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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ
СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

1. Що зроблено. Харківщина 2005–2006 / [Харк. обл.
держ. адмін.]. – Х., [2007]. – 40 с.
В книзі надано статистичну інформацію про результати
діяльності Харківської державної адміністрації за два роки.

ВИДАТНІ ДІЯЧІ І КРАЙ. ЗНАТНІ ЛЮДИ КРАЮ

2. Булига А.М. Слід на землі : славетні імена
Шевченківщини / А.М.Булига. – Щевченково : Балдрук,
2006. – 111 с.
Книга з серії “Славетні імена Шевченківщини”, присвячена
людям, які залишили помітний слід в історії невеликого району
сільської глибинки Харківщини – М.Л.Кропивницькому,
Л.І.Бубліченку, В.Т.Гуньку та Ю.К.Апазіді.
Дослідження розраховане на широке коло читачів, які
цікавляться минулим рідного краю.

3. Гордєєв С.І. Валентина Чистякова – легенда
української сцени / С.І.Гордєєв ; Харк. держ. акад.
культури. – 2-е вид., допов. – Х. : ХДАК, 2003. – 99 с.
Ця книга розповідає про творчий шлях народної артистки
України В.М.Чистякової, що протягом кількох десятиріч
залишалась провідною актрисою в одному з кращих українських
театрів – театрі “Березіль” (нині – Харківський театр ім.
Т.Г.Шевченка), заснованому видатним діячем українського театру
Лесем Курбасом.

4. Зара Довжанская о театре чтеца. Воспоминания о
Заре Довжанской. – Х. : Фолио, 2005. – 75 с.
Для Зары Тевелевны в ее творчестве были определяющими
слова Александра Довженко: “Чтобы потрясать, надо быть самому
потрясенным и сердце своё нести высоко”.
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5. Нобелевские
лауреаты
Слобожанщины
/
Ю.Л.Волянский, И.И.Залюбовский, Б.Я.Пугач и др. – Х. :
Факт, 2005. – 295 с.
Книга посвящена лауреатам Нобелевской премии Илье
Ильичу Мечникову, Льву Давидовичу Ландау, Саймону (Семену)
Кузнецу, жизнь и научная деятельность которых неразрывно
связана с Украиной, Слобожанщиной. Ориентирована на
молодежь, неравнодушную к памяти истории мировой науки и
культуры.

6. Украина: регионы. Харьковская область 1932–
2002. 500 влиятельных личностей : [информ.-биогр.
справ.] / Вост.-Укр. биогр. ин-т. – Х. : ВУБИ, 2002. – 271 с.
7. Харькову – 350. 500 влиятельных личностей :
[информ.-биогр. справ.]. – Х., 2004. – 511 с.
Інформаційно-біографічний
довідник
у
рамках
ексклюзивного
видавничого
проекту
“500
впливових
особистостей” присвячений 350-річчю Харкова. Містить короткі
довідки про місто, впливових представників ділової еліти, наукової,
творчої інтелігенції, відомих державних, громадських діячів.
КРАЄЗНАВСТВО

8. Рідне місто: Харкову 350 : [нарис з історії рідного
краю: для учнів 4-го кл.]. – Х. : Торнадо, 2004. – 48 с. :
ілюстр.
Ця книга про історію Харкова, про славні та трагічні
сторінки його минулого. Три з половиною століття харків’яни
розбудовували своє місто, відважно захищали його від ворогів,
прикрашали, прославляли його. Книга відкриває нові сторінки
історії міста.
Для на молодших школярів.
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9. Харьковщина. Четыре удивительных маршрута :
путеводитель. – Х. : Золотые страницы, 2007. – 167 с.
Издание знакомит с важнейшими вехами в истории
региона,
с
его
достопримечательностями,
памятниками
архитектуры, истории, природы.
Материал сгруппирован по четырем экскурсионным
маршрутам – три из них проходят по территории Харьковской
области и одно путешествие – обзорная экскурсия по центральной
части Харькова. В издании представлена справочная информация,
необходимая во время путешествия.
Адресовано прежде всего туристам и всем, кто
интересуется историей Слобожанщины.
ІСТОРІЯ КРАЮ

10. Звоницкий Э.М. Защитник отечества: 1945–2005
/ Э.М.Звоницкий ; Харьк. обл. совет орг. ветеранов
Украины и др. – Х. : Наш городок, 2005. – 283 с. : ил.
Книга “Защитник отечества” подготовленная накануне 60летия Великой Победы, повествует об истории сражений с
германским фашизмом на фронтах Великой Отечественной Войны
и, в частности, о боях за освобождение Харьковщины.
Читатели найдут здесь стихи и песни тех лет, сценарий
тематического вечера, список наших земляков – Героев Советского
Союза, перечень школьных музеев и памятников воинов погибших
за свободу и независимость Родины. Один из разделов посвящен
деятельности Харьковского областного Совета ветеранов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов.

11. Книга пам'яті Дробицького яру. – Х. : Прапор,
2004. – 207 с.
До книги ввійшли архівні документи, нариси, свідчення
очевидців трагедії, які дивом урятувалися, спогади рідних та
знайомих жертв 1941-го року, фотокартки. До збірки увійшли і
списки загиблих людей, чиї імена вдалося встановити.
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12. Муратов Ф.Н. История Куряжа от монастыря до
колонии : ["колония им. Макаренко" (ныне Куряж.
воспит. колония управления гос. департамента Украины
по вопр. исполнения наказаний в Харьк. обл.)] /
Ф.Н.Муратов. – Х. : Мачулин, 2006. – 207 с.
Книга директора Куряжского музея им. А.С.Макаренко
посвящена богатой истории края. Куряжский монастырь, почти
ровесник Харькова, долгие годы был одним из самых любимых у
харьковчан. Основываясь на документальных материалах, автор по
крупицам воссоздает историю монастыря от первых дней его
создания до последних, когда комплекс монастырских зданий был
передан под колонию для беспризорников. Приход в 1926 году в
Куряжскую колонию А.С.Макаренко круто изменил как историю
монастыря, так и судьбы многих тысяч подростков, побывавших
здесь за эти годы. На бывшей монастырской земле по-прежнему
борются за души людей. Рассчитана на массового читателя.

13. Парамонов А.Ф. Материалы к энциклопедии
"Старый Харьков" : заметки к ист.-справ. путеводителю
А.Н.Гусева "Харьков. Его прошлое и настоящее" /
А.Ф.Парамонов. – Х. : САГА: Харьк. част. музей гор.
усадьбы, 2006. – 117 с.
14. Столиця відчаю: Голодомор 1932-1933 рр. на
Харківщині вустами очевидців : свідчення, комен. / упоряд.
Т.В.Поліщук ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні. – Х.;
Нью-Йорк; Львів : Вид. часоп. "Березіль"; Вид-во М.П.Коць,
2006. – 415 с.
В основу документального збірника покладено понад 100
свідчень людей, які дивом уціліли під час найстрашнішої із
трагедій людства – штучного голодомору 1932-1933 рр. Всі вони
проживали на території колишньої столичної області, до складу
якої входили сучасні Харківська, Полтавська та Сумська.
Свідчення очевидців супроводжують коментарі харківських учених
та краєзнавців, які займаються дослідженням голодомору.
Книжка розрахована на істориків, викладачів, студентів
вузів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.
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15. Харьков
–
твой
город!:
История
и
современность; Образование в Харькове / под общ. ред.
Л.С.Сороки. - Х. : Золотые страницы, 2005. – 128 с. : ил.
Издание знакомит читателей со страницами истории и
современной жизни крупнейшего промышленного, научного и
культурного центра Украины – города Харькова.
Особое внимание уделено образованию. Приведена информация о
высших учебных заведениях, техникумах, профессиональных училищах и
лицеях, а также перечень специальностей, которые можно получить в
высших учебных заведениях Харькова.
Книга адресована выпускникам школ – будущим
абитуриентам, а также она будет полезна всем, кто интересуется
историей города.

