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Нові надходження літератури до відділу читальних зал
за II квартал 2022 року
Частина 1
Художня література

84(4УКР)6-6
21.161.2'06-2
Ж15
Жадан, Сергій Вікторович. Вишиваний. Король України [Текст] :
лібрето опери / Сергій Жадан. - Чернівці : Меридіан Черновіц,
2020. - 110, [2] с. - ISBN 978-617-7807-11-6 : 168.75 грн
Нова книга Сергія Жадана "Вишиваний. Король України" - це
історія, яка завжди є актуальною, а особливо - нині. Це історія любові
до України. Автор так говорить про проєкт: "Постать Вишиваного нетривіальна, цікава, заслуговує всіляких згадок і вивчення. Прихід
Вишиваного в українство, прийняття ідентичності - це не лише
історія. Цікаво подивитися, як і зараз багато людей відкривають для
себе Україну, українську історію, українську культуру, українську
мову"

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31-94
І-23
Іванцова, Міла.
Намальовані люди [Текст] : роман / Міла Іванцова ;
[худож.-оформ. Чебанова С.]. - Київ : Білка, 2021. - 447, [1] с. ISBN 978-617-7792-06-1 : 150.00 грн
Роман Міли Іванцової "Намальовані люди" - це розлога художня
хроніка зими 2013-2014 рр. про звичайних людей, поставлених у
незвичайні обставини. Про Майдан та антимайдан, про небайдужих,
які постали проти злочинної влади за людську гідність, про
силовиків, поглядом з іншого боку барикад, про тих, кого взагалі не
торкнулося.

83.3(4УКР)6
821.161.2’06.09-94
З-12
Забужко, Оксана Стефанівна.
Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емсу
[Текст] / Оксана Забужко. - Київ : Комора, 2021. - 90, [3] с. : фот. ISBN 978-617-7286-70-6 : 90.00 грн
Читачеві пропонується пройти захопливим маршрутом
завдовжки в півтора століття, від сімейної світлини в нью-йоркській
вітальні - до українського Таганрога і дитячих вистав "Москалячарівника" в домі Чехових, щоб знайти відповідь на одне з головних
питань сьогодення: за які уроки історії, пропущені в XIX ст., Україна
змушена розплачуватися ще і в XXI? Книжка присвячена пам’яті
архіваріуса Української Вільної Академії Наук у Нью-Йорку Оксани
Міяковської-Радиш (1919–2020).

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-312.4
К59
Кокотюха, Андрій Анатолійович.
Вигнанець і перевертень [Текст] / Андрій Кокотюха ; [обкл.
О. Скворчинської]. - Харків : Vivat, 2021. - 300, [3] с. - (Художня
література). - ISBN 978-966-942-958-2 : 134.25 грн
Зима 1913 року. Колишній київський слідчий, а тепер вигнанець
Платон Чечель виконує в Харкові делікатне доручення. На
запрошення господарів він приєднується до компанії гостей у їхньому
маєтку. Починаються таємничі вбивства - один за одним гинуть гості.
Здається, їхні смерті пояснити неможливо, адже загиблих нібито ніщо
не пов’язує. Та що насправді криється за блискучим фасадом будинку
мільйонерів?

84(4УКР)6-4
821.161.2’06-31
Р64
Роздобудько, Ірен.
Фаріде [Текст] : роман-апокриф / Ірен Роздобудько. - Київ :
Нора-Друк, 2021. - 229, [3] с. - ISBN 978-966-688-068-3 : 128.00 грн
Той, хто врятував одне людське життя, - врятував цілий світ. Про
це не знає дівчинка, що живе в маленькому кримському Селищі.
Проте під час Другої світової війни вона рятує єврейських дітей від
неминучої смерті. А на цілу епоху пізніше її, вже стару жінку,
розшукали 80 врятованих нею дорослих людей.

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31
Л93
Любка, Андрій.
Малий український роман [Текст] / Андрій Любка ; [обкл.
А. Стьопіна]. - Чернівці : Meridian Czernowitz, 2020. - 207,[1] с. ISBN 978-617-7807-07-9 : 112.50 грн
Молодий український поет прокидається з бодуна, і його осяює
геніальна ідея: треба одружитися, щоб упорядкувати своє життя і
завдяки цьому написати Великий Український Роман! Але
одружитися з ким? Котру з минулих любовних пригод узяти з собою
у світле літературно-сімейне майбутнє?

84(4УКР)6-4
821.161.2'06-31
К89
Кузнєцова, Євгенія.
Спитайте Мієчку [Текст] : [роман] / Євгенія Кузнєцова ;
[дизайн. обкл. А. Чуніс]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 268,
[2] с. - ISBN 978-617-679-855-2 : 90.00 грн
Що робити сестрам, яким так легко загубитися у власних думках
і бажаннях у великому місті? Все наче й добре, але хочеться
поставити життя на паузу, хоча б до вересня, та повернутися у місце
свого дитинства. Але літо час не спиняє: на порозі будинку
з’являються люди з колишнього, теперішнього і майбутнього життя.

84(7СПО)6-4
821.111(73)'06-31=161.2
К41
Кінг, Стівен.
Загублена земля. Темна вежа III [Текст] = The waste lands.
The dark tower III : роман / Стівен Кінг ; пер. з англ. Олени
Любенко. - Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля", 2021. 572, [2] с. - ISBN 978-966-14-5284-7 : 180.00 грн
Темна Вежа, знадлива й недосяжна, - мета, до якої вперто прямує
надзвичайно сильний, мужній та винахідливий стрілець Роланд зі
своїми друзями. Їм доводиться долати, здавалося б, непереборні
перешкоди, щоб своєчасно "відчинити двері" з одного світу в інший.

84(7СПО)6-44
821.111(73)'06-31=161.2
К41
Кінг, Стівен.
Вовки Кальї. Темна вежа V [Текст] = Wolves of the calla.
The dark tower V : роман / Стівен Кінг ; пер. з англ. Олени
Любенко. - Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля", 2021. 716, [2] с. - ISBN 978-617-12-8596-5 : 180.00 грн
П’ята книга легендарного циклу Стівена Кінга. Роланд Дескейн
прямує до Темної вежі через ліси Серединного світу на південний
схід. Шлях приводить мандрівника та його друзів до містечка Калья
Брин Стерджис. Але за пасторальним фермерським краєвидом панує
загрозлива пітьма...

84(7СПО)6-44
821.111(73)'06-31(081)=161.2
К41
Кінг, Стівен.
Якщо кров тече [Текст] = If it bleeds : збірка / Стівен Кінг ;
пер. з англ. Віталія Ракуленка. - Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн.
Дозвілля", 2021. - 508, [3] с. - ISBN 978-617-12-8620-7 : 207.00 грн
Приватний детектив Голлі Гібні бачить по телевізору терміновий
репортаж про вибух у школі. В ефірі - кореспондент Чет Ондовскі.
Чому, дивлячись на нього, Голлі відчула тривогу? ("Якщо кров тече").
До збірки також увійшли повісті "Телефон містера Геррігенна",
"Життя Чака", "Щур".

84(7СПО)6-44
821.111(73)'06-32(081)=161.2
К41
Кінг, Стівен.
Коли впаде темрява [Текст] = Just after sunset : збірка /
Стівен Кінг ; [пер. і комент. О. Красюка]. - Харків : Кн. Клуб
"Клуб Сімейн. Дозвілля", 2021. - 428, [3] с. - ISBN 978-617-12-76550 : 162.00 грн
Цілком можливо, що, прочитавши оповідання Великого і
Страшного Стівена Кінга, ви почнете рахувати предмети довкола
себе, аби почуватися в безпеці, з підозрою поглядати на великі
замкнені будинки або нервуватися через телефонні дзвінки.

