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Частина 1 

 

Релігія 

 

 
  

  

 

86.2/3(4УКР) 

2:322](477) 

О-75 

Особливості релігійного і церковно – релігійного 

самовизначення громадян України: тенденції 2000-2020 рр.: 

інформ. матеріали / Центр Разумкова. - Київ : [Б. в.], 2020. - 110 с. : 

табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). - Бібліогр. в підрядковій 

прим.  

 

Інформаційні матеріали підготовлені до чергового засідання 

постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми 

взаємовідносин" 25 листопада 2020 р. за сприяння Представництва 

Фонду Конрада Аденауера в Україні. 

 

 

 

Соціологія 

 

 

 

60.56(4УКР) 

316.422:316.3](477) 

Д46 

Динаміка трансформацій уявлень про суспільний ідеал в 

українському суспільстві = The dynamics of transformation of public 

ideas about the social ideal in Ukrainian society : аналіт. записка / [О. 

С. Онищенко та ін. ; відп. ред. Ю. М. Половинчак] ; Нац. акад 

наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2020. - 41, [3] с. - Бібліогр. 

в підрядковій прим. 

 

Розглянуто поняття суспільного ідеалу у системі смислотворчих 

орієнтирів суспільного розвитку, політичні, економічні, 

соціокультурні зміни та чинники трансформації суспільних 

уявлень про бажане майбутнє. 

 

 



 

60.56(4УКР) 

316.7:[124.4:316.422](477) 

Ф79 

Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого 

світу та інформаційного суспільства  = The formation of social ideal 

under the conditions of the globalizing world and information society : 

аналіт. записка / [Л. А. Дубровіна та ін. ; відп. ред. Л. А. 

Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 

2020. - 65, [3] с. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Розглянуто суспільний ідеал як соціокультурне явище, 

специфіку формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого  

світу. 

 

Економіка 

 

 

 

65.050.2-2(4УКР) 

338.244.47:332.145](477) 

Д39 

Децентралізація і формування політики регіонального 

розвитку в Україні : наук. доп. / [О. В. Шевченко та ін. ; за наук. 

ред. Я. А. Жаліло] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2020. 

- 193, [3] с. : табл. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Скор.: с. 5. 

- Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

У науковій доповіді проаналізовано перебіг децентралізації 

в Україні загалом та в окремих регіонах зокрема. Сформовано 

дорожню карту завершення реформи в 2020 р. Представлено умови 

проведення чергових виборів до органів місцевого самоврядування. 

Розглянуто низку актуальних питань реформи територіальної 

організації влади та місцевого самоврядування на засадах 

децентралізації і субсидіарності. 

 

 

 

65.050(477) 

330.34:338.242](477) 

Е45 

Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного 

розвитку України в умовах глобальних трансформацій = Economic 

freedom to strengthen Ukraine's social and economic development in 

the context of global transformations / Представництво "Фонду 

Фрідріха Науманна за свободу" в Україні ; Центр Разумкова ; 

Держ. Установа "Ін-т економіки і прогнозування НАН України" ; 

[наук. ред. В. Юрчишин ; пер. з англ. С. Кокізюк ; вступ. слово Ю. 

Якименка]. - Київ : Заповіт, 2020. - 276 с. : табл., граф. - Текст: 

укр., англ. 

 

У виданні представлені позиції провідних вітчизняних фахівців-

учасників проекту стосовно складних і суперечливих тенденцій у 

глобальній економіці та економічній політиці, соціально-

економічному і суспільно-політичному середовищі України, а також 

напрямів і завдань державної політики, спрямованої на утвердження 

економічних, політичних та соціальних свобод. 



 

65.050 

338:005:004:159:378:342](043.2) 

С88 

"Студент – Дослідник – Фахівець", науково – практична 

конференція (24 ; 2020 ; Київ). 

Матеріали XXIV Міжнародної науково – практичної 

конференції "Студент – Дослідник – Фахівець" Київського 

інституту бізнесу та технологій, 28 травня 2020 року : спецвипуск / 

Київ. ін-т бізнесу та технологій ; [редкол.: О. В. Яковлева (голова) 

та ін.]. - Київ : КІБіТ, 2020. - 338 с. : рис., табл. - : Студент -

 Дослідник - Фахівець. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в підрядковій 

прим.  

