишневецький - лютий ворог козацького руху під проводом Богдана Хмельницького; Раїна
Вишневецька (Могилянка) - меценатка, покровителька православних монастирів і король Речі
Посполитої Михайло Корибут Вишневецький. Життєписи цих особистостей і їх слід у історії
України – це і є темою досліджень українських, польських, литовських і білоруських науковців.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Музика XXI століття. Твори для камерного оркестру [Ноти] / упоряд. В.
Матюхін. – Київ : Музична Україна, 2016. – 240 с.
Рубрики: Камерна музика -- Композитори українські -- Ноти
До видання увійшли твори відомих сучасних композиторів Олександра Шимка, Золтана Алмаші,
Любави Сидоренко, Олега Безбородька, Богдана Кривопуста, Олексія Войтенка, Віталія
Вишинського. Усі твори стали концертним репертуаром Національного ансамблю солістів "Київська
камерата", постійно виконуються в Україні та за її межами.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Кость Лавро [Текст] : [альбом] / авт. іл. К. Лавро. – Київ : Балтія-Друк, 2016.
– 96 с. : кольор. іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
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Рубрики: Мистецтво -- Графіка українська -- Альбоми -- 20-21 ст.
Кость Лавро - член Спілки художників України, лауреат Національної премії України ім. Тараса
Шевченка, головний художник видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Один з найяскравіших і
найколоритніших українських книжкових графіків. Поєднавши основні постулати українського
авангарду 20-х років з типовими рисами українського народного живопису, він створив свій неповторний, яскравий і одночасно глибоко національний стиль. Роботи Костя Лавро неодноразово
входили до каталогів найпрестижніших виставок дитячої книги (Болонья, Братислава та ін.).
Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)

Київ [Текст] : історія, архітектура, традиції / уклад.: О. Друг, Ю. Ференцева ; пер. з
рос. Ю. Григор’єва. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 104 с. : іл.
Рубрики: Історія України -- Архітектура -- Традиції -- Альбоми -- Київ, місто
ІСТОРІЯ столиці України від літописного «града князя Кия» до сучасного мегаполісу, новітні
археологічні знахідки, багаточисельні документи і архівні матеріали, портрети видатних
особистостей і старі фото Унікальна АРХІТЕКТУРА міста, різноманітні форми і стилі, стародавні
храми і середньовічні укріплення, міські садиби і 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
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Любарська, Лорина Миколаївна.
Мистецтво для тебе [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Л. М. Любарська, Т. Б.
Харламова. – Київ : Наш час, 2016. – 104 с. : іл. – (Равлик).
Рубрики: Педагогіка -- Виховання школярів засобами образотворчого мистецтва
Ця книга допоможе дітям молодшого шкільного віку здійснити захопливу подорож у світ
образотворчого мистецтва. Репродукції визнаних творів, вірші, оповідки, загадки, різноманітні ігри
сприятимуть розвитку творчих здібностей дитини. Адже в кожній із них живе непересічний
Художник. Треба тільки відкрити його.
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)
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Мистецька династія Саєнків : Олександр Саєнко, Ніна Саєнко, Леся МайданецьСаєнко [Текст] : альбом / авт. концепції, тексту та упоряд. : Н. Саєнко, Л.
Майданець-Саєнко. – Київ : Дніпро, 2016. – 208 с. : іл.

Рубрики: Декоративно-ужиткове мистецтво українське
Альбом «Мистецька династія Саєнків: Олександр Саєнко, Ніна Саєнко, Леся Майданець-Саєнко».
Автори концепції, текстів та упорядники Н. Саєнко та Л. Майданець-Саєнко. В альбомі представлено
колекцію творів: килими, гобелени, мозаїки соломою, живопис, малярство на тканині (батик) –
мистецької династії Саєнків.
Екземпляри: всього: 1 : 03 (1)

