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Нові книги у четвертому кварталі 2018 року

Успішна жінка : у політиці, бізнесі, юриспруденції, медицині, науці, культурі, громадсь
житті : [інформ.-видав. проект]. Вип. VIII / [авт. ідеї та авт.-упоряд.
З. Кучерук]. – Київ : Статус-Україна, 2018. – 144 с. : іл. – Частина тексту рос.

Рубрики: Історія -- Персоналії -- Україна
Мета проекту: відображення високого соціального статусу успішних, ділових та цілеспрямованих жінок в жи
країни, що сприяє формуванню стійкій позитивній репутації, іміджу та інвестиційній привабливості незалеж
України. Книга дарує нам можливість вшанувати окремих особистостей та цілі колективи жінок професіонал
щоденною працею роблять великий внесок у соціально-економічний розвиток держави, досягли визнання не
батьківщині, а й за кордоном. Вони гордість країни та суспільства.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Невмируще джерело українства / Хмельниц. міське Т-во укр. мови ім. Т. Шевченка "Пр
; упоряд.: З. Діденко, Н. Солодка ; редкол. О. Слободян [та ін.]. – [53-тє просвітн. вид.]. –
Хмельницький : Мельник А. А., 2018. – 250 с.
До 150-річчя Товариства "Просвіта" в Україні.

Рубрики: Недержавні організації та об'єднання -- Товариство "Просвіта"
Етнографія -- Українознавство
У книжці три розділи. Перший присвячений Тарасу Шевченку; у другому розділі стануть відомі імена Досто
причетних до "Просвіти". Розділ третій розповідає про діяльність Хмельницької міської "Просвіти" в різні ча
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Бонд, М. Паддінгтон та лабіринт із джемом : [для дітей дошк. віку : для читання доросл
дітям] / М. Бонд ; худож. Р. В. Еллі ; пер. з англ. В. О. Дорошенко. – Харків : Ранок, 2018
с. : іл. – (Паддінгтон).

Рубрики: Дитяча література
Екземпляри: всього: 10 (1)

Візок чудових казок : [казки у віршах] / [упоряд. О. Д. Чередниченко ; худож. К.
В. Самойлов]. – Харків : Белкар-книга, 2018. – 64 с. : іл. – (Веселка).
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Рубрики: Казки
Екземпляри: всього: 10 (1)

Казка збирає друзів : [казки] / [ред. Г. В. Біляєва] ; [худож.: К. В. Самойлов, Л. В.
Белякова, Л. В. Черткова]. – Харків : Белкар-книга, 2018. – 64 с. : іл. – (Веселка).

Рубрики: Казки
Екземпляри: всього: 10 (1)

Баншерус, Ю. Випадок у цирку "Цампано" : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Ю.
Баншерус ; пер. з нім. К. В. Бучіна ; худож. Р. Бучков. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с.
: іл. – (Справа для Квятковського).
Відзначено премією імені Хансйорга Мартіна (премія для авторів за детективи для
дітей та юнацтва).
Рубрики: Художня література – Німеччина. Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 10 (2)

Баншерус, Ю. Фальшива гра та спритні миші : [для дітей мол. та серед. шк. віку] /
Ю. Баншерус ; пер. з нім. К. В. Бучіна ; худож. Р. Бучков. – Харків : Ранок, 2018. –
80 с. : іл. – (Справа для Квятковського).
Відзначено премією імені Хансйорга Мартіна (премія для авторів за детективи для
дітей та юнацтва).
Рубрики: Художня література – Німеччина. Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 10 (2)

Баншерус, Ю. Африканська маска : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Ю.
Баншерус ; пер. з нім. К. В. Бучіна ; худож. Р. Бучков. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с.
: іл. – (Справа для Квятковського).
Відзначено премією імені Хансйорга Мартіна (премія для авторів за детективи для
дітей та юнацтва).
Рубрики: Художня література – Німеччина. Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 10 (2)

Баншерус, Ю. Рожевий шкільний привид : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Ю.
Баншерус ; пер. з нім. К. В. Бучіна ; худож. Р. Бучков. – Харків : Ранок, 2018. – 80 с.
: іл. – (Справа для Квятковського).
Відзначено премією імені Хансйорга Мартіна (премія для авторів за детективи для
дітей та юнацтва).
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Рубрики: Художня література – Німеччина. Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 10 (2)

Моя планета - Земля : [для дошк. і дітей мол. шк. віку] / [уклад.: В. В. Гуріна, В.
Г. Біляєв]. – Харків : Белкар-книга, 2018. – 48 с. : іл. – (Пізнаємо світ разом).