 

Тези та матеріали доповідей ХХIV Міжнародної науково-

практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець"(28 

травня 2020 р.). 

 

 

 

 

65.05 

330-028.63 

Ц75 

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні 

детермінанти / Центр Разумкова ; [керівник проекту, автор 

доповіді О. Пищуліна]. - Київ : Заповіт, 2020. - 274 с. : табл., іл. - 

(Бібліотека Центру Разумкова). - Бібліогр. в підрядковій прим. 

 

Видання присвячене дослідженню сучасного етапу світового 

економічного та соціального розвитку, що характеризується істотним 

впливом цифровізації. Завданням доповіді було дослідити головні 

детермінанти та підстави розвитку цифрової економіки в Україні, а 

також готовності України до запровадження та використання 

цифрових технологій. 

 

 

Політологія 

 

 

 

66.4(4УКР) + 66.4(4РОС) 

32.019.5:327.5](477:470)"20" 

Ф18 

Фактор громадської думки у формуванні політики 

врегулювання російсько-українського конфлікту: можливості та 

ризики / Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2020. - 47, [1] с. : табл. - 

(Бібліотека "Центру Разумкова"). - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Представлені результати соціологічного опитування та зроблені 

на їх основі експертні оцінки збігів і розбіжностей у позиціях влади та 

суспільства стосовно шляхів відновлення миру та територіальної 

цілісності. Пропонуються також відповідні рекомендації стосовно 

необхідності, можливостей, обмежень і ризиків використання 

громадської думки під час формування та реалізації політики 

врегулювання російсько-українського конфлікту. 

 

 

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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20-%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20-%20%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%2824;%202020;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20-%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20-%20%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%2824;%202020;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29


Право 

 

 

67.9(4УКР)300.7 

342.7:614.441](477) 

З-12 

Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах 

поширення короновірусної інфекції (COVID-19): особливості і 

шляхи удосконалення/ Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2020. - 

60, [1] с. : табл. - (Бібліотека "Центру Разумкова"). - Бібліогр. в 

підрядковій прим. 

 

Дослідження громадської думки щодо впливу пандемії COVID-19 

на стан захисту прав і свобод громадян. Зокрема, це оцінка 

стану забезпечення державою прав і свобод людини і громадянина в 

умовах масового поширення коронавірусної інфекції (COVID-19), 

ставлення громадян до наслідків тимчасового обмеження їх прав і 

свобод, до відповідних дій органів влади, визначення “межі 

допустимості” таких обмежень і готовності громадян до активного 

захисту своїх прав. 

 

 

 

 

67.9(4УКР)г 

342.4(477)(091) 

К65 

Конституція і конституційні зміни в Україні = Constitution and 

Constitutional Amendments in Ukraine : зб., присвяч. пам'яті 

Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; [відпов. ред.: А. Рачок, Ю. 

Якименко ; упоряд. П. Стецюк]. - Київ : Заповіт, 2020. - 297, [7] с. : 

іл., фот. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Збірник присвячено пам’яті відомого українського вченого-

правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В. Мусіяки 

(1946-2019рр.). Видання містить наукові статті з актуальних проблем 

сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону 

держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав людини, 

розвитку основних конституційно-правових інститутів. 

 

 

 

 

67.9(4УКР)304 

34:37](477)(094) 

У31 

Удосконалення нормативно-правової бази створення системи 

громадянської освіти в Україні / [Ю. Якименко та ін.] ; Центр 

Разумкова. - Київ : Заповіт, 2020. - 167, [1] с. : табл. - Авт. 

зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр. в підрядковій прим. 

 

З метою сприяння створенню в Україні цілісної та ефективної 

системи громадянської освіти, зокрема дорослих, експертами було 

розроблено проект Стратегії розвитку громадянської освіти, яка 

визначає цілі та завдання, системні пропозиції до низки проектів 

законодавчих та нормативно-правових актів, вміщених у цьому 

виданні. 

