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Адлер Я. Зовнішня історія. Що приховує шкіра? Два квадратні
метри, які визначають наш спосіб життя. – Харків, 2018.

У максимально доступній формі викладена інформація про один з 
головних органів нашого тіла.  Як зовнішні і внутрішні фактори (серед
яких, між іншим, кохання, поцілунки, тату, сонце, засоби гігієни і т. ін.) 
впливають на шкіру. Як  розуміти «знаки», що подає нам шкіра, 
реагувати на них і (за потреби) лікувати. До речі, тут можна знайти
рецепти для усунення різноманітних проблем зі шкірою. Цікаво, 
корисно, пізнавально.



Пекар В. Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства і 
керування – К., 2017

Видання з серії тих, які висвітлюють модель «інтегральної динаміки». Книга 
розрахована на підприємців та керівників-практиків, які прагнуть розвивати
не лише власні навички менеджменту, а   йудосконалювати свої організації.



Вакуленко-К. В. УБД-реінкарнація: Контрлітературний
Коктейль Поезій. – К., 2017 

Бойова поезія, без зайвого пафосу, без фальші і патетики, без 
скигління – чесно про нас.



Сокирко О. На варті булави. 
Надвірні війська українських
гетьманів середини 17 – другої
половини 18 ст. – К., 2018

Картина побуту гетьманських
гвардійців, повсякдення
гетьманського двору та участь у 
війнах. Можна побачити сучасні
реконструкції одностроїв, 
спорядження та зброї гетьманської
гвардії, відтворені уперше.
Для широкого кола читачів.



Луняк Є. Анна Руська – королева Франції. – К., 2012.

Монографія містить аналіз середньовічних свідчень про Анну 
Ярославну, за допомогою чого спростовуються деякі історичні
міфи стосовно цієї постаті. Цікавим є ще й те, що у книзі вміщені
латинські та французькі джерельні свідчення в українських
перекладах.



Сумцов М.Ф. Слобожане. 
Історико-етнографічна
розвідка. – Х., 2017.

Енциклопедія Слобідського краю 
від початку колонізації до 
перших десятиліть ХХ століття. 
Вперше була видана у 1918 році.
Віхров М. Дикий Схід. Нарис
історії та сьогодення Донбасу. –
К., 2018.
Становлення, буття та занепад
«вугільного» регіону, від 16 
століття до сучасних подій.



Кладієнко В.В. Палицини. –
Суми,  2016.

Тут можна знайти відомості про 
історію родоводу Палициних, 
про Олександра
Олександровича Палицина та 
Паліцинську академію.

«Попівська академія» Олександра
Паліцина. Краєзнавчі маршрути. – Суми, 
2018.

Опис краєзнавчого маршруту (села Попівка, 
Залізняк, Стінка), присвяченого
слобожанському просвітнику О.О.Паліцину. 
Згадуються також інші місця України, 
пов’язані з цим іменем та є відомості про 
Паліцинську академію.



Штепа П. 
Московство: його
походження, зміст, 
форми й історична
тяглість. – К., 2015.

Повний автентичний
варіант видання, 
здійсненого 1968 
року. Про московську
народність та її
негативний
багатовіковий вплив
на український народ.



Романенко В., Коваленко Г. Катехизм Українця ХХІ 
століття. – К., 2016.

Книга містить відповіді на найважливіші для кожного українця
запитання:
Чому ми називаємось Україною?
Що є для Українця рідна мова?
Чому Українці цінують Волю?
Що є важливим для Українців? і т.п.
Видання може стати в нагоді молоді або тим, хто прагне
зрозуміти Україну та Українців.



Чухліб Т. Донеччина та Луганщина – козацькі
землі України (16-18 ст.). – К., 2017.



Сенченко М. Продукти з ГМО вже в 
Україні. Неоголошений геноцид. – К., 
2017.

Звідки взялися ГМО, різновиди, наслідки
для людини, фірма «Монсанто», як впізнати
продукти з ГМО, найнебезпечніші для 
здоров’я продукти харчування. Для 
широкого кола читачів.



Саттер Д. Доба безумства. 
Занепад і кінець Радянського
Союзу. – К., 2017.

Американський журналіст Д.Сеттер
працював кореспондентом у СРСР у 
1970-1990-ті роки. У книзі він
виклав свої враження від життя
радянських людей в умовах
тотального соціалізму.
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