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Суспільно-політична, історична, довідково-пізнавальна література, видання з психології та соціології 

00. Загальні питання науки та культури 

 

Манро, Р. А що, як?. Серйозні відповіді на абсурдні запитання / Р. Манро ; [пер. з 

англ. Є. Даскал]. – Харків : Віват, 2018. – 320 с. : іл. – (Amazon Best Seller) (The New 

York Times Bestseller). 

Рубрики: Наукові теорії -- Гіпотези 

А що, як усі люди на Землі одночасно посвітять на Місяць лазерними указками? А що, як комусь 

удасться осушити всі океани? А що, як усі блискавки на світі вдарять в одне й те саме місце? «А що, 

як?.» - це така книжка, у якій автор досліджує гіпотетичні головоломки, від філософських до 

наукових, у яких передбачається цілковите зникнення людства чи хоча б по-справжньому великий 

вибух, і дає серйозні відповіді на найнеймовірніші запитання, які, можливо, ніколи не спадали вам на 

думку. Ця книжка - рідкісна комбінація навчання і розваги.  

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Бріггс, Джейсон Р. PYTHON для дітей : веселий вступ до програмування : для дітей 

віком від 10 р. (та їх батьків) / Джейсон Р. Бріггс ; пер. з англ. О. Гординчук ; іл. М. 

Ліповака. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – XXX, 364 с., табл.  

Рубрики: Програмування -- Мови програмування 

Комп'ютерна графіка -- Комп'ютерні ігри 

Ця книжка легко та невимушено допоможе вивчити основи однієї з найпопулярніших сучасних мов 

програмування - Python, що завдяки простому і зрозумілому синтаксису особливо пасує для 

новачків. Крок за кроком, на простих та дотепних прикладах та з допомогою смішних завдань ви 

зможете пізнати тонкощі мови Python. Навчитеся використовувати основні елементи цієї мови - 

списки, функції, модулі, малювати вбудованими інструментами Python та анімувати зображення і 

навіть зможете написати дві справжні комп’ютерні гри: забавку з м’ячем «Скок!» та бродилку 

«Містер Руки-палички біжить до виходу». 

Екземпляри: всього 2 : 07 (1), 11 (1) 

 

 

Геффернен, М. Невимірне. Великий вплив маленьких змін / М. Геффернен ; [пер. з 

англ. Г. Яновської]. – Харків : Віват, 2018. – 123 с. – (TED books).  

Рубрики: Організація управління -- Організаційна культура -- Психологія управління 

Ця книжка для всіх - від директора до прибиральниці, - і для кожного, хто хоче змінити на краще те 

місце, де працює. У ній ідеться про комплекс дрібних щоденних думок і звичок, які ведуть до 

зростання й підтримання бізнесу: те, як ми говоримо, слухаємо, сперечаємося, думаємо, бачимо. Це 

не багаторічна програма, розрахована на мільйони доларів; ці маленькі кроки кожен може 

здійснювати в будь-який час, і такі маленькі кроки позначають початок великих змін. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 
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Лайонс, Д. Крах. Моя невдача в стартап-бульбашці / Д. Лайонс ; пер. з англ. О. 

Асташова. – Київ : Наш формат, 2018. – 288 с. – (Бестселер New York Times). 

Рубрики: Соціальні аспекти управління. Психологія соціальна 

Робота в ІТ-сфері сьогодні значно привабливіша за всі інші. Кремнієва долина овіяна майже 

міфічним ореолом. Туди потрапляють лише обрані, котрі знають, як перевернути технологічне 

майбутнє людства. Та чи все так насправді? Журналіст Ден Лайонс наштовхується на зовсім іншу 

картину.  

Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

030. Довідкові видання загального типу 

 

Бестард, А. Що ховається у лісі? / А. Бестард ; пер. з англ. О. Горба ; авт. тексту 

М. Тріус ; іл. А. Бестард. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 25 с. : іл.  

Із чарівними скельцями всередині. Розгадуй усі таємниці. 

Рубрики: Довідкові видання -- Розвиваючі видання 

Завдяки книжці ти дізнаєшся, що таке справжня оптична ілюзія. А ще вирушиш у захопливу 

мандрівку, щоби віднайти те, що, на перший погляд, заховалося у великому та живому лісі. Книга 

стане справжнім подарунком для допитливих дітей та дорослих. 

Екземпляри: всього 1 : 10 (1) 

 

 

Брайсон, Б. Коротка історія майже всього на світі : від динозаврів і до космосу / 

Б. Брайсон ; пер. з англ. О. Замойська. – Київ : Наш формат, 2018. – 472 с.  

Рубрики: Довідкові видання загального типу 

У своїй найґрунтовнішій праці Брайсон намагається відповісти на найважливіші питання, що 

хвилюють людство. Розповідаючи про все - від Великого вибуху до розквіту цивілізації, - автор 

силкується зрозуміти суть людського покликання. Він засипав питаннями провідних антропологів, 

геологів, математиків та інших вчених, прочитавши від палітурки до палітурки їхні роботи та 

склавши цю коротку історію про все, що нас оточує із самого початку життя.  

Екземпляри: всього 2 : 08 (1), 12 (1) 

 

 

 

Справжня панянка : порадник для дівчат / худож. О. Воронкова. – Київ : КМ-БУКС, 

2018. – 312 с. : іл.  

Рубрики: Довідкові видання -- Порадники 

Дівчинка виросла! Так-так, і це помітно не лише зовні: поступово змінюються її інтереси, іграшки й 

ляльки відходять на задній план, дедалі довше донька чепуриться біля дзеркала, а її ручки так і 
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тягнуться щось приготувати, щось випрасувати. В неї виникає безліч нових питань: як вивести 

пляму, що приготувати, як доглядати за тілом... На всі питання можна отримати відповідь, 

погортавши цю книжку. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку.  

Екземпляри: всього 1 : 12 (1) 

 

 

Шварц, А. Ревю одного журналіста : 25 років / А. Шварц ; [пер. з нім. С. Осачука]. – 

Чернівці : Книги-ХХІ, 2018. – 176 с.  