 

 



Військова справа 

 

 

68.4(4УКР)32 

355.422:358.1](477)"2014/2020" 

К17  

Калашніков, Олег Петрович. Очі бога війни: повітряна 

розвідка артилерійської бригади у подіях російсько-української 

війни 2014-2020 рр. / Олег Калашніков. - Дніпро : Cередняк Т. К., 

2021. - 139, [1] с. : іл., фот.  
Книга "Очі Бога війни" є документальним виданням, в якому 

розповідається про формування повітряної розвідки у 26 

артилерійській бригаді. Висвітлено період з 2014 року – початку 

російсько-української війни і до 2020 року. 

 

 

Педагогіка 

 

 

 

74.9 

37.018.1:37.06 

Р58 

Робінсон, Кен. Ви, Ваша дитина і школа = Yoy, Your Child, and 

School : як прокласти шлях до найкращої освіти / Кен Робінсон і 

Лу Ароніка ; пер. з англ. Ганна Лелів. - Львів : Літопис, 2018. - 239, 

[1] с. : рис., табл. - Прим.: с. 218-235. - Ім. покажч.: с. 236-239.  

 

Кен Робінсон – автор бестселерів "Школа майбутнього" й "Освіта 

проти таланту", учасник конференції TED, чий виступ зібрав понад 50 

мільйонів переглядів. "Ви, Ваша дитина і школа" – настільна книжка 

для батьків, які хочуть дізнатися, якої освіти насправді потребують 

їхні діти і як їм цю освіту забезпечити. 

 

 

 

Мистецтво 

 

 

 

85.14-8(0) 

75.071.1-055.2(092)(100) 

К32 

Квінн, Бріджит. Неймовірні. П'ятнадцять жінок, які творили 

мистецтво та історію/ Бріджит Квінн ; пер. з англ. Роксоляни 

Свято ; іл. Лізи Конгдон. - Київ : ArtHuss, 2018. - 222, [1] с. : іл. - 

(UkrainianArtBook). - Бібліогр.: с. 217-218. 

 

Захопливо, дотепно, а часом і доволі в’їдливо, американська 

дослідниця історії мистецтва Бріджит Квінн оповідає про життя і 

творчість 15 неймовірних художниць і мисткинь із різних країн та 

епох - від XVII століття і дотепер. 

 

 

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%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%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%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9A%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%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD,%20%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82


Мовознавство 

 
 81.411.1-2 

811.161.2(07) 

З91 

Зубков, Микола Григорович. Норми й культура української 

мови фахової спрямованості/ Микола Зубков. - Київ : Арій, 2018. - 

607, [1] с. - Літ.: с. 600-602.  

Присвяч. 90-річчю ухвалення собор. (харків.) правопису. 

 

Посібник осягає основи культури спілкування, види й жанри 

публічних виступів. У ньому подано головні правописні норми та 

правила, морфеміку й морфологію. Закцентовано увагу на 

особливостях уживання іменних і службових частин мови в офіційно-

діловому стилі, а також на складних випадках перекладу науково-

технічної, економічної та іншої термінології. 

 

 

Літературознавство 

 

 

 

83.3(4УКР)6 

821.161.2'06.09-95(081) 

Г83 

Григорчук, Микола Іванович. Куди йдеш, Україно? : відгуки, 

огляди, рецензії / Микола Григорчук. - Київ : Укр. письменник, 

2020. - 279, [1] с. : іл. - Ім. покажч.: с. 256-277.  

 

Цю книжку складають літературні відгуки, огляди та рецензії на 

актуальні твори письменників сучасності. 

 

 

Художня література 

 

 
 84(7ЧИЛ)6-4 

821.134.2(83)'06-31=161.2 

А56 

Альєнде, Ісабель. Там, за зимою = Mas alla del invierno : 

[роман] / Ісабель Альєнде ; з ісп. пер. Сергій Борщевський. - Львів 

: Анетти Антоненко, 2018. - 300, [4] с.  

 

Незначна транспортна пригода, коли на закрижанілій вулиці одна 

машина штовхає іншу, стає водночас поштовхом, що приводить у рух 

події останнього роману відомої чилійської письменниці Ісабель 

Альєнде. Зима в романі огортає не тільки засніжені вулиці, а й душі 

персонажів, відігріти які здатні теплі людські стосунки - любов, 

дружба, солідарність. 

