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Краєзнавча книга Харківщини 2017 [Текст] : анотований
каталог видань / Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін.,
Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н.І.Грайворонська,
Л.М.Конопля. – Харків : ХОУНБ, 2018. – 48 с. : іл.
Анотований каталог інформує читачів про книги краєзнавчого напряму
видавництв та поліграфічних підприємств регіону, а також про друковані видання,
присвячені Харкову і Харківській області, що вийшли в Україні та надійшли до
фонду РЦІ «Харківщина» Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки
протягом 2017 р. Покажчик є продовженням започаткованої у 2010 р. серії
«Краєзнавча книга Харківщини».
У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації до них
(використані анотації із книг, які запропоновані авторами або
видавництвами), подаються копії обкладинок. Бібліографічний опис здійснено за
чинними в Україні стандартами. Літературу розміщено відповідно до «Схеми
краєзнавчого каталогу ХОУНБ». Окремим розділом представлені видання, що
продовжуються, неопубліковані видання ХОУНБ. Для зручності користування до
каталогу створено допоміжний апарат («Іменний покажчик», «Алфавітний
покажчик назв творів», «Зміст»).
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам
органів державної влади та управління, керівникам бібліотек, книгарень,
працівникам бібліотек і музеїв, краєзнавцям, науковцям, студентам та усім, хто
цікавиться книжковою продукцією та історією краю.
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ

Видатні діячі і край
1. Білокінь С.І. Бойчук та його
школа / С.І.Білокінь. – Київ : Мистецтво,
2016. – 255 с. : іл.
У виданні репрезентується творчий шлях
одного з найвидатніших українських мистців
Розстріляного Відродження Михайла Львовича
Бойчука (1882–1937) – творця двох мистецьких
шкіл (першої – паризької, чи франко-польської, другої – київської),
члени яких згодом за його ім’ям отримали назву бойчукістів. Серед
них такі видатні мистці, як Іван Падалка, Василь Сідляр, Софія
Налепинська-Бойчук та інші.
Ця плеяда художників, які фізично або психологічносоціально були знищені сталінським режимом, створили унікальні
роботи,
просякнуті
національно-монументальним
духом,
побудовані на відчутті величі візантизму, магії ранньоренесансних
сентенцій Заходу та наповнені розумінням глибинних пластів
народного мистецтва. Бойчукісти відіграли виняткову роль у
становленні та розвої національного художнього процесу України
першої третини ХХ ст., стали непересічною складовою у контексті
європейського та світового культурологічних просторів.
У виданні репродуковано твори майстрів, які зберіглися, та
констатується факт катастрофічного знищення більшості
оригіналів. Бойчукізм як унікальне явище українського мистецтва
вимагає подальшого вивчення, деталізації та узагальнення.
Видання розраховано на спеціалістів та широке коло читачів.

2. Куделко С.М. Повести о героях
края Слобожанского казаке Харько и
кошевом
атамане
Иване
Сирко
/
С.М.Куделко, О.С.Фалько. – Киев :
КРИОН, 2011. – 207 с. : ил.
Книга
содержит
повести
о
двух
выдающихся личностях – казаке Харько, который
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по одной из версий, является основателем Харькова и кошевом
атамане низового Войска Запорожского, полковнике Харьковского
полка Иване Сирко. Через образы этих двух легендарных людей
подается история Харькова и Слобожанского края.
Рассчитана на всех интересующихся историей Харькова,
Слобожанщины и украинского казачества.

3. Нескучне: зустріч через століття
: кн.-альбом / Асоц. органів місц.
самоврядування Харків. обл., Неформал.
т-во друзів З.Серебрякової. – Харків :
Золоті сторінки, 2015. – 203 с. : ил.
Це перший в Україні альбом, присвячений творчості
визначної художниці Зінаїди Серебрякової (1884–1967), а також
іншим представникам славних художніх династій Лансере, Бенуа,
Серебрякових, життя і діяльність яких були пов’язані з с. Нескучне
Харківського району Харківської області. Деякі матеріали
друкуються вперше.
Видання, започатковане у 130-ту річницю від дня
народження З.Серебрякової, розраховано на художників,
мистецтвознавців, краєзнавців, викладачів, студентів, школярів,
усіх шанувальників прекрасного і патріотів рідного краю. Випуск
цього альбому – реальний внесок у створення привабливого
туристичного іміджу Харківщини та передумова для включення с.
Нескучне у туристичні маршрути України.

4. Олександр Довженко: маловідомі
сторінки / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна,
Соціол. ф-т, Каф. медіа-комунікацій. – Харків
: Дім Реклами, 2015. – 258 с.
Збірник складають маловідомі публікації в
українській та російській періодиці 1924–1930 рр.
про фільми Довженка. Ці тексти яскраво
відбивають характер тієї складної доби і роль
кіномистецтва Олександра Довженка у її творенні.
Видання розраховано на широке коло читачів.

4

5. Профессор
Ермак
Евгений
Михайлович – страницы жизни (1938–2008)
: на правах рукописи. – Харьков : [Б. и.],
2016. – 40 с. : ил.
Е.М.Ермак – специалист в области
строительной механики, конструкций зданий и
сооружений. Доктор технических наук. Работал
на протяжении 43 лет (1966–2008 гг.) в Украинской
государственной академии железнодорожного транспорта. Являлся
единственным в нашем городе экспертом – доктором технических
наук,
специализировавшимся
в
области
металлических
конструкций.
Издание содержит основные сведения о жизни и деятельности
Евгения Михайловича Ермака, данные о профессиональном,
жизненном пути, воспоминания коллег и библиографический каталог
научных и методических трудов ученого.