6. Харьков. Его прошлое и настоящее : ист.-справ.
путеводитель : в рис. и описаниях, с прил. снимков,
воспроизвед. с редких картин, акварелей, гравюр, фот. с
натуры, черт., пл. города 1768 г. и новейшего / собрал и
издал А.Н.Гусев. – Репр. изд. – Х. : САГА: Харьк. част.
музей гор. усадьбы, 2006. – 246 с.
17. Харьковский исторический альманах. Весна –
лето 2004 г. – Х. : Райдер, 2004. – 141 с.
Учредитель издания Харьковский частный музей городской
усадьбы.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ОБЛАСТІ

18. Куп'янську – 350 : іст.-екон. огляд / авт.-уклад.
А.М.Григоров. – Х. : Золоті сторінки, 2005. – 167 с.
Видання присвячене 350-річному ювілею м. Куп’янська,
його минулому і сучасності. У книзі подано відомості про основні
події, про видатних діячів Куп’янщини. Розглянуто інфраструктуру
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міста, діяльність ключових підприємств, що визначають економіку
м. Куп’янська. Для широкого кола читачів.

19. Оберемок Н.О. Історія рідного краю : кн. до 331річниці заснування Нової Водолаги / Н.О.Оберемок. – Х. :
Антіква, 2006. – 278 с.
Увазі читача пропонується книга-літопис матеріалів
історичного, духовного спрямування з відомих посібників,
реалістичних замальовок з життя водолажчан, згаданих регіонів.

20. Рыбальченко Р.К. Край любимый. Малая
Даниловка [Дергач. р-на] / Р.К.Рыбальченко. – Х. :
Курсор, 2006. – 219 с.
Книга знакомит читателя с историей возникновения и
развития поселка Малая Даниловка, с жизнью местных жителей в
тяжелые для Украины времена – послереволюционные года, в
период Второй мировой войны, в послевоенные года; детально
обрисовано прошлое и современность учебного городка при
Харьковской государственной зооветеринарной академии, которая
с давних времен является неотъемлемой составной Малой
Даниловки, много внимания уделено описаниям волшебной
природы этого края.
Книга адресована тем, кто интересуется историей
Слобожанщины.

21. Соколів і соколяни: з далекого минулого до
сьогодення : (Історія. Документи. Спогади) / Зміїв. район.
держ. адмін. – Балаклія : Балдрук, 2007. – 207 с.
В книзі зібрано матеріал з минулого до сьогодення села
Соколове, який доповнює історію нашої держави.
Значне місце відводиться подіям розбудови незалежної
державі, які вплинули на перебудову українського села в нових
ринкових умовах.
У книзі вміщені фотографії, документи, спогади жителів
села, які доповнюють і конкретизують події, описані авторами.
Для широкого кола читачів.
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22. Черноморець В.О. Історія слободи Пісочинської
: Кн. 1 / В.О.Черноморець. – Х. : Константа, 2005. – 235 с. –
(Історія Пісочина).
У
книзі
відомий
на
Харківщині
краєзнавець
В.О.Чорноморець на великому архівному матеріалі доносить до
читача багатовікову історію села Пісочин з хуторами. Розповідає
про історію виникнення першого на півдні Росії дзвоноливарного
заводу.
Це перша книга із серії “Історія Пісочна”. Вона охоплює
період від знайдення перших відомостей про с. Пісочин і до
більшовицького періоду (1670-1918 рр.).

23. Юхно І.О. Край мій краснокутський : іст. нарис (з
найдавніших часів до 1995 р.) / І.О.Юхно. – Б.м. : Б.в., 2004. – 262 с.
: ілюстр.
В книзі зроблена спроба, бодай побіжно, дати уявлення про
географію та топоніміку краю, побут, культуру, життя далеких і
близьких попередників та сучасників до 1991 р.
ЕТНОГРАФІЯ КРАЮ

24. Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі : посіб. із
українознавства / А.П.Ярещенко. – Х. : Прапор, 2007. – 341 с.
У
книзі
представлено
історичний,
мовний
та
етнокультурний матеріал з історії України, Слобожанщини,
Харківщини. Це видання допоможе розумінню українознавства як
наукової методології, політики й філософії сучасної незалежної
України. Воно адресоване історикам, краєзнавцям, філологам,
слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів ЗНЗ І-ІІІ
ступенів, студентам, учнівському загалу, всім, кому не є
байдужими історія і культура рідного краю.
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ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

25. Захист
довкілля
від
антропогенного
навантаження. Вип. 13 (15) / Харк. нац. ун-т ім.
В.Н.Каразіна та ін. – Х., 2006. – 123 с.
Випуск збірки наукових праць присвячується двом
важливим подіям – 100-річчю природоохоронного руху та 60-річчю
Українського товариства охорони природи.

26. Комплексні
експедиційні
дослідження
екологічного стану водних об'єктів басейну р. Уди
(суббасейну р. Сіверський Донець) / Дан. агенство захисту
довкілля, Укр. н.-д. ін-т екол. пробл. – Х. : Райдер, 2006. –
154 с.
У відповідності з вимогами Водної Рамкової директиви
Європарламента і Ради ЄС виконана оцінка сучасного екологічного стану
басейну р. Уди, який в свою чергу є суббасейном р. Сіверський Донець.
Наведені результати комплексних експедиційних досліджень екологічного
стану басейну проведених разом з фахівцями Данської компанії COWI A/S
у рамках реалізації українсько-данського проекту “Інтегроване управління
водними ресурсами у Східній Україні – Сіверський Донець”.
Отримані результати за складом і якістю повністю відповідають
вимогам ВРД. Отриманий досвід може бути поширений на інші водні
об’єкти України.
Розраховано на інженерно-технічних та наукових працівників,
працівників системи Мінприроди України та інших організацій, діяльність
яких пов’язана з раціональним виконанням та охороною природних
ресурсів, студентів вищих учбових закладів, представників громадських
організацій та ін.
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НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЮ

27. Бюджет города Харькова : история и
современность / под ред. Т.Д.Таукешевой ; Харьк. гор.
совет Гл. упр. бюджета и финансов. – Х. : Золотые
страницы, 2005. – 113 с.
Представлена история развития бюджетной системы, пути
ее становления в Украине и г. Харькове, начиная от возникновения
и заканчивая особенностями ее функционирования в современных
условиях.
Теоретическое изложение подкреплено практическим
материалом в части формирования бюджета г. Харькова,
сравнительным анализом его показателей с другими городами
Украины.
Книга рассчитана на специалистов, работающих в
финансовой системе, а также для широкого круга читателей.

28. Ивченко А.Ф. История Харьковского конного
трамвая с 1882 г. по 1919 г. : ист. очерк : [к 125-летию Харьк.
конки] / А.Ф.Ивченко. – Х. : Тип. N 13, 2007. – 49 с.
Книга посвящена 125-летию Харьковского конного
трамвая. В ней рассказывается о возникновении и работе конки в г.
Харькове в период с 1882 по 1919 гг.

29. “ОАО
Центрэнерго”.
Ордена
трудового
красного знамени Змиевская ТЭС. 1960–2005. – Пгт
Комсомольское (Харьк. обл.) : Б.и., 2005. – 23 с.
Проспект посвящен 45-летию со дня пуска первого
энергоблока Змиевской ТЭС. В проспекте отражена история
зарождения и развития предприятия, прослежен путь, пройденный
коллективом от проекта строительства до сегодняшнего дня.