84(7СПО)6-4
821.111(73)'06-31=161.2
К41
Кінг, Стівен.
Що впало, те пропало [Текст] = Finders keepers : роман /
Стівен Кінг ; [пер. з англ. В. Михалюка]. - Харків : Кн. Клуб
"Клуб Сімейн. Дозвілля", 2021. - 445, [2] с. - ISBN 978-617-12-74808 : 173.00 грн
Легендарного письменника вбиває збожеволілий фанат Морріс
Белламі. Він викрадає записники літератора, які містять його новий
роман, але прочитати твір не встигає - поліція наступає йому на п'яти.
Перш ніж потрапити до поліцейських рук, Морріс заховує свій
скарб...

84(4ВЕЛ)5/6-4
821.111'06-31=161.2
К82
Крісті, Агата.
Донька є донька [Текст] = A daughter's a daughter :
психолог. роман про стосунки між батьками й дітьми / Агата
Крісті ; [пер. Є. Кононенко]. - Київ : SNOWDROP, 2019. - 284, [1] с.
- (Вперше українською). - ISBN 978-966-97901-1-8 : 180.00 грн
"Донька є донька" – психологічний роман про стосунки між
батьками й дітьми. Один з шести психологічних романів "Донька є
донька", головні герої якого – донька та мати, що живуть у згубному
симбіозі.

84(4ВЕЛ)5/6-4
821.111'06-31=161.2
К82
Крісті, Агата.
Хліб геніїв [Текст] = Giant's bread : психолог. роман про
життєве покликання / Агата Крісті ; [пер. О. Замойської]. - Київ :
SNOWDROP, 2019. - 487, [1] с. - (Вперше українською). - ISBN 978966-97793-5-9 : 210.00 грн
"Хліб геніїв" - психологічний роман про життєве покликання.
Один з шести психологічних романів, драматична сімейна сага, герої
якої - богемне покоління збіднілої аристократії.

84(4ВЕЛ)5/6-44
821.111'06-312.4=161.2
К82
Крісті, Агата.
Загадка "Блакитного потяга" [Текст] = The mystery of the
blue train : роман / Агата Крісті ; [пер. з англ. А. Зорницького]. Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля", 2019. - 317, [2] с. (Легендарний Пуаро). - ISBN 978-617-12-6870-8 : 90.00 грн
Розкішний "Блакитний потяг" прибуває на Французьку Рив’єру.
Аж раптом спокійне курортне місто сколихує жахлива звістка: у
поїзді було скоєно вбивство. Задушеною у власному купе знайдено
Рут Кеттерінг, доньку відомого американського мільйонера. Лише
легендарному детективові Еркюлю Пуаро до снаги встановити, хто
справжній вбивця.

84(4ВЕЛ)5/6-4
821.111'06-312.4=161.2
К82
Крісті, Агата.
Чому не Еванс? [Текст] = Why didn't they ask Evans? :
роман / Агата Крісті ; [пер. з англ. Ю. Максимейко]. - Харків : Кн.
Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля", 2021. - 283, [4] с. - (Класика
англійського детективу). - ISBN 978-617-12-8348-0 : 99.00 грн
Небезпека може вигулькнути майже будь-де. Навіть на полі для
гольфу. Боббі Джонс саме грав у цю гру зі своїм знайомим, доктором
Томасом. І, як це іноді буває, м’ячик стрімко вилетів за межі поля.
Шукаючи його, Боббі натрапляє на тяжко пораненого чоловіка. Але
врятувати бідолаху не вдається. За мить до смерті незнайомець
промовляє дивну фразу: "Чому не Еванс?".

84(4ВЕЛ)5/6-4
821.111'06-31=161.2
К82
Крісті, Агата.
Розлука навесні [Текст] = Absent in the spring : психолог.
роман про стосунки між батьками й дітьми / Агата Крісті ; [пер. І.
Астапенка]. - Київ : SNOWDROP, 2019. - 238, [1] с. - (Вперше
українською). - ISBN 978-966-97901-2-5 : 180.00 грн
"Розлука навесні" - психологічний роман про подружнє життя.
Один з шести психологічних романів, який Крісті, за її словами,
"писала, як хотіла писати, а для художника нема більшого
задоволення, ніж це".

84(4ВЕЛ)5/6-4
821.111'06-312.4=161.2
К82
Крісті, Агата.
Зло під сонцем [Текст] = Evil under the sun : роман / Агата
Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - Харків : Кн. Клуб "Клуб
Сімейн. Дозвілля", 2020. - 284, [3] с. - (Легендарний Пуаро). - ISBN
978-617-12-8090-8 : 90.00 грн
У центрі оповідання лежить розслідування таємничого вбивства
театральної акторки Арлени Стюарт-Маршалл, яка відпочивала в
"Веселому Роджері" разом зі своїм чоловіком і пасербицею. Назва
роману пов'язана з тим, що вбивство відбувається на пляжі, а перед
убивством багато постояльців готелю, включаючи Еркюля Пуаро,
відчувають зло, що витає навколо.

84(4ВЕЛ)5/6-4
821.111'06-312.4=161.2
К82
Крісті, Агата.
Наприкінці приходить смерть [Текст] = A death comes as
the end : роман / Агата Крісті ; [пер. з англ. Ю. Максимейко]. Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля", 2020. - 282, [4] с. (Класика англійського детективу). - ISBN 978-617-12-8084-7 : 99.00
грн
Фіви, 2000 рік до н.е. Батько Ренісенб, жрець Ка Імхотеп, привів
у свій дім нову наложницю, Нофрет. Кепський характер Нофрет та
глибока темна злість стали причиною щоденних сварок між
домочадцями. Та наложниця жадає більшого: вона зводить наклеп на
синів Імхотепа та їхніх дружин. Розлючений батько погрожує синам
розправою. Аж раптом все перевертається з ніг на голову: Нофрет
знаходять мертвою. Сумнівів немає: це вбивство. Під підозрою - уся
родина…

84(4ВЕЛ)5/6-4
821.111'06-31=161.2
О-63
Орвелл, Джордж.
Донька пастора [Текст] = A clergyman's daughter : роман /
Джордж Орвелл ; з англ. пер. Марія Головко ; [ред. Л. Пішко ;
відп. ред. О. Жупанський]. - Київ : Вид-во Жупанського, 2021. 301, [3] с. - (Майстри світової прози). - ISBN 978-617-7585-31-1 :
97.00 грн
У романі "Донька пастора" Орвелл розмірковує про життя без
вибору, про безвихідь, коли страх того, що нічого й ніколи не
зміниться, співмірний страхові змін, врешті-решт про те, що,
опинившись на волі, колишні ув’язнені часто знову прагнуть
повернутися до в’язниці одноманітної напередвизначеності, бо, окрім
усього, справжня свобода ще й має властивість лякати.

84(4ВЕЛ)5/6-4
821.111’06-31=161.2
О-63
Орвелл, Джордж.
Нехай квітне аспідистра [Текст] = Keep the aspidistra flying
: роман / Джордж Орвелл ; з англ. пер. Тетяна Кирилюк ; [ред. Л.
Пішко ; відп. ред. О. Жупанський]. - Київ : Вид-во Жупанського,
2021. - 253, [3] с. - (Майстри світової прози). - ISBN 978-617-758529-8 : 90.00 грн
"Нехай квітне аспідистра" - роман про те, як одного разу у
міжвоєнному Лондоні людина мистецтва оголосила війну грошам і
що з того вийшло.

