
2019 – рік Китаю в Україні



Кожна країна розвивається своїм шляхом, віками

формуються її культура, мова, менталітет. Ми повинні

пишатися своїми моральними цінностями і надбаннями, 

але щоб упевненими кроками іти вперед, ми також

повинні цікавитись культурою і звичаями інших країн. 

Об’їхати весь світ – мрія, для багатьох майже

нездійсненна. Але можна подорожувати і «заочно» - по 

книгам та Інтернету.

У таку книжкову віртуальну подорож до країни якій

вже близько 5000 років – Китаю, ми і запрошуємо своїх

читачів. Тим більше, що 2019 рік проголошений роком 

Китаю в Україні. 

Будемо сподіватися, що в майбутньому це дасть нашій

країні новий імпульс для співпраці, принесе й Україні, й 

Китаю процвітання, благополуччя та багато нових

позитивних моментів.



Малявин В. В. Китайская цивилизация / В. В. 

Малявин. – М.: Астрель, 2000. – 632 С.

Книга відомого  
дослідника Китаю 
Володимира Малявіна 
пропонує читачеві 
повний і оригінальний 
погляд на природу 
китайської цивілізації. 
Це перший 
систематичне опис 
життєвого укладу і 
духовних цінностей 
китайського народу.



Коттерелл А. Китай / А. Коттерелл.- Лондон, 

Нью-Йорк : Дорлинг Киндерсли, 1997. – 64 с.

• Книга відкриє перед вами 
історію загадкового 
стародавнього Китаю. На 
дивних фотографіях 
предмети побуту і 
унікальні твори мистецтва 
великої імперії Сходу. 
Розгляньте їх у всіх 
подробицях! Ви 
зрозумієте, чому символом 
імператора став дракон, 
що таке моксатерапія, як 
ловили рибу за допомогою 
птахів, навіщо китайці 
розписували дах будинку і 
багато, багато іншого.



История Китая /В. В. Адамчик, М. В. Адамчик, А 

Н. Бадан и др. – Минск : Харвест, 2004. – 736 с.

•
У книзі цікаво та 
змістовно 
представлено історі
ю Китаю від
найдавніших часів
до початку третього
тисячоліття. 
Видання адресоване
широкому колу 
читачів, які
цікавляться історією
цієї загадкової
країни.



Кравцова М. Е. История культуры Китая/ М. Е. 

Кравцова. – СПб.: Лань, 2003. – 416с.

Пропонований

навчальний посібник

- перша книга, в якій

надається повна

картина історії, 

розвитку і стану 

культури Китаю, від

глибокої давнини до 

наших днів.



Сидихменов В. Я Китай : страницы прошлого/ В. 

Я. Сидихменов. – Смоленск : Русич, 2003. – 464 

с.

Книга розповідає про 

звичаї, сімейний 

уклад, повір'я і обряди 

китайців - народу, який 

створив одну з 

найцікавіших і багато в 

чому загадкових 

цивілізацій Сходу.



Мудрецы Поднебесной империи : сборник китайской 

мудрости и ярких афоризмов / сост. : А. Ю. Кожевников, Т. Б. 

Линдберг. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.

Ця збірка китайської

мудрості і яскравих

афоризмів дозволить, 

якщо вже не зрозуміти, 

то хоча б зазирнути в 

цей дивовижний світ

«піднебесної та 

загадкової імперії».



Хачатурян В. М. Древний Китай : история, быт и 

нравы / В. М. Хачатурян. – М. : Слово, 2001. – 48 с.

Книга із серії `Что есть 

что` цікаво і доступно 

розповість про 

традиції і державний

устрій Китаю, 

філософію Конфуція і 

Лао-цзи, світогляді

китайців та їх

повсякденне життя.



Китайское искусство : Принципы. Школы. Мастера/ 

сост. В. В. Малявин. – М. : Люкс, Астрель, АСТ, 2004. 

– 432 с.

Перед вами захоплююча
книга, в якій
розкриваються секрети
китайського класичного
живопису, що поєднав в 
собі естетичні якості
каліграфії, поезії та 
музики. Навіть людина, 
абсолютно незнайома з 
китайською культурою 
оцінить чарівність
класичної китайської
картини.



Ма Цзижень Китайское учение о жизненной енергии

Цигун : в 2-х кн. / Ц. Ма. – СПб. : Тимошка, 1996. –

224 с.

• Книга представляє 
собою серйозне
дослідження теорії і 
практики традиційного
китайського методу 
тренування тіла і духу, 
оздоровлення та 
лікування. Книга може
бути корисною тим, хто
займається вивченням
східної культури з її
методами регулювання
та гармонізації
організму.



Кравцова М. Е. Поэзия вечного просветления / М. Е. 

Кравцова. – СПб.: Наука, 2001. – 407 с.

• У книзі розглядаються
основні для ліричної
поезії Китаю тематичні
напрямки (поезія з 
даосскими і 
буддійськими мотивами, 
пейзажна та інтимна
лірика) із залученням
багатого
культурологічного
матеріалу і численних
писемних пам'яток. 
Окремий розділ
присвячений правилам 
китайського письма.



Цветы сливы в золотой вазе или Цзинь, Пин, Мэй : Стихи 

из запретного романа XVI в. / Пер. О. М. Городецкой. –

СПб. : Нева, М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 256 с.

До книги увійшли

шедеври китайської

еротичної поезії з 

класичного роману 16 

ст. Представлена 

вашій увазі збірка дає

найповніше уявлення

про різнобарвну

поезію «Цзинь, Пин, 

Мэй»



До речі частинку Китаю вже можна побачити і в 

Україні. На Вас чекає ціле Китайське містечко на 

території туристично-готельного комплексу «Бреч», 

що в Чернігівській області.



Туристично-готельний комплекс «Бреч»



Завжди дивись на речі зі

світлої сторони, а якщо таких 

немає – натирай темні, поки

не заблищать (Китайське

прислів'я)



Шановні читачі!

Запропоновану літературу Ви зможете знайти у фондах 

бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя

Віртуальну виставку підготувала бібліотекар II категорії 

Рожок Юлія Іванівна

Дякуємо за увагу!