Рубрики: Всесвіт
Ця книжка допоможе дитині зробити перші кроки в пізнанні дивовижного світу навколо нас. Вона
розповість дитині про Сонце й Місяць, планети і зірки, про природу різних куточків світу. Разом з
героями книжки маленькі читачі здійснять дивовижну і захоплюючу подорож навколо земної кулі,
познайомляться з мешканцями материків і Океанів.
Екземпляри: всього: 10 (1)

Гапченко, А. В. Тварини - модники й обманщики : [для дітей шк. віку] / А. В.
Гапченко ; [пер. з рос. В. В. Борзової]. – Харків : Юнісофт, 2018. – 96 с. : кольор.
іл. – (Енциклопедія для допитливих).

Рубрики: Зоологія -- Енциклопедії дитячі
Якщо у вас коли-небудь виникало питання про те, хто ж все-таки придумав колесо, або якщо ви
замислювалися над тим, коли вперше виник розподіл праці; якщо вам цікаво, навіщо лютим хижакам
потрібне захисне забарвлення або хто винайшов камуфляж, ви не дарма відкрили цю книгу! Тут є
відповіді на ці та багато інших питань.
Екземпляри: всього: 10 (1)

Читаємо на канікулах : хрестоматія для 2 класу / [упоряд. М. О. Володарська ;
худож. О. В. Зеркалій]. – Харків : Ранок, 2018. – 208 с. : іл.

Рубрики: Хрестоматії
Екземпляри: всього: 10 (1)

Чудеса світу. Чудеса України / [упоряд. В. Г. Біляєв]. – Харків : Белкар-книга,
2018. – 80 с. : іл. – (Пізнаємо світ разом).

Рубрики: Історія України -- Країнознавство
У цій книжці юні читачі дізнаються про дивовижні давні та сучасні пам'ятки архітектури збудовані
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людством протягом своєї історії, що відносять до давніх і сучасних чудес світу. В Україні також
безліч стародавніх пам'ятників, заповідників, церков, яким можна пишатися та демонструвати
усьому світові. Про сім кращих із них ви можете дізнатися із цієї книжки.
Екземпляри: всього: 10 (1)

Шубін, Н. Риба всередині нас : мандрівка 3,5-мільярдною історією людського тіла
/ Н. Шубін ; пер. з англ. А. Лип'ятських. – Київ : Комубук, 2018. – 280 с. – Дод.
тит. арк. англ.

Рубрики: Проблеми походження життя -- Життя на інших планетах -- Екзобіологія
Анатомія людини
Обравши своїм вихідним пунктом розповідь про відкриття скам’янілих решток доісторичної істоти,
що отримала ім’я тіктаалік, один із провідних світових палеонтологів Ніл Шубін запрошує читачів у
захопливу мандрівку 3,5-мільярдною історією людського тіла.
Екземпляри: всього: 11 (1)

Це зробила вона : для дітей : [збірка : про жінок, які в ”чоловічому світі” зуміли
досягти неперевершених результатів, зробити значні внески в науку, культуру,
економіку, громад. життя / текст: Г. Улюра та ін. ; іл.: В. Лопухіна та ін.]. – Київ :
Видавництво, 2018. – 103 с. : іл.
Рубрики: Жінки -- Біографії -- Україна -- 10-21 ст.
Видатні особи -- Біографії -- Україна -- 10-21 ст.
Нариси українські, біографічні -- 21 ст.
Це перша ілюстрована книга про видатних українок. Їхні історії захоплюють, їхній внесок вражає, їх
приклад надихає.
Екземпляри: всього: 11 (1)

