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88.3 

159.922.4(=111) 

Ф75 

Фокс, Кейт. Спостерігаючи за англійцями/ Кейт Фокс ; з англ. 

пер. Марта Госовська ; [передм. І. Старовойт]. - Львів : Вид-во 

Старого Лева, 2019. - 601, [1] с. - Літ.: с. 598-601. 

 

Дотепний портрет англійського суспільства, створений 

дослідницею Кейт Фокс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.52 

159.923-054.65+159.964.2 

Ф83 

Франкл, Віктор. Людина в пошуках справжнього сенсу = 

Man's search for meaning : психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; 

[пер. з англ. О. Замовської ; передм. Оллпорта Г. В.]. - 3-тє вид. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 159, [1] с. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. 

 

Віктор Франкл, автор цієї фантастичної історії про надлюдську 

мужність, волю й жагу до життя, у сорокових роках пережив один із 

найстрашніших жахів ХХ-го століття – концтабори. У них він зазнав 

убивчого голоду, хвороб на межі життя, виснажливих принижень і 

невблаганної загрози смерті. Чоловіку вдалося пережити ці кошмари, і 

трапилося це в жодному разі не "чудом": тільки міцна, непохитна віра 

у власну силу врятувала його від загибелі. 
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88.37 

159.947.2 

Ф91 

Фромм, Еріх. Втеча від свободи = Escape from freedom / Еріх 

Фромм ; [пер. з англ. М. Яковлєва]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 284, [4] с. - Дод.: с. 265-285. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. 

 

Еріх Фромм розкриває перед читачем саму суть свободи, чим 

вона є для сучасної особистості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.373 

159.964.2 

Ф91 

Фройд, Зигмунд. Психологія сексуальності / Зигмунд Фройд ; 

[пер. укр. Є. В. Тарнавського ; худож.-оформлювач О. А. 

Гугалова]. - Харьків : Фоліо, 2018. - 151, [9] с. - (Істини). 

 

У цій роботі Зигмунд Фройд вперше торкнувся питання 

дитячої сексуальності, розглянув природу статевого потягу і різних 

сексуальних відхилень – перверсій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.37 

159.923 

Ю50 

Юнг, Карл Густав. Архетипи і колективне несвідоме = Die 

archetypen und das kollektive unbewusste / Карл Густав Юнг ; з нім. 

пер. Катерина Котюк ; наук. ред. укр. вид. Олег Фешовець. - 2-ге 

вид. - Львів : Астролябія, 2018. - 607, [1] с. : іл. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - Бібліогр.: с. 551-579. - Прим.: с. 580-594. - Ім. 

покажч.: с. 595-607. 

 

Зібрання статтей, які були опубліковані у 1933-1955 роках і 

містять виклад вчення про колективний рівень несвідомої частини 

нашої психіки. 

 

 

Релігія 
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86.35(5ІНД) + 86.376(67) 

243.4-726.1(540.13)+273.4-726.1(680)](092) 

Д15 

Далай-Лама (Його Святість). Книга радості = The Book of Joy 

: вічне щастя в мінливому світі / Його Святість Далай-Лама ; 

архиєпископ Десмонд Тута ; за участю Дугласа Абрамса ; [пер. з 

англ. Т. Микитюк]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2019. - 398, [2] с.  

 

Ця книга написана лауреатами Нобелівської премії миру 

Тензіном Джацо, 14-го Далай-ламою та архієпископом Десмондом 

Туту. У ній автори обговорюють проблеми життєдіяльності радісного 

життя. 

 

 

 

 

 

 

 

86.42 

133.4:[259.43:398.47](721/727) 

К28 

Кастанеда, Карлос. Колесо часу = The wheel of time / Карлос 

Кастанеда ; [пер. з англ. А. Жищинської ; ред. Т. О. Небесна]. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 255, [1] с.  
 

Мудрість, пронесена крізь віки й зібрана на сторінках цієї 

книжки, відчиняє двері у магічний світ Карлоса Кастанеди. Роздуми 

письменника про людське життя та призначення, свободу, гармонію і 

самопізнання, пошук істини й власного шляху – заповітні ключі, 

здатні допомогти нам стати володарями свого часу та власної долі. 

 

 

 

 

 

 

 

86.375(4УКР) 

271.4-726.1(477)"19/20"Любомир Гузар 

О-60 

Опанасенко, Ольга. Любомир Гузар: [10+] / Ольга 

Опанасенко. - Київ : ІРІО, 2019. - 157, [3] с. : іл. - (Видатні українці. 

Люди, які творили історію). - Слов.: с. 144-147. - Хронол. покажч.: 

с. 148-153. - Літ.: с. 154-55. 

 

Історія життя Любомира Гузара, який пережив німецьку окупацію 

й став свідком безчинств енкаведистів, одначе жорстокість катів не 

вбила в його серці безмежної любові до людей. Він вивів українських 

греко-католиків із багаторічного підпілля й став патріархом 

Української греко-католицької церкви.  

 

 

Техніка 
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32.973 

004.43 

Д45 

Дікінз, Розі. Scratch. Кодування для майбутніх програмістів: 

[зрозуміле програмування для початківців : посібник] / Розі Дікінз, 

Джонатан Мелмот, Луї Стовел ; іл. Шо Нільсена ; пер. з англ. 

Нікіти Гордієнка ; [наук. ред. Ю. Гордієнка]. - Київ : КМ-БУКС, 

2019. - 95, [2] с. : кольор. іл. - Дод.: с. 92-95. - Покажч.: с. 96. 

 

Існує багато різних мов програмування, призначених для різних 

цілей. Зазвичай, спочатку вивчають Scratch – мову, розроблену для 

новачків у програмуванні. Scratch був створений для швидкого і 

простого застосування. Ця мова дозволяє швидко створювати 

програми, застосовуючи вже заготовлені блоки коду. 

 

 

 

 

 

32.973 

004.43 

С82 

Стоуел, Луї. Python. Кодування для майбутніх програмістів: 

[зрозуміле програмування для початківців : посібник] / Луї Стоуел, 

Розі Дікінс ; іл. Джона Дівола ; пер. з англ. Нікіти Гордієнка ; 

[наук. ред. Ю. Гордієнка]. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 95, [2] с. : 

кольор. іл. - Дод.: с. 92-95. - Покажч.: с. 96. 

 

Основи кодування – від використання простих понять (змінна, 

умова тощо) до застосування складних концепцій (цикли, підпрограми 

і т. п.) - подано в зрозумілому форматі. Виклад теоретичної частини 

супроводжується безліччю ілюстрацій і пояснень того, яким чином і 

завдяки чому працюють створювані коди. 

 

 

 

 

 

32.97 

004 

Т81 

Тужиков, Андрій. Коротка історія технологій, або Як зрозуміти 

свій гаджет / Андрій Тужиков ; іл. Наталки Сойко. - Чернівці : 

Чорні вівці : Кн. - XXI, 2018. - 110, [2] с. : іл. 

 

Штучний інтелект, нейроінтерфейс, біткоїни, "розумний" будинок, 

Інтернет речей – історія цих ідей розпочалася дуже давно. У цій книзі 

ми пройдемо цей шлях знову – від азбуки Морзе та радіохвиль до 

сучасного смартфона у вашій кишені, який має достатньо потужності, 

щоб спокійно керувати кількома космічними місіями. 

 

 

 

 Політологія 
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66.0 

321.01(091)(100) 

Б28 

Батлер-Боудон, Том. 50 видатних творів. Політика : свобода, 

рівність, влада : ідеї, що змінили уми людей, кн., що змінили світ : 

[огляд видат. пр.] / Том Батлер-Боудон ; [з англ. пер. Р. Клочко]. - 

Київ : КМ-БУКС, 2019. - 478, [2] с. - Літ.: с. 475-478.  

 

Книжка дає уявлення про твори провідних лідерів від Авраама 

Лінкольна й Вінстона Черчилля до Маргарет Тетчер, а також про твори, 

які змінили уми людей і світ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.4(4ВЕЛ)6-8 

32-051(410)(02.053.2)Течер(092) 

К72 

Костюченко, Ірина. Маргарет Тетчер: [10+] / Ірина 

Костюченко ; [вступ. слово І. Пінтосевича ; іл. О. Макарова]. - Київ 

: ІРІО, 2018. - : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для 

дітей). 

 

Як саме виник тремін "залізна леді", що став другим ім'ям однієї з 

найвпливовіших жінок у світі – Маргарет Тетчер? Про це та інші цікаві 

подробиці з її життя ви дізнаєтеся з цієї книги. 

 

Економіка 

 
 

 

65.29 + 32.973 

334.78:004]"20"(0.062) 

Г31 

Гелловей, Скотт. Велика четвірка = The Four : прихована ДНК 

Amazon, Apple, Facebook i Google / Скотт Гелловей ; [пер. з англ. М. 

Смагіної]. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 295, [1] с. - Прим.: с. 265-290. - 

Алф. покажч.: с. 291-295. 

 

За останніх двадцять років технологічні компанії-гіганти Apple, 

Amazon, Facebook і Google забезпечили людству більше можливостей 

для задоволення матеріальних потреб, спілкування, процвітання. 
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65.9(4УКР)290-80 

658(477) 

Д37 

10 успішних компаний. Нова якість підприємництва в 

Україні / О. Криштопа, Х. Бурдим ; [ред. М. Александрович ; авт. 

передм. О. Криштопа]. - Брустурів : Дискурсус, 2018. - 158, [2] с.  

 

Історії героїв книжки чудово ілюструють, як можна побудувати 

якісний та прибутковий бізнес в наших реаліях, попри війну, спадок 

“совка” та інші проблеми. 

 

Природничі науки 
 

 

 

46.73 

636.7(084) 

Б38 

Бедуайєр, Камілла де ла. 100 фактів про собак і цуценят: 

[цікаві факти, чудові іл., веселі вікторини, дотепні мал.] / Камілла 

де ла Бедуайєр ; [пер. з англ. К. Козачук ; голов. ред. В. 

Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 48 с. : кольор. іл. - Алф. 

покажч.: с. 48. 

 

Книжка знайомить дітей молодшого шкільного віку з 

представниками родини собакових. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.8 

611/612(084.1) 

В29 

Венблад, Матс. Ось як працює тіло людини всередині та зовні 

= Sa fynkar det, Kroppen inifran och ut : [для вундеркіндів] / Матс 

Венблад ; іл.: Оскар Йонссон, Андерс Нюберг, К'єлл Торссон, 

Філіппа Відлунд ; [пер. зі швед. С. Орлової]. - Харків : Vivat, 2019. 

- 99 с. : кольор. іл. - (Енциклопедії). - Алф. покажч.: с. 94-95.  

 

Тіло людини – надскладна конструкція. Щоб зрозуміти, як воно 

працює зсередини та зовні, треба збудувати його, поринувши у 

фантастичний світ клітин та органів. 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%94%D1%80,%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4,%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%81


 

28.5 

582+581](084) 

В45 

Вілліс, Кесі. Ботанікум / Кесі Вілліс ; іл. К. Скотт ; [ пер. з 

англ. А. Богоніс ; за ред. К. Міхаліциної]. - Львів : Вид-во Старого 

Лева, 2019. - 95, [1] с. : кольор. іл. - (Ласкаво просимо до музею). - 

Покажч.: с. 94-95.  

 

Розповідь про рослини лісів кам'яновугільного періоду, 

тропічних лісів, мангрових лісів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.632.9 

524.8 

В67 

Воллімен, Домінік. Професор Астрокіт і неосяжний космос = 

Professor Astro Gar`s Frontiers of Space / Домінік Воллімен ; 

дизайн та іл. Бена Ньюмена ; [пер. з англ. К. Міхаліцина]. - Львів 

: Вид-во Старого Лева, 2019. - 63, [5] с. : кольор. іл.  

 

Разом із мудрим професором Астрокотом можна дізнатись багато 

цікавого про планети, сонячну систему, галактики. 

 

 

 

 

 

 

 

28.169.3я2 

568.19(031-053.5)(084) 

Г46 

Гібберт, Клер. Дитяча енциклопедія динозаврів та інших 

викопних тварин = Chlidren`s Encyclopedia of Dinosaur / Клер 

Гібберт ; [пер. з англ. Я. О. Головченко ; наук. ред. В. Арєнєв]. - 

Харків : Vivat, 2019. - 126, [2] с. : кольор. іл. - (Енциклопедія). - 

Cлов.: с. 126-127. - Покажч.: с. 128. 

 

Енциклопедія дає унікальний шанс вирушити в подорож 

доісторичною Землею і познайомитись із найзагадковішими істотами 

на планеті. 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%81,%20%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%96
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD,%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80


 

22.632.9я2 

524.8(031) 

Ж51 

Железняк, Галина Василівна. Таємничий космос: [для дітей 

шк. віку] / Г. В. Железняк. - Харків : Талант : Юнісофт, 2019. - 95, 

[1] с. : кольор. іл. - (Енциклопедія для допитливих).  
Енциклопедія познайомить читачів з кометами, розповість 

найцікавіші факти про планети і супутники, зірки і пульсари, 

дивовижні небесні тіла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.6я2 

59(031-053.5) 

Л66 

Ліч, Майкл. Дитяча енциклопедія тварин = Children`s 

encyclopedia of animals / Майкл Ліч, Меріел Лленд ; [пер. з англ. 

О. Соколової ; голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Vivat, 2018. - 

128 с. : кольор. іл. - (Енциклопедії). - Слов.: с. 126-127.  

 

Енциклопедія дає унікальний шанс познайомитися з 

найзагадковішими мешканцями нашої планети. Юні читачі 

дізнаються багато нового про ссавців, земноводних, рептилій, птахів, 

риб і комах. Достовірні факти, яскраві ілюстрації та захопливі 

подробиці зроблять занурення у світ тварин незабутнім. 

 

 

 

 

 

 

  

 

28.693.35я2 

598.2(031) 

П87 

Птахи наших садків: 50 найвідоміших видів : міні-

енциклопедія / [пер. з англ. Н. Тучинської]. - Київ : КМ-БУКС, 

2019. - 56 с. : кольор. іл. - Глосарій: с. 56.  

 

За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50 

найвідоміших видів птахів. Ви дізнаєтеся про їхні основні ознаки та 

спосіб життя. 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%87,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB


 

22.632.8я2 

524.8(031-053.5) 

С71 

Сперроу, Джайлс. Дитяча енциклопедія космосу  = Children`s 

Encyclopedia of Spase / Джайлс Сперроу ; [пер. з англ. Головченко 

Я. О. ; голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Vivat, 2018. - 128 с. : 

кольор. іл. - (Енциклопедія). - Слов.: с. 126-127. - Алф. покажч.: с. 

128.  

 

Енциклопедія дає унікальний шанс вирушити в подорож у 

найвіддаленіші куточки Всесвіту, розкрити таємниці темної матерії, 

довідатись якомога більше про інші світи, краще пізнати нашу ніби 

знайому, але таку загадкову Землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.72 

572 

Х20 

Харарі, Ювал Ной. Людина розумна = Sapiens : історія 

людства від минулого до майбутнього / Ювал Ной Харарі ; [пер. з 

англ. Я. Лебеденка]. - 2-ге вид., випр. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 543, [1] с. : іл. - (New Uork Times Bestseller). - 

Бібліогр.: с. 542-543.  

 

Дослідження, яке ламає усталені 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. 

 

 

Культура 

 

 

 

71.1г(4УКР) 

008(477)(091) 

В12 

Ваврух, Марія. Нариси з історії української культури: 

архітектура, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно / Марія 

Ваврух, Роксоляна Гавалюк ; [худож.-оформ. І. Шутурма]. - Львів : 

Світ, 2018. - 223, [1] с. : іл. - Літ.: с. 219-222.  

 

Нариси знайомлять із українською архітектурою, живописом, 

скульптурою, малярством, музичною та театральною культурою, 

кіномистецтвом в історії їх розвитку. 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%83,%20%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%81
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%96,%20%D0%AE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%BE%D0%B9
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%85,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F


Наука 

 

 

72.4(0) 

001.894:316.422.44](100)"20" 

К15 

Кайку, Мічіо. Фізика майбутнього = Physics of the Future : як 

наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя 

у ХХІ ст. / Мічіо Кайку ; пер. з англ. Анжели Кам'янець ; [ наук. 

ред.: І. Вакарчук, В. Федоренко]. - 2-е вид. - Львів : Літопис, 2017. - 

431, [1] с. : іл. - (Світовий бестселер). - Прим.: с. 413-421. - Літ.: с. 

422-423. - Ім. покажч.: с. 424-431.  

 

Дослідження трьох наукових революцій: квантова, біогенетика і 

штучний інтелект, - що кардинально змінили світ в останні сто років, 

змінять наше життя в ХХІ сторіччі. 

 

Міфологія 

 

 

82(4УКР) 

398.22(477) 

Б90 

Буйських, Юлія Сергіївна. Жіночі образи української 

міфології. "Колись русалки по землі ходили..."/ Юлія Буйських. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 319, [1] с. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - Скор.: с. 265. - Літ.: с. 266-302.  

 

Ця книжка – поєднання наукової інтерпретації міфологічних 

вірувань і уявлень українців та “живих” усних текстів, записаних 

авторкою від носіїв традиції в різних регіонах України. Традиційні 

жіночі постаті української міфології проаналізовані разом із такими 

явищами культури, як народна релігійність і народна медицина. 

 

 

Літературознавство 
 

 

 

83.3(4УКР)6 

821.161.2'06.09(092)Драй Хмара 

Д72 

Михайло Драй-Хмара / Нац. акад. наук України, Ін-т літ. ім. 

Т. Г Шевченка ; передм., упоряд. текстів та прим. Сергія 

Гальченка ; [худож.-оформлювач А. В. Нотова]. - Харків : Фоліо, 

2018. - 498, [5] с. - (Митці на прицілі). - Текст: укр., рос. - Прим.: с. 

457-481. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

До книги увійшли вибрані твори поета, перекладача М. Драй-

Хмари, а також щоденникові записи, листи до родини, нарис 

"Українці", автобіографії. Подано тексти матеріалів слідчої справи за 

так звану контрреволюційну діяльність. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83,%20%D0%9C%D1%96%D1%87%D1%96%D0%BE
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Художня література 
 

 

84(4НІМ)6-4 

821.112.2'06-94=161.2 

А69 

Анонім. Жінка в Берліні / Анонім ; пер. з нім. Роксоляна 

Свято. - Київ : Комора, 2019. - 299, [5] с. - Бібліогр. в підрядковій 

прим.  

 

Автобіографічна книжка німецької журналістки Марти Гіллерс, в 

якій вона описує події від 20 квітня до 22 червня 1945 року в Берліні. 

Особливу увагу авторка звертає на масові зґвалтування німецьких 

жінок представниками Червоної армії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(0)-4 

821(100)'06-343-93(082)=161.2 

А92 

Атлас казок = The Atlas of Fairy Tales / іл. Клаудії Бордін ; 

[пер. з англ. Т. Кузьменко]. - Київ : Книголав, 2018. - 45, [3] с. : 

кольор. іл. - (Дитяча полиця). 

 

В книжці зібрано 8 казок: “Чарiвник Країни Оз”, “Гензель i 

Ґретель”, “Красуня i Чудовисько”, “Алiса в Країнi Чудес”, 

“Бiлоснiжка”, “Пiтер Пен”, “Русалонька”, “Пiноккiо”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4РОС)6-4 

821.161.1'06-311.6=161.2 

Б12 

Бабченко, Аркадій. Війна = Война : т1ом / Аркадій Бабченко ; 

пер. [з рос.] Тамара Клюкіна. - 4-е вид. - Київ : BookChef : Форс 

Україна, 2018. - 399, [1] с. - Прим.: с. 399-400.  

