КЗ " Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича"
Житомирської обласної ради

Нові надходження літератури до відділу читальних зал
за III квартал 2022 року
Частина 2

Наука
72у
001.894(02.053.5)
Г19
Гант, Шеннон. Інженіально! Інженерія в дії: [цікаве
дослідження дев'яти суперпроєктів] / Шеннон Гант, Джеймс
Гуллівер Генкок ; [пер. з англ. І. Серебрякової ; худож.-іл. Д. Г.
Генкок]. - Харків : Жорж, 2021. - 47, [1] с. : кольор. іл. - Cлов.: с.
46-47. - Покажч.: с. 48. - ISBN 978-617-7853-66-3 : 127.50 грн.
Книга познайомить юних читачів з основними етапами
інженерного проєктування і на прикладі дев’яти історій з реального
життя доведе, наскільки геніальними можуть бути інженери та їхні
винаходи.

Психологія

88.5
316.6
Л82
Луб'яна, Ольга. Я більше не можу! Антикризові рецепти для
мами / Ольга Луб'яна. - Харків : Основа, 2021. - 129, [1] с. : іл. (Для турботливих батьків). - ISBN 978-617-00-3999-6 : 120.00 грн.
Книжка складається з окремих історій про найбільш поширені
проблеми сучасних жінок – матерів і містить фахові поради щодо
того, як їх вирішити або ж, ще краще, їм запобігти. Для жінок 25+, які
прагнуть емоційної стабільності та шукають шляхи вирішення не
простих ситуацій у родині.

Етнографія
63.5(477)л6 + 68.3(4УКР)
398(477):355.11](084.1)
Н20
Найден, Олександр Семенович. Воїн в українському
фольклорі. Семантичні та образні аспекти / Олександр Найден. Вид. 2-ге. - Київ : Стилос, 2020. - 223, [1], [15] л. іл. с. - Прим.: с.
213-223. - ISBN 978-966-193-130-4 : 290.00 грн.
Мета цієї книги полягає у висвітленні тієї царини українського
менталітету, у якій співвідносяться історичні й фольклорні фактори
основних онтологічних питань буттєвості, у якій історична й
фольклорна пам'ять творять образ сьогодення в його реальних та
уявних рисах. Щодо цього образ воїна найбільш поширений, значимий
і показовий, йому немає альтернативи як в усному, пісеннопоетичному фольклорі, так і в народному малярстві.

Військова справа
68.3(4УКР)63
355.422(477)"2014/2019"(093.3)
Р60
Родін, Ігор. Батальйон "Донбас". Записки добровольця / Ігор
Родін ; [пер. з рос. В. М. Верховеня ; худож. М. С. Мендор]. Харків : Фоліо, 2020. - 187, [5] с. - (Військові щоденники). - Дод.: с.
158-187. - ISBN 978-966-03-9391-2 : 83.00 грн
[Книжка про історію створення та діяльності українського
добровольчого батальйону "Донбас".]

Біологія
20.1 + 26.234.6/7
502.3:551.515
Р64
Розенлунд, Маркус. Погода, яка змінила світ = Vader som
forandrade varlden/ Маркус Розенлунд ; з швед. пер. Микита
Никончук. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр,
2021. - 223, [1] с. : іл. - Літ.: с. 216-218. - Бібліогр.: с. 219. - Ім.
покажч.: с. 220-222. - ISBN 978-617-7654-60-4 : 115.00 грн.
Досвідчений журналіст, цікавий оповідач Маркус Розенлунд,
подорожуючи машиною часу крізь століття, демонструє, як погода
руйнувала цілі цивілізації та визначала переможців воєн. Крізь
сплетіння наукових фактів з історією та суспільними науками ви
дізнаєтесь, який існує зв’язок між казковими тролями і кліматичними
змінами, між ―Криком‖ Едварда Мунка та виверженням вулкана, між
поразками видатних полководців і примхами стихії.

28.6я2
59(084.42)
С24
Світ тварин: ілюстр. атлас : [карти, цифри, факти, гіпотези,
порівняння : пер. з англ.] / [Ч. Бамбараденія та ін.]. - Київ : Рідна
мова, 2021. - 263, [1] с. : кольор. іл., мапи. - Слов. термінів: с. 256258. - Покажч.: с. 259-263. - ISBN 978-966-917-047-7 : 400.00 грн.
Світ тварин унікальний і розмаїтий. І цей ілюстрований атлас
розкриє тобі чимало таємниць дикої природи. Ти відвідаєш усі
континенти і природні зони, зазирнеш у найпотаємніші куточки
планети, побуваєш у тропічних лісах, тундрі, високо в горах і на
коралових рифах. Завдяки докладним розповідям та яскравим
малюнкам і фотографіям ти дізнаєшся про життя, звички, характерні
риси й особливості добування корму тварин з усіх куточків нашої
планети.

Літературознавство
83.3(4УКР)5-8
821.161.2'06.09Котляревський
К77
Кралюк, Петро Михайлович. Іван Котляревський: між
імперією та Україною/ Петро Кралюк. - Тернопіль : Навч. книга Богдан, 2021. - 246, [2] с. - (Ім'я на обкладинці). - Бібліогр. в
підрядковій прим. - ISBN 978-966-10-6292-3 : 74.25 грн.
Творча біографія Івана Котляревського вперше розглянута в
контексті української історії XVII–XVIII століть, як продовження
давньої української літературної традиції. Видання зорієнтоване не
лише на знавців та любителів рідного слова, але й на дослідників
європейської історії та культури XVIII–XIX століть.

83.3(4УКР)6-8
821.161.2'06.09-94
Ш95
Шугай, Олександер. Ліна Костенко: я все, що я люблю: роман
без брехні, або сповідь ред. кн. віршів та поем Л. Костенко
"Неповторність" / Олександер Шугай ; [ред. Д. Головко]. - Вид. 2ге, допов. - Київ : Дніпро, 2021. - 644, [4] c., [5] л. іл. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - ISBN 978-966-578-332-9 : 224.00 грн
Спогади автора про літературне редагування книги Ліни Костенко
"Неповторність" у видавництві "Молодь" за умов нищівної
комуністичної цензури.

Художня література
84(4УКР)6-44
821.161.2'06-312.9-93
А80
Аренєв, Володимир. Заклятий меч, або Голос крові: повістьфантазія / Володимир Аренєв ; худож. О. Продан. - Київ : А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. - 167, [1] с. : іл. - Слов.: с. 161-163. ISBN 978-617-585-202-6 : 120.00 грн, 90.00 грн
У повісті йдеться про пригоди меча і тих, хто ним володів, про
мандрівки й переслідування, чари та закляття, а ще – про Одіна
Стойменного, пані Брамницю та двох відчайдухів, які насмілилися
кинути їм виклик.

