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Житомирської обласної ради

Нові надходження літератури до відділу читальних зал
за III квартал 2022 року
Частина 3
Комп’ютерна наука

32.973
004.77:316.6
М15
Макнамі, Роджер. Зафейсбучені: як соціальна мережа штовхає
світ до катастрофи = Zucked : waking up to the facebook
catastrophe/ Роджер Макнамі ; пер. з англ. Ірина Серебрякова та
Оксана Макарова. - Київ : Книголав, 2021. - 375, [1] с. - (Полиця
нон-фікшн). - Дод.: с. 347-363. - Бібліогр.: с. 365-375. - ISBN 978617-7820-72-6 : 225.00 грн.
Яким є вплив Facebook на світ і на світову політику та бізнес? Як
за його допомогою можна маніпулювати людською думкою і впливати
на результати виборів, на систему охорони здоров’я, приватність та
інновації? Книжка відомого венчурного капіталіста, одного з перших
інвесторів Facebook Роджера Макнамі, розповідає про небезпечні
наслідки діяльності таких платформ як ця всесвітньо відома
соцмережа.

32.973
004.056
Ф76
Фоменко, Юлія. Комп'ютери та безпека/ Юлія Фоменко. Київ : Саміт-Книга, 2021. - 73, [7] с. : іл. - ISBN 978-966-986-338-6 :
105.00 грн.
Оскільки комп’ютери повністю охоплюють майже всі сфери
нашого життя, поняття інформаційної безпеки набуває неабиякої
актуальності. У сучасному світі технологій користувачам необхідно
знати про основні загрози інформаційній безпеці та методи захисту від
них.

Управління. Менеджмент
65.050.2
005.342-055.2(047.53)
Б81
Бонні, Грейс. Жіноча компанія: поради й натхнення від 100
мисткинь і підприємниць/ Грейс Бонні ; пер. з англ. Оксана
Журавльова ; фотозйомка Саші Ізраель. - Київ : ArtHuss, 2020. 356, [4] с. : іл. - Покажч.: с. 352-355. - ISBN 978-617-7799-39-8 :
416.00 грн.
Сто героїнь великої ілюстрованої книжки – мисткині та
підприємиці. Шеф-кухарки, що стали власницями ресторанів.
Дизайнерки одягу, які заснували власні бренди. Жінки, що створюють
меблі, прикраси, популярні видання, картини, скульптури, кераміку,
проєктують дизайн інтер’єрів, курують виставки й керують музеями.
Це жінки, які наважилися впізнати у пристрасті не хобі, а покликання,
а з покликання побудувати, на свій ризик, власну справу. Велику чи
маленьку, але таку, яка наповнює їхнє життя сенсом і робить світ
навколо гарнішим й світлішим.

Психологія
88.37
159.923
Б28
Батлер-Боудон, Том. Психологія. 50 видатних книг = 50
psychology classics: ваш путівник найважливішими роботами про
мозок, особистісь і людську природу / Том Батлер-Боудон ; з англ.
пер. Тетяна Микитюк. - Київ : BookChef, 2021. - 511, [1] с. - Літ.: с.
496-512. - ISBN 978-966-993-263-1 : 195.00 грн.
50 книг найвидатніших психологів автор переказав доступною
мовою, зумівши на кількох сторінках викласти зміст твору, передати
основну думку та прокоментувати його вплив на розвиток науки.

88.56
159.9:173.1
Г74
Готтман, Джон М. Сім принципів щасливого шлюбу = The
seven principles for making marriage work / Джон М. Готтман, Нен
Сільвер ; [пер. з англ. О. Голуб]. - Харків : Vivat, 2021. - 334, [2] с. (Саморозвиток). - ISBN 978-966-982-208-6 : 150.00 грн.
Джон Готтман здійснив революцію в аналізі й прогнозування
шлюбу, у межах експерименту спостерігаючи за звичками подружніх
пар. Він окреслив сім принципів, які допоможуть проаналізувати і
зміцнити стосунки під час кризи.

88.53
316.485.6
К37
Кехейн, Адам. Взаємодія з ворогом = Collaborating with the
Enemy : як працювати з людьми, які не викликають ні довіри, ні
симпатій / Адам Кехейн ; пер. з англ. Дмитро Кожедуб. - Київ :
Лабораторія, 2021. - 156, [3] с. : іл. - Прим.: с. 152-156. - ISBN 978617-7965-07-6 : 127.00 грн.
Адам Кехейн допомагає примирити сторони конфліктної ситуації.
Він пропонує дуже чіткий план дій щодо того, як можна
співпрацювати з кимось особисто тобі неприємним та кардинально
інакшим. Його методика дозволить легко уникати неприємних
моментів вдома, на роботі й у повсякденному житті та досягати
поставлених цілей.

88.37
159.923
Л22
Ланьє, Джарон. 10 причин видалити акаунт із соцмереж
просто зараз/ Джарон Ланьє ; [пер. з англ. Є. Ніколаєвої]. - Харків
: Віват, 2020. - 174, [2] с. - (Саморозвиток). - Бібліогр. в підрядковій
прим. - ISBN 978-966-982-095-2 : 135.00 грн.
Розглянуто питання негативного впливу на особистість:
ігрозалежність, маніпулювання поведінкою людини. Автор надає
переконливі аргументи шкідливості соціальних мереж, а також
пропонує альтернативи.

88.6
159.963
М31
Маслова, Ольга. Коли я нарешті висплюся? Як засинати і
прокидатися із задоволенням/ Ольга Маслова, Ніка Бєльська. Київ : Віхола, 2021. - 205, [3] с. : табл. - (Наукпоп). - Літ.: с. 204-206.
- ISBN 978-617-7960-14-9 : 122.50 грн.
Авторки описують, як працюють біологічний годинник і циркадні
ритми, що таке хронотипи, як налагодити режим сну в дорослих і
дітей та чи варто спати вдень.

88.8
159.922.7-055.15(02.162)
М59
Мікер, Мег. Мама й син. Як виховати надзвичайного
чоловіка = Strong mothers, strong sons: / Мег Мікер ; з англ. пер.
Надія Хаєцька. - Київ : BookChef, 2021. - 461, [3] с. - Прим.: с 445449. - Літ.: с. 450-462. - ISBN 978-966-993-582-3 : 150.00 грн.
Мег Мікер – лікар-педіатр із 30-річним досвідом роботи й мама
чотирьох дітей – щедро ділиться секретами, які допоможуть жінкам
побудувати довірливі й близькі стосунки з синами або ж відновити й
зміцнити їх.