84(4ПОЛ)6-44
821.162.1'06-312.9=161.2
С19
Сапковський, Анджей.
Відьмак. Кров Ельфів [Текст] = Wiedzmin. Krew elfow :
роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези ; комент.: С.
Легеза, О. Стужук]. - Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля",
2021. - 318, [2] с. - ISBN 978-617-12-8350-3 : 105.00 грн
Маленька Цірі - дитя-несподіванка - стала більшою
несподіванкою, ніж видавалось спочатку. Жахливі сни про загибель
Цінтри руйнують її душу, а чаклунський дар, що народжується, може
зруйнувати тіло. Дати йому раду під силу лише могутній чарівниці
Йеннефер.

84(4ПОЛ)6-4
821.162.1'06-312.9=161.2
С19
Сапковський, Анджей.
Відьмак. Меч призначення [Текст] = Wiedzmin. Miecz
przeznaczenia : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. та
комент. С. Легези]. - Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля",
2021. - 365, [3] с. - ISBN 978-617-12-8140-0 : 105.00 грн
Тепер Геральт знає, що таке кохання, знає, що він здатен на
людські почуття і на найбільшу самопожертву… У його житті
з’являється маленька зеленоока Цірі. На королівства, які століттями
воювали лише за перенесення межових знаків, нападає страшний
ворог із-за південних гір. І відьмаку все одно: чия ллється кров людей, дріад чи ельфів...

84(4ПОЛ)6-4
821.162.1'06-312.9=161.2
С19
Сапковський, Анджей.
Відьмак. Останнє бажання [Текст] = Wiedzmin. Ostatnie
zyczenie : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези ;
комент.: С. Легеза, О. Стужук]. - Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн.
Дозвілля", 2021. - 285, [3] с. - ISBN 978-617-12-8351-0 : 105.00 грн
Біловолосий відьмак Геральт із Рівії, один з небагатьох
представників колись численного цеху захисників людської раси від
породжень нелюдського зла, мандрує невеликими королівствами, які
можна охопити поглядом з вежі замку, та великими містами,
отримуючи платню за те, чого навчений, - знищення віїв і з'ядарок,
стриг та віпперів.

84(4ПОЛ)6-4
821.162.1'06-312.9=161.2
С19
Сапковський, Анджей.
Відьмак. Вежа Ластівки [Текст] = Wiedzmin. Wieza jaskolki
: роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези ; комент.:
С. Легеза, В. Нікітін, О. Стужук]. - 3-тє вид. - Харків : Кн. Клуб
"Клуб Сімейн. Дозвілля", 2021. - 478, [2] с. - ISBN 978-617-12-88485 : 117.00 грн
Диво врятувало від смерті Цірі, коли на її очах гинула банда
Щурів, що стали їй вірними друзями. Призначення привело її в
болотяні нетрі до пустельника та вигнанця Висоготи, де мудрість
Старого Ворона допомогла Ластівці-Цірі знову стати на крило...

84(4ШВЕ)6-4
821.111(485)'06-31=161.2
К35
Кеплер, Ларс.
Пісочний чоловік [Текст] = The Sandman / Ларс Кеплер ;
пер. з англ. Олександра Руденка. - Київ : КМ-БУКС, 2021. - 391,
[1] с. - (Детектив Йона Лінна ; кн. 4). - ISBN 978-966-948-434-5 :
153.00 грн
Пізньої ночі за межами Стокгольма тиняється юнак. Він
тринадцять років тому зник безвісти разом зі своєю сестрою. Їх довго
вважали жертвами найвідомішого серійного вбивці, який відбуває
довічне покарання в психіатричній лікарні максимальної безпеки.
Тепер Мікаель розповідає, що його сестра ще жива і в полоні у
когось, кого він називає не інакше, як Пісочний чоловік.

84(4НОР)6-4
821.113.5'06-312.4=161.2
Н55
Несбьо, Ю.
Жага [Текст] = Torst : [роман] / Ю Несбью ; [пер. з норвез.
О. Бойко]. - Київ : КМ-БУКС, 2021. - 572, [2] с. - ISBN 978-966-948556-4 : 171.00 грн
На вулицях з'явився новий убивця. Після інтернет-побачення
знайдено труп жінки. Сліди на тілі свідчать, що поліція має справу з
надзвичайно жорстоким злочинцем. Під тиском преси, яка вимагає
чимшвидше розкрити справу, поліція розуміє, що таке завдання до
снаги лише одній людині...

84(7СПО)6-4
821.111(73)'06-31=161.2
С83
Страут, Елізабет.
І знов Олівія [Текст] = Olive, again : [роман] / Елізабет
Страут ; з англ. пер. Марія Пухлій. - Київ : КМ-БУКС, 2021. - 348,
[4] с. - ISBN 978-966-948-456-7 : 148.50 грн
Одна з десяти книжок року за версією "People" і одна з
найкращих книжок року за версією: Time, Vogue, The Washington
Post, Chicago Tribune, Vanity Fair, Publishers Weekly і багато інших!
Колюча, саркастична і водночас безжально чесна, стійка до змін і
здатна до глибокого співпереживання, Олівія Кіттеридж є "втіленням
життєвої сили"!

84(4АВТ)6-44
821.112.2(436)'06-31=161.2
Г24
Гаусгофер, Марлен.
За стіною [Текст] = Die Wand : [роман] / Марлен Гаусгофер
; пер. з нім. Наталі Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2020.
- 291, [3] с. - ISBN 978-617-679-561-2 : 160.00 грн, 90.00 грн
Головна героїня приїжджає на відпочинок до мисливського
будиночка в горах - і опиняється відрізаною від світу прозорою
непробивною стіною, що наче виросла між нею і цивілізацією. Так
починається її історія виживання наодинці з природою. Все колишнє
життя видається сміховинним, надії на порятунок немає, тож жінка
занурюється у глибини власної ізольованості й страху, геть поіншому пізнаючи себе.

84(7СПО)5/6-4
821.111(73)'06-31=161.2
В75
Вортон, Едіт.
Пора невинності [Текст] = The age of innocence : [роман] /
Едіт Вортон ; пер. з англ. Ганни Гнедкової. - Київ : Знання, 2019. 414, [2] с. - (American Library). - ISBN 978-617-07-0688-1 : 23.59 грн,
136.00 грн
Дія роману розгортається у 70-х роках ХІХ ст., і за визнанням
авторки, це була її втеча у дитячі спогади про давно зниклу Америку,
намагання примирити той старий світ із новим, що постав після
Першої світової війни. Письменниця щемливо й водночас іронічно
розповідає історію кохання молодого адвоката Ньюленда Арчера та
графині Оленської, екстравагантної кузини його нареченої.

84(4ФРА)6-4
821.133.1'06-31=161.2
М35
Матьє, Ніколя.
Діти їхні [Текст] = Leurs enfants apres eux : [роман] / Ніколя
Матьє ; з фр. пер. Ірина Славінська. - Львів : Вид-во Старого
Лева, 2020. - 623, [1] с. - ISBN 978-617-679-795-1 : 165.00 грн
Невеличке провінційне містечко на сході Франції, в краю
шахтарів і металургів, переживає свої "лихі дев’яності", ознаменовані
відходом індустріальної епохи. Це місто спрацьованих батьків та
їхніх дітей, які намагаються урвати собі місце в новому житті. За цей
роман - другий у своєму доробку - Ніколя Матьє отримав
Гонкурівську премію 2018 року.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-31=161.2
К60
Колган, Дженні.
Маленька книгарня щастя [Текст] = The bookshop on the
corner : [роман] / Дженні Колган ; пер. з англ. Олеся Сандига. Київ : Рідна мова, 2021. - 340, [4] с. - (Авторська серія). - ISBN 978966-917-597-7 : 150.00 грн
Бібліотеку, в якій багато років працювала Ніна, розформовують.
Дівчина втрачає улюблену роботу, що є сенсом її життя - адже вона
не уявляє себе без книжок. Що робити? Боротися за місце під сонцем,
напитуючи вакансії бібліотекаря в натовпі таких самих шукачів? А
може, набратися сміливості та нарешті спробувати втілити давню
мрію - відкрити власну пересувну книгарню?.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-312.9=161.2
Г60
Голдінг, Вільям.
Володар мух [Текст] = Lord of the flies / Вільям Голдінг ; з
англ. пер. Соломія Павличко. - Київ : BookChef : Форс Україна,
2021. - 268, [2] с. - (Класика). - ISBN 978-966-993-556-4 : 135.00 грн
Один із кращих романів ХХ століття! Дивна, страшна й напрочуд
приваблива книжка! Діти на безлюдному острові. Жахливий Звір,
який ховається всюди й ніде. Хлопчики, які загралися в жорстокість і
війну. Чи зможуть вони вижити? Яку жертву зажадає від них
загадковий Володар мух?