84(4ШВЕ)
821.113.6'06-31=161.2
Б19
Бакман, Фредрік. Ведмеже місто = Bjornstad : роман / Фредрік
Бакман ; пер. зі швед. Софія Волковецька. - Київ : Книголав, 2021.
- 424, [8] с. - (Полиця бестселер). - ISBN 978-617-7820-08-5 : 187.50
грн
Злочин, що стався у спокійному містечку Бйорнстаді, перевертає
його усталене життя. Перед дорослими та дітьми виникає проблема
морального вибору, відповідальності, мужності визнати істину і
сказати правду.

84(4УКР)6-4
821.161.1(477)'06-31=161.2
Б93
Бутченко, Максим. Жінка в темряві. Зелений Клин: роман /
Максим Бутченко ; [пер. з рос. В. Верховня]. - Харків : Кн. Клуб
"Клуб Сімейн. Дозвілля", 2021. - 284, [3] с. - ISBN 978-617-12-8336-7
: 90.00 грн
Невеличка книжка, а скільки в ній всього. Тут і історичні події і
сімейна драма, кохання, й пригодницько–детективна історія. Багато
подій та динаміки на фоні бурхливого 1918 року, коли влада мінялася
кожний день й не завжди було зрозуміло, хто перед тобою, ворог чи
союзник (події відбуваються на Далекому Сході, хоч все дуже нагадує
Україну. Втім, ту місцевість так і називали – ―Друга Україна").

84(4ФРА)6-44
821.133.1'06-31=161.2
Б98
Бюссі, Мішель. Змарновані мрії = J'ai du rever trop fort /
Мішель Бюссі ; [пер. з фр. О. Абраменка]. - Харків : Vivat, 2020. 461, [3] с. - (Художня література). - ISBN 978-966-982-184-3 : 187.50
р.
Наталі й Олів’є мають усе, що можна бажати для родинного
щастя: двох дорослих доньок, будинок на березі Сени, улюблену
роботу. Аж раптом низка дивних збігів змушує жінку згадати епізод із
молодості, який стосується її давньої таємниці. Події розгортаються в
тій самій послідовності, що й двадцять років тому. Це може бути
чийсь кепський жарт, дріб’язкова помста або просто її власна уява,
розбурхана спогадами…

84(4ФРА)6-4
821.133.1'06-312.4=161.2
Б98
Бюссі, Мішель. Чорні водяні лілії = Nymphéas Noirs : роман /
Мішель Бюссі ; [пер. з фр. В. Барської]. - Харків : Vivat, 2019. - 397,
[3] с. - (Художня література). - ISBN 978-966-942-869-1 : 127.50 грн
Мішель Бюссі написав захоплюючу розповідь про вбивство, яке
відбувається в знаменитому саду Клода Моне, і таємницю, яка його
оточує. Місце дії Живерні, Франція. Протягом дня місто являє собою
будинок відомого художника Клода Моне і легендарних садів, де він
писав свої водяні лілії. Але як тільки туристи ближче до вечора
залишають цю місцевість, у мирному французькому селі виявляється
темна сторона.

84(7КАН)6-44
821.111(71)'06-31=161.2
Г14
Гайтон, Стівен. Соловей не дасть тобі заснути = The
nightingale won`t let you sleep : роман / Стівен Гайтон ; [пер. з англ.
В. Горбатька]. - Київ : Нора-Друк, 2019. - 379, [5] с. - ISBN 978-966688-038-6 : 120.00 грн
Еліас Трифанніс, який пройшов пекло війни в Афганістані,
прибуває на Кіпр для реабілітації. Виснажений кошмарами, він шукає
забуття в обіймах турецької журналістки Ейлюль. Та романтична
прогулянка коханців закінчується трагічним інцидентом. Трифанніс
тікає до Вароші і там він приєднується до загубленої у зарослих руїнах
громади вигнанців. Нарешті він міг би знайти спокій і зцілення, але
дехто не може змиритися з цією ідилією посеред руїн..

84(4ВЕЛ)6-44
821.111'06-31=161.2
Г15
Галбрейт, Роберт. Убивчий білий: [роман] / Роберт Галбрейт ;
[пер. з англ. Н. Ференс]. - Київ : КМ-БУКС, 2020. - 698, [6] с. ISBN 978-966-948-379-9 : 180.00 грн
В офіс до приватного детектива Корморана Страйка приходить
дивний юнак на ім'я Біллі Найт і просить розслідувати давнє вбивство
дитини, свідком якого він начебто став. Страйк не може вирішити, як
йому вчинити. Вірити чи не вірити юнакові, адже він явно не при
собі?

84(7СПО)6-49
821.111(73)'06-94=161.2
Г33
Гемінгвей, Ернест. Свято, яке завжди з тобою: [мемуари] /
Ернест Гемінгвей ; з англ. пер. Ганна Яновська. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2021. - 169, [5] с. - ISBN 978-617-679-782-1 : 135.00
грн.
"Свято, яке завжди з тобою" – легендарна книжка Ернеста
Гемінгвея, що відтворює яскравий образ післявоєнного Парижа 20-х
років ХХ століття. 1956 року письменник знайшов валізу, яку залишив
у підвалі готелю "Ріц" у Парижі багато років тому. У валізі був
блокнот із нотатками про його молоді роки і паризьке життя. З тих
записів народилася книжка, яка побачила світ уже після смерті автора.

84(4НОР)6-44
821.113.5'06-311.3=161.2
Г70
Горст, Йорн Лієр. Код Катаріни = Katharina-koden: роман /
Йорн Лієр Горст ; пер. з норв. Наталії Іваничук. - Київ : НораДрук, 2019. - 430, [2] с. - (Морок). - ISBN 978-966-688-039-3 : 198.00
грн, 135.00 грн
Катаріна зникла безвісти 24 роки тому. Головний інспектор
Вістінґ досі намагається розгадати код, який залишила в записці перед
своїм зникненням жінка. Але цього року щось має змінитися. Зникла
ще одна жінка, і чоловік Катаріни може бути до цього причетний.
Вістінґ має його знайти і розвіяти свої підозри, або ж зіграти в
смертельну гру.

84(4УКР)6-5
821.161.2'06-1
Ж15
Жадан, Сергій Вікторович. Динамо Харків : вибрані вірші /
Сергій Жадан ; [упоряд. І. Малкович ; авт. післямови Ю.
Андрухович ; фот. Т. Давиденко]. - 6-те вид. - Київ : А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2020. - 300, [4] с. - (Українська Поетична Антологія). ISBN 978-617-585-065-7 : 90.00 грн.
До книги вибраного Сергія Жадана увійшли найвідоміші вірші з
усіх попередніх збірок, а також нові, ще не публіковані, поезії.