88.6
159.964.2:159.923.2:11/13](73)
М91
Мур, Томас. Піклування про душу: як сповнити глибиною і
сенсом щоденне життя / Томас Мур ; пер. з англ. Ольга Демиденко
; літ. ред. Юлія Дембовська ; фах. ред. Дмитро Залеський , Олег
Фешовець. - Львів : Астролябія, 2020. - 447, [1] с. - Прим.: с. 421447. - ISBN 978-617-664-182-7 : 150.00 грн.
Книга допоможе глибше розуміти емоційні проблеми й
розпізнавати священне у всьому звичному: друзях, спілкуванні, праці
та переживаннях, що залишаються в пам’яті і зворушують серце.
Створюючи цю книгу, в якій аналізує зв’язки між духовністю і
проблемами індивіда та суспільства, Томас Мур опирався на свій
досвід як психотерапевта, на досвід викладання психологічного
вчення Карла Ґустава Юнґа і навчання арттерапії, а також на власні
дослідження релігій і мистецтв.

88.4
159.944
Н16
Нагоскі, Емілі. Вигоряння: стратегія боротьби з виснаженням
удома та на роботі = Burnout/ Емілі та Амелія Нагоскі ; [пер. з
англ. С. Новікової]. - Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля",
2021. - 317, [3] с. : іл. - Прим.: с. 292-301. - Бібліогр.: с. 302-316. ISBN 978-617-12-8595-8 : 150.00 грн.
Робочі проекти волають на роботі, а вдома – кличе купа немитого
посуду та дитяча "домашка". А в тебе на все про все тільки дві руки і
ті без манікюру, на який теж не вистачає ані часу, ані сил. Бо ти вигоріла. Ми проти відірваних від реальності стереотипних порад для
"щасливої жінки". І поки інші пані вперто прагнуть "мати все", ми
навчимо тебе цінувати та любити те, що вже має кожна з нас, - себе:
красиву, усміхнену та неповторну жінку.

88.4 + 74.9
159.98:37.018.1
П27
Перрі, Філіппа. Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю
книжку (а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите) = The Book
You Wish Your Parents Had Read (and Your Children Will be Glad
That You Did) / Філіппа Перрі ; [пер. з англ. Д. Петрушенко]. Харків : Vivat, 2020. - 285, [3] с. - (Саморозвиток). - ISBN 978-966982-217-8 : 187.50 грн.
У цій книжці Філіппа Перрі розповідає, як батьки традиційно
вибудовують стосунки з дітьми, що стає на заваді доброму контакту та
що може його покращити. На прикладах з історій своїх пацієнтів та на
основі власного досвіду материнства авторка пояснює, як це зробити.

88.37
159.923.2:005.3](02.062)
С11
Сіліг, Тіна. Що варто знати у свої 20 = What i wish i knew when
iwas 20 : дозволь собі бути не таким, як усі / Тіна Сіліг ; пер. з
англ. Олена Ломакіна. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2020. - 188,
[1] с. - ISBN 978-617-7730-15-5 : 131.00 грн.
Авторка дає поради та пропонує вправи, які допоможуть
розвинути творче мислення, нестандартний погляд на буденні ситуації
та підприємницькі здібності, щоб ви могли подивитись на світ як на
безмежне джерело можливостей.

88.8
159.922.7
Ц18
Царенко, Наталія. Як ми псуємо наших дітей і як припинити
це робити: [для широкого кола читачів] / Наталія Царенко ; [пер.
з рос. Н. Косенко ; іл. Н. Коханій]. - Харків : Школа, 2021. - 282, [6]
с. : іл. - (Практична психологія для батьків). - ISBN 978-966-429718-6 : 104.00 грн.
Розглянуто найактуальніші психологічні підходи у вихованні
дітей та проаналізовано найпоширеніші батьківські помилки
виховання.

Релігія
86г
2(02.062)(091)
П83
Протеро, Стівен. Вісім релігій, що панують у світі: чому їхні
відмінності мають значення = God Is Not One / Стівен Протеро ; з
англ. пер. Вячеслав Пунько ; [наук. ред. О. Кисельов]. - Київ :
BookChef : Форс Україна, 2021. - 463, [1] с. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - ISBN 978-966-993-247-1 : 185.00 грн.
У цій книзі автор стверджує, що наполегливі спроби представити
усі релігії як різні шляхи до одного Бога не враховують проблему, яку
кожна традиція прагне вирішити. Ця книжка стане незамінним
путівником у питаннях, які людство ставило перед собою протягом
тисячоліть, і у тому розмаїтті шляхів, якими ми сьогодні просуваємось
до їх вирішення.

86.372(477)2/6
271.222:2-67(477)"09/20"
Ч-75
Чорна, Світлана. Українська церква і московські міфи/
Світлана Чорна ; [авт. передм. Д. В. Степовик ; худож. В.
Шерстій]. – Київ : Дніпро, 2021. - 217, [3], [9] л. іл. с. - Хронол.
покажч.: с. 209-212. - ISBN 978-966-578-325-1 : 96.00 грн.
У книзі відомої журналістки та публіцистки Світлани Чорної
простежується історія Української Православної Церкви від кінця 10го століття (Хрещення Київської Руси-України 988 року) до наших
днів – під кутом зору незрозумілої і нелогічної боротьби Москви
проти незалежности й непідпорядкованости церкви Києва іншим,
часто сусіднім церковним центрам, насамперед московському. Ця
нехристиянська поведінка сусідньої Церкви простежується упродовж
віків. Оперуючи великим фактажем і знаннями, авторка показує
драматичну історію Української Церкви і її діячів.

Політологія
66.4(4)
321.7(4)
К63
Комарек, Станіслав. Європа на роздоріжжі = Evropa na
rozcesti / С. Комарек ; пер. з чеськ. О. Крушинська. - Львів :
Апріорі, 2020. - 493, [3] с. - Літ.: с. 484-493. - ISBN 978-617-629-539-6
: 285.00 грн.
Міркування про загальну кризу, до якої наблизилось європейське
суспільство. Автор аналізує роль традиційної релігії, витісненої
релігією економічного зростання, добробуту і споживання, що
грунтується на індивідуалізмі.

