
Увага!  
Останні новинки 2019 року!

Різноманітність цікавих, 
наукових та корисних новинок 

літератури Ви можете отримати,  
завітавши до нашої книгозбірні.



Кошелівець І. М. Можна одверто ? Або туга за

катарсисом (статті, огляди, рецензії, інтерв’ю ) : зб.
наук. праць / І. М. Кошелівець. - Харків: ФОП
Панов А. М. , 2018.- 648 с.

Збірник праць Івана

Кошелівця – уроженця

Чернігівщини, випускника

Ніжинської вищої школи,

визначного історика й

теоретика літератури , критика,

есеїста,перекладача,

організатора літературних сил у

діаспорі _ сприяє незабутнє

враження, оскільки несе дуже

багато невідомої раніше

інформації, чим допомагає

відтворювати цілісну картину

української літератури,

доповнює наші знання про

українське та європейське

мистецтво.



Щербак В.О. Державна ідея в ранньомодерній Україні:

монографія/ В. О. Щербак.- Вінниця :ТОВ Твори, 2019.-
220 с.

У монографії 

представлене авторське 

бачення еволюції 

державної ідеї в Україні 

ранньомодерної доби. 

Проаналізовано її генезу

та втілення в життя 

очільниками Війська 

Запорозького у другій 

половині  VІІ - VІІІ ст..          

З’ясовано внутрішні та 

зовнішні чинники, які 

перешкоджали процесу 

українського 

державотворення. 



Бурчак О. Своїх героїв потрібно знати: До 100-річчя від
дня народження Я. П. Батюка / О. Бурчак . - К.:Барма,
2017.- 106 с.

Є імена, які становлять

національну гордість

країни,бо втілюють найкращі

риси мільйонів людей – їхні

мудрість, мужність,

невичерпну творчість, їх

нездоланний дух у боротьбі

за світле прийдешнє. До

таких імен - символів

належить ім’я Якова

Петровича Батюка, керівника

Ніжинського підпілля в роки

фашистської окупації

України.

Мета цієї роботи –

показати, як, яким чином

незряча людина змогла

створити й очолити підпільну

організацію, і десятки людей

пішли за нею, довіривши їй

своє життя.



Нариси історії Ніжина козацької доби : Збірник

публікацій та матеріалів / відп. ред. та упор. О. С.
Морозов. - Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2019.-336 с.: іл..

Даний збірник статей та

матеріалів , який сьогодні

презентують науковці НДУ

імені Миколи Гоголя,

Ніжинського краєзнавчого

музею імені І. Г. Спаського та

місцеві ніжинські дослідники -

краєзнавці , присвячений

історії Ніжина та Ніжинського

козацького полку доби

Гетьманщини ХVІІ – ХVІІІ ст.,

потужного військового

формування у складі Війська

Запорізького, та водночас

стратегічно важливої

територіально-

адміністративної одиниці

української козацької держави

ХVІІ – ХVІІІ століть, якому у

2018-2019 р.р. виповнюється

370 років від дня утворення.



Гуржій О. Нариси з історії розвитку виробничих

відносин і торгівлі в Україні (друга половина ХVІІ – поч.
ХХ ст.) / О. Гуржій, О. Реєнт, Н. Шапошнікова.- К.: Ін-тут
історії України НАН України, 2018.- 365 с.

В книзі оповідається, як

змінювались виробничі

відносини в країні від

«застійного» середньовіччя до

«бурхливого » буржуазного

суспільства, як виникали,

юридично оформлялись і

«тихо» зникали цілі соціальні

групи населення: козацтво,

чумацтво, кріпосні селяни та ін.

Яскраво і поетапно

змальовано розвиток

внутрішньої торгівлі і як саме в

конкурентній боротьбі Україна

виходила на зовнішні ринки

збуту товарів.



Клос Віталій, протоієрей. Автокефалія Української

Церкви: огляд від Хрещення до Синьодального Томосу.-
К., 2019.- 189с.

Дана книга 

присвячується 

непересічним подіям в 

житті Українського 

Православ’я –

Об’єднавчому Собору, 

отриманню Синодального 

Томосу про автокефалію, 

інтронізації та ювілею 

Блаженнішого митрополита 

Київськогго і всієї України 

Епіфанія. 



Історія Голокосту : освіта та пам’ять. Посібник для

вчителя/упорядн. В. Бобров.-Вид. 2-ге, випр.- К. : Укр.
центр вивчення історії Голокосту, 2016.-124с.

Посібник для вчителя –

матеріали, які стали

частиною освітніх заходів

проекту «Захистимо

пам’ять, захист та

меморіалізація місць

масових поховань евреїв

України періоду Другої

світової війни.»

Посібник має на меті

зосередити увагу вчителів

на використанні джерел

місцевої історії,

проблемному підході до

викладання і виховання

учнів на уроках з історії

Голокосту та під час

проведення позакласних

заходів із вшанування

пам’яті про загиблих

співгромадян.



Гуржій О. І. Україна в суспільно-політичних

комбінаціях імперського уряду Росії (30-90-ті рр. ХVІІ

ст.) / О. І. Гуржій.- К.: Ін-тут історії України НАН
України, 2019.- 205 с.

У книзі аналізується

характер змін політики

російських імператриць Анни

Іванівни, Єлизавети Петрівни,

Катерини ІІ і їхніх урядів

щодо населення підвладної

їм української території

протягом 30 - 90 –х рр. ХVІІІ

ст.. Головну увагу приділену

політико - адміністративним і

територіальним

реформуванням у межах

Лівобережної, Слобідської та

Південної України. Водночас

виділено російсько -

українсько - татарський

сегмент.



Гайдуцький П. І. Біль за Україну / П. І. Гайдуцький.-
К.: ДКС Центр, 2019.- 656 с.

Ця книга про внутрішні

та зовнішні, політичні та

економічні потрясіння та

виклики, що випали на

долю України –

загрожували її державності

та зумовлювали вболівання

за неї.

Підготовлено на основі

виступів та інтерв’ю

Президента України (1994-

2005рр.) Л. Кучми з

проблемних питань

формування національної

єдності українського народу

та зміцнення української

державності.

Для тих, кому болить

за Україну.



Якимович Б. З. Україна та українці: події далекі і

близькі: вибрані праці. / Б. З. Якимович.- вид. 2-ге,
випр.– Львів, 2017.- 1086 с.

До збірника вибраних

праць відомого історика

увійшли наукові та науково-

популярні статті з історії

України, української воєнної

та військової історії,

національної символіки,

культурології, термінології,

вибрані рецензії, доповіді,

відгуки, виступи, які

охоплюють 1972-2012 рр..

Книжка підготована до 60-

річчя від дня народження

автора й адресується всім,

кого цікавить рідна історія та

культура.



Гуржій О.І. Спогади про батька та навколо нього / О. І.
Гуржій.- К.: Ін-тут історії України НАН України, 2019. –
365 с.

У книзі йдеться про життя

та діяльність І. О. Гуржія -

одного з провідних українських

радянських істориків, час

становлення якого припав на

сталінську диктатуру,

хрущовську «відлигу», початок

бренєвського «застою».

Показано його тернистий шлях

від черкаської сільської

глибинки до висот вітчизняної

науки через вчителювання з 17

років, жахи Голодомору, трагізм

і героїку Другої світової війни,

крізь призму власного бачення і

відчуттів, проникливих спогадів.

А також на основі залучення

широкого документального

матеріалу автором відтворено

суспільно-політичні реалії того

періоду, оточення вченого та

його побутові проблеми.



Олег Голосій. Живопис НОН-СТОП.-К. : НКММК
Мистецький арсенал, 2019.- 248 с.248 с.

Видання присвячене

постаті художника Олега

Голосія (1965 – 1993) –

одного із найзнаковіших

митців в історії українського

мистецтва. У книзі

досліджується життя та

живописний метод Олега

Голосія, а також вперше

представлені репродукції

графічних малюнків, віршів та

ескізів художника. Книга є

спробою архіву плідної

творчості митця за останні

п’ять років його життя.



Шкуліпа А. Г. Озноб : вірші, поеми. – Ніжин: ФОП
Лукяненко В. В., ТПК Орхідея, 2019.- 454 с.

«Озноб» - це не просто

чергова книжка ніжинського

поета Анатолія Шкуліпи. І

не буденні вихлюпи

почуттів, а мука душевна,

спресована надважкими

століттями, крізь які

судилося пройти українцям.

Книжка розрахована на

людей, які здатні відчути

біль і щиро усміхатись в

майбутнє.



Карпенко Л. Г. Зоряне літо / Л. Г. Карпенко.- Ніжин:
ПП Лисенко М. М, 2019.- 772 с.

Книга «Зоряне літо» -

підсумок творчого шляху

поетеси Любові Карпенко.

Біль за рідну неньку-

Україну, її минуле й

майбутнє, роздуми про

сутність життя, про

спадкоємність поколінь –

така тематика багатьх

віршів. Окремим розділом

поетеса включила до збірки

записи, зроблені сином

Сергієм на полях битви

новітньої історії на сході

України. Книга навчає

любові до рідного краю, до

найдорожчої людини –

матері.



Зав. відділу комплектування

Бойко Л. Г. 