Рубрики: Публіцистика. Журналістика -- Біографічна проза 

Арнольд Шварц - чернівецький журналіст, шеф-редактор «Czernowitzer Allgemeine Zeitung». Книга 

«Ревю одного журналіста» була написана 90 років тому і вперше вийшла 1928 року. «Ревю одного 

журналіста» - підсумок Арнольдом Шварцем 25-ти років його життєвого шляху, безпосередньо 

пов’язаного із журналістикою. Ця оповідь цікава не лише тим, що висвітлює стан чернівецької і 

загалом буковинської журналістики приблизно перших 30-ти років ХХ століття, становленням і 

розвитком нової модерної преси, а й показом життя журналістів, репортерів, історій почасти таких 

неймовірно-фантастичних або кумедних, що в них легше повірити як у художні, ніж як у реальні.  

Екземпляри: всього 3 : ЦБ (1), 06 (1), 17 (1) 

 

3. Суспільні науки 

 

Ґейман, Н. Добрі передвісники: грунтовні й вичерпні пророцтва Агнеси Оглашенної, 

відьми / Н. Ґейман, Т. Пратчетт ; пер. з англ.: Б. Терещенко, О. Петік. - Київ : КМ-

БУКС, 2018. - 472 с.  

Рубрики: Окультизм -- Пророцтва 

Як каже нам книга ''Вичерпних та ґрунтовних пророцтв Агнеси Оглашенної'' (а цій книзі треба 

вірити, бо це єдина у світі книга пророцтв, що справджуються), кінець світу прийде в суботу. Якщо 

точніше, то оцієї суботи, що на наступному тижні. Якраз перед вечерею. Добро та Зло збирають 

армії, жаби проливаються дощем, Атлантида піднімається з морських глибин… Усе було б згідно із 

задумом Божим, якби не двійко незвичайних союзників: вибагливий янгол-букініст та стильний 

демон-авантюрист.  

Екземпляри: всього 6 : ЦБ (1), 07 (1), 08 (1), 09(1), 12 (1), 17(1) 

 

159.9 Психологія 

 

Бекол, Д. Право на помилку : 25 успішних жінок розповідають про те, чого їх 

навчили власні помилки / Д. Бекол ; пер. з англ. І. Віннічук. – Київ : Книголав, 2018. – 

269 с. – (Полиця нон-фікшн) 

Рубрики: Психологія -- Жінки -- Самоствердження 

Джессіка Бекол провела 25 інтерв’ю для книжки «Право на помилку». Видатні й успішні жінки 

зізнаються, що саме їхні власні помилки та правильні висновки дозволили їм стати тими, ким вони є 

зараз. Розповіді про складні рішення, серйозні життєві ситуації, кумедні епізоди, а також безліч 

практичних порад - усе це допоможе молодим кар’єристкам не боятися робити помилки і йти вперед, 
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а досвідченим - проаналізувати власний шлях і по-новому подивитися на всі свої перемоги та 

поразки. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Вандеркам, Л. Я знаю, як їй все вдається : тайм-менеджмент успішних жінок / 

Л. Вандеркам ; пер. з англ. А. Кухар. – Київ : Книголав, 2018. – 432 с. – (Полиця нон-

фікшн).  

Рубрики: Психологія особистості -- Життєвий шлях -- Соціальна кар'єра 

Книга «Я знаю, як їй все вдається» навчить вас це робити і надихне побудувати життя, яка «працює». 

Все наше життя - це поєднання ролей. Дочка і подруга, кохана і мама, співробітниця, власниця 

бізнесу, активна людина, спорт, кухня, розвиток це все може поєднуватися в одній жінці. Ця книга 

про те, як встигати бути собою, коли твоє життя сповнене купою справ. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Гарфорд, Т. Шкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на краще / 

Т. Гарфорд ; пер. з англ. Г. Кирієнко. – Київ : Наш формат, 2018. – 272 с. Назва на 

корінці : Шкереберть. 

Рубрики: Психологія -- Практична (консультативна) психологія 

Де народжуються геніальні ідеї? За чистими столами бездоганно охайних офісів? Хто змінює світ? 

Люди, що мають налагоджене, упорядковане життя, існують за наперед продуманим сценарієм, 

добираються на роботу тим самим маршрутом, товаришують лише зі схожими на себе? Яким 

потрібно бути, щоб написати геніальну мелодію, винайти нові ліки, змінити хід історії, створити 

потужну бізнес-імперію, знайти справжнє кохання чи побудувати ідеальний дитячий майданчик? 

Відповіді на ці й безліч інших запитань знає Тім Гарфорд. Проаналізувавши сотні експериментів, 

досліджень і ситуацій, він зрозумів, як оминути пастки жорстокого світу, як не стати рабом машин, 

як розвинути креативність і створити щось дивовижне. Час прокидатися і творити нову реальність! А 

як саме - дізнаєтеся з книжки. 

Екземпляри: всього 2 : 11 (1), ЦБ (1) 

 

 

Гесслер, К. Маніфест двадцятирічних : маніфест тих, хто прожили чверть життя : 

двадцятилітні про те, хто вони, чого хочуть і як це отримати / Крістін Гесслер ; з англ. 

пер. А. Любас ; за ред. К. Щадило. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 418 с. – 

Назва на колонтитулі : Маніфест двадцятирічних : 20...30.  

Рубрики: Психологія соціальна -- Особи підліткових і юного віку 

Усі двадцятилітні можуть переживати схожі проблеми, але дуже мало книжок дають практичні 

уроки чи поради, як їх подолати. На цих сторінках ті, хто прожили чверть віку, розповідають історії 

про власний успіх та поразки, діляться мріями та розчаруваннями, які, можливо, стануть для тебе 

натхненням і допоможуть змінити життя на краще. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 
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Кові, Стівен Р. Спершу найважливіше. Жити, любити, вчитися, залишити слід / 

С. Р. Кові, Е. Роджер Меррілл, Ребека Р. Меррілл ; [пер. з англ. А. Ящук]. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 383 с.  