66.3(0)г + 81
323(100):81'272](091)
К90
Кулик, Володимир. Мовна політика в багатомовних країнах.
Закордонний досвід та його придатність для України/ Володимир
Кулик. - Київ : Дух і літера, 2021. - 309, [3] с. - Прим.: с. 273-306. ISBN 978-966-378-852-4 : 127.00 грн.
Розглядається мовна політика багатомовних країн різних частин
світу. Проаналізована можливість запозичення певних успішних
закордонних зразків в Україні.

Військова справа
68.3(4УКР)614г
355.486(477.83/.86)(091)
Г16
Галущак, Михайло. За пів кроку до перемоги: військ.
будівництво та операції Галицької Армії в 1918-1919 рр. / Михайло
Галущак. - Львів : Апріорі, 2020. - 278, [2] с. : іл., карти. - Літ.: с.
244-277. - ISBN 978-617-629-649-2 : 187.00 грн.
В книзі поєднано наукове дослідження історії Галицької Армії та
особистий досвід автора, здобутий під час російсько-української війни
на Донбасі.

Етнографія
63.5(4УКР)
398.332.4(477)
Г37
Гербіш, Надія. Велика різдвяна книжка/ Надійка Гербіш,
Ярослав Грицак; іл. Катерини Борисюк та ін. - Київ : Портал,
2020. - 198, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 198-199. - ISBN 978-617-7925-29-2
: 525.00 грн.
Різдво – свято з особливою атмосферою надії та дива. В історії
чимало зворушливих прикладів, як-от перемир’я під час Другої
світової, коли по обидва боки фронту звучала та сама колядка. Голоси
двох авторів переплітаються, щоразу додаючи нових смислів та
інтонацій у розмову про найсвітліше свято. Історичні факти, роздуми
про народження Бога, традиційні та комерційні символи, Різдво в
маскультурі – мозаїка тем, що витворює особливе різдвяне співзвуччя.

Мистецтво
91.9:85.334 + 85.334(4УКР)я1
016:792.09Леся Українка(477)"1899/2020"
У45
Леся Українка на театральній сцені, 1899-2020: бібліогр. довід.
/ Публ. б-ка ім. Л. Українки для дорослих м. Києва ; [упоряд. В.
Шкарабан ; наук. ред. Л. Криворучко]. - Київ : Мистецтво, 2021. 143, [1] с. : іл., фот. - Ім. покажч.: с. 136-143. - ISBN 978-966-577-3016 : 240.00 грн
Видання подає бібліографічний літопис вистав, створених за
драматургією Лесі Українки на українській та світовій драматичній,
оперній і балетній сценах від першої постановки до останніх прем’єр
сьогодення.

Медицина
55.148
616.98
О-76
Остергольм, Майкл. Смертельний ворог = Deadliest Enemy:
людство проти мікробів-убивць / Майкл Остергольм, Марк
Олшейкер ; пер. з англ. Андрій Калинюк, Ада Гок. - Київ :
Лабораторія, 2020. - 319, [1] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. Скор.: с. 302-304. - Предм. покажч.: с. 305-319. - ISBN 978-617-796504-5 : 144.00 грн.
Інфекційні захворювання є однією з найбільш смертоносних та
найбільш імовірних причин занепаду людства. Бо ми теоретично
здатні вплинути на такі ризики як можливість термоядерної війни чи
зміна клімату; а ось поява нових вірусів і бактерій, які постійно
еволюціонують швидше за нашу імунну систему, людині непідвладна.
Проте, не поспішайте впадати у відчай: наслідки нових інфекційних
хвороб можна звести до мінімуму.

Мовознавство
81.411.1я2
811.161.2'271(035)
Б24
Бардакова, Юлія Євгенівна. Уживаймо влучно, або Як
уникнути найпоширеніших помилок/ Юлія Бардакова ; іл.
Анастасія Банкулова. - Харків : Основа, 2021. - 143, [1] с. : іл. (Візуалізований довідник). - ISBN 978-617-00-3992-7 : 136.00 грн.
Перед вами – візуалізований довідник, присвячений особливостям
уживання деяких українських іменників, прикметників, дієслівних
форм та сталих виразів з метою їх влучного використання та
запобігання найпоширеніших помилок у ситуаціях спілкування.

81.411.1
811.161.2'34
Д79
Дубчак, Ольга. Чути українською: у світі звукі[у] і букв /
Ольга Дубчак ; [фот. та іл. О. Дубчак]. - Київ : Віхола, 2021. - 192 с.
: іл. - (Наукпоп). - Літ.: с. 175-179. - ISBN 978-617-7960-07-1 : 122.50
грн.
Завдання книжки – пояснити, за якими правилами й
закономірностями працює українська звукова система, а ще – чому
наша абетка майже досконала. І, звісно, переконати вас, що українська
мова – це надзвичайно цікаво, легко і місцями навіть корисно.

81.2Англ.
811.111'276.12(038)
С25
Святенко, Сергій. 50 уроків англійської. Говоримо без
помилок, ок?/ Сергій Святенко ; іл. Анастасії Щербань. - Київ :
Книголав, 2021. - 112 с. : іл. - (Полиця нон-фікшн). - Слов.: с. 210211. - ISBN 978-617-7820-67-2 : 150.00 грн.
Книжка досвідченого перекладача та викладача англійської мови
Сергія Святенка допоможе всім, хто має намір писати і спілкуватись
англійською правильно. Автор максимально просто, зрозуміло та
чітко пояснює не лише найпроблемніші і найскладніші моменти в
англійській, а й саму логіку цієї мови та спосіб мислення людей, які
нею говорять від самого народження.

Художня література
84(7ЧІЛ)6-44
821.134.2(83)'06-31=161.2
А56
Альєнде, Ісабель. Жінки душі моєї = Mujeres del alma mia : про
нетерплячу любов, довге життя і добрих чаклунок / Ісабель
Альєнде ; з ісп. пер. Галина Грабовська. - Львів : Вид-во Анетти
Антоненко, 2021. - 174, [2] с. - ISBN 978-617-7654-58-1 : 123.00 грн.
Ісабель Альєнде поринає у спогади і пропонує нам зворушливу
книжку про її ставлення до фемінізму і того факту, що вона є жінкою.
"Кожен прожитий рік і кожна зморшка розповідають мою історію", –
велика чилійська письменниця запрошує нас супроводити її у
хвилюючій мандрівці, в якій переглядає свою життєтворчість.