84(4ВЕЛ)6-44
821.111'06-312.9=161.2
П70
Пратчетт, Террі.
Відьми за кордоном [Текст] = Witches abroad : роман /
Террі Пратчетт ; [пер. з англ. О. Михельсона ; худож.: Р.
Романишин, А. Лесів]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 363,
[2] с. - (Дискосвіт ; 12. Цикл "Відьми" ; 3). - ISBN 978-617-679-7326 : 165.00 грн
"Відьми за кордоном" - третій роман циклу "Відьми" серії
"Дискосвіт" Террі Пратчетта. Молода відьма Маграт Часник отримує
у спадок чарівну паличку й обов’язки феї-хрещеної - і тепер має
докласти всіх зусиль, щоб... її підопічна не вийшла заміж за принца.

84(4НІМ)6-44
821.112.2'06-31=161.2
В62
Водін, Наташа.
Вона була з Маріуполя [Текст] = Sie kam aus Mariupol /
Наташа Водін ; з нім. пер. Христина Назаркевич. - Чернівці :
Книги - XXI, 2019. - 333, [3] с. - ISBN 978-617-614-273-7 : 160.00 грн
Роман «Вона була з Маріуполя» (2017) присвячено матері
письменниці, яка надто рано пішла з життя. Те, чого не змогла
збагнути десятирічна донька, мотиви іноді геть незрозумілих вчинків
матері чи, скажімо, фразу, яку мама часто повторювала: «Бачила б ти
те, що я набачилася…» – намагається з дистанції часу і віку
розплутати зріла жінка, письменниця Наташа Водін.
.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-31=161.2
Г29
Гейг, Метт.
Опівнічна бібліотека [Текст] = The midnight library / Метт
Гейг ; пер. з англ. Ганни Яновської ; за ред. Романа Трифонова. Харків : Жорж, 2021. - 414, [2] с. - (Художня література). - ISBN
978-617-7853-76-2 : 187.50 грн
Десь між життям і смертю існує бібліотека з незліченними
книгами. І кожна з них - це історія паралельної реальності. В одній
книзі викладена історія вашого життя таким, яким воно є; в інших історії життів, які ви могли б прожити, якби в певний момент
наважилися щось змінити.

84(4ІРЛ)5-4
821.111(417)'06-3=161.2
Є44
Єйтс, Вільям Батлер.
Таємна троянда [Текст] = The secret rose / Вільям Батлер
Єйтс ; пер. з англ. Олена О'лір ; проіл. Олег Кіналь. - Львів :
Астролябія, 2020. - 253, [3] с. : іл. - ISBN 978-617-664-186-5 : 120.00
грн
До цієї збірки малої прози Вільяма Батлера Єйтса (1865–1939),
лідера ірландського літературного відродження, нобелівського
лавреата, увійшли твори, натхненні ірландськими віруваннями та
сказаннями, вченням розенкрейцерів та іншими містичними
доктринами.

84(4ФРА)6-4
821.133.1'06-31=161.2
М29
Мартен-Люган, Аньєс.
Вибачте, на мене чекають [Текст] = Desolee je suis attendue :
[роман] / Аньєс Мартен-Люган ; пер. з фр. Ірина Славінська. Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 389, [1] с. - ISBN 978-617-679895-8 : 112.50 грн
Головна героїня працює відразу над кількома проєктами, кожна
хвилина порахована, а крок виважений. Її цінує шеф, клієнти
обожнюють, а колеги бояться, бо вона вимоглива не лише до себе, а й
до інших. У 25 - вона марила про подорожі з рюкзаком за плечима, а
нині зосереджена лише на кар’єрі. Чому? Що призвело до такої
метаморфози? Відповіді в книжці.

84(7СПО)6-4
821.111(73)’06-32(082)=161.2
Л52
Лети або Тремти [Текст] = Flight or fright : збірка / за ред.
Стівена Кінга і Бева Вінсента ; [пер. з англ. Є. Даскал]. - Харків :
Кн. Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля", 2020. - 348, [3] с. - ISBN 978617-12-8200-1 : 150.00 грн
В історіях, надрукованих у виданні, ви зустрінетеся з усім - від
гремліна, що влаштувався на крилі "боїнга-727", до невидимих
чудовиськ, котрі живуть високо над хмарами. Ви дізнаєтесь про
подорожі в часі й літаки-привиди. А головне - переживете ті
дванадцять секунд максимальної небезпеки, коли найгірші речі, які
можуть трапитися високо в повітрі, насправді трапляються.

84(4ВЕЛ)6-4
821.111'06-94=161.2
Б18
Байзелл, Шон.
Щоденник книгаря [Текст] / Шон Байзелл ; пер. з англ.
Ярослава Стріха. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2021. - 302, [2] с.
: іл. - ISBN 978-617-7682-87-4 : 146.00 грн
"Щоденник книгаря" описує рік із життя букіністичної книгарні в
Шотландії. Ми опиняємося в крамниці із сотнею тисяч книжок, що
ледве зводить кінці з кінцями. Над нею нависає примара
всюдисущого Amazon, який ще дужче розростається й витісняє
маленькі книгарні. У всьому цьому маневрує Шон Байзелл, який мав
шаленство та сміливість придбати крамницю й долучитися до на
перший погляд романтичної професії книгаря

84(7СПО)6-4
821.111(73)'06-31=161.2
Р56
Річмонд, Мішель.
Шлюбний договір [Текст] = The marriage pact : роман /
Мішель Річмонд ; [пер. з англ. О. Чупа]. - Харків : Фабула :
Ранок, 2019. - 493, [3] с. - (Світовий бестселер). - ISBN 978-617-093884-8 : 127.50 грн
Психологічний трилер-роздуми про інститут шлюбу під тиском
нав’язаного і підписаного молодятами "договору". Тільки от "договір"
не між Джейком та Еліс, героями роману. А між новоствореною
сім’єю та сумнівною таємною організацією.

Мовознавство українське
81.411.1-4
811.161.2'373.421(038)
Б48
Береза, Тарас.
А як кажуть у вас? [Текст] : слов. мов. розмаїття / Тарас
Береза. - Львів : Апріорі, 2021. - 303, [1] с. - Літ.: с. 303. - ISBN 978617-629-663-8 : 142.50 грн
Словник мовного розмаїття дарує читачам яскраву палітру
рідного слова.

Літературознавство українське
83.3(4УКР)5
821.161.2'06.09
Т27
"Твоїми говоритиму устами..." [Текст] : Іван Франко в
контексті свого часу / [авт.-упоряд. М. Гнатюк]. - Київ : Парлам.
вид-во, 2021. - 597, [3] с. : іл. - ISBN 978-966-922-178-0 : 797.00 грн
У книзі представлено листи І. Франка до близьких та колег;
спогади сучасників про письменника, нариси про тогочасних
інтелектуалів, з якими письменниката вченого зв'язали дружні та
творчі стосунки, присвяти визначних митців слова І. Франкові.