Лятошинський, Борис Миколайович (1894-1968).
Твори для фортепіано [Ноти] / Б. М. Лятошинський ; [упоряд. О. Безбородько]. –
Київ : Музична Україна, 2016. – 132 с.
Рубрики: Музика інструментальна -- Ноти -- Музика для фортепіано
Повне видання фортепіанних творів геніального українського композитора. Усі твори увійшли в
«золотий фонд» української фортепіанної музики постійно виконуються в Україні та за її межами.
Екземпляри: всього: 1 : 02 (1)

Лагутенко, Ольга Андріївна.
Феномен творчості Андрія Чебикіна [Текст] : мистецтвознавче дослідження / О. А.
Лагутенко. – Київ : Криниця, 2016. – 376 с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського
комітету).
Рубрики: Мистецтво України
Книга присвячена творчості видатного художника, лауреата Національної премії України імені
Тараса Шевченка, професора і ректора Національної академії образотворчого мистецтва і
архітектури, дійсного члена і президента Національної академії мистецтва України Андрія Чебикіна.
У цьому виданні вперше відтворено цілісно, у класичному форматі хронологічної послідовності,
творчий шлях майстра від сеоедини XX ст. до середини 2010-х років, розглянуто феномен його
різнобічних мистецьких проявів, широкомасштабної художньої, громадської, культуротворчої
діяльності. Книгу адресовано фахівцям і всім шанувальникам образотворчого мистецтва.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Кириліна, Ірина.
Вінок з барвінку [Текст] : пісні для дітей / І. Кириліна ; [слова, переклади Р.
Лоцман]. – Київ : Музична Україна, 2016. – 128 с.
Рубрики: Музика -- Пісні на вірші українських поетів -- Пісні для дітей
До збірки увійшли як найвідоміші пісні, що вже чверть століття виконуються в Україні та за її
межами, так і нові твори.
Екземпляри: всього: 1 : 14 (1)

Щербачов, Валентин Васильович.
Різновисотні українці [Текст] / В. В. Щербачов. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 304 с. : іл.
Рубрики: Спорт. Альпінізм -- Країнознавство світу
Через призму 40-ка Гімалайських експедицій (а це 22 роки нашої історії) показано еволюцію
світогляду українців, котрі прагнуть не лише фізичної активності, а й намагаються бути суспільноактивними і небайдужими. Гори допомагають зарядитися творчою наснагою на нові
звершення,міняють точку зору в поглядах на природу.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Кашницький, Микита.
Герої далеких і близьких епох [Текст] / М. Кашницький. – 2-ге вид., перероб. та доп.
– Київ : Самміт-Книга, 2016. – 35 с. : іл. – (Уроки мужності).
Рубрики: Історія
Це п'ять оповідань про силу духу, яка змінила хід історії, мандрівка різними епохами у пошуках
людей, чия мужність виявилась ціннішою за могутні сили ворога. Ми побуваємо під Фермопілами зі
спартанським царем Леонідом, заглянемо в очі безстрашному Гаю Муцію, пройдемо Чорне море на
знаменитому "Меркурії", врятуємо відважну маму та її доньку від гітлерівців і, врешті-решт,
дізнаємось, якою буває мужність у XXI сторіччі.
Екземпляри: всього: 1 : 17 (1)
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Шевчук, Валерій Олександрович.
На березі часу. Ті, котрі поруч [Текст] : спогади про митців і вчених / В. О. Шевчук.
– Київ : Либідь, 2016. – 576 с. : іл.
Рубрики: Діячі культури -- Діячі науки
Видання є продовженням циклу унікальних за змістом і формою спогадів нашого сучасника, класика
української літератури В. Шевчука. У цій книзі автор згадує про вчених та митців, з якими перебував
у дружніх взаєминах або ділових стосунках. Оповідь залучає спогадовий матеріал від 60-х років
минулого століття і до сьогодні із безліччю маловідомих фактів та великим документальним
супроводом.
Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)