Кірні, Б. Подорож до дивовижного світу тварин. Навколосвітня пошукова
експедиція : [для дітей мол. шк. віку : для читання дорослими дітям] / Б. Кірні ;
текст та дослідж. А. Клейбурн ; [пер. з англ. О. О. Лучанінова ; худож. Б. Кірні]. –
Харків : Ранок, 2018. – 64 с. : іл.
Рубрики: Зоологія -- Енциклопедії дитячі
Поринь у світ дивовижних тварин та дізнайся, хто полює на кенгуру, де мешкає лучний собачка та
розкрий таємницю «чорних курців». Відстеж маршрут своєї подорожі на мапі всередині книжки:
познайомся з різними середовищами існування та їхніми унікальними мешканцями. Насолоджуйся
неперевершеними краєвидами різних куточків планети та неймовірними уміннями тварин
маскуватися серед рослин, каміння, водоростей та навіть пустельних пісків. Яким буде наступний
пункт твоєї експедиції?
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Екземпляри: всього: 11 (1)

Для малят про звірят : [вірші] / [упоряд. Г. М. Кирпа]. – Харків : Белкар-книга,
2018. – 48 с. : іл. – (Промінець).

Рубрики: Вірші для дітей
Екземпляри: всього: 04 (1)

Пахомова, Т. Карпатське танго : роман / Т. Пахомова. – Харків : Книжковий Клуб
Сімейного Дозвілля, 2018. – 336 с.

Рубрики: Художня література -- Українська література
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Дашвар, Л. Ініціація : роман / Л. Дашвар. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного
Дозвілля, 2018. – 416 с.
Золотий письменник України.

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

Губерначук, С. Г. Пергаменти : [зб. поезій] / С. Г. Губерначук. – Київ : "Р. К.
Майстер-принт", 2018. – 200 с.

Рубрики: Українська література -- Поезія
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Губерначук, С. Г. Усім тобі завдячую, Любове... : [зб. поезій] / С. Г. Губерначук.
– Київ : Про формат, 2018. – 340 с.
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Рубрики: Українська література -- Поезія
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Бренсон, Річард.
Під три чорти турботи! Нумо до роботи! : уроки життя та бізнесу / Р. Бренсон ;
[пер. з англ. Н. Лавської]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 240 с.
Рубрики: Соціологія -- Психологічні аспекти
"Кидаючи собі виклик, ти ростеш. Змінюється твоє життя. Досягнути поставленої мети не завжди
буває легко, але це не причина для того, щоб зупинятися. Ніколи не говори «здаюся». Завжди
повторюй: «Я можу. І я буду намагатися, допоки не переможу!»" - Річард Бренсон. Багато чого
змінилося відколи Річард Бренсон заснував компанію "Virgin" у 1968 році. У цій книзі автор
розповідає, як він має намір підняти свій бізнес і свої ідеї до наступного рівня, розвинути нові цікаві
сфери діяльності, як, наприклад, виробництво палива Virgin. Автор зібрав усі важливі уроки, корисні
поради та натхненні вислови, які допомогли йому на шляху до успіху.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Панченко, В.
Старовинні герби українських міст / В. Панченко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА, 2018. – 384 с. : іл.

Рубрики: Геральдика -- Герби -- Україна
У пропонованому виданні - графічні реконструкції, описи та відомості з історії старовинних гербів
міст і містечок з усіх регіонів нашої держави, відтворені за тогочасними документальними
джерелами - від XIV до початку ХХ століття. Ця книга - безцінна знахідна для всіх небайдужих
шанувальників українських старожитностей та нашої минувшини.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Далай-лама. Шлях лідера : бізнес, буддизм і щастя у взаємопов'язаному світі /
Далай-лама, Лоренс ван ден Майзенберг ; пер. з англ. А. Ващук. – Львів :
Видавництво Старого Лева, 2018. – 216 с. – Назва на звор. обкл. : Шлях лідера :
мистецтво приймати правильні рішення у нашому житті, організаціях і цілому
світі.
Рубрики: Світова економіка в цілому -- Бізнес і успіх
Буддизм -- Лідерство -- Релігійні аспекти
У період стрімкого розвитку економіки завдання лідера давно вийшла за межі звичної максимізації
прибутку, оскільки зараз важливо приймати правильні рішення, які принесуть користь і щастя
працівникам, клієнтам, контрагентам компанії, в кінці всім, на кого впливає її діяльність.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)
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Вільямс, М. Вельветовий Кролик, або Як оживають іграшки / М. Вільямс ; пер.
з англ. М. Марченко ; [іл. Г. Черненко]. – Київ : Час майстрів, 2018. – 32 с. : іл.
– (Найкраще – дітям).