Література і читач
78.303
028
П49
Пол, Памела.
Як виховати читача [Текст] / Памела Пол, Марія Руссо ;
пер. [з англ.] Олександр Стукало ; іл.: Ден Яккаріно [та ін.]. Київ : ArtHuss, 2020. - 263, [1] с. : іл. - Дод.: с. 243-263. - ISBN 978617-7799-54-1 : 331.00 грн
Як залучити дитину до читання, як навчити її вибирати книги, як
зацікавити дитину, прищепити любов до читання - про це йдеться у
книзі.

Книжкова справа
76.113(4УКР)
002.1-028.25:[655.53:75.056](477)"19/20"
Н56
Нестеренко, Петро Володимирович.
Художній образ української книги XX-XXI століть [Текст] /
Петро Нестеренко. - Київ : Самміт-книга, 2021. - 270, [2] с. : іл. ISBN 978-966-986-334-8 : 240.00 грн
Книга пропонує дослідження П. Нестеренка, яке стосується не
тільки іллюстрації та книжкової графіки XX-XXI століття, а й інших
компонентів естетичного образу книги - формату, паперу,
обкладинки, форзаців, фронтосписів тощо.

Цивільне право
67.9(4УКР)304
347(477)(03)
Н40
Невідкладна правнича допомога [Текст] : юрид. порадник :
[практ. посіб.] / Асоц. юрид. клінік України, Київ. міськ. орг.
Союзу юристів України ; [упоряд.: В. С. Ковальський (керівник)
та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2019. - 297, [3] с. - ISBN 978-966667-746-7 : 145.00 грн
У книзі в доступній, популярній формі висвітлено широке коло
юридичних питань, знання яких є необхідним для реалізації прав
людини та громадянина.

Політичні діячі
66.3(4ЛІТ)
328-057.341-055.2(474.5)(092)
У51
Ульбінайте, Дайва.
Велика президентка маленької країни [Текст] = Nustokim
Krüpciot : історія Далі Грибаускайте / Дайва Ульбінайте ; пер. з
лит. Беатріче Белявців. - Київ : Наш формат, 2021. - 354, [2] с. :
фот. - ISBN 978-617-7866-74-8 : 173.00 грн
Ця книжка - історія сильної лідерки, яка знає ціну собі та своїй
державі, обстоює національну гідність і вибудовує власну діяльність
на суспільних цінностях. Навіть коли залишається сама проти
олігархів і корупціонерів, Кремля і Вашингтона, противників і
вчорашніх соратників.

Педагогіка

74.9
37.018.1:336.7
Л55
Лібер, Рон.
Як говорити з дітьми про гроші [Текст] = The opposite of
spoiled / Рон Лібер ; пер. з англ. Антоніна Ящук і Казимир
Мужановський. - Київ : Наш формат, 2019. - 190, [2] с. - Прим.: с.
184-186. - Бібліогр.: с. 187-191. - ISBN 978-617-7682-64-5 : 139.00
грн
Мета цієї книги - навчити дітей поводиться з грішми, планувати
витрати і заробляти кишенькові гроші.

74.200.58
74.900.6
379.82
П88
Пужайчереда, Лариса Миколаївна.
Цікаві домашні досліди [Текст] / Лариса Пужайчереда,
Вікторія Карнаушенко. - Харків : Основа, 2021. - 79, [1] с. : іл. (PRO науку). - ISBN 978-617-00-3974-3 : 120.00 грн
Про цікаві й безпечні домашні досліди для веселого дозвілля з дітьми.

Філософія
87
1(091)
І-90
Історія філософії. Античність та Середньовіччя [Текст] / за
ред. Умберто Еко та Рікардо Федріги ; [пер. з італ. О. В.
Сминтини та ін. ; худож.-оформ. О. А. Гугалова- Мєшкова]. Харків : Фоліо, 2021. - 554, [4] с. : іл. - Літ.: с. 551-555. - ISBN 978966-03-9692-0 : 488.00 грн
Видання знайомить читача з розвитком філософії від Античності
до Середньовіччя.
.

87
140.8
О-74
Осмир, Ольга Банах.
Сучасність мудрости Г. Сковороди [Текст] : світогляд.
нарис / Осмир, Ольга Банах . - Львів : Література та мистецтво,
2020. - 135, [1] с. : іл. - Скор.: с. 5. - ISBN 978-617-7429-35-6 : 135.00
грн
За визначенням ЮНЕСКО Г. С. Сковорода входить у пятірку
найвизначніших мудреців всіх часів і народів. Він родоначальник і
філософії серця, і філософії людини, і філософії життя. Втім, слід
зауважити, що Сковорода не зводив філософію до життя, а підносив
життя до філософії.

Природничі науки
28
57:741.5=161.2
Г65
Гонік, Ларрі.
Біологія [Текст] / Ларрі Гонік & Дейв Весснер ; [пер. з англ.
С. Зубченко ; худож. Л. Гонік]. - Київ : Рідна мова, 2020. - 310, [2]
с. : іл. - (Наука в коміксах). - Покажч.: с. 309-311. - ISBN 978-966917-548-9 : 150.00 грн
Читаючи цю захопливу книжку, ви дізнаєтеся про "внутрішню
кухню" клітин і магію експресії генів, про статеве й нестатеве
розмноження, про еволюцію й екосистеми… Байдуже, чи ви вперше
заглядаєте в чашку Петрі, чи намагаєтеся освіжити знання після
десятиліть їхньої деградації або ж просто цікавитеся тим, що таке
біологічне життя - у цій книжці знайдете відповіді на всі запитання.

20.1
504.5:613.63
Б87
Браун, Гей.
Жити із "зеленим серцем" [Текст] = Living with A Green
Heart : подбай про себе і планету / Гей Браун ; пер. з англ. Наталія
Яцюк. - Київ : Наш формат, 2020. - 271, [6] с. - Глосарій: с. 250-269.
- ISBN 978-617-7866-11-3 : 139.00 грн
У книжці авторка розповідає, як наші звички та спосіб життя
можуть покращити добробут і відновити Землю. Дослідниця просто й
доступно пояснює, як вибирати продукти харчування і засоби
особистої гігієни, та пропонує рішення, які відповідають вашому
бюджету і способу життя...

20.1
26.234.7
502/504:551.58
Г29
Гейтс, Білл.
Як відвернути кліматичну катастрофу [Текст] = How to
Avoid a Glimate Disaster : де ми зараз і що нам робити далі / Білл
Гейтс ; пер. з англ. Юлія Костюк. - Київ : Лабораторія, 2021. - 236,
[2] с. : рис. - Прим.: с. 229-238. - ISBN 978-617-7965-53-3 : 254.00
грн
У цій нагальній та авторитетній книзі Білл Гейтс викладає
широкий, практичний і доступний план зменшення викидів
вуглекислого газу до нуля. Автор витратив десятиліття на з’ясування
причин та наслідків зміни клімату. За допомогою експертів у галузі
фізики, хімії, біології, техніки, політології та фінансів він зосередився
на діях, необхідних для того, щоб зупинити вірний рух планети до
екологічної катастрофи

24.1
54-028.31
С20
Саркісян, Володимир.
Хімія повсякдення [Текст] : від шампуню і прального
порошку до смаженої картоплі / Володимир Саркісян. - Київ :
Віхола, 2021. - 172, [4] с. : рис., табл. - (Наукпоп). - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Літ.: с. 171-173. - ISBN 978-617-7960-17-0 :
122.50 грн
У книжці хімік-токсиколог Володимир Саркісян пояснює, як на
хімічному рівні функціонують речі та явища, з якими ми стикаємося
щодня, - приготування їжі, прибирання та прання, купівля ліків,
ожеледь на дорогах. Тут не лише формули та схеми, а й цілком
буденні та практичні приклади.

