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Нові книги у третьому кварталі 2019 року 

 

Література Хмельниччини 

 

Дем'янюк, М. Б. Небесна чудасія : [казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / 

М. Б. Дем'янюк ; [худож. Л. Велика]. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 115 

с. : іл.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Дитяча література 

Екземпляри всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 
 

 

Балема, Р. М. Наш вічний майдан : нові та вибрані поезії / Р. М. Балема. – 

Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 64 с.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія  

Екземпляри всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 
 

 

Горбатюк, В. І. У слові - назавжди. Поділля в письменницьких долях : повісті, 

оповідання / В. І. Горбатюк. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 252 с. : іл. – 

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Літературознавство 

Нова книга В. Горбатюка розповідає про письменників (українських, білоруських, російських, 

єврейських), чиї життєві й творчі шляхи мають зв'язок з Поділлям. 

Екземпляри всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 
 

 

Ненцінський, А. Й. А було це й справді так...Сім справдешніх небилиць про 

звірків, тварин і птиць : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / А. Й. Ненцінський ; 

[худож. Н. Пінчук-Ульянич ; ред. С. М. Шкапій]. – Хмельницький : Цюпак А. А., 

2019. – 36 с. : кольор. іл.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Дитяча поезія 

Екземпляри всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 
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Лисайчук, М. О. Чепурасики-викрутасики : віршики чепурненькі для діточок 

маленьких / М. О. Лисайчук ; [мал. М. В. Крамар]. – Хмельницький : Цюпак А. А., 

2019. – 60 с. : кольор. іл.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина, вірші для дітей -- Вірші для дітей 

Екземпляри всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 
 

 

Лисайчук, М. О. Пригоди домовика : поема для неслухняних дітлахів та їх 

батьків : за рос. казкою І. Гуріної "Домовенок" / М. О. Лисайчук ; [мал. М. В. 

Крамар]. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2019. – 32 с. : кольор. іл.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина, дитяча література 

Екземпляри всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 
 

 

Ураїнська і світова література 
 

 

Міфи та легенди українців / уклад. Ю. П. Винничук ; [худож.-оформ. Л. П. 

Вировець]. – Харків : Фоліо, 2019. – 219 с. : іл. – (Шкільна бібліотека української 

та світової літератури).  

Рубрики: Фольклор український -- Казки -- Легенди 

Міфи та легенди, зібрані відомим письменником-українознавцем Юрієм Винничуком, зберігають у 

народній пам'яті й передають майбутнім поколінням знання про історичне минуле українського 

народу, пояснюють причини виникнення різних явищ природи, а також навчають правил, яких має 

дотримуватися людина протягом усього свого життя.  

Екземпляри всього:1 : 11 (1) 

 

 

Антисуржик : [вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити] : навч. посіб. / 

О. А. Сербенська [та ін.] ; ред. О. А. Сербенська ; М-во освіти і науки України, 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Львів : Апріорі, 

2019. - 304 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.  

Рубрики: Соціолінгвістика – вживання мови 

Духовне багатство людини й суспільства визначає багато чинників, серед яких надзвичайно 

важливими є глибоке пізнання та освоєння народної моралі, етикету, культури мовлення. Книга 

призначена для студентів, учнів середніх закладів усіх типів і для якнайширшого кола читачів, які 

хочуть удосконалити знання української мови, позбутися деформацій, що відчутні в мовленні 

частини наших громадян, зберегти самобутність українського слова.  

Екземпляри всього: 6 : 03 (1), 04 (1), 06 (1), 07 (1), 12 (1), 17 (1) 
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Кульчицький, С. В. Історія України. Повний курс підготовки для вступу до 

вищих навчальних закладів : довід. для абітур. та шк. загальноосвіт. навч. 

закладів / С. В. Кульчицький, В. С. Власов. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Київ : 

Літера ЛТД, 2019. – 528 с.  

Рубрики: Історія України -- Довідники 

У довіднику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення з позицій сучасної 

науки. Структура видання поєднує високу інформативність із простотою, логічністю й дохідливістю 

викладу. 

