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Бюлетень нових надходжень 2021 р. : бюлетень нових 

надходжень /Виноградівська публічна бібліотека; уклад. 

Ромушко  К. В. ; відп. за вип. Вашкеба К.Г. – Виноградів, 

2022. – 25 с. 

 

Бюлетень містить відомості про нові надходження 

літератури до центральної бібліотеки, отримані за Програмою 

поповнення фондів публічних бібліотек від УІК у грудні 2021 

року. 

Подано повний бібліографічний опис нових видань з 

анотаціями (мовою видання), які допоможуть користувачам 

краще зорієнтуватися у змісті книг.  

Матеріал згруповано за галузями знань, у межах галузі – за 

алфавітом авторів або назв видань.  

  



Шановні читачі! 

Бюлетень нових надходжень інформує про літературу, яка 

надійшла до фонду Виноградівськаї публічної бібліотеки за 

грудень 2021 року. 

Література у бюлетені систематизована за таблицями 

Універсальної десяткової класифікації: 

0-Загальний відділ 

3-Суспільні науки 

5-Природничі науки 

6-Прикладні науки 

8-Мова. Мовознавство. Художня література 

9-Історія  



 
 

0-Загальний відділ 
 

016:792.09Українка 
Л 51 

 
 

Леся Українка на театральній сцені: Бібліографічний довідник/ 

упоряд. В. Шкарабан. – К.: Мистецтво, 2021. – 143 с.:іл. 

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. Враховано також вистави про Лесю Українку. 

Довідник адресовано мистецтвознавцям, режисерам, акторам, 

сценографам, завідувачам літературних частин театрів, викладачам і 
студентам мистецьких вузів, працівникам видавництв, редакцій, музеїв 

і бібліотек, усім, хто вивчає українську культуру. 

 

  

 

С 140.8 
О 74 

Осмир. Сучасність Мудрости Г. Сковороди. Світлоглядний нарис/ 

Осмир, О. Банах. – Львів: Література та мистецтво, 2020. – 136 с. 

За визнанням ЮНЕСКО, Г. С. Сковорода входить у п'ятірку 
найвизначніших мудреців всіх часів і народів. Тож заглиблюючись у 

мудрість Сковороди, ми проникаємо в духовну спадщину людства. 

Витікаючи із джерела української звичаєвої культури та українського 

світогляду, мудрість Сковороди є вселюдською, це планетарне мислення 

високої людини, високого Духу і Свідомости. У філософській спадщині 
українського мандрівника гармонійно поєднані первинні засади 

людського буття: світогляду, релігії, моралі, устрою, економіки... 

 

 

 

159.9 
Б 28 

 

Батлер-Боудон, Том. Психологія. 50 видатних книг. Ваш путівник 

найважливішими роботами про мозок, особистість і людську 
природу/ Т. Батлер-Боудон; пер. Т. Микитюк. – К.: Форс 

Україна,2021. – 512 с. 

У кілька сотень сторінок автор умістив основні ідеї та концепції 

психології, викладені в 50 працях найвидатніших учених. Ви знайдете 

конспективний виклад творів як класиків, так і сучасних вчених, тож 
зможете осягнути розвиток психології як науки в розрізі історії. Ключові 

моменти книг відомих авторів, їх короткі біографії, «розкладені по 

поличках» концепції дадуть змогу ознайомитися з академічним курсом 

психології за досить короткий термін. 

 

159.9 
Г 74 

 

Готтман, Джон. Сім принципів щасливого шлюбу/ Дж. Готтман, Н. 

Сільвер; пер. О. Голуб. – Харків: Віват,2021. – 336 с. 
(Саморозвиток). 

Джон Ґоттман здійснив революцію в аналізі й прогнозуванні шлюбу, у 

межах експерименту спостерігаючи за звичками подружніх пар. Він 

окреслив сім принципів, які допоможуть проаналізувати й зміцнити 

стосунки під час кризи. Автор пропонує: зміцнювати дружбу, яка лежить 
в основі будь-якого шлюбу; посилювати власні «мапи кохання»; зберігати 

любов і захоплення партнером; повертатися обличчям до партнера, а не 

бігти геть; давати партнерові змогу керувати ситуацією; завжди 

знаходити вихід із ситуації; формувати спільне бачення. 

 

159.963 
М 31 

 

Маслова, Ольга. Коли я нарешті висплюся? Як засинати і 

прокидатися з задоволенням/ О. Маслова, В. Бєльська. – Харків: 
Віват, 2021. – 208 с. – (Наукпоп). 

Сон і біологічний годинник, за яким ми живемо, — хай які складні в 

роботі механізми, та все ж їх можна налаштувати. Достатньо лише 

зрозуміти, як усе це працює. Саме ці процеси у книжці «Коли я нарешті 

висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням» пояснюють 
біологині Ольга Маслова та Ніка Бєльська. 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.  

 



 

159.9 
М59 

Мікер, Мег. Мама й син. Як виховати надзвичайного чоловіка/ М. 

Мікер; пер. Н. Хаєцької. – К.: Форс Україна, 2021. – 464 с. 

Ця книга допоможе мамам знайти в собі сили й упевненість, якими вони 

зможуть поділитися зі своїми дітьми; підкаже, як подолати протиріччя й 

суперечності, які час від часу виникатимуть між ними та підлітками; 

підтримає тоді, коли настане час відпускати сина у самостійне 
плавання.  

 

 

 

 

159.9 
С 36 

 

Сіліг, Тіна. Що варто знати у свої 20. Дозволь собі бути не таким, 

як усі/ Т. Сіліг; пер. О. Ломакіна. – 2-вид. – К.: Наш Формат,2020. – 

192 с. 

Цю книжку викладачка Стенфордського університету Тіна Сіліґ 

написала насамперед для свого сина, намагаючись застерегти від 

помилок, яких припустилася сама. Це не черговий підручник з 
покроковими інструкціями, як досягти успіху, а історія про те, як 

залишатися сміливим, рішучим і не боятися бути унікальним усе життя. 

 

159.9 
Ц 18 

Царенко, Наталія. Як ми псуємо наших дітей і як припинити це 

робити/ Н. Царенко; пер. Н. Косенко, худ. Н. Коханій. – Харків: ВД 

«Школа», 2021. – 288 с.:іл. – (Практична психологія для батьків). 

Ця збірка є надійним помічником та мудрим порадником для всіх, хто 
прагне створити сприятливу атмосферу в родині. Книга розбиває на 

друзки стереотипи про виховання: те, що здавалося перевіреним та 

дієвим методом, насправді є нічим іншим, як прикрою помилкою, яка з 

часом може призвести до негативних наслідків. Праця Наталії Царенко 

не лише вказує на недоліки та похибки у стосунках з дітьми, але також 
пропонує шляхи їх подолання і заохочує до позитивних змін. 

 

 

 

 

 3-Суспільні науки 
 

323(477) 
В 48 

 

Винницький, Михайло. Український майдан, російська війна: 

хроніка та аналіз Революції Гідності/ М. Винницький; пер. Р. 

Ключка. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. – 560 с. 

«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. Під час Революції Гідності Михайло Винницький був 

постійним коментатором англомовних ЗМІ, здійснював аналіз поточних 

подій у своєму блозі «Думки з Києва». А згодом написав цю книжку, яка 
вперше побачила світ 2019-го року англійською мовою і стала внеском 

автора у відстоювання позицій України в її довголітній інформаційній 

війні. 

 

 
 

 

 

 



373.016 
Л 55 

Лібер, Рон. Як говорити з дітьми про гроші/ Р. Лібер; пер. А. Ящук, 

К. Мужанський. – К.: Наш формат, 2019. – 192 с. 

У книжці Лібер дає поради, як обговорити із синами й доньками 

найважливіші теми: кишенькові гроші, заощадження, подарунки на дні 

народження, персональні покупки, благодійність, підробіток тощо. Ці 

поради допоможуть у вихованні щедрих, нерозбалуваних і незациклених 
на грошах дітей. 

 

 

 

 
 

398.3 
Г 37 

 

Гербіш, Надійка. Велика різдвяна книжка/ Н. Гербіш, Я. Грицак; 

худ. К. Борисюк, Ю. Несмеянова, Л. Стецька, Ю. Тверітіної. – К.: 
Портал, 2020. – 200 с. 