Лі Куан Ю (1923-2015).
Із третього світу в перший [Текст] : історія Сингапуру: 1965-2000 / Лі Куан Ю ; пер.
з англ. Є. Сагайдак. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 760 с.
Рубрики: Історія розвитку -- Спогади -- Сингапур -- 20 ст.
"Із третього світу в перший" - спогади Лі Куана Ю, які охоплюють період з 1965 по 2000 рік. У
1965 році Сингапур здобув незалежність. З того часу його батькові-засновнику, Лі Куану Ю,
довелося вирішити чимало проблем: як побудувати мирні відносини із вороже налаштованими
сусідніми державами, як забезпечити людей житлом та й взагалі підвищити рівень їхнього життя, як
налагодити постачання води, як позбутися небезпечних комуністичних партій. За роки свого
управління крихітною державою Лі Куан Ю спромігся зробити, здавалось би, неможливе. Нині його
країна - одна із найбільш перспективних у світі. То яким чином цій людині вдалося домогтися цього
«чуда»? У цій книжці є відповіді на всі питання.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Лильо, Ігор Миколайович.
Львівська кухня [Текст] / І. М. Лильо ; авт. передм. В. М. Поліщук. –
Харків : Факт, 2016. – 256 с. : іл.
Рубрики: Кулінарія -- Домашня кулінарія
Львівска кухня як складова чстина галицької - це напрочуд дивна суміш української, польської,
єврейської, вірменської традицій, яку акуратні та педентичні австрійці приправили запаморочливими
ароматами Середземномор’я і впорядкували та класифікували. Тому ця кухня неповторна. Але,
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попри свою витонченість та оригінальність, львівська кухня і далі намагається опиратись на місцеві
продукти, традиції та історичну пам’ять. А це викликає велику повагу.
Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 02 (1), 08 (1), 12 (1), 13 (1)

Чаклун, Олег.
Мікробот [Текст] : казки : для дітей мол. шк. віку / О. Чаклун ; худож. Я.
Любарська. – Київ : Фонтан казок, 2016. – 64 с. : іл. – (Добра фантастика).
Рубрики: Українська література -- Фантастика -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Абгарян, Наріне.
Манюня [Текст] : повість / Н. Абгарян ; пер. з рос. В. Прокопович ; намалювала Т.
Філатова. – Київ : Рідна мова, 2016. – 384 с. : іл.
Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 2 : 02 (1), 06 (1)

Дерманський, Сашко.
Бигимоти – не медмеді [Текст] : вірші для дітей : для читання дорослими дітям
/ С. Дерманський ; намалювала Л. Франко. – Київ : Фонтан казок, 2016. – 56 с. :
іл. – (Добрі вірші).
Рубрики: Українська література -- Вірші для дітей
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Андрухович, Софія.
Сузір'я курки [Текст] : для мол. шк. віку / С. Андрухович ; іл. М. Прохасько ;
фот. О. Субач. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 48 с. : іл. –
(Напиши мені книжку).
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Рубрики: Українська література -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1)

Зануссі, Кшиштоф.
Стратегії життя, або Як з'їсти тістечко і далі його мати [Текст] / К. Зануссі ; пер. з пол.
Л. Хворост. – Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 356 с. : іл. – Пер. изд. : Strategie życia
czyli jak zjeść ciastko i je mieć / Krzysztof Zanussi.
Рубрики: Художня література -- Польща
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 13 (1)

Мартен-Люган, Аньєс.
Щасливі люди читають книжки і п'ють каву [Текст] : роман / А. Мартен-Люган ; пер.
з фр. Л. Кононович. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с. – Пер. изд. :
Les gens heureux lisent et boivent du café / Agnès Martin-Lugand.
Рубрики: Художня література -- Франція
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 07 (1)

Чапек, Йозеф.
Оповідання про песика й кицю. Як вони разом господарювали та ще багато про що
[Текст] : [для читання дорослими дітям] / Й. Чапек ; худож. О. І. Курдюмова. –
Харків : Віват, 2016. – 80 с. : іл. – (Мрійники).
Рубрики: Дитяча література -- Чехія
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Дикі тварини. 50 найвідоміших видів [Текст] : пер. з англ. – Київ : Країна Мрій,
2016. – 56 с. : іл. – (Міні-енциклопедія).
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Рубрики: Зоологія -- Енциклопедії дитячі
Гарна пізнавальна міні-енциклопедія для дошкільнят та молодших школярів, яка познайомить
маленьких читачів із хребетними тваринами, зокрема, найвідомішими видами ссавців, птахів,
земноводних, плазунів й риб.
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Собаки. 50 найпопулярніших порід [Текст] : пер. з англ. – Київ : Країна Мрій,
2017. – 56 с. : іл. – (Міні-енциклопедія).
Рубрики: Зоологія -- Енциклопедії дитячі
За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 порід собак і дізнатися про їх основні
ознаки. Довідник стане у пригоді при виборі домашнього улюбленця. Для широкого кола читачів.
Екземпляри: всього: 1 : 15 (1)