30. Підсумки соціально-економічного розвитку
Харківської області за 2005 рік / Харк. обл. держ. адмін. –
Х. : Золоті сторінки, 2006. – 23 с.
Харківська
область
є
провідним
промисловим
сільськогосподарським, науковим і культурним регіоном України.
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У збірнику представлені результати розвитку області за рік;
таблиці, графіки, схеми допомагають побачити картину в цілому.

31. Харківська область. 2007 : зб. матеріалів /
[Харк. обл. держ. адмін.]. – Х., 2007. – 27 с.
Збірник
Харківщини.

дає

стислий

огляд

економічного

розвитку

32. Харківський метрополітен: 1975–2005. – Х. :
Золоті сторінки, 2005. – 96 с. : ілюстр.
22 серпня 1975 р. перші поїзди вийшли на підземні
магістралі Харкова. Уявити тепер місто без метро неможливо.
Будівництво метро, його експлуатація, традиції, плани... Історія в
цифрах, фактах, фотографіях.

33. Що зроблено: Харківщина 2005-2006 / Харк. обл.
держ. адмін. – Х., 2007. – 111 c.
Мета цього видання – донести до кожного мешканця
результати діяльності державної адміністрації за два роки.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

34. Олейник Н.А. История физической культуры и
спорта на Харьковщине (люди, годы, факты). 1874–1950 /
Н.А.Олейник, Ю.И.Грот. – Х. : ХГАФК, 2002. – 375 с. : ил.
В монографии сделан хронологический обзор развития
физической культуры и спорта на Харьковщине и в Украине во
второй половине ХІХ и первой – ХХ веков. Прослеживается
эволюция отдельных видов спорта от момента их зарождения в
регионе. Рассказывается о людях, стоящих у истоков, судьбах
первопроходцев, положивших начало первым интересным
традициям. События спортивной истории тесно переплетаются с
изменениями, происходившими в государственном устройстве,
общественно-политической жизни региона и страны. Дана
информация о первых международных связях спортсменов
Слобожанщины. Приведен алфавитный библиографический список
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наиболее заметных личностей харьковской спортивной истории на
исследуемом этапе. Особое внимание уделено годам Великой
Отечественной войны, участию спортсменов Харьковшины в
боевых действиях по защите Родины.
Монография рассчитана на широкий круг читателей.

35. Олейник Н.А. История физической культуры и
спорта на Харьковщине (люди, годы, факты). Т. 2. 1951–
1974 / Н.А.Олейник, Ю.И.Грот ; Харьк. гос. акад. физ.
культуры. – Х. : Прапор, 2005. – 447 с.
Во
втором
томе
монографии,
подготовленной
специалистами
Харьковской
государственной
академии
физической культуры, сделан хронологический обзор развития
физической культуры и спорта на Харьковщине и в Украине в
начале второй половины ХХ столетия, положившей начало
олимпийской биографии спортсменов Советского Союза. В книге
рассказывается о судьбах первых олимпийцев-харьковчан,
сложных процессах, сопутствовавших внедрению нового
мировоззрения, зарождению новых традиций. Основные вехи
спортивной истории взаимосвязаны здесь с переменами,
происходившими в общественно-политической жизни региона и
страны. Речь идет также о заметном расширении международных
контактов спортсменов Слобожанщины, совершенствовании
инфраструктуры спорта в регионе. Приведен алфавитный
библиографический список наиболее заметных личностей
харьковской истории на исследуемом этапе.
Монография рассчитана на широкий круг читателей.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КРАЮ

36. Гендерна політика міст: історія і сучасність : матеріали
міжнар. наук.-практ. конф., 18 груд. 2003 р, Харків / Харк. обл. орг.
Всеукр. жін. т-ва ім. О.Теліги, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.,
2004. – 303 с.
У збірку вміщено тексти привітань учасникам міжнародної
науково-практичної
конференції,
доповідей
та
наукових
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повідомлень із проблем гендерної демократії соціополісу,
трансформації гендерної культури, проблем і перспектив для жінок
в економічному середовищі міста.
Для науковців і спеціалістів.

37. Полвека в строю : Харьк. обл. ком. Междунар. укр.
союза ветеранов войны – 50 лет. – Х. : Золотые страницы, 2005. –
56 с.
Издание посвящено одной из самых знаменательных и
трагических страниц истории нашего народа.
Харьковскому областному Комитету ветеранов войны в
декабре 2005 года исполнилось 50 лет. Прошедшие через горнило
кровавой войны и оставшиеся в живых ветераны-фронтовики
делятся своими воспоминаниями о тех далеких событиях, о боевых
друзьях, воздают дань памяти погибшим за Отечество
фронтовикам, ушедшим уже после войны.

38. Польська діаспора у Харкові: історія та сучасність :
матеріали наук. конф. у Харкові, 24 квіт. 2004 р. : польський
альманах / Генер. консульство Республіки Польщі в Харкові,
"Пол. Дім" у Харкові. – Х. : Майдан, 2004. – 193 с.
Збірник містить матеріали наукової конференції “Польська
діаспора у Харкові: історія та сучасність” (Харків, 2004) – доповіді,
повідомлення, виступи.
Для науковців та всіх, хто цікавиться питаннями історії
українсько-польських контактів, долею представників польської
діаспори в Слобідській Україні, в Харкові.

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В КРАЇ

39. Торжественно присягаю... : О воинах, погибших
в мирное время. – Х. : Фолио, 2004. – 311 с.
Книга, подготовленная Харьковским областным союзом
солдатских матерей, рассказывает о ребятах из Харькова и
Харьковской области, которые были призваны на срочную
военную службу, приняли присягу, честно исполняли свой
служебный долг и погибли в мирное время.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ В КРАЇ. ОСВІТА

40. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів
фармації: крізь призму часу / за ред. В.П.Черних ; Нац. фармац.
ун-т. – Х. : НфаУ : Золоті сторінки, 2004. – 270 с. : ілюстр.
Монографія присвячена історії Інституту підвищення
кваліфікації спеціалістів фармації. Створена як факультет
удосконалення провізорів УкрФА в 1983 р., в 1993 р. організація
була реорганізована у Інститут. Сьогодні ІПКСФ – провідний
навчальний і науковий центр післядипломної підготовки
спеціалістів для галузі фармації.
Монографія розрахована на викладачів, наукових
співробітників, працівників аптечних закладів і фармацевтичних
підприємств, вона також призначена для широкого кола читачів.

41. Национальный
технический
университет
"Харьковский политехнический институт” : [фотоальбом]. – Х. :
НТУ "ХПИ", 2005. – [212] с.
В альбоме представлены фотоматериалы разных лет и
краткая историческая справка о становлении и развитии
Харьковского политехнического института с 1885 по 2003 год.
Для широкого круга читателей.

42. 50 лет Лаборатории А-3 : крат. обзор науч.
деятельности Лаборатории А-3 [ННЦ ХФТИ] с 1957 г. /
В.Г.Батий, В.П.Божко, В.Т.Быков и др. ; Нац. акад. наук
Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Х.,
2007. – 44 с.
В книге описаны основные направления научных
исследований, развиваемых в лаборатории А3 ННЦ ХФТИ на
протяжении времени ее существования с 1957 по 2007 гг., а также
основные
достижения
лаборатории.
Лаборатория
специализировалась в области экспериментальной ядерной физики.
Описан широкий спектр прикладных исследований, в том числе
связанных с решением чернобыльских проблем.
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43. ХАИ – 75. Кафедра менеджмента: история создания
и развития. Годы 1930–2005 / под общ. ред. И.В.Чумаченко ;
Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Жуковского "ХАИ". – Х. : Основа,
2005. – 159 с.
История создания и развития кафедры. Издание знакомит с
трудностями становления и достижениями коллектива кафедры
менеджмента Национального аэрокосмического университета им.
Н.Е.Жуковского “Харьковский авиационный институт”, начиная с
1930 года.
Для широкого круга читателей.

