
Хочемо поділитися інформацією про  книжкові 
новинки,  що  надійшли до бібліотеки від 

організацій , установ  та авторів,  які будуть 
цікаві і  корисні для викладачів та студентів.



Тривалий час стародавній Ніжин залишався
справжньою «білою плямою» на археологічній карті
України. Але вже на цей день накопичено чимало цікавих
фактів, які дають можливість визначити елементи
топографії цього стародавнього міста та його
сільської округи у Х ХІІ ст. та наступні періоди,
з’ясувати умови та хронологічні межі його виникнення,
існування та відродження у першій чверті ХVІІ ст..

Кедун І. Ніжин археологічний /Іван Кедун, Олексій Пархоменко.-
Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2018.-100с.



Спутай С. М. Ковчин. Історія села від найдавніших часів до 1917
року /Сергій Спутай, Михайло Мороз, Наталія Халімон.- К: Логос,
2018.-320с., 1 карта: іл.

Книга присвячена історії села Ковчина – одного з
найдавніших населених пунктів Чернігово-Сіверської землі.
Минуле села висвітлюється в контексті історії України з
акцентом на подіях місцевого значення та діяльності осіб,
пов’язаних з Ковчином. Подано детальний економічний,
статистичний та історико-демографічний аналіз історії
села у ХVІІІ ст, персональну інформацію про його мешканців.



Бойко В.М. На край землі. Переселення селян Лівобережної
України в Південно - Уссурійський край (1883-1894 рр.).- Чернігів :
Десна Поліграф, 2017.-224с.

У книзі досліджується історія заселення Південно-
Уссурійського краю українцями, понад дві третини з яких
становили вихідці з Чернігівщини. Мета праці –
відображення історичної долі наших пращурів, які під
тиском соціально-економічних негараздів вимушені були
шукати кращого життя.

Пропоноване видання підготовлене на основі
широкого кола джерел, основною частиною яких є
матеріали з фондів Державного архіву Чернігівської
області та Російського державного історичного архіву
Далекого Сходу.



Віденський архів гетьманського роду Розумовських /
упорядкування, вступ, передмова, коментарі, додаток, ілюстрації
С.П. Потапенко.-Т. 1. - К. , 2018.- 264 с.: іл.

До збірника ввійшли документи 1757-1799рр., які на
сьогодні зберігаються у Відні у приватному архіві прямих
нащадків останнього гетьмана Козацької України Кирила
Розумовського.

Сфотографовані документи й матеріали, інтерв’ю
лягли в основу цього видання. Його серцевину становлять 85
кириличних документів другої половини ХVІІ ст.. У виданні
вміщено ілюстрації пам’яток (будівель, вулиць, творів
мистецтва), пов’язаних із Розумовськими в Україні (Батурин,
Козелець, Чернігів) і в Австрії (Відень).



Природно-заповідний фонд Чернігівської області.- Чернігів, 
2018.-127 с. 

Розвиток природно-заповідної справи є одним з
провідних напрямів екологічної стратегії області. На
сьогодні природно-заповідний фонд області нараховує
665 об’єктів, переважна кількість з яких створена з
метою охорони гідрологічних об’єктів – річок, боліт,
озер, джерел.

Використовуючи природні ресурси і дбаючи про їх
відновлення треба думати не лише про задоволення
власних потреб, але й потреб наступних поколінь. В
цьому полягає історична мудрість народу, який дбає
про майбутнє.



Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових
праць/ред. кол. Владислав Верстюк, Степан Віднянський, Руслан Пиріг
та ін. .- Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018.-384 с.

У виданні представлені матеріали, присвячені 100-літтю
встановлення міждержавних відносин між Україною з
Німеччиною, їх розвитку у військовому, політичному,
економічному та культурному аспектах. Висвітлюються
перші кроки України на міжнародній арені, зокрема, укладання
Брестського миру, здобутки молодої української дипломатії,
діяльність місій іноземних держав в Україні, біографії окремих
діячів дипломатичних та консульських представництв.



Видання з автографами українських діячів науки і культури: каталог
колекції Національної історичної бібліотеки України. Вип.1/ Нац. Іст. Б-ка
України, Нац.- досл. відділ стародруків, цінних та рідкісних видань ; укл. Н. О.
Горська; ред.. О. І .Марченко, С. І. Смілянець, К. Г. Таранюк-Русанівський.- К.:
Вініченко, 2018.-416 с.

Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних
видань НІБ України представляє анотований ілюстрований
каталог, де висвітлюється значна частина колекції книг з
автографами, сформованої за критеріями унікальності та
меморіальності.

До першого випуску каталогу відібрано 184 примірники
книг та періодичних видань з написами, які є важливою
частиною рукописної спадщини українських діячів, адже
висвітлюють коло їхнього наукового, родинного та дружнього
спілкування.



Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук
України: від ідеї створення до міжнародного визнання/ за ред. Я.
С. Яцківа.- К.: Наукова думка, 2018.- 376с.

Книгу присвячено історії створення та розвитку Головної
астрономічної обсерваторії НАН України. На підставі архівних
матеріалів описано титанічні зусилля та наполегливість
академіка О. Я. Орлова щодо побудови академічної
обсерваторії за планом першого президента Академії наук
України В. І. Вернадського. Викладено складний тернистий
шлях обсерваторії від зародження до її міжнародного
визнання, її здобутки, відкриття, досягнення, створення
української астрономічної школи.



Мельничук С. А. Моя боротьба за мову. Документальне
висвітлення методів «історичного складання» російськомовного
населення України / С. А. Мельничук. - К.: Талком, 2017.- 576 с.

Збірка документів правозахисної діяльності автора книги
документально висвітлює процес поширення нацистської ідеології
«Русского мира» в Україні, зокрема в Луганську, як плацдарм для
військової інтервенції кремлівсько-терористичних військ в Україну
під приводом захисту російськомовного населення.



Коссовська А. Гірський вовк /Алла Косовська.-Ічня: ПП «Формат»,
2018.- 200с.

Пропонована увазі читачів дана книга умовно належить до
жанру історичної публіцистики, оскільки базується на реальних
фактах і подіях, висвітленні життєвого шляху реальних людей –
борців за незалежність України.

Зараз, коли у відповідності до чинного законодавства, в
Україні здійснюються безпрецедентні за своїм масштабом та
історичною вагою кроки щодо відновлення історичної
справедливості та національної пам’яті, книга українки,
кримчанки Алли Коссовської набуває нового сенсу. Це не тільки
важлива праця, покликана сприяти просвітницькій меті, це ще й
голос українського Криму, покликаний навести ще один доказ
того, що Крим – це Україна..



Терянік Г. Життя на нулі /Г. Терянік, Ю. Величко.- Ічня:ПП «Формат»,
2018.-306с.

У творах, народжених війною, чітко простежуються біль та надія, якими сповнені душі наших воїнів.
Перебуваючи в епіцентрі війни, вони не зачерствіли, не зламалися, не відсторонились від світу – вони
готові збагатити нас тим тяжким і водночас життєствердним досвідом. Їхній дарунок нам – не тільки
мирне небо, а й можливість за допомогою мистецтва відчути емоції людини «на нулі».

Дана фотокнига складається зі світлин, автором яких є Юрій Величко, позивний «Фотограф», в
обрамленні проникливих, живих текстів талановитої письменниці, волонтера Ганни Терянік.



Ющенко Ю. Ю. Час відкриває істину/ Ю. Ю. Ющенко.-Кременчук:
Кременчуцька міська друкарня, 2018.-232с.

«Навіщо кровопролитна війна? Люди, ідіть
шляхом краси до прозріння. Настала пора
справедливості, довіри і добра. Шануйте, поважайте
один одного і бережіть мир на чудовій Божій планеті
Земля», - так говорить автор цієї книги. Саме
народження ось таких талантів не дадуть позбутися
мужності і героїзму – пам’яті молодому українському
поколінню. В кожному вірші, в кожному рядку
відчувається, що авторка Юлія Юхимівна – це
патріот, котрий вийшов з глибини українського народу
і йде з ним поруч, долаючи горе, невдачі, біль втрат.



Павличко Д. В. Грім у січні/ Дмитро Павличко.-К. : Основи, 2016.- 272с.

«Грім у січні», нова поетична книжка Дмитра
Павличка,- це сповідь автора, його заповітне слово, що
відкриває нам безодню людської трагедії , це його
моральний суд над несправедливістю – і суд
справедливості над поетом.



Павличко Д. В. Омела: поезії /Дмитро Авличко.- К.: Ярославів Вал,
2017.-160с.

Ця книжка Дмитра Павличка сповнена глибокої печалі й сумних
визнань, як-от: «Українські козаки на службі в Катерини ІІ були
зрадниками своєї вітчизни». Поет і сьогодні, в дні російсько-української
війни, вбачає смертельну загрозу для України в «омелі московизни» та в
загрозі малоросійства.

Супроти цієї омели й ознак духовного каліцтва поет виставляє
такі потужні історичні постаті, як Іван Богун, Іван Мазепа, Тадеуш
Костюшко, Симон Петлюра, Марко Безручко, отець Григорій Хомишин з
його неопалимою книжкою «Два царства» і, нарешті, батько самого
автора – Василь Павличко, якому в новій збірці присвячено окрему поему
«Батько».



Шановні читачі!
Запропоновану літературу Ви зможете 

знайти у фондах бібліотеки імені 

академіка М. О. Лавровського 

Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя.

Віртуальну виставку підготувала зав. 

відділом комплектування  Бойко Л. Г.


