
Зимові 

новинки

читального залу



Шановні наші читачі!

У  нас з’явилася немала кількість
книжкових новинок. 

Пропонуємо вам звернути на них увагу, 
тому що почитати дійсно є що! 

До того ж, серед новинок є 
кілька краєзнавчих видань.



Краєзнавчий збірник: Статті
та матеріали /За ред. 
В.С.Терентьєва / Сумський
обласний краєзнавчий
музей. – Суми, 2006.

Другий краєзнавчий збірник містить
статі, публікації та повідомлення
краєзнавців, науковців та працівників
Сумського обласного краєзнавчого
музею. Серед висвітлених тем: 
особистості І.Багряного, К.Петрова-
Водкіна, Олександра Олеся, 
І.Литвиненка та ін.; Сумщина в роки 
голодомору та Першої світової війни; 
кролевчани в роки війни 1812 року, 
Чехов та родина Смагіних, календарні
свята на Сумщині і, навіть, 
орнітофауна міста Суми.



Лісове урочище «Образ». – Суми, 2018.

Яскраво ілюстроване видання про ландшафтний
заказник місцевого значення урочище «Образ». 

Тут можна знайти відомості про історію лісового
урочища, його природні умови, ландшафт, 
геоботанічний опис території та тваринний світ. 
Для широкого кола читачів.



Микола Гриценко Лови/Love: 
лірика. – К., 2018.

Відбірна лірика про любов. Чудові ілюстрації Ірини
Проценко. До деяких поезій є переклади
англійською від Гіларі Ширз. Для широкого кола 
читачів.



Ірина Жиленко. Малі
жанри в українській та 
російській еміграційній
прозі міжвоєнного
двадцятиліття: 
компаративний дискурс: 
Монографія. – Суми, 
2018. 

Наукове видання. Автор досліджує
тексти українських та російських
письменників-емігрантів, повернуті
після довгого забуття, а також
тексти відомих митців, чиї творчі
набутки вилучалися з 
літературного процесу за часів
тоталітаризму. Книга призначена
для студентів, літературознавців та 
усіх, хто цікавиться
взаємозв’язками української та 
російської культур.



Подоляка Н.С. З історії
розвитку книжкової
торгівлі на Сумщині. 
Монографія. – Суми, 2018.

У книзі зроблено спробу проаналізувати
розвиток книжкової торгівлі на Сумщині
протягом тривалого історичного періоду. 

Видання призначене для широкого кола 
дослідників історії, науки і культури
України, книгознавців та 
бібліографознавців, фахівців у галузі
бібліотечної і видавничої справи, 
викладачів та студентів навчальних
закладів та для всіх, хто цікавиться
історичним минулим краю.



Корнієнко О.М. Мартиролог 
мешканців Сумської
області, які загинули у 
локальних війнах і 
закордонних збройних
конфліктах. – Суми,  2018.

Меморіальне видання, здійснене у 
рамках проекту «Книга пам’яті
України», та покликане поіменно
увічнити мешканців та уродженців
Сумської області, які загинули в 
локальних війна і закордонних
збройних конфліктах ХХ ст. за участю
Радянського Союзу, а також тих, хто
загинув при виконанні службових

обов’язків. 



Роменський
краєзнавчий
музей.

Буклет видано за сприяння
Управління культури і 
туризму Сумської обласної
державної адміністрації
Державного історико-
культурного заповідника
«Посулля».  

З цього буклету, окрім
історії самого музею,  
можна дізнатися (коротко) 
про найвизначніші факти, 
постаті і подіїї з історії
Роменщини.



Юрій Шаповал. Торкнутись історії. – К., 2017.

Автор – знавець, дослідник та популяризатор історичних
знань. У книзі можна знайти матеріали про Сергія Єфремова, 
Миколу Хвильового, Бориса Єльцина, Олександра
Солженіцина, Василя Стуса, Українську Повстанську Армію та 
ін. Також – про маловідомі або ще не досліджені сторінки
історії України ХХ-ХХІ століть. Для широкого кола читачів.



Ленський О.В. Історія Сумської
прикордонної служби. – Суми , 2018.

На підставі архівних документів автор з’ясовує,  яким
державам  належали території нашого краю у різні періоди
існування (від часів Київської Русі до 1920-х. рр.).



Каштановый дом.  
Литературный 
альманах.  Выпуск 10. 
– К., 2018.