84(4НІМ)6-44
821.112.2'06-31=161.2
З-47
Зебальд, В. Г. Аустерліц = Austerlitz : роман / В. Г. Зебальд ;
пер. з нім. Романа Осадчука. - Київ : Комубук, 2020. - 334, [2] с. : іл.
- ISBN 978-617-7438-21-1 : 160.00 грн, 170.00 грн
Залюблений у європейські ландшафти та архітектуру загадковий
самітник Жак Аустерліц розповідає про свої багатолітні намагання
розкрити таємницю власного походження. Ці пошуки ведуть його ледь
не через усю Європу й спонукають відвідати різноманітні ―місця
пам’яті‖ найновішої німецької та європейської історії.

84(82)6-4
821.111(94)'06-31.03=161.2
З-93
Зузак, Маркус. Крадійка книжок = The book thief : роман /
Маркус Зузак ; пер. з англ. Н. Гоїн ; іл. Т. Вайт. - Харків : Клуб
Сімейного Дозвілля, 2016. - 414, [2] с. : іл. - ISBN 978-617-12-0092-0
: 69.00 грн.
Історія про маленьку дівчинку Лізель Мемінґер, яка в страшні
роки Другої світової, навчившись читати за посібником гробаря,
збагнула силу Слів і, втративши все інше, вижила – завдяки лише цій
силі.

84(7КАН)6-44
821.111(71)'06-31=161.2
Е88
Етвуд, Маргарет. Орикс і Деркач = Oryx and crake : роман /
Маргарет Етвуд ; [пер. з англ. Н. Михайловської]. - Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2021. - 315, [5] с. - ISBN 978-617-12-8347-3 : 180.00
грн
Світ безповоротно розділено: еліта і плебеї, науковці й простаки.
Через перенаселення і глобальне потепління, яке зайшло дуже далеко,
Здається, цей світ приречений. І тоді двоє друзів, Сніголюд та Деркач,
і їхня подруга Орикс стають співучасниками проєкту "Парадайс", що
має створити расу нових людей. Знаряддям викорінення старого світу
має стати глобальна пандемія страшної хвороби, ліків від якої немає...

84(4УКР)6-5
821.161.2'06-1
К17
Калитко, Катерина Олександрівна. Орден мовчальниць:
[поезії] / Катерина Калитко ; [худож. К. Касьяненко]. - Чернівці :
Meridian Czernowitz : Вид. Померанцев Святослав, 2021. - 139, [3]
с. - ISBN 978-617-8024-02-4 : 135.00 грн
Портрет української жінки частіше визначає те, про що вона
мовчить, ніж те, про що говорить. Та без досвіду цього мовчання не
було би голосу, що звучить у цій збірці. Голосу, що обстоює право
щиро мовити про гостре горе, поколіннєві травми, стереотипи та
архетипи, корені в пекучому ґрунті, відвагу любові й розчарування
порожнечею поза масками. Не ззираючись на закиди в надмірній
відвертості чи колючості, в надриві й темноті. Бо тільки так і
залишаються собою – але й втілюють досвід сотень досі безмовних
сестер.

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31
К20
Капранов, Віталій Віталійович. Рута: роман/ Брати
Капранови. - Київ : Нора-Друк, 2020. - 224 с. - (День Європи). ISBN 978-966-688-053-9 : 98.00 грн
У далекому 1991-му киянин Андрій Литвин служив у Вільнюсі і
брав участь у штурмі Телецентру як радянський солдат. У 2014-му він
знову став учасником революційних подій, але тепер уже як захисник
української незалежності. Разом із жменькою майданівців він захищає
барикади, водночас розшукуючи дочку, коли раптом його дістає
минуле – Вільнюс 91-го і литовська студентка Рута, в яку він, сержант
Литвин, колись був закоханий…

84(4УКР)6-4
821.112.2(436)'06-32=161.2
К30
Кафка, Франц. Стук у браму = Der schlag ans hoftor :
оповідання / Франц Кафка ; [пер. з нім. І. В. Андрущенка ; худож.оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 253, [3]
с. - (Зарубіжні авторські зібрання). - ISBN 978-966-03-9206-9 : 90.00
грн
Оповідання, зібрані в цій книзі, просякнуті абсурдом і страхом
перед зовнішнім світом і здатні викликати у читача почуття тривоги.
Герої творів Ф. Кафки – люди, яких байдуже суспільство відторгає, бо
вони інакші, тому їм немає місця серед звичайних людей.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-312.9
К38
Кідрук, Макс. Бот. Гуаякільський парадокс: роман / Макс
Кідрук. - Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 506, [6] с. ISBN 978-966-14-9632-2 : 104.00 грн
Колишній програміст Тимур намагається забути події п’ятирічної
давнини, коли створені ним боти втілилися у плоті й перетворилися на
жахливих вбивць. Але він іще не здогадується, що боти вже
поширюють нову епідемію агресії у Ґуаякілі...

84(4УКР)6-4
821.161.1(477)'06-31=161.2
К93
Курков, Андрій Юрійович. Самсон і Надія: роман / Андрій
Курков ; [пер. з рос. В. С. Бойка ; худож.-оформ. О. А. ГугаловаМєшкова ; худож.-іл. Ю. Є. Нікітін]. - Харків : Фоліо, 2021. - 379,
[5] с. : іл. - (Ретродетектив). - ISBN 978-966-03-9656-2 : 105.00 грн
Ранньою весною 1919 року у Самсона Колечка під час вуличного
погрому козаки зарубали батька, йому самому відтяли вухо. Городян
грабують справжні і фальшиві червоноармійці, по околицях Києва раз
по разу господарюють банди всіляких отаманів. За збігом дивних
обставин Самсона Колечка беруть на службу до міліції. Він одразу
починає розслідувати злочини – ті, що здійснюють червоноармійці, які
в нього оселилися. Розслідування Самсона призводять до абсолютно
непередбачуваних наслідків...