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. 

 

С 398.8(=161.2) 
Н 72  

     Нова радість стала: улюблені колядки та щедрівки/ з нотами, 
живим звучанням та розкішним ілюструванням А. Потурайла, Р. 

Попського, В. Єрка, упоряд. Та ред. І. Малковича. – А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА, 2021. – 34 с.: іл. 

Ось вам, любі малята від 2 до 102, ця прегарна книжка улюблених 

колядок та щедрівок, яку ви зможете ще й послухати за допомогою QR-

коду в безкоштовному музичному додатку, — тут і відомі виконавці, і 
нові музичні формації, і уривки з двох щойно народжених різдвяних 

симфоній Мирослава Скорика та Івана Небесного. 

 

 
 

5-Природничі науки 
 

54-028.31 
С 20 

 

Саркісян, Володимир. Хімія повсякдення. Від шампуню і 

прального порошку до смаженої картоплі/ В. Саркісян. – К.: Віхола, 

2021. – 176 с. – (Наукпоп). 

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. Коли потрібно посолити смажену картоплю та 

чому гомеопат не зможе нікого отруїти (як і вилікувати)? Звідки взялися 

мило, антисептик та чи існують чудодійні креми «все в одному»? та ін. 

 
 

 

 6-Прикладні науки 

616.9 
О 76 

 

Остергольм, Майкл. Смертельний ворог. Людство проти мікробів-
убивць/ М. Остергольм, М. Олшейкер; пер. А. Калинюк, А. Гок. – К.: 

Лабораторія, 2020. – 320 с. 

У цій книжці Майкл Остергольм і Марк Олшейкер розповідають про одну 

з найнебезпечніших загроз для людства — інфекційні захворювання. 

Автори стверджують, що якщо ми ще можемо вплинути на можливість, 

до прикладу, термоядерної війни, то контролювати еволюцію вірусів та 
бактерій ми не в змозі абсолютно. 

«Смертельний ворог» також розповідає про багато збудників сучасних 

смертельних хвороб таких, як СНІД чи Ебола. У спеціальній передмові до 

останнього видання книжки автори згадують також і про пандемію 

Covid-19 та нагадують, що все завершиться ще не скоро. 



 8-Мова. Мовознавство. Художня література 
 

             С821.134.2 

А 56  
Альєнде, Ісабель. Жінки душі моєї: Про нетерплячу любов, довге 

життя і добрих чаклунок/ І. Альєнде; пер. Г. Грабовської. – Б.м.: 

Вид-во Анетти Антоненко, 2021. – 176 с. 

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. Розповідає про дуже 

важливих у її житті жінок: рідних Панчіту, Паулу, літагента Кармен 
Бальсельс, за якими тужить; видатних письменниць, бунтарок у 

мистецтві, зокрема Вірджинію Вулф, Маргарет Етвуд та Ів Енслер; а ще 

безіменних жінок, які пережили насильство, однак, сповнені гідності та 

відваги, підводяться і йдуть уперед. 

 

821.111 
Б 18 

 
 
 

Байзелл, Шон. Щоденник книгаря/ Ш. Байзелл; пер. Я. Стріха. – 2-

ге вид. – К.: Наш формат, 2021. – 304 с. 
«Щоденник книгаря» описує рік із життя букіністичної книгарні в 

Шотландії. Перед нами постають безлюдні пагорби, кілометри піщаних 

пляжів, мальовничі гори й вікторіанські маєтки. 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. 

 

 

 

 

С 821.133.6’06 
Б 19 

 

Бакман, Фредрік. Ведмеже місто: роман/ Ф. Баксан; пер. С. 

Волковецької. – К.: Книголав, 2021. – 432 с. – (Полиця бестселер). 
Бйорнстад — невелике містечко, що потопає в лісах, снігах та холоднечі. 

А ще — у безробітті й поступовому занепаді. Єдина його цінність — 

льодова арена, на якій щодня тренуються дитяча та юнацька хокейні 

команди — «ведмеді з Бйорнстада». Саме на плечі цих дітей та підлітків 

лягає майбутнє всього містечка, й саме на хокей покладають надії усі 
його мешканці. Та коли заповітна перемога уже, здається, майорить на 

обрії, у Бйорнстаді стається жахливий злочин. Тепер відповідальність за 

долю міста несуть усі — і діти, і дорослі. 

 

 

С 821.111’06 
Б 72 

Бовен, Джеймс. Світ очима кота Боба. Нові пригоди Джеймса та 

його мудрого вуличного кота: повість/ Дж. Бовен; пер. В. 

Панченка. – К.: РІДНА МОВА, 2019. – 192 с. – (Світовий бестселер 

рідною мовою). 
Історія незвичайної дружби вуличного кота Боба та лондонського 

вуличного музиканта Джеймса підкорила серця людей у всьому світі. 

Книга «Вуличний кіт на ім'я Боб», написана самим Джеймсом Бовеном, 

стала бестселером, який незабаром був екранізований. Але їх історія ще 

не закінчена... 
 

 

 

821.133.1 
Б 98 

 
 

Бюссі, Мішель. Змарновані мрії/ М. Бюссі; пер. О. Абраменка. – 

Харків: Віват, 2020. – 464 с. – (Художня література). 

Наталі й Олів’є мають усе, що можна бажати для родинного щастя: двох 

дорослих доньок, будинок на березі Сени, улюблену роботу. Аж раптом 
низка дивних збігів змушує жінку згадати епізод із молодості, який 

стосується її давньої таємниці. Події розгортаються в тій самій 

послідовності, що й двадцять років тому. Це може бути чийсь кепський 

жарт, дріб’язкова помста або просто її власна уява, розбурхана 

спогадами… 
 

 



 

821.133.1 
Б 98 

 

Бюссі, Мішель. Чорні водяні лілії: роман/ М. Бюссі; пер. В. 

Барської. – Харків: Віват, 2019. – 400 с. – (Художня література).  

Мішель Бюссі написав захоплюючу розповідь про вбивство, яке 

відбувається в знаменитому саду Клода Моне, і таємниці, яка його 

оточує. Місце дії Живерні, Франція. Протягом дня місто являє собою 
будинок відомого художника Клода Моне і легендарних садів, де він 

писав свої водяні лілії. Але як тільки туристи ближче до вечора 

залишають цю місцевість, у мирному французькому селі виявляється 

темна сторона. 

 

821.111(73) 
В 35 

 

Вернон Ф. Дж. Знайди мене/ Ф. Дж. Вернон; пер. В. Левицька. – К.: 

Книголав, 2021. – 368 с. 

«Знайди мене» – захопливий психологічний трилер, у центрі сюжету 

історія Ґрей Ґодфрі і її родини, життя яких змінюється під час її приїзду 
до рідного містечка на Різдво. 

 

 

 

 

821.111 
В 50 

 
 
 
 

Вінтерсон, Джанет. Пристрасть: роман/ Дж. Вінтерсон; пер. Т. 

Некряч. – Івано-Франківсь: Вавилонська бібліотека,2021. – 200 с. 

У цій захопливій, вишуканій книжці Європа часів наполеонівських війн 
стає місцем дії для зворушливого любовного роману. Анрі — наївний 

французький солдат, який працює на кухні Бонапарта й обожнює цього 

завойовника, доки його зголодніла й недужна армія не починає 

розпадатися. Втративши ілюзії, прагнучи дезертирувати з безлюдних 

позицій у сувору російську зиму, юний Анрі зустрічає Віланель, 

загадкову венеціанку, й закохується в неї. Пристрасть штовхає Анрі на 
безрозсудні пошуки пригод, де він втрачає свої вірування і переконання 

й опиняється в емоційному лабіринті, з якого йому, можливо, 

не вдасться вибратися. 

 

 

821.112.2 
В 62 

 

Водін, Наташа. Вона була з Маріуполя/ Н. Водін; пер. Х. 
Назаркевич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2019. – 336 с. 

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. 

 

 

 

 

821.111(73) 
В 75 

 

Вортон, Едіт. Пора невинності/ Е. Вортон; пер. Г. Гнедкової. – К.: 

Знання, 2019. – 414 с.  

“Пора невинності” — найвідоміший роман американської письменниці 

Едіт Вортон (1862—1937), за який вона отримала Пулітцерівську премію. 