22.3
53-028.31
Л34
Левін, Волтер.
Проста фізика. Від атомного ядра до межі Всесвіту [Текст]
= For the love of physics. From the End of the Rainbow to the Edge of
Time - A Journey Throuch the Wonders of Physics / Волтер Левін,
Воррена Гольдштейн ; пер. з англ. Тетяна Сахно. - 2-ге вид. - Київ
: Наш формат, 2020. - 291, [5] с. : іл. - Дод.: с. 285-292. - ISBN 978617-7730-11-7 : 206.00 грн
Волтер Левін і Воррен Гольдштейн ставлять за мету показати
людям красу та вишуканість фізики, а не математичні подробиці.
Перед вами розкриються неймовірні дива фізики, завдяки яким ми
живемо, але яких зовсім не помічаємо в побуті. Усе це приправлено
гумором, особистими переживаннями та неймовірними дослідами.

22.3г(0)4/6-8
52+53]-051(092)(100)"14/19"
Г59
Гокінг, Стівен.
На плечах гігантів. Величні прориви у фізиці та астрономії
[Текст] = On the shoulders of giants: the great works of physics and
astronomy / Стівен Гокінг ; [пер. з англ. Я. Лебеденка]. - Харків :
Кн. Клуб "Клуб Сімейн. Дозвілля", 2021. - 253, [3] с. : іл., фот. Прим.: с. 5. - Бібліогр.: с. 252-253. - ISBN 978-617-12-8613-9 : 225.00
грн
Миколай Коперник, Галілео Галілей, Йоганн Кеплер, Ісаак
Ньютон та Альберт Айнштайн - п’ятеро цих візіонерів змінили курс
науки, вивівши астрономію та фізику із Середньовіччя до сучасності.
Їхні magnum opus із коментарями та примітками генія Гокінга дадуть
можливість зазирнути в думки новаторів і точно дізнатися, про що
думали ці учені мужі.

Біографічні дослідження
63.3(4УКР)5/6
929(477.43):94]"17/19"Патон
Х90
Храпак, Петро Данилович.
Михайло Оскарович Патон: державник, господар, меценат
[Текст] : [монографія] / П. Д. Храпак ; [наук. ред. Прокопчук В.
С.]. - Хмельницький : Мельник А. А., 2021. - 211, [1] с. : іл., фот. Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-7600-73-1 : 170.00 грн
Сторінки життя в с. Хребтієві на Поділлі
Історія Хребтієва, як і інших сіл Поділля, переважно драматична.
Її світлі сторінки на злвмі двох епох пов’язані з геніальною людиною
свого часу Михайлом Оскаровичем Патоном, який понад сто років
тому господарював на Поділлі, зокрема в Ушицькому повіті,
вирішував питання будівництва, сільського господарства, освіти,
культури, був прикладом ведення натурального господарства.

963.3(4УКР)6
29(477):76-051]"1886/1920"
Н16
Нагорна, Олена.
Георгій Нарбут [Текст] / Олена Нагорна ; [худож. О. А.
Гугалова-Мєшкова]. - Харків : Фоліо, 2021. - 119, [6], [2] л. іл. с. (Знамениті українці). - Літ.: с. 117-120. - ISBN 978-966-03-9539-8 :
45.00 грн
Автор перших українських державних знаків, один із
засновників та ректор Української Академії мистецтв, Георгій Нарбут
належить до когорти найвизначніших українських графіків та
художників-ілюстраторів.

63.3(4УКР)6
929(477):355.457]"2014"
Б91
Бура, Дар'я Миколаївна.
Віталій Марків [Текст] / Дар'я Бура ; [худож. Є. В.
Вдовиченко ; фото Н. Кудрик]. - Харьків : Фоліо, 2021. - 150, [7],
[2] л. іл. с. - (Справжні герої). - ISBN 978-966-03-9428-5 : 53.00 грн
2014 рік. Війна з росіянами та підбурюваними ними жителями
Донбасу стала страшною реальністю. Саме тоді найкращі та
найвідданіпіі сини України, добровольці з Майдану рушили захищати
Україну від ворога. Віталій Марків - один з тих добровольців.

Історичні науки
63.3(0)-7
930.85:911.375
В14
Вайнер, Ерік.
Географія геніальності: найцікавіші місця світу від
Давньої Греції до Кремнієвої долини [Текст] / Ерік Вайнер ; [пер.
з англ. О. Гульоватої]. - Харків : Vivat, 2021. - 445, [3] с. (Саморозвиток). - Бібліогр.: с. 442-445. - ISBN 978-966-982-092-1 :
217.50 грн
У цій захопливій книжці Ерік Вайнер вирушає в подорож слідами
геніїв, у місця, де все сприяло появі новацій і творчому розвитку.
Майстерно поєднуючи історичні факти і власні висновки, добуті з
опитувань експертів, інтерв’ю з екскурсоводами, розмов із місцевими,
Ерік Вайнер пропонує нам поміркувати ось про що: чи є можливим
нині, саме тут і тепер, вловити той самий дух геніальності,
сприятливий для появи сучасних геніїв?

Етнографія
63.5(4УКР-4ЗАК)
39(=161.2)(477.8)
Е88
Етнографічні групи українців Карпат. Лемки [Текст] / [О.
М. Болюк та ін. ; за наук. ред. С. Павлюка ; редкол.: Я. Тарас та
ін.; худож. М. С. Мендор] ; Нац. акад. наук України, Ін-т
народознавства. - Харьків : Фоліо, 2020. - 362, [6], [22] л. іл. с. :
фот. - (Великий науковий проект). - Авт. зазначено в кінці книги.
- Літ. в кінці ст. - Скор.: с. 359. - ISBN 978-966-03-9330-1 : 233.00
грн
У цьому монографічному дослідженні відображено своєрідність
буття лемків, грунтовним аналізом охоплено увесь спектр їхньої
матеріальної традиційної культури - народне зодчество, одяг,
харчування, основні й допоміжні заняття, промисли та ремесла тощо,
а також духовну культуру з її обрядово-звичаєвим багатством
вірувань від язичництва до християнства, традиційні знання,
фольклор та ін.

63.5(4УКР-4ЗАК)
39(=161.2)(477.8)
Е88
Етнографічні групи українців Карпат. Бойки [Текст] / [О.
М. Болюк та ін.; за наук. ред. С. Павлюка ; редкол.: Я. Тарас та
ін. ; худож. М. С. Мендор] ; Нац. акад. наук України, Ін-т
народознавства. - Харків : Фоліо, 2020. - 573, [3], [22] л. іл. с. : фот.
- (Великий науковий проект). - Авт. зазначено в кінці кн. - Літ. в
кінці ст. - ISBN 978-966-03-9305-9 : 293.00 грн
Монографічне дослідження приурочене всебічному висвітленню
унікального культурно-традиційного спадку бойків. Своєрідними
рисами відзначаються різні галузі бойківської народної духовної
культури, характер осмислення природних і суспільних явищ,
комплекс норм народного звичаєвого права, моралі, етики,
традиційних знань, обрядів, сімейного і побутового календарів тощо.
63.5(4УКР-4ЗАК)
39(=161.2)(477.8)
Е88
Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули [Текст] / [О.
М. Болюк та ін. ; за наук. ред. С. Павлюка ; редкол.: Я. Тарас та
ін. ; худож. М. С. Мендор] ; Нац. акад. наук України, Ін-т
народознавства. - Київ : Фоліо, 2020. - 379, [5], [23] л. іл. с. : фот. (Великий науковий проект). - Авт. зазначено в кінці книги. - Літ.
в кінці ст. - ISBN 978-03-9331-8 : 233.00 грн
Монографія присвячена вивченню усіх аспектів життя гуцулів.
Гуцульські звичаєві, правові й етичні нормативи, вірування,
забобони, демонологія, звичаї, обряди представляють складний і
надзвичайно цінний для науки матеріал