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%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%90%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%BD%D0%B4%D0%B5,%20%D0%86%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 84(7СПО)6-4 

821.111(73)'06-31=161.2 

Б90 

Буковскі, Чарльз. Жінки / Чарльз Буковскі ; [пер. з англ. Б. 

Превір]. - Київ : КМ-Букс, 2018. - 381,[3] с.  

 

Невиправний пияк Генрі Чинаскі народився не для життя, а для 

виживання. Десятки років змарнувавши на безперспективній і 

низькооплачуваній роботі, всі заробітки з якої він спускав на випивку 

й жінок, п’ятдесятирічний Чинаскі нарешті відчуває, що прийшов його 

зоряний час. Його життя зненацька перетворюється на життя 

справжньої рок-зірки – похмілля через день, а жінок стільки, що й 

Казанова не впорався б. 

 

 

 

 

 

 84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'06-312.9-93=161.2 

Г19 

Гантер, Ерін. Сходить місяць = The New Prophecy : [для серед. 

шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] Катерини Дудки та Остапа 

Українця ; оформ. Олега Панченка. - Харків : АССА, 2018. - 301, 

[3] с. : іл. - (Коти-вояки).  

 

Обрані коти мають повернутися до лісу і передати Кланам 

повідомлення від Півночі. Але чому Зореклан вказав їм 

найскладніший шлях додому? Навіщо їм чужі проблеми, коли і 

власних вистачає по самі вуха? На кожне питання є багато відповідей, 

але треба обрати правильну, і при цьому зберегти відданість рідним 

Кланам, одне одному і зоряним предкам..."Сходить місяць" – друга 

книга другого циклу "Нове пророцтво" серіїї "Коти-вояки". 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР)6-4 

821.161.2'0-32(082) 

Д71 

Дочинець, Мирослав Іванович. Хліб і шоколад: новели 

тонкого литва і холодної чеканки / Мирослав Дочинець. - 

Мукачево : Карпатська вежа, 2018. - 259, [5] с.  

 

Перед нами - "легка" і "світла" проза. Мирослав Дочинець має 

свій стиль письма, за яким проглядається витончений художній смак, 

відчуття форми, композиційної самодостатньої творів. Особливе місце 

відведено жінці. Героїні "заново" створюють мужчин, у яких закохані, 

причому кохання двох не припиняється і в потойбіччі. Автор не грає в 

містику, він оновлює міф кохання. 

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%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%96,%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
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%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


 

84(7СПО=УКР)6-44 

821.111(73)'06-31-93=161.2 

К17 

Каллін, Мітч. Країна припливів: [роман] / Мітч Каллін ; пер. з 

англ. Наталія Гончар ; [худож. оформ. Б. Давидюк]. - Івано-

Франківськ : Вавилонська бібліотека, 2018. - 167, [9] с. : іл.  

 

“Країна припливів” – історія химерних подорожей. У кожного з 

героїв вона своя – хтось вирушає в Ютландію, хтось – на той світ, 

дехто блукає просторами океанів у примарній субмарині. Для 

одинадцятилітньої Желізи-Роуз – це мандрівка у дивовижний світ 

власної уяви, де оживають частинки поламаних ляльок, мерці 

перетворюються на болотяних людей, а світлячки прилітають 

побажати на добраніч. 

 

 

 

 

84(4ВЕЛ)6-4 

821.111'06-34-93=161.2 

К36 

Керрол, Льюїс. Пригоди Аліси в Дивокраї = Alice's 

adventures in Wonderland / Льюїс Керрол ; худож. Євгенія 

Чистотіна ; [пер. укр. О. Пилипенко]. - Харків : Віват, 2018. - 127, 

[1] с. : іл. - (Світ чарівних казок). - Прим.: с. 118-126.  