Рубрики: Твори для дітей та юнацтва -- СПО
Екземпляри: всього: 04 (1)

Велч, Д. Сам собі МВА. Про бізнес без цензури / Д. Велч, С. Велч ; пер. з англ. О. Ваф'я.
– Київ : Наш формат, 2018. – 200 с. – Назва на корінці : Сам собі МВА. – Дод. тит. арк.
англ. – Пер. изд. : The Real-life MBA. Your no-BS guide to winning the game, building a
team, and growing your career / Jack Welch, Suzy Welch. Бестселер New York Times i Wall
Street Jornal від авт. кн. "Переможець".
Рубрики: Світова економіка в цілому -- Бізнес і успіх
Управління економікою -- Менеджмент
Гуру менеджменту Джек Велч як ніхто інший знається на тонкощах ведення бізнесу. За плечима
легендарного СЕО General Electric - величезний досвід управління і стрімкий злет досягнень
корпорації.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Аллен, Д. Як упорядкувати справи. Мистецтво продуктивності без стресу / Д.
Аллен ; [пер. з англ.: К. Козачук, Н. Кузьменко]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 392 с.

Рубрики: Психологія соціальна. Соціальні процеси
Книга «Як упорядкувати справи. Мистецтво продуктивності без стресу» навчить розподіляти час,
розставляти пріоритети і досягати мети. Над нею понад 20 років працював Девід Аллен, визнаний
авторитет у сфері особистої ефективності. Нове доповнене видання вже перекладено на 12 мов.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

"Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія
націоналістів", Бандерівські читання (5 ; 2018 ; Київ).
Бандерівські читання. "Місія України та національні інтереси в глобалізованому
світі: візія націоналістів" : зб. матеріалів / НДІ українознавства, Незалеж. аналіт.
центр "Укр. студії стратег. дослідж." ; [упоряд.: Т. Бойко, Б. Галайко, Ю.
Сиротюк]. – Київ ; Львів : Астролябія, 2018. – 608 с. – Назва обкл. : V
Бандерівські читання. Місія України та національні інтереси в глобалізованому
світі: візія націоналістів.
Рубрики: Історія -- Національно-визвольний рух -- Україна
Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів. Як Україні після
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століть окупації стати суб’єктом міжнародної політики? Чи здатна Україна реалізувати власний
геополітичний проект? Як зберегти українську ідентичність в умовах глобалізації? Зрештою, як
адекватно протистояти постійній російській імперській загрозі? Про це міркували відомі науковці,
публіцисти, політики, учасники російсько-української війни під час П’ятих Бандерівських читань.
Книга містить також найкращі роботи Всеукраїнського конкурсу есеїв для молодих науковців на
тему «Чи здатна Україна на власний геополітичний проект: місія України та національні інтереси в
глобалізованому світі».
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Гуменюк, Н. П. Дожити до весни : роман / Н. П. Гуменюк. – Харків : Книжковий Клуб
Сімейного Дозвілля, 2018. – 240 с.
Від переможця конкурсу "Коронація слова".
Рубрики: Українська література, сучасна
Екземпляри: всього: 02 (1)

Нікуліна, А. Все буде добре : [роман] / А. Нікуліна, О. Бакулін. – Харків :
Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 320 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза -- Романи
Екземпляри: всього: 02 (1)

Деркачова, О. Коли прокинешся : [роман] / О. Деркачова. – 2-ге вид. – Брустурів :
Дискурсус, 2018. – 192 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 02 (1)