Екземпляри всього: 1 : ЦБ (1) 
 

 

Ніконов, О. Фізика на пальцях : для дітей і батьків, які хочуть допомогти дітям / 

О. Ніконов ; пер. Н. Шайнога. – 3-тє вид. – Київ : BookChef : Форс Україна, 2019. – 

336 с. – (Бібліотека вундеркінда. Наукові казки).  

Рубрики: Фізика 

Не важливо, вчитеся ви в школі чи вже давно закінчили її. Якщо ви допитлива людина, то ця книжка 

для вас! Найголовніша наука - це фізика! Так розпочинає цю книжку відомий публіцист, 

популяризатор теоретичної науки Олександр Ніконов.  

Екземпляри всього: 2 : 08 (1), 11 (1) 
 

 

Винничук, Ю. П. Казки веселі і сумні : для дітей дошк. віку / Ю. П. Винничук ; 

іл. І. Борисової ; [худож.-оформ. В. М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2019. – 24 с. : 

іл. – (Дитячий світ).  

Рубрики: Українська проза -- Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри всього: 1 : 15 (1) 
 

 

Вольямс, Д. Препогані діти : [збірка оповідань] / Д. Вольямс ; пер. з англ.  

О. Зозуля ; худож. Т. Росс. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 272 с. : іл.  

Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Великобританія. 

Екземпляри всього: 1 : 02 (1) 
 

 

Дивовижні казки перед сном : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / пер. з англ. 

О. Зозуля. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 352 с. : іл.  

Рубрики: Дитяча література -- Казки 

Екземпляри всього: 1 : 10 (1) 
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Даддл, Д. Веселі Роджерси та примарний галеон : [для дітей мол. та серед. шк. 

віку] / Д. Даддл ; пер. з англ. Н. Бхіндер. – Харків : Ранок, 2019. – 160 с. : іл. – 

(Веселі Роджерси).  

Рубрики: Художня література -- Великобританія 

Екземпляри всього: 1 : 15 (1) 

 

 

 

Дерманський, С. Мері : [повість : для мол. і серед. шк. віку] / С. Дерманський. – 

2-ге вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 192 с.  

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 17(1) 
 

 

 

Чемерис, В. Л. Вітька + Галя, або Повість про перше кохання : для серед. шк. 

віку / В. Л. Чемерис. – Львів : Апріорі, 2019. – 124 с. 

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри всього: ЦБ(4), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 10(3), 11(2), 12(2), 13(1), 17(1) 
 

 

 

Андрусяк, І. М. Зайчикова книжечка : віршоказки : для дітей дошк. та мол. шк. 

віку / І. М. Андрусяк ; худож. О. Кузнецова. – Київ : Фонтан казок, 2019. – 48 с. : 

іл.  

Премія Лесі Українки 2018. 

Рубрики: Дитяча література 

Екземпляри всього: 1 : 15 (1) 

 

 

 

Купрієнко, В. Мишасько і розгардіяш / В. Купрієнко ; пер.: Т. В. Яровицина,  

І. І. Рубцов ; худож. Л. Ф. Гамарц. – Київ : Гамазин, 2019. – 108 с. : іл.  

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри всього: 1 : 04 (1) 
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Підгірна, Л. Під чужим прапором : український історичний вестерн. Ч. 3 /  

Л. Підгірна. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 528 с. – (Український детектив) (Пригоди 

Марка Шведа).  

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Детективи 

Екземпляри всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Зав'язкін, О. В. Велика книжка. Пістолети і револьвери : для допитливих 

дорослих і дітей / О. В. Зав'язкін ; [худож. Д. С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 

2019. – 16 с. : кольор. іл. – (Велика книжка) (Світ навколо нас). – Авт. зазнач. у 

вих. відом.  

Рубрики: Військова справа -- Історія стрілецької зброї 

Навіть найбільш миролюбиві держави не можуть обходитися без армій та озброєння, покликаного 

оберігати мирний труд. Ця книжка розкаже про пістолети і револьвери. Читачі дізнаються про їх 

можливості та призначення. Видання доповнюють чудові фотоілюстрації. Адресовано допитливим 

хлопчикам і дівчаткам, а також їхнім дбайливим батькам.  