6. Соколюк Л. Михайло Бойчук та
його школа / Л.Соколюк. – Харків : Вид-во
Савчук О.О., 2014. – 385 с. : іл.
Монографія є першим глибоким і
докладним дослідженням творчості Михайла
Бойчука та представників його школи, як одного з
найяскравіших явищ українського Розстріляного
Відродження. Універсальна система монументалізму і нові
педагогічні принципи, створені М.Бойчуком, розглядаються у
найтіснішому зв’язку з мистецькою проблематикою доби,
історико-культурними і політичними подіями в Україні з кінця ХІХ
ст. і до знищення бойчукізму в 1937 р. Виявляється місце і
значення М.Бойчука у розвитку національної художньої культури
як в Україні, так і поза її межами. Проаналізовані в контексті
європейської синхронності твори М.Бойчука і його учнів
супроводжуються відповідними переліками із зазначенням
місцезнаходження з метою уникнення подальшої плутанини, що
з’явилась у низці сучасних публікацій.
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Книга розрахована на фахівців і усіх, хто цікавиться
образотворчим мистецтвом.

7. Шоломова С.Б. Сердечный отклик
: этюды о В.Шаламове / С.Б.Шоломова. –
Харьков : Права людини, 2015. – 335 с.,
[6] л. ил.
Варлам
Тихонович
Шаламов
–
первоклассный прозаик и поэт, один из самых
известных,
наряду
с
Александром
Солженицыным, писатель советского ГУЛАГа, автор знаменитых
«Колымских рассказов». В его судьбе всегда присутствовала и, как
незримая нить, связывала воедино все этапы его жизни, высокая
поэзия. Эта «нить» оказалась удивительно прочной, а его судьба –
в высшей степени поучительной. Он не просто выжил в ГУЛАГе,
что само по себе следует считать чудом, не только не сломался, но
и смог в полный голос рассказать оглушающую правду о жизни в
нечеловеческих условиях.

8. Якоб Л.Г. фон. Спогади про моє
життя : мемуари / Л.Г. фон Якоб ; Харків.
нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ,
2016. – 299 с. – (Україна в записках
мандрівників і мемуарах).
Книга містить спогади професора Людвіга
Якоба (1759–1827) – філософа та економіста, який
викладав в Університеті Галле, а у 1807 р. став
одним із перших професорів новозаснованого Харківського
університету.
Видання розраховано на викладачів та студентів, усіх тих,
хто цікавиться історією та мемуаристикою.
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Краєзнавство
9. Монументальна
шевченкіана
Харківщини : за матеріалами Харків. тому
«Звід пам’яток історії та культури
України». – Харків : Раритети України,
2015. – 100 с. : іл.
Видання підготовлено співробітниками відділу
зводу пам’яток ОКЗ «Харківський науково-методичний
центр охорони культурної спадщини». В ньому послідовно розгортається
багатоаспектна проблематика монументальної шевченкіани на
Харківщині. Книга репрезентує енциклопедичні статті, в яких подано
історичний і мистецтвознавчій опис усіх пам’яток Т.Шевченку, котрі
встановлені на теренах Харківщини. Ці статті за структурою і стилістикою
максимально наближені до статей, які будуть входити до Харківського
тому енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури
України».
Для пам’яткознавців, культурологів, мистецтвознавців, істориків,
краєзнавців, викладачів вишів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями
вивчення і збереження культурної спадщини України.

10. Палаци та старовинні садиби :
Полтавщина, Сумщина, Харківщина. –
[Харків : Б. в., 201-]. – 32 с. : іл.
Це видання ставить за мету показати, що і
тут, на території Харківщині та прилеглих до неї
сусідніх областей, існують унікальні пам’ятки,
кожна зі своєю історією, які не залишають нас
байдужими. Це палаци та старовинні садиби. На сьогодні вони
майже невідомі; деякі з них занедбані, поруйновані та залишені
напризволяще. Але це зовсім не зменшує їх історичну, естетичну та
культурологічну цінності.
Багато садиб пов’язані з іменами відомих митців, громадськополітичних діячів, великих підприємців. Живописці О.Савинов і К.ПетровВодкін, скульптори С.Конєнков і О.Матвєєв, архітектори Ч.Камерон і
О.Щусев, цукрозаводчики Харитоненки і Кєніги. А скільки незаслужено
забутих імен – одних із засновників Харкова – Донець-Захаржевських,
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харківських губернаторів Шидловських. Так чи інакше, родові маєтки
виступають невід’ємною складовою життєвого шляху їх власників.
На сьогодні палаци та садибні комплекси трьох областей – це
потужний пласт культури, який потребує вивчення й ознайомлення з ним.