 

Збірка нарисів “Війна” – історія, що вражає чесністю опису 

буднів чеченської кампанії. Це розповідь про те, як війна калічить 

долю одних людей і висвітлює кращі риси інших. 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-343-93(081) 

Б72 

Бо, Татуся. Де народжуються плюшеві ведмедики?: [для 

читання дорослими дітям / Татуся Бо ; іл. С. Балух]. - Харків : 

Vivat, 2018. - 45, [3] с. : кольор. іл. - (Казки для маленьких 

чомучок).  

 

І кому ж не кортіло дізнатися, як з’явився на світ його 

іграшковий друг? Виявляється, неподалік існує чарівна країна, в якій 

чудова тітуся Натуся із помічниками створює найкращі м’які іграшки. 

І саме туди відправляється маленька дівчинка з мамою. Гайда за 

ними! 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-93-341 

Б72 

Бо, Татуся. Тортик для котика: [для читання дорослими 

дітям] / Татуся Бо ; [іл. С. Я. Балух]. - Харків : Vivat, 2019. - 41, [7] 

с. : кольор. іл. - (Казки для маленьких чомучок).  

 

"Тортик для котика" – найсолодша книжечка, бо розповідає, як 

народжуються тортики й цукерки. Для усіх креативних батьків та 

їхніх талановитих дітей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7CПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

Б87 

Браун, Ден. Втрачений символ = The Lost Symbol: роман / Ден 

Браун ; [пер. з англ. В. Горбатько]. - Друге вид. - Харків : Клуб 

сімейн. дозвілля, 2019. - 606, [2] с. : іл.  

 

Захоплюючий трилер, від якого не можливо відірватись. Нові 

пригоди Роберта Ленгдона знову пов’язані із таємничим орденом та 

багатовіковою загадкою. Цього разу він намагається врятувати свого 

друга, одного із головних масонів Америки. 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8F
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8F
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31 

В48 

Винничук, Юрій Павлович. Нічний репортер: [роман] / Юрій 

Винничук ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - 

Харків : Фоліо, 2019. - 234, [6] с.  

 

Події роману відбуваються у Львові в 1938 році. Журналіст 

Марко Крилович, якого прозвали “нічним репортером” за його нічні 

репортажі з життя міського дна, береться розслідувати вбивство 

кандидата в президенти міста. При цьому він потрапляє в 

різноманітні як любовні, так і кримінальні пригоди, інколи 

ризикуючи життям. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. Темні часи = The darkest hour : [для серед. шк. 

віку]. [Кн. 6] / Ерін Гантер ; пер. з англ.: Катерини Дудки та 

Остапа Українця ; оформ. Олега Панченка. - Харків : АССА, 

2018. - 318, [2] с. - (Коти-вояки). Цикл "Пророцтва починаються". 

 

Новий провідник Громового Клану разом із даром дев’яти життів 

отримує від пращурів-вояків загрозливе застереження: "Лев із тигром 

зустрінуться в битві, і кров запанує над лісом". Що означають пророчі 

слова Зореклану? 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. Небезпечний шлях = A dangerous path : [для 

серед. шк. віку]. [Кн. 5] / Ерін Гантер ; пер. з англ.: Катерини 

Дудки та Остапа Українця ; оформ. Олега Панченка. - Харків : 

АССА, 2018. - 332, [4] с. - (Коти-вояки). Цикл "Пророцтва 

починаються". 

 

Лютий ворог став сильним і могутнім, як ніколи. Але Вогнесерду 

немає звідки чекати допомоги. Його Клан ще не оговтався після 

страшної пожежі, а провідниця знесилена і втратила віру. До того ж у 

лісі з’являється нова загроза, яка може знищити усіх котів Громового 

Клану. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BD


 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. Північ = Midnight : [для серед. шк. віку]. [Кн. 1] 

/ Ерін Гантер ; пер. з англ.: Катерини Дудки та Остапа Українця ; 

оформ. Олега Панченка. - Харків : АССА, 2019. - 316, [4] с. - 

(Коти-вояки). Цикл "Пророцтва починаються". 

 

Четверо котів із різних Кланів отримують загадкове пророцтво: 

вони мають разом вирушити в далеку подорож і почути, що їм 

скаже північ. Та чи правильний вибір зробили Зоряні предки? Чи 

зможуть обрані коти забути про власні суперечки і зрозуміти, що 

тепер майбутнє всього лісу в їхніх лапах? 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. На волю! = Into the wild : [для серед. шк. віку]. 

[Кн. 1] / Ерін Гантер ; пер. з англ.: Катерини Дудки та Остапа 

Українця ; оформ. Олега Панченка. - Харків : АССА, 2019. - 302, 

[2] с. - (Коти-вояки). Цикл "Пророцтва починаються". 

 

У хащах незайманого лісу дикі племена котів відчайдушно 

змагаються за свою територію і за право вижити. Що станеться з 

рудим хатнім котиком, який опинився в самісінькому центрі цих 

котячих війн? 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4НІМ)6-4 

821.112.2'06-4(081)=161.2 

Г24 

Гаусс, Карл-Маркус. Європейська абетка/ Карл-Маркус 

Гаусс ; з нім. пер. Юрко Прохасько. - Чернівці : Книги - XXI, 

2018. - 188, [4] с. 

 

Автор іронічно перевертає з боку на бік понад 30 понять, поки 

вони не зрадять свого прихованого значення – це справжній 

підручник для скептичних європейців. Запрошення до мандрівки 

континентом, незвіданішим і суперечливішим, ніж підозрюють ті, хто 

невпинно про нього роздумує. 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81


 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'06-31-93=161.2 

Г29 

Гейман, Ніл. На щастя, молоко = Fortunately, The Milk : [для 

мол. та серед. шк. віку] / Ніл Гейман ; іл. Кріса Рідделла ; пер. [з 

англ.] Бурштини Терещенко. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 144 , [16] 

с. : іл.  

 

Ця чудернацька історія трапилася за абсолютно банальних 

обставин. У будинку закінчилося молоко. Мама у відрядженні, тато - 

за головного. Саме він змушений плентатися до магазину. Але 

дорогою його викрадають ... справжнісінькі інопланетяни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4НОР)6-4 

821.113.5'06-31=161.2 

Г68 

Гордер, Юстейн. Різдвяна містерія / Юстейн Гордер ; [з норв. 

пер. Наталія Іліщук]. - Львів : Літопис, 2019. - 250, [2] с.  

 

Відомий норвезький письменник Юстейн Ґордер у своїй книжці 

майстерно передає неповторну атмосферу очікування Різдва 

Христового. Хлопчик Йоаким проживає і переживає біблійну історію 

за допомогою магічної мандрівки крізь час і простір у Вифлеєм, коли 

там сталася радісна новина – народилося Дитятко Ісус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА) 

821.133.1'06-341-93=161.2:741.5 

Д29 

Дельпорте, І. Чорні смурфи: [три історії про смурфиків від 

Peyo : комікс : для дорослих та дітей шк. віку] / І. Дельпорте, 

Пейо ; [пер. з фр.: А. Поритко, М. Войцеховський ; іл. Пейо]. - 

Львів : Ірбіс Комікси, 2018. - 64 с. : кольор. іл. - (Смурфики від 

Peyo - Комікс ; 1).  

 

Далеко-далеко звідси розташована чарівна країна, де в селищі 

Смурфидолі, біля річки Смурфки живуть дивовижні маленькі істоти – 

смурфики. Вони все роблять разом і в усьому слухаються Тата 

Смурфика. 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9D%D1%96%D0%BB
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5,%20%D0%86.


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31-93 

Д36 

Дерманський, Сашко. Мері: [повість ; для мол. та серед. шк. 

віку] / Сашко Дерманський ; [ред. І. Малкович]. - Київ : А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 188, [4] с. : іл.  

 

Звичайна сім'я, звичайне життя… І ось одного дня довкола 

починають коїтися дуже дивні речі. І що далі, то дивніші й 

небезпечніші. Може б, усе якось владналося, якби, наче сніг на 

голову, на них не звалилася бігова лошиця Мері, а за нею криничник 

Мефодій і підступний пан Вихиляс... 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31-93 

Д36 

Дерманський, Сашко. Бабуся оголошує війну: [друга книжка 

пригод вужа Ониська] / Сашко Дерманський ; мал. Валентини 

Богданюк. - 6-е вид. - Вінниця : Теза, 2018. - 151, [9] с. : іл.  

 

Так повелося в світі, що всі бабусі дуже лагідні та сумирні. 

Одначе коли підлий лісник винищує молоді деревця заради наживи, 

огидні пацюки захоплюють у полон безневинну жабку, а підступний 

приблуда космічний посмітюх занапащує все живе на Землі, тоді 

Ониськова бабуся Катастрофа хвацько перев’язує хустинку на кшталт 

бандани і оголошує негідникам війну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ) 

821.111'06-322.4-93=161.2 

Д62 

Дойль, Артур Конан. Спілка рудих : оповідання : [для серед. 

шк. віку] / Артур Конан Дойль ; пер. з англ. Володимир Панченко 

; худож. Сергій Позняк. - Київ : Рідна мова, 2018. - 117, [3] с. : іл. - 

(Класна класика).  

 

Артур Конан Дойль – класик англійської та світової літератури. 

До цієї книжки увійшло три його знаменитих оповідання про 

приватного детектива, знаменитого Шерлока Холмса та його друга 

Ватсона.  

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD


 

84(4УКР-4ЗАК)6 

821.161.2(477.87)'06-34 

Д71 

Дочинець, Мирослав Іванович. Світло семи днів : маленькі 

історії для душі / Мирослав Дочинець ; [худож. оформ. А. Лагути ; 

ред. О. Козоріз]. - Мукачево : Карпат. вежа, 2019. - 203, [5] с.  