Від авт. бестселера "7 звичок надзвичайно ефективних людей". – На обкл. зазнач.1-й 

авт: Стівен Р. Кові. 

Рубрики: Психологія особистості -- Розвиток, становлення особистості 

Автор дає низку ефективних порад, перевертаючи традиційний підхід до організації часу, допомагає 

визначити, що необхідно зробити саме зараз, а що відкласти на потім. Це не книжка-годинник, яка 

буде відраховувати секунди та хвилини виконання завдань, це книжка-орієнтир, що допоможе 

ефективно розподілити завдання за пріоритетами та досягти максимального успіху в майбутньому. 

Книжка, що навчить не просто керувати своїм часом і своїм життям. Ви зможете визначити, що є 

дійсно важливим, поставити мету та рухатися до неї, не зважаючи ні на що. 

Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

 

Максименко, Д. С. Психологічні особливості криз підлітка. Практична психологія / 

Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 200 с.  

Рубрики: Дитяча психологія -- Особи підліткового і юного віку 

У посібнику розглянуті типові випадки криз підлітків. Підкреслюється важливість позитивної 

сімейної атмосфери для дорослішання підлітків, постійна зайнятість дітей привабливими і 

розвиваючими видами діяльності. Особливу увагу автор звертає на необхідність тісного контакту з 

підлітками. Окремо йдеться про психологічну допомогу батькам і підліткам. Пропонуються 

матеріали про профілактику суїцидального ризику. Книга рекомендується як для педагогів так і для 

батьків. 

Екземпляри: всього 6 : ЦБ (1), 04 (1), 06 (1), 10 (1), 12 (1), 17 (1) 

 

 

Петрановська, Л. В. Що робити коли … 2 : продовження дуже корисної улюбленної  

кн. : [спалахнула пожежа, вимкнули світло, ти поранився, вчитися важко, пропонують 

наркотики : дітям від 6 до 12 р.] / Л. Петрановська ; мал. А. Селіванова ; [пер. О. 

Уліщенко]. – Харків : Віват, 2018. – 144 с. : іл.  

Рубрики: Забезпечення безпеки. Профілактика нещасних випадків -- Індивідуальні засоби захисту 

Ця чудова книжка - найкращий порадник для дитини! Вона допоможе малюкові не розгубитися, 

знайти правильний вихід із різноманітних складних ситуацій, які можуть статися в житті кожної 

людини. Психологічні настанови, алгоритми дій, багатий ілюстративний матеріал стануть у пригоді 

не лише малюкам, а й їхнім батькам.  

Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

 

Сендберґ, Ш. План Б : як протистояти біді, стати витривалим і віднайти радість / 

Ш. Сендберґ, А. Ґрант ; пер. з англ. М. Пухлій. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 280 с. – 

(Бестселер № 1 за версією The New York Times).  
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Рубрики: Психологія особистості -- Психотерапія 

Потужна, практична і надихаюча книга про те, як стати витривалішими і рухатися далі на всі життєві 

негаразди від операційної директорки Facebook і кращого професора Вортонськоі школи, авторів 

бестселерів № 1 за версією The New York Times "Включайся» і «Оригінали». 

Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

 

Сіґел, Д. Досить істерик! Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини / 

Даніел Сіґел і Тіна Брайсон ; пер. з англ. С. Січкар. – Київ : Наш формат, 2018. – 263 с.  

Рубрики: Психологія виховання дітей 

Вам щодня доводиться квапити дітей до школи, сваритися з ними через невиконані домашні 

завдання чи з істерикою вкладати їх спати. Ви постійно повторюєте їм те саме, намагаючись 

привчити до дисципліни. Однак у відповідь - плач і крики. Якщо вам знайомі такі ситуації, не 

засмучуйтеся. Унікальний метод виховання від Деніела і Тіни допоможе дисциплінувати дитину без 

наказів, заборон і покарань. Дізнавшись, як функціонує мозок, ви краще зрозумієте своїх синів і 

доньок та зможете навчити їх давати раду негативним емоціям, зрозуміти свої почуття та 

контролювати вчинки. Зрештою так ви закладете основу розумового й емоційного здоровя дитини. 

Завдяки численним порадам авторів досягти дисципліни можна без істерик.  

Екземпляри: всього 1 : 12 (1) 

 

 

Камберленд, Н. 100 правил успішних людей : маленькі вправи для великого успіху в 

житті / Н. Камберленд ; пер. з англ. Л. Лебеденко. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 224 с.  

Рубрики: Етика професійна -- Етика ділового спілкування 

Чи знаєте ви хоча б одну людину, яка не прагне стати успішнішою? Неважливо, про яку сферу 

нашого буття ідеться - роботу, навчання, стосунки в родині чи, скажімо, особистий розвиток, усі ми 

мріємо змінити щось у житті, перетворити його на більш цікаве, наповнене та самодостатнє. Проте 

не кожному вистачає наснаги зробити перший крок до змін та розуміння того, з чого слід починати. 

Автор цієї книги без зайвих теоретичних викладок і зарозумілих повчань пропонує ідеї, які 

наблизять вас до омріяного успіху, а також дає практичні поради стосовно того, як ці ідеї втілити в 

життя. Все дуже просто і доступно. І ви маєте можливість у цьому переконатись. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Вікінг, М. Маленька книга люке : секрети найщасливіших людей світу / М. Вікінг ; 

[пер. з англ. І. Ємельянової]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 

288 с. 

Від авт. світового бестселера "Маленька книга хюґе". 

Рубрики: Особистість -- Самореалізація -- Соціокультурні аспекти. Соціальні питання  

Ця книжка - путівник, що допоможе відшукати радість та гармонію в повсякденному житті… Мік 

Вікінг має ще одне данське слово: «луке». І цього разу масштаби глобальні. «Луке» є датським 

словом на позначення щастя, і нова книга Вікінга зосереджується не тільки на Скандинавії, а й 
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досліджує, як в інших країнах шукають свій шлях до щастя.  