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. Її герої страждають, прагнуть 
щастя, але чи вистачить у них моральних сил, щоб відстояти своє 

почуття? 

 

 



 

821.111 
Г 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гайтон, Стівен. Соловей не дасть тобі заснути: роман/ С. Гайтон; 

пер. В. Горбатька. – К.: Нора-Друк, 2019. – 384 с. 

Захопливий роман про приховані секрети, наслідки війни та пошуки 

кохання. Еліас Трифанніс, який пройшов пекло війни в Афганістані, 
прибуває на Кіпр для реабілітації. Виснажений кошмарами, він шукає 

забуття в обіймах турецької журналістки Ейлюль. Та романтична 

прогулянка коханців закінчується трагічним інцидентом. Трифанніс 

тікає до Вароші, колись популярного греко-кіпрського курортного 

містечка, покинутого після турецького вторгнення у 1974 році. Там він 

приєднується до загубленої у зарослих руїнах громади вигнанців, де 
нарешті міг би знайти спокій і зцілення, але дехто не може змиритися з 

цією ідилією посеред руїн.. 

 

821.112.2 
Г 24 

 
 
 
 
 
 

Гаусгофер, Марлен. За стіною: роман/ М. Гаусгофер; пер. Н. 

Іваничук. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 296 с. 

Головна героїня, чиє ім’я так і залишиться неназваним, приїжджає на 
відпочинок до мисливського будиночка в горах — і опиняється 

відрізаною від світу прозорою непробивною стіною, що наче виросла 

між нею і цивілізацією. Життя по ту сторону стіни завмерло, люди й 

тварини дивним чином заклякли, лиш рослини буяють і поступово 

заполонюють собою все навколо. Так починається її історія виживання 

наодинці з природою — у замкненому просторі, де по один бік стіна, а 
по інший — урвища і незвідані дикі ліси. 

 

821.133.1 
Г 27 

 
 
 
 

Ге-Полікен, Крістіан. Вага снігу: роман/ К.Ге- Полікен; пер. Р. 

Нємцева. – Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2019. – 224 с. 

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 
? друг, тиран, майстерний кухар і любитель розповідати історії. 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. 

 
 

821.111 
Г 29 

 
 
 
 
 

Гейг, Метт. Опівнічна бібліотека/ М. Гейг; пер. Г. Яновська, ред. Р. 

Трифонов. – Х.: Вид-во «Жорж», 2021. – 416 с. 

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. Уявіть, що у вас з’явилася можливість піти в таку бібліотеку і 

переглянути всі варіанти… 

 

 

821.111(73) 
Г 33 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гемінгвей, Ернест. Острови поміж течій: роман/ Е. Гемінгвей; пер. 
А. Вовченко. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 512 с. 

«Острови поміж течій» — це історія митця і шукача пригод Томаса 

Гадсона — чоловіка, що дуже схожий на самого Ернеста Гемінґвея. 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. 

 

 

 

 
 

 

 



 

821.111(73) 
Г 33 

 
 
 
 

Гемінгвей, Ернест. Свято, яке завжди з тобою: Мемуари/ Е. 

Гемінгвей; пер. Г. Яновської. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. – 

176 с. 
«Свято, яке завжди з тобою» — легендарна книжка Ернеста Гемінґвея, 

що відтворює яскравий образ післявоєнного Парижа 20-х років ХХ 

століття. 

З нею читач занурюється у неповторну атмосферу затишних паризьких 

кафе, відчуває гомін вуличок і тишу музеїв та художніх виставок, гамір і 

азарт кінних перегонів, смаки та запахи і дух нестримної творчості 
одного з найкращих американських письменників XX століття. 

 

 

С821.111 
Г 60 

 
 
 
 
 

Голдінгг, Вільям. Володар Мух/ В. Голдінгг; пер. С. Павличко. – К.: 

Форс Україна, 2021. – 272 с. 

 
Вільям Ґолдінґ — англійський письменник, лауреат Нобелівської премії з 

літератури. Всесвітню славу він здобув як автор роману «Володар Мух» — 

справжнього шедевра світової літератури. Це роман-притча, роман-

символ, роман-антиутопія... Мабуть, найжорстокіша. 

 

 
 

821.113.5 
Г 67 

 
 
 
 
 
 

Горст, Йорн Лієр. Код Катаріни: роман/ Й.Л. Горст; пер. Н. 

Іваничук. – К.: Нора-Друк, 2019. – 432 с. – (Морок). 
Атмосферний, захопливий і напружений роман, – справжній 

скандинавський нуар. Катаріна зникла безвісти 24 роки тому. Щороку в 

день її зникнення головний інспектор Вістінґ навідує її чоловіка, якому 

так і не зміг допомогти і який за ці роки став йому майже другом. 

Вістінґ переглядає «захололу» справу і досі намагається розгадати код, 

який залишила в записці перед своїм зникненням жінка. Але цього року 
щось має змінитися. 

821.133.1 
Г 82 

 

Грімальді, Віржіні. Саме час знову запалити зірку: роман/ В. 

Грімальді; пер. П. Мигаля. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 400 

с. 
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. Три жінки вирушають у тривалу подорож, що змінила їх усіх. 

 

 

821.111(73) 
Д 41 

 
 
 
 
 
 
 

Джіо, Сара. На добраніч, Джун/ С. Джіо; пер. Ю Шекет. – Харків: 

Віват, 2021. – 288 с. – (Художня література). 

Джун — серйозна й успішна банкірка, яка досягла професійного успіху 

завдяки витримці й непорушності. Коханню просто нема місця в її 

житті. Проте жінці дедалі важче підтримувати такий шалений ритм. 
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. 

 
 

 



 

 

821.112.2 
З 47 

 
 
 

Зебальд В.Г. Аустерліц/ В.Г. Зебальд; пер. Р. Осадчука. – К.: Вид-во 

«Комубук», 2020. – 336 с. 

Цей роман або ж «прозову книжку невизначеного жанру», як називав 

його сам Зебальд, вирізняє не лише незвичний, лабіринтоподібний 

сюжет, який автор вибудовує з ретельністю павука, що плете свою 
павутину, а й особлива поетичність мови, яка перетворює цей твір на 

довжелезний вірш про пошуки втраченого дитинства. 

 

 

С 821.111(73) 
К 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кауфман, Бел. Вгору сходами, що ведуть у низ: роман/ Б. 

Кауфман; пер. І. Серебрякової. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. 

– 472 с. 
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. 

 
 

821.111(73) 
К 52 

 

Клюгер, Джеффрі. Аполлон-8. Історія першого польоту до Місяця/ 

Дж. Клюгер; пер. В. Левицької. – К.: Книголав, 2019. – 432 с. – 
(Полиця нон-фікшн). 

«Аполлон-8. Історія першого польоту до Місяця» американського 

журналіста і письменника Джеффрі Клюґера — захоплива історія про 

екіпаж «Аполлона-8», яка розпочиналась досить ризиковано, але стала 

початком нової ери в освоєнні космічного простору.  
 

 

 

 

 

С 821.111 
К 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колган, Дженні. Маленька книгарня щастя: роман/ Дж. Колган; 

пер. О. Сандига. – К.: РІДНА МОВА, 2021. – 344 с. – (Авторська 
серія). 

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? І можливо, десь за рогом на Ніну чекають 

нова домівка, нові друзі та навіть кохання всього її життя… 

 

 

С 821.111(73) 
К 78 
 
 
 

Кракауер, Джон. У дикій глушині/ Д. Кракауер; пер. К. Крапки. – 
Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 280 с. 

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. Джон Кракауер, 

один із найпопулярніших сучасних американських письменників, 

емоційно веде нас слідами цієї пригоди, шукаючи відповідь на головне 
питання: чому за здійснену мрію Крісу Мак-Кендлессу довелося 

заплатити найвищу ціну? 

 



 

821.111 
К 82 

 
 

Крісті Агата під псевдонімом Мері Вестмакотт. Донька є донька: 

психологічний роман про стосунки між батьками й дітьми/ А. 

Крісті; пер. Є. Кононенко. – К.: SNOWDROP, 2019. – 288 С. 

Дві жінки прагнуть любові, уваги й турботи, кохання чоловіка, хочуть 

пізнати життя в його повноті, але їхні ж заплутані стосунки заважають 
їм це здійснити. Донька впевнена, що має право втручатися в особисте 

життя матері, яка рано овдовіла й збирається заміж. Мати намагається 

уникнути конфліктів, через які сімейні будні перетворюються на пекло. 