 

 Це маленькі історії про велике, значуще, вічне. Це – наближення 

до істин, огорнутих у живе слово, які не просто щось виражають, а 

направду вражають. Це - спроба в хаосі життя пізнати заповідану нам 

радість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЗАК)6 

821.161.2(477.87)'06-32-93(081) 

Д71 

Дочинець, Мирослав Іванович. Напутні дари  для дітвори від 

карпатського мудреця Андрія Ворона: [для дітей мол. та серед. 

шк. віку] / Мирослав Дочинець ; [худож. оформ. Р. 

Дорожникової]. - Мукачево : Карпат. вежа, 2017. - 171, [1] с. : іл. 

 

Андрій Ворон – карпатський мудрець-довгожитель. Прожив 

довге і насичене життя, помер на 104 році життя від нещасного 

випадку. Книга розрахована на дітей молодшого та середнього 

шкільного віку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-31=161.2 

Д72 

Драйзер, Теодор. Стоїк / Теодор Драйзер ; [пер. з англ. О. А. 

Юдін ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова]. - Харків : Орбіта, 

2017. - 378, [4] с. - Дод.: с. 373-377.  

 

Третій, заключний роман легендарної “Трилогії бажання”, 

масштабної розповіді про запаморочливу кар’єру фінансиста, в 

основу якої покладено історію життя американського мільйонера 

Чарлза Йєркса. 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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84(4УКР) 

821.161.2'06-94 

Ж79 

Жолдак, Богдан. Під зіркою Лукаша / Богдан Жолдак ; Нац. 

ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманітар. дослідж., 

Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. - Київ 

: Дух і літера, 2018. - 318, [2] с. : фот. - (Постаті культури / редкол.: 

О. Сінченко (голов. ред.)).  

 

Його називали Моцартом українського перекладу. Ця книжка про 

Миколу Лукаша – великого характерника і скромника, що за життя 

став легендою. В основі книги – правдиві свідчення, переплетені 

численними невідомими фактами, дослідженнями й світлинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ФРА) 

821.133.1'06-341-93=161.2:741.5 

Ж81 

Жос, Ален. Загублене містечко: [п'ять історій про смурфиків 

від Peyo : комікс : для дорослих та дітей шк. віку] / Ален Жос, 

Люк Партхунс ; мал. А. Морі [та ін.] ; розбарвлення П. Маддалені 

; [пер.: А. Поритко, М. Войцеховський]. - Львів : Ірбіс Комікси, 

2018. - 48 с. : кольор. іл. - (Смурфики від Peyo - Комікс ; 2).  

 

У коміксі 5 історій, які об’єднані однією темою – відкриттям 

смурфиками Загубленого містечка, де мешкають дівчата-смурфки та 

різні дивні та небезпечні істоти. Щоб не потрапити в халепу, 

смурфики повинні допомагати один одному і діяти, як одна команда. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31(081) 

І-19 

Іваничук, Роман Іванович. Місто : повісті / Роман Іваничук ; 

[упоряд.: Н. Л. Бічуя, В. В. Габор, Н. Р. Іваничук ; худож.-

оформлювач В. М. Карасик ; прим. В. В. Габора]. - Харьків : 

Фоліо, 2019. - 248, [8] с. - Прим.: с. 248-249. - У змісті: Сьоме небо.  

 

До книги увійшли дві повісті, об’єднані між собою за тематикою. 

“Сьоме Небо” розповідає про перші дні Другої світової війни у 

Карпатах. У повісті “Місто” автор досліджує зміни, які відбуваються 

у психології галичан за роки радянської влади. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA,%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%BE%D1%81,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2(430)'06-94(081) 

К30 

Качуровський, Ігор Васильович. Спомини і постаті / Ігор 

Качуровський ; упоряд., [авт. передм., авт. прим.] Олена 

Бросаліна. - Київ : Кліо, 2018. - 606, [2] с. : іл. - Дод.: с. 552-602. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. До 100-річчя від дня народж. 

 

Ця "малоформатна" мемуарна проза віддзеркалює найяскравіші 

епізоди життя Ігоря Васильовича Качуровського. Чимало сторінок 

видання присвячено талановитим людям культури й науки, з якими 

авторові пощастило спілкуватися в еміграції. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

К38 

Кідрук, Макс. Твердиня: роман / Макс Кідрук. - Харків : 

Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 554, [4] с. : іл.  

 

Група з п'ятьох студентів дізнається про легендарне місто Пайтіті 

та вирушає на канікулах на його пошуки в Перу. Згідно з легендами, 

там індіанці в давнину заховали незліченні скарби. Але також легенди 

стверджують, що звідти ніхто не повертався живим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-32(081) 

К38 

Кідрук, Макс. Заради майбутнього : оповідання / Макс 

Кідрук. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 300, [4] с. : іл.  

 

Ця книга не про ядерну зиму, тотальне винищення людства чи 

який-небудь інший апокаліпсис. "Заради майбутнього" – це збірка 

різних історій. У ній є все: гумор, техно, містика, гостросоціальні та 

гумористичні оповідання. 

 

 

 

 

  

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

К38 

Кідрук, Макс. Жорстоке небо: роман / Макс Кідрук ; [худож. 

Д. Ластовка ; передм. А. Любки]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2018. - 604, [3] с. : іл.  

 

В аеропорту Париж-Північ сталася трагедія – зазнав катастрофи 

український літак “ААРОН 44”. Для вивчення місця трагедії та 

з’ясування причин прибула донька його конструктора, Діана Столяр. 

Дівчина намагається будь-що дізнатися правду та розкрити таємницю 

авіакатастрофи, не здогадуючись, що розслідування може обійтися їй 

надто дорого… 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

К38 

Кіз, Деніел. Таємнича історія Біллі Міллігана = The Minds of 

Billy Milligan : роман / Деніель Кіз ; [пер. з англ. О. Стусенко]. - 

Третє вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 508, [4] с.  

 

Таємнича історія, яка ґрунтується на реальних подіях. Деніел Кіз 

майже два роки особисто спілкувався з Біллі у психіатричній лікарні, 

а також з усіма, хто був причетний до цієї загадкової справи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

К41 

Кінг, Стівен. Кладовище домашніх тварин = Pet sematary : 

роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ.: А. Пітика і К. Грицайчук]. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 397, [3] с.  

 

Улюбленого кота сім`ї Луїса збила вантажівка. Приятель 

пропонує поховати його на старому індіанському кладовищі. А вранці 

кіт повертається додому. Виявляється, домашніх улюбленців можна 

повернути з того світу. Що станеться, коли хтось спробує поховати 

там людину... 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%B7,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B5%D0%BB
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD


 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

К41 

Кінг, Стівен. Історія Лізі = Lisey's story : роман / Стівен Кінг ; 

пер. [з англ.] Віктора Шовкуна. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2019. - 617, [4] с.  

 

Покійний чоловік Лізі, Скот Лендон, був відомим письменником. 

Після його смерті літературознавці будь-що прагнуть заволодіти 

творчими доробками Скота. Та коли жінка береться за впорядкування 

творів покійного, то розуміє, що в житті Скота було дещо жахливе, 

моторошне. Ким насправді був Скот? 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

К41 

Кінг, Стівен. Аутсайдер = The outsider : роман / Стівен Кінг ; 

пер. з англ. Анастасії Рогози. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2019. - 586, [4] с.  

 

Террі – тренер молодіжної бейсбольної команди, викладач 

англійської, чоловік та батько двох доньок. А ще він – убивця. Але у 

Террі – залізобетонне алібі: на момент убивства він перебував у 

іншому місті. Та як людина може бути у двох місцях одночасно? Що 

відбувається в містечку? Тут живе дещо жахливе. Те, що нарешті 

скинуло з себе маску людини та почало свої криваві жнива… 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

К41 

Кінг, Стівен. Воно = It : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ.: О. 

Красюка, С. Крикуна, А. Рогози]. - Харьков : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 1340, [3] с. : іл.  

 

Воно – це пекельна істота, що наче випірнула з нічних 

кошмарів. Воно живиться людським страхом… Колись давно семеро 

підлітків змогли Його перемогти. Але майже тридцять років по 

тому Воно повертається, щоб помститися. І вже дорослі друзі мають 

вступити в нову битву зі Злом… 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD


 

821.111'06-31-93(081)=161.2 

К42 

Кіплінг, Редьярд. Як і чому : казки : [для ст. дошк. та мол. 

шкіл. віку] / Редьярд Кіплінг ; пер. з англ. Леоніда Солонька ; 

мал. Сергія Артюшенка. - Київ : Веселка, 2018. - 109, [3] с. : іл.  

 

З розумними і легковірними, добрими і лихими, наївними і 

підступними, чемними і невихованими мешканцями індійських 

джунглів, африканських саван, морів і річок, Африки, Австралії та 

півдня Азії знайомить читачів збірка казок відомого англійського 

письменника і мандрівника Редьярда Кіплінга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)5/6-4 

821.111'06-311.2=161.2 

К42 

Кіплінг, Редьярд. Книга джунглів = The jungle book / Редьярд 

Кіплінг ; пер. з англ. Марії Головко. - Київ : Знання, 2017. - 207, 

[1] с. - (English Library).  

 

Оповідання про хлопчика Мауглі-Жабеня, про відважного 

мангуста Ріккі-Тіккі-Таві, допитливого тюленя Котика чи погонича 

слонів Тумаї – усе це історії про дружбу й вірність, про підтримку та 

осягнення законів співіснування між людьми і звірами, в яких автор 

проводить вдалі паралелі між світом тварин і нашим суспільством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(7БРА)6-44 

821.134.3(81)'06-312.2=161.2 

К57 

Коельйо, Пауло. Відьма з Портобелло: роман / Пауло Коельйо 

; [пер. з португ. В. Шовкуна]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2018. - 298, [6] с.  