84(4ЮГО)6-4
821.163.41'06-31=161.2
А65
Андрич, Іво. Проклятий двір : роман / Іво Андрич ; пер. з
серб. Андрій Любка ; [авт. післямови А. Любка]. - Чернівці :
Книги-XXI, 2020. - 135, [1] с. - Слов.: с. 133-134. - ISBN 978-617-614310-9 : 135.00 грн.
Роман побудовано за принципом "історія в історії", що дозволило
письменнику поєднати три оповіді в сюжетні лінії. Роман має
філософське спрямування, у якому притча про братів-суперників
переростає в роздум про сутичку романтичного і прагматичного
начал.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-31=161.2
Б72
Бовен, Джеймс. Світ очима кота Боба = The world according to
Bob : нові пригоди Джеймса та його мудрого вуличного кота :
повість / Джеймс Бовен ; пер. з англ. Володимир Панченко. - Київ
: Рідна мова, 2019. - 190, [2] с. - (Світовий бестселер рідною мовою).
- ISBN 978-966-917-405-5 : 90.00 грн.
Книга розкаже нам неймовірну історію дружби між звичайним
котом та талановитим вуличним музикантом з Лондону.

84(7СПО)6-44
821.111(73)'06-312.4=161.2
В35
Вернон, Ф. Дж. Знайди мене = When You Find Me / Ф. Дж.
Вернон ; пер. з англ. Віта Левицька. - Київ : Книголав, 2021. - 364,
[4] с. - (Полиця бестселер). - ISBN 978-617-7820-37-5 : 187.50 грн.
"Знайди мене" – захоплюючий психологічний трилер, у центрі
сюжету історія Грей Годфрі і її родини, життя яких змінюється під час
її приїзду до рідного містечка на Різдво.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-312.4
В48
Винничук, Юрій Павлович. Вілла Деккера: роман / Юрій
Винничук. - Харків : Фабула, 2021. - 301, [3] с. : іл. - Покажч. назв:
с. 301-302. - ISBN 978-617-522-001-6 : 150.00 грн.
Вир драматичних подій, складних політичних інтриг
передвоєнного Львова постають зі сторінок роману Юрія Винничука.

84(4ВЕЛ)6-44
821.111'06-31=161.2
В50
Вінтерсон, Джанет. Пристрасть: [роман] / Джанет Вінтерсон ;
пер. з англ. Тетяна Некряч. - Івано-Франківськ : Вавилонська
бібліотека, 2021. - 187, [2] с. : іл. - ISBN 978-966-97782-8-4 : 169.00
грн.
Роман "Пристрасть" входить в список BBC "100 романів, які
створили сучасний світ". У цій захопливій, вишуканій книжці Європа
часів наполеонівських війн стає місцем дії зворушливого любовного
роману.

84(4ФРА)6-4
821.133.1'06-31=161.2
Г27
Ге-Полікен, Крістіан. Вага снігу = Le poids de la neige : [роман]
/ Крістіан Ге-Полікен ; з фр. пер. Ростислав Нємцев. - Львів : Видво Анетти Антоненко, 2019. - 220, [2] с. - ISBN 978-617-7654-13-0 :
105.00 грн.
Молодий чоловік вирушає до батька, якого не бачив уже багато
років, дорогою потрапляє в автомобільну аварію. Люди із закинутого
десь у горах селища рятують його. Нянькою оповідача стає загадковий
Маттіас. Їхня спільна домівка стоїть на краю села, засипаного снігом.
Усю довгу зиму їм доведеться боротися за життя, за збереження
людської подоби, віри та надії на прихід весни. Як? За допомогою
уяви, яка є "одним із проявів відваги".

84(4ВЕЛ)6-44
821.111'06-311.3=161.2
Г27
Геєр, Джорджет. Чорний метелик = The Black Moth : романт.
повість з XVIII ст. / Джорджет Геєр ; з англ. пер. Ольга
Смольницька ; літератур. ред. Юлія Дембовська. - Львів :
Астролябія, 2019. - 414, [2] с. - ISBN 978-617-664-173-5 : 135.00 грн.
Лорд Джон Карстерз, несправедливо звинувачений у шахрайстві,
змушений покинути Англію. Позбавлений засобів до виживання,
знаходить розраду і вихід з проблеми в азартних іграх та розбійництві,
яке часто нагадує історію з легендарним Робіном Гудом. Цим
ремеслом він промишляє й після нелегального повернення на
батьківщину. Але в його житті відбувається різкий поворот, коли він
стає на перешкоді сумнозвісному "Дияволові" – герцогові
Ендоверському, рятуючи з його рук чарівну міс Діану Боулі.

84(7СПО)5/6-4
821.111(73)'06-31=161.2
Г33
Гемінгвей, Ернест. Острови поміж течій: [роман] / Ернест
Гемінгвей ; [з англ. пер. Анна Вовченко]. - Львів : Вид-во Старого
Лева, 2020. - 507, [3] с. - ISBN 978-617-679-746-3 : 210.00 грн.
Історія митця і шукача пригод Томаса Гадсона – чоловіка, що
дуже схожий на самого Ернеста Гемінгвея. Три частини роману –
"Біміні", "Куба", "У морі"– - подібні на острови спогадів в океані часу.
Картини ідилічних канікул батька з синами змінюються епізодами
останніх років Другої світової війни та зіткнення із суворою
реальністю військових дій.

84(7СПО)6-44
821.111(73)'06-31=161.2
Г39
Геррітсен, Тесс. Двійник = Body Double : роман / Тесс
Геррітсен ; [пер. з англ. О. Oксенич]. - 3-тє вид. - Харків : Клуб
Cімейн. Дозвілля, 2021. - 381, [3] с. - ISBN 978-617-12-4948-6 : 117.00
грн.
Мора Айлс бачила чимало страшних речей. Коли працюєш
судмедекспертом, вже не боїшся смерті. На секційний стіл потрапило
тіло жінки, як дві краплі води схожої на Мору. Судмедексперта
охопив справжній жах. Хто ця незнайомка? Загадкова сестраблизнючка? Чи це просто збіг? Час знайти відповіді на всі запитання,
випередивши вбивцю та вийшовши на слід того, хто роками уникав
правосуддя…

84(4НОР)6-4
821.113.5'06-31=161.2
Г68
Гордер, Юстейн. Помаранчева дівчинка/ Юстейн Гордер ;
пер. з норв. Наталія Іваничук. - 4-те вид. - Львів : Літопис, 2021. 147, [1] с. - ISBN 978-617-7962-07-5 : 94.00 грн.
Романтична історія кохання виринатиме з минулого, аби
наповнити світ яскравим світлом розкиданих по сторінках книжки
помаранч. Вона додасть барв і сонячного настрою Вашому життю.