 

Ця книга сповнена чарівництвом і дивами - саме тим, чого нам 

так не вистачає в житті. Оригінальні герої, парадоксальні ситуації, 

цікаві діалоги - все це робить пригоди Аліси незабутніми. Історія, 

описана в книзі як пригоди дівчинки Аліси в фантасмагоричній країні, 

сповнена сатиричних натяків на друзів та ворогів автора Чарльза 

Доджсона, пародій на шкільні вірші, які викладали в британських 

школах у XIX столітті. 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЖИТ)5-6 

821.161.2(477.42)'06-1-2(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021.  

Т. 1 : Драматичні твори (1896-1906) / [ред. т.: Т. Левчук ; 

передм.: Е. Соловей ; упоряд., комент.: С. Кочерга, О. Вісич, Р. 

Тхорук]. - 507, [5], [4] л. іл. с. - Дод.: с. 273-356. - Комент. та прим.: 

с. 357-508. - Із змісту: Блакитна троянда ; Одержима ; В 

катакомбах.  

 

До повного академічного зібрання творів Лесі Українки в 14 

томах увійшли всі знайдені на сьогодні тексти письменниці. 

Відновлено фрагменти й матеріали, вилучені цензурою в попередніх 

виданнях. Додано розлогі текстологічні, історико-літературні та 

реальні коментарі. Том 1 вміщує драматичні твори, завершені у 1896-

1906 роках. 

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%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD,%20%D0%9C%D1%96%D1%82%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%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB,%20%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D1%97%D1%81
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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F


 

84(4УКР-4ЖИТ)5-6 

821.161.2(477.42)'06-1(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. 

Т. 2 : Драматичні твори (1907-1908) / [ред. т.: М. Моклиця ; 

упоряд.: С. Кочерга, О. Вісич ; комент.: В. Агеєва, О. Вісич, С. 

Кочерга]. – 420, [2], [4] л. іл. с. – Комент. та прим.: с. 311-420. – У 

змісті: Кассандра ; Руфін і Прісцілла. 

 

Том 2 вміщує драматичні твори, завершені у 1907-1908 роках: 

драматичну поему "Кассандра", діалог "Айша та Мохаммед", драму 

"Руфін і "Прісцілла". 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЖИТ)5-6 

821.161.2(477.42)'06-1(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки. - 2021.  

Т. 3 : Драматичні твори (1909-1911) / [ред. т.: Т. Данилюк-

Терещук ; упоряд.: С. Романов, Н. Колошук, О. Кицан ; комент.: 

С. Романов та ін. ; підготов. нот. текстів І. Щукіна]. - [Б. м. : б. в.]. 

– 6 52, [2], [8] л. іл. с. – Комент. та прим.: с. 337-652. – Із змісту: У 

пущі ; Бояриня ; Лісова пісня.  

 

Том 3 вміщує драматичні твори, завершені у 1909-1911 роках, 

зокрема "У пущі", "Бояриня", "Лісова пісня". 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЖИТ)5-6 

821.161.2(477.42)'06-1-2(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки. – 2021. 

Т. 4 : Драматмчні твори (1912-1913) / [ред. т.: С. Кочерга ; 

упоряд., комент.: М. Моклиця, В. Соколова]. - [Б. м. : б. в.]. - 420, 

[2], [4] л. іл. с. - Комент. та прим.: с. 245-420. - Із змісту: Камінний 

Господарь ; Оргія.  

 

Том 4 вміщує драматичні твори, завершені у 1912-1913 роках, 

зокрема "Адвокат Мартіан", "Камінний Господарь", "Оргія", а також 

незавершені драматичні твори. 

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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F


 

84(4УКР-4ЖИТ)5-5 

821.161.2(477.42)'06-1(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 

14 т. / Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т 

ім. Л. Українки . - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021.  

Т. 5 : Поетичні твори. Ліро-епічні твори / [ред. т.: О. Вісич, С. 

Кочерга ; передм.: С. Романов ; упоряд., комент.: С. Романов та 

ін.]. - 925, [1], [11] л. іл. с. - Комент. та прим.: с. 553-915. - Алф. 

покажч. творів: с. 916-924.  