 

Шерін – донька циганки Ліліани з Румунії. Її вдочерила 

аристократична родина і вони разом переїхали до Лондона. Коли 

Шерін подорослішала, то зрозуміла, що не така, як усі, бо має 

містичний дар і є обраною. Дівчина прийшла в цей світ із особливим 

призначенням – змінити його. 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3,%20%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE,%20%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31-93(081) 

К59 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Пригода на Геловін: повісті 

/ Андрій Кокотюха ; [худож.-оформлювач В. С. Печеник]. - Харків 

: Бібколектор, 2019. - 91, [5] с.  

 

Надзвичайні пригоди двох восьмикласників – Максима Білана і 

Дениса Черненка, які до тих пір майже не віталися, - привели до 

несподіваного результату: хлопці потоваришували. А подальші події 

ще раз довели незаперечність народної мудрості: вірний друг – то 

найбільший скарб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.6 

К59 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Чорний ліс : укр. хроніки 

1943 р. : роман / Андрій Кокотюха ; [передм. І. Патриляка]. - 

Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 298, [3] с.  

 

Роман присвячено невеликому епізодові тривалого та 

напруженого українсько-російського протистояння – боротьбі 

українських повстанців і радянських партизанів під час німецької 

окупації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.6 

К59 

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Багряний рейд: роман / 

Андрій Кокотюха ; [передм. І. Патриляка]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 283, [3] с.  

 

Максим Коломієць, колишній вязень ГУЛАГу, стає командиром 

рейдової групи УПА, яка з Волині скеровується на схід України. 

Група має завдання вербувати невдоволених радянським режимом 

людей, займатися агітаційною роботою, аби підготувати збройне 

повстання проти “совєтів”. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-32(082) 

К67 

Корній, Дара. Поруч з тобою: збірка / Дара Корній, Наталка 

Доляк, Міла Іванцова. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2019. - 223, [1] с.  

 

До збірки увійшли оповідання трьох українських авторок. Це 

історії про нас, про тих, хто поруч та кого немає; про коханих, про 

близьких та друзів; про тих, кого втрачаємо, і тих, кого знаходимо в 

круговерті життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31 

К92 

Купріян, Ольга. Щоденник Лоли: якщо ти читаєшь 

цей щоденник, нікому про це не кажи! : за мотивами серіалу 

#Школа / Ольга Купріян. - Київ : Книголав, 2018. - 205, [3] с. - 

(Полиця бестселер).  

 

Книжка-приквел “Щоденник Лоли” розповість, через які 

випробування пройшла Лола на шляху до популярності. Як вона 

пережила розставання з коханим? Чому не любить школу? Дізнатися 

про її таємне життя можна лише відданим та щирим друзям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Л63 

Лис, Володимир Савович. В'язні зеленої дачі: роман / 

Володимир Лис. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 266, [4] с.  

 

Як же не хотілося молодому економістові Юрку їхати в той 

невідомий Вербівськ! Ще й дивне попередження від незнайомки про 

те, що там він потрапить до жорстокої банди. Пророцтво справдиться 

через роки, в незалежній Україні, коли вже солідний бізнесмен Юрій 

отримає анонімного листа із вимогою відновити сумнозвісну зелену 

дачу. 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Л63 

Лис, Володимир Савович. Країна гіркої ніжності: роман / 

Володимир Лис. - 4-е вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 

363, [3] с. На обкл. зазнач.: Від володаря премії "Ґранд-коронація 

слова" за найкращий роман десятиріччя. 

 

Три жінки, три нелегкі долі, три шляхи до кохання... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Л63 

Лис, Володимир Савович. Соло для Соломії: роман / 

Володимир Лис ; [передм. Т. Прохаська]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 363, [3] с. - (Від Золотого письменника України).. 

На обкл. зазнач.: Від володаря премії "Ґранд-коронація слова" за 

найкращий роман десятиріччя. 

 

Вона йде за покликом серця, помиляється сама й легко пробачає 

помилки іншим, сходить на самий верх величі людського духу та 

падає у безодню засудження оточуючих… Карколомні події ХХ 

століття – війна, примусова колективізація – події, що назавжди 

змінили не тільки людей, а й Україну. А як щодо історії однієї 

людини, жінки, котра прагла звичайного земного щастя? 

 

 

 

 

 

 84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Л63 

Лис, Володимир Савович. Графиня : роман / Володимир Лис. 

- 2-е вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 219, [3] с. - (Від 

Золотого письменника України).  
 

У провінційного художника Платона Лемещука в один день 

зникають усі картини. Він збентежений, має знайти свої картини, 

але… Життя всього містечка раптом перевертається: дивні події, 

жорстокі вбивства, схожі на ритуальні. Художник прагне знайти 

розгадку цих таємниць і розуміє, що всі ниточки ведуть до давнього 

портрета графині Венцеслави. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(7CПО)6-44 

821.111(73)'06-311.3=161.2 

М14 

Майєр, Стефані. Аптекар = The Chemist : роман / Стефані 

Майєр ; [пер. з англ. Ю. Григоренко]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 525, [3] с.  

 

Героїня твору – одна з найкращих секретних агентів, вона 

працює на владу США, але про це ніхто не знає. Вона може подолати 

вбивць за допомогою крихітних шприців та коштовностей у якості 

зброї. Єдина людина, якій вона довіряє – мертва. На кону власне 

життя... 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-311.6-93 

М19 

Малик, Володимир Кирилович Таємний посол: тетралогія : 

[для серед. і ст. шк. віку] / Володимир Малик. - Київ : КМ-БУКС, 

2017 . 

Т. 1, кн. 1 : Посол Урус-шайтана ; кн. 2 : Фірман Султана. - 

574, [2] с.  

 

У тетралогії "Таємний посол" розповідається про боротьбу 

українського народу проти турецько-татарських загарбників у другій 

половині XVII століття, про трагічні події в Україні після 

Чигиринських походів та оборону Відня влітку 1683 року. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

84(7СПО)6-44 

821.111(73)'06-312.9=161.2 

М29 

Мартін, Джордж Р. Р. Вогонь і кров = Fire & Blood : За триста 

років до "Гри престолів" : (Історія Таргарієнів) / Джордж Р. Р. 

Мартін ; [пер. з англ. Н. Тисовської ; худож. Д. Вітлі]. - Київ : КМ-

БУКС, 2019. - 657, [16] с. : іл. 

 

“Вогонь і кров” оповідає історію дому Таргарієнів від часів 

легендарного Ейгона Завойовника, творця Залізного трону, й аж до 

громадянських воєн, які мало не призвели до розколу династії. 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%94%D1%80,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%20%D0%A0.%20%D0%A0.


 

84(4УКР)6 

821.161.2 

М33 

Матіос, Марія. Черевички Божої Матері: вирвана сторінка з 

буковинської саги / Марія Матіос ; [худож. С. Іванов]. - Л. : 

Піраміда, 2013. - 206, [2] с. : фот., іл.  

 

У повісті розповідається про трагічну буковинську історію 

червня-липня 1941 року, в якій головна героїня дванадцятирічна 

Іванка Борсук вже добре розуміє, що таке Добро і Зло. Бездоганне 

знання гуцульських вірувань і народних традицій, людської 

психології та історичних фактів дозволяє автору відтворити особливу 

драму ХХ століття. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-4 

М36 

Махно, Василь. Околиці та пограниччя : вибрані есеї 2011-

2018 / Василь Махно. - Київ : Yakaboo Publishing, 2019. - 236, [4] с. 

: світлини.  

 

Збірка есеїв українського письменника Василя Махна, який уже 

майже два десятиліття мешкає у Нью-Йорку. Твори розповідають про 

втрати та кохання, про міста, про узбережжя, про околиці, 

про пограниччя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР) 

821.161.2'06-94:929(477)"19/20"(092)Сенцов 

М61 

Мимрук, Олександр Віталійович. Олег Сенцов: [спогади, 

уривки кн., сценарії до фільмів, протоколи допитів] / Олександр 

Мимрук ; [худож.-оформлювач О. А. Гугалова]. - Харків : Фоліо, 

2017. - 394, [3] с.  

 

Про кінорежисера, сценаріста, письменника, громадського 

діяча Олега Геннадійовича Сенцова. 

 

 

  

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%81,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-312.2 

М81 

Мосендз, Леонід Маркович. Останній пророк: [роман] / 

Леонід Мосендз ; [упоряд., авт. післямови І. Дзюба ; вступ. ст.: Е. 

Соловей, Б. Кравців ; ред.: О. Бойко, Ю. Медюк]. - Київ : Либідь, 

2018. - 541, [3] с. - Слов.: с. 490-500.  

 

Цей твір є ідеологічним романом про боротьбу єврейського 

народу за національне й духовне визволення від римського гніту. 

Основою для сюжету стала Біблійна історія життя Іоанна Хрестителя, 

або Єгоханана. Цей твір надзвичайно реалістичний, а образи Єгоханана 

та інших героїв несуть у собі секуляризаційні елементи. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4НОР=УКР)6-44 

821.111(481)'06-312.4=161.2 

Н55 

Несбьо, Ю. Макбет = Macbeth : [роман] / Ю Несбьо ; [пер. з 

англ. В. Горбатька]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 599, [1] с.  

 

Події роману, який є новітнім переосмисленням відомої п'єси 

Шекспіра, розгортаються в повоєнний час у занедбаному 

індустріальному місті, де місцева поліція безуспішно бореться з 

наркоторгівлею. Новий начальник поліції Дункан – ідеаліст із 

далекосяжними планами. Він стає чи не єдиною надією городян, 

втомлених беззаконням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4НОР)6-44 

821.113.5'06-31=161.2 

Н55 

Несбьо, Ю. Кров на снігу II. Ще більше крові = Blood on snow 

II. More blood : [роман] / Ю Несбьо ; [пер. з нор. В. Чайковського ; 

худож.-оформлювач Р. В. Варламов]. - Харків : Фоліо, 2018. - 281, 

[7] с. - (Карта світу). 