Історія України
63.3(4УКР)6
94(477):355.422]"2014/2020"
Б91
Бура, Дар'я Миколаївна
Хроніка війни, 2014 - 2020 [Текст] : у 3 т. / Дар'я Бура, Олександр
Красовицький ; [худож. О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків :
Фоліо, 2020. - (Хроніка). - ISBN 978-966-03-9499-5.
Т. 1 : Від Майдану до Іловайська / [Р. Зіненко та ін.]. - 477,
[3] с. : іл. - ISBN 978-966-03-9500-8 : 128.00 грн
"Хроніка війни" - це документальне дослідження, літописхроніка подій 2014-2020 років в Україні, від завершального етапу
Майдану до наших днів. Метою написання книги було прагнення
переосмислити новітню історію, нагадати хронологію подій, що
призвели до анексії Криму Російською Федерацією і початку
гібридної збройної військової агресії РФ на Донбасі. Перший том "Від
Майдану до Іловайська" тритомника охоплює період з кінця лютого
2014 року до перших днів вересня 2014 року.

63.3(4УКР)6
94(477):355.422]"2014/2020"
Б91
Бура, Дар'я Миколаївна
Хроніка війни, 2014 - 2020 [Текст] : у 3.т. / Дар'я Бура, Олександр
Красовицький ; [худож. О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків :
Фоліо, 2020. - (Хроніка). - ISBN 978-966-03-9499-5.
Т. 2 : Від першого до другого "Мінська" / [Г. Харченко та
ін.] . - 472, [8] с. : іл. - ISBN 978-966-03-9501-5 : 128.00 грн
Другий том "Від першого до другого ‘‘Мінська’’ тритомника
"Хроніка війни. 2014-2020" висвітлює події з вересня 2014 року до 20
лютого 2015 року.

63.3(4УКР)6
94(477):355.422]"2014/2020"
Б91
Бура, Дар'я Миколаївна
Хроніка війни, 2014 - 2020 [Текст] : у 3 т. / Дар'я Бура, Олександр
Красовицький ; [худож. О. А. Гугалова-Мєшкова]. - Харків :
Фоліо, 2020. - (Хроніка). - ISBN 978-966-03-9499-5.
Т. 3 : П'ять років гібридної війни / [А. Курков та ін.]. - 478,
[2] с. - ISBN 978-966-03-9502-2 : 128.00 грн
У третьому томі "П’ять років гібридної війни" тритомника
"Хроніка війни. 2014-2020" подається хроніка новин від кінця лютого
2015 року до 31 жовтня 2020 року.

66.3(4УКР)
94:323.27](477)
В48
Винницький, Михайло.
Український Майдан, російська війна [Текст] : хроніка та
аналіз Революції Гідності / Михайло Винницький ; [пер. з англ. Р.
Клочка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 552, [8] с. : табл.,
мапи. - Прим.: с. 471-553. - ISBN 978-617-679-886-6 : 210.00 грн
"Український Майдан, російська війна. Хроніка та аналіз
Революції Гідності" - книжка Михайла Винницького, у якій детально
та послідовно висвітлено події в Україні 2013-2018 рр. Ця історична
праця поєднує в собі точку зору науковця і спостерігача-учасника,
який брав активну участь у протестах.

63.3(4УКР-4ЗАК)
94(437.7):32-051"190/194"Волошин(092)
В26
Вегеш, Микола.
Августин Волошин - будівничий української державності
за Карпатами [Текст] / Микола Вегеш, Степан Віднянськийй ;
Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф.
Кураса, Центр іст. політології. - Вид. друге. - Київ : Парлам. видво, 2021. - 469, [3] с. : іл. - (Політичні портрети). - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 460-469. - Скор.: с. 5-6. - ISBN
978-966-922-177-3 : 251.00 грн
У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність
Августина Волошина (1874-1945) - Героя України (2002), президента
Карпатської України (1939), видатного культурного, громадськополітичного і державного діяча, загальновизнаного лідера
українського національно-культурного напряму в міжвоєнному
Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують
національне відродження закарпатських українців у першій половині
ХХ ст.
63.3(4УКР)5-8
94(477):32-051]"17"Дорошенко(092)
С51
Смолій, Валерій Андрійович.
Петро Дорошенко: особистість в реаліях епохи [Текст] /
Валерій Смолій, Валерій Степанков ; Нац. акад. наук України, Інт політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології.
- Київ : Парлам. вид-во, 2021. - 789, [3] с. : іл. - (Політичні
портрети). - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 771789. - ISBN 978-966-922-184-1 : 432.00 грн
У праці, із залученням грунтовної джерельної бази, відтворено
історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних
лідерів козацької України середини - другої половини XVII ст.

63.3(4УКР)6-8
94(477.8):329.733]"19"Бульба-Боровець(092)
С79
Стельникович, Сергій Володимирович.
Тарас Бульба-Боровець: "Ми не можемо ні на хвилину
припиняти нашої боротьби" [Текст] / Сергій Стельникович ; Нац.
акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса,
Центр істор. політології. - Київ : Парлам. вид-во, 2021. - 278, [2] с.
: іл. - (Політичні портрети). - Скор.: с. 5-6. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 273-278. - ISBN 978-966-922194-0 : 194.00 грн
Видання присвячене військовому, політичному й громадському
діячу, прихильнику республіканської політичної думки часів
Української революції 1917-1921 років, засновнику УПА "Поліська
Січ" Тарасу Бульбі-Боровцю.

63.3(4УКР)4-8
94(477)(092)Святослав"08"
П29
Пєтков, Сергій Валерійович.
Князь Святослав [Текст] : іст. нарис / Сергій Пєтков. - 3-тє
вид., перероб. і допов. - Київ : Артек, 2020. - 206, [2] с. : іл. Бібліогр.: с. 201-205. - ISBN 978-617-7814-94-7 : 135.00 грн
Нариси присвячені постаті видатного правителя і полководця
князя Святослава I Славного.
.

63.3(4УКР-6КРМ)6-8
94(477.75)"18/19"Скоропадський(092)
Г87
Громенко, Сергій Вікторович.
Скоропадський і Крим [Текст] : від протистояння до
приєднання / Сергій Громенко. - Київ : Наш формат, 2021. - 349,
[3] с. : іл. - Дод.: с. 338-341. - Бібліогр.: с. 342-348. - ISBN 978-6177973-08-8 : 158.00 грн
Чий Крим зараз і кому він має належати в майбутньому? Яким
мусить бути статус півострова: незалежна держава, член союзу або
суб’єкт федерації, автономія чи регіон під іноземним протекторатом?
Кому має належати право управління Кримом - етнічній більшості чи
корінним народам? Як Україні поводитися з півостровом - дати йому
якнайширші повноваження чи запровадити пряме керування з Києва,
умовляти кримців добрим словом чи запровадити безжальну
економічну блокаду? Ні, це питання не з порядку денного 2014 року
після російської анексії Криму — вони постали перед Україною ще
сто років тому.

63.3(4УКР)6
94(477.8):329.733-051]"1939/1960"(092)
П56
Понипаляк, Аліна.
Останній командир УПА [Текст] : життя і боротьба Василя
Кука / Аліна Понипаляк. - Київ : Наш формат, 2021. - 252, [4], [7]
л. іл. с. : фот. - (Наш пантеон). - Дод.: с. 217-226. - Прим.: с. 227253. - ISBN 978-617-7973-15-6 : 158.00 грн
Є люди-епохи, а є люди — кілька епох. Такою особистістю був
останній командир УПА Василь Кук. Він народився до Першої
світової, пережив лихоліття Другої світової, розквіт і згортання
діяльності УПА, потрапив у радянський полон і разом з Україною
отримав омріяну свободу в 1991-му.