84(4ФРА)6-4
821.133.1'06-31=161.2
Л34
Леві, Марк. Закоханий привид = Ghost in Love : роман / Марк
Леві ; [пер. з фр. К. Пітик]. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2021.
- 281, [7] с. : іл. - ISBN 978-617-12-8333-6 : 120.00 грн
Можливо, ви вважатимете мене божевільним, однак покійний
батько розмовляє зі мною. Я бачу його привид, і це не галюцинації.
Усе ще не вірите? Я теж гадав, що з’їхав з глузду. Батьків привид
з’явився з дивним проханням: допомогти йому віднайти спокій по той
бік життя. Для цього я маю викрасти прах його коханої Камілли, яку
навіть не знаю, щоб поєднати їх назавжди.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-312.4
Л63
Лис, Володимир Савович. Жінка для стіни: [роман]/
Володимир Лис. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2021. - 207, [1] с. (Детективна агенція М). - ISBN 978-966-10-5886-5 : 52.50 грн
Цікавий і динамічний детектив, сюжет якого тримає в напрузі від
першої до останньої сторінки. Кримінальні розбірки, нелегкий світ
приватного бізнесу, війна ―авторитетів‖, таємничі самозаймання
будинку і болючі пошуки добровільної жертви – ―жінки для стіни‖ –
полонять вашу увагу своїм реалізмом і гостротою інтриги.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-31
М36
Махно, Василь. Вічний календар: [роман] / Василь Махно. Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 618, [2] с. - ISBN 978-617-679725-8 : 112.50 грн
Роман "Вічний календар" – своєрідний український літопис,
масштабна родинна сага, в якій поєднуються, переплітаються,
співіснують і антагонізують історії кількох українських сімей від ХVII
століття до наших днів.

84(4ВЕЛ=УКР)6-44
821.111'06-311.6=161.2
О-97
О'Коннор, Джозеф. Зоря морів: прощання зі старою
Ірландією: [роман] / Джозеф О'Коннор ; пер. з англ. Ярослава
Стріха. - Львів : Астролябія, 2021. - 582, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с.
544-552. - Прим.: с. 553-580. - ISBN 978-617-664-206-0 : 142.00 грн
Iсторико-кримінальний роман, cюжет якого розгортається важкої
зими 1847 року. Пасажирський корабель "Зоря морів" відплив до НьюЙорка з Ірландії, яку роздирали беззаконня і жахливий голод. На
борту – сотні втікачів. Серед них – служниця з фатальною таємницею,
банкрут-землевласник, журналіст, укладач балад, а також інші
пасажири, яких невідступно переслідують біди полишених домівок.
Усі вони наважилися переплисти океан у пошуках нової батьківщини.
Усі пов’язані між собою тісніше, ніж можуть собі уявити, а кораблем
шастає убивця, що вичікує слушної нагоди.

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31-94
П14
Паламарчук, Василь Васильович. Військовий непотріб/
Василь Паламарчук ; [худож. В. Бугара]. - Київ : Білка, 2020. - 314,
[6] с. : іл. - ISBN 978-617-7792-02-3 : 150.00 грн.
З перших рядків книга захоплює, занурює у світ подій і вражень,
які автор, військовослужбовець 28-ої ОМБр та учасник бойових дій,
прожив насправді. Прості, ясні описи, розмови без прикрас і цензури
допоможуть комусь із читачів уявити, а комусь знову згадати, що
війна – це не тільки постріли, вибухи та руйнування, це важкий побут,
непрості стосунки та різні емоції – сміх і сльози людей, які так чи
інакше причетні до кожного з оповідань.

84(4АВТ)6-44
821.112.2(436)'06-312.6=161.2
П51
Поллак, Мартін. Жінка без гробівця: розповідь про мою тітку:
[біогр. роман] / Мартін Поллак ; з нім. пер. Наталка Сняданко. Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 176, [4] с. : фот. - ISBN 978617-679-846-0 : 90.00 грн
Мартін Поллак досліджує невідому історію своєї родини і
доводить, що його тітка невинна жертва помсти. Розглянуто архівні
матеріали та представлені спогади очевидців періоду Першої та
Другої світової війни.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-31=161.2
П70
Пратчетт, Террі. Ерік = Eric : роман / Террі Пратчетт ; [пер. з
англ. А. Коник]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 150, [2] с. (Дискосвіт). - ISBN 978-617-679-773-9 : 135.00 грн
Юний Ерік не такий, як всі. Він кмітливий, але хоче бути ще й
особливим. Тож він сплутує свою долю із темною магією.
Підготовлює чорний ритуал, приносить жертви, промовляє сакральні
слова і призиває демона… точніше Ринсвінда. Той якраз був у
позасвітті і хлопець його випадково вивільнює. Та навіть запевнення
чаклуна, що він ніякий не демон, не допомагають змінити думку
хлопця. Він вимагає здійснення своїх трьох бажань. І що би ви
думали? Вони починають здійснюватись. Тож Ринсвінда і хлопця
чекають безліч пригод.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-31=161.2
П70
Пратчетт, Террі. Крадій часу: роман / Террі Пратчетт ; [пер. з
англ. В. Морозова]. - Київ ; Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. 439, [3] с. - (Дискосвіт). - ISBN 978-617-679-882-8 : 165.00 грн
―Крадій часу‖ – п’ятий і заключний роман циклу про Смерть із
серії ―Дискосвіт‖ Террі Пратчетта. Більшості мешканців Дискосвіту,
як і всім нам, завжди бракує часу, а ще – знання і розуміння історії.
Тож добре, що існують історичні ченці, які вберігають світ від збоїв і
при потребі латають та зшивають між собою епохи. Утім, Дискосвіт
опиняється в небезпеці, коли одному заповзятому годинникареві
замовляють виготовити досконало точний годинник. Хтозна, що
станеться, якщо його запустити. За порятунок світу беруться
хитруватий монастирський підмітальник Лу-Тзе та його аж надто
обдарований учень Лобсанґ Лудд – як виявиться, кращої компанії,
щоб дати раду завмиранню часу, просто не знайти.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-31=161.2
П70
Пратчетт, Террі. Глиняні ноги: роман / Террі Пратчетт ; [пер.
з англ. О. Михельсона]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 419,
[3] с. - (Дискосвіт). - ISBN 978-617-679-779-1 : 165.00 грн.
―Глиняні ноги‖ – третій роман із циклу ―Варта‖ серії ―Дискосвіт‖
Террі Пратчетта. Правителя Ветінарі намагаються отруїти, анкморпоркські сірі кардинали знову марять відновленням королівської
влади і ―ліплять‖ собі короля. Тим часом в Анк-Морпорку одне за
одним стаються таємничі вбивства, в яких чи не єдиною зачіпкою є
сліди білої глини. Серед містян зростає невдоволення ґолемами –
бездушними фігурами з випаленої глини, які виконують важку роботу.
Так ми стаємо свідками зародження потужного руху ґолемів: з малої
іскри свідомості до тривалої і дуже поміркованої визвольної боротьби.