 

Що чекає на кілера-невдаху, який власноруч не в змозі вбити 

людину і йому самому доводиться переховуватися від кулі найманого 

вбивці? Звичайно ж – смерть. Однак Бог чомусь пожалів Ульфа і дав 

йому шанс вижити, ба більше – на Далекій Півночі, серед саамів, він 

знайшов своє кохання й навіть родину. Та чи вдасться йому зберегти 

це? 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B7,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%8C%D0%BE,%20%D0%AE.
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%8C%D0%BE,%20%D0%AE.


 

84(4ВЕЛ)5-44 

821.111'06-311.2=161.2 

О-76 

Остін, Джейн. Чуття і чуттєвість = Sense and sensibility / 

Джейн Остін ; пер. з англ. Галини Пехник ; [ред. С. Торба]. - Київ 

: Знання, 2018. - 431, [1] с. - (English Library).  

 

Історії кохання двох сестер Дешвуд: розсудливої Елінор, що 

завжди зважає на здоровий глузд і норми пристойності, та 

імпульсивної Маріанни, котра не соромиться палкості своїх почуттів і 

йде за покликом серця. Такі різні характери і такі ж неоднакові 

реакції на виклики, які кидає їм доля, але в душі кожної з них не 

згасає надія на краще майбутнє. 

 

 

 

 

 

  

 

84(83НОЗ)6-4 

821.111(931)'06-31-93:741.52=161.2 

О-97 

О' Нілл, Кейті. Принцеса + принцеса: довго і щасливо : [граф. 

роман] / Кейті О' Нілл ; [ред. Арі Ярвуд ; пер. з англ. Я. Стріхи]. - 

Київ : Рідна мова, 2019. - 53, [2] с. : іл. - (Дитячі комікси). 

 

Коли звитяжна принцеса Аміра порятувала добросердну 

принцесу Сейді з вежі, жодна з них не чекала, що здобуде при цьому 

справжню подругу. У ході мандрів королівством і незліченних пригод 

вони розуміють, що помагають одна одній стати кращими. Якщо вони 

об’єднають зусилля і знання, то завдяки своїм доброті та відвазі 

здолають найзапеклішого ворога: заздрісну чарівницю, яка точить зуб 

на Сейді. 

 

 

 

 

  

  

 

84(7СПО)5-44 

821.111(73)'06-31=161.2 

П93 

П'юзо, Маріо. Сицилієць = The sicilian : роман : [16+] / Маріо 

П'юзо ; пер. з англ. Олени Оксенич. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2018. - 396, [4] с. 

 

Легендарний Майкл Корлеоне під час свого вигнання на Сицилію 

отримує від батька завдання – вивезти до США Сальваторе “Турі” 

Ґільяно. Він відомий як італійський Робін Гуд, що прагне звільнити 

простих людей від панування мафії та продажної влади. На 

італійського Робіна Гуда розпочинають полювання: впіймати живим, 

а ще ліпше – мертвим. Чи встигне Майкл Корлеоне врятувати 

Ґільяно? Його вороги – наймогутніші люди Сицилії… 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%27%20%D0%9D%D1%96%D0%BB%D0%BB,%20%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%96
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%27%D1%8E%D0%B7%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE


 

84(4УКР) 

821.161.2'06-32(081) 

Р98 

Рябчук, Микола. До Чаплі на уродини та інші львівські 

оповідання / Микола Рябчук ; [худож. оформ. А. Кіся]. - Львів : 

Піраміда, 2017. - 225, [3] с. - (Приватна колекція).  

 

До цієї книги оповідань Миколи Рябчука, одного з чільних 

представників українського прозового андеграунду 70-х рр. XX ст., 

увійшли найкращі твори його львівського періоду. У центрі його 

оповідань зображено трагедії маленької людини у тоталітарному 

суспільстві, які залишаються актуальними й для нашого часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31 

С45 

Скрябін, Кузьма. Я, Паштєт і Армія/ Кузьма Скрябін ; 

[худож.-оформлювач Г. В. Кісель]. - Харків : Фоліо, 2018. - 221, [3] 

с. : фот. - (Графіті).  

 

Ця книга написанa відомим українським співакoм Андрієм 

Кузьменком (Кузьмою). Це розповідь про армійського друга Кузьми - 

Пaштета (Сергія Павлова), який пoтрапив до армії через проблеми з 

деканом в університеті. Книга наповнена армійськими буднями та 

гумором. 

 

 

 

 

 

  

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-31(081) 

С60 

Соловей, Елеонора. Притча про поетів: ще чотири маленькі 

евристичні повісті : трохи спогадів / Елеонора Соловей ; Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманітар. дослідж. 

НАУКМА, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. 

єврейства. - Друге вид. - Київ : Дух і літера, 2018. - 279, [1] с. : іл. - 

Ім. покажч.: с. 272-279. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Жанр “маленької евристичної повісті” виник сам-собою зі 

спонуки повернутися до деяких дослідницьких “сюжетів”, дати їхню 

ретроспективну історію, не оминувши і моменти особисті – 

драматичні, ліричні, комічні, а також підсумкові “роздуми з 

приводу”. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD,%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0


 

84(4ІТА) 

821.131.1'06-341-93=161.2:741.5 

С76 

Стілтон, Джеронімо. Перша миша на Місяці = II primo toro 

sulla luna : [всесвітньовідомий комікс : з іст. фактами : для дітей 

та дорослих будь-якого віку] / Джеронімо Стілтон ; [іл. Енніо Буфі 

; пер. тексту А. Поритко]. - Львів : Ірбіс Комікси, [2019?]. - 48, [1] 

с. : кольор. іл. - (Джеронімо Стілтон).  

 

Політ на Місяць – маленький крок для Джеронімо Стілтона, але 

величезний стрибок для всіх мишей! На дозвіллі Джеронімо любить 

оповідати цікаві веселі історії. Цього разу він мусить протидіяти 

своїм найзапеклішим ворогам – котам-піратам, які знайшли спосіб 

подорожувати в часі, щоб змінити історію... 

 

 

 

 

 

84(4ІТА) 

821.131.1'06-341-93=161.2:741.5 

С76 

Стілтон, Джеронімо. Врятувати Олімпійські ігри = Hai salvato 

le olimpiadi, stilton! : [всесвітньовідомий комікс : з іст. фактами : 

для дітей та дорослих будь-якого віку] / Джеронімо Стілтон ; 

[пер.: А. Поритко, М. Войцеховський ; худож. Ф. Сальфо]. - Львів 

: Ірбіс Комікси, 2018. - 48, [1] с. : кольор. іл. - (Джеронімо Стілтон 

; № 7).  

 

Чи вдасться Джеронімо та його друзям Патті, Бенджаміну, Трапу 

і Брюсу не дати котам-піратам змінити результати перших у новітній 

історії Олімпійських Ігор, що відбулись у 1896 році? Чи все ж його 

закляті вороги нарешті зуміють здобути таку жадану перемогу? 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-1-3(081)=161.2 

Т52 

Толкін, Джон Рональд Руел. Падіння Артура / Дж. Р. Р. 

Толкіна ; за ред. Крістофера Толкіна ; з англ. пер. Олена О'Лір ; 

літ. ред. і консультант Олег Фешовець. - [2-е вид.]. - Львів : 

Астролябія, 2018. - 244, [3] с. - Дод.: с. 233-225.  

 

“Падіння Артура” – єдиний літературний екскурс Дж. Р. Р. 

Толкіна у світ легенд про британського короля Артура, що цілком 

може вважатися його наймайстернішим здобутком у зверненні до 

давньоанглійського алітераційного вірша. 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BE
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BE
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A0%D1%83%D0%B5%D0%BB


 

84(4ВЕЛ)6-44 

821.111'06-312.9=161.2 

Т52 

Толкін, Джон Рональд Руел. Сказання з Небезпечного 

Королівства / Дж. Р. Р. Толкін ; пер.: Катерина Оніщук і Олена 

О'Лір ; [консультант Олег Фешовець ; авт. передм. Т. Шиппі ; 

авт. післямови А. Лі]. - 3-тє вид. - Львів : Астролябія, 2018. - 382, 

[1] с. : іл.  

 

Це найповніше зібрання знаменитих коротких оповідей Дж. Р. Р. 

Толкіна. П’ять історій витворюють дивовижний світ, який не 

хочеться покидати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Т86 

Тур-Коновалов, Костянтин. Крути, 1918: кінороман / 

Костянтнн Тур-Коновалов. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. 

- 220, [4] с. : іл. - (Мужність. Кохання. Свобода). - ISBN 978-617-12-

5089-5 (дод. наклад.) : 84.00 грн. На обкл. зазнач.: Масштабна 

екранізація. 

 

Сини генерала контррозвідки УНР Андрій та Олекса опиняються 

серед оборонців залізничної станції Крути. Супроти вишколеного 

війська Муравйова лишаються тільки необстріляні студенти і юнкери, 

серед яких і Андрій. Сто років тому, як і сьогодні, без страху та 

сумнівів вони підуть у бій захищати найдорожче... 

 

 

 

 

 

  

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'06-34-93(082) 

Ф78 

Фонтан казок: сучасні укр. казки : [для сімейного читання / 

Л. Воронина та ін. ; упоряд. Іван Андрусяк ; обкл. О. Железняк ; 

намалювала О. Железняк та ін.]. - Київ : Фонтан казок, 2019. - 

163, [5] с. : іл. 

 

Збірка казок відомих українських письменників. Сучасна 

українська казка народжена із глибоких народних традицій, але по-

сучасному яскрава, різноманітна, ефектна й іронічна. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A0%D1%83%D0%B5%D0%BB
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD


 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'04-32=161.2 

Ч-75 

Чосер, Джеффрі. Кентерберійські оповіді : в 2 ч. / Джеффрі 

Чосер ; з середньоангл. пер. і прокомент. Максим Стріха . - Львів: 

Астролябія, 2019.  

Ч. 1 / [авт. передм. М. Стріха]. - 526, [2] с. : іл. - Прим.: с. 513-

520. - Дод.: с. 524-526.  