 

 

821.111 
К 82 

 

Крісті, Агата під псевдонімом Мері Вестмакотт. Розлука навесні: 

Психологічний роман про стосунки між батьками й дітьми/ А. 

Крісті; пер. І. Астапенка. – К.: SNOWDROP. 2019. – 240 с. 
Леді Джоан, головна героїня роману, через несприятливу погоду змушена 

лишитися наодинці з найсокровеннішими думками. На краю цивілізації 

в безкінечній пустелі вона, немов у ритриті, дізнається про те, чого не 

розуміла й не хотіла усвідомити, зокрема й себе. Переосмислення 

відчуттів й власного життя, передусім стосунків з найріднішими, змінює 

її ставлення до тих, хто поруч і тих, хто вплинув на звичний неспішний 
перебіг подій, які зринули в пам'яті. 

 

 

 

 

821.111 
К 82 

 

Крісті, Агата під псевдонімом Мері Вестмакотт. Хліб геніїв: 
психологічний роман про життєве покликання/ А. Крісті; пер. О. 

Замойської. – К.: SNOWDROP. 2019. – 488 с. 

"Хліб геніїв" – психологічний роман про життєве покликання. Один з 

шести психологічних романів, драматична сімейна сага, герої якої – 

богемне покоління збіднілої аристократії. Тематика: Стосунки між 

чоловіками та жінками, кохання, пошук життєвих покликань. 
Для тих, хто любить якісну психологічну літературу, поціновувачів 

творчості Аґати Крісті та її маловідомих творів. 

 

 
821.111 

К 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Крісті, Агата. Наприкінці приходить смерть: роман/ А.Крісті; пер. 

Ю. Максимейко. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного 

дозвілля», 2020. – 288 с. 

Фіви, 2000 рік до н.е. Батько Ренісенб, жрець Ка Імхотеп, привів у свій 
дім нову наложницю, Нофрет. Цей момент став фатальним для родини, в 

якій одразу ж почали відбуватися різні неприємності. 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… 

 

 



821.111 
К 82 

 

Крісті, Агата. Чому не Еванс?/ А.Крісті; пер. Ю. Максимейко. – 

Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2021. – 288 с. 

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?» У кишені загиблого Боббі знаходить світлину жінки. 

Хто вона, ким був померлий і де шукати таємничу людину на ім’я Еванс, 

що, можливо, знає відповіді на всі інші запитання? 

 
 

821.111 
К 82 

 

Крісті, Агата.Зло під сонцем: роман/ А.Крісті. – Харків: Книжковий 

клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2020. – 288 с. – (Легенда Пуаро). 

Готель «Веселий Роджер» мав славу респектабельного місця. Тут 

зупинялася заможна та богемна публіка. За збігом обставин у «Веселому 

Роджері» вирішив відпочити і славнозвісний детектив Еркюль Пуаро. 

Серед решти гостей (фамільярного товстосума, пари американських 
туристів, військового у відставці, молодого подружжя, відомої 

модельєрки, священика на пенсії та завзятої атлетки) неможливо було не 

помітити дружину капітана Кеннета Маршалла, акторку Арліну Стюарт. 

Жінки їй заздрили, а чоловіки захоплювалися нею. Аж раптом одного 

ранку Арліну знаходять задушеною на пляжі у самітній бухті. Усі гості 
готелю одразу ж стають підозрюваними. Кажуть, акторка стала жертвою 

любовного трикутника. Але Пуаро певен: кутів у цій смертельній фігурі 

набагато більше. Та вбивця лише один… 

821.111 
К 82 

 

Крісті, Агата.Загадка «Блакитного потяга»: роман/ А.Крісті; пер. А. 

Зорницького. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 

2019. – 320 с. – (Легенда Пуаро). 

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 Кеттерінґ, 

доньку відомого американського мільйонера. Коштовності вбитої 

безслідно зникли. Поліція губиться у здогадах: хто міг вчинити цей 

злочин? Чоловік жертви, Дерек, який напередодні вбивства вийшов із 
купе дружини? Чи, може, коханець Рут — шахрай, який називає себе 

графом де ля Рошем? Лише легендарному детективові Еркюлю Пуаро до 

снаги встановити, хто з цих двох справжній вбивця. А що, як 

розслідування вкаже на ще одного підозрюваного?.. 

821.111 
М 15 

 
 

Мак-Лейн, Пола. Паризька дружина/П. Мак-Лейн; пер. І. Вікирчак. – 

Чернівці: Книги – ХХІ, 2019. – 416 с. 

У біографічному романі американської письменниці Поли Мак-Лейн ми 
знайомимося з іншим Ернестом Гемінґвеєм – таким, яким бачить його 

перша дружина Гедлі Річардсон. Вони зустрічаються в Чикаґо, коли 

йому 20, а їй – 28, і незабаром після одруження переїжджають у Париж, 

щоб реалізувати мрію Ернеста стати письменником та увійти в історію 

літератури. На фоні Епохи джазу, в оточенні американської богеми 
«втраченого покоління» на чолі з Ґертрудою Стайн та Фіцджеральдами 

вони живуть, кохають, танцюють, пиячать, гуляють вулицями Парижа, 

борються за свої мрії та… страждають. Словом, роблять усе можливе, 

щоб почуватися живими. 

С 821.133.1 
М 29 

 

Мартен-Люган, Аньєс. Вибачте, на мене чекають: роман/ А. 

Мартен-Люган; пер. І. Славінської. – Львів: Вид-во Старого Лева, 

2021. – 392 

Молода й амбітна перекладачка Яель живе лише роботою, кожен її крок 
виважений, кожна хвилина порахована. Вимогливий шеф її дуже цінує, 

клієнти обожнюють, а колеги побоюються — адже часу на відпочинок 

вона не дає ні собі, ні іншим. Рідні та друзі давно вже забули, коли її 

бачили без смартфона у руках, а з домашніх посиденьок Яель за першої 

ж нагоди втікає зі словами «на мене чекають». Де й поділася та зухвала й 
вільна дівчина, яка вміла цінувати смак життя? Чому вона не шукає 

щось більше, ніж інтрижку на одну ніч? Мабуть, вона просто забула, як 



це — коли на тебе чекає не лише робота... 

 

С 821.133.1 
М 33 

 

Матьє, Ніколя. Діти їхні: роман/ Н. Матьє; пер. І. Славінської. – 

Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 624 с. 

У центрі сюжету - історія дорослішання Антоні, який понад усе мріє 

поїхати звідчи, але водночас відчуває свою прив'язаність до цього місця. 

"Діти їхні" - доволі сумна й можна навіть сказати депресивна книга, 
проте вона читається на одному подиху. Можливо, завдяки тому, що 

проблеми, до яких звертається автор, мають загальнолюдський, 

універсальний характер. 

 

 
 

 

821.124 
О 31 
 

Овіджій. Ліки від кохання/ Овідій; пер. А. Содомора. – Львів: 

Апріороі, 2020. – 92 с.: іл. – (Бібліотека античної літератури). 

У «Ліках від кохання» 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. 

Крізь тонкий інтелектуальний гумор і блискучу гру слів проглядає 

подекуди й гірка правда життя, тож і сьогодні цей Овідіїв твір – і 

цікавий, і пізнавальний. 

 
 

 

821.111 
О 63 

 

Орвелл, Джордж. Донька пастора: роман/ Дж. Орвелл; пер. М. 

Головко. – К.: Вид-во Жупанського, 2021. – 304 с. – (Майстри 

світової прози). 

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. 

 
 

 

821.111 
О 63 

 

Орвелл, Джордж.Нехай квітне аспідистра: роман/ Дж. Орвелл; пер. 

Т. Кирилюк. – К.: Вид-во Жупанського, 2021. – 256 с. – (Майстри 

світової прози). 

«Нехай квітне аспідистра» — роман про те, як одного разу у міжвоєнному 

Лондоні людина мистецтва оголосила війну грошам і що з того вийшло. 
Але воювати з грошима і благопристойністю було завжди непросто, 

особливо якщо ти живеш у міжвоєнному Лондоні 30-х. Війна з 

аспідистрою, війна з грошима, війна із самим собою — чи можлива тут 

перемога, а якщо й можлива, то якою ціною? 