Екземпляри всього: 2 : 12 (2) 

 

 

Нікс, Г. Звіродухи. Кревні узи : для дітей серед. шк. віку. Кн. 3 / Г. Нікс,  

Ш. Вільямс ; пер. з англ. Д. П. Святенко. – Харків : Ранок, 2019. – 320 с. – 

(Звіродухи).  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри всього: 1 : 10 (1) 

 

 

Зої, З. Дівчина Онлайн : [роман : для серед. шк. віку] / З. Зої ; пер. з англ.  

Н. Ясіновська. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 424 с. 

Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Великобританія. 

Екземпляри всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 08(1), 10(1), 11(1), 12(1), 15(1), 17(1) 
 

 

Кокотюха, А. А. Гімназист і Вогняний Змій : пригод.-детект. повість : [для серед. 

шк. віку] / А. А. Кокотюха ; [ред. І. Малкович]. – 2-ге вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА, 2019. – 272 с. : іл.  

Рубрики: Українська проза -- Твори для дітей та юнацтва -- 21 ст. 

Екземпляри всього: 6 : 02 (1), 04 (1), 08 (1), 14 (2), 15 (1) 
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Браун, П. Дикий робот : [пер. з англ.] / П. Браун ; худож. П. Браун. – Харків : 

Віват, 2019. – 288 с. – (Світовий бестселер).  

Рубрики: Художня література -- СПО 

Екземпляри всього: 4 : 04 (1), 06 (1), 12 (1), 17 (1) 
 

 

Харарі, Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / 

Ювал Ной Харарі ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. – 2-ге вид., випр. – Харків : Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2019. – 543 с. – Назва на корінці : Людина розумна. – Дод. 

тит. арк. англ.  

Рубрики: Всесвітня історія -- Антропогенез 

Дослідження ламає уставлені уявлення про земну історію від появи людини і народження мови до 

наших днів та примушує задуматись: шлях розвитку наших предків міг би бути зовсім іншим. 

Долучіться до історичної розвідки і вас приголомшать неочікувані і сміливі припущення. У книжці 

ви не знайдете нудної хронології і сухих дат, але разом з автором будете розмірковувати про 

численні «Чому?».  

Екземпляри всього: 5 : 03 (1), 04 (1), 06 (1), 12 (1), 17 (1) 
 

 

Бенкс, Р. Казковий ліс : казкова повість : [для дітей мол. шк. віку] / Р. Бенкс ; пер. з 

англ. Д. Стельмах. – Київ : Рідна мова, 2019. – 96 с. : іл. – (Таємне королівство ;  

кн. 11).  

Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Великобританія. 

Екземпляри всього: 2 : 04 (1), 08 (1) 

 

 

Страуд, Д. Око Голема : роман / Д. Страуд ; пер. з англ. В. Панченко. – Вид. 2-ге. – 

Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 528 с. – (Трилогія Бартімеуса ; кн. 2). – 

Назва обкл. : Бартімеус. Око Голема.  

Рубрики: Художня література -- Фантастичні романи -- Великобританія. 

Екземпляри всього: 1 : 15 (1) 

 

 

Воронина, Л. Таємне Товариство Близнюків, або Чудисько озера Лох-Ойх та інші 

страховища : пригод. повість : для дітей серед. шк. віку / Л. Воронина ; худож.  

В. Штанко. – Київ : Знання, 2019. – 143 с. : іл. – (Книги про таємні товариства).  

Рубрики: Українська література -- Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри всього: 1 : 15 (1) 
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Сулань, Т. Історії про Незграбного Вовчика / Т. Сулань ; пер. укр.  

Я. О. Головченко. – Харків : Віват, 2019. – 208 с.  

Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Китай. 

Екземпляри всього: 4 : 08 (1), 10 (1), 12 (2) 

 

 

 

Ґарньє, С. Думай і дій як кіт / С. Ґарньє ; [пер. з фр. В. Барська]. – Харків : Віват, 

2019. – 160 с. – (Саморозвиток).  

Рубрики: Художня література -- Франція 

Екземпляри всього: 4 : 04 (1), 06 (1), 12 (1), 17 (1) 

 

 

 

МакДоналд, М. Джуді Муді навколо світу за 8 1/2 днів : [повість : для дітей мол. 