44. Черных В.П. С любовью к тебе, Alma mater! :
[история и соврем. жизнь Нац. фарм. ун-та] / В.П.Черных.
– Х. : НфаУ : Золотые страницы, 2005. – 623 с.
В книге представлена биография автора, которая
неразрывно связана с историей Национального фармацевтического
университета.
Интересное повествование о судьбе сотрудников
университета, государственных деятелях, о людях посвятивших
свою жизнь науке. Их жизненный опыт, глубокие знания, весомые
достижения и, наконец, богатый духовный мир служат ярким
примером для современников.
Книга адресована, прежде всего, молодежи и всем, кто
интересуется историей и современной жизнью Национального
фармацевтического университета.

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА

45. Культурна спадщина Слобожанщини: збірки,
публікації, автори. 1999–2005 : довідник. – Х. : Курсор, 2005. – 65 с.
В довіднику “Культурна спадщина Слобожанщини: збірки,
публікації, автори” подано огляд та аналіз публікацій матеріалів
конференцій “Слобожанські читання”, узагальнено обсяг збірок,
кількість авторів, статей та ілюстрацій.
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46. Неизвестный Харьков : [сб. сценариев
журналистов видеоканала "Первая столица"]. – Х. :
Харьк. кн. ф-ка им. М.Ф.Фрунзе, 2006. – 270 с.
Книга состоит из сценариев, созданных в разные годы
журналистами видеоканала “Первая столица”, и объединенных
общей идеей – любовью к истории нашего удивительного и
загадочного города.

МИСТЕЦТВО

47. Немцов
В.С.
Изобразительное
искусство
Харьковщины: (ист. очерк) : моногр. / В.С.Немцов. – Х. :
Регион-информ, 2004. – 144 с.
В монографии впервые предпринимается попытка
проследить развитие изобразительного искусства Харьковщины,
начиная со времени основания Харькова. На основе музейных
экспозиций, архивных данных, литературы, свидетельств
художников рассматриваются истоки художественной культуры
Слобожанщины,
традиции
изобразительного
искусства
Харьковщины, проблемы эволюции народной картины и
портретного искусства конца ХVІІ и ХVІІІ веков, а также развитие
художественного образования в этом регионе. Особое внимание
уделяется творчеству крупнейших художников Харькова второй
половины ХІХ–начала ХХ века, художественным объединениям
1890–1920-х гг., эволюции изобразительного искусства в эпоху
господства “соцреализма” (30–80-е годы), а также специфике и
основным путям развития современного изобразительного
искусства Харькова.
Монография может быть полезной для искусствоведов,
краеведов, культурологов, а также для широкого круга читателей,
которым небезразлична культурная история Харьковщины.

48. Розмова з містом : вокал. твори харк.
композиторів / Харк. обл. орг. Нац. спілки композиторів
України. – Х. : Майдан, 2006. – 87 с.
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“Розмова з містом” – збірка пісень провідних композиторів
та поетів Харкова, в яких відтворюється дух слобожанської
столиці. Музичні твори, що увійшли до збірки, створювались
трьома поколіннями харківських композиторів.
49. Усадьбы плачут : фотовыставка А.Парамонова.
– Х. : Сокіл, 2004. – [16] с. : ил.
Выставка “Усадьбы плачут” это первый шаг, предпринятый
общественным объединением “Сокол 2000” для того, чтобы
вспомнить о памятниках прошлого, восхититься их совершенными
линиями и задуматься о плачевном состоянии некоторых из них.
Наш город это достояние и прошлых, и нынешних, и будущих
поколений и от нас зависит, каким он будет завтра.

50. Харків. 350 : фотоальбом / Харк. інвестиц. рада.
– Х. : Золоті сторінки, 2003. – 159 с.
Видання присвячене 350-літньому ювілею одного із
найбільших міст України – Харкова. Сьогодні це великий
промисловий, науковий і культурний центр, транспортний вузол,
місто славної історії і традицій. Сторінки фотоальбому знайомлять
з пам’ятками архітектури, місцями відпочинку, вулицями та
площами й харків’янами, які люблять своє рідне місто і докладають
зусиль для його подальшої розбудови та розвитку.
Розрахований на широке коло читачів.

51. Чернета Н.М. Из народа я, в народе я... Душа
моя – мелодия : [публицистика] / Н.М.Чернета. – Х. :
Точка, 2005. – 231 с.
Автор этой книги – известный в Харькове театральный
критик, журналист и поэт Николай Михайлович Чернета. Его
рецензии на оперные и драматические спектакли часто
публикуются в центральных газетах и журналах. В книге
рассмотрены характерные особенности театральных постановок,
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оперетт, кинофильмов. Анализируются особенности развития
сценической культуры сегодняшнего дня.
Книга обращена к широкому кругу читателей,
интересующихся искусством и культурой.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ

52. Александров
В.Г.
Случайные
В.Г.Александров. – Х. : Майдан, 2005. – 152 с.

стихи

/

Книгу составили стихи, написанные автором в разные годы
по разным поводам. Одним из мотивов является выражение
позиции лирического героя относительно тех перемен, которые
произошли в стране в течение последних двух десятилетий.
Выразительно звучит в сборнике тема любви, верности, простого
человеческого счастья.

53. Багірова Л. Танці на попелищі : поезії / Л.Багірова. –
Х. : Майдан, 2006. – 99 с.
Нова збірка віршів молодої поетеси-авторки збірки “Nгармонія”. Лала Багірова народилася 13 червня 1988 року в
Харкові. Вона переможниця багатьох конкурсів і фестивалів,
засновниця та акторка театру “homo ludens”.

54. Белаш Н.М. Сокол не просит любви у голубки! :
[поэзия] / Н.М.Белаш. – Х. : Б.и., 2005. – 56 с.
Сборник стихов о любви, о преклонении женщине.
Стихи посвящены Крутас Александре Ивановне .

55. Бойко В.С. Суголосся : вірші / В.С.Бойко. - Х. :
Майдан, 2006. – 179 с.
У новій поетичній збірці В.Бойка – пошуки
непересічних істин буття.
Живі голоси всесвіту, перегукуючись, перетинаючись
і переплітаючись, утворюють вічний і безперервний зв’язок
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океанів і часу, мов і зірок, народів і подій, рабського та
божественного... Крихітна, беззахисна й бентежна, бринить
у ньому людська душа, тільки через те й незнищенна, що
перебуває неодмінно з вірою, надією та любов’ю.

56. Боровий В. Полинова сага : поезії / В.Боровий. –
Х. : Майдан, 2003. – 197 с.
Мине ще трохи років і без “Полинової саги” важко
буде уявити історію української літератури ХХ століття та,
зрештою, й усієї нашої літератури. Попри позірну
негнучкість, авторську самозаглибленість і довготривале
перебування поза офіційним каноном, саме творчість
Василя Борового постає знаковим виявом слобідської
традиції.