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Бергер, Й. Невидимий вплив. Приховані сили, які формують поведінку / Й. Бергер ; 

пер. з англ. А. Іванченко. – Київ : Наш формат, 2018. – 240 с.  

Від авт. бестселера "Заразливий. Психологія вірусного маркетингу". 

Рубрики: Соціологія -- Психологія соціальна 

Більшість людей вважають, що їхні вчинки та поведінка зумовлені особистими уподобаннями і 

смаками. Однак будь-які дії інших осіб, навіть незнайомців, впливають на нас у 

найнепередбачуваніший спосіб. Автор намагається пояснити, як суспільство чинить невидимий тиск 

на наш процес вибору та як ми можемо уникнути цього й навчитися приймати зважені раціональні 

рішення. 

Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 12 (1) 

 

 

Вокер, Н. Чому виникають конфлікти? Причини. Етапи. Розв'язання. Наслідки / 

Н. Вокер ; пер. з англ. Г. І. Базецька. – Харків : Віват, 2018. – 80 с.  

Рубрики: Соціальний конфлікт -- Соціологія конфліктів 

Ця книжка допоможе зрозуміти, що часто конфліктам не можна запобігти, проте уникнути війни 

можливо. Читачі дізнаються, як невеликі розбіжності загострюються й перетворюються на великі та 

серйозні, що спільного в усіх конфліктах, а також про вплив упереджень в історії, дипломатії, 

географії, економіці на ці події. Порівнюючи глобальні конфлікти із суперечками з власного життя, 

діти зможуть уважно й критично розглянути свої конфлікти. Книжка «Чому виникають конфлікти?» 

допоможе читачам упевнено говорити про світ, у якому вони живуть.  

Екземпляри: всього 3 : ЦБ (1), 08 (1), 12 (1) 

 

 

Про інновації. 10 найкращих статей з Harvard Business Review / пер. з англ. 

Г. Ровенскіх. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 192 с.  

На обкл.: Ключова стаття - "Відкриття за розкладом" Пітера Друкера. 

Рубрики: Соціологія -- Інновації 

Усім, хто цікавиться ініціюванням інновацій та їх упровадженням у бізнес, стане у пригоді ця книга. 

У ній подано десять найважливіших статей із сотень опублікованих в журналі Harvard Business 

Review, і вони допоможуть вам працювати над інноваційними проектами та ідеями максимально 

ефективно. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 
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Про лідерство. 10 найкращих статей з Harvard Business Review / пер. з англ. 

О. Лобастова. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 213 с.  

На обкл.: Ключова стаття - "Секрет ефективного управління" Пітера Друкера. 

Рубрики: Соціологія -- Лідерство 

Набридло бути просто хорошим менеджером? Станьте видатним лідером! Якщо ви цікавитеся темою 

лідерства, але ще не встигли ознайомитися зі спеціалізованою літературою, вам буде досить 

прочитати цих 10 обраних статей з американського бізнес-журналу Harvard Business Review. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Хей, Л. Цілюща сила думки / Л. Хей ; пер. з англ. О. Зубченко. – Харків : Книжковий 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 304 с.  

Рубрики: Соціологія. Психологія соціальна 

Усі ми бажаємо одного - щастя. Щодня шукаємо його в обличчях випадкових перехожих, приємних 

дрібничках, малих і великих звершеннях. Нам здається, що щастя недосяжне, воно ходить далеко від 

нас. Ця книжка розкриє найзаповітнішу таємницю сховку щастя. Адже воно - у кожному з нас. 

Авторка пояснює, як відкинути всі негативні упередження й думки, що заважають бути щасливими 

та насолоджуватися життям. Вона радить звернутися до внутрішньої мудрості, полюбити та 

прийняти себе таким, яким ми є. Луїза Хей вчить долати бар'єри болю, страху та гніву і бути 

вдячним за всі дари Всесвіту. Ключ до щастя - у наших руках. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Українська Держава - жорсткі уроки. Павло Скоропадський / К. Галушко [та ін.]. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 335 с. : іл., портр., фотоіл. – 

(Погляд через 100 років). – Micтить бiблioгpaф. пocилaння.  

На обкл. авт. не зазнач. – Громад. просвіт. проект "LIKБЕЗ". Історичний фронт". 

Рубрики: Політика та управління -- Україна -- 20 ст. 

Діячі, політичні -- Україна -- 20 ст. 

Погляд через 100 років! Події 26 тижнів перебування при владі в Україні «останнього гетьмана» 

Павла Скоропадського в 1918 році досі зумовлюють палкі суперечки істориків. У пропонованій праці 

проекту «LikБез. Історичний фронт» представлено спектр думок дослідників: від апологетів гетьмана 

до скептиків і противників. Окрім того, ми побачимо найширші кордони України, розбудову 

українського війська, відносини з Кримом, установлення кордону з Росією, який дуже несхожий на 

сучасний… Читач сам зможе оцінити постать Скоропадського, його дії та провести очевидні аналогії 

із сьогоденням.  

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 
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Келлі, К. Невідворотне : 12 технологій, що формують наше майбутнє / К. Келлі ; пер. 

з англ. Н. Валевська. – Київ : Наш формат, 2018. – 304 с. – (Бестселер New York Times 

і Wall Street Journal).  

Рубрики: Розвиток продуктивних сил -- Технічний прогрес 

Науково-технічний прогрес -- Інновації – Прогнозування 

Майбутнє науки, прогноз -- Наукове передбачення 

Технологічна галузь не лише найдинамічніша в сучасному світі - вона здатна суттєво змінити наше 

життя в недалекому майбутньому. Які професії зникнуть, а які набиратимуть обертів? Які нові 

джерела прибутку з’являться в підприємців, а які бізнес-моделі перестануть працювати? Чого варто 

навчатися і в що інвестувати? Ви можете отримати максимум від цих змін, дізнавшись, якими будуть 

наслідки безперервного технологічного потоку через 30 років. Аналізуючи тренди, що проявляються 

вже сьогодні, Кевін Келлі окреслює напрямки, у яких неминуче рухатиметься світ. Він виокремлює 

12 невідворотних технологій, які, тісно переплітаючись, визначатимуть глобальні тенденції розвитку.  