шк. віку ] / М. МакДоналд ; пер. з англ. Н. Ясіновська ; іл. П. Рейнолдса. – Львів : 

Старого Лева, 2019. – 176 с. : іл.  

Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- СПО. 

Екземпляри всього: 4 : 04 (1), 07 (1), 08 (1), 15 (1) 

 

 

 

Гантер, Е. Північ : [для серед. шк. віку] / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудка,  

О. Українець ; [худож. О. Панченко]. – Харків : АССА, 2019. – 320 с. – (Коти-

вояки).  

Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Великобританія. 

Екземпляри всього: 2 : 07 (1), 08 (1) 

 

 

 

Нікуліна, А. Сіль для моря, або Білий Кит : роман-буря / А. Нікуліна. –  

Харків : Віват, 2019. – 224 с. – (Книжкова полиця підлітка). 

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи 

Екземпляри всього: 2 : 04 (1), 12 (1) 
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[Введите текст] 

 

 

Орлонь, М. Як детектив Носик здивував Нові Липки : [повість : для дітей мол. 

шк. віку] / М. Орлонь ; пер. з пол. Н. Малетич ; іл.: Є. Флісак, П. Флісак,  

М. Флісак. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 88 с. : іл.  

Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Польща. 

Екземпляри всього: 2 : 04 (1), 08 (1) 

 

 

 

Конопницька, М. Про краснолюдків і сирітку Марисю = O krasnoludkach i sierotce 

Marysi : [повість-казка : пер. з пол.] / М. Конопницька. – Київ : Знання, 2019. –  

315 с. – (Скарби: молодіжна серія) (Видання з паралельним текстом). – Дод. тит. 

арк. пол.  

Рубрики: Художня література -- Польща 

Екземпляри всього: 1 : 11 (1) 

 

 

 

Бенкс, Р. Опівнічний лабіринт : казкова повість : [для дітей мол. шк. віку] /  

Р. Бенкс ; пер. з англ. Д. Стельмах. – Київ : Рідна мова, 2019. – 96 с. : іл. – (Таємне 

королівство ; кн. 12).  

Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Великобританія. 

Екземпляри всього: 2 : 04 (1), 08 (1) 

 

 

 

Бенкс, Р. Різдвяний замок : казкова повість : [для дітей мол. шк. віку] / Р. Бенкс ; 

пер. з англ. Д. Стельмах. – Київ : Рідна мова, 2019. – 160 с. : іл. – (Таємне 

королівство ; спец. вип.).  

Рубрики: Художня література -- Твори для дітей та юнацтва -- Великобританія. 

Екземпляри всього: 1 : 04 (1) 

 

 

 

Даддл, Д. Веселі Роджерси та зачарована печера : [для дітей мол. та серед. шк. 

віку] / Д. Даддл ; пер. з англ. Н. Бхіндер. – Харків : Ранок, 2019. – 160 с. : іл. – 

(Веселі Роджерси).  

Рубрики: Художня література -- Великобританія 

Екземпляри всього: 1 : 15 (1) 
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[Введите текст] 

 

 

Найкращі різдвяні історії : [збірка : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / пер. з 

англ. Д. Мурмуєнко. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 352 с. : іл.  

Рубрики: Дитяча література -- Збірки 

Екземпляри всього: 1 : 08 (1) 
 

 

Турбаніст, Д. С. Автомобілі, кораблі, літаки, потяги, спеціальна техніка. Перша 

візуальна енциклопедія / [Д. С. Турбаніст ; пер.з рос. Д. С. Турбаніст]. – Київ : 

Кристал Бук, 2019. – 192 с. : кольор. іл. – (Домашня бібліотека : 12+). – Авт. 

зазнач. у вих. відом.  

Рубрики: Техніка засобів транспорту -- Енциклопедії 

У книзі пропонується популярний технічний опис практично всіх існуючих транспортних засобів: 

від "вогненного воза" XVIII ст. до суперкарів XXI ст., від давньоєгипетського папірусного човна до 

сучасного круїзного лайнера, від аеростата до "літаючого крила" на сонячних батареях. Цікаві, а 

часом навіть курйозні факти розширять уявлення читача про розвиток засобів пересування. 