11. В милом городе моем. Вып. 1 :
ист.-краевед. альманах / Музей знаменитых
харьковчан им. К.И.Шульженко при
поддержке
Департамента
культуры
Харьков. гор. совета. – Харьков : Майдан,
2016. – 209 с. : ил.
«Цей історико-краєзнавчий альманах –
підсумок великої дослідницької роботи. Багато імен та фактів,
висвітлених у доповідях, – це справжнє відкриття для широкого
загалу, знання про інших поглиблено та уточнено. Харків дав світу
багато талановитих особистостей у різних галузях людської
діяльності, але ще дуже багато таємниць пов’язаних з історією
нашого міста та його мешканців, потребує вивчення та
оприлюднення.
Музей видатних харків’ян провів читання, присвячені 110-й
річниці з дня народження К.І.Шульженко. Ці читання – дебютні,
але фундамент закладено, і вони стануть щорічними. Бо кому ж, як
не харків’янам, відкривати шухляди історії і повертати на свої
місця прізвища і події, без яких біографію нашого міста не можна
вважати повною».
Директор музею видатних харків’ян
ім. К.І.Шульженко О.Гроссу
12. Kharkiv smart city. Каталог
туристических продуктов. Smart Guided
Tours. – [Харьков : Б. и., 201-]. – 32 с. : ил.
Посетив Харьков, вы насладитесь теплым
приемом и ознакомитесь со всеми достижениями
города, который поразит вас разнообразием
архитектуры, традиций и удивительных идей. Без
сомнения, вы превосходно проведете здесь время.
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13. Мистецька
родина
БенуаЛансере-Серебрякових : мистецькознав. та
краєзнав. екскурсія, Харків. р-н, с. Веселе, с.
Нескучне. – [Харків : Б. в., 201-]. – 30 с. : іл.
Екскурсії до с. Нескучне, що у
Харківському
районі,
батьківщини
Зінаїди
Серебрякової, допоможе зрозуміти, як на
слобожанській ниві зріс та розквітнув талант художниці, у роду
якої тісно переплелося французьке, німецьке, італійське коріння.
Мета екскурсії познайомити молодь з періодом
перебування мистецької родини Бенуа-Лансере-Серебрякових у с.
Нескучне та м. Харків; розповісти про родовід сім’ї;
охарактеризувати основні етапи життя та діяльності Євгена
Олександровича Лансере та його дочки, Зінаїди Серебрякової.
Високий науковий рівень змісту екскурсії, висвітлення в ній
конкретних фактів визначає пізнавальну цінність екскурсії,
посилюючи її виховний вплив.
Екскурсія, на відміну від лекції, має дві основні частини –
показ і розповідь, які взаємообумовлені та переплітаються.

14. Оживе все знайоме до болю...
Ізюмщина краєзнавча. – Харків :
Кроссроуд, 2009. – 236 с. : іл.
Це краєзнавче видання, яке познайомить з
минувшиною населених пунктів Ізюмського
району, героїчними та трагічними подіями часів
Другої світової війни, розмаїттям природних
багатств. Книга допоможе краще пізнати свій рідний край,
перейнятися почуттям гордості за славетних земляків, усвідомити
своє місце в житті, відчути власну причетність до справи
продовження великого минулого Ізюмщини.
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ІСТОРІЯ КРАЮ
15. Коваль-Сигай Т. Литературная
окрошка / Т.Коваль-Сигай. – Харьков : [Б.
и.], 2013. – 60 с.
Сборник состоит из 4-х частей: повесть
«Поверь в себя», Коктебельские заметки, Эмоции
и Сборника рецептов (от автора книги).

16. Миславський В.Н. Становлення
кіногалузі в Україні 1922–1930 років:
протиріччя часу і розмаїтість тенденцій :
монографія / В.Н.Миславський ; Харків.
держ. акад. культури. – Харків : Друкарня
Мадрид, 2016. – 343 с.
У монографії вперше у вітчизняному
кінознавстві на основі аналізу широкого спектра маловідомих
публікацій в українській та російській періодичній пресі 1920-х
років реконструйовано моделі структур організації управління
українською кінематографією протягом 1922–1930 років. На базі
історичних матеріалів установлено елементи організаційної
структури української кінематографії, подано характеристики та
функції органу управління (ВУФКУ), який забезпечив її стійкий і
поступальний розвиток в умовах нової економічної політики.
Виявлено
систему
чинників
становлення
української
кінематографії, на формування яких впливали соціальноекономічні та політичні умови розвитку УРСР.

17. Танцюра В.І. Історія Слобідської
України / В.І.Танцюра, О.О.Пересада ;
Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків
: ХНУ, 2016. – 302 с.
Навчальний
посібник
організувати
самостійне
обов’язкового
курсу
«Історія

допомагає
опрацювання
Слобідської
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України», розробленого згідно з кредитно-модульною системою
навчання. Видання знайомить з історією й особливостями
протікання найважливіших соціально-політичних процесів на
Слобожанщині від найдавніших часів і до сучасності.
Видання розраховано на студентів денної, заочної та
дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах, а
також може бути корисним усім, хто цікавиться історією України.

Історія міст і сіл області
18. Зміївський край за часів сталінізму
(1921–1953 рр.) : зб. дослідн. робіт / Ю.О.Солдатенко,
А.С.Богацька, Ю.О.Коловрат-Бутенко [та
ін.]. – Харків : Мачулін, 2016. – 211 с. : іл.
Книга є збіркою науково-дослідницьких
праць, написаних упродовж 2009–2015 рр. у рамках
роботи Малої академії наук України учнями
Зміївського ліцею № 1 ім. З.К.Слюсаренка. Вона охоплює період
історії нашої малої батьківщини 1921–1953 рр.
Усі дослідження публікуються на паперовому носії вперше,
вводять до наукового обігу значний архівний матеріал, взятий з
фондів Державного архіву Харківської області, архівного відділу
Зміївської районної адміністрації та архівного відділу музейного
комплексу Зміївського ліцею № 1 ім. З.К.Слюсаренка. Збірка
містить рідкісні світлини, які публікуються вперше.
Призначена для істориків, краєзнавців, учителів історії та
працівників музеїв регіону, а також усіх, хто цікавиться історією
рідного краю.

19. Красноградщина
–
гордість
Слобожанської землі. – [Б. м.] : УкраїнаТретє тисячоліття, [201-]. – 34 с. : іл.
Красноградський район – один із
найбільших районів Харківщини з розвиненими
аграрними та промисловими секторами. Це
славетний край зі своєю історією, самобутніми
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звичаями та традиціями, а найголовніше – талановитими та
доброзичливими людьми. Саме завдяки їхній наполегливій
щоденній праці, старанням, самоорганізації і, безперечно, любові
до рідної землі Красноградщина стала одним із районів, де
зародились кращі хліборобські традиції нашої держави.
Красноградська земля зростила відомих письменників, науковців,
державних та громадянських діячів, Героїв України.