63.3(4УКР)2/6
94(477)".../19"
Д69
Дорошко, Микола Савович.
Історія України. Події. Постаті. Явища [Текст] / М. С.
Дорошко. - Київ : Саміт-Книга, 2021. - 469, [3] с. : іл., табл. - Літ.:
с. 468-470. - ISBN 978-966-986-351-5 : 67.00 грн
Авторське бачення основних подій історії України
найдавніших часів до відновлення незалежної держави.

від

63.3(4УКР)622
94(477):341.485]"1932/1933"
Т44
1933: "І чого ви ще живі?" [Текст] / Нац. акад. наук
України, Ін-т історії України ; упоряд. Тетяна Боряк ; [авт.
передм. С. Кульчицький]. - Вид. друге. - Київ : Кліо, 2021. - 719,
[1] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ.: с. 688-692. - Ім.
покажч.: с. 693-694. - Геогр. покажч.: с. 695-719. - ISBN 978-6177755-34-9 : 200.00 грн
Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення
незернових запасів, їжи й одягу в селян, адже загальноусталеною є
думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану
хлібозаготівель.

63.3(4УКР)614
94:355.486](477.83/86)"1919.06.07"Галицька армія
Д26
Дєдик, Олександр Георгійович.
Чортківська офензива [Текст] : найуспішніша операція
галицької армії / Олександр Дєдик. - Львів : Астролябія, 2020. 415, [1] с. : іл., мапи. - (Бібліотека "Цитаделі"). - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Дод.: с. 321-403. - Бібліогр.: с. 404-414. - Скор.:
с. 415. - ISBN 978-617-664-188-9 : 240.00 грн
Чортківська офензива 7-28 червня 1919 року вписана золотими
літерами у воєнну історію України. Розбита і морально пригнічена,
позбавлена боєприпасів і загнана у невеликий закуток батьківщини
Галицька армія несподівано розбила й змусила відступати
супротивника, який чисельно переважав і був значно краще
матеріально забезпечений. Пропонована книга є результатом більш
ніж чвертьстолітнього вивчення цього феномену.

63.3(4УКР)6
94(477)"19"
І-23
Іванченко, Раїса Петрівна.
Нове державницьке воскресіння України (1917-1918)
[Текст] ; Україна - східний щит Європи : уроки історії і сучасність
/ Раїса Іванченко. - Київ : Прометей, 2021. - 206, [2] с. - Літ. в кінці
ст. - ISBN 978-617-7502-30-1 : 90.00 грн
До 100-річчя третього в історії відродження Укр. державності
Науково-популярні розповіді цієї книги присвячені подіям
столітньої давності, коли український народ розпочав в 1917 році
свою боротьбу за самостійне державницьке життя.

63.3(4УКР)5
94(477.46-21Чигирин)"16"
М70
Мицик, Юрі Андрійович.
Чигирин - гетьманська столиця [Текст] / Юрій Мицик. Друге вид. - Київ : Кліо, 2021. - 391, [1] с. : іл. - Прим.: с. 326-361. Дод.: с. 362-391. - ISBN 978-617-7755-31-8 : 150.00 грн
Дослідження з історії гетьманської столиці - Чигирина.
Висвітлені події часів Національно-визвольної війни українського
народу 1648-1658 рр., часи Руїни та гайдамацького руху.

63.3(4УКР)5
94(477.46-21Корсунь)"16/17"
М70
Мицик, Ю. А.
Корсунь козацький [Текст] / Ю. А. Мицик, С. Ю.
Степенькін. - Вид. друге. - Київ : Кліо, 2021. - 221, [3] с. : іл. Прим.: с. 184-196. - Дод.: с. 197-222. - ISBN 978-617-7755-35-6 :
100.00 грн
Розповідь про історичне минуле старовинного козацького міста
Корсуня і Корсунщини.

63.3(4УКР-6КРМ)
94(=512.19:477.75):342
А13
Абдулаєва, Гульнара.
Кримські татари: від етногенезу до державності [Текст] /
Гульнара Абдулаєва ; [відп. за вип. О. Олійникова ; пер. з рос. Ю.
Фомічової]. - Київ : Гамазин, 2021. - 384, [24] с. - Літ.: с. 385-400. ISBN 978-966-279-192-1 : 260.00 грн
Доступно і просто про предків кримських татар.

Історія зарубіжних країн
63.3(4)624
94(430:4):341.38]"1939/1945"
Р49
Ріделл, Андерс.
Книжкові злодії [Текст] : про нацистські розкрадання
бібліотек Європи та про спроби повернути літературну спадщину
/ Андерс Ріделл ; пер. зі швед. Володимир Криницький. - Харків :
Фабула : Ранок, 2020. - 397, [3] с. : іл. - Прим.: с. 379. - Літ.: с. 380. Покажч.: с. 384-398. - ISBN 978-617-09-6157-0 : 210.00 грн
Нацисти протягом усього часу, що мали владу, грабували
бібліотеки - спочатку на території Німеччини, а потім у всіх
захоплених землях. Кількість утрачених (загублених у вирі війни й
остаточно знищених) книжок обчислюється мільйонами примірників.
Залишки довоєнних книгозбірень ще й сьогодні розсіяні в багатьох
європейських містах. Андерс Ріделл прагне відтворити шлях
нацистських книжкових злодіїв і віддати шану тим, хто намагався їм
протистояти.
63.3(4ВЕЛ)6-8
94(410):32-051+341.462.2-051]"19"(092)
Р50
Рікс, Томас.
Черчиль і Орвелл [Текст] = Churchill and Orwell : битва за
свободу / Томас Рікс ; пер. з англ. Дарина Березіна. - Київ :
Лабораторія, 2021. - 333, [3] с. - Прим.: с. 280-334. - ISBN 978-6177965-01-4 : 237.00 грн
Журналіст Томас Рікс прослідкував, у чому полягає феномен
величності Черчилля й Орвелла, як вони прийшли до визнання, яких
помилок встигли наробити та про що застерігали майбутні покоління.
А також те, як, попри політичні й світоглядні розбіжності, вони
невпинно захоплювалися один одним. Автор подає у книзі все
настільки чітко й майстерно, що відчуваєш невидимий зв’язок між
двома долями цих легендарних постатей.

63.3(5ТУЕ)4/6
94(560)"12/19"
О-70
Ортайли, Ільбер.
Османи на трьох континентах [Текст] = Üç kitada
Osmanlılar / Ільбер Ортайли ; пер. з турецьк. Олеся
Кульчинського. - Львів : Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр,
2021. - Глосарій: с. 203-207. - ISBN 978-617-7654-17-8 : 99.00 грн
Один із провідних істориков сучасної Туреччини автор
майстерно, винахідливо й захопливо занурює в яскравий світ
турецької історії у науково-популярній і дискусійній формі.

63.3(5ТУЕ)4
94(560)"15/16"
Ш97
Шутко, Олександра Євгеніївна.
Гарем османських султанів. Доба "Жіночого султанату"
[Текст] / Олександра Шутко. - Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейн.
Дозвілля", 2021. - 316, [4] с. : іл. - Літ.: с. 295-317. - ISBN 978-61712-8604-7 : 98.00 грн
Історії кохання найвідоміших українок в османських гаремах
відображені на матеріалах листування та архівних документів.

Чекаємо на Вас у читальній залі!

Матеріали підготувала
провідний бібліотекар відділу
читальних зал
Муравицька М. А.