 

Це збірка історій, які розповідають одне одному прочани, що 

вирішили піти на прощу до гробниці святого Томи Бекета в 

Кентербері. Це своєрідна енциклопедія життя середньовічного 

суспільства. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'04-32=161.2 

Ч-75 

Чосер, Джеффрі. Кентерберійські оповіді: в 2 ч. / Джеффрі 

Чосер ; з середньоангл. пер. і прокомент. Максим Стріха. - Львів : 

Астролябія, 2019.  

Ч. 2. - 543, [1] с. : іл. - Дод.: с. 527-541.  

 

Це своєрідна енциклопедія життя середньовічного суспільства. 

Окрім блискучої неповторної іронії, властивої стилю цього шедевра, 

для нього характерні жвавість, нескінченна доброта, безмежна довіра 

до людей і надзвичайне уміння захоплюватися навіть жахливими 

рисами, які часом демонструють його герої. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-5 

821.161.2'06-1-93 

Ч-81 

Чубач, Ганна Танасівна. Біла казка / Ганна Чубач ; худож. 

Роксана. - Київ : Артек, 2018. - 15, [2] с. : іл.  

 

Цікава і добра казка про веселих ведмежат Сміха й Оха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D1%96
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D1%96
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

84(4УКР-4ЖИТ)6 

821.161.2(477.42)'06-31(081) 

Ш37 

Шевчук, Валерій Олександрович. Картини на провінційному 

тлі: невидані мікроромани / Валерій Шевчук ; [худож. оформ. Н. 

В. Михайличенка]. - Київ : Кліо, 2017. - 525, [3] с.  

 

У своїй книжці Валерій Шевчук подає власні спроби різних 

періодів освоїти форму мікророману, популярного у західних 

літературах. Вони досі не виходили у книжковому виданні. Тематика 

творів у поєднанні із психологізмом викладу не залишить байдужим 

вдумливого читача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Ш66 

Шкляр, Василь Миколайович. Ключ: роман / Василь Шкляр. 

- Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 253, [3 ] с.  

 

Історія про Андрія Крайнього, високоосвіченого, розумного та 

інтелігентного журналіста, який втративши дах над головою, отримує 

у подарунок ключ від квартири, власник якої незабаром зникає. 

Андрій розпочинає пошук власника, який заводить його аж у готель 

“Млин”, де він розкриває цілу кримінальну історію, разом із своєю 

коханою Оксаною. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Ш66 

Шкляр, Василь Миколайович. Чорний ворон. Залишенець : 

роман / Василь Шкляр. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 

425, [4] с.  

 

Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у 

прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у 

пам’яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої 

молоді життя. Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги 

запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Вони - 

залишенці – обрали собі смерть. 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-32-4-94(081) 

Ш66 

Шкляр, Василь Миколайович. Треба спитати у Бога: новели, 

есеї, спогади / Василь Шкляр. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2019. - 315, [3] с.  

 

Збірка містить новели та оповідання Василя Шкляра, написані 

переважно у 1970-х роках. Цікаві колоритні характери, захопливі 

події та спостереження за людськими вчинками занурюють нас у 

самобутній світ раннього Шкляра. До книжки також увійшли 

напрочуд відверті спогади автора про видатних письменників, з 

якими він був у дружніх взаєминах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Ш66 

Шкляр, Василь Миколайович. Самотній вовк (елементал): 

роман / Василь Шкляр. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 

220, [4] с.  

 

“Самотній вовк” (під попередньою назвою «Елементал») - 

найдинамічніший роман Василя Шкляра, написаний на основі 

реальних подій. Українець, вояк Французького іноземного легіону, 

отримує надважливе завдання – вивезти з окупованої Чечні дочку 

генерала, на яку полюють російські спецслужби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-44 

821.161.2'06-31 

Ш66 

Шкляр, Василь Миколайович. Тінь сови : роман / Василь 

Шкляр ; [передм. А. Куркова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 

2019. - 300, [3] с.  

 

Історія кохання двох молодих людей – Степана Побережного та 

Катерини, життя яких сповнене світлої поезії і драматизму. Не було в 

Степана людини ближчої, ніж кохана. Але чи в її серці палає такий 

самий вогонь любові? 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

84(4ФРА)6-4 

821.133.1'06-32(081)=161.2 

Ш71 

Шмітт, Ерік-Емманюель. Концерт пам'яті янгола = Concerto 

à la mèmoire d'un ange : [новели] / Ерік-Емманюель Шмітт ; з фр. 

пер. Іван Рябчій. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 158, 

[2] с.  

 

Збірка новел бельгійського письменника французького 

походження Еріка – Емманюеля Шмітта. Кожна новела – це парадокс, 

пошук відповіді на непросте запитання: чи може людина змінитися? 

Як бути, коли виходу начебто немає? 

 

 

 

  

Мистецтво 

 

 

85.31г(4УКР) 

784.1(477)(091)(084.1) 

П27 

Пересунько, Тіна. Культурна дипломатія Симона Петлюри: 

"Щедрик" проти "русского мира". Місія Капели Олександра Кош

иця (1919-1924) / Тіна Пересунько ; [редкол.: Г. В. Папакін (голова) 

та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр. держ. архів вищ. 

органів влади та упр. України. - Київ : Артек, 2019. - 309, [3] с. : іл. - 

(100 років культурної дипломатії України). - Літ.: с. 304-305. - Ім. 

покажч.: с. 306-309.  

До 100-річчя заснування Укр. Республік. Капели ; до 140-річчя від 

дня народж. С. Петлюри ; до 100-річчя європ. прем'єри "Щедрика" 

 

Авторкою зібрано та оприлюднено кількасот унікальних рецензій 

європейської та американської преси, листи видатних політичних і 

культурних діячів світу з відгуками про Україну і українську культуру. 

Подаються фрагменти подорожніх щоденників учасників турне, 

листування Симона Петлюри і Олександра Кошиця, урядові документи 

культурної політики УНР. 

 

 

Географія 

 

 

911.375(084.4) 

Ч-49 

Черрі, Джорджія. Атлас міст = City Atlas copyright : 30 

карт міст: мандруй світом! / Джорджія Черрі ; намалював Мартін 

Гааке ; з англ. пер. Ольга Горба. - Львів : Вид-во Старого Лева, 

2018. - 63, [4] с. : кольор. іл., мапи.  

 

Вирушай до всесвітніх пригод разом із цією ілюстрованою 

книжкою, в якій знайдеш 30 міст з усього світу. Розглядай цей 

докладний путівник містами світу, проведи весело час та знайди 

відомих людей, культові споруди, пам’ятки культури та найцікавіші 

місця для дітей. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%82,%20%D0%95%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F


Історія 
 

 

63.3(4ВЕЛ)6-8 

929(410)Черчилль"1874/1955" 

Г47 

Гілберт, Мартін. Черчилль: біографія = Churchill : A Life / 

Мартін Гілберт ; [пер. з англ.: Я. Войтко, Р. Ладохіної ; вступ. 

слово. Г. Катамадзе ; гол. ред. В. Александров ; авт. передм. М. 

Гілберт]. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 887, [1], [64] л. іл. с. : фот. - 

Покажч.: с. 878-887.  

 

Робота визнаного біографа Мартіна Ґілберта з представлення 

світові Великого Англійця посідає особливе місце серед подібних 

видань. В основу книги, що вперше виходить українською мовою, 

покладено факти, відібрані з багатьох дослідницьких джерел та 

ретельно проаналізовані автором, а також відомості, надані 

Рендольфом - сином Вінстона Черчилля. 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)62 

94(477):341.485]"1946/1947" 

Г61 

Голод 1946-1947 рр. в Україні: колективна пам'ять: зб. 

свідчень очевидців, спогадів-переказів їхніх рідних, меморіально-

публіцистичних ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії 

України, Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Дослідна 

фундація ім. О. Ольжича ; упоряд., наук. ред., авт. передм. Василь 

Марочко ; [за матеріалами: О. М. Веселової, В. Я. Веселова ; 

організатор проекту, вступ. ст., наук. ред. А. І. Бондарчука]. - Київ 

: Марко Мельник, 2019. - 1174, [2] с. - Літ.: с. 24-25.  

 

Збірник матеріалів усної історії та краєзнавчої публіцистики є 

першим в Україні археографічно-меморіальним виданням, яке 

безпосередньо відтворює причини, обставини та соціально-

демографічні наслідки повоєнного голоду 1946–1947 рр. в Україні. 

 

 

 

 

63.3(7СПО)6 

94(73):343.9]"1920" 

Г80 

Гренн, Девід. Вбивці квіткової повні = Killers of the Flower 

Moon : таємниця індіан. убивств та народж. ФБР / Девід Гренн ; 

[пер. з англ. Л. Євенок]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 341, [3] с. : іл. - 

Бібліогр.: с. 330-341.  
 

Історична документальна розвідка Девіда Ґренна занурить читача 

у світ жадоби і корупції в одному із останніх залишків Дикого Заходу 

США. Молодий директор ФБР Едґар Гувер береться за справу, яка 

стала однією з перших для агенції. Він наймає колишнього техаського 

рейнджера Тома Вайта і формує команду підпільних оперативників, 

аби розплутати таємницю убивств та зникнень серед племені 

осейджів. 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD,%20%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4


 

63.3(0) 

930.85 

Г99 

Гюс, Петер. Лінія часу. Візуальна історія світу/ Петер Гюс ; 

[пер. з нідерл. С. Орлової ; мал. П. Гюса]. - Харків : Vivat, 2017. - 

80 с. : іл.  

 

Візуалізована історія світу від Великого вибуху до теперішнього 

часу. Хронологія людства для великих і маленьких у 

приголомшливих малюнках Петера Гюса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

63.4(0) 

930.85 

Д14  

Даймонд, Джаред. Колапс. Чому одні суспільства 

занепадають, а інші успішно розвиваються / Джаред Даймонд ; 

[пер. з англ. В. Горбатька ; наук. ред. Т. Брік]. - Київ : КМ-БУКС, 

2019. - 687, [1], [12] л. іл. с. : іл., карти. - Дод.: с. 645-676. - Предм. 