Лис, В. С. Стара холера : роман / В. С. Лис. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного
Дозвілля, 2018. – 272 с.
Рубрики: Українська література -- 20 ст.
Екземпляри: всього: 02 (1)
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Русіна, О. Тридцять чотири сонячні дні і один похмурий : [повість] / О. Русіна. –
Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 80 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 07 (1)

Портер, Е. Просто Девід / Е. Портер ; пер. з англ. Е. Євтушенко. – Київ : Знання, 2018. –
222 с. – (American library).
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва -- СПО
Екземпляри: всього: 12 (1)

Шелепало, О. Г. Шакал : детектив / О. Г. Шелепало. – Тернопіль : Мандрівець,
2018. – 296 с.

Рубрики: Хмельниччина літературна
Екземпляри: всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1),
14(1), 15(1), 17(1)

Горицвіт, Т. Міські пригоди Лісової Шишки : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] /
Т. Горицвіт ; [худож. О. Кузнєцова]. – Київ : АВІАЗ, 2018. – 128 с. : іл.
Проект реалізовано за фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Рубрики: Українська література -- Дитяча література
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 04 (1), 08 (1), 10 (1), 12 (1), 14 (1), 15 (1)

Дарувати добро : [казки, оповідання : мол. шк. віку] / [упоряд. Г. М. Кирпа ;
худож.: Л. В. Белякова, К. В. Самойлов]. – Харків : Белкар-книга, 2018. – 64 с. : іл.
– (Веселка).
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Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 08 (1)

Гантер, Е. Сходить місяць : [кн. 2 циклу "Нове пророцтво" : для серед. шк. віку] /
Е. Гантер ; пер. с англ.: К. Дудки, О. Українця ; худож. О. Панченка. – Харків :
АССА, 2018. – 304 с. – (Коти-вояки).

Рубрики: Художня література -- Великобританія
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Дзюба, С. Позивний "Бандерас" : військовий детектив / С. Дзюба, А. Кірсанов. –
Харків : Ранок : Фабула, 2018. – 240 с.

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

Капранов, В. В. Справа Сивого : роман / В. В. Капранов, Д. В. Капранов. – Київ :
Нора-Друк, 2018. – 288 с.

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

Цісельска, Л. В. Місто у запахах азалій / Л. В. Цісельска. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 24 с.

Рубрики: Хмельниччина літературна
Екземпляри: всього: ЦБ (1)
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Цісельска, Л. В. Цілющі джерела : легенда / Л. В. Цісельска. – Хмельницький :
Цюпак А. А., 2018. – 16 с. : кольор. іл.

Рубрики: Хмельниччина літературна
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Яцкова, Л. М. Вертаю з розлуки : пісні на вірші Івана Іова / Л. М. Яцкова. –
Хмельницький : Сторожук О. В., 2018. – 72 с.

Рубрики: Хмельниччина, музика. Пісні
Ця збірка особлива тим, що у ній вміщено пісні Лідії Яцкової на вірші відомого поета-авангардиста
Івана Іова, які сповнені метафоричністю та філософським осмисленням життя.
Екземпляри: всього: 08 (1)

Іова, В. Ю. Формуємо демократичну культуру: соціально-педагогічний аспект :
навч.-методич. посіб. / В. Ю. Іова ; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти.
– Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2018. – 384 с.
Рубрики: Соціальна педагогіка -- Демократична культура
Посібник адресований широкому колу педагогів, керівників шкіл, методистів, класних керівників,
вихователів, педагогів-організаторів, студентів.
Екземпляри: всього: 08 (1)
С. 2
Кідрук, М. Де немає Бога : роман / М. Кідрук. – Харків : Книжковий Клуб
Сімейного Дозвілля, 2018. – 480 с. : іл.

Рубрики: Українська література, сучасна
Екземпляри: всього: ЦБ (1)
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Крамер, Б. Справа № "Про страчений одяг" : роман / Б. Крамер. – Київ : Гамазин,
2018. – 276 с.