57. Борщова А. Філософія весни на двох : поезії /
А.Борщова. – Х. : Майдан, 2007. – 95 с.
58. Веретенченко О. Нагорода моя – свобода : поезії:
[передм. В.Борового] / О.Веретенченко. – Х. : Майдан,
2005. – 156 с. – (Бібліотека слобідської класики).
59. Винарский Н.С. Давай поговорим : стихи /
Н.С.Винарский. – Х. : Контраст, 2005. – 111 с.
60. Грибов С.И. Стихи: (1954–2000 гг.) / С.И.Грибов.
– Х. : Фолио, 2005. – 503 с.
Стихи, уникально сочетающие музыку
поразительной метафоричностью, в которой реалии
нашего бытия и мистическое видение поэтом реалий
и пространств образует единое целое, пронизанное
нравственными императивами.
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и мысль с
нашего мира,
других миров
духовными и

Яркий,
красочный,
непривычный
лирический
и
философский строй стихов не оставит равнодушными знатоков и
ценителей истинной поэзии, подтолкнет их к размышлениям,
свойственным, к сожалению, не всем из нас.

61. Гулаков П.З. Половодье : стихотворения,
посвящения, переводы / П.З.Гулаков. – Х. :
Слобожанщина, 2005. – 118 с.
“Половодье” – очередная поэтическая книга Павла
Гулакова, в которой автор продолжает развивать основные темы
своего творчества: любовь к родной земле, верность мужской
дружбе, любовь к женщине и ненависть ко всему, что пытается
пробиться на свет из бездны мрака.

62. Гулаков П.З. Дорогами памяти : рассказы /
П.З.Гулаков. – Х. : Слобожанщина, 2006. – 134 с.
“Дорогами памяти” – первая прозаическая книга известного
харьковского поэта Павла Гулакова. Колориты родных просторов,
сочный язык самих рассказов заставляют читателя быть рядом,
сопереживать и мысленно возвращаться в далекий сказочный мир
воспоминаний.

63. Драченко С.А. Ягоды ноября : [стихи] /
С.А.Драченко. – Х. : Крок, 2007. – 63 с.
64. Жадан С. Гімн демократичної молоді : [6 лірич.
історій] / С.Жадан. – Х. : Фоліо, 2006. – 223 с.
“Гімн демократичної молоді” – шість ліричних історій про
розвиток середнього бізнесу в умовах формування відкритого
суспільства. Сюжет книги поєднує в собі ліричну оповідь із
фаховими публіцистичними розвідками, присвяченими легалізації
тіньового сектору економіки. Все, що ви хотіли знати про дружбу і
вірність менеджерів середньої ланки, але не знали в кого спитатись.
Ідеальне чтиво для домогосподарок.
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65. Жадан С. Anarchy in the UKR / С.Жадан. – Х. :
Фоліа, 2005. – 223 с.
“Anarchy in the UKR” – це книжка про основні тенденції
розвитку джазу, про комунізм як модель шоу-бізнесу, про секс як
форму психологічної залежності, про фінансову стабільність як
основу революційного руху, про депресію як складову системи
освіти, про любов як можливість гетеросексуальної комунікації,
про пам’ять як визволення, про смерть як продовження пам’яті...

66. Жадан С.В. Цитатник : [вірші] / С.В.Жадан. – Х.
: Фоліо, 2006. – 215 с.
67. Жадан С.В. Капітал : [зб. творів] / С.В.Жадан. –
Х. : Фоліо, 2006. – 797 с.
Сергій Жадан – поет, прозаїк, перекладач, есеїст,
організатор
літературних
фестивалів,
рок-концертів,
театралізованих перформансів та акцій громадянської непокори.
Автор кількох книжок віршів та прози. Живе і працює в Харкові.
Все, що ти хотів дізнатись про соціалістичний реалізм, але
не мав у кого спитати.
Книга, для тих, хто бореться з системою за допомогою
власних шкідливих звичок.
“Депеш Мод”, “Цитатник”, “Anarchy in the UKR”, та “Гімн
демократичної молоді” – вперше під однією обкладинкою.

68. Зверева О.Г. Дом-на-песке
О.Г.Зверева. – Х. : Крок, 2006. – 81 с.

:

[стихи]

/

В новой книге стихов – “Дом-на-песке” – молодая поэтесса
Ольга Зверева свершила настоящий поэтический бросок вверх.
Диапазон ее стихов стал намного шире, форма – разнообразнее и
интереснее: и верлибр, и белый стих, и “хокку”, и, конечно,
рифмованный стих. Автор – человек очень грамотный, владеет
несколькими языками, – поэтому ей удаются переводы английского
поэта Р.Фроста. Переполненная иронии, ушедшая от прежней
простоты, О.Зверева купается в современной образности поэтики.
Краткость – остается достоинством ее поэзии. Город с его
асфальтом и трамваями занимает одно из главных мест в сборнике.
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Здесь есть и любовь к природе, к Родине, к поэзии и, конечно,
просто любовь, поданная новыми, свежими мазками. А
философский подход ко всему в нашем времени – основная черта
новой книги.

69. Казаков А.С. До и После : [стихи] / А.С.Казаков.
– Х. : Гайденко, 2006. – 32 с.
Стихи Анатолия Казакова, включенные в сборник “ДО и
После”, отражают то, чем жили мы до президентских выборов и
чем живем после. Они показывают, как меняется наше отношение к
происходящему в Украине за последнее время.

70. Кац З.М. Нетающая тень войны : [стихи] /
З.М.Кац. – Х. : Майдан, 2005. – 203 с.
В новой книге стихов Зельмана Каца – “Нетающая тень
войны” отражены чувства и мысли ветерана войны, любящего
свою Родину, природу, единственную женщину… Его строки о
войне волнуют не одну душу. В них немало грусти, но главное в
стихах Поэта – любовь к жизни и несмолкающая тоска по Родине.
Образная система стиха настолько глубока, что хочется сказать о
нем: – Мастер!

71. Ковальова О. Осіння проща
О.Ковальова. – Х. : Майдан, 2006. – 171 с.

:

поезії

/

Поезія Олександри Ковальової позначена філософічністю,
глибоким ліризмом та внутрішньою полемічністю. Коло тематичних
інтересів авторки включає історико-культурні сюжети (історія Україні та
Слобожанщини), медитативну, пейзажну та інтимну лірику.
Форма творів позначена тяжінням до народнопісенної
національної стихії.

72. Конозенко П.А. Уж таковая живая материя :
басни / П.А.Конозенко. – Сумы : Университетская книга,
2007. – 125 с.
Пятую книгу Павла Алексеевича Конозенка (1926–2007)
составили басни, написанные в последнее время. В баснях нашел
свое воплощение взыскующий взгляд человека ХХ века на природу
и сущность человеческого характера.
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Во вторую часть книги вошли стать, опубликованные в
периодической печати г. Харькова, посвященные участнику
Великой Отечественной войны, ученому и баснописцу
П.А.Конозенко.

73. Кривенька О. Сонячне серцебиття : вірші /
О.Кривенька. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 40 с.
Вірші молодої харківської поетесі Олесі Кривенької про
кохання. Лірична героїня її поезії – щира, замріяна, закохана в
рідну природу дівчина, яка з такою довірою і вірою в добро
відкриває для себе світ.

74. Куліш М. Маклена Граса : п'єси / М.Куліш. – Х.
: Фоліо, 2007. – 318 с.
До книжки увійшли п’єси “Маклена Граса”, головна героїня
якої, дівчинка-підліток, за збігом обставин стає вбивцею;
“Народний Малахій”, що розповідає про трагічну долю чоловіка,
який уявляє себе рятівником людства, реформатором людських
душ; “Патетична соната” – про страшні події Громадянської війни
та комедія “Мина Мазайло”, присвячена “мовному питанню”, яке і
сьогодні є дуже гострим.