84(7СПО)6-4
821.111(73)'06-31=161.2
Р50
Рікстед, Ерік. Дівчата, які нічого не скажуть = The Silent Girls
/ Е. Рікстед ; пер. з англ. Ігор Андрущенко. - Київ : Книголав, 2019.
- 364, [4] с. - (Полиця бестселер). - ISBN 978-617-7563-52-4 : 187.50
грн.
Наймоторошніші злочини та найжорстокіші вбивці ховаються у
найспокійніших містечках. Так сталося і в Канаані – маленькому
містечку у штаті Вермонт. Юна Менді зникає посеред ночі та змушує
відставного детектива Френка Рата повернутися до справ заради
пошуку істини. На цьому шляху його чекають не лише зустріч з
найбільшим людським злом, але й із власними демонами минулого.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-312.9-93=161.2
Р67
Ролінг, Джоан Кетлін. Фантастичні звірі. Злочини
Гріндельвальда: оригінальний сценарій / Дж. К. Ролінг ; пер. з
англ. Віктора Морозова. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. ISBN 978-617-585-187-6 : 127.50 грн.
"Фантастичні звірі. Злочини Гріндельвальда" – це другий сценарій
п’ятисерійного фільму, задуманого авторкою світових книжкових
бестселерів про Гаррі Поттера. Дія фільму відбувається в 1927 році,
через декілька місяців після того, як Ньют Скамандер допоміг викрити
й полонити сумнозвісного темного чаклуна Геллерта Гріндельвальда.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-312.4
С53
Сняданко, Наталка. Перше слідство імператриці: [роман] /
Наталка Сняданко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 268, [2]
с. - ISBN 978-617-679-602-2 : 90.00 грн
Новий роман за документальними матеріалами життя і пригод
імператорської родини занурює читача в карколомну детективну
історію з політичним підтекстом. Додаткової інтриги цій історії надає
двоплановість сюжетної розповіді, завдяки якій події середини ХІХ
століття несподівано гостро відлунюють у Львові початку третього
тисячоліття.

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31
С59
Соколова, Яніна. Я, Ніна/ Яніна Соколова, Ольга Купріян. Київ : Книголав, 2020. - 204, [4] с. : іл. - (Полиця бестселер). ISBN 978-617-7820-22-1 : 195.00 грн
"Я, Ніна" – перша українська книга про публічну людину, яка
пережила рак. Оповідь сповнена переживань, болю, кохання та сили.
Вона про кожного з нас. Бо собою ми стаємо тільки тоді, коли
втрачаємо. Як зберегти себе й чому варто жити – ця сповідь.

84(4НОР)6-44
821.113.5'06-31=161.2
Т26
Тведт, Кріс. За браком доказів = Bevisets stilling : роман / Кріс
Тведт ; пер. з норв. Наталії Іваничук. - Київ : Нора-Друк, 2020. 366, [2] с. - (Морок). - ISBN 978-966-688-046-1 : 135.00 грн.
На хуторі Саннторв вбито цілу родину. Усі знають, хто вбивця,
адже Магнус Саннторв у той день втік з психіатричної лікарні і
знайдений на місці злочину. Хоча справа і трагічна, вона не має
юридичних проблем, є лише кілька дрібниць, які потрібно вирішити
до того, як суд закінчиться, вважає адвокат Мікаель Бренне. Але що
більше він запитує, то менше відповідей отримує. І коли відповіді
нарешті починають надходити, те, що видавалося простою справою,
перетворюється на суцільний жах.

84(4ІТА)6-4
821.131.1'06-31=161.2
Ф43
Ферранте, Елена. Історія втечі та повернення = Storia di chi
fugge e di shi resta : третя книга неаполітанського циклу : роман /
Елена Ферранте ; [пер. з італ. М. Прокопович]. - Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2021. - 445, [3] с. - ISBN 978-617-12-6128-0 : 135.00
грн
Світ змінюється – той, що довкола, і твій власний. Колись Ліла на
заздрість усім зіграла пишне весілля й оселилася в розкішній квартирі.
Тепер вона з сином мешкає в злиденній новобудові і працює на
ковбасній фабриці. Колись Елена кинула виклик суспільству й поїхала
геть з Неаполя. Тепер вона – успішна письменниця. Дві молоді жінки,
подруги дитинства, урешті опинилися у різних світах. Але ніщо не
здатне зруйнувати їхню близькість.

84(4ФРА)6-44
821.133.1'06-31=161.2
Ш26
Шарр'єр, Анрі. Метелик = Papillon: розповідь, переказана
Жаном-П'єром Кастельно : [роман] / Анрі Шарр'єр ; [пер. з фр. З.
Борисюк ; авт. передм. Ж.-П. Кастельно]. - Харків : Клуб Сімейн.
Дозвілля, 2020. - 574, [2] с. - ISBN 978-617-12-5806-8 : 152.00 грн
Автор цієї розповіді Анрі Шарр’єр на прізвисько Метелик
(Папійон) в двадцять п'ять років був звинувачений у вбивстві і
засуджений до довічного ув'язнення. Але тут і почалася
найфантастичніша з його авантюр. На каторзі у Французькій Гвіані він
пройшов через неймовірне випробування, не раз опиняючись на
волосині від загибелі. Інстинкт виживання і нездоланне прагнення до
свободи допомогли йому врешті-решт опинитися на волі.

84(4УКР)5/6-44
821.161.2'06-31
Ш40
Шекерик-Доників, Петро. Дідо Иванчік: [роман] / Петро
Шекерик-Доників ; [пер. І. Андрусяка ; передм. В. Герасим'юка]. Брустурів : Дискурсус, 2021. - 574, [2] с. - ISBN 978-617-7411-74-0 :
276.00 грн
На кичерах і зарінках Иванчік, конкуруючи за право бути
найкращим, практикує ―замовляння‖, ―обертони‖ й ―чінки‖, відвідує
весілля й похорони, церкву й полонину, має справи з бандитами й
бісами, косарями й мольфарами, будує, танцює, рефлексує і курить
люльку. ―Дідо Иванчік‖ – це також проникнення у свідомість гуцула
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, де градовий бог є не менш
реальним за цісаря, а кохання до мавки може бути сильнішим за
любов до власної дружини.

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31
Я92
Яценко, Петро. Магнетизм: [роман] / Петро Яценко. - Львів :
Видавництво Старого Лева, 2020. - 283, [5] с. - ISBN 978-617-679763-0 : 90.00 грн
Роман ―Магнетизм‖ – це таке собі поєднання різних стилів, це
ніби фантастика або фантастичний реалізм, часом складається
враження, що це намагання поєднати не поєднуване. В загальному
твір є дуже метафоричний, тут вам алюзія на Новий Завіт, робота з
пам'яттю, як людей так і речей, кожне з яких несе свою енергію.
Також добре розкрита тема відповідальності жителів за міста, в яких
вони живуть.