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Слотер, Анна-Марі. Між двох вогнів: Чому ми досі обираємо між роботою та сім'єю 

/ А. М. Слотер ; пер. з англ. В. Рудич. – Київ : Наш формат, 2018. – 280 с.  

Рубрики: Бізнес і успіх. Сім'я та робота 

Соціально-психологічні аспекти -- Самореалізація -- Особистість 

Сьогодні жінкам постійно доводиться перебувати у стресових умовах, коли їхня кар’єра й сім’я – на 

різних шальках терезів. Якою має бути справжня рівність? Як визначити пріоритети й досягти 

справедливості на ринку праці? Що мають знати компанії для успішної оптимізації людських 

ресурсів? Авторка досліджує, як потрібно змінити культуру трудових відносин, соціальну та 

державну політику, а також пояснює, чому питання балансу між роботою й особистим життям - 

болісна тема як для жінок, так і чоловіків. 

Екземпляри: всього 3 : ЦБ (1), 08 (1), 12 (1) 

 

 

Котлер, Ф. Маркетинг 4.0 : від традиційного до цифрового / Ф. Котлер, Г. Картаджая, 

Ї. Сетьяван ; [пер. з англ.: К. Куницької, О. Замаєвої]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 208 

с. : іл. – Micтить пoкaжчик.  

Рубрики: Маркетинг – Розвиток. Маркетинг -- Інформаційні технології 

Ця книга, написана провідними світовими маркетинговими органами, допоможе вам орієнтуватися в 

усі більш зв'язковому світі і змінити споживчий ландшафт, щоб більш ефективно залучити більше 

клієнтів. Сьогоднішні клієнти мають менше часу і уваги, щоб присвятити свій бренд, і вони оточені 

альтернативами на кожному кроці. Вам потрібно встати, привернути їхню увагу і доставити 

повідомлення, яке вони хочуть почути. У цій книзі розглядається динаміка динаміки ринку, 

парадокси, обумовлені связностью, і зростаюче роздроблення субкультури, яка сформує 

завтрашнього споживача; цей фонд показує, чому Marketing 4.0 стає обов'язковим для 

продуктивності, і в цій книзі показано, як застосувати його до вашого бренду сьогодні. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

IRBIS:3,12,,0000022643,1
IRBIS:3,12,,0000022611,1
IRBIS:3,12,,0000022644,1


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

 

 

 

 

Бію, Жан-Мішель. 50 дотепних запитань про піратів із дуже серйозними відповідями : 

[для дітей віком від 7 років] / Ж-М. Бію ; [пер. з фр. О. Л. Соколова] ; іл.: К. Ксавье, 

Г. Жеральда. – Харків : Віват, 2018. – 48 с. : іл. – (50 дотепних запитань).  

Рубрики: Міжнародне військове право -- Міжнародне правове спілкування під час війни 

Захоплення судів -- Піратство 

Перед вами 50 питань про світ піратів, один незвичніше іншого! Питання трохи дивні, зате відповіді 

на них цілком серйозні, і вони допоможуть вам дізнатися все про піратів, корсарів і флібустьєрів. Ви 

прочитаєте про найвідоміших піратів і їх прапорах, про жорстокі покарання і, звичайно, легендарних 

судах і скарби, які все ще можна знайти... Всі тексти супроводжуються веселими малюнками і 

чудовими реалістичними ілюстраціями.  

Екземпляри: всього 2 : 08 (1), 12 (1) 

 

 

Кіссинджер, Г. Дипломатія / Г. Кіссинджер ; [пер. з англ.: М. Гоцацюк, В. Горбатько]. 

– Київ : КМ-БУКС, 2018. – 864 с. – (Світовий бестселер).  

Рубрики: Дипломатичне право. Міжнародні відносини -- Світова політика 

Генрі Кіссинджер - відомий американський державний службовець, дипломат, затятий критик СРСР, 

Росії. У його заслуги входять значущі події: політика розрядки між Америкою і СРСР, мирний 

договір між Америкою і Китаєм, закінчення в'єтнамської війни. Його здобутки суперечливі: наказ 

бомбардувати Камбоджу, причетність до злочину військової хунти в Чилі. Однак, основна мета його 

політики - розрядка міжнародної напруженості - була досягнута. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: 

І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 214 с.  

Рубрики: Історія – Україна. Держава і право 

Структура навчального посібника визначена навчальною програмою курсу, системою юридичних 

знань даної галузі та складається з двадцяти одного розділу. Метою посібника є забезпечення 

студентів вищих юридичних навчальних закладів понятійним матеріалом щодо змісту питань, які 

традиційно розглядають у курсі Історія держави і права України . Начальний посібник спрямований 

на засвоєння об єктивної фактологічної картини історичного розвитку української держави і права та 

розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.  

Екземпляри: всього 6 : 04 (1), 06 (1), 08 (1), 10 (1), 12 (1), 17 (1) 
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Бію, Жан-Мішель. 50 дотепних запитань про лицарів із дуже серйозними 

відповідями : [для дітей віком від 7 років] / Ж-М. Бію ; [пер. з фр. О. Л. Соколова] ; 

іл.: М. Коїмбра, Ґ. Шапрон. – Харків : Віват, 2018. – 48 с. : іл. – (50 дотепних 

запитань).  

Рубрики: Збройні сили в цілому -- Армійська служба -- Європа 

Перед вами 50 запитань про світ лицарів, до того ж одне незвичніше за інше! Запитання, ясна річ, 

трохи дивні, однак відповіді на них цілком серйозні, і вони допоможуть вам стати експертами в темі 

Середньовіччя, лицарів та замків. Ви дізнаєтеся багато нового про найвідоміших лицарів, видатні 

замки, лицарський кодекс честі, найнеймовірніші поєдинки і найруйнівнішу зброю... Усі тексти 

супроводжуються кумедними малюнками та чудовими реалістичними ілюстраціями.  