покажч.: с. 677-687.  

 

Науково-популярна книга американського еволюційного біолога 

Джареда Даймонда, в якій досліджуються причини занепаду 

людських суспільств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4ВЕЛ)6-8 

929(410)"18/19"Черчилль(091) 

Д42 

Джонсон, Боріс. Фактор Черчилля: як одна людина змінила 

історію / Боріс Джонсон ; [пер. з англ. Ю. Гірича]. - Харків : Vivat, 

2019. - 398, [2] с. - (Біографії та мемуари). - Хронолог. покажч.: с. 

366-369. - Бібліогр.: с. 373-394. - Алф. покажч.: с. 396-397.  

 

Вінстон Черчилль є одним із найвидатніших політичних діячів 

всіх часів. Саме його рішучі дії допомогли Великій Британії пройти 

через буремні часи світових воєн, не втративши гідності. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%8E%D1%81,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4,%20%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%81


 

63.3(4УКР)6 

94-054.57(=161.2)(100)(081) 

Д72 

Драч, Іван Федорович. Українська діаспора / Іван Драч ; 

[упоряд. І. С. Рябчий ; передм. Б. Гориня ; худож.-оформлювач О. 

А. Гугалова]. - Харків : Фоліо, 2018. - 285, [3] с. 

 

Життєву, творчу, громадську й політичну позиції Івана Драча, 

видатного українського поета, визначають інтелектуалізм і 

раціоналізм. Вони тісно між собою переплетені й взаємодіють в усіх 

видах діяльності митця, залишивши відбиток на його стосунках з 

українською діаспорою. 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4ЮГО)63 

94(497.6):355.42]"1993/1995" 

Є69 

Єргович, Мілєнко. Жертвам сниться велика воєнна 

перемога: журналістські хроніки (1993-1995) / Мілєнко Єргович ; 

пер. з хорват. Ірина Маркова. - Київ : Комора, 2019. - 428, [4] с.  

 

Есе, нариси та воєнні замальовки про війну у Боснії і 

Герцеговині, написані впродовж 1993-1995 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)62 

94(477):929]"19"Бандера 

Ж74 

Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали/ 

МБУ Центр нац. відродження, Координац. рада вшанування 

пам'яті лицарів ОУН і УПА ; ред. і упоряд. Микола Посівнич ; 

[ред. рада: І. Білах та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2018. - 636, [6] с. : іл. 

- Бібліогр. в підрядковій прим. - Скор.: с. 629-631. - Бібліогр.: с. 

541-564.  

 

Книга присвячена життю та діяльності Провідника українського 

визвольного руху Степану Бандері в 1920-х-1950-х роках. На основі 

спогадів та документів висвітлено боротьбу Організації Українських 

Націоналістів, показано роль ОУН та її лідера у тогочасних суспільно-

політичних процесах в Україні. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE


 

63.3(4УКР-4ДОН)6 

94(477.62):355.422]''2014''Іловайськ 

З-63 

Зіненко, Роман Анатолійович. Іловайський щоденник/ Роман 

Зіненко ; [пер. з рос. Т. В. Рассадкіної ; передм. Є. В. Положія ; 

худож.-оформлювач Л. П. Вировець]. - Харків : Фоліо, 2018. - 281, 

[4] с. : фот.  

 

"Іловайський щоденник" Романа Зіненка – чесна і відверта 

книжка, написана безпосереднім учасником подій, бійцем 

добровольчого батальйону "Дніпро-1", який пройшов "Іловайський 

котел" від початку до кінця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)46-8 

94(477)"1570/1622"Сагайдачний(092) 

К77 

Кралюк, Петро Михайлович. Петро Конашевич-

Сагайдачний – творець української нації?/ Петро Кралюк ; 

[худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 

2019. - 170, [6] с. : іл. - (Великий наук. проект). - Бібліогр. в 

підрядковій прим.  

 

Книга Петра Кралюка присвячена видатному полководцю, 

гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному. Автор приділяє увагу 

творенню образу цього персонажа як в історичній, так і в художній 

літературі. Розглянуто його діяльність у контексті історичних подій 

на початку XVII ст. 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)6 

94(477)+32:355.48]"1914/1954" 

Л55 

Лібер, Юрій. Тотальні війни: творення модерної України в 

1914-1954 роках = Totalm Wars and the Making of Modern Ukraine, 

1914-1954 / Юрій Лібер ; [пер. з англ. А. Дейнеки]. - Харків : Vivat, 

2019. - 325, [3] с. : карты, табл. - (Історія та політика). 

 

Автор переконливо доводить, що дві світові війни, революції, 

голод, геноциди й чистки, які протягом першої половини ХХ століття 

спустошували Європу, руйнували і заразом творили українську націю 

й відіграли важливу роль у формуванні сучасної України. Ця книжка 

– важливе дослідження масштабів і парадоксальних наслідків 

масового насильства, яке допомагає зрозуміти складну історію ХХ 

століття. 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9


 

63.3(4УКР)6 

94(477):355.422](093.3) 

М69 

Михайлишин, Ігор Ярославович. Танець смерті. Щоденник 

добровольця батальону "Донбас"/ Ігор Михайлишин ; [худож.-

оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2019. - 

314, [1] с. - (Воєнні щоденники).  

 

"Танець смерті" – музичний твір Ф. Ліста, який для автора 

символізує війну, боротьбу добра і зла, якій немає кінця. У цій 

конфронтації доля однієї людини є настільки мізерною, що її просто 

не помічаєш. Але якщо придивитись, побачиш віддзеркалення 

глобальної баталії у внутрішньому світі людини. Єдине, що врятує від 

загибелі – постійний рух. 

 

 

 

 

 

 

63.3(0)321 

94(38) 

М91 

Мустафін, Олексій Рафаїлович. Золоте руно : історія, 

заплутана в міфах / Олексій Мустафін ; [худож.-оформлювач Д. О. 

Чмуж]. - Харків : Фоліо, 2019. - 153, [7] с. : іл. - (Шкільна 

бібліотека української та світової літератури).  

 

“Золоте руно” – незвична розповідь про відомі з дитинства міфи 

та легенди Давньої Греції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(0)я2 

30.85(035)(084.1) 

Н49 

Нельсон, Джо. Історіум / Джо Нельсон ; ілюстратор Річард 

Вілкінсон ; [пер. з англ. Д. Завалій]. - Львів : Вид-во Старого 

Лева, 2018. - 95, [1] с. : іл. - (Ласкаво просимо до музею). - 

Покажч.: с. 93-95.  

 

Ви маєте нагоду побачити колекцію 130 артефактів зі стародавніх 

цивілізацій. Дізнавайтеся про людей стародавнього світу та 

досліджуйте дивовижні речі, які вони по собі залишили. 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE


 

63.3(4УКР)624 

94(477.74):341.31]"1945"Ялта 

П39 

Плохій, Сергій Миколайович. Ялта = Yalta : ціна миру / 

Сергій Плохій ; [пер. з англ. Н. Коваль]. - Харків : Клуб сімейн. 

дозвілля, 2019. - 412, [4] с. : фот., мапи, iл. - Прим.: с. 394-413.  

 

Книга присвячена дипломатичній зустрічі лідерів США, Великої 

Британії й СРСР 4-11 лютого 1945, аби вирішити проблеми, пов'язані 

із закінченням Другої світової війни, а також повоєнного ладу. Ця 

доленосна зустріч визначила стратегію перемоги над Німеччиною та 

Японією.  

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР)2/6 

94(477)".../20" 

П39 

Плохій, Сергій Миколайович. Брама Європи: історія України 

від скіфських воєн до незалежності = The Gates of Europe : a 

History of Ukraine / Сергій Плохій ; [пер. з англ. Р. Клочка]. - 2-ге 

вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2019. - 493, [3] с. - Хронол. 

покажч.: с. 456-476. - Літ.: с. 477-483. - Алф. покажч.: с. 484-493. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(0)6 

930.1:94(100)"19" 

П58 

Попович, Мирослав Володимирович. Червоне століття / 

Мирослав Попович ; [ред. Н. І. Гриценко]. - Вид. 3-тє, допов. - 

Київ : Артек, 2019. - 887, [1] с. : іл. - Заголовок обкл. : 

ХХ Червоне століття. - Бібліогр. на боковиках. - Ім. покажч.: с. 

860-884.  

 

Ця книга – спробу нового жанру – жанру філософії історії як 

науки. Матеріалом, на якому писалась книга, є історія європейської 

цивілізації XX століття, насамперед того регіону цивілізації, який був 

охоплений комуністичним тоталітаризмом. 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

63.3 

94:343.819.5(470.11)](47+57)''1923/1939'' 

С60 

    Соловецький етап: антологія / уклад. [та передм.] Юрій 

Винничук ; [худож. оформлювач О. А. Гугалова]. - Харків : Фоліо, 

2018. - 489, [5] с. : портр. - (Великий науковий проект).  

 

Ця антологія присвячується останньому етапу 1937-го року з 

Соловків до урочища Сандармох у Карелії, де було вистріляно цвіт 

української інтелігенції, а серед них кілька десятків науковців та біля 

трьох десятків письменників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(0)323.4 

94(37)"-330/1453" 

С79 

Степовик, Дмитро Власович. Візантія: крізь одинадцять 

століть ії історії : нове вид. / Дмитро Степовик. - Київ : Дніпро, 

2017. - 278, [2] с. : портр. - Дод.: с. 238-246. - Бібліогр.: с. 246-260.  

 

Пропонована книга лаконічно висвітлює всю історію Візантії - 

від її заснування 330 року до розпаду і завоювання турками 1453 року, 

тобто за 1123 роки. У ній подаються факти політичного, економічного, 

державного і церковного життя Візантії, її відносин з іншими країнами, 

в тому числі з Київською Руссю-Україною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали підготувала 

 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 