Географія
26.890(0)я2
908(100)(084.42)
І-49
Ілюстрований атлас світу: [енциклопедія: новітні карти,
цифри, факти, розділ про Україну : пер. з англ.] / [Д. Флю та ін. ;
гол. картограф Л. Віддон]. - Київ : Рідна мова, 2021. - 182, [2] с. :
кольор. іл., мапи. - Покажч.: с. 162-182. - ISBN 978-966-917-097-2 :
350.00 грн.
Ілюстрований атлас світу містить понад 100 детальних карт і 1000
ілюстрацій, а також стислу цікаву інформацію про економіку,
визначні пам'ятки та історичні постаті, традиції та культуру
країн світу.

Історія
63.3(4УКР)5
94(477):930.2]"1690/1709"
Б28
Батуринський архів та інші документи з історії українського
гетьманства 1690-1709 рр. / упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлєва ;
[наук. ред., авт. передм. В. О. Щербак ; худож. оформ. Остапова О.
Я.]. - Київ : Кліо, 2021. - 343, [1] с. - (Джерела). - Слов.: с. 301-303. Ім. покажч.: с. 304-318. - Геогр. покажч.: с. 319-325. - Хронол.
покажч.: с. 326-333. - Скор.: с. 341. - Бібліогр.: с. 342. - ISBN 978617-7755-30-1 : 400.00 грн.
Зібрання документів, що стосуються історії Українського
гетьманства 1690–1709 рр., зокрема корпус так званого
Батуринського архіву, вивезеного О. Д. Меншиковим з гетьманської
резиденції під час її знищення в 1708 р. Документи являють собою
вхідну канцелярію гетьмана Івана Мазепи – єдиний гетьманський
архів кінця XVII – початку XVIII ст., що дійшов до наших днів. Крім
того представлені оригінали й копії універсалів І. Мазепи, які не
відомі широкому загалу.
63.3(0)2/6
94(100)".../19"
Б68
Блек, Джеремі. Історія світу від найдавніших часів до
сьогодення = A History of the World / Джеремі Блек ; [пер. з англ.
О. Буйвола]. - Харків : Vivat, 2021. - 253, [3] с. : іл., граф. (Подарункові видання). - Покажч.: с. 250-253. - ISBN 978-966-982207-9 : 367.50 грн.
Ілюстроване ґрунтовне видання містить аналіз тисячолітнього
періоду історії людства: доісторична доба й теорії походження
людини, зародження землеробства в долині Нілу й виникнення держав
у Межиріччі; падіння Давнього Риму й розвиток науки в ісламському
світі; міжнародна торгівля вздовж Великого шовкового шляху й епоха
Просвітництва, світові війни й революції та проблеми сучасності.

63.3(4УКР)4/6
94(100):741.5]"16/20"
Г65
Гонік, Ларрі Всесвітня історія/ Ларрі Гонік ; пер. з англ.
Анатолій Хлівний ; [худож. Л. Гонік]. - Київ : Рідна мова, 2019. (Наука в коміксах).
Т. 5 : Від Бастилії до Багдада. - 263, [1] с. : іл. - Літ.: с. 256-259. Покажч.: с. 260-263. - ISBN 978-966-917-549-6 : 150.00 грн.
Історії не повернути назад, але можна її уявити, особливо,
роздивляючись картинки блискучого автора нонфікшн-коміксів Ларрі
Ґоніка. У цьому томі ―Історії‖ оповідь починається з епохи
Просвітництва, охоплює два з половиною століття, з революціями,
суспільними та економічними зрушеннями, двома світовими війнами,
колоніалізмом, науково-технічним прогресом, скасуванням рабства та
багатьма іншими подіями, і закінчується XXI ст. з його війнами в
Іраку та Афганістані.

63.3(477)624
94(477):341.485]"1932/1933"
К28
Касьянов, Георгій Володимирович. Розрита могила : голод
1932-1933 р. у політиці, пам'яті та історії (1980-ті-2000-ні) / Георгій
Касьянов ; [худож. оформ. М. Мендора]. - Харків : Фоліо, 2020. 297, [8] с. - (Великий науковий проект). - Бібліогр. в підрядковій
прим. - ISBN 978-966-03-8316-6 : 203.00 грн.
Саме про те, як представлений Голодомор в історіографії,
політиці, пам’яті, міжнародних відносинах, внутрішньополітичній
боротьбі в Україні, – ця книга. Автор задається питанням, наскільки
професійний історик може бути незалежним від впливу політики і
настроїв суспільства. Політика впливає на історіографію чи
історіографія на політиків? Як формується і чи змінюється історична
пам’ять під дією сучасних політичних процесів? Ці та інші питання
розглядаються на прикладі становлення та поширення історичного
образу Голодомору 1832-1933 років в Україні.

63.3(4УКР)6 + 86.37(4УКР)
929(477):271.4-726.3]"19/20"Гузар
К49
Климончук, Оксана. Любомир Гузар/ Оксана Климончук ;
[літ.ред. В. Ільченко ; худож. О. А. Гугалова-Мєшкова ; авт.
передм. В. Єленський]. - Харків : Фоліо, 2020. - 120, [8], [2] л. іл. с. (Знамениті українці). - ISBN 978-966-03-8839-0 : 45.00 грн.
Блаженніший Любомир Гузар – український релігійний діяч,
патріарх-предстоятель Української греко-католицької церкви, яку
очолював протягом 10 років. За цей час зумів перенести осередок зі
Львова до столиці, надавши конфесії загальноукраїнського масштабу.
У 2005 році був одним із кандидатів на ватиканський престол.

63.3(4УКР)6 + 85.37(477)
929(477):791-051]"19"Биков
К61
Коломієць, Ростислав Григорович. Леонід Биков / Ростислав
Коломієць ; [худож. Є. В. Вдовиченко]. - Харків : Фоліо, 2020. - 121,
[7], [2] л. іл. с. - (Знамениті українці). - ISBN 978-966-03-9354-7 :
45.00 грн.
Ім’я кіноактора і кінорежисера Леоніда Бикова не потребує
додаткової реклами. У 60-80-ті роки ХХ століття в СРСР він був
улюбленцем мільйонів, його пізнавали на вулицях і радо вітали, його
фільми (―Максим Перепелиця‖, ―В бій ідуть самі ―старики‖‖, ―Атибати, йшли солдати‖) збирали багатомільйонну глядацьку аудиторію,
стаючи рекордсменами річного кінопрокату.

