
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
До вашої уваги пропонуємо подарункові 
видання, які надійшли до бібліотеки. 
Тематика книг різнопланова, але цікава тим, 
що розкриває історичні події та видатне і 
унікальне в Україні. Також в книгах 
використано багато архівних матеріалів та 
цікавих ілюстрацій. Колектив бібліотеки 
завжди щиро вдячний нашим дарувальникам, 
зокрема, Валентині Унинець-Ходаківській та 
випускнику НУДПСУ Ігорю Гвяздовському. 
Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, 
звертайтеся до Наукової бібліотеки (кім. 365), 
де вам допоможуть підібрати не тільки 
запропоновану літературу, а й літературу на 
будь-яку іншу тему. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Озелення України: всеукраїнський 

проєкт / Ю В. Бичай, 

Т. П. Розвадовська, Н. І. Чистяк. − 

К. : Інфографіка, 2021. − 180 с. 

«Озеленення планети – 2021» – 

масштабний проєкт, покликаний 

об’єднати жителів планети заради 

спільного, більш «зеленого» 

майбутнього. Мета проекту: розвинути 

екосвідомість людей, сформувати 

активну групу однодумців, яка не 

обмежується одним містом чи країною, 

озеленити території міст від парків до 

алей; створити нову сторінку 

«зеленого» успіху українців, зосередити 

увагу громадськості та ЗМІ навколо 

природоохоронної тематики, згуртувати 

суспільство, бізнес, владу та активних однодумців; укоренити любов до 

природи у серцях українців та жителів всієї планети. 

 

Черкащина – земля прадавня, 

щедра і свята / автор-упорядник 

В. М. Мельниченко. – Черкаси : 

Вертикаль, 2018. – 168 c. – іл. 

У презентаційному виданні 

розкриті основні віхи історії та 

сучасного життя Черкащини; 

засобами візуального відтворення 

висвітлені найголовніші події; 

представлені відомі земляки й 

показана самобутність культури й 

природи краю. Ілюстративна 

реконструкція базується на 

документальних матеріалах, а також 

на художній інтерпретації 

минувшини у творах мистецтва. 



 

 

Зінаїда Тархан–Береза. Святиня 

Чернеча Гора та стародавній 

монастир Канівський. − Черкаси : 

«ІнтролігаТОР», 2018. − 416 с. 

Наукова працівниця Канівського 

заповідника «Тарасова могила» Зінаїда 

Тархан-Береза у книзі «Святиня» 

детально висвітлює історію Чернечої 

гори та стародавнього монастиря 

Канівського. Книгу створено внаслідок 

глибинного осмислення її автором 

величезної кількості вітчизняних і 

зарубіжних документальних, історич-

них. літературних, мемуарних та 

фольклорних джерел. 

 

 

Блукав я по світу чимало : альбом / 

В. І. Пахаренко, Б. М. Кир’ячук. − 

Черкаси : «ІнтролігаТОР», 2018. − 

111 с. – іл. 

У книзі досліджено життєвий 

шлях Тараса Шевченка. Щоб 

наблизитись до розуміння геніального 

митця, необхідно пізнати ту землю, 

що породила його, усю неповторну 

красу й вікову славу місць, де за 

життя ступала нога Кобзаря.  

 

 

 

 



 

 

Рекорди України. Вибрані історії 

успіху : книга-каталог / упоряд. 

Ю. В. Бичай, Т. П. Розвадовська. 

− К. : Інфопрінт, 2021. − 130 с. – іл. 

Завдяки проєкту «Книга 

рекордів України» мільйони людей 

дізнаються про видатне і унікальне в 

Україні. В основі видання – добірка 

матеріалів про рекордні досягнення 

українців за попередні роки, 

опублікованих на офіційному сайті 

проєкту. Усі матеріали позначені 

духом часу, оскільки упорядники 

книги свідомо втримались від якого-

небудь редагування публікацій чи 

адаптації їх до сучасного сприйняття суспільних процесів в Україні. 

Видання розраховане на широке коло читачів. 

 

 

Przyroda województwa kujawsko-

pomorskiego: Nature of the Kujawsko-

Pomorskiego Volvodeship.- Kujawsko – 

Bydgoszczy : Pomorski Urząd 

Wojewódzki, 2021. − 165 с.  

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

zaprasza miłośników przyrody i fotografii, 

którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w 

kolejnej edycji konkursu fotograficznego 

pn. „Przyroda województwa kujawsko-

pomorskiego”. 

 

 

 



 

 

 

Wojcsech Banach. Pozdrowienia 

Z Dawnej Bydgoszczy – 

Bydgoszcz, 2020. – 137 с. 

Fontanna «Potop», Teatr 

Miejski, zachodnia pierzeja 

Starego Rynku i wiele 

innych… Któż z bydgoszczan 

interesujących się choć trochę 

historią naszego miasta nie zna 

ich przedwojennych wizerunków? Wojenna zawierucha i 

barbarzyństwo okupantów unicestwiły te budowle będące w swoim 

czasie rozpoznawalnymi symbolami Bydgoszczy. Lubimy przeglądać 

dawne pocztówki i fotografie. Często sprawdza się stara prawda – żeby 

lepiej tworzyć teraźniejszość, trzeba poznać przeszłość. Takie 

pieczołowite wręcz podejście do dziejów rodzinnego miasta, to też 

jedna z form lokalnego patriotyzmu. A może to coś znacznie 

ważniejszego? Niepowtarzalny urok miejsc zmienionych stał się 

kluczem do zamieszczenia pocztówek w niniejszym albumie 

„Pozdrowienia z dawnej Bydgoszczy”, który wszystkim 

Bydgoszczanom z urodzenia, wyboru i przypadku, poszukującym 

śladów minionego czasu, a także turystom zainteresowanym naszym 

Miastem – dedykuję. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КYIV Street Art / Гео Лерос – К : Самит-

книга, 2019. – 340 с. 

Видання про вуличне мистецтво. Також 

цікаве тим, що в ньому зібрана підбірка 

унікальних муралів у місті Києві. 

 

 

 


