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М. Сервантес

Бердута М. З.
Історичні постаті. Гетьмани України / В. І. Бутенко,
О. М. Солошенко – Харків : Вид. гр. «Основа», 2004. – 128 с. –
(Бібліотека журналу «Історія та правознавство»)

У виданні розміщено багату кількість оригінальних документів, які
допоможуть читачеві скласти власну уяву про діячів вітчизняної
історії.

Історичні постаті України: Історичні нариси : збірка / упоряд. та
авт. вст. ст. О. В. Болдирев – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.
До збірника увійшли життєписи українських національних героїв –
гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, П.
Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. Орлика, написані відомими
вітчизняними і зарубіжними письменниками й істориками. У їхніх
працях використано багаті матеріали, які зберігаються в бібліотеках та
архівах Лондона, Парижа, Відня, Дрездена, Берліна, Стокгольма, Риму,
Стамбула, в приватних колекціях. Вони відкривають чимало
присипаних пилом забуття фактів, які дають можливість не під
усталеним кутом зору поглянути на вітчизняну історію. Книжка
розрахована на студентську молодь, масового читача, не байдужого до
історії України.

Гетьмани й козацькі отамани / уклад. І. Ю. Левашова. – Київ :
ТОВ «Вид-во Глорія», 2014. – 384 с.

В історії всіх народів є свої історичні рубікони. Є така віха і в історії
України. Це час зародження козацтва і його активних спроб створити
свою державу-республіку – час видатних особистостей і великих
гетьманів, про які розповідає ця книга.

Уривалкін О. М.
Гетьмани України та кошові отамани Запорозької Січі
О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2008. – 395 с.

/

В історії українського народу особливе місце посідає козацтво – його
гордість, його сила й протягом століть його опора. Дане видання на
широкому обсязі фактичного матеріалу розповідає про кошових
отаманів та гетьманів, з якими пов’язана історія становлення козацтва,
боротьба за незалежність України та багато інших цікавих історичних
подій.

Ричка В.
Володимир Мономах. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті
українці).
Володимир Мономах (1053-1125рр.) – знакова постать українського
середньовіччя. Онук Ярослава Мудрого та візантійського імператора
Константина ІХ 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.

Володимир Мономах
Повчання; Статут Володимира Всеволодовича / пер. із
старослов’ян., упор. та перед. В. Яременка. – Київ : МАУП, 2006. –
309 с. – (Б-ка українознавства; вип. 6)

Це перше окреме видання творів Великого князя всієї Русі Володимира
Всеволодовича Мономаха (1053–1125), що дійшли до нас. «Повчання»,
«Статут Володимира Всеволодовича» та «Літописне житіє» подано
мовою оригіналу і в перекладі сучасною мовою.

Журавльов Д.
Іван Мазепа / Денис Журавльов ; худож.-оформлювач
С. М. Кошелєва. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. – (Знамениті
українці).
Іван Мазепа (1644–1709) – політичний діяч, військовий, дипломат,
меценат, одна з тих знакових постатей української історії, життя та
вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки. Приятель
Петра І – і борець за інтереси Української козацької держави;
будівничий величних соборів – і «Юда», відлучений від церкви;
майстер складних дипломатичних ігор – і людина, що поставила на
карту все і програла найголовнішу гру свого життя; улюбленець
жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант серед
українських гетьманів…

Савченко В. А.
Павло Скоропадський / Віктор Савченко ; худож.-оформлювач
О А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 123 с. –
(Знамениті українці).
Павло Скоропадський (1873–1945) – останній гетьман України,
діяльність якого пов’язана з бурхливими подіями епохи громадської
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 ця книжка.

Видатні постаті України : біогр. довід. / Г. В. Щокін,
М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко [та інш.] – Київ : МАУП;
Книжкова палата України, 2004. – 872 с. : іл.

Висвітлюються життя та творчість понад 200 видатних осіб України,
які своїми науковими, політичними та громадськими здобутками
піднесли престиж нашої України.

Сто найвідоміших українців / під заг. ред. д.ф.н. Ю. Павленка. –
Київ : Компанія ОСМА, 2015. – 680 с. : іл.

Сто портретів видатних представників українського народу – це долі
ста непересічних постатей, які присвятили себе боротьбі за українську
державу, її розбудові, ратним подвигам і політичній діяльності,
створенню художніх шедеврів, унікальних літературних творів і чудес
техніки. Та хоч би чим вони займалися, всіх їх об’єднує українська
земля, на якій вони народились і процвітанню якої присвятили своє
життя, талант і покликання.

Шаров І. Ф.
100 видатних імен України. – Київ : Вид. дім «Альтернативи»,
1999. – 496 с. : іл.

Книга репрезентує сто славетних імен України, які є гордістю, славою,
духовним надбанням нації (Анна Ярославна Володимир Мономах,
Мазепа, Ярослав Мудрий, І. Франко, Л. Українка, Б. Патон, С. Бубка,
Л. Кравчук, Л. Кучма).

Шаров І. Ф.
Вчені України: 100 видатних імен. – Київ : АртЕк, 2006. – 488 с.

Книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря
Шарова репрезентує сто видатних вчених України, які є гордістю,
славою, духовним надбанням нації.

Водотика Т.
Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. / Тетяна
Водотика ; худож.-оформлювач Ганна Проніна. – Харків : Фоліо,
2019. – 235 с. – (Справжня історія).
Ця книжка про історії людей, вдача та праця яких надихають і
сьогодні. Маючи різні освіту й походження, багато хто з них пішов
наперекір долі. Підприємці нової генерації, що самі себе зробили,
змінюючи світ довкола себе, творили не лише промислові
підприємства чи потужні фінансові імперії, а й традиції меценатства та
доброчинності, нехай і політично вмотивовані. Книжка по-новому
покаже читачам історію України ХІХ ст., допоможе уявити її через
розповіді про перипетії на шляху до створення успішних підприємств і
визнання.

Луговий Ол.
Визначне жіноцтво України : історичні життєписи. – Київ :
Ярославів Вал, 2004. – 270 с.
Ця книжка, що вперше побачила світ у канадському місті Торонто 1942
року і тепер видається в Україні, унікальна. Це своєрідний літопис
життя і діянь найвизначніших жінок України від княжих часів і до
перших десятиліть ХХ сторіччя. Книга охоплює понад двісті
персоналій, серед яких читач знайде імена княгині Ольги, Анни
Ярославни – королеви французької, Ганни Орликової, Домініки
Огієнкової, Ольги Петлюри…
Окремий
розділ
присвячено
українському
жіноцтву
на
Американському континенті.

Це зробила вона. – Київ : Видавництво, 2018.– 104 с.

Понад сто авторок і авторів представляють п’ятдесят одну жінку,які
стали частиною історії України. Рік роботи над книжкою – і ось
п’ятдесят розповідей та ілюстрацій про успіх, про творчість і
винаходи, подвиги і пригоди, про долання перепон і боротьбу за
цінності, відстоювання себе і працю задля всіх.

Коляда І.
Соломія Крушельницька / Ігор Коляда ; худож.-оформлювач
О А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 212 с. –
(Знамениті українці).
Соломія Крушельницька (1872–1952) – славетна українка, яка
прославилася на весь світ завдяки своєму оперному співу, адже її
сопрано справляло гіпнотичний ефект на слухачів. Співати на одній
сцені з уродженкою маленького українського села вважали за велику
честь імениті тогочасні виконавці. І хоча видатна українка володіла
вісьмома мовами, багато подорожувала, але українські пісні завжди
виконувала в оригіналі й ніколи не забувала про Батьківщину.

Коломієць Р. Г.
Лесь Курбас / Ростислав Коломієць ; худож.-оформлювач
О А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. –
(Знамениті українці).
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, пророкомінтуїтом. Ця книжка – остання робота автора у циклі видань «Вибрані
сторінки сучасного театру», присвячених творчості провідних театрів,
видатних акторів і режисерів.

Дорошенко О. Є.
Василь Стус / Олег Дорошенко ; худож.-оформлювач
О А. Гугалова-Мєшкова. – Харків : Фоліо, 2019. – 121 с. –
(Знамениті українці).
Трагічна доля судилася Василю Стусу (1938–1985) – талановитому
українському поету, прозаїку, перекладачу, літературознавцю,
правозахиснику, одному з найактивніших 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».

Пуаєттон Віржині
Невтомний мандрівник Богдан Гаврилишин = Bogdan
Hawrylyshyn L`infatigable passeur : біографія записана Віржині
Пуаєттон / Пер. з франц. Ірини Відлер. – Київ : «СлавутичДельфін», 2015. – 144 с.

Книга розповідає про великого українця Богдана Гаврилишина, який
все своє життя присвятив тому, щоб змінити Україну і світ на краще.

Гаврилишин Б. Д.
Залишаюсь українцем : спогади / Богдан Гаврилишин. – Київ :
Унів. вид-во Пульсари, 2011. – 288 с. – (Серія «Українці у світовій
цивілізації»).

Професор Богдан Гаврилишин – один із відомих у світі вчених,
радників і консультантів з питань управління та міжнародних відносин.
До його думки дослухаються політики й економісти багатьох країн. У
цій книжці Богдан Гаврилишин розповідає про свій цікавий і
надзвичайно насичений життєвий шлях, перед читачем постають
впливові особистості й важливі події, активним учасником яких був
автор.

Рейнольдс Л. Д.
Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика / Пер. з
англ. М. Сороки. – Кам’янець-Подільський : «Друкарня "Рута"»,
2018. – 304 с.

Книга розповідає про життя видатного українця Петра Яцика, якого
воєнне лихоліття, складні життєві обставини змусили покинути
батьківську хату, рідну Україну і вирушити за океан, до Канади, де він
важкою працею, постійним самовдосконаленням, мудрими рішеннями
і високоморальними вчинками здобув широке суспільне визнання, став
одним з провідних канадських бізнесменів.

500 знаменитых людей планеты / худож.-оформ. Л. Д. КиркачОсипова. – Харьков : ФОЛИО, 2006. – 991 с.
…Наполеон, Авиценна, Алехин, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро,
Мохаммед Али, Сталин, Нострадамус, Эйзенштейн… Казалось бы, что
может объединять этих людей? Они жили в разные годы и даже в
разные столетия, в разных странах и на разных континентах. Кто-то
был медиком, кто-то – спортсменом, кто-то – политическим деятелем,
актером, военачальником, предсказателем… Объединяет их одно – все
эти люди оставили свой След в истории человечества. Именно так:
След с большой буквы. Ибо сколько бы ни просуществовала планета
Земля, люди будут помнить имена своих гениальных представителей,
рассказы о 500 из которых вошли в эту книгу.

Кеннеди Джон Ф.
Профили мужества / Пер. с англ. Э. А. Иваняна.– Москва :
Междунар. отношения, 2005. – 328 с.

Эта книга, написанная им еще за несколько лет до президентского
срока и впервые издаваемая на русском языке, представляет собой не
только увлекательное историко-биографическое повествование.
Создав коллективный портрет выдающихся американцев, вошедших в
историю проявленной ими стойкостью убеждений и верностью
высоким целям, Кеннеди раскрыл и секрет собственной личности –
политическое мужество.

Воспоминания о Мэгги: Портрет Маргарет Тэтчер / сост. Иэйн
Дейл. – Киев : Знання-Прес, 2003. – 349 с.

В этой книге собраны рассказы о Маргарет Тэтчер известных
политиков, членов Кабинета Министров Великобритании, членов
Парламента, журналистов, многих других людей с мировым именем.
Рассказы авторов воспоминаний занимательны, информативны, а в
некоторых случаях довольно трогательны. Они повествуют о
триумфах и поражениях Маргарет Тэтчер, ее отношение к коллегам,
подчиненным, обслуживающему персоналу, простым людям, дают
читателю представление о характере леди Тэтчер, ее политических
взглядах, подчеркивая ее человечность и доброжелательность.

О них говорят: (20 политических портретов). – Москва :
Политиздат, 1991. – 432 с. : портр. – (Политические портреты
зарубежных деятелей)

Наряду
с
биографическими
сведениями,
характеристикой
мировоззрения и политических взглядов того или иного лидера авторы
очерков старались рассказать об их человеческих качествах,
привычках и увлечениях.

Шкляр Л. Є.
Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії миру:1901-2008 /
Л. Є. Шкляр, А. Г. Шпиталь. – Київ : Грамота, 2009. – 504 с. : іл.

Видання містить понад сто статей про лауреатів Нобелівської премії
миру. У живій, стислій формі подано основні віхи їхнього життя та
діяльності. Крім статей про нобеліантів і розширеної бібліографічної
інформації, у книжці вміщено їхні промови, виголошені при отриманні
премій.

Якщо вас зацікавили матеріали перегляду,
звертайтеся до Наукової бібліотеки,
де вам допоможуть підібрати
не тільки запропоновану літературу,
а й літературу на цю, та будь яку іншу тему.

