
 

 

До вашої уваги пропонуємо 
подаровані видання, які 

надійшли до бібліотеки від 
Національного музею 
«Меморіал жертв 

голодомору». 

Якщо вас зацікавлять 
матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової 
бібліотеки, де вам 

допоможуть підібрати не 
тільки запропоновану 

літературу, а й літературу 
на будь-яку іншу тему 

  



 

Ричка В. Володимир 

Мономах / Володимир 

Ричка. − Харків : Фоліо, 

2019. − 120 с. 

Володимир Мономах (1053-

1125 рр.) – знакова постать 

українського середньовіччя. 

Онук Ярослава Мудрого та 

візантійського імператора 

Константина IХ Мономаха ще 

задовго до сходження на 

київський престол зажив слави боронителя Руської землі, 

завдаючи нищівних ударів половецьким ордам, а ставши 

великим князем поклав край їхнім руйнівним набігам. Його 

талант миротворця і державника повною мірою проявився 

після утвердження на київському престолі: владнання 

міжкнязівських чвар зумовило об’єднання навколо Києва 

більшості розпорошених руських земель. Однак не ці 

діяння стали визначальними для привласнення імені 

Володимира Мономаха мнимими спадкоємцями києво-

руської спадщини. 

 

Журавльов Д. В. Іван Мазепа. 

/ Денис Журавльов. – Харків 

: Фоліо, 2019. – 121 c. 

Іван Мазепа (1639 – 1709) – 

політичний діяч, військовий, 

дипломат, меценат, одна з тих 

знакових постатей української 

історії, життя та вчинки котрих 

протягом тривалого часу 

викликали гарячі суперечки. 

Читач цієї книги зможе створити 

свій власний варіант образу 

гетьмана Мазепи − одного з найколоритніших, найцікавіших 

українців.  

 



 

Карнацевич В. Л. Битва під 

Конотопом / Владислав 

Карнацевич. – Харків : Фоліо, 

2019. − 121 с. 

Битва під Конотопом, в якій 

українська армія під проводом 

гетьмана Івана Виговського 

разом з кримськими татарами 

перемогла цвіт московського 

війська, довгий час була 

однією з найтаємніших 

сторінок історії України. Часи змінилися, та запитань з 

приводу того, що саме відбулося влітку 1659 року і які 

були наслідки тієї битви, причини того, чому українцям 

не судилося розвинути успіх, і досі хвилюють істориків і 

тих, хто не байдужий до минулого рідної батьківщини… 

 

Савченко В. А. Павло 

Скоропадський / Віктор 

Савченко. – Харків : Фоліо, 

2019. – 123c. 

Павло Скоропадський (1873-1945) − 

останній гетьман України, діяльність 

якого пов’язана з бурхливими 

подіями епохи громадянської війни. 

Він активно сприяв розвитку 

економіки, науки, культури та освіти 

в Україні, виступав за відродження 

гетьманської держави. Проте його 

боротьба за вільну Україну позначена 

багатьма трагічними подіями. Лев Троцький називав 

Скоропадського українським Бонапартом, генерал Денікін − 

другим Мазепою. Ким же він був насправді? Відповідь на це 

запитання допоможе знайти книжка, при написанні якої автор 

використав архівні матеріали, документальні джерела, спогади 

учасників подій. 

  



 

Савченко В. А .Симон 

Петлюра / Віктор Савченко. – 

Харків : Фоліо, 2019. – 127 с. 

Радянська пропаганда зробила 

Симона Петлюру чи не 

найголовнішим антирадянським 

«демоном», утіленням усіх 

«темних сторін» людини: зради, 

обману, підступності. Цьому 

сприяла та обставина, що сам 

Петлюра – літератор і журналіст – 

ніколи не писав про своє життя ані спогадів, ані нотаток: він 

неначе спеціально намагався залишитися людиною «без 

особистого життя». Книжка В. Савченка – спроба перетворити 

цей «безтілесний символ» на живу людину, щоб сучасний 

читач мав змогу нарешті дізнатися, яким насправді було 

життя Симона Петлюри.  