 

821.111 
П 70 

Пратчетт, Террі. Вільні Малолюдці: роман/ Т. Пратчетт; пер. М. 

Госовської. - Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 296 с. – 

(Дискосвіт). 

«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. 

 

 
 

 



 

821.111 
П 70 

 
 

Пратчетт, Террі. Ерік: роман/ Т. Пратчетт; пер.А.Коник. - Львів: 

Вид-во Старого Лева, 2020. – 152 с.  

«Ерік» — це дев’ята книжка у серії «Дискосвіт» Террі Пратчетта та 

четверта у циклі «Ринсвінд». Юний демонолог-початківець Ерік викликає 

демона, аби той виконав три його бажання, а це всього-на-всього 

світове панування, найвродливіша жінка та вічне життя — класичний 
набір. Укласти угоду з темними силами ніколи не було доброю ідеєю, це 

вам будь-який фауст скаже. Утім, Ерікові не вдається викликати 

справжнього демона — замість нього в магічному колі матеріалізується 

чарівник-невдаха Ринсвінд. 

 
 

 

821.111 
П 70 

 

Пратчетт, Террі.Крадій часу: роман/ Т. Пратчетт; пер.В. Морозова. 

- Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. – 444 с.  

«Крадій часу» — п’ятий і заключний роман циклу про Смерть із серії 

«Дискосвіт» Террі Пратчетта. Більшості мешканців Дискосвіту, як і всім 

нам, завжди бракує часу, а ще — знання і розуміння історії. Тож добре, 
що існують історичні ченці, які вберігають світ від збоїв і при потребі 

латають та зшивають між собою епохи. Утім, Дискосвіт опиняється в 

небезпеці, коли одному заповзятому годинникареві замовляють 

виготовити досконало точний годинник. Хтозна, що станеться, якщо 

його запустити. За порятунок світу беруться хитруватий монастирський 
підмітальник Лу-Тзе та його аж надто обдарований учень Лобсанґ Лудд 

— як виявиться, кращої компанії, щоб дати раду завмиранню часу, 

просто не знайти. 

С 821.111 
Р 50 

 

Рікстед, Ерік. Дівчата, які нічого не скажуть/ Е. Рікстед; пер. І. 

Андрущенка. – К.: Книголав, 2019. – 368 с. – (Полиця бестселер). 

Історія, що лоскоче нерви та піднімає рівень адреналіну до максимуму 

від американського автора Еріка Рікстед виходить українською. Сюжет, 
вартий Гічкока, розповідає таємницю зникнення юної дівчини. 

Наймоторошніші злочини та найжорстокіші вбивці ховаються у 

найспокійніших містечках. Так сталося і в Канаані — маленькому 

містечку у штаті Вермонт. Юна Менді зникає посеред ночі та змушує 

відставного детектива Френка Рата повернутися до справ заради 
пошуку істини. На цьому шляху його чекають не лише зустріч з 

найбільшим людським злом, але й із власними демонами минулого. 

 

 

821.111(73) 
Р 56 

 

Річмонд, Мішель. Шлюбний договір: роман/ М. Річмонд; пер. О. 

Чупа. – Харків: Вид-во «Ранок»: «Фабула», 2019. – 496 с. – (Світовий 

бестселер). 
Вона — Еліс, молодий юрист, яка подає великі надії. Він — Джейк, 

успішний психотерапевт. Разом вони чудова закохана пара, попереду у 

якої блискуче майбутнє. Та одного дня вони бездумно підписують один 

договір, і життя летить шкереберть. Захоплива і дуже оригінальна історія 

випробування кохання. 
 

 

 

С 821.111 
Р 67 
 

Ролінг Дж.К. Фантастичні звірі. Злочини Гріндельвальда.: 
Оригінальний сценарій фільму/ Дж. К.Ролінг; пер. з англ. – К.:А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. – 288 с. 

«Фантастичні звірі і де їх шукати. Оригінальний сценарій» — втілення 

однойменного фільму на папері, що вийшов в 2017 році та який відкрив 

нову еру Магічного світу Джоан Роулінг. Видання стало дебютом 
британської письменниці в якості сценариста та гідним доповненням до 

книжок про магічний світ, який вже підкорив мільйони глядачів та 

читачів. Ця захоплива пригодницька історія не залишить байдужими 

справжніх поттероманів! 

 



 

 

С 821.152.1 
Р 86 

 

Руні, Саллі. Нормальні люди: роман/ С. Руні; пер. А.Коник. – Львів: 

Вид-во Старого Лева, 2020. – 312 с. 

Конел і Маріанна на власному досвіді пробують зрозуміти світ, влитися в 

життя і при цьому не загубити себе. Відчувати, чути, бути почутим. Це 

виявляється іноді надзвичайно складно. Герої пройшли шлях замість 
кожного підлітка, який зіштовхувався обличчям до обличчя з агресією, 

депресією, спробами зрозуміти як влаштований цей світ і що треба 

берегти, а від чого краще відмовитися в першу чергу з любові до себе. 

 

 
 

С 811.111 
С 25 

 

Святенко, Сергій. 50 уроків англійської. Говоримо без помилок, 

ок?/ С. Святенко. – К.: Книголав 2021. – 112 с.: іл. – (Полиця нон-

фікшн). 
Досі відчуваєте страх сказати щось не так англійською? Все ще 

плутаєтесь в артиклях і часах? Втомилися червоніти, спілкуючись з 

англомовними друзями і колегами? 

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. 

Яскраві ілюстрації Анастасії Щербань, які створені до кожного уроку, 

допоможуть засвоїти матеріал і впевнено та без помилок заговорити 

англійською. 

821.113.5 
Т 26 

 

Тведт, Кріс. За браком доказів: роман/ К.Твердт; пер. Н. Іваничук. 

– К.: Нора-Друк, 2020. – 368 с. – (Морок). 

На хуторі Саннторв вбито цілу родину. Усі знають, хто вбивця, адже 

Маґнус Саннторв у той день втік з психіатричної лікарні і знайдений на 

місці злочину. Не має сумнівів і адвокат Мікаель Бренне, призначений 

захисником підозрюваного. Хоча справа і трагічна, вона не має 
юридичних проблем, є лише кілька дрібниць, які потрібно вирішити до 

того, як суд закінчиться, вважає Мікаель. Але що більше він запитує, то 

менше відповідей отримує. І коли відповіді нарешті починають 

надходити, те, що видавалося простою справою, перетворюється на 

суцільний жах. 

 

821.113.5 
У 51 

 

Ульман, Лінн. Бентежні: роман/ Л. Ульман;  пер. Н. Іваничук. – 

Львів: Вид-во Старого Лева, 2020. – 448 с. 

Лінн Ульман та її батько називали цю свою книжку роботою або ж 

проєктом. Це мала бути низка інтерв’ю, до яких вони взялися аж тоді, 

коли нитка розмови вже уривалася, а слова не трималися пам’яті. Через 

сім років після смерті батька диктофон знайшовся у скрині на горищі, а 
записи склалися в ностальгійну оповідь про дорослішання і старішання, 

про сім’ю та ідентичність, любов і творчість. Роман «Бентежні» став 

колекцією вражень, моментів, місць та імен. Це історія про неминуче, 

про те, що час бере своє, пам’ять нетривка, а наше єство — неспокійне, 

завжди прагне чогось і постійно тужить за нездійсненим. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 821.161.2 Українська література 
 

821.163.41 

А 65 

 

Андрич, Іво. Проклятий двір: роман/ І. Андрич; пер. А. Любки. – 

Чернівці: Книги – ХХІ,2020. – 136 с. 

«Проклятий двір» — один із найкращих і найвідоміших романів Нобелівського 
лауреата з літератури Іво Андрича. Цей роман побудовано за принципом 

«історія в історії», що дозволило письменнику поєднати одразу кілька оповідей. 

Попри напружений сюжет, це ще й філософський роман, у якому притча про 

братів-суперників переростає в роздум про сутичку романтичного й 

прагматичного начал, а «проклятим двором» стає не тільки тюремне подвір’я, а 
й саме людське життя. 