75. Маленький Парнас : альманах конкурсу-огляду
творчості молоді з особливими потребами. Вип. 3. – Х. :
Майдан, 2006. – 96 с.
До третього випуску альманаху “Маленький Парнас”
увійшли твори переможців та учасників однойменного конкурсуогляду творчої молоді з особливими потребами за номінацією
“Літературна творчість”.
Подано також доробок дебютантів.

76. Махонин В.С. Со справедливостью... и с
Любовью... : избр. соч. : проза, поэзия / В.С.Махонин. – Х.
: Эксклюзив, 2007. – 467 с.
Документально-художественная
повесть
“Травля”
относится к жанру психологического повествования и рассказывает
24

о нелегком пути формирования личности борца за правду и
справедливость.
Документально-художественная
повесть
“Человексамородок” повествует о прославленном танкостроителе, умении
отстаивать свои идеи.
Стихи разных лет о любви к жизни, о женщинах, о природе.

77. На крилах слова Кобзаря : поет. твори студ.
вищ. навч. юрид. закл. та ф-тів України. Вип. 22 :
Четверті Шевченківські читання, присвячені 192-й
річниці від дня народження Тараса Шевченка (Харків, 67.03.2006) / Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого,
Поетична студія "Крила". – Х. : Оригінал, 2006. – 59 с.
Радісно й цікаво читати вірші, наведені в цьому виданні,
майбутніх правників, хай не завжди вправні порівняно з класичною
поезією, але такі щирі, сповнені глибокої любові до рідної
Батьківщини, до її народу та його безсмертного сина – Великого
Кобзаря.

78. Небов С. Иллюзии неба : [стихотворения] /
С.Небов. – Х. : Константа, 2003. – 225 с.
В поэтический сборник “Иллюзии неба” вошли лучшие
стихотворения молодого харьковского поэта Сергея Небова.
Для широкого круга читателей.

79. Никодим
(Митрополит
Харківський
і
Богодухівський) Подих серця до Творця : вибр. вірші у 6
т. Т. 6 / Митрополит Никодим (Руснак). – Х. : Майдан,
2003. – 191 с.
Митрополит Никодим. Подих серця до творця у 6 т. Т. 6....
Х, 2006
Автор запрошує читача поміркувати над вічними
цінностями буття, серед яких любов до отчого краю і норми
християнської моралі
є визначальними. Поезії Митрополита
Харківського і Богодухівського Никодима пройняті безмежною
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довірою до Небесного Отця, упованням на Його мудру всеблагу
волю і прагнення до неухильного слідування їй.

80. Поваляєва С. Сімург : [роман] / С.Поваляєва. –
Х. : Фоліо, 2006. – 253 с.
Казка – вампір, Марк – художник снігу, Арсен – загиблий
журналіст, Мара навіть серед примар собі не знаходить місця,
Терренс Маккена виявляється Чорним П’єро , а Ленні
Ріффенштайль – клепсидрою... Всі неприкаяні привиди збираються
у старому бюветі, й пробуджена артезіанська вода перетворює їх на
Сімург... Словом, це готичний роман, або роман-хорор, хоча й
софт, бо в кінці на вас чекає який не який, а хепі-енд.

81. Понад час і простір : антол. сучас. укр. і нім.
поезії. – Х. : Майдан, 2006. – 243 с. : портр.
До антології увійшли твори харківських поетів різних
поколінь, що характеризують сьогоднішню поезію міста з її
стилістичними та жанровими особливостями і відмінностями.
До антології сучасної поезії міста Нюрнберга увійшли
твори нюрнберзьких авторів, що, на думку упорядників, дають
досить повне уявлення про стан і тенденції нюрнберзької поезії.

82. Решетов А.К. Избранное : [стихотворения,
поэмы] / А.К.Решетов. – Х. : Слобожанщина, 2005. – 366 с.
В книгу стихотворений и поэм известного русского поэта и
переводчика Александра Решетова включены произведения,
печатавшиеся в разных изданиях, а также задержанные с
публикацией. Это пейзажная, любовная, гражданская и
философская лирика. Большие работы привлекают размышлениями
о судьбе новых людских поколений, тревогой за завтрашний день
человечества. В них выражено самобытное миропонимание
персонажей и лирических героев.

83. Саяна Г. Краю мій солов'їний : [вірші,
бувальщина] / Г.Саяна. – Зміїв : Балдрук, 2006. – 87 с.
Не кожен з віршів сільської поетеси відповідає всім
канонам поетики, але всі вони пройшли через серце авторки, палкої
прихильниці рідного краю, тому пройняті патріотичними
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мотивами, лунають як могутній заклик любити свій народ, рідну
землю, свою Вітчизну.
Мова віршів Г.Саяної – співуча, мелодійна. тож не дивно,
що місцеві аматори-композитори на багато її творів наклали
музику.

84. Сковорода Г.С. Світ ловив мене, та не впіймав /
Г.С.Сковорода. – Х. : Фоліо, 2006. – 607 с.
Ця книга – найбільш повне та науково зважене видання
творів великого мислителя та поета Григорія Савича Сковороди,
що здійснено за останні роки. Його мета – вшанувати пам’ять
нашого видатного співвітчизника та допомогти сучасному читачеві
наблизитися до глибинних витоків “мандрівного філософа”,
спробувати осягнути всю незбагненну мудрість його містики.

85. Слобожанський круг
Слобожанщина, 2006. – 123 с.

:

альманах.

–

Х.

:

Альманах “Слобожанський круг” – дитя Творчої асоціації
літераторів “Слобожанщина”. У цьому, другому, випуску
альманаху зібрані поетичні і прозаїчні твори, статті, спогади,
започаткована нова рубрика “Наш вернісаж”.
Серед авторів “Слобожанського кругу” відомі українські і
руські письменники України, лауреати престижних літературних
премій, а також аматори.
Опублікування альманаху свідчить про те, що в Харкові
вирує літературне життя.

86. Усенко А.В. Сны : рассказы / А.В.Усенко. – Х. :
ТАЛ "Слобожанщина", 2006. – 115 с.
Александр Усенко активно участвует в литературной жизни
Харкьковщины и хорошо известен как автор поэтических
сборников. “Сны” – это первый сборник рассказов; состоит он из 4
разделов: “Новые рассказы”, “Ранние рассказы", “Полунаучная
фантастика”, “Рассказы для детей”. Сюжеты простые и
бесхитростные. Рассказы легко запоминаются, что очень важно для
начинающего прозаика.
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87. Усенко А.В. На рубеже веков : стихи /
А.В.Усенко. – Х., 2005. – 55 с.
В збірник ввійшли кращі вірші, в яких відтворене як минуле
так і сучасне життя автора, його друзів, колег по роботі та близьких
йому людей.

88. Физики-лирики : сб. стихов : [стихи ученых Нац.
Науч. Центра “Харьк. Физико-Техн. Ин-т”]. – Х. : Форт, 2005. –
309 с.
В сборник вошли избранные стихи ученых Национального
Научного Центра “Харьковский Физико-Технический Институт”
(ННЦ ХФТИ) за период, охватывающий практически всю
многолетнюю историю УФТИ – ННЦ ХФТИ, а также стихи коллегфизиков из Московского Инженерно-Физического Института
(МИФИ).

89. Харьков в зеркале мировой литературы / авт.сост. К.А.Беляев, А.П.Краснящих. – Х. : Фолио, 2007. – 399
с.
Книга дарит Городу память о прошлом и настоящем Первой
столицы. Каким Харьков представал в разные времена перед
разными людьми? Каким видели его великие? Кого вдохновил он
на творчество? Какие образы вызвал к жизни? Какими красками
засиял?
Высказывания известных писателей и поэтов дополнены
репродукциями работ лучших харьковских художников, что делает
портрет города красочным и объемным. Эта книга – подарок
Ю.Сапронова Харькову, харьковчанам, гостям города, всем
неравнодушным к Красоте.