84(4ФРА)6-44
821.133.1'06-31=161.2
Г84
Грімальді, Віржіні. Саме час знову запалити зірки: [роман] /
Віржіні Грімальді ; з фр. пер. Павло Мигаль. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2020. - 394, [2] с. - ISBN 978-617-679-588-9 : 135.00
грн.
Коли в тебе стільки боргів, що, здається, з них неможливо
виплутатися, коли твоє благеньке родинне судно з двома доньками на
борту не лише підтікає, а просто тоне – саме час їхати дивитися на
північне сяйво. Анна – давно розлучена, заклопотана і втомлена від
життя офіціантка – вирішує, що це найкраще рішення у момент
найбільшої життєвої скрути...

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31
Д31
Демський, Анатолій. Чорнобильський роман: [роман] /
Анатолій Демський. - Київ : Саміт-кн., 2021. - 366, [2] с. - ISBN 978966-986-324-9 : 221.00 грн.
“Чорнобильський роман” Анатолія Демського – результат понад
десяти років творчої роботи і десятиліть розмислів та досліджень.
Автор перемежовує історію кохання і флірту глибокими екскурсами в
історію Чорнобиля і не тільки. Йому важлива вдумлива розмова з
читачем, якого не злякає детальний виклад обставин і формул.

84(7СПО)6-44
821.111(73)'06-31=161.2
Д40
Джіо, Сара. На добраніч, Джун = Goodnight June / Сара Джіо ;
[пер. з англ. Ю. Шекет]. - Харків : Vivat, 2021. - 286, [2] с. (Художня література). - ISBN 978-966-982-279-6 : 131.25 грн.
Джун – серйозна й успішна банкірка, яка досягла професійного
успіху завдяки витримці й непорушності. Коли Джун дізнається, що в
спадок від далекої родички Рубі отримала крамницю дитячих книжок,
то відразу вирішує її продати. Утім у Сіетлі, куди вона вирушає, щоб
організувати продаж, жінка натрапляє на інакше життя, без стресу і
паніки, а також дізнається давні сімейні таємниці. Тож чи з’явиться в
неї бажання, час і сила зберегти непримітну книжкову крамничку,
побудовану ще 1940 року?

84(4ФРА)6-4
821.133.1'06-32=161.2
К18
Камю, Альбер. Вигнання і царство = L'exii. Et le Royaume :
новели / Альбер Камю ; [пер. з фр. Є. Т. Марічева ; худож.-оформ.
О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2020. - 154, [6] с. (Зарубіжні авторські зібрання). - ISBN 978-966-03-9137-6 : 68.00
грн.
Збірник “Вигнання і царство”, куди увійшли шість новел, був
виданий 1957 року у Франції. Камю вміщує в одній книзі дуже різні
історії, які об’єднує тема самотності та ізоляції від суспільства. Події у
більшості з новел відбуваються в Алжирі. Письменник розповідає про
життя бідняків, про долю художника, який втрачає талант, про право
особистості на бунт і про відсутність найважливішого вибору –
можливості не обирати.

84(4СПО)6-44
821.111(73)'06-31=161.2
К30
Кауфман, Бел. Вгору сходами, що ведуть униз = Up the Down
Staircase : [роман] / Бел Кауфман ; пер. з англ. Ірина Серебрякова.
- Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 464, [4] с. : іл. - ISBN 978-617679-556-8 : 112.50 грн.
Цей роман складається з папірців, нібито знайдених у сміттєвому
кошику, переписок на шкільній дошці, уривків щоденника, безглуздих
директив, звітів, оголошень та планів уроків. Ця мішанина голосів
творить кумедну і зворушливу історію про молоду недосвідчену
вчительку-ідеалістку, яка прагне змінити життя своїх учнів.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-31
К38
Кідрук, Макс. Зазирни у мої сни: роман / Макс Кідрук. - 4-те
вид. - Харків : Клуб Cімейн. Дозвілля, 2020. - 521, [7] с. - ISBN 978617-12-1504-7 : 117.00 грн.
У книзі розповідається про п'ятирічного хлопчика Тео, в якого під
час операції на 36 секунд зупиняється серце. Хоч лікарям і вдалося
витягнути хлопчика зі стану клінічної смерті, з хлопчиком після
операції починає відбуватись щось надприродне. Уві сні до нього
навідується якась лиха сила. Родина намагається дізнатись, що ж не
так із їх сином і звертається до лікарів. Але це “лихе” починає
усвідомлювати, що за ним спостерігають ...

84(4ВЕЛ)6-44
821.111'06-31=161.2
К47
Кларк, Артур. 3001: остання одіссея = 3001: The final odyssey :
роман / Артур Кларк ; [пер. з англ. В. Ракуленка]. - Харків : Клуб
Сімейн. Дозвілля, 2021. - 251, [5] с. - ISBN 978-617-12-8443-2 : 135.00
грн.
Науково-фантастичний роман Артура Кларка, написаний в 1997
році. Роман є завершальною частиною тетралогії “Космічна Одіссея”.

84(7СПО)6-4
821.111(73)'06-31-94=161.2
К52
Клюгер, Джеффрі. Аполлон-8 = Apollo 8: історія першого
польоту до Місяця / Джеффрі Клюгер ; пер. з англ. Віта Левицька.
- Київ : Книголав, 2019. - 413, [3], [8] л. іл. с. - (Полиця нон-фікшн).
- ISBN 978-617-7563-80-7 : 187.50 грн.
Історія першого польоту до Місяця екіпажем "Аполлон-8".