 

Том 5 об'єднав поетичні твори Лесі Українки, представлені 

збірками "На крилах пісень", "Думи і мрії" та "Відгуки". Крім того, до 

видання увійшли поезії і ліричні цикли поза збірками, а також деякі 

поеми. 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЖИТ)5-4 

821.161.2(477.42)'06-3(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки. - 2021. 

Т. 6 : Художня проза / [ред. т.: В. Агеєва ; передм.: О. 

Полюхович ; упоряд., комент.: С. Кирилюк, В. Сірук]. - [Б. м. : б. 

в.]. - 621, [2], [8] л. іл. с. - Комент. та прим.: с. 417-621.  

 

Том 6 містить прозові твори Лесі Українки, написані на зламі 

століть. Серед представлених текстів – понад два десятки оповідань і 

нарисів, а також фрагменти і плани незавершених творів. 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЖИТ)5-4 

821.161.2(477.42)'06-9(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки. - 2021.  

Т. 7 : Літературно-критичні та публіцистичні статті / [ред. т.: 

В. Агеєва ; передм.: М. Моклиця ; упоряд., комент.: М. Моклиця, 

Н. Колошук, Т. Левчук]. - [Б. м. : б. в.]. - 677, [2], [4] л. іл. с. - 

Комент. та прим.: с. 507-669. - Імен. покажч.: с. 671-677.  

 

У 7 томі максимально повно представлено літературно-критичний 

та публіцистичний доробок Лесі Українки: праці про актуальну 

європейську літературу, рецензії, фейлетони, полемічні статті та 

багато іншого. 

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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F


 

84(4УКР-4ЖИТ)5-5-4-6 

821.161.2(477.42)'06-1-2-3-9(081)=030 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки. - 2021. 

Т. 8 : Переклади: поезія, проза, драма, публіцистика та інше / 

[ред. т., передм.: М. Стріха ; упоряд.: О. Маланій, О. Бєлих, Л. 

Бондарук та ін. ; комент.: О. Полюхович]. - [Б. м. : б. в.]. - 1116, [2], 

[8] л. іл. с. - Комент. та прим.: с. 915-1116.  

 

Том 8 об'єднав тексти з перекладацького доробку письменниці, 

серед яких – уривки з Біблії, творів Гомера, Данте і Шекспіра, поезія 

Байрона, Гейне, оповідання Гоголя, драми Метерлінка і Гауптмана, 

наукові й публіцистичні статті Драгоманова та ін. 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЖИТ)5-5 

821.161.2(477.42)'06-14+398.8(=161.2)(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки . - 2021.  

Т. 9 : Записи народної творчості. Пісні, записані з голосу Лесі 

Українки / [ред. т.: С. Романов ; упоряд., комент.: Ю. Громик та 

ін. ; авт. передм.: Ю. Громик, Т. Данилюк-Терещук, Л. Семенюк ; 

підгот. нотних текстів І. Щукіної]. - [Б. м. : б. в.]. - 845, [3], [9] л. іл. 

с. : муз. пр. - Комент прим.: с. 537-829. - Скор.: с. 830-845.  

 

У томі 9 представлено фольклорні записи, зібрані письменницею і 

членами її родини на Волині та волинському Поліссі, а також записи 

народних мелодій з голосу Лесі Українки. Особливу цінність 

становлять її нотні записи. 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЖИТ)5-4 

821.161.2(477.42)'06-3(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки. - 2021.  

Т. 10 : "Стародавня історія східних народів". Конспекти. 

Виписки з книг. Нотатки та інше. / [ред. т.: Ю. Громик ; передм.: 

О. Огнєва ; упоряд.: А. Радько та ін. ; комент.: О. Огнєва та ін.]. - 

[Б. м. : б. в.]. - 525, [2], [28] л. іл. с. - Комент. та прим.: с. 411-517. - 

Імен. покажч.: с. 518-525. 

 

У 10 томі представлено текст "Стародавньої історії східних 

народів" - підручника, написаного Лесею Українкою для молодшої 

сестри, а також авторські ілюстрації, конспекти й виписки з книг, 

нотатки і матеріали до художніх творів письменниці. 

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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F


 

84(4УКР-4ЖИТ)5-4 

821.161.2(477.42)'06-6(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки. - 2021.  