Порхун, Ірина.
27 причин читати книгу [Текст] : для мол. шк. віку / І. Порхун. – Київ : Агентство по
розповсюдженню друку, 2016. – 88 с. : іл.
Рубрики: Історія бібліотечної справи -- Читання. читацькі інтереси
У книзі розповідається, чому читання й на сьогодні є популярним заняттям.
Екземпляри: всього: 3 : ЦБ (1), 08 (1), 12 (1)

Грімм, Якоб.
Три щасливці [Текст] : для дітей дошк. і мол. шк. віку / Я. Грімм, В. Грімм ; пер. укр.
Л. Дерев'янко ; худож.: І. Пустовалова, В. Пустовалов. – Київ : Балтія-Друк, 2016. –
48 с. : іл. – (Улюблені казки).
Рубрики: Художня література -- Казки -- Німеччина
Екземпляри: всього: 2 : 04 (1), 12 (1)
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Шьоне, Керстін.
Хочеш бути моїм другом? [Текст] : [для читання дорослими дітям : пер. з нім.] / К.
Шьоне, Н. Гунтесрайнер. – Харків : Віват, 2016. – 32 с. : іл. – (Акварель). – Пер. изд. :
Lullemu, wer bist DU? / Kerstin Schoene, Nina Guntesreiner.
Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Німеччина
Екземпляри: всього: 1 : 14 (1)

Маске, Ульріх.
Зайченя Стриб шукає друзів [Текст] : [для читання дорослими дітям : пер. з нім.] /
У. Маске ; худож. А. Флад. – Харків : Віват, 2016. – 32 с. : іл. – (Акварель). – Пер.
изд. : Der kleine Hase findet einen Freund / Ulrіh Maskierte.
Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Німеччина
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Що? Чому? Навіщо? Велика книга запитань та відповідей [Текст] : пер. з ісп. –
Київ : Країна Мрій, 2016. – 512 с. : іл. – Пер. изд. : Cran libro de preguntas y
respuestas.
Рубрики: Довідкові видання
На сторінках цього видання ти знайдеш сотні запитань і відповідей, які дозволять тобі розширити
совї знання про природу в усіх її формах, науку і техніку, історію та культуру, Землю та Всесвіт.
Сотні зрозумілих та цікавих пояснень, які можуть задовольнити твою допитливість; сотні
привабливих малюнків і ефектих фотографій... Велика книга запитань і відповідей - найкращий
порадник на шляху пізнання.Бажаємо подолати цей шлях!
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Стелмащук, Агнешка.
Кіт Вікентій і острів скарбів [Текст] : [для читання дорослими дітям] / А.
Стелмащук, К. Стелмащук ; худож. Є. Навроцька ; пер. з пол. С. Колесник. – Харків
: Віват, 2016. – 32 с. : іл. – (Акварель).
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Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Польща
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Гауф, Вільгельм.
Удаваний принц [Текст] : для дітей дошк. і мол. шк. віку / В. Гауф ; пер. укр. Л.
Дерев'янко ; худож.: В. Чайчук, А. Чайчук. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 48 с. : іл. –
(Улюблені казки).
Рубрики: Художня література -- Казки -- Німеччина
Екземпляри: всього: 2 : 10 (1), 12 (1)