 

 

821.161.2 
А 65 

 

Андрухович, Юрій. Радіо Ніч: роман/ Ю. Анрухович. – Чернівці: 

Видавець Померанцев Святослав, 2021. – 456 с. 
«Радіо Ніч» – найгостросюжетніший, а водночас найліричніший твір 

Юрія Андруховича. Простір, у якому авантюрний роман зустрічається з 

фентезі, а Девід Бові – з мандрівними музикантами Середньовіччя. 

 

 
 

С 821.161.2 
А 80 

 

Аренєв, Володимир. Заклятий меч, або Голос Крові: повість-

фантазія/ В. Аренєв. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. – 168 с.: іл. 

У новій повісті знаного українського письменника Володимира Аренєва, 

лавреата премії «Книга року ВВС-2019», йдеться про пригоди меча і тих, 
хто ним володів, про мандрівки й переслідування, чари та закляття, а ще 

— про Одіна Стойменного, пані Брамницю та двох відчайдухів, які 

насмілилися кинути їм виклик. «Заклятий меч» — самостійна історія у 

світі «Заклятого скарбу». 

 

811.161.2(038) 
Б 48 

 

Береза, Тарас. А як кажуть у Вас? Словник мовного розмаїття/ Т. 

Береза. – Львів: Апріорі, 2021. – 304 с. 

Словник мовного розмаїття дарує читачам яскраву палітру рідного 

слова. Видання доводить, що саме рідну мову вивчити майже 

неможливо. Словникові одиниці відкривають незнаний мовний світ, 
вишукану словотворчу автентику у всій її красі та синонімічній 

розлогості. 

 

821.161.2 
В 48 

 

Винничук, Юрій. Вілла Декера: роман/ Ю. Винничук. – Харків: ВД 

«Фабула», 2021. – 304 с. 
Як і властиво Юрію Винничуку, «Вілла Деккера» віртуозно балансує на 

межі ретродетективу й політичного трилера — так само, як герої книжки 

балансують у невизначеному межичасі буквально за кілька днів до 

початку Другої світової. Вир драматичних подій та яскравий гумор, 

глибоке знання таємного життя передвоєнного Львова, соковита мова, 

кримінальні та любовні інтриги — усе це читач знайде в новому романі 
визнаного майстра. 

 

 

 

 
 



821.161.2 
Ж 15 

 

Жадан, Сергій. ДИНАМО ХАРКІВ: Вибрані вірші/ С. Жадан. – 

Видання шосте. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. – 304 с. – 

(Українська Політична Антологія). 

До книги вибраного Сергія Жадана (23.08.1974) — найпопулярнішого і 

найулюбленішого українського поета нової хвилі — увійшли найвідоміші 

вірші з усіх попередніх збірок, а також нові, ще не публіковані, поезії. 
 

 

821.161.2’06 
Ж 15 

 

Жадан, Сергій. Псалом авіації/ С. Жадан; фото М. М’яновської. – 

Чернівці: Видавець Померанцев Святослав, 2021. – 160 с.: фото. 

Ці вірші написані впродовж 2020 року. Місце, де вони писалися, лежить 

на пагорбах. Це означало присутність широкої лінії горизонту й великої 
кількості повітря. А ще там було багато дерев і птахів, були балки, 

водойми і рівне, віддалене дихання міста за обрієм. Зміна оптики так чи 

інакше призводить до зміни письма. Ось про це переважно і книжка: 

про те, як нас формують ландшафти, як дерева додають нам вертикалі, 

а озера — глибини, як весняна зелень вчить нас оптимізму, а літні ріки 

— щедрості. Нехитре знання, що допомагає цінувати кожен почутий 
зранку голос. 

 

 

82.161.2 
І 18 

 

Іванцова, Міла. Намальовані люди: роман/ М. Іванцова. – К.: Білка, 

2021. – 488 с. 

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. Про 

худижників та медиків, підприємців і студентів. Про чоловіків та жінок, 

підлітків та літніх людей, українців і не тільки. Про кохання, силу духу, 
взаємопідтримку, самопожертву, людяність і любов у широкому сенсі 

цього слова. І, звісно, про Київ, буремний та буденний, як і у всіх інших 

романах авторки. 

 

821.161.2 
К 17 

 

Калитко, Катерина. Орден мовчальниць: поезії/ К. Калитко. – 

Чернівці: Видавець Померанцев Святослав, 2021. – 144 с. 
Портрет української жінки частіше визначає те, про що вона мовчить, 

ніж те, про що говорить. Та без досвіду цього мовчання не було би 

голосу, що звучить у цій збірці. Голосу, що обстоює право щиро мовити 

про гостре горе, поколіннєві травми, стереотипи та архетипи, корені в 

пекучому ґрунті, відвагу любові й розчарування порожнечею поза 

масками. Не ззираючись на закиди в надмірній відвертості чи 
колючості, в надриві й темноті. Бо тільки так і залишаються собою – але 

й втілюють досвід сотень досі безмовних сестер. 

 

821.161.2 
К 20 

 
 

Капранови Брати. Рута: роман/ Брати Капранови. – К.: Нора-Друк, 

2020. – 224 с. – (День Європи). 
країнський Дім захоплюють «беркутівці». І Андрій вирушає на пошуки 

дочки у всіх найгарячіших точках спекотної ночі з 18 на 19 лютого 2014 

року. Разом із жменькою майданівців він захищає барикади, водночас 

розшукуючи дочку, коли раптом його дістає минуле — Вільнюс 91-го і 

литовська студентка Рута, в яку він, сержант Литвин, колись був 

закоханий… Нова книга Братів Капранових, як завжди, стане для вас 
приємним відкриттям. 

 

 



821.161.22’06 
К 60 

 

Кокотюха, Андрій. Вигнанець і перевертень/ А. Кокотюха; обкл. 

О.Скворинської. – Харків: Віват, 2021. – 304 с. – (Художня 

література). 

има 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 повʹязує. 

Та що насправді криється за блискучим фасадом будинку мільйонерів? 

 

821.161.2 
К 60 

 
 

Коломійчук,Богдан. Експрес до Галіції: роман/ Б.Коломійчук. – 

Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. – 352 с. 
«Експрес до Ґаліції» — 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. 

 

 

 
 

С 821.161.2 
К 67 

 
 
 

Корній, Дара. Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники/ 

Д. Корній; худ. А.Канкава. – Харків: Віват, 2021.  – 336 с. – (Оберіг). 

Перед вами постане величезний шар культурної спадщини давніх 

українців, який може видатися надто похмурим. Разом із тим він 

повчальний, адже покликаний не налякати, а застерегти людину від 

необдуманих учинків, лихих намірів, підступу та зради. 
 

 

821.161.2 
Л 32 

Лаюк, Мирослав. Залізна вода: роман/ М. Лаюк. – Львів: Вид-во 

Старого Лева, 2021. – 264 с. 
У романі розгортається історія, пов’язана з головною жінкою української 

культури. 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? Як на початку минулого століття йшли за Лесею невідома 
поетка, проста гуцулка, плотогон і черниця-бернардинка? Дізнаєтеся у 

новому романі автора книжки Мирослава Лаюка. 

 

 

821.161.2 
Л 63 

 

Лис, Володимир. Жінка для стіни: роман/ В.Лис. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2021. – 208 с. – (Детективна агенція М). 

«Жінка для стіни» — яскравий зразок цікавого і динамічного детективу, 

сюжет якого тримає в напрузі від першої до останньої сторінки. 
Кримінальні розбірки, нелегкий світ приватного бізнесу, війна 

«авторитетів», таємничі самозаймання будинку і болючі пошуки 

добровільної жертви — «жінки для стіни» — полонять вашу увагу своїм 

реалізмом і гостротою інтриги. 

 
 

 

 



 

 

821.161.2(477.87) 
Л 93 

 

Любка, Андрій. Малий український роман/ А.Любка. – Чернівці: 

Меридіан Черновіц, 2020. – 208 с. 

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? Відповідь на це запитання герою допоможе знайти вірний 

друг і знаний рибак Паша, а також поліція і група кровожерних гуцулів. 

 

 

821.161.2 
М 33 

 

Матіос, Марія. Майже ніколи не навпаки: сімейна сага в 

новеллах/М.Матіос. – 2-ге вид.. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2021.- 

192 с. 
Сімейна сага в новелах «Майже ніколи не навпаки» визначної 

української письменниці Марії Матіос за майстерністю письма та 

глибиною викладу не поступається її знаменитій «Солодкій Дарусі».  