Т. 11 : Листи (1876-1896) / [ред. т.: С. Кочерга ; передм.: В. 

Агеєва ; упоряд.: В. Прокіп (Савчук) ; комент.: В. Прокіп 

(Савчук), В. Агеєва]. - [Б. м. : б. в.]. - 597, [2], [4] л. іл. с. - Комент. 

та прим.: с. 443-597.  

 

У том 11 включено листи Лесі Українки за 1876-1896 роки, 

збережені в оригіналах, копіях чи першодруках, із загальною 

передмовою. 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЖИТ)5-4 

821.161.2(477.42)'06-6(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 

14 т. / Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т 

ім. Л. Українки. - 2021.  

Т. 12 : Листи (1897-1901) / [ред. т.: О. Полюхович ; упоряд.: В. 

Прокіп (Савчук) ; комент.: В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва]. - [Б. м. : 

б. в.]. - 605, [2], [4] л. іл. с. - Комент. та прим.: с. 445-605.  

 

У том 12 включено листи Лесі Українки за 1897-1901 роки, 

збережені в оригіналах, копіях чи першодруках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(4УКР-4ЖИТ)5-4 

821.161.2(477.42)'06-6(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. 

/ Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. 

Л. Українки. - 2021.  

Т. 13 : Листи (1902-1906) / [ред. т.: Ю. Громик ; упоряд.: В. 

Прокіп (Савчук) ; комент.: В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва]. - [Б. м. : 

б. в.]. - 612, [2], [4] л. іл. с. - Комент. та прим.: с. 449-612.  

 

У том 13 включено листи Лесі Українки за 1902-1906 роки, 

збережені в оригіналах, копіях чи першодруках. 

 

 

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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F


 

84(4УКР-4ЖИТ)5-4 

821.161.2(477.42)'06-6(081) 

У45 

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів [Текст] : у 

14 т. / Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т 

ім. Л. Українки . - 2021.  

Т. 14 : Листи (1907-1913) / [ред. т.: С. Романов ; упоряд.: В. 

Прокіп (Савчук) ; комент.: В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва]. - [Б. м. : 

б. в.]. - 613, [3], [3] л. іл. с. : фот. - Дод.: с. 409-416. - Комент. та 

прим.: с. 417. - Ім. покажч.: с. 575-613.  

 

У том 14 включено листи Лесі Українки за 1902-1906 роки, 

збережені в оригіналах, копіях чи першодруках. 

 

  

 

Історія 

 
 

 63.3(4УКР)63 

94(477.54-25)"2014"(091) 

А18 

Аваков, Арсен Борисович. 2014. Миттєвості харківської весни 

/ Арсен Аваков ; [ред. Н. Б. Статівко ; худож.-оформл. О. А. 

Гугалова-Мєшкова ; пер. зі слобож. І. В. Філенко]. - Харків : 

Фоліо, 2020. - 286, [2], [68] л. іл. с. : фот. - Дод.: с. 225-286.  

 

Одна ніч тривожної весни надважкого 2014-го року, яка врятувала 

Харків від трагічної долі Донецька, Луганська, багатьох і багатьох 

інших міст та сіл Донбасу, що їх сьомий рік розорюють сепаратисти і 

російські найманці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР-2К)63 

94(477-25)"2013/2014" 

В49 

Виноградов, Олег. Слово Майдана: [публицист. произведение: 

полиист. исслед.] / Олег Виноградов. - Киев : Корбуш, 2014. - 527, 

[1] с. : фот., карты. - Текст: укр., рос.  

 

У книзі зібрано сто оповідань учасників та очевидців подій, що 

відбулися на Майдані Незалежності у Києві з листопада 2013 по 

лютий 2014 року. Їхні спогади допоможуть читачеві дізнатися всю 

правду про історію ''Революції Гідності''. 

 

 

 

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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%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%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%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%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3


 

63.3(4УКР-4ЛЬВ)624 

94(477.83-21):341.485(=411.16)”1939/1945”(093.3) 

К77 

Крамер, Клара. Війна Клари = Clara's War : правдива історія 

дівчини про дивовижний порятунок від нацистів / Клара Крамер ; 

[співавт. С. Гланц ; пер. з англ. В. Боброва] ; Укр. центр вивч. 