Шуберт, Інгрід.
Мій друг пірат [Текст] : [для читання дорослими дітям] / І. Шуберт, Д. Шуберт ;
пер. з рос. О. Пилипенко. – Харків : Віват, 2016. – 32 с. : іл. – (Акварель). – Пер.
изд. : Woeste Willem / Ingrid Schubert, Dieter Schubert.
Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Нідерланди
Екземпляри: всього: 2 : 12 (1), 15 (1)

Береза, Тарас.
Мова - не калька: словник української мови [Текст] / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю.
Зелений. – Львів : Апріорі, 2016. – 664 с.
Рубрики: Українська мова -- Словники
Сучасний словник гарної української мови «Мова - не калька» розкриває велич і красу рідної мови,
звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та
вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У
Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для
збагачення мовної культури кожного українця. Призначений для найширшого кола шанувальників
української мови: викладачів, студентів, учнів і вчителів, урядовців, ділових людей, учених,
письменників, перекладачів, журналістів, працівників редакцій і видавництв тощо, одне слово, для
всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності.
Екземпляри: всього: 4 : ЦБ (1), 03 (1), 08 (1), 12 (1)
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Мензатюк, Зірка Захаріївна.
Чарівні слова [Текст] : казочки про мову ; для дітей дошк. та мол. шк. віку / З.
З. Мензатюк ; худож. К. Коляджин. – Чернівці : Букрек, 2016. – 48 с. : іл.

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Капранов, Віталій Віталійович.
Щоденник моєї секретарки [Текст] / В. В. Капранов, Д. В. Капранов. – Київ :
Гамазин, 2016. – 400 с.
Рубрики: Українська література
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Бовен, Джеймс.
Вуличний кіт на ім'я Боб [Текст] : повість / Д. Бовен ; пер. з англ. В. Панченко. – Київ
: Рідна мова, 2016. – 208 с. – (Світовий бестселер рідною мовою).
На тит. арк. авт. та назва парал. укр., англ.
Рубрики: Художня література -- Великобританія
Екземпляри: всього: 1 : 17 (1)

Качан, Анатолій Леонтійович.
За нашим садом грає море [Текст] : лірика, ігрова поезія для мол. шк. віку / А. Л.
Качан ; худож. К. Лавро. – Київ : Веселка, 2016. – 96 с. : іл. – (Українській дитині).

Хмельницька міська централізована бібліотечна система
www.cbs.km.ua

Рубрики: Українська література -- Вірші для дітей
Екземпляри: всього: 5 : 15 (1), 04 (1), 10 (1), 12 (1), 14 (1)

Положій, Євген Вікторович.
Мері та її аеропорт [Текст] : роман / Є. В. Положій ; худож-оформ. О. Г. Жуков. –
Харків : Бібколектор, 2016. – 282 с.
Рубрики: Українська проза -- 20 ст.

Чемерис, Валентин Лукич.
Рогнеда [Текст] : роман / В. Л. Чемерис. – Харків : Орбіта, 2016. – 283 с.
Рубрики: Українська проза -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 3 : ЦБ (1), 03 (1), 08 (1)

Чемерис, Валентин Лукич.
Сини змієногої богині [Текст] : роман-есей / В. Л. Чемерис. – Харків : Фоліо, 2016. –
666 с. – (Історія України в романах).
Рубрики: Українська проза -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 06 (1)
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Ушкалов, Леонід Володимирович.
Що таке українська література [Текст] : есеї / Л. В. Ушкалов. – Львів : Видавництво
Старого Лева, 2016. – 352 с.

Рубрики: Українська література -- Нариси про літературу і мистецтво. Філософсько-естетичні
нариси -- ХХ ст.
До книги ввійшли 45 есеїв, які вперше побачили світ у 2012-2013 роках на шпальтах газети «Україна
молода» в рубриці «Уроки літератури від Леоніда Ушкалова». У них автор порушує цілу низку
питань, важливих для кожної людини: щастя, свобода, любов, правда, поезія, самотність...
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 12 (1)

Чемерис, Валентин Лукич.
Анна Київська [Текст] : роман / В. Л. Чемерис. – Харків : Фоліо, 2016. – 220 с.
Рубрики: Українська проза -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 3 : ЦБ (1), 07 (1), 13 (1)