Екземпляри: всього 2 : 08 (1), 12 (1) 

 

379.8. Дозвілля 

 

 

Дюфур, П. Лабіринти. Неочікувана мандрівка / П. Дюфур ; іл. Р. Ботуон ; [пер. 

Т. М. Семенова]. – Харків : Віват, 2018. – [21] с., включ. обкл. : іл. – (Знайди й 

покажи).  

Рубрики: Дозвілля 

Агов! Катастрофа! Кішку Пустунку викрадено! Але є надія на її порятунок, адже до справи беруться 

неперевершені П’єр і Лія, яким під силу розкрити будь-яку таємницю! Пройдіть разом із ними вісім 

лабіринтів, оминаючи пастки, що їх залишили злочинці, та допоможіть Пустунці якнайшвидше 

повернутися додому.  

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Сміт, К. Лінія / К. Сміт ; пер. з англ. Г. Пінчук. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2018. – [223] с. : іл.  

Від авт. "Знищ цей щоденник". 

Рубрики: Дозвілля 

Ти готовий до нових скажених пригод? Тоді хапай олівець чи ручку і вирушай! Втомився від 

буденності? Креативність впала до позначки «мінус»? Всі можливі джерела натхнення 

перетворилися на пустелю? Час для «Лінії»! Вона вестиме тебе за собою, допоки не виведе зі стану 

творчої кризи, втоми чи звичайної буденної нудьги. Тримайся міцніше, бо це буде шалена гонка 

хвилями сторінок та скелями літер-слів. «Лінія» - це сплетіння креативу, мотивації та нереальної 

наснаги. Найголовніше - ні про що не думай та не бійся. Дозволено все: закручуй, петляй, заплутуй. 

Та в жодному випадку - не обривай лінію!  

Екземпляри: всього 5 : ЦБ (1), 07 (1), 08 (1), 11 (1), 13 (1) 
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398. Фольклор український 

 

Садовнича, В. В. Старовинна магія українців / В. В. Садовнича. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 256 с.  

Авт. зазнач. на звор. тит. арк. 

Рубрики: Фольклор український -- Народні повір'я. Народні звичаї. Свята. забобони 

Ця книжка розповість про те, у що вірили наші предки, які замовляння та ритуали проводилися на 

честь календарних свят й інших важливих життєвих подій, чому ім’я людини мало магічний сенс, 

ким були волхви, знахарі, відьми, мольфари та ворожбити, які предмети наділялись магічними 

властивостями та яким було їхнє призначення, як лікували хвороби та недуги силою слів та трав, 

кого шанували та боялися давні українці.  

Екземпляри: всього 5 : ЦБ (1), 06 (1), 08 (1), 12 (1), 17 (1) 

Свободных экз. нет 

 

5. Природничі науки 

 

 

Клід, І. О. Царство свійських тварин : [посібник] / І. О. Клід. – Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2018. – 160 с. : іл. – (Цікаве природознавство).  

Авт. зазн. над вип. даними. 

Рубрики: Природознавство -- Свійські тварини 

Пропонований посібник містить ретельно дібрані цікаві відомості, а також народні прикмети, 

прислів’я, загадки, казки, байки, вірші про свійських тварин, яких люди розводять і використовують 

у своєму господарстві. Зміст книги доповнюють завдання для кмітливих: кросворди, ребуси, різні 

задачі. Для учнів молодших класів, учителів, вихователів дитячих садків. 

Екземпляри: всього 5 : 04 (1), 06 (1), 08 (1), 12 (1), 17 (1) 

 

 

Краусс, Лоуренс Максвелл. Таємниці походження всесвіту : [від Галілея до сьогодні 

: бестселер за версією New York Times] / Лоуренс Максвелл Краусс ; пер. з англ. Д. 

Гломозда. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 320 с.  

Рубрики: Всесвіт -- Походження 

Як виник Всесвіт? І як з'явилася наша реальність? І чому ми взагалі існуємо? Лоуренс Крайс 

запрошує вас в захоплюючу подорож, щоб дізнатися відповіді на ці та інші питання. У цій книзі він 

доступною мовою розповідає про фізику і її витоки, наукових дослідженнях появи Всесвіту, ділиться 

історіями з життя видатних учених минулого і сучасності, їх досягненнями та відкриттями. Ніяких 

нудних термінів і незрозумілих формул. Книга, яка розкриє всі таємниці походження Всесвіту. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 
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Фейнман, Р. Та ви жартуєте, містере Фейнман! : пригоди допитливого дивака, 

розказані Ральфу Лейтону / Р. Фейнман ; за ред. Е. Гатчінгса ; у пер. М. Климчука. – 

Київ : Наш формат, 2018. – 395 с.  

Рубрики: Теоретична фізика -- Персоналії -- СПО -- 20 ст. 

Неймовірно дотепні мемуари американського фізика Річарда Фейнмана, відомого популяризатора 

науки і лауреата Нобелівської премії. Фізика була сенсом життя видатного науковця й педагога, а 

кожна його лекція перетворювалася на захопливу гру. Утім особистість Фейнмана така неординарна 

й багатогранна, що заслуговує не меншої уваги, ніж його наукові досягнення. Фізик-теоретик, 

художник-портретист, віртуозний барабанщик і жартівник, який полюбляв розігрувати друзів та 

колег і часто сам потравляв у кумедні ситуації... Ніхто краще за нього не розповість про неймовірно-

божевільні пригоди, на які науковця штовхала невгамовна цікавість.  

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Вілліс, К. Ботанікум / К. Вілліс ; іл. К. Скотт ; [пер. з англ. А. Богоніс ; за ред. 

К. Міхаліциної]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 96 с. : іл. – (Ласкаво 

просимо до музею).  