історії Голокосту. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2020. 

- 346, [2] с. : фот. - (Бібліотека спогадів про Голокост).  

 

Спогади єврейської дівчини, яка змогла вижити у пеклі Другої 

світової війни. Її спогади – драматичні сторінки єврейської громади 

міста Жолків в Галичині. 

 

 

 

 

 

 

63.3(4)624 

94(4):341.485](=411.16)"1939/1945" 

М31 

Масові розстріли. Голокост від Балтійського до Чорного моря, 

1941-1944 = Масавыя расстрэлы. Халакост паміж Балтыйскім і 

Чорным морам, 1941-1944 / Фонд "Меморіал убитим євреям 

Європи", Фонд "Топографія терору" ; [редкол.: У. Ноймеркер та 

ін. ; пер. англ.: П. Грірзінгер, К. Пірса ; пер. укр. Л. Даниленко ; 

пер. біл. С. Павловицького]. - Київ : Huss, 2008. - 337, [3] с. : фот. - 

Текст: укр., біл. - Глосарій: с. 330-333. - Бібліогр. в підрядковій 

прим.  

 

У червні 1941 р. Німецький Райх разом зі своїми союзниками 

напав на Радянський Союз. У цій війні на винищення загинули 14 

мільйонiв цивільних осіб, серед яких було понад 2 мільйони свреïв. 

Бiльшiсть євреїв стали жертвами масових розстрілів або задихнулися в 

так званих ґазваґенах («душогубках). Масштабнi вбивства чинили 

мобiльнi розстрiльнi підрозділи (айнзацгрупи) поліції безпеки та 

служби безпеки СС, формування поліції охорони порядку, армії, 

вiйськ СС, а також місцеві помічники. Дане видання документує 

злочини та вшановує пам'ять загиблих. 

 

 

 

 

 

63.3(4УКР-6КРМ) 

94(477.75):930.2 

Н37 

Наш Крим = Our Crimea / [редкол.: Г. Папакін (голова) та ін.] 

= Bizim Qirimimiz. - Київ : [Б. в.], 2015  

Вип. 3. - 2017. - 238, [2] с. : іл., мапи. - Бібліогр. в кінці ст.  

 

Видання містить статті, присвячені дослідженням кримського 

минулого. На матеріалах джерельної бази розглянуто Крим як 

складову історії всієї України. 

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%BC%D0%B5%D1%80,%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0


 

63.3(4УКР-6КРМ)612/615 

94(477.75)"1917/1923" 

Н37 

Наш Крим [Текст] = Our Crimea / Нац. акад. наук України, Ін-

т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; 

[редкол.: Г. Папакін (голова) та ін.] = Bizim Qirimimiz. - Київ : [б. 

в.], 2015. 

Вип. 4. - 2019. - 266, [1] с. : іл., табл., мал. - Текст: укр., англ. - 

Бібліогр. в підрядковій прим. До 100-річчя української революції 

(1917-1923). 

 

[Збірник праць по історії Криму періоду 1917-1923 років.] 

 

 

   

 

63.3(4)615-4 

94(4):341.485(=411.16) 

С53 

Снайдер, Тімоті. Чорна земля. Голокост як історія і 

застереження = Black eartn. Tne holocaust as history and warning / 

Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. : П. Білака, О. Камишникової, Т. 

Родіонової ; наук. ред. В. Склокін]. - Київ : Медуза : Аванпост-

Прим, 2017. - 394, [1] с. : мапи. - Прим.: с. 300-345. - Літ.: с. 346-382. 

- Покажч.: с. 383-394. - Бібліогр. в підрядковій прим.  

 

Грунтовне дослідження історика Тімоті Снайдера, що вже встигло 

стати світовим бестселером, пропонує новий погляд на великий 

злочин ХХ століття й водночас розкриває ризики, з якими ми 

стикаємося в ХХІ столітті. 

 

 

Чекаємо на Вас у читальній залі! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали підготувала 

 провідний бібліотекар 

Рудзінська Т. В. 

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%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%A2%D1%96%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%96