20. Перлина
землі
Слобожанської. Харківський район
= Pearl of Sloboda land. Kharkiv
region. – Харків : РА «Ектівстар»,
2016. – 56 с.
Фотоальбом.

21. Шевченко І.І. Невигадані історії.
Ч. 2 / І.І.Шевченко. – [Б. м.], 2015. – 161 с. :
іл.
Іван Іванович Шевченко – журналіст,
фотограф
і
позаштатний
кореспондент
міськрайонної газети «Обрії Ізюмщини» уже на
протязі майже півстоліття. А ще – керівник пресцентру районної ветеранської організації і член
президії райради ветеранів, керівник волонтерського районного
центру.
За останні роки з-під його пера вийшло чимало цікавих
матеріалів і в місцевій пресі, і в обласній газеті «Слово ветерана».
На рахунку І.Шевченка кілька персональних фотовиставок.
У цьому виданні І.Шевченко зробив першу спробу
скомпонувати і надрукувати дещо із написаного ним за останні
десять років.
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ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
22. Космачова М.В. Геологічна будова
та спадщина Харківщини : навч. посіб. /
М.В.Космачова ; Харків. нац. ун-т ім.
В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2014. – 95 с.,
[8] арк. іл.
Навчальний
посібник
містить
характеристику геологічної будови і геосайтів
Харківщини. Розглянуто практичне використання та охорона
геологічної спадщини регіону.
Метою посібника є надання регіональної геологічної
інформації студентам-геологам і географам, вчителям географії і
краєзнавцям.

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО.
ТРАНСПОРТ
23. Харківський метрополітен. 40
років. – Харків : Арсіс, 2015. – [160] с. : іл.
Для регулярного руху поїздів харківський
метрополітен відкритий 22 серпня 1975 р. і
сьогодні важко собі уявити Харків та харків’ян без
метрополітену, цього швидкого, надійного і
комфортного підземного транспорту. Кожен
другий житель мегаполісу щодня користується
його послугами. Ось уже 40 років у будь-яку погоду – спеку і
зливу, завірюху і мороз – без свят і вихідних, безперебійно
доставляють пасажирів в усі райони міста «блакитні експреси».
Кожен рік, починаючи з 1975-го, відзначався постійним розвитком
метрополітену, що виражався як будівництвом нових станцій, так і
впровадженням нових технологій.
До книги увійшли матеріали з історії створення та розвитку
метрополітену, біографії його керівників. Представлені основні
техніко-експлуатаційні показники, знакові події з життя
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метрополітену, інформація про нагороди та відзнаки, про музей
історії КП «Харківський метрополітен», відгуки пасажирів.
У книзі використано матеріал з книги Леоніда Ісаєва «В
кінці тунелю – світло».

24. Южная магистраль: история,
традиции, современность. – Харьков :
Золотые страницы, 2014. – 254 с. : ил.
В издании, посвященном 145-летию
Южной железной дороги, содержится информация
об основных этапах ее истории, становления, о
достижениях, деятельности, трудностях, успехах и
перспективах, о руководителях и работниках, внесших
значительный вклад в развитие магистрали.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
25. Кафедра общей и клинической
патологии. От истоков к современности :
монография / Харьков. нац. ун-т им.
В.Н.Каразина ; под ред. В.Н.Савченко. –
Харьков : ХНУ, 2016. – 187 с. : ил.
В
книге
рассматривается
история
становления и развития преподавания в
Харьковском Императорском университете таких дисциплин, как
патологическая анатомия, судебная медицина, гистология,
цитология и эмбриология в ХІХ-ХХ вв., а также преподавание этих
дисциплин в ХНУ им. В.Н.Каразина после открытия медицинского
факультета в конце ХХ века.
Для исследователей, преподавателей, студентов и всех
интересующихся историей медицины.
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СПОРТ
26. Два
тайма
харьковского
«Металлиста» : к 90-летию футбол. клуба /
под общ. ред. В.А.Галича. – Харьков :
Золотые страницы, 2016. – 278 с., [8] л. ил.
Настоящее издание знакомит с 90-летней историей
одного из старейших футбольных клубов Украины –
харьковского «Металлиста». Документальное повествование о каждом сезоне
харьковской команды в союзных, украинских и международных
соревнованиях иллюстрируется воспоминаниями ветеранов футбола,
выдержками из публикаций в средствах массовой информации.
Для поклонников футбола и широкого круга читателей.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КРАЮ
27. 25 лет Харьковской областной
организации ветеранов Украины / Совет
Харьков. обл. орг. ветеранов Украины. –
Харьков : Инвапресс, 2012. – 88 с. : ил.
Материалы,
собранные
в
книге,
подготовлены
ветеранскими
организациями
районов и городов Харьковщины и посвящены истории
становления и развития ветеранского движения за последние 25
лет.

28. Поляки на Харківщині : огляд
джерел / Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, Іст. фт, Каф. історіографії, джерелознавства та
археології, Укр.-пол. акад. центр науки та
культури,
Схід.-регіон.
від.
Центру
пам’яткознавства НАН України та Укр. т-ва
охорони пам’яток історії та культури. – Харків :
ХНУ, 2016. – 123 с. – (Джерелознавчі зошити ;
зошит 6).
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У цьому випуску публікуються матеріали доповідей
міжнародного науково-практичного семінару, який відбувся в
Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна 22-23
жовтня 2015 р. і був присвячений обговоренню питання підготовки
збірника документів «Поляки на Харківщині».