Волков, Олексій Михайлович.
Вовчий місяць [Текст] : роман / О. Волков. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 464 с. –
(Морок). – ISBN 978-966-8659-74-4 (в пер.).
Нагороджений спецвідзнакою Міжнародного літературного конкурсу "ГрандКоронація слова-2015".
Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1)

Іваничук, Роман Іванович.
Сліди на піску [Текст] : новели та оповідання / Р. І. Іваничук ; упоряд.: Н. Л. Бічуя, В.
В. Габор ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 250 с.
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Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 06 (1), 07 (1), 09 (1), 17 (1)

Рибалко, Марина.
Марічка і Червоний Король. Місто непокірних [Текст] : [для серед. шк. віку] /
М. Рибалко. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 256 с. – (Дивовижні світи).
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 08 (1), 10 (1), 12 (1), 14 (1)

Винничук, Юрій Павлович.
Весняні ігри в осінніх садах [Текст] / Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. В. М. Карасик. –
Харків : Фоліо, 2016. – 313 с.
Рубрики: Українська література -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 11 (1), 13 (1)

Рутківський, Володимир.
Гості на метлі [Текст] : казкова повість / В. Рутківський ; худож. І. Михайлян. – Львів
: Видавництво Старого Лева, 2016. – 240 с.
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 08 (1), 10 (1), 12 (1), 15 (1)

Винничук, Юрій Павлович.
Цензор снів [Текст] : [роман] / Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. –
Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 319 с.
Рубрики: Українська література -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 7 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 07 (1), 08 (1), 11 (1), 13 (1)
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Яріш, Ярослав Іванович.
Сповідь з того світу [Текст] : іст. трилер / Я. І. Яріш. – Харків : Бібколектор, 2016. –
283 с.

Рубрики: Українська література -- Історичні романи
Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 07 (1), 09 (1)

Трофимович, Васіліса Миколаївна.
Любов на лінії вогню [Текст] / В. М. Трофимович ; худож.-оформ. В. М. Карасик. –
Харків : Фоліо, 2016. – 153 с. : фот.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 3 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1)

Ухачевський, Сергій.
Казка старого мельника [Текст] / С. Ухачевський ; худож. Стахівська. – Львів :
Кальварія, 2016. – 104 с. : іл.
Рубрики: Українська література -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 2 : 04 (1), 14 (1)

Процайло, Андрій Ярославович.
Мер сидить на смерті [Текст] / А. Я. Процайло ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. –
Харків : Фоліо, 2016. – 266 с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 06 (1), 09 (1), 13 (1), 17 (1)

Хмельницька міська централізована бібліотечна система
www.cbs.km.ua

Левицька, Віта.
Степан Бандера і я [Текст] : оповідання / В. Левицька ; худож. В. Тихонюк. – Київ :
Гамазин, 2016. – 48 с. : іл. – (12 балів).
Рубрики: Історія України
Екземпляри: всього: 4 : 02 (1), 08 (1), 12 (1), 15 (1)

Ручай, Ганна.
Іван Мазепа і я [Текст] : оповідання / В. Левицька ; худож. О. Грищенко. – Київ :
Гамазин, 2016. – 48 с. : іл. – (12 балів). – ISBN 978-966-1515-66-5 : 39.00 грн.
Рубрики: Історія України
Екземпляри: всього: 5 : 04 (1), 10 (1), 12 (1), 14 (1), 15 (1)

Ручай, Ганна.
Маруся Чурай і я [Текст] : оповідання / В. Левицька ; худож. І. Гречана. – Київ :
Гамазин, 2016. – 48 с. : іл. – (12 балів).
Рубрики: Історія України
Екземпляри: всього: 5 : 04 (1), 10 (1), 12 (1), 14 (1), 15 (1)

Чемерис, Валентин Лукич.
Марина – цариця московська [Текст] : іст. роман / В. Л. Чемерис. – Київ :
ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 699 с.
Рубрики: Українська література -- Історичні романи
Екземпляри: всього: 4 : ЦБ (1), 08 (1), 11 (1), 13 (1)
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Мензатюк, Зірка Захаріївна.
Як я руйнувала імперію [Текст] : [повість : для серед. шк. віку] / З. З. Мензатюк. –
Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 272 с.
Рубрики: Українська література, сучасна -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 3 : ЦБ (1), 10 (1), 15 (1)