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-31
К59
Кокотюха, Андрій Анатолійович. Лихе око: роман / Андрій
Кокотюха. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2021. - 284, [4] с. (Павутиння мороку ; кн. 2). - ISBN 978-617-12-8585-9 : 109.00 грн.
Лора Кочубей їде до Житомира, щоб залагодити дрібну
проблемку, яку створив охоронець банку Вадим. Його дружина Зоя
переконана: колишня свекруха, Віра Домонтович, його зурочила.
Декілька років тому Віра скоїла злочин і сіла до в’язниці. Поки жінка
відбувала покарання, її син – перший Зоїн чоловік – трагічно загинув.
І коли Віра вийшла на волю, пішли чутки: вона мститься кожному,
кого вважає винним у смерті сина...

84(4УКР)6-44
821.161.1(477)'06-31
К59
Кокотюха, Андрій Анатолійович. Розбите дзеркало: роман /
Андрій Кокотюха. - Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2020. - 283, [5]
с. - ISBN 978-617-12-8097-7 (дод. наклад.) : 109.00 грн.
Чернігів, сто років тому. В своєму домі вбито відомого в губернії
адвоката. Вбивця не пожалів усю його родину. Трагедія стала
прокляттям будинку. Чернігів, наші дні. Містом ширяться чутки –
прокляття падає на тих, хто переступить поріг старого аварійного
будинку. Свідчення тому – низка загадкових смертей. Кожне наступне
тіло знаходять біля розбитого дзеркала. Така інтрига нового
детективного роману Андрія Кокотюхи.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-312.4
К61
Коломійчук, Богдан Вікторович. Експрес до Галіції: [роман] /
Богдан Коломійчук ; [гол. ред. М. Савка]. - Львів : Вид-во Старого
Лева, 2021. - 346, [4] с. - ISBN 978-617-679-776-0 : 90.00 грн.
Новий детективний роман Богдана Коломійчука, в якому на
читача чекають заплутані справи та небезпечні розслідування. Весна
1906 року. Під час відпустки у Швейцарії комісар львівської поліції
Адам Вістович несподівано втягується у небезпечну шпигунську гру,
в якій на карту поставлено не лише людські життя, але й долі імперій.
Розшифрувавши секретний документ, Вістович дізнається занадто
багато, як на звичайного детектива з далекого австрійського Львова...

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-343
К67
Корній, Дара. Чарівні істоти українського міфу: духишкідники / Дара Корній ; [худож. А. Канкава]. - Харків : Віват,
2021. - 330, [6] с. : іл. - (Оберіг). - Літ.: с. 324-327. - ISBN 978-966982-118-8 : 270.00 грн.
Книжка поведе вас у дивовижний і самобутній світ українських
вірувань. Гортаючи її сторінки, ви дізнаєтесь про поважного
домовика, надійного захисника роду, познайомитесь із добрим
покутнім, який нашепче вам своє благословення, зазирнете на гостину
до справедливого хлівника, який доброму господареві в усьому
сприяє, а ледацюг карає. А якщо поталанить, привабите духа щастя з
удатною сприйєю, які підуть пліч-о-пліч з вами. Однак стережіться
роздоріжжя, бо там духи-перевертні заманюють у потойбіччя
стомлених мандрівників.

84(7СПО=УКР)6-4
821.111(73)'06-31=161.2
К77
Кракауер, Джон. У дикій глушині = All rights reserved / Джон
Кракауер ; з англ. пер. Ксенислава Крапка. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2021. - 274, [4] с. : іл. - ISBN 978-617-679-761-6 :
112.50 грн.
Захоплива історія юнака Кріса Мак-Кендлесса, що знехтував
можливостями блискучої кар’єри і відцурався родини, аби втілити
свою заповітну мрію – пожити самітником у глушині Аляски.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-31
Л32
Лаюк, Мирослав. Залізна вода: [роман] / Мирослав Лаюк ;
[худож.-оформ. І. Шкоропад]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021.
- 260, [2] с. - ISBN 978-617-679-883-5 : 90.00 грн.
Ви колись пробували пройти слідом Лесі Українки в найдальше
карпатське село? Що залишилося в тих краях у пам’ять про неї,
Франка чи родину Окуневських, крім суперечливих свідчень
очевидців, які переказувалися з покоління в покоління? У романі
розгортається історія, пов’язана з головною жінкою української
культури – Лесею Українкою. Театральна режисерка та молодий
чоловік, який після довгої відсутності повертається у рідні краї, - як
далеко вони готові зайти у пошуках унікального листа, що міг би
внести ясність в один із найтаємничіших і найбільш резонансних
сюжетів історії нашої літератури?

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-32
М33
Матіос, Марія. Майже ніколи не навпаки: сімейна сага в
новелах / Марія Матіос. - Вид. 2-ге. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА, 2021. - 191, [1] с. : іл. - ISBN 978-617-585-196-8 : 120.00 грн.
Драматична історія кількох гуцульських родин за часів АвстроУгорської монархії, Першої світової війни та першої третини ХХ
століття. Великі пристрасті звичайних людей, легке марево містики,
складний сюжет, роздуми над вічною дилемою любові – ненависті,
гріха – спокути, дивовижне мовне багатство – атрибути стилю Матіос.

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-311.6:355.422АТО"2014"
М69
Михайлишин, Ігор Ярославович. Фуга "119" в тональності
полону / Ігор Михайлишин. - Київ : Діпа, 2021. - 342, [2] с. ISBN 978-617-7606-59-7 : 170.00 грн.
"Фуга 119" – книга про ворожий полон, куди потрапили
добровольці батальйону "Донбас" після боїв у місті Іловайськ.
Реальність, яку неможливо передати традиційними формами
написання. Переосмислення та пошук нового привів автора до
застосування принципу побудови фуги – поліфонічного музичного
твору. Це дає змогу повною мірою передати сплетіння болю та жаху –
звичної буденності полону, де вихід можливий тільки через смерть.

84(0)3
821.124'02-14=161.2
О-31
Овідій. Ліки від кохання / Публій Овідій Назон ; [пер. з лат.,
передм., комент. А. Содомори]. - Львів : Апріорі, 2020. - 87, [5] с. :
іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-617-629-564-8 : 101.00
грн.
У “Ліках від кохання”, на противагу “Мистецтву кохання”, тобто
вмінню полюбити і зберегти любов, Овідій навчає, як позбутись
любовної пристрасті. Втім, уславлений “співець ніжних любощів”
виходить далеко за межі жартівливої теми: поема засвідчує глибоку
ерудицію поета,який вражає широтою своїх зацікавлень, насамперед,
– таємницями людської душі, особливо жіночої.