НАУКОВЕ ЖИТТЯ В КРАЇ. ОСВІТА
29. Віват, Академіє! : дайджест. Вип. 6
(2011–2013) / уклад. : С.В.Євсеєнко,
О.М.Левченко. – [Б. м.], 2015. – 186 с.
Дайджест містить матеріали про діяльність
Харківської
державної
академії
культури,
опубліковані у всеукраїнських та місцевих газетах
за 2011–2013 рр., і є хронологічним продовженням
дайджесту «Віват, Академіє!» (2009–2010), який вийшов друком у
2011 р.
Уперше дайджест, підготовлений співробітниками бібліотеки
ХДАК під назвою «Що написано пером…», було видано у 1995 р. Цей
інформаційно-аналітичний продукт охоплював 66 газетних публікацій та
їх фрагментів, що вийшли друком упродовж 1991–1994 рр.
У 1998 р. вчена рада ХДАК прийняла рішення щодо зміни
назви дайджесту «Що написано пером…» на «Віват, Академіє!».
Дайджест набув статусу продовжуваного видання, що виходить
друком із певною періодичністю нумерованими випусками. Так,
перший випуск дайджесту «Віват, Академіє!» опубліковано в 1999
р. Він містить 154 публікації, що вийшли друком у 1995–1998 рр.
Запропонований шостий випуск охоплює матеріали за
2011–2013 рр. і містить 280 публікацій.

30. ІІ Всеукраїнська філософська
історико-краєзнавча
конференція
учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій
народ» : тези наук.-дослідн. робіт. – Харків :
СтильИздат, 2008. – 81 с.
У

збірнику

подано

тези

науково-
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дослідницьких робіт учнівської молоді, учасників ІІ Всеукраїнської
філософської історико-краєзнавчої конференції. Видання має на
меті привернути увагу учнів, студентів, педагогічних працівників
загальноосвітніх позашкільних та вищих навчальних закладів,
широких кіл громадськості до вивчення спадщини видатного
мандрівного філософа, просвітителя Г.Сковороди.

31. Історія
кафедри
романської
філології та перекладу / Харків. нац. ун-т ім.
В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2016. – 79 с.
Історія кафедри романської філології та
перекладу Харківського національного університету
ім. В.Н.Каразіна представлена оглядом розвитку
кафедри
від
заснування
Харківського
Імператорського університету до сучасності, висвітлює давність
традицій викладання романських мов в університеті, знайомить із
постатями викладачів, які своїми професійними здобутками
зробили найбільший внесок у становлення романістики в
університеті та в регіоні в цілому, формує уявлення про напрямки
діяльності сьогодення та окреслює їх перспективи у майбутньому.
Цінність роботі додає хронологічний виклад подій у поєднанні зі
систематизацією за окремими секціями, що існують на кафедрі
сьогодні.
Для викладачів, науковців, студентів, істориків та усіх, хто
цікавиться минулим та сьогоденням Харківського університету ім.
В.Н.Каразіна.

32. Фрейман Ю.А. Четыре интервью
=
Four
interviews
/
Ю.А.Фрейман,
Ю.Н.Ранюк. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2010.
– 227 с. : портр.
В книге представлено четыре интервью с
бывшими сотрудниками Украинского физикотехнического института. Интервью были взяты
Юрием Фрейманом. Тематика бесед касалась истории Института в
первой половине 30-х годов. На момент взятия интервью, в начале
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90-х годов прошлого века, его участники Виктор Вайскопф и Ласло
Тисса были сотрудниками массачусетского технологического
института (США). Беседы с другими участниками – Александром
Ахиезером и Екатериной Паниной – состоялись в тот же период
времени.

33. Харківська державна академія
дизайну і мистецтв : присвячується 90річчю з дня заснування вищ. худож. шк.
Харкова / М-во освіти і науки, молоді та
спорту України. – Харків : ХДАДМ, 2011. –
115 с.
Харківська державна академія дизайну і мистецтв добре
знана фахівцями як один з надзвичайних вищих навчальних
закладів дизайнерського та мистецького спрямування України.
Академія пережила тривалу й цікаву історію, протягом якої
сформувалися особливості та специфіка сучасного освітнього
закладу. Традиції харківської художньої та дизайнерської освіти
беруть витоки з другої половини 18 ст., коли була започаткована
фахова художня освіта в Україні.
До видання включено історичну довідку, інформацію про
факультети і кафедри академії, їх творчі акції та конкурси.

34. Харківська державна академія
культури : до 85-річчя з дня заснування :
монографія / Харків. держ. акад. культури. –
Харків : ХДАК, 2015. – 199 с. : іл.
Ювілейне видання присвячено 85-річчю з
дня заснування ХДАК – фундаторам бібліотечноінформаційної та культурологічно-мистецької
освіти в Україні. Висвітлено історію становлення
та розвитку, основні напрями освітньої, наукової, методичної,
творчо-виконавчої діяльності.
Для викладачів, студентів, науковців, працівників
бібліотечно-інформаційних та культурологічних установ.
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35. Харківський університет (1917–
1941 рр.) у спогадах його викладачів та
вихованців / Харків. нац. ун-т ім.
В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2016. – 431 с.
Видання містить спогади про Харківський
університет та інституції, що постали на його
основі у процесі реорганізації системи вищої освіти
України у 1920–1930-х рр. – Академію теоретичних знань, ХІНО,
ХПІПО та ХФХМІ. У центрі уваги мемуаристів – навчальний
процес, становлення та розвиток наукових шкіл, традиції та побут
викладачів і студентів на тлі докорінних суспільно-політичних
перетворень.
Видання призначено для викладачів, студентів, науковців,
усіх, хто цікавиться історією освіти й науки та мемуаристикою.