63.3(4УКР)46
94(477):32-051]"17"Сагайдачний(092)
К61
Коломоєць, Сергій Дмитрович. Петро Сагайдачний. Часи
козацькі / Сергій Коломоєць. - Київ : Артек, 2021. - 215, [1] с. : іл.,
фот. - Ім. покажч.: с. 196-203. - Покажч.: с. 204-209. - Літ.: с. 210214. - ISBN 978-617-8043-01-8 : 370.00 грн.
Історичне дослідження, в якому автор намагається у цікавій,
популярній формі донести до свого читача Історію про часи Козацькі,
про великі діяння гетьмана Петра Конашевича–Сагайдачного.

63.3(4УКР)6
929(477):78-051]"18/19"
К62
Коляда, Ігор Анатолійович. Микола Леонтович/ Ігор Коляда ;
[худож. О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2021. - 119, [9],
[2] л. іл. с. - (Знамениті українці). - Бібліогр. в підрядковій прим. Літ.: с. 118. - ISBN 978-966-03-9322-6 : 45.00 грн.
Біографія видатного українського композитора і хорового
диригента Миколи Леонтовича. Це розповідь про те, як нікому
невідомий народний учитель із Поділля став одним із найяскравіших
композиторів ХХ століття — Подільським Орфеєм — і залишив
нащадкам музику криничної води та зелених дібров, високого неба та
пшеничної ниви.

63.3(4УКР)6
929(477):821.161.2-051]"19"Симоненко
К62
Коляда, Ігор Анатолійович. Василь Симоненко/ Ігор Коляда ;
[худож. О. А. Гугалова Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2021. - 117,
[10], [2] л. іл. с. - (Знамениті українці). - Бібліогр. в підрядковій
прим. - ISBN 978-966-03-9424-7 : 45.00 грн.
Відомі слова Євгена Сверстюка про те, що ―Симоненко належить
до тих людей, чиї біографії треба вивчати як частку історії України‖.
Тієї України, яка вміє вистояти в лихоліттях і знову розправити крила.
Одного з найвідданіших її співців теж не оминула лиха доля: жорстокі
часи сталінських репресій, страхіття війни, жахливі умови існування.
Та водночас юнак завважував дивосвіт рідної природи, всотував
багатство народної творчості. Випробування не позбавили його
щедрості душі, теплої усмішки.

63.3(4УКР)6
929(477):358.4-051]"19"
К62
Коляда, Ігор Анатолійович. Ігор Сікорський/ Ігор Коляда;
[худож. О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2021. - 119, [9],
[2] л. іл. с. - (Знамениті українці). - Літ.: с. 119-120. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - ISBN 978-966-03-9515-2 : 45.00 грн.
Ця книжка містить відомості про походження Ігоря Сікорського,
його батьків – родину Сікорських, яку добре знали в Києві, та
розкриває феномен авіаконструктора зі світовим ім’ям. До видання
також увійшли згадки про релігійно-філософську творчість цього
великого трудівника.

63.3(4УКР)4
929(477):355-051]"16"Богун
К62
Коляда, Ігор Анатолійович. Іван Богун/ Ігор Коляда, Степан
Борчук, Ігор Ільницький ; [худож. Є. В. Вдовиченко]. - Харків :
Фоліо, 2021. - 123, [3] с. - (Знамениті українці). - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Літ.: с. 123-124. - ISBN 978-966-03-9640-1 : 45.00
грн.
Усі сучасники Богуна відзначали його розум, хитрість, хоробрість
і талант полководця. Він відмовився від реєстрового чину і маєтків,
які обіцяли йому поляки, і підтримав визвольну війну українського
народу проти Польщі з першого дня повстання. Саме в цій війні
командир Вінницького полку полковник Богун став легендою за
життя. Іван Богун – мудрий полководець, відважний козак та
легендарна особистість, яка прикрашає своєю могутньою постаттю
сторінки історії України.

63.3(4УКР)5
929(477)"16/17"Мазепа(091)
П12
Павленко, Сергій Олегович. Іван Мазепа. Догетьманський
період/ Сергій Павленко ; [голов. ред. Н. Прибєга ; дизайн А.
Прибєги]. - Київ : Мистецтво, 2020. - 262, [2] с. : іл. - Літ.: с. 202249. - Геогр. покажч.: с. 250-253. - Ім. покажч.: с. 254-263. ISBN 978-966-577-289-7 : 490.00 грн.
Книга присвячена одній із найдраматичніших і найзагадковіших
постатей в історії України, відомому політичному, військовому діячудержавнику – гетьманові Івану Мазепі. На основі маловідомих
архівних, мемуарних та епістолярних документів XVII – початку
XVIII ст. автор по-новому трактує його вчинки, діяльність, спростовує
численні історичні фальсифікації, вигадки, пов'язані з цією
неординарною постаттю.

63.3(4РОС)4/6 + 63.3(4УКР)4/6
94(470+571:477)"1470/20"
П39
Плохій, Сергій Миколайович. Загублене царство. Історія
"Русского мира" з 1470 року до сьогодні/ Сергій Плохій ; [пер. з
англ. В. Євменова, Є. Євменова ; наук. ред. С. Лунін ; худож. М.
Мендор]. - Київ : Фоліо, 2020. - (Великий науковий проект). Бібліогр.: с. 298-307. - ISBN 978-966-03-8848-2 : 183.00 грн.
Детально розглядаючи історію українського та російського
народів, автор доводить, що коріння російсько-українського
конфлікту заховано в самому процесі становлення Росії як держави.
Та й саме піднесення як російської держави, так і російської нації, її
великодержавний статус – все це трималося на Україні, якій треба
було бути окремою, але невіддільною частиною Росії. Багато хто в
Кремлі та за його межами у виході України з-під впливу Росії побачив
атаку на саму Росію.

63.3(4ЗАК)6
94(477.87)"1919/1939"
С17
Самчук, Улас. Репортажі з Карпатської України/ Улас
Самчук ; упоряд. вступ. ст., комент. Андрія Жив'юка. - Тернопіль
: Навч. книга - Богдан, 2019. - 253, [3] с. - (Раритет). - Прим.: с. 198254. - ISBN 978-966-10-6083-7 : 74.25 грн.
Книга публіцистики Уласа Самчука відкриває серію "Раритет".
Видання містить репортажі, замітки, опубліковані письменником в
газетах "Нова свобода" (Хуст), "Українське слово" (Париж), "Наступ"
(Прага) періоду Карпатської України 1938-1939 років.