90. Хворостова О. НЕТМИРАБЕЗУМНЫХ : стихи и рис. /
О.Хворостова. – Х. : Майдан, 2006. – 65 с.
Автор сборника – 17-летняя харьковчанка, дипломантка
нескольких литературных конкурсов. Постоянно участвует в
различных фестивалях и выставках. В стихах и картинах юная
поэтесса пытается выразить все, что так волнует ее и сверстников в
окружающем мире взрослой жизни.
Художественное оформление автора.
28

91. Чичибабинские чтения : сб. материалов. – Х. :
ТО Эксклюзив, 2006. – 207 с.
Сборник составлен по материалам Чичибабинских чтений,
а также статей, опубликованных в периодической печати и книгах,
посвященных творчеству поэта Б.А.Чичибабина.

92. Чумаков С.Б. Павлыч: (С трудом пережитое) /
С.Б.Чумаков. – Х., 2006. – 62 с.
Книга содержит воспоминания о людях, с которыми автору
довелось служить и просто общаться в различных жизненных
ситуациях в 60-е годы. Только легким намеком прослеживаются их
сложные судьбы, в которых одни оказывались стойкими кузнецами
своей жизни, а другие не выдерживали и ломались, несмотря на
свое предназначение.
Книга рассчитана на читателей среднего и старшего
возраста, готового к тому, чтобы проанализировать пройденный им
жизненный путь.

93. Шашкова И.В. Пламя на ветру : избр.
стихотворения / И.В.Шашкова. – Х. : Курсор, 2005. – 296 с.
Сборник включает избранные произведения харьковского
поэта Ирины Васильевны Шашковой (1918–1987), автора
прекрасной лирики – светлой и скорбной исповеди сердца.
Политические стихотворения И.Шашковой 1930-х – начала 1980-х
гг. – о голодоморе в Украине, о Сталине и нарастании сталинского
террора, о ГУЛАГе, депортации крымских татар, о подавлении
“Московской любовью” народных восстаний в Венгрии (1956 г.) и
Чехословакии (1968 г.), о кровавой афганской авантюре
кремлевских властей и др. – стали выдающимся событием в
русской нелегальной гражданской поэзии ХХ века. Эти потаенные
стихи – уникальные свидетельства непокоренности человека, его
духовного
противостояния
тоталитаризму.
Большинство
произведений, включенных в настоящий сборник, публикуются
впервые.
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94. Шмеркин Г.Л. Харьковское море : новеллы,
рассказы / Г.Л.Шмеркин. – Х. : Майдан, 2006. – 215 с.
Генрих Шмеркин – харьковчанин, имеет высшее
техническое образование. Был проектировщиком, солдатом,
ночным сторожем, электромонтажником, тамадой фирмы
обрядовых услуг, играл на саксофоне в кафе и на танцплощадках.
Жизнь знает не понаслышке. Много пишет и печатается в
периодике. С 1922 г. живет в Германии. Пишет свободно и с
юмором. В его рассказах присутствуют ирония и жалость к людям,
и чувство самоиронии…

95. Шмеркин Г.Л. Иронизменно о возвышенном :
стихи / Г.Л.Шмеркин. – Х. : Майдан, 2006. – 171 с.
Шмеркина часто представляют как писателя-юмориста. И
некоторые его новеллы и стихотворные миниатюры вполне под это
определение жанра, в самом расхожем представлении, подпадают.
Но по сути дела Генрих Шмеркин – лирик. Именно лиризмом
пронизаны все его строки. Читаешь его стихи и новеллы,
улыбаешься, оценивая авторскую самоиронию, за которой таится
боль и острота переживания, и вдруг осознаешь, что эти чувства
проникли в тебя, оказались глубже сиюминутного озорства, на
удочку которого привлек твое внимание автор.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

96. Анатолій Зіновійович Житницький : біобібліогр.
покажч : (до 70-річчя від дня народж.) / Харк. держ. акад.
культури. Б-ка. – Х. : ХДАК, 2005. – 90 с.
Покажчик є продовженням започаткованої у 2002 році
бібліотекою Харківської державної академії культури серії
“Видатні педагоги ХДАК”.
Видання складається з бібліографічного нарису, основних
дат життя і діяльності, спогадів учнів, друзів, колег,
бібліографічного покажчика друкованих та неопублікованих праць,
матеріалів про наукову та таворчу Діяльність А.З.Житницького.
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97. Борис Семенович Носко: академік Української
академії аграрних наук : [біобібліогр. покажч.] / Укр. акад.
аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії
ім. Соколовського. – Х., 2005. – 81 с.
У виданні відображено основні етапи життя, науководослідницької та громадянської діяльності Б.С.Носка – академіка
Української академії аграрних наук, академіка Української
екологічної
академії
наук,
професора,
доктора
сільськогосподарських наук, широко відомого в Україні та за її
межами вченого в галузі агрохімії.

98. Віталій
Володимирович
Медведєв:
академік
Української академії аграрних наук : [біобібліогр. покажч.] / Укр.
акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та
агрохімії ім. О.Н.Соколовського. – Х., 2004. – 73 с.
Наведено інформацію про основні дати життя і діяльності
В.В.Медведєва. Узагальнено результати 40-річної наукової праці
вченого, висвітленої у майже 700 публікаціях і присвяченої
головним чином агрофізиці, родючості, охороні і моніторингу
грунтів.

99. Г.С.Башура: к 70-летию со дня рожд. и 45-летию
науч.-практ., пед. и обществ. деятельности : библиогр. / Нац.
акад. наук Украины, Гос. науч. центр лекарств. средств. – Х. :
Золотые страницы, 2006. – 123 с.
В издании представлены этапы научно-практической,
педагогической и общественной деятельности известного ученого в
области фармацевтических аэрозолей и мягких лекарственных
форм профессора Г.С.Башуры.
Книга
предназначена
для
научных
работников
фармацевтических и медицинских НИИ, сотрудников и студентов
высших учебных заведений.

100. Наталя Миколаївна Кушнаренко : біобібліогр.
покажч. : [до 55-річчя від дня народж.] / Харк. держ. акад.
культури. Б-ка. – Х. : ХДАК, 2005. – 85 с.
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Бібліографічний покажчик містить матеріали про життя,
наукову та педагогічну діяльність лідера бібліотечноінформаційної та документознавчої освіти, доктора педагогічних
наук Н.М.Кушнаренко.

101. Наукова
спадщина
вчених
Національного
фармацевтичного університету : бібліогр. покажч. вид. ун-ту з
1805 по 2005 р. : У 3 ч. / Нац. фармац. ун-т. – Х. : НФаУ: Золоті
сторінки, 2005.
Бібліографічний покажчик у 3-х частинах містить повну
інформацію про друковані праці вчених Харківського
фармацевтичного університету за період з 1805 по 2005 рік.
До посібника входять бібліографічні описи статей, тез
доповідей, монографій, підручників, навчальних посібників,
довідників, методичних видань, авторефератів дисертацій та
дисертацій, патентів вчених НфаУ з 1805 по 1995 рік.

102. Семко Михаил Федорович. К 100-летию со дня
рождения : библиография / под общ. ред. А.И.Грабченко / Нац.
техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". – Х. : НТУ "ХПИ", 2006. – 239 с.
– (История НТУ "ХПИ" в выдающихся личностях).
Представлені матеріали висвітлюють етапи життя, наукової,
організаційної, педагогічної і громадської діяльності М.Ф.Семка, в
минулому ректора Харківського політехнічного інституту,
видатного організатора вищої освіти в Україні, завідувача кафедри
“Різання металів та різальні інструменти”, Героя Соціалістичної
праці, Заслуженого діяча науки і техніки Української РСР,
Почесного доктора Мишкольцького університету, доктора
технічних наук, професора.