36. Get talking! : навч.-метод. посіб. /
Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків
: ХНУ, 2016. – 40 с. : іл.
У посібнику подано завдання з різних тем
буденного спілкування, які допомагають розвивати
комунікативні
вміння.
Матеріал
організовано
відповідно до вимог навчальної програми ХНУ ім.
В.Н.Каразіна. Структура посібника дозволяє використовувати його
головним чином для аудиторної роботи студентів.
Запропоновані навчальні матеріали призначені для
студентів немовних спеціальностей вишів.

КУЛЬТУРА
37. Заклади культури Балаклійського
району. – [Б. м. : Б. в., 201-]. – 19 с. : іл.
Мережу закладів культури складають 36
будинків культури та клубів, комунальний заклад
«Балаклійська
централізована
бібліотечна
система», що об’єднує 42 бібліотеки, 4 дитячих
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музичних школи, районний краєзнавчий музей.
Збереження, відродження і розвиток культури, залучення
жителів Балаклійщини до загальнолюдських духовних цінностей,
активного примноження духовного потенціалу району – таке
завдання ставлять перед собою культосвітні заклади району. В
їхніх планах – нові творчі втілення розмаїття нових ідей, а головне
– глибока впевненість у тому, що без культури, народної духовної
спадщини не буде ні могутньої держави, ні майбутнього.

38. Харківський
обласний
організаційно-методичний центр культури
і мистецтва : 75 років. – Харків : [Б. в.],
2013. – 12 с. : іл.
Вже 75 років поспіль зберігає, збирає та
примножує коштовну скарбницю культурних
надбань Харківщини, її унікальну народну та
духовну спадщину Обласний організаційно-методичний центр
культури і мистецтва (ООМЦКМ) – правонаступник Обласного
будинку народної творчості, який було засновано у 1938 році.
Центр неодноразово змінював свою назву, але вся його робота і
вчора, і сьогодні спрямована на виконання суспільно важливої
місії: виховання громадянських почуттів і поваги до історії та
культури свого народу, розвиток кращих зразків народного
мистецтва.
У виданні представлено історію закладу та досягнення його
відділів.

МИСТЕЦТВО
39. Віра Чурсіна. Акварель. Живопис
/ Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв,
Харків. орг. Нац. спілки художників України.
– Харків : Майдан, 2014. – 191 с. : іл.
В альбомі презентовано акварельні та
живописні роботи відомої в Україні та за її межами
художниці Віри Іванівни Чурсіної.
Заслужений діяч мистецтв, доцент кафедри живопису
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ХДАДМ, вона багато і плідно працює в техніці акварелі, є одним з
кращих її майстрів в Україні.
Роботам художниці притаманні технічна досконалість,
своєрідність
колористичної
і
композиційної
побудови,
гармонійність емоційного стану. Відкриттям творчого потенціалу
художниці стали живописні роботи, вперше представлені
широкому загалу.
Структура
видання
включає
текстовий
і
фотодокументальний матеріал з характеристикою творчого шляху
художниці, а також репродукції її акварельних і живописних
творів.

40. Мистецька палітра Слобожанщини:
історія, традиції, сучасність / Харків. орг. Нац.
спілки художників України. – Харків :
Майдан, 2013. – 445 с. : іл.
Альбом присвячено значній події у житті
та діяльності Харківської організації національної
спілки художників України – 75-річчю від дня
створення. Це видання продовжує низку альбомів, підготовлених і
представлених широкому загалу – «Мистецькі шляхи Харківщини»
(1998), «Художники Харківщини» (2003), «Харківщина мистецька:
історія, традиції, сучасність» (2008). І сьогодні ці видання не
втратили свого значення за серйозністю інформативної бази,
системно-статистичного, бібліографічного і довідкового матеріалу
енциклопедичного характеру. Природно, що в цей альбом внесені
персонально-ілюстративні корективи: склад організації не тільки
оновлюється за рахунок притоку нових творчих сил, але й, на жаль
втрачає.
Упорядники альбому прагнули до деяких концептуальних
нововведень: широко висвітлено життя і діяльність організації не
тільки за останні п’ять років, а й представлено сторінки історії
спілки у фотоматеріалах. Більшість із них опубліковано вперше.
Ілюстративну частину доповнено довідковими матеріалами.
Видання відповідає усім вимогам ювілейного альбому і викличе
безсумнівну зацікавленість як мистецьких кіл, так і шанувальників
прекрасного.
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41. Рябинин
Н.Г.
Моя
родная
Слобожанщина : творч. работы худож.аматора Н.Рябинина / Н.Г.Рябинин. –
Харьков : Точка, 2013. – 106 с. : ил.
Представлены основные даты жизни и
творчества Николая Григорьевича Рябинина,
персоналия, посвященная 70-летию со дня
рождения художника, каталог его картин и некоторые отзывы
почитателей его таланта.

42. Сушко В.А. Українська народна
архітектура Слобожанщини : інформ. посіб. /
В.А.Сушко, В.П.Чугаєва ; Голов. упр. освіти
і науки Харків. обл. держ. адмін., Харків.
обл. станція юних туристів. – Харків :
СтильИздат, 2006. – 51 с. : іл.
У посібнику подано огляд народної архітектури
Слобожанщини від заселення до нинішнього часу. Основну увагу приділено
плануванню, будівельним принципам української селянської садиби, і
зокрема хати. Розглянуто архітектурні риси та особливості використання
господарських будівель та архітектури малих форм селянського двору.
Посібник розраховано на вчителів, керівників гуртків,
методистів, музейних працівників, етнографів-аматорів та всіх
небайдужих до традиційної народної культури.