Рубрики: Ботаніка -- Систематика рослин 

Ласкаво просимо до «Ботанікуму»! Цей музей відкритий цілодобово. Він став притулком для 

надзвичайної колекції рослин: від крихітних водоростей до неймовірних рослин-хижаків. Тут також 

є гриби та лишайники дивовижних кольорів. Дізнайтеся про те, як еволюціонували рослини та як 

пристосувалися для того, щоб вижити.  

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

6. Прикладні науки 

 

Денисенко, Л. В. Усміхаки : все, що треба знати про собак / Л. В. Денисенко ; [мал. 

М. Фоя]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 136 с. : кольор. іл.  

Рубрики: Собаківництво 

Якщо мрієш завести вірного песика, у новій книжці відомої письменниці Лариси Денисенко ти 

знайдеш усе, що слід знати про собак: як їх доглядати, годувати, вигулювати і лікувати. А також про 

те, яке величезне щастя мати чотирилапого друга, та водночас, яка це відповідальність. Адже 

тваринка - не м’яка іграшка, а повноправний член сім’ї. Вчені стверджують, що дорослий песик має 

інтелект трирічної дитини. І тільки від господарів залежить, який характер матиме ця дитина, буде 

вона злюкою чи усміхакою. 

Екземпляри: всього 1 : 15 (1) 
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Рубрики: Домоведення -- Чищення і прибирання різних приміщень і помешкань 

Книга приносить не тільки радість від споглядання вашого ідеально охайного будинку, але і разом з 

фізичним мотлохом допомагає позбутися від ментального. Ви попрощаєтеся з негативними думками 

і зайвими людьми у вашому житті. Також, чистий простір навколо вас, дасть вам можливість 

зрозуміти, чого ви дійсно хочете зробити у своєму житті. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

7. Мистецтво 

 

Українські композитори : довідник школяра / упоряд. В. Островський. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2018. – 52 с.  

Рубрики: Мистецтво. Музика -- Композитори українські 

У пропонованому виданні подано стислі відомості про життєвий і творчий шлях видатних 

вітчизняних митців у царині музики. Для учнів загальноосвітніх музичних шкіл та шкіл мистецтв.  

Екземпляри: всього 1 : 02 (1) 

 

 

Кублицький, В. Юнацтву про мистецтво. Кн. 1 / В. Кублицький. – Київ : 

Мистецтво, 2018. – 56 с. : іл.  

Рубрики: Мистецтво -- Історія живопису 

У книзі для юнацтва пропонується розповідь про відомі твори світового образотворчого мистецтва. 

Юний читач зможе вперше познайомитися або ще раз зустрітися із шедеврами майстрів минулого та 

порине у вічний світ художніх образів. Книгу адресовано юним шанувальникам прекрасного та, 

безперечно, стане їх постійним супутником у житті.  

Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 12 (1) 

 

 

Кублицький, В. Юнацтву про мистецтво. Кн. 2 / В. Кублицький. – Київ : Мистецтво, 

2018. – 56 с. : іл.  

Рубрики: Мистецтво -- Історія живопису 

У книзі для юнацтва пропонується розповідь про особливий жанр образотворчого мистецтва - 

 

Кондо, М. Іскра радості : іл. майстер-клас з орг. простору та прибирання / М. Кондо ; 

[пер. з англ. Г. Пінчук]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 254 

с. – (Світовий бестселер).  

Від авт. бестселера "Викинь мотлох із життя!". 
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портрет. Юний читач зможе вперше познайомитися або ще раз зустрітися із образами людей 

минулих часів та епох, які стали героями творів найвидатніших художників і скульпторів світу. 

Книга адресована юним шанувальникам прекрасного та допоможе їм зрозуміти змістовне 

наповнення й психологічну глибину портретних зображень різних особистостей більш ніж за тисячу 

років.  

Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 12 (1) 

 

 

Зарубіжні композитори : довідник школяра / [упоряд. В. Островський]. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2018. – 52 с.  

Рубрики: Музика -- Композитори зарубіжні 

У довіднику подані короткі відомості про життєвий і творчий шлях зарубіжних композиторів, твори 

яких увійшли до чинної програми з музики та музичного мистецтва в загальноосвітній школі. 

Посібник адресований учням та вчителям музики загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних 

музичних закладів.  

Екземпляри: всього 1 : 02 (1) 

 

811.Мовознавство 

 

Ділова українська мова : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. 

В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 156 с.  

Рубрики: Українська ділова мова -- Підручники 

Пропонований посібник зорієнтований на формування знань з дисципліни «Ділова українська мова» 

з урахуванням поширення в обігу електронних документів в діловодстві та останніх тенденцій щодо 

запровадження електронного документообороту в державних органах. Посібник сприятиме 

активізації та поглибленню знань сучасної ділової мови, а також розвиткові та удосконаленню вмінь 

і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилю. Структура посібника визначена 

навчальною програмою курсу та побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні 

матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Посібник може бути широко використаний 

студентами та усіма, хто цікавиться культурою мови.  

Екземпляри: всього 3 : 06 (1), 12 (1), 17 (1) 

 

929. Біографічні дослідження 

 

Сміт, Д. Думати, як Стів Джобс / Д. Сміт ; [пер. з англ. О. Чупи]. – Київ : КМ-БУКС, 

2018. – 208 с.  

Рубрики: Комп’ютерні технології -- Персоналії 

Титан технологічних інновацій, Стів Джобс думав інакше, ніж усі інші. Він мав ртутну здатність 

знати, що хотіли люди, перш ніж самі це знали, і, навіть більше, він вмів продавати цю ідею. Його 

вплив у Силіконовій долині змінив спосіб, яким світ замислювався над технологією. Але як він досяг 

IRBIS:3,12,,0000022032,1
IRBIS:3,12,,0000021827,1
IRBIS:3,12,,0000022657,1


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

 

 

 

такого успіху? Якими були його методи?  