Чумарна, Марія Іванівна.
Читайко-відгадайко [Текст] : загадки, скоромовки, прислів'я, смішиники, віршікмітливчики / М. І. Чумарна ; худож. Х. Чипурко. – Львів : Апріорі, 2016. – 60 с. :
іл.
Рубрики: Дитяча література
Екземпляри: всього: 2 : 14 (1), 15 (1)

Кочубей, Саша.
Сім нескладух Говорухи [Текст] : [повість для дітей серед. шк. віку] / С. Кочубей ; іл.
автора ; обкл. Н. Каламєєць. – Київ : Фонтан казок, 2016. – 104 с. : іл. – (Книжка про
мене).
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Дитяча
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Лущик, Петро Михайлович.
Ратники князя Лева [Текст] : роман / П. М. Лущик ; худож.-оформ. В. М. Карасик.
– Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 250 с.
Рубрики: Українська література -- Історичні романи
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Мельник, Ярослав.
Маша, або Постфашизм [Текст] : роман / Я. Мельник. – Львів : Видавництво Старого
Лева, 2016. – 288 с.

Рубрики: Українська література, сучасна
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Забужко, Оксана Стефанівна.
"І знов я влізаю в танк..." [Текст] : вибрані тексти 2012-2016: статті, есе, інтерв'ю,
спогади / О. С. Забужко ; худож. В. Гавриш. – Київ : Комора, 2016. – 416 с.
Рубрики: Українська проза -- 21 ст.
Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 02 (1), 07 (1), 08 (1), 11 (1)

Борхес, Хорхе Луїс.
Вигадані історії [Текст] : оповідання / Х. Л. Борхес ; [пер. з ісп. В. Шовкуна ; прим. С.
Борщевського]. – Київ : КМ-БУКС, 2016. – 192 с.
Рубрики: Художня література -- Аргентина
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Вишневський, Януш Леон.
С@мотність у мережі [Текст] : роман / Я. Л. Вишневський ; пер. з пол. О. Кравець. –
Київ : Рідна мова, 2016. – 424 с.
Рубрики: Художня література -- Польща
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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Альєнде, Ісабель.
Оповідки Еви Луни [Текст] : [оповідання] / І. Альєнде ; пер. з ісп. С. Борщевський. –
Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 256 с.
Рубрики: Художня література -- Чилі
Екземпляри: всього: 3 : ЦБ (1), 08 (1), 13 (1)

Борхес, Хорхе Луїс.
Алеф [Текст] : [оповідання] / Х. Л. Борхес ; пер. з ісп. С. Борщевський. – Київ : КМБУКС, 2016. – 192 с.
Рубрики: Художня література -- Аргентина
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Вiльямс, Марджерi.
Вельветовий Кролик, або Як iграшки стають справжнiми [Текст] / М. Вiльямс. –
Харків : Віват, 2016. – 32 с. : іл. – (Маленьке диво).
Рубрики: Художня література – СПО
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Винничук, Юрій Павлович.
Чеберяйчики Гопля і Піпля [Текст] / Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. В. М.
Карасик ; іл. Ю. Пилипчатіна. – Харків : Бібколектор, 2016. – 24 с. : іл.
Рубрики: Українська проза -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)
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Вільямс, Марджері.
Вельветовий Кролик, або Як оживають іграшки [Текст] / М. Вільямс ; пер. з англ.
М. Марченко ; іл. Г. Черненко. – Київ : Час майстрів, 2016. – 32 с. : іл. –
(Найкраще - дітям).

Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Винничук, Юрій Павлович.
Перекладенець [Текст] / Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. В. М. Карасик ; іл. Ю.
Пилипчатіна. – Харків : Бібколектор, 2016. – 24 с. : іл.
Рубрики: Українська проза -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 5 : 04 (1), 10 (1), 12 (1), 14 (1), 15 (1)

Паулі, Лоренц.
Лисичка йде до бібліотеки [Текст] / Л. Паулі, К. Шерер ; пер. з англ. С. Колесник. –
Харків : Віват, 2016. – 32 с. : іл. – (Маленьке диво).
Рубрики: Дитяча література
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Шуберт, Інгрід.
Офелія, або Що сталося з крокодилом [Текст] / І. Шуберт, Д. Шуберт ; пер. з рос. О.
Пилипенко. – Харків : Віват, 2016. – 32 с. : іл. – (Акварель).
Рубрики: Дитяча література
Екземпляри: всього: 1 : 08 (1)
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Грімм, Якоб.
Рапунцель. Улюблені казки [Текст] : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / Я. Грімм, В.
Грімм ; худож.: В. Пустовалов, О. Ткачук, В. Чайчук. – Київ : Балтія-Друк, 2016. –
47 с. : іл.

Рубрики: Дитяча література -- Казки
Екземпляри: всього: 6 : 04 (1), 08 (1), 10 (1), 12 (1), 14 (1), 15 (1)

Яневський, Данило Борисович.
Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський ; худож.оформ. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2016. – 287 с. : іл.
Рубрики: Історія України
У книжці автор висловлює свій власний погляд на історію України і підкреслює, що історія
Русі/України - це складова історії країн Цетральної та Східної Європи.
Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 07 (1), 08 (1), 11 (1), 17 (1)

Яневський, Данило Борисович.
Проект "Україна". Відомі історії нашої держави: продовження [Текст] : 1774-1914
рр. / Д. Б. Яневський ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2016. –
285 с. : іл.
Рубрики: Історія України
У новій книжці заслуженого журналіста України, доктора історичних наук Данила Яневського
продовжується розповідь про події, що відбувалися на території сучасної України після її окупації
Російською імперією та монархією Габсбургів у 1781-1914 роках. Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 12
(1)
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Палій, Олександр.
25 перемог України [Текст] / О. Палій. – 3-тє вид. – Київ : К.І.С, 2016. –
120 с.

Рубрики: Історія -- Україна
Книга Олександра Палія «25 перемог України» популярно викладає історичні події, пов'язані з
Україною, що справили найбільший вплив на світову, європейську та українську історію. Перелічені
в книзі факти визнані й підтверджені академічною наукою. Книга стане в пригоді студентам,
викладачам, учням загальноосвітніх шкіл та всім, хто цікавиться вітчизняної історією.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)

Перельман, Яків Ісидорович.
Жива математика [Текст] : математичні розповіді та головоломки / Я. І. Перельман. –
Київ : КМ-БУКС, 2016. – 176 с. : іл.
Рубрики: Математика
Книга містить понад сотню різноманітних математичних задач і головоломок, для розв’язання яких
читачеві достатньо знайомства з елементарною арифметикою і початковою геометрією. Лише
незначна частина завдань вимагає вміння складати і розв’язувати прості рівняння. Подібні завдання,
подані переважно у вигляді захоплюючих розповідей, легко читаються, добре розвивають логічне
мислення та пам’ять. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх, хто полюбляє цікаво і з
користю проводити час дозвілля.
Екземпляри: всього: 1 : 12 (1)

Юнґ, Карл Ґустав.
Аion: Нариси щодо символіки самості [Текст] / К. Ґ. Юнґ ; пер. з нім.
К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – Львів: Астролябія, 2016. – 432 с. –
Парал. тит. арк. нім.
Рубрики: Психологія -- Особливі стани та явища психіки -- Архетип психічної цілості
Книга Карла Ґустава Юнґа (1875-1961) «Аion» належить до найважливіших пізніх творінь автора і
розвиває проблематику, опрацьовану в його збірці нарисів «Архетипи і колективне несвідоме».
Книга буде цікавою не лише для психологів та психотерапевтів, але й для філософів, релігієзнавців,
антропологів, мистецтвознавців, а також усіх, хто прагне збагнути часто приховані від ока основи
нашого існування.
Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1)
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*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи«ІРБІС»