84(4ФІН)6-4
821.511.111'06-31=161.2
О-52
Оксанен, Софі. Собачий майданчик: [роман] / Софі Оксанен ;
[пер. з фін. Юрій Зуб]. - Київ : Комора, 2021. - 462, [8] с. - ISBN 978617-7286-69-0 : 200.00 грн.
У романі сучасне Гельсинкі переплітається з минулим
пострадянської України, корупція Сходу зустрічає і живить жадібність
Заходу, і на цьому перехресті стоять дві жінки. Софі Оксанен
маневрує між психологічним трилером та гостросоціальною прозою,
розкриваючи правду про бізнес, побудований на донорстві яйцеклітин,
міжнародні “фабрики з виготовлення дітей” та жіноче тіло, яке стає в
цьому бізнесі вигідним товаром.

84(4ВЕЛ)6-44
821.111'06-31=161.2
П70
Пратчетт, Террі. Вільні Малолюдці: роман / Террі Пратчетт ;
пер. з англ. Марти Госовської. - Львів : Вид-во Старого Лева,
2020. - 295, [1] с. - (Дискосвіт. Цикл "Тіфані"). - ISBN 978-617-679837-8 : 165.00 грн.
"Вільні малолюдці" – роман із серії "Дискосвіт" Террі Пратчетта
про відьом. Знайомтесь із новою харизматичною героїнею Тіфані
Болячкою! Хто сказав, що здатною на чари обов’язково може бути
лише стара, страшна і злюща карга? Іноді природженою відьмою є
кмітлива та допитлива дев’ятирічка. Коли стіни світу брижаться, а
загарбники зазіхають на твоє, слід діяти рішуче і захищати рідні землі!
Озброївшись самими лише сковорідкою та здоровим глуздом, Тіфані
доведеться поборотися з лихими ельфами, які викрадають дітей.

84(4НІМ)6-44
821.112.2'06-31=161.2
Р37
Ремарк, Еріх Марія. Життя у позику = Der Himmel kennt keine
Gunstlinge : роман / Еріх Марія Ремарк ; [пер. з нім. Ю.
Винничука]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. - 284, [4] с. ISBN 978-617-12-8642-9 : 135.00 грн.
Війна далеку позаду. Але життя тих, кого вона зачепила своїми
смертельними пазурами, понівечене. Молода бельгійка Ліліан в
минулому знала лише голод, втечу, переховування від нацистів, а
тепер повільно згасає від туберкульозу. Її життя – це перегони зі
смертю. Дівчина хоче прожити решту своїх днів повноцінно, відчути
смак справжньої свободи, зазнати щастя, навіть залишившись тільки
епізодом у житті коханого чоловіка. Однак доля вирішує по-своєму…

84(4ІРЛ)6-4
821.111(415)'06-31=161.2
Р86
Руні, Саллі. Нормальні люди = Normal People : [роман] / Саллі
Руні ; з англ. пер. Анастасія Коник. - Львів : Вид-во Старого Лева,
2020. - 310, [2] с. - ISBN 978-617-679-802-6 : 112.50 грн.
У школі Маріанна з Коннеллом вдають, наче не знають одне
одного. Він – популярний та улюблений усіма, вона – самотня
дивачка, з якої відкрито насміхаються. Однак між ними виникає
дивовижний зв’язок, який вони вирішують тримати в таємниці і який
відтоді назавжди змінює їхні життя.

84(4УКР)6-44
821.161.2'06-31
С88
Стяжкіна, Олена. Смерть лева Сесіла мала сенс: [роман] /
Олена Стяжкіна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 236, [2] с. ISBN 978-617-679-894-1 : 75.00 грн.
Роман Олени Стяжкіної про нашу війну й про долі людей,
випадково поєднаних у Донецькому пологовому будинку в 1986-му
році. Магія фотографії та запозичених імен перетворює незнайомців
на гілки генеалогічного дерева – і вони врешті стають родиною,
головна в якій – маленька дівчинка.

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-3
Т19
Таран, Людмила. Айвенко, або Чоловіки – це...: [коротка
проза] / Таран Людмила. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. 264, [7] с. - ISBN 978-617-679-905-4 : 90.00 грн.
У центрі книжки – чоловіки різних поколінь і характерів. Сильні
духом і слабкі, віддані та зрадливі, романтичні й цинічні, молоді та
старі. А поряд з ними постають яскраві та влучні жіночі образи.

84(4НОР)6-44
821.113.5'06-31=161.2
У51
Ульман, Лінн. Бентежні = De Urolige : [роман] / Лінн Ульман ;
з норв. пер. Наталя Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2020.
- 445, [1] с. - ISBN 978-617-679-857-6 : 112.50 грн.
Роман "Бентежні" – історія дитячої прив'язаності авторки до свого
батька – видатного режисера Інгмара Бергмана. Це ностальгійна
розповідь про дорослішання і старіння, про сім'ю та ідентичність,
любов і творчість.

Історія
63.3(4)622
94(430:470):321.64-051]"1939/1945"
Р54
Ріс, Лоренс. Гітлер і Сталін. Тирани і Друга світова війна =
Hitler and Stalin. The Tyrants and the Second World War / Лоренс
Ріс ; пер. з англ. Катерина Диса. - Київ : Лабораторія, 2021. - 540,
[1] с. : карти. - ISBN 978-617-7965-21-2 : 296.65 грн.
Гітлер і Сталін – два, мабуть, найвідоміші тирани XX століття.
Хоч вони й перебували в опозиції один до одного, все ж були
втіленням єдиного принципу авторитарної влади. Злочини
сталінського режиму не менш жахливі, аніж нацистського, та за цими
двома лідерами люди чомусь йшли до кінця. Чому? На основі
розповідей солдат Червоної армії та вермахту, цивільного населення
та навіть тих, хто перебував у найближчому оточенні до Гітлера
і Сталіна, Лоренс Ріс зміг передати залаштунки кривавого
протистояння, таємних політичних процесів та нещадних доленосних
рішень.

63.3(4УКР)622
94(477):341.485]"1932/1933"
М45
Мейс, Джеймс. Україна: матеріалізація привидів/ Джеймс
Мейс ; упоряд. Наталія Дзюбенко-Мейс ; [худож. оформ. Гутмана
М. Б.] . - Вид. 2-ге . - Київ : Кліо, 2021. - 685, [3] с. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 670-682. - ISBN 978-617-7755-332 : 200.00 грн.
У праці цілісно розкрито історичну правду про найжахливіші
сторінки тоталітарного минулого, проведено грунтовний аналіз
причин невдач національно-визвольних змагань українців на початку
ХХ століття, викрито злочини проти українського народу.