Адресовано допитливим дітям і дорослим. 

Екземпляри всього: 1 : 12 (1) 
 

 

Булгакова, Г. Техніка : [для дітей дошк. и мол. шк. віку] / Г. Булгакова. – 

Харків : Ранок, 2019. – 24 с. – (Чомусики).  

Рубрики: Дитяча література 

Екземпляри всього: 3 : 04 (1), 12 (2) 
 

 

Дерманський, С. День народження привида : казки : для сімейного читання /  

С. Дерманський ; намалювала Любка Франко. – Київ : Фонтан казок, 2019. – 72 с. : 

іл.  

Рубрики: Українська література -- Казки 

Екземпляри всього: 2 : 04 (1), 15 (1) 
 

 

Олійник, Г. Морські казочки / Г. Олійник, Ф. Закіров ; [іл. С. І. Всеволодська]. 

– Київ : Гамазин, 2019. – 48 с. : іл.  

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри всього: 2 : 04 (1), 12 (1) 
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Сердюк, М. Ілон Маск / Маша Сердюк. – Київ : ІРІО, 2019. – 125 с. : кольор. іл. – 

(Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). – Бібліогр.: с. 124-125. 

Рубрики: Винаходи та відкриття 

Ілон Маск створює майбутнє вже сьогодні. Саме тому - це той геній, що може надихнути дітей та 

дорослих на будь-які мрії та цілі. Історія Ілона Маска вчить ніколи не здаватися, вірити в себе та 

бути впевненим у можливості неможливого.  

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

 

Ескандель, В. Таємничі загадки : випробуй свій розум за допомогою 25-ти 

загадкових історій : [для серед. шк. віку] / загадки упорядкувала та адаптувала А. 

Гальйо ; пер. з ісп. С. Борщевський ; іл. В. Ескандель. – Львів : Видавництво 

Старого Лева, 2019. – 64 с. : іл.  

Рубрики: Філософія -- Логіка. Психологія -- Уява. 

Розважся, розгадуючи таємничі загадки із цієї книжки за допомогою логіки та уяви. Ти можеш 

бавитися сам чи сама, або ж залучати до гри друзів чи рідних.Стань справжнім детективом, шукай 

підказки, приклич на допомогу свій розум і розкривай усі загадкові історії! 

Екземпляри всього: 1 : 10 (1) 
 

 

Скоттон, Р. Кіт на ім'я Сплет : [для мол. шк. віку] / Р. Скоттон ; [пер.  

К. Міхаліцина]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 30 с. : кольор. іл.  

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри всього: 1 : 08 (1) 
 

 

Ролінг, Д. К. (Ньют Скамандер – псевд. авт.). Фантастичні звірі і де їх шукати / 

написала Дж. К. Ролінґ ; проілюструвала Олівія Ломенек Гілл ; з англ. пер. 

Віктор Морозов ; [ред. І. Малкович]. – 2-ге вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА, 2019. – 154 с. : іл. – На обкл. зазнач. псевдонім авт. Ньют Скамандер. 

Рубрики: Художня література -- Великобританія 

Екземпляри всього: 1 : ЦБ (1) 
 

 

Зав'язкін, О. В. Велика книжка. Гвинтівки, карабіни, рушниці : для допитливих 

дорослих і дітей / О. В. Зав'язкін ; [худож. Д. С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 

2019. – 16 с. : кольор. іл. – (Велика книжка) (Світ навколо нас). – Авт. зазнач. у 

вих. відом.  

Рубрики: Військова справа -- Історія стрілецької зброї 

Навіть найбільш миролюбиві держави не можуть обходитися без армій та озброєння, покликаного 

оберігати мирний труд. Ця книжка розкаже про гвинтівки, карабіни, рушниці. Читачі дізнаються про 

їх можливості та призначення. Видання доповнюють чудові фотоілюстрації. Адресовано допитливим 

хлопчикам і дівчаткам, а також їхнім дбайливим батькам.  

Екземпляри всього: 2 : 12 (2) 
*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи 
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