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

Гатчисон, Д. Сад метеликів / Д. Гатчисон ; [пер. з англ. Д. Березіної]. – Харків :
Віват, 2018. – 352 с. – Дод. тит. арк. англ. – Пер. изд. : The butterfly garden / Dot
Hutchison Hutchison.

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

Корній, Д. Сузір'я Дів / Д. Корній ; [гол. ред. О. С. Кандиба]. – Харків : Віват,
2018. – 288 с.

Рубрики: Українська література -- Сучасна
Екземпляри: всього: 03 (1)

Курков, А. Ю. Сірі бджоли : роман / А. Ю. Курков ; [пер. з рос. К. П. Ісаєнко ;
худож.-оформ. О. А. Гугалова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 300 с.
Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Чапай, А. THE UKRAINE / А. Чапай. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2018. – 240 с.
Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: ЦБ (1)
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Гарріс, Т. Червоний Дракон : роман / Т. Гарріс ; пер. з англ. А. Рогози. – Харків :
Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 352 с.

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

Стембридж, Д. Що ж вона бачила : [роман] / Дж. Стембридж ; [пер. з англ. Н.
Тисовська]. – Київ : Нора-Друк, 2018. – 320 с. – Пер. изд. : What she saw / Gerard
Stembridge.

Рубрики: Художня література -- Ірландія
Екземпляри: всього: 13 (1)

Макінтош, К. Я дозволила тобі піти : роман / К. Макінтош ; [пер. з англ. С.
Мокрої]. – Харків : Віват, 2018. – 400 с. – Дод. тит. арк. англ. – Пер. изд. : I let you
go / Clare Mackintosh.
Рубрики: Художня література -- Великобританія
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Фіалко, Н. І. Холодний вітер перемін : [роман] / Н. І. Фіалко. – Тернопіль :
Богдан, 2018. – 384 с.
Рубрики: Українська література, сучасна
Екземпляри: всього: ЦБ (1), 11 (1)

Аппельфельд, А. Катерина : повість / А. Аппельфельд ; пер. з івриту: В. Радуцького, І.
Білик. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2018. – 240 с.
Рубрики: Художня література -- Ізраїль
Екземпляри: всього: 02 (1)
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Каньтох, А. Таємниця покинутого монастиря / А. Каньтох ; пер. з пол. С. Легези. –
Харків : АССА, 2018. – 560 с. – (Час фентезі).

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

Піколт, Д. Малі великі справи : [роман] / Д. Піколт ; пер. з англ. М. Пухлій. – Київ
: КМ-БУКС, 2018. – 656 с.

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

Желязни, Р. Ніч у самотньому жовтні : [роман] / Р. Желязни ; [пер. з англ. Д.
Дьомін]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 160 с.

Рубрики: Художня література -- СПО
Екземпляри: всього: ЦБ (1), 08 (1)

Арєнєв, В. К. Дитя песиголовців : [із трилогії "Сезон Кіноварі"] / В. К. Арєнєв. –
Харків : АССА, 2018. – 416 с. – (Час фентезі).

Рубрики: Українська література -- Сучасна проза
Екземпляри: всього: 09 (1)

Рутківський, В. Бухтик з Тихого Затону : казкова повість : для дітей мол. віку / В.
Рутківський ; [іл. Р. Попський]. – 2-ге вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 240
с. : іл.
Рубрики: Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 14 (1)
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Штефан, А. С. Реальність Барґеста : [для серед. шк. віку] / А. С. Штефан. – Львів
: Видавництво Старого Лева, 2018. – 160 с. : іл. – (Наше фентезі).

Рубрики: Українська література -- Дитяча література
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Рутківський, В. Щирик зі Змієвої гори : казкова повість / В. Рутківський ; [худож.
І. Михайлян]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 256 с. : іл.

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

Сміт, Д. Думати, як Леонардо да Вінчі / Д. Сміт ; пер. А. Мішта. – Київ : КМБУКС, 2018. – 224 с.