43. Якубович С.А. Война и мир /
С.А.Якубович. – Харьков : Типография
«Мадрид», 2015. – 175 с. : ил.
В своей четвертой книге известный
украинский харьковский скульптор Семен
Якубович предстает перед читателем как мастер
шаржа и карикатуры.
Интерес читателя привлечет то, как автор изобразил
знаменитых писателей, художников, политических деятелей,
актеров, певцов.
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ
44. Гребенюк Т.О. Вишиванка : вірші
/ Т.О.Гребенюк. – Харків : С.А.М., 2016. –
143 с. : іл.
Ця збірка віршів написана у 2013–2015 рр.,
коли в України нахабно відібрано Крим, коли на
Сході іде визвольна Вітчизняна війна, яку
сором’язливо називають «АТО», коли за свою
країну гинуть наші кращі сини і доньки.
Вишиванка. «Червоне – то любов, а чорне – то журба…».
Така сама доля України. Ми прагнемо любові, щастя, миру. Ми
віками виборюємо своє право бути вільними, самодостатніми.

45. Ефремова С. Лирические мотивы
: стихи / С.Ефремова. – Харьков : Точка,
2016. – 59 с.
Светлана Ефремова родилась в Магадане,
но уже много лет живет в Харькове. Пишет стихи
со школьного возраста. С 2012 г. состоит во
Всеукраинском
творческом
союзе
«Конгресс
литераторов Украины». Печатается в альманахе «Харьковский мост» и
других литературно-художественных изданиях. Является автором трех
книг. На слова С.Ефремовой написаны песни и романсы авторами
харьковского Клуба песенной поэзии им. Ю.Визбора.
В книгу «Лирические мотивы» вошли новые произведения, а
также избранные стихи, ранее опубликованные в поэтических сборниках.

46. Жван О. А там живут ласточки :
роман / О.Жван. – Харьков : Золотые
страницы, 2015. – 270 с. – (Приносящая
весну).
Эта книга открывает серию «Приносящая
весну».
Девушка по имени Лиза работает
журналистом в глянцевом журнале, используя
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свой талант для описания судеб известных людей, порой делая их
более приглядными и интересными. Переживая недавнее
расставание с человеком, которого она, казалось, любила на
протяжении нескольких лет, девушка переосмысливает свой опыт
и, пытаясь понять саму себя, находит интересного и важного для
неѐ человека, который, казалось бы, идеально ей подходит, кроме
одного «но»… Подходит он не только ей одной.

47. Жван О. За пределами замка :
роман / О.Жван. – Харьков : Золотые
страницы, 2016. – 280 с. – (Миры Аурелии).
«За пределами замка» – первая книга из серии
«Миры Аурелии». Девушка по имени Аурелия
попадает из реального мира в параллельный,
приспосабливается к нему, раскрывает свои
необычные способности, помогающие преодолеть
выпавшие на еѐ долю разнообразные испытания, находит друзей и
любовь. Во время своего путешествия она знакомится со множеством
творящих существ – людей, которые благодаря своему, по-разному
проявляющемуся у всех, дару создают и сохраняют существующую
реальность. Со временем она учится понимать и принимать
окружающую действительность, других людей и саму себя. Попадая в
разные приключения и выпутываясь из них, она решает важные для
себя задачи, определяет своѐ место и свое предназначение.

48. Захарова И.Б. Сны / И.Захарова.
– Харьков : Права людини, 2017. – 142 с.
Логика содержания, композиция и
поэтика седьмой книги стихов Инны Захаровой
«Сны» может быть представлена через образ
наплывающих, теснящихся, борющихся друг с другом снов. Об
утраченном прошлом и предвосхищаемом будущем. Снов о
подвигах и героях и снов, рождающих чудовищ. Уводящих от
реальности и зовущих к действию. Тех, которые нужно стряхнуть с
себя, и тех, которые сами понуждают проснуться. Но время
сновидений не может длиться без конца. Пробуждение неизбежно.
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49. Кобзев А. (протоиерей). Свет
православия : 2 т. в 1 кн. : православ.христиан. поэзия и авт. науч. изыскание /
протоиерей А.Кобзев. – Изд. 2-е, доп. –
Харьков : Титул, 2008. – 527 с. : портр.
Автор этих православно-христианских
стихов – протоиерей Алексий Кобзев, настоятель
Свято-Константино-Елинского храма в Харькове, на Сортировке.
Первую профессию он получил в Харьковском железнодорожном
техникуме и работал в моторо-ремонтном депо.
В силу присущей ему религиозной настроенности наряду с
гражданскими
обязанностями
посещал
богослужения
в
православных храмах Харькова и посредством самообразования
усваивал богословие, приобретал практические навыки всего, чем
должен владеть священник. Став священнослужителем, получил
возможность заочно закончить Московскую духовную семинарию
и академию с кандидатской степенью, а свои прежние поэтические
устремления перенес на богословную тематику, что и нашло
отражение в этом сборнике.

50. Коротецкая Т.И. Ах, время,
погоди! : лирич. стихотворения /
Т.Коротецкая. – Харьков : Типография
«Мадрид», 2016. – 183 с.
Это 30-й сборник автора.
В лирических стихах и прозе автор
делится своими взглядами на окружающую нас
действительность, углубляясь в темы любви,
характеры людей и их отношений. Проникновенные лирические
строчки обязательно найдут отклик в сердцах неравнодушных
читателей.
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51. Лозицький В.С. Бунтівник. Життя
і смерть Миколи Хвильового : іст.-біогр.публіцист. нарис / В.С.Лозицький ; Центр.
держ. арх. громад. об-нь України. – Київ :
Генеза, 2009. – 118 с. : іл.
Нарис
присвячений
видатному
українському письменникові й публіцисту Миколі
Хвильовому. На підставі праць попередників, маловідомих або
недоступних раніше архівних документів і матеріалів
відтворюється складний життєвий шлях митця, формування його
світогляду, нерозривно пов’язаного з національною та
особистісною самоідентифікацією.
Життєпис письменника подається у контексті суспільнополітичних подій, сучасником яких він був.
Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією
України.