Екземпляри: всього 5 : ЦБ (1), 02 (1), 03 (1), 08 (1), 12 (1) 

 

 

Пажак, Ф. Ван Гог. Іскріння / Ф. Пажак ; пер. з фр. І. С. Рябчий. – Київ : Нора-Друк, 

2018. – 270 с. – (Біографії).  

Рубрики: Художники -- Життя та творчість -- Нідерланди -- 19 ст. 

У життєписі Вінсента Ван Гога автор переповідає самотній шлях видатного художника - з рідної 

Голландії до французького містечка Овер-сюр-Уаз. Ця писана і мальована біографія наголошує на 

маловідомих та хибно витлумачених епізодах з життя Ван Гога. 

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

Гаврош, О. Останній опришок Микола Шугай / О. Гаврош. – Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2018. – 160 с. – (Ім’я на обкладинці).  

Рубрики: Біографічні дослідження -- Персоналії історичних постатей -- Україна 

У книжці зібрані документальні розповіді відомого журналіста і письменника Олександра Гавроша 

про одного з останніх українських опришків Миколу Шугая (1898-1921). Постать закарпатського 

розбійника досі є творчою інспірацією для наших сусідів - чехів та словаків. За кордоном про нього 

видають книжки, ставлять п’єси, знімають фільми. В Україні про Миколу Шугая все ще знають мало. 

Досі документальної книжки про нього для широких читацьких кіл у нас не видавали. Значна 

частина у нашому виданні приділена чеським першоджерелам, які вперше оприлюднюються 

українською. 

Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

94. Всесвітня історія 

 

 

Міллард, К. Герой імперії / К. Міллард ; пер. з англ. К. Зарембо. – Київ : Наш формат, 

2018. – 359 с. – (Бестселер New York Times).  

Рубрики: Історія -- Політичні і державні діячі англійські 

«Герой імперії» - біографія Вінстона Черчилля, що описує ранній період його життя, зародження 

політичних амбіцій та етап формування його особистості. Книжка стала бестселером New York 

Times.  

Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1) 
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Даймонд, Д. Зброя, мікроби і сталь : витоки нерівностей між народами / Джаред 

Даймонд ; [пер. з англ. та наук. ред. Т. Цимбала]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 512 с. : 

[32] окр. арк. фот.  

Лауреат Пулітцерівської премії. 

Рубрики: Всесвітня історія -- Історичні процеси – Проблеми 

Соціально-історичний розвиток -- Весь світ. Всі країни в цілому 

Автор розкриває первинні історичні причини нерівностей сучасного світу, які, на його думку, 

криються в глибинах доісторичного минулого людства. На основі масштабних міжконтинентальних 

порівнянь і залучення широкого спектра новітніх досягнень історії, біології, лінгвістики, археології, 

епідеміології, біогеографії, палеонтології та екології Джаред Даймонд намагається пояснити 

«найбільш загальну схему історії», давши відповідь на головне питання книги: чому вогнепальну 

зброю, згубні мікроби і сталь з'явилися в суспільствах одних частин світу, даючи їм переваги в 

завоюванні народів інших частин світу. 

Екземпляри: всього 4 : ЦБ (1), 08 (1), 06 (1), 17 (1) 

 

 

Гавришко, М. І. Долаючи тишу : жіночі історії війни : [збірка історій-сповідей] / М. 

І. Гавришко. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 239 с. – 

(Громадський просвітницький проект ”LІКБЕЗ. Історичний фронт”).  

Рубрики: Історія -- Національні рухи в цілому -- Особи жіночої статі -- Літературні джерела. 

Хроніки. Щоденники -- Захід України. Партизанська війна. Рух опору 

Ця книжка - збірка історій-сповідей жінок, які не просто бачили війну та брали активну участь у 

тогочасних подіях, а прожили її. Вони були не лише очевидицями, жертвами, але й виконавицями 

насильства. Уся правда про жахи війни, без прикрас та міфологізації. Відверті розповіді про те, що 

означало бути жінкою під час війни. Унікальні спогади селянок та міщанок, жінок із різною освітою 

та соціальним становищем, жінок, які обіймали керівні посади в ОУН і були рядовими 

підпільницями. Живі емоції в історіях, які роками були непочутими та забутими.  

Екземпляри: всього 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

 

Плохій, С. Брама Європи: Історія України від Скіфських воєн до незалежності / 

С. Плохій ; [пер. з англ. Р. Клочка]. – 2-ге вид. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 496 с.  

Рубрики: Історія -- Україна 

Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до подій на Сході 

України сьогодні. Це авторитетне видання допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них - і 

наше сьогодення. Автор фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній групі, а згодом - 

головній силі, що стояла за створенням сучасної нації. Дізнайтеся, як наші предки «призвали варягів 

на царювання», як наша країна боролася за право бути незалежною, пройшла крізь часи кріпацтва, 

комуністичного терору й Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт отримала незалежність. 

Екземпляри: всього 4 : 06 (1), 07 (1), 08 (1), 17 (1) 
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Плохій, С. Козацький міф / С. Плохій ; [авториз. пер. з англ. М. Климчука]. – Харків : 

Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 400 с. – Назва обкл. : Козацький міф. 

Історія та націєтворення в епоху імперій.  

Рубрики: Історія -- Україна -- 16-19 ст. Козаки -- Україна -- 16-19 ст. 

Історія Русів -- Критика та аналіз 

В своїй праці Сергій Плохій розгадує таємницю легендарної «Історії русів». Цей текст називають 

одним з найважливіших і найвідоміших у модерній українській історії. Але попри це «Історія русів» 

мала всі ознаки національної містифікації. Сергій Плохій намагається сягнути самої суті тексту, не 

тільки з'ясувати, хто був його автором, а й пояснити внутрішню логіку і мету цієї історичної 

пам'ятки. Досліджуючи історію відкриття та публікації «Історії русів», автор звертається до епохи 

українського козацтва з початку XVI до початку XIX століття, шукаючи зв'язок між історією, міфом і 

націєтворенням від наполеонівських часів до наших днів.  

Екземпляри: всього 3 : ЦБ (1), 08 (1), 12 (1) 
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