Рубрики: Біографічна проза -- Італія
Мистецтво -- Історія живопису -- Персоналії історичних постатей -- Італія
Леонардо да Вінчі, котрий жив більш ніж 500 років тому, - автор знаменитих художніх шедеврів,
серед яких «Мона Ліза» і «Таємна вечеря», - вплинув на декілька поколінь художників і мислителів.
Він бачив взаємозв’язки між мистецтвом та наукою, був точним і досконалим у своїй роботі та
розробив багато методик, які ми продовжуємо використовувати дотепер. Ці чесноти в поєднанні з
унікальною уявою дозволили Леонардо да Вінчі зробити винаходи, які на декілька століть
випередили свій час.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Шовковський, О. Усе в твоїх руках : [автобіографія] / О. Шовковський. – Київ :
КМ-БУКС, 2018. – 264 с. : 32 окр. арк. іл.

Рубрики: Спорт -- Ігри з м'ячем -- Футбол
Біографічна проза
Перед вами автобіографія одного з найзнаменитіших спортсменів України. Коріння його
становлення, як чудового воротаря, беруть свій початок від десятирічного хлопчика, який вмів
мріяти і вірив, що футбол - це його майбутня професія. На сторінках цієї книги, спортсмен
розповідає про свої переживання, думки, почуття, пройдені випробування на шляху до успішної
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кар'єри і слави. Свої падіння і промахи, він завжди переживав набагато глибше, ніж будь-які
перемоги і нагороди.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Вербер, Б. Завтра будуть коти : роман / Б. Вербер ; пер. з фр. Я. Тарасюк. – Львів
: Terra Incognita, 2018. – 216 с.

Рубрики: Художня література -- Франція
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Щоткіна, К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною / К. Щоткіна. – Харків : Віват,
2018. – 272 с. : іл. – (Гордість нації). – Бібліогр.: с. 268.

Рубрики: Релігієзнавство -- Християнство
Українська Греко-Католицька Церква -- Вище духовенство -- 20–21 ст., поч.
Уніатські церкви -- Митрополити. Архієпископи -- Персоналії історичних постатей
Україні доби Незалежності дуже пощастило, що в неї є Блаженніший Любомир Гузар. Він майже
півстоліття жив спочатку в США, потім в Італії, багато подорожував із місіями, і тепер став
прикладом - яким може бути українець, сформований в умовах вільного світу. Прийнявши
управління Українською греко-католицькою церквою на тому етапі, коли її називали «регіональною»
чи навіть «закордонною», і довівши до статусу церкви для всієї України, патріарх Гузар добровільно
передав владу молодому наступнику, щоб мати ще час бути корисним країні, якій не щастить на
правителів.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)

Форд, Г. Моє життя та робота : [мотивац. посіб. з філософії та психології великого
бізнесу] / Г. Форд ; пер. з англ. У. Джаман. – 7-ме вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 344
с.
Рубрики: Автомобілебудування -- Персоналії -- СПО -- 19-20 ст.
Автор цієї книги, що в наш час сприймається як мотиваційний посібник з філософії та психології
великого бізнесу був генієм інженерії, а його єдиним університетом стало саме життя. Генрі Форд відомий інженер-конструктор, батько компанії «Ford Motors», один з найуспішніших і
найвпливовіших бізнесменів за всю історію людства.
Екземпляри: всього: ЦБ (1)
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Генкс, Т. Історії, наклацані на друкарській машинці : [оповідання] / Т. Генкс ;
пер. з англ. Н. Агаджанян. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 440 с.

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

Михтодович, М. Пригоди кота Пуха-Золотовуса : казк. повість / [ред. І.
Малкович]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 181 с.

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

Мензатюк, З. З. Дике літо в Криму : пригод. повість : [для серед. шк. віку] / [ред.
І. Малкович]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 192 с.

Рубрики: Українська література -- Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього: 04 (1)

Бременські музиканти : [за мотивами казки братів Грімм] / [худож.: О. В.
Зеркалій, Л. А. Кириленко]. - Харків : Пегас, 2018. - 10 с. : іл. - (Казкова мозаїка).

Рубрики: Дитяча література
Екземпляри: всього: 17 (1)

*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи

