
 

 

До вашої уваги пропонуємо подаровані 
видання, які надійшли до бібліотеки. 

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 

 
  



Щербак Юрій. Час смертохристів. Міражі 2077 року. 

Перший роман із трилогії «Час» / Юрій Щербак. – К. :  

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 488с. (Перлини сучасної 

літератури) 

Роман визначного українського письменника Юрія Щербака 

«Час смертохристів. Міражі 2077 року» – це блискучий 

гостросюжетний політичний трилер, дія якого розгортається 

напередодні «Четвертої глобальної війни». Різкий сигнал тривоги, 

яскрава антиутопія, у якій за гротескною формою і фантастичністю 

ситуацій стоїть реальна масштабність можливих геополітичних подій 

майбутнього. 

 

Марсюк Василь. Голос волаючого на майдані : 

публіцистика, спогади, епіграми, пародії / Василь Марсюк –

К. : Видавництво «Щек», 2019. – 448 с. 

До книжки сучасного поета увійшли публіцистично-критичні і 

сатиричні твори, які були опубліковані в українській патріотичній 

пресі останніми роками. Піднімаючи гострі проблеми у житті нашого 

суспільства, В. Марсюк сміливо і дотепно полемізує з відомими 

політичними, громадськими діячами та письменниками, не зважаючи 

на їхні ранги і авторитет, бо з’ясувати істину для нього – важливіше 

за усе. 

 

Дойл Артур Конан. Скандал у Богемії / Артур Конан 

Дойл ; пер. з англ. Є. В. Тарнавський, худож.-оформлювач 

О. Гугалова. – Харків : ФОЛІО, 2018. – 217 с. 

Oпoвiдaння «Cкaндaл у Бoгeмiї» aнглiйcькoгo пиcьмeнникa 

Apтуpa Кoнaн Дoйлa (1859-1930) булo впepшe oпублiкoвaнo у 1891 

poцi й ввaжaєтьcя oдним з нaйкpaщиx твopiв пиcьмeнникa пpo 

Шepлoкa Ґoлмca. Дo cищикa звepтaєтьcя кopoль Бoгeмiї – йoгo 

шaнтaжує жiнкa нa iм’я Ipeн Aдлep, з якoю вiн кoлиcь мaв cтocунки, 

aлe пoтiм poзлучивcя. 

 

Дойл Артур Конан. Долина страху / Артур Конан 

Дойл ; пер. з англ. Є. В. Тарнавський, худож.-оформлювач 

О. Гугалова. – Харків : ФОЛІО, 2018. – 185 с. 

Детективна повість відомого англійського письменника Артура 

Конан Дойла (1859-1930) вийшла друком 1915 року. Шерлок Ґолмс 

отримує зашифрованого листа, в якому йдеться про підготовку 

нападу на містера Дугласа. Але вже за п’ять хвилин по тому у 

будинку на Бейкер-стрит з’являється інспектор Скотленд-Ярду з 

повідомленням, що містера Дугласа вбито у власному маєтку. 



Крісті А. І не лишилось жодного: роман / А. Крісті ; 

пер. з англ. Н. Хаєцької. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 

2018. – 288 с. 

Десятеро незнайомців опинилися на далекому Солдатському 

острові: усі отримали дивне запрошення приїхати сюди, до 

розкішного будинку. Однак поки вони не розуміють, хто і для чого 

їх викликав… 

 

 

Василів-Базюк Л. Й. Новими стежками : історична 

повість / Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці : «Букрек», 2018. 

– 432 с. 

Історична повість «Новими стежками» (2018) відомої 

канадської письменниці українського походження Любові Василів-

Базюк – один з найяскравіших і правдивих фундаментальних 

артефактів сучасної літератури про свободолюбиву нескореність, 

велич українського народу та трагічність незалежної Української 

держави. 

 

 

Єшкілєв В. Богиня і Консультант / В. Єшкілєв ; 

худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2016. 

– 362 с. 

Цей твір у 2010 році отримав престижну міжнародну премію 

«Портал» та був високо оцінений не лише поціновувачами сучасної 

літератури, але й дослідниками таємного спадку української 

давнини. В основі роману – особисті дослідження автора та крихти 

стрижневого знання, зібрані ним у багаторічних мандрах. Автор 

інтригує читача детективною непередбачуваністю пошуків, 

точністю історичних деталей та парадоксальними інтерпретаціями 

відомих подій і фактів. 

 

Бернс Роберт. Моя любов : вибрані твори / Роберт 

Бернс ; переклад з англ., упорядник та автор приміток 

В. Ґабор. – Львів : Піраміда, 2016. – 416 с. 

Славетний шотландський поет Роберт Бернс (1759-1796) став 

поетичним символом рідного краю. В своїх творах він славить 

невгасиму життєлюбність свого народу та оспівує життя простих 

людей, любов і дружбу, ніжність і мужність, злагоду і мир. 



Корній Д. Зворотній бік сутіні : роман / Д. Корній ; 

передм. Т. Белімової. – Харків : Книжковий клуб «Клуб 

сімейного Дозвілля, 2016. – 288 с. 

Здавна між Темними та Світлими немає миру. Стриб 

покинув рід свого батька, володаря Тьми, заради Світлої жінки. Та 

вона пішла й заборонила шукати себе. А ось його доньку, Мальву, 

полюбила як рідну. Минули роки. Разом зі своїм батьком Мальва 

перейшла до світу темних. Вона повинна сама зробити вибір, на 

чиєму боці їй залишитися. Сили дівчини зростають... Та світ 

міняється. Заклопотані боги не одразу помічають постать у сірому 

каптурі. Чи зможуть Світло і Пітьма здолати сіре павутиння Сутінок? 

 

Литовченко Т., Литовченко О. Шалені шахи / 

Т. Литовченко, О. Литовченко ; худож.-оформлювач 

Л. Вировець. – Харків : Фоліо, 2015. – 315 с. (Серія «Історія 

України в романах») 

Що наше життя? Гра!.. Для одних – карколомна шахова 

партія, для інших – протиборство держав і князівств, владних 

осіб та спадкоємців величезних станів, католиків та 

православних. Настав час розпочинати чергову партію. 

 

Курков А. Ю. Гра у відрізаний палець / 

А. Ю. Курков ; пер. з рос. В. С. Бойка, худож.-оформлювач 

І. В. Осіпов. – Харків : Фоліо, 2015. – 537 с. 

1997 рік... У Києві на даху будівлі СБУ знайдено труп. 

Установити особу загиблого виявилося нескладно: це 

відставний генерал, радник президента з питань оборони 

Броницький. Але ось що цікаво: у трупа чомусь відрізаний 

великий палець на правій руці... 

 

Білий Дмитро. Заложна душа : роман / Дмитро Білий. 

– К. : Наш формат, 2014. – 208 с. 

Події роману «Заложна душа» відбуваються в далекому XVIII 

сторіччі, коли «закінчилася Руїна». До того роздроблена, але все ще 

багато в чому вільна Україна, «вмиротворювалася» під жорсткою 

рукою московської влади. В романі переплелися історія і трагічні 

долі героїв, реальність з містикою, таємничі події, перевтілення та 

явища, не підвладні розумінню, та вічне козацьке кохання. 



Данте Аліг’єрі. Божественна комедія / Аліг’єрі 

Данте ; пер. з італ. та примітки Є. А. Дроб’язко ; передмова 

О. Б. Алексєєнко. – Київ : ДАК «Укрвидавполіграфія», 

2013. – 608 с. 

Філософсько-фантастичний віршований роман Данте 

Аліг’єрі вважається шедевром світової літератури, написаний 

тосканським діалектом. Подорож поета трьома світами, що 

описана в «Комедії» – це символічний шлях людства в його 

прагненні до істини. 

 