63.3(4УКР)46-8
94(477):355-051]"1570/1622"
С20
Сас, Петро. Полководець Петро Сагайдачний/ Петро Сас;
[худож. оформ. Остапова О. Я.]. - Київ : Кліо, 2021. - 278, [2] с. : іл. Бібліогр. в підрядковій прим. - Бібліогр.: с. 261-269. - Покажч. іл.:
с. 270-271. - Покажч.: с.272. - ISBN 978-617-7755-26-4 : 130.00 грн.
У легкій для сприйняття формі змальовано обставини
походження, дитинства і змужніння знаменитого запорозького
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

63.3(4УКР)5
94(477):327]"1708/1709"
У45
Україна доби Івана Мазепи. 1708-1709 роки в документальних
джерелах/ Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С.
Грушевського, Нац. іст.-культур. заповідник "Гетьманська
столиця",
Нац.
архітектур.-іст.
заповідник
"Чернігів
стародавній", Ред. наук. іст. ж-лу "Сіверянський літопис" ;
упоряд. Сергій Павленко ; [голов. ред. Н. Прибєга]. - Киів :
Мистецтво, 2019. - 495, [1] с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій прим.
- Ім. покажч.: с. 455-469. - Геогр. покажч.: с. 470-479. - ISBN 978966-577-273-6 : 390.00 грн.
У збірник документів вміщено кореспонденцію, універсали
гетьмана Івана Мазепи, старшин, листи каролінців – учасників походу,
дипломатичні донесення, повідомлення преси, матеріали російських
урядовців, Петра І про повстання мазепинців й перебіг подій 1708–
1709 років. Великий масив джерел дає уявлення про подробиці
шведсько-українського союзу, справжні наміри сторін протиборства,
визвольну боротьбу гетьманців та агресивну діяльність царської влади
на теренах України.
63.3(4УКР)6
929(477)"1888/1934"(091)
Ч-75
Чоп, Володимир Миколайович. Нестор Махно: останній
селянський
герой:
100-річниці
створення
Революційної
Повстанської Армії України (махновців) присвячується /
Володимир Чоп ; [голов. ред. Н. Прибєга ; худож. А. Прибєга]. Київ : Артек : Мистецтво, 2019. - 294 с. : іл., фот. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 286-289. - Геогр. покажч.: с.
290-293. - ISBN 978-966-577-280-4 : 430.00 грн.
У виданні на основі унікальних архівних та музейних документів
досліджується біографія найбільш контраверсійного українського
політичного та військового діяча ХХ століття – Нестора Махна, а
також комплекс аспектів історії махновського руху (1917-1923), які до
сьогодні оминалися увагою дослідників.

63.3(4УКР)624 + 63.3(4)624
94(477+4):341.485(=411.16)"1939/1945"
Ч-75
Чорна книга про злочинне повсюдне знищення євреїв
німецько-фашистськими загарбниками в тимчасово окупованих
районах Радянського Союзу та таборах знищення в Польщі під
час війни 1941-1945 років / уклад. за ред.: Василя Гроссмана, Іллі
Еренбурга ; пер. з рос. Мирослава Лаюка. - Київ : Дух і літера,
2020. - 519, [1] с. - Авт. зазначено в кінці кн. - Дод.: с. 459-479. - Ім.
покажч.: с. 493-509. - Геогр. покажч.: с. 510-519. - ISBN 978-966-378761-9 : 225.00 грн.
Вперше пропонується український переклад ―Чорної книги‖ –
збірки свідчень і документів про Голокост, зібраних Єврейським
антифашистським комітетом у роки Другої світової війни.
Оригінальний текст книги було набрано 1947 року, однак розгортання
антисемітської кампанії в СРСР завадило її публікації. 1980 року
збірку вперше видано в Єрусалимі на основі підготовчих матеріалів,
виявлених в особистому архіві Іллі Еренбурга його дочкою Іриною.

63.3(4УКР)5
94(477)"149/179"
Ш37
Шевчук, Валерій Олександрович. Козацька держава як ідея в
системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть: у 2
кн. / Валерій Шевчук ; [худож.-оформ. Н. В. Михайличенка]. Київ : Кліо, 2021 - . - ISBN 978-617-7023-97-4.
Кн. 1. - 790, [2] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім.
покажч.: с. 764-790. - ISBN 978-617-7023-98-1 : 500.00 грн.
У виданні репрезентується ціла епоха нашої державності, а саме –
віхи, становлення та руйнація Козацької держави, механізм її творення
та складнощі цього процесу. Автор будує свою систему розмислів на
аналізі державно-правових актів, договорів гетьманів із державами, а
також на літературних джерелах – вишуканих зразках поетичного
мистецтва. Згадуються мільйонні жертви, принесені на вівтар
боротьби за волю й незалежність, котра тривала від повстання
Северина Наливайка в кінці XVI століття й по Коліївщину 1768 р.
Особлива увага приділена міжконфесійному становленню та
діяльності гетьманів-державотворців.

63.3(4УКР)47
94(477)"14/17"
Ш37
Шевчук, Валерій Олександрович. Козацька держава як ідея в
системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть: у 2
кн. / Валерій Шевчук ; [худож. оформ. Н. В. Михайличенко]. - Київ
: Кліо, 2019. - ISBN 978-617-7023-97-4.
Кн. 2. - 1118, [2] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім.
покажч.: с. 1078-1118. - ISBN 978-617-7023-99-8 : 450.00 грн, 600.00
грн.
У другій книзі видання автор акцентує увагу на спробах
врятувати українську державність, зокрема на орієнтаційних ідеях
Богдана Хмельницького, боротьбі
Пилипа Орлика, Івана
Скоропадського та Павла Полуботка за збереження Козацької
держави, яка, попри всі зусилля, була приречена на швидку загибель.
Автор будує свою систему розмислів на аналізі державно-правових
актів, договорів гетьманів із державами, а також на літературних
джерелах – вишуканих зразках поетичного мистецтва. Окрема увага
приділена "Історії русів" як одній з найвизначніших пам’яток
національної самооборони.

63.3(0)310
94:929.731](32)"-0069/-0030"
Ш65
Шифф, Стейсі. Клеопатра. Життя/ Стейсі Шифф ; [пер. з англ.
Є. Бондаренко]. - Харків : Фабула : Ранок, 2021. - 335, [1] с. Бібліогр.: с. 322-323. - Літ.: с. 324-330. - Алф. покажч.: с. 331-335. ISBN 978-617-09-6761-9 : 180.00 грн.
Постать Клеопатри огорнута міфами. Вона увійшла в історію
розпусною звабницею, супутницею двох видатних римлян – Юлія
Цезаря і Марка Антонія. Але історію цієї єгиптянки писали чоловіки.
Що про неї може сказати жінка? Стейсі Шифф спробувала по-новому
поглянути на життя єгипетської цариці, показати її окремо від
чоловіків і визначити, чи помилялись історики минулого.

Чекаємо на Вас у читальній залі!

Матеріали підготувала
провідний бібліотекар
Рудзінська Т. В.