103. Юрій Володимирович Шевельов (Ю.Шерех) :
матеріали до бібліогр. / упоряд. А.Даниленко, Л.Чабан ; Укр.
Вільна акад. наук у США, Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім.
Т.Г.Шевчанка. – Нью-Йорк, 1998. – 199 с.
Пропонована бібліографія присвячена 90-річчю з дня
народження Ю.В.Шевельова (Юрія Шереха) – одного з
найвидатніших славістів сучасності, автора численних праць з
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мовознавства, історії літератури, літературної, театральної та
мистецької критики.
Ця бібліографія успадковує традицію двох попередніх
бібліографій Ю.Шевельова, видрукуваних у 1971 та 1983 рр. і
становить чергову ланку у своєрідному бібліографічному циклі,
присвяченому видатному вченому.

ВИДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
“ХАРКІВЩИНА” ХОУНБ

104. Антон Федорович Хижняк (1907–1993) :
біобібліогр. посібник / Упр. культури і туризму Харк.
облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.
Г.М.Єрофєєва. – Х. : ХОУНБ, 2007. – 35 с.
Видання виходить з нагоди 100-річчя від дня народження
уродженця Харківщини А.Ф.Хижняка, українського радянського
письменника, журналіста, громадсько-політичного діяча. Посібник
містить фактографічну та бібліографічну інформацію про життєвій
і творчий шлях літератора.

105. Видатний митець ХХ століття : (до 120 –річчя
від дня народж. Леся Курбаса) : біобібліогр. посібник /
Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад.: Г.М.Єрофєєва, Л.О.Сашкова.
– Х. : ХОУНБ, 2007. – 62 с.
Видання виходить з нагоди 120-річчя від дня народження
Леся Курбаса, одного із чільних діячів української національної
культури першої третини ХХ століття, режисера і актора,
організатора театрів, мислителя, театрального педагога і
публіциста, драматурга і перекладача. Посібник містить вступну
статтю, довідкову та бібліографічну інформацію про життєвий та
творчий шлях митця.

106. Календар знаменних
і пам’ятних дат
Харківщини на 2007 рік : рек. бібліогр. покажч. / Упр.
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культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад.: Л.М.Конопля, Л.О.Сашкова. –
Х. : ХОУНБ, 2006. – 66 с.
Бібліографічний покажчик "Календар знаменних і
пам'ятних дат Харківщини" видається ХОУНБ з 1977 року.
Посібник містить матеріали про визначні події історії, суспільнополітичного, громадського та культурного життя області, ювілеї
уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких
пов'язана з Харківщиною.
Покажчик складається з трьох частин і відкривається
хронікою подій з історії Харківщини. Далі читачі знайомляться з
переліком дат 2007 року. Зірочкою (*) позначені ті дати, до яких у
третій частині подаються короткі відомості та бібліографічні
списки.

107. Календар знаменних
і пам’ятних дат
Харківщини на 2008 рік : рек. бібліогр. покажч. / Упр.
культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад.: Л.М.Конопля, Л.О.Сашкова. –
Х. : ХОУНБ, 2007. – 68 с.
Покажчик складається з трьох частин і відкривається
хронікою подій з історії Харківщини. Далі читачам пропонується
перелік визначних дат стосовно подій і особистостей 2008 року.
Зірочкою (*) позначені ті дати, до яких у третій частині подаються
інформаційні довідки та бібліографічні списки.
Видання розраховане на бібліотекарів, які пропагують
краєзнавчу літературу, а також лекторів, вчителів та усіх читачів,
що цікавляться краєзнавством.

108. Лицар козацької звитяги Іван Дмитрович Сірко
(між 1605 та 1610 –1680) : рек. бібліогр. покажч. / Упр. культури
і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад.: Г.М.Єрофєєва, Л.О.Сашкова. – Х. : ХОУНБ, 2006. – 28 с.
Видання виходить з нагоди 400-річчя від дня народження
військового і політичного діяча 2-ї половини ХУІІ ст., кошового
отамана, полковника Івана Дмитровича Сірка. Його багатолітній
ратний труд супроти ворогів України полягав у зміцненні
могутності і незалежності українських земель, вільності
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Запорізької Січі.
До рекомендаційного покажчика увійшли відомості про
життєвий шлях славнозвісного полководця та література про нього
(довідкова, науково-популярна, наукова, художня, бібліографічна,
вебліографія за 1957–2005 рр.).

109. Література про Харківщину за 2006 р. : бібліогр.
покажч. / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк.
обл. універс. наук. б-ка ; упоряд.: Л.Єпішева, Л.Сашкова,
Л.Конопля ; ред.: Н.Грайворонська. – Х. : ХОУНБ, 2007. – 227 с.
Універсальний бібліографічний покажчик "Література про
Харківщину за ... рік" видається бібліографічним відділом ХОУНБ
з 1964 року. В посібнику представлені книги, газетні і журнальні
статті краєзнавчого характеру. Матеріал поточний, розписуються
статті з періодичних видань, які отримувала бібліотека протягом ...
року.
Видання адресується широкому колу читачів.

110. Матеріали
до
історичного
календаря
Красноградщини : на допомогу краєзнавчій роботі / Упр.
культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад. Л.О.Сашкова. – Х. : ХОУНБ,
2007. – 15 с.
Видання містить фактографічну інформацію про розвиток
Красноградського району, його історію, про людей, що прославили
свій край. Складений за матеріалами книг і періодичних видань із
фондів бібліотеки.

111. Матеріали
до
історичного
календаря
Нововодолажчини : на допомогу краєзнавчій роботі / Упр.
культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад. Л.О.Сашкова. – Х. : ХОУНБ,
2007. – 11 с.
Видання містить фактографічну інформацію про розвиток
Нововодолазського району, його історію, про людей, що
прославили свій край. Складений за матеріалами книг і
періодичних видань із фондів бібліотеки.
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112. Нові пам’ятники історії та культури Харківської
області : оглядова довідка за матеріалами періодичних видань
за 2004 р. / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк.
обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н.Ю.Казанцева. – Х. : ХОУНБ,
2007.
Вип. 8. – 16 с.
113. Організації Об'єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури (ЮНЕСКО) – 60 : рек. бібліогр. покажч. / Упр.
культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс.
наук. б-ка ; уклад. Г.М.Єрофєєва. – Х. : ХОУНБ, 2006. – 39 с.
Посібник містить основні бібліографічні та фактографічні
відомості про магістральні напрямки діяльності ЮНЕСКО –
міжнародної міжурядової організації, спеціалізованої установи
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.
Покажчик призначено широкому колу читачів.

114. Художник квітучої природи : до 145-річчя з дня
народж. М.А.Беркоса (1861-1919) : пам'ятка читачеві /
Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін. Харк. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад. Г.М.Єрофєєва. – Х. : ХОУНБ,
2006. – 16 с.
Бібліографічний посібник виходить з нагоди 145-річчя від
дня народження живописця – пейзажиста, педагога, громадського
діяча, М.А.Беркоса, який жив і працював у Харкові. До видання
увійшли відомості про життєвий та творчий шлях митця.
Підготовка пам'ятки проводилася за фондами Харківської обласної
універсальної наукової бібліотеки.
Посібник призначено широкому колу читачів, усім тим, хто
цікавиться мистецьким життям краю, майстрами пейзажного
живопису.
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