 

Коломієць Р. Михайль Семенко / 

Ростислав Коломієць. − Харків : 

Фоліо, 2019. − 121 с. 

Михайль Семенко (1892–1937), 

основоположник і теоретик 

українського футуризму, поет, 

філософ, скрипаль, був трагічною і 

надзвичайно яскравою особистістю 

української літератури, 

невиправдано забутою у часи 

«соціалістичного реалізму». Все 

переплелося у його житті й творчості: революція як 

всесвітній переворот, революція як переоцінка художніх 

цінностей українського мистецтва, безкінечний пошук 

нового, незвіданого – як прорив українського мистецтва до 

європейського культурного простору. Епатажна людина, 

урбаніст, футурист, Михайль Семенко був поетом високої 

екзальтації духу. Як і більшість талановитих митців 

покоління Розстріляного Відродження, він був звинувачений 

в активній «контрреволюційній діяльності» й страчений на 

Соловках.  



 

Коломієць Р. Г. Лесь Курбас / 

Ростислав Коломієць. − Харків 

: Фоліо, 2019. − 121 с. 

Шекспірівські слова «Весь світ − 

театр, і ми актори в ньому» були 

девізом життя Леся Курбаса, ім’я 

якого овіяно суцільними 

легендами і вигадками. Ще за 

життя його вважали титаном, 

творцем, пророком-інтуїтом. 

«Заручником вічності в полоні 

часу» вважає Леся Курбаса автор цього видання − режисер, 

театральний історик і критик, педагог, перекладач 

Р. Г. Коломієць, доктор філософії, член-кореспондент 

Національної академії мистецтв України, професор. Ця 

книжка − остання робота автора у циклі видань «Вибрані 

сторінки сучасного театру», присвячених творчості 

провідних театрів, видатних акторів і режисерів. 

 

Коляда І. Соломія Крушельни-

цька / Ігор Коляда. – Харків : 

Фоліо, 2019. − 121 с. 

Соломія Крушельницька (1872-

1952) – видатна українка, яка 

прославилася на весь світ завдяки 

своєму оперному співу, адже її 

сопрано справляло гіпнотичний 

ефект на слухачів. Народившись у 

селі Білявинці на Тернопільщині, 

вона вже за п’ять років після 

початку виступів домоглася 

загального визнання власного таланту і ще за життя 

отримала титул найвидатнішої співачки світу, звання 

«вагнерівської примадонни ХХ століття». Співати на одній 

сцені з уродженкою маленького українського села вважали за 

велику честь імениті тогочасні виконавці. І хоча талановита 

українка володіла вісьмома мовами, багато подорожувала, 

але українські пісні завжди виконувала в оригіналі й ніколи 

не забувала про Батьківщину.  



 

Дорошенко О. Василь Стус / 

Олег Дорошенко. – Харків : 

Фоліо, 2019. − 121с. 

Трагічна доля судилася Василю 

Стусу (1938-1985) – талановито-

му українському поету, прозаїку, 

перекладачу, літературознавцю, 

правозахиснику, одному з най-

активніших представників 

українського культурного руху 

1960-х років. Він був людиною, не 

здатною на компроміси, яка завжди йшла шляхом правди і 

заплатила за це власним життям, людиною, яка з гідністю 

казала про себе: «...Голови гнути я не збирався, бодай що б 

там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений 

народ, за честь котрого я мушу обставати до загину» 

 

Нечаєва П. Володимир 

Івасюк / Парасковія Нечаєва. 

– Харків : Фоліо, 2019. − 120 с. 

Володимир Івасюк – непересічна 

особистість в українській 

культурі: окрім написання 

музики та віртуозної гри, часто 

cам створював тексти до пісень, а 

також захоплювався живописом і 

був професійним медиком. Його 

називали українським Орфеєм, 

буковинським Шубертом, Ікаром 

української пісні, керівником колективу радянських "Beatles", 

видатним композитором, одним із основоположників 

української естрадної музики… Хіба міг хтось уявити, що на 

піку творчого злету його не стане? Володимир Івасюк прожив 

30 років, але за цей короткий час він виконав свою місію, 

використав талант і потенціал, зробивши українську пісню 

модною на весь світ. 

 