До українського альманаху, добре 
відомого далеко за межами нашої
держави, ввійшли твори авторів з 
різних країн. І дуже приємно було
знайти у ньому знайомі прізвища
сумчан: Андрія Полякова, 
Маргарити Москвічової, Ігоря
Касьяненка, Олени Черненко.



«Жити всупереч: проблеми цивільного
населення під час війни на Донбасі». –
К., 2018.

У збірці звітів проаналізовано національне законодавство та 
міжнародно-правові норми, вплив конфлікту на рівень життя
жителів Донбасу. Автори також напрацювали рекомендації для 
відповідальних установ, організацій та інституцій, які
вповноважені вплинути на зазначені у звітах проблеми.



Коллінз Дж. Від хорошого
до величного. Чому одні
компанії прориваються, а 
інші – ні. – К., 2017.

Аналізуючи діяльність та структуру 
11 успішних компаній (серед яких
– «Abbot», « Gillette», «Phillip 
Morris»),   автор виводить формулу 
з 9 кроків, за якою цей успіх було
досягнуто. Книга не лише для топ-
менеджерів, а й для звичайних
людей, які прагнуть
самореалізуватися у власній
справі і отримувати від цього не 
лише задоволення, а й прибутки.



Буйських Ю. Жіночі
образи української
міфології «Колись 
русалки по землі
ходили…». –
Харків, 2018.

Окрім заданої тематики 
тут можна знайти
коротку історію
вивчення міфологічних
уявлень на теренах
України та огляд
джерел, а також
«живих» усних текстів, 
записаних авторкою від
носіїв традиції в різних
регіонах України.



Петрановська Л. 
Таємна опора. 
Емоційний зв’язок у 
житті дитини. –
Харків., 2018.

Як стати для сина або дочки 
міцною опорою і виростити їх
упевненими – про це книга.



Аджемоглу Д., Робінсон Д.  Чому нації
занепадають. – К., 2017.

Своєрідний посібник, який допомагає краще
зрозуміти причини, що сприяють процвітанню
держав та їхньому занепаду.



Добровольчі батальйони / упоряд. 
А.Шевченко. – Харків, 2017.

Проект «Добробати»  - це хроніка історії руху, роздуми над його
природою. Створення добробатів, їхній бойовий шлях і 
сучасний стан – усе це безпосередньо записане і 
відтворене в книзі з уст учасників подій, політиків, 
військових, громадських діячів і волонтерів.



Три розмови про 
Україну / упоряд. 
В.Кириленко. –

Харків, 2018.

Книга складається х трьох розмов: 
з Патріархом Київським та всієї Руси-
України Філаретом про становлення
самостійної від Москви Православної
церкви; з Василем Шклярем – про 
літературний процес, політику, владу, 
історію, бачення ним минулого та 
сьогодення; з Миколою Вереснем –
переважно про три українські революції
1990, 2004, 2013-2014 років.

Є автограф В. Кириленка.



Вацлав Гавел. Промови та есеї. – К., 2016.

У книзі ви знайдете п’ять промов чеського політичного діяча та 
дисидента. Також тут є спогади одного з провідників
кримськотатарського національного руху Мустафи Джемілєва

«Три зустрічі з Вацлавом Гавелом».



Мозговий І. 

Християнізація Давньої
України (І – початок ХІ 
ст.): античні й 
середньовічні писемні
джерела.– Суми, 2018.

Збірка документів із
коментарями.



Гавришко М. Долаючи
тишу. Жіночі історії
війни. – Харків., 2018.

Збірка історій-сповідей жінок, які
діяли у націоналістичному підпіллі
або у лавах УПА в період Другої
світової війни.



Найт Р., Бюлер Б. 
Прислухайтесь до свого 
організму. Вплив 
крихітних мікробів. –
Харків,2018.

Про зв’язок між нашими мікробами 
й численними захворюваннями, 
зокрема ожирінням, артритом,

аутизмом і депресією.



Талеб Н. Н.  Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у 
реальному житті. – К., 2017.

Малоймовірну подію, яка справляє колосальний ефект, автор 
називає Чорним лебедем. Моди, епідемії, ідеї, поява нових
мистецьких жанрів і шкіл – усім керує Чорний лебідь. І про це ви
можете дізнатися з нової книги лівансько-американського
літератора, науковця, колишнього трейдера і біржового аналітика



Зацікавилися? 
Тоді чекаємо на вас! 

Завжди вам раді!

Читальний зал