63.3(4УКР)
94(477:47+57)"14/20"
Ч-75
Чорна, Світлана. З братами не воюють/ Світлана Чорна. Київ : Прометей, 2021. - 109, [3] с. : іл. - (Фронтова бібліотека
захисника Вітчизни). - ISBN 978-617-7502-31-8 : 86.00 грн.
Історичні витоки російської агресії проти України, основні
причини та наслідки чисельних війн Володимиро-Суздальського
князівства – Московського князівства – Російської імперії – Російської
Федерації проти Києва – така головна тема пропонованого видання.
До книги увійшли статті, надруковані в газеті Верховної Ради України
"Голос України".

63.3(4УКР) + 81.2УКР
94(=161.2)+811.161.2'36'37
Л19
Лакизюк, Віктор. Коли богами були ріки: предки українців та
їхні мови / Віктор Лакизюк. - Київ : Саміт-Книга, 2021. - 644, [4] с.
- Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-986-350-8 : 300.00
грн.
На основі відкриттів останніх десятиліть, здійснених провідними
лінгвістами та сходознавцями світу, а також із залученням матеріалів,
здобутих особисто в процесі наукових досліджень, що охоплюють
порубіжжя багатьох гуманітарних наук, автор вибудовує струнку
модель походження українців. Уперше в історії України визначена
провідна роль анатолійців та фригійців у формуванні українського
етносу. Окрім тісних генетичних зв’язків, простежено і винятковий
вплив мов зазначених народів на зародження української: визначена
їхня роль не тільки як донорів для лексичних запозичень, але й
з’ясована участь у становленні звукової системи української мови.

63.3(4УКР)46
94(477):355]"16/17"
Г95
Гуржій, Олександр Іванович. Козацька Україна. Історія
Гетьманської держави (XVII-XVIII) / Олександр Гуржій, Тарас
Чухліб ; [відп. за вип. С. Іванчук]. - Київ : Арій, 2020. - 367, [1] с. :
іл. - (Таємниці історії). - ISBN 978-966-498-717-9 : 87.30 грн.
Відображено найвагоміші події ХVII-XVIII cт. в історії України.

63.3(4УКР)5/6
94(477):327.8(470:438)]"1793/1914"
Б72
Бовуа, Даніель. Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і
народ. 1793-1914 рр./ Даніель Бовуа ; [пер. з фр., авт. передм. З. П.
Борисюк ; худож.-оформ. О. Я. Остапова]. - Київ : Кліо, 2020. - 870,
[2] с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 810-836. - Ім.
покажч.: с. 837-858. - Геогр. покажч.: с. 859-868. - ISBN 978-6177755-15-8 : 330.00 грн.
Книжка видатного французького історика-славіста Даніеля Бовуа
присвячена історії Правобережної України – Київщини, Волині й
Поділля – у складі Російської імперії (1793–1914). У центрі авторської
уваги – боротьба між російським самодержавством та польськими
елітами за панування в цьому регіоні, зокрема, за контроль над
українським селянством.

63.3(4)2/6
94(4)"-2500/2008"
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Дженкіс, Саймон. Стисла історія Європи. Від Перикла до
сьогодення = A short history of Europe / Саймон Дженкіс ; [пер. з
англ. В. Горбатька]. - Київ : КМ-БУКС, 2021. - 383, [1], [15] л. іл. с.
- Хронол. покажч.: с. 345-349. - Літ.: с. 353-354. - Предм. покажч.: с.
355-383. - ISBN 978-966-948-421-5 : 180.00 грн.
Характерною особливістю цієї книги є надзвичайно цікавий,
часом несподіваний і свіжий погляд на історію Європи, жвава й
дотепна манера викладу. Перед читачем постає частина світу, яка, з
одного боку, характеризується жорстокими кризами та безперервним
зіткненням самобутніх культур, а з іншого – невтомним прагненням
до побудови суспільства, заснованого на одностайності громадян.
Однак автор висловлює сподівання, що народи Європи через сучасні
економічні, торговельні та культурні механізми спроможуться
побудувати відносини, що дадуть їм змогу жити в гармонії з самими
собою та своїми сусідами.

63.3(0)6
94(100):32-051]"19"
П32
Підлуцький, Олекса. Лідери, що змінили світ/ Олекса
Підлуцький ; [іл. В. Бариби ; худож.- оформ. М. С. Мендор ; авт.
передм. С. Віднянський]. - Харків : Фоліо, 2020. - 442, [6] с. : іл. (Великий науковий проект). - Літ.: с. 431-441. - ISBN 978-966-038990-8 : 165.00 грн.
Нова книга Олекси Підлуцького – це глибоке дослідження про
суперечливе, динамічне, різнобарвне, яскраве й водночас трагічне ХХ
століття, здійснене шляхом оцінки діяльності та ретельного
змалювання психологічних портретів найвидатніших діячів цієї епохи.

63.3(4УКР)4/6
94(100):741.5]"16/20"
Г65
Гонік, Ларрі. Всесвітня історія/ Ларрі Гонік ; пер. з англ.
Анатолій Хлівний ; [худож. Л. Гонік]. - Київ : Рідна мова, 2019 - . (Наука в коміксах).
Т. 4 : Від Колумба до Конституції США. - 262, [2] с. : іл. - Літ.:
с. 256-259. - Покажч.: с. 260-264. - ISBN 978-966-917-419-2 : 150.00
грн.
Ця книжка популярного автора коміксів Ларрі Ґоніка починається
з розповіді про Мексику, оповідає про прибуття Колумба до Нового
світу, завоювання Америки іспанцями, створення португальської
імперії в Азії і формування першої по-справжньому глобальної
системи торгівлі. Ви дізнаєтеся про протестантську Реформацію, про
експансію Голландії та Англії, про зародження сучасної філософії та
науки. Останній розділ розповідає про суперництво Франції і Британії
в Північній Америці і перспективи всього світу в світлі Американської
революції і конституції США – і все це мовою лаконічної графіки і
дотепних коментарів.

Чекаємо на Вас у читальній залі!

Матеріали підготувала
провідний бібліотекар
Рудзінська Т. В.