Кожен персонаж цієї небуденної драми має беззаперечне алібі, 

неопротестовану правду і власні суди честі. А отже, має право чинити 

так, як не можна передбачити жодною логікою чи писаним законом. 
Закони честі вступають у суперечку із законами серця, бо так було 

споконвік, і майже ніколи не є навпаки. 

 

821.161.2 
М 36 

 

Махно, Василь. Вічний календар: роман/ В.Махно. – Льві: Вид-во 
Старого Лева, 2019. – 624 с. 

Роман Василя Махна «Вічний календар» — своєрідний український 

літопис, масштабна родинна сага, в якій поєднуються, переплітаються, 

співіснують і антагонізують історії кількох українських сімей від ХVII 

століття до наших днів. Тло — всесвітня історія, в якій ніколи не 

бракувало ні воєн, ні зрад, ні одвічної жаги до життя. Герої роману 
Василя Махна несуть у собі риси різних поколінь, національних 

характерів і ментальностей, протистоять часу й обставинам, 

витворюють і продовжують себе, повсякчасно утверджуючи одвічний 

постулат: історія насправді не вчить, вона тільки гартує. 

 

821.161.2 
М 69 

 

Михайлишин, Ігор. Фуга «119». В тотальності полону/ І. 

Михайлишин. – К.: ДІПА, 2021. – 344 с. 

«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. Структура 

книги орієнтована на подвійну (двотемну) триголосну фугу з кодою. Це 

дає змогу повною мірою передати сплетіння болю та жаху — звичної 

буденності полону, де вихід можливий тільки через смерть. 

821.161.2 
П 14 

 
 

Паламарчук, Василь. Військовий непотріб/В.Паламарчук. – К.: 

Білка, 2020. – 320 с. 
З перших рядків книга захоплює увагу читача та дає змогу поринути в 

усі хвилювання автора. Невимушеність тексту розмов на позиціях без 

цензури вимальовує картину, щоб читач зміг уявити, хтось спам'ятати, 

що війна – це не тільки постріли, розриви, руйнування, а ще й побут, 

внутрішній стан, сміх та сльози тих людей, які так чи інакше причетні 

до написання цієї книги. 
 

 

 

 



 

821.161.2 
Р 64 

 

Роздобудько, Ірен. Фаріде: роман-апокриф./ І.Роздобудько. – К.: 
Нора-Друк, 2021. – 232 с. 

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. І вона стала праведницею світу — 
забутою, закатованою як нацистами, так і радянським режимом. 

821.161.2 
С 53 

 

Сняданко, Наталка. Перше слідство імператриці: роман/Н. 

Сняданко. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. – 272 с. 

Новий роман Наталки Сняданко за документальними матеріалами життя 
і пригод імператорської родини занурює читача в карколомну 

детективну історію з політичним підтекстом. Додаткової інтриги цій 

історії надає двоплановість сюжетної розповіді, завдяки якій події 

середини ХІХ століття несподівано гостро відлунюють у Львові початку 

третього тисячоліття. 
 

821.161.2 
С 59 

 

Соколова, Яніна. Я, Ніна. Тепер я нічого не боюся/ Я.Соколова, 

О.Купріян. – К.: Книголав, 2020. – 208 с. 

«Я, Ніна» – це історія про життя журналістки Ніни написана у 
сповідальній формі та, фактично, є щоденником пережитого нею від 

початку хвороби і до кінця лікування. Ольга Купріян та Яніна Соколова 

написали повість, в основі якої лежать власні пережиті події, які у тексті 

тісно переплітаються з художніми вимислами. Це оповідь зі щасливим 

фіналом, сповнена чесних емоцій та фізичних переживань. Героїня 
ділиться тим, як поступово змінювався її фізичний і зовнішній стан та 

про ті потрясіння, які спіткали її на шляху в складний період.  «Я, Ніна» – 

це книжка про любов, віру та силу, яка рухає скелі і доводить, що життя 

варте того, щоб за нього боротися.  

821.161.2’06 
С 88 

 

Стяжкіна, Олена. Смерть лева Сесіла мала сенс: роман/ 

О.Стяжкіна. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. – 240 с. 

«Смерть лева Сесіла мала сенс» — 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. У книжці безліч 

переходів — стоматолог стає воєнним хірургом, цап — сапером-собакою, 

боягузливий радянський чиновник набуває рис янгола-охоронця, 
продавчиня косметики перетворюється на інструктора зі снайперської 

стрільби... В українському Донбасі 



821.161.2 
Т 19 

 

Таран, Людмила. Айвенко, або Чоловіки – це…: коротка проза/ Л. 

Таран. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. – 272 с. 

«Айвенко, або Чоловіки — це…» — нова книжка Людмили Таран, 

української письменниці та журналістки. 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. 

Чесна й чуттєва проза Людмили Таран спонукає до переосмислення 

узвичаєного та глибоких екзистенційних переживань. 

 

 

821.161.2 
Ч 75 

 
 
 
 
 
 

Чорна, Світлана. З братами не воюють/ С.Чорна. – К.: Прометей, 

2021. – 112 с.: іл. 

Історичні витоки російської агресії проти України, основні причини та 

наслідки чисельних війн Володимире-Суздальського князівства — 

Московського князівства - Російської імперії - Російської Федерації проти 
Києва - така головна тема пропонованого видання. Авторка, оглядач 

газети Верховної Ради України «Голос України», лауреат премії Самійла 

Велична Світлана Чорна, аналізуючи українсько-російські військові та 

політичні взаємини протягом століть, називає російську агресію, 

спрямовану проти української державності та українства як такого, не 

регіональним конфліктом, а проявом цивілізаційного протистояння. 
Віроломний напад РФ на Україну, анексія Криму та війна на Донбасі 

позиціонують Росію як державу-агресора і спонсора міжнародного 

тероризму. 

821.161.2 
Ш 40 

 

Шекерик-Доників, Петро. Дідо Иванчік у перекладі Івана 

Андрусяка: роман/П. Шекерик-Даників. – Брустурів: Дискурсус, 

2021. – 576 с. 
Історія «Діда Иванчіка» — шлях горянина, мисливця і мольфара. На 

кичерах і зарінках Иванчік, конкуруючи за право бути найкращим, 

практикує «замовляння», «обертини» й «чінки», відвідує весілля й 

похорони, церкву й полонину, має справи з бандитами й бісами, 

косарями й мольфарами, будує, танцює, рефлексує і курить люльку. 

 

821.161.2 
Ш 95 

 
 
 

Шугай, Олександер. Ліна Костенко: Я все, що я люблю…: Роман без 

брехні, або сповідь редактора книжки віршів та поем Ліни 

Костенко «Неповторність»/О. Шугай. – Вид. 2-ге, доповнене. – К.: 
Дніпро, 2021. – 648 с.: іл. 

Такої книги в історії української літератури досі не було. На цікавій 

документальній основі, з переконливими реальними фактами і в 

оригінальній, художньо поданій гостросюжетній формі тут ідеться про 

те, як в епоху тоталітаризму доводилося потерпати не тільки 

письменнику, а й редактору видавництва. 
Викрито зло радянського часу — цензуру. Книга неодмінно стане в 

пригоді як історикам, так і студентській молоді різних уподобань, 

широкому колу читачів, особливо ж тим, хто хоче більше знати про наше 

гірке й героїчне минуле. 

821.161.2 
Я 92 

 

Яценко, Петро. Магнетизм: роман/П.Яценко. – Львів: Вид-во 

Старого Лева, 2020. – 288 с. 
Головна героїня Марія на прізвисько Гайка тікає з окупованого Донецька 

останнім потягом до Києва й опиняється сама в чужому великому місті. 

Ще в дитинстві вона відкрила в собі дивний хист бачити історії людей, 

записані на металі, а тепер чує мову будинків і знає їхні імена. День за 

днем перед нею постають нові химерні виклики, але найголовніший із 
них — чи зможе вона своєю жертвою врятувати рідне місто, серце якого 

перестало битися? 

 

 



 9-Історія 

С 908(477-21 Корсунь) 
М 70 

 
 
 
 
 
 

 

Мицик Ю.А. Корсунь козацький/Ю.А. Мицик, С.Ю.Степенькін. – 

Вид. 2-ге. – К.: ТОВ «Вид-во «Кліо», 2021. – 224 с. 

Видання, у якому досліджено генеологію козацького міста Корсунь. На 

основі унікальних архівних документів, розкрито багато маловідомих 

фактів про події які відбувались у цьомі старовинному місті. 
 

 

 

 

 

 
 

930.85 
В 14 

 

Вайнер, Ерік. Географія геніальності. Найцікавіші місця світу від 

Давньої Греції до Кремнієвої долини/ Е. Вайнер; пер. О.Гульоватої. 

– Харків: Віват, 2021. – 448 с. – (Саморозвиток). 

У цій захопливій книжці Ерік Вайнер вирушає в подорож слідами геніїв, 

у місця, де все сприяло появі новацій і творчому розвитку. Автор 
досліджує минуле і сьогодення, стародавні Афіни і Кремнієву долину, 

Китай за династії Сун і Флоренцію доби Ренесансу, Відень часів Моцарта 

і Фройда, Единбург за Просвітництва і Колкату на межі століть. 

Майстерно поєднуючи історичні факти і власні висновки, добуті з 

опитувань експертів, інтерв’ю з екскурсоводами, розмов із місцевими 

 

94(477)”1690/1709” 
Б 28 

 

Батуринський архів та інші документи з історії українського 
гетьманства 1690 – 1709 рр./упоряд. Т.Г. Таїрова-Яковлєва. – К.: - 

ТОВ «Вид-во «Кліо», 2021. – 344 с. – (Джерела. Том.ІІІ).  

До  книжки  увійшли  документи,  що  стосуються  історії  Українського  

гетьманства  1690–1709  рр.,  зокрема  корпус  так  званого  

Батуринського  архіву,  вивезеного О. Д. Меншиковим з гетьманської 

резиденції під час її знищення в 1708 р. Документи являють собою 
вхідну канцелярію гетьмана Івана Мазепи  —  єдиний  гетьманський  

архів  кінця  XVII  —  початку  XVIII  ст.,  що  дійшов  до наших днів. 

Крім того представлені оригінали й копії універсалів І. Мазепи, які не 

відомі широкому загалу. Видання стане у пригоді українським 

поціновувачам та дослідникам історії. 
 

94(477) «1793-1914» 
Б 72 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бовуа, Даніель. Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 

1793-1914 рр./ Д.Бовуа; пер. З.П.Борисюк. – К.: ТОВ «Вид-во «Кліо», 

2020. – 872 с. 

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. Книжка адресована історикам, викладачам, 

студентам, а також широкому колу читачів, які цікавляться вітчизняною 
минувшиною. 

 

94(437.7)(92)Волошин 
В 26 

 

Вегеш, Микола. Августин Волошин – будівничий української 

державності за Карпатами/ М. Вегеш, С. Віднявський. – Вид. 2-ге. – 

К.: Парлам. Вид-во, 2021. – 472 с.: іл. – (Політичні портрети). 

У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність 
Августина Волошина (1874–1945) — Героя України (2002), президента 

Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-

політичного 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. Розповідається про 
історичні умови формування світогляду, національно-культурної 

орієнтації та політичних поглядів А. Волошина 



94(477)Мазепа 
П 12 

 

Павленко, Сергій. Іван Мазепа. Догетьманський період/ С. 

Павленко. – К.: Мистецтво, 2020. – 263 с.:іл. 

У книзі відомого дослідника Гетьманщини уперше детально досліджено-

описано догетьманський період життєпису Івана Мазепи. Становлення 

відомого державного діяча відбулося у вирі подій, колізій. Автор на 

основі документальних джерел доводить, що майбутній гетьман 
народився не 20 березня, а 11 вересня 1639 р. Рід Мазеп-шляхтичів веде 

своє походження із ХV століття, у ньому були козацькі ватажки, 

отамани. Автор детально дослідив сюжет любовної інтриги, завдяки якій 

І. Мазепа став героєм багатьох поем, драм, повістей та романів, 

живописних картин.  

94(477)(092)Святослав 
П 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пєтков, Сергій. Князь Святослав/ С.Пєтков. – 3-тє вид. перероб. І 
доп.. – К.: Вид.дім «АртЕК», 2020. – 208 с. 

У нарисі розглянуто один із міфів, пов’язаний з історією Середньовіччя 

на території Східної Європи. Міф про особистість Великого київського 

князя Святослава Ігоровича, згідно з яким: 

– його образ не зафіксувався в народній пам’яті, не збереглося легенд і 

переказів про діяльність Великого князя; 
– правитель Русі, швидше за все, літописний, книжковий персонаж, 

аніж народний герой; 

– діяльність Великого князя Святослава Ігоровича – вигадка, що 

ґрунтується на переказах давньогрецького героя Ахілла, і легендах, 

пов’язаних із походами Олександра Македонського. 
Запитання, загадки, версії дають можливість кожному читачу відчути 

себе дослідником і першовідкривачем стародавніх таємниць. 

С94(477)(092)Сагайдачний 
С 20 

 
 
 
 
 
 
 

Сас, Петро. Полководець Петро Сагайдачний/П.Сас. – К.: ТОВ «Вид-

во «Кліо», 2021. – 280 с. 

У легкій для сприйняття формі змальовано обставини походження, 

дитинства і змужніння знаменитого запорозького гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного. Значну увагу приділено воєнному 
мистецтву, завдяки якому він зажив слави блискучого полководця свого 

часу. Відтворено несподівані повороти реальних подій, що ними 

вирізнялися, зокрема, морський похід козаків на Кафу 1616 р., 

посольська мандрівка запорожців 1618 р. до перського шаха Аббаса І, 

польсько-московська війна 1617–1618 рр., мужня оборона козаків — 
героїв Прутсько-Радавецьких Фермопіл, нічні вилазки запорожців проти 

ворога під Хотином, а також інші події Хотинської війни 1621 р. 

94(477)(092)Дорошенко 
С 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смолій, Валерій. Петро Дорошенко: особистість в реаліях епохи/ В. 

Смолій, В. Степанков. – К.: Парлам. Вид-во, 2021. – 792 с.: іл.- 

(Політичні портрети). 
У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено 

історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів 

козацької України середини — другої половини XVII ст. Його життєвий 

шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин 

у центральносхідному регіоні Європи з урахуванням сукупності 

внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких 
опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького. 



94(477) «1932-1933» 
Т 44 

 
 
 
 
 

1933: «І чого ви ще живі?»/упоряд. Т. Боряк. – Вид. 2-ге. – К.: ТОВ 

«Вид-во «Кліо», 2021. – 720 с. 

Ця книжка розкриває такий аспект Голодомору, як вилучення 

незернових запасів, їжі й одягу в селян. Загальноусталеною є думка що у 

1932 р. була проведена конфіскація саме зерна для виконання плану 

хлібозаготівель. Упорядниця ж на основі свідчень, зібраних у різних 
країнах, в різний час, показує картину тотального вилучення в 

українських селян, або знищення будь-чого, що могло бути використане 

в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз 

політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки 

зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами – позбавлення 
українського села засобів існування. Голоси тих, хто вижив у страхітті 

Голодомору, зібрані у цій книжці, є беззаперечним свідченням проти 

організаторів та виконавців цього страшного злочину. 

 

 

94(477-89) «1708-1709» 
У 45 

 
 
 
 

Україна доби Івана Мазепи. 1708 – 1709-роки в документальних 

джерелах/упоряд. С.Павленко. – К.: Мистецтво, 2019. – 496 с.: іл. 
У збірник документів, який укладено відомим дослідником Гетьманщини 

Сергієм Павленком, вміщено кореспонденцію, універсали гетьмана Івана 

Мазепи, старшин, листи каролінців — учасників походу, дипломатичні 

донесення, повідомлення преси, матеріали російських урядовців, Петра 

І, турецьких владців про повстання мазепинців й перебіг подій 1708–
1709 років. Особливу цінність становлять численні перекладені 

щоденники вояк і високопосадовців армії Карла ХІІ. Великий масив 

джерел дає уявлення про подробиці шведсько-українського союзу, 

справжні наміри сторін протиборства, визвольну боротьбу гетьманців та 

агресивну діяльність царської влади на теренах України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