52. Місячна соната війни. – [Харків?
: Б. в., 201-]. – 128 с. : іл.
Протягом двох останніх років на Ізюмщині
вже було видано дві збірки поезій місцевих
авторів, присвячених новітній історії нашої
держави та її героям – бійцям АТО, захисникам
східних кордонів України.
Ця книга – логічне продовження теми.
Серед співавторів книги – лише один професіонал
– заслужений журналіст України, харків’янин Леонід Логвиненко.
В об’єктиві його фотокамери – бійці на передовій, переселенці із
зони АТО, чиновники та пересічні українці. У його публіцистичних
та поетичних рядках – їхні долі, часом перевернутий світогляд,
пошук істини. Матеріали, привезені Л.Логвиненко з фронту, – то
завжди чиясь історія, чийсь нерв, чиєсь одкровення…
Професійні публікації Л.Логвиненка, зібрані у цій книзі,
доповнює поезія місцевих авторів, відомих далеко за межами
Ізюмщини: майстрів поетичного слова Ольги Садкової, Тетяни
Гребенюк, Сергія Глинського. Увійшли до збірки і поетичні
доробки сільських школярів, які роблять свої перші кроки в поезії.
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53. Огурцов П.А. Конспект : роман,
Запорожье, 1983–1992 гг. / П.А.Огурцов. –
Харьков : Права людини, 2010. – 511 с.
«Конспект» – автобиографический роман,
написанный архитектором Павлом Андреевичем
Огурцовым (1913–1992). Основные события
романа разворачиваются в Харькове с 1920-х по
1941 гг. и в Запорожье 1944–1945 гг. и подаются
через призму восприятия человека с нелегкой судьбой, выходца из
среды старой русской интеллигенции.
Предлагая вниманию читателей весьма увлекательный
сюжет (историю формирования личности на фоне эпохи), автор
очень точно воссоздает общую атмосферу и умонастроения того
сложного времени. В романе представлено много бытовых и
исторических подробностей, которые, скорее всего, неизвестны
подавляющему большинству наших современников.
Эта книга вызовет интерес у тех, кому небезразлична
история нашей страны, и кто хотел бы больше знать о недавнем
прошлом Харькова и Запорожья.

54. Пятак
Л.И.
Три
возраста
женщины : рассказы, воспоминания /
Л.Пятак. – Харьков : Точка, 2013. – 82 с.
В третьей книге рассказов харьковского
поэта и прозаика Лины Пятак продолжена хорошо
знакомая автору женская тема.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей.

55. Ром М.А. Мой труд Сизифов : (и в
сказку, и всерьез) : афоризмы, парадоксы,
гномы и стишата очень малого формата /
М.Ром. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков :
Золотая миля, 2013. – 159 с.
Харьковчанин

Михаил Ром

состоит

в
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творческой ассоциации литераторов «Слобожанщина». Для него
литература – не увлечение, а любовь. От этой любви на свет
появился роман в стихах «Сибирский кот» (2006).
Первое издание относительно нормативных афоризмов
«Мой труд Сизифов» и сборник лирики «Не истребили еретика»
увидели свет в 2009 г. В 2011 г. вышла дилогия в прозе «Помню и
люблю».

56. Сагаровський А.А. Матеріали до
фразеологічного словника Центральної
Слобожанщини (Харківщини) : підгот. і
вид. за сприяння Центру краєзнавства
ХНУ ім. В.Н.Каразіна і Фонду фундам.,
прикл. і пошук. н.-д. робіт ХНУ ім.
В.Н.Каразіна / А.А.Сагаровський ; Харків.
нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ,
2015. – 226 с.
Робота містить понад 3000 фразеологізмів (у широкому
розумінні поняття), засвідчених у говірках 440 населених пунктів
Харківської області; частково використано відповідний матеріал
(ФО), що територіально співвідноситься з теперішньою
Харківщиною, зі Словаря української мови (за ред. Б.Грінченка) й
Словника
мови
творів
Г.Квітки-Основ’яненка.
Кожну
фразеологічну одиницю витлумачено й супроводжене достатнім
інформативним природним контекстом.
Лінгвістам, літературознавцям, історикам, етнографам,
краєзнавцям, фольклористам, учителям-гуманітаріям, учням – усім,
хто цікавиться народним мовленням.

57. Сив И. Живое : сб. стихов /
И.Сив. – Харьков : Лидер, 2014. – 94 с.
Автор утверждает, что живое – это не
только то, что есть в нас. Это то, что нас окружает,
ежедневно сопровождает по жизни и то, что
каждый из нас создает. Люди и природа, чувства и
инстинкты, города и страны, небо и земля –
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единая цепь, потеряв звенья которой, мы теряем частичку своей
души. Слово, как наши действия, может куда больше совершить,
если позволить себе быть немного душевнее.
Этот сборник стихов – первая попытка автора обратиться к
людям с просьбой сконцентрировать свое внимание на том, что
окружает нас.

58. Сиддик И. Расскажи о своей
мечте : сб. поэзии / И.Сиддик. – Харьков :
Точка, 2017. – 71 с.
«Расскажи о своей мечте» – это самое
первое стихотворение, написанное поэтессой на
встрече начинающих авторов. Так называется
теперь и весь сборник.
«…с того стихотворения и с того вечера началась новая я.
Проверено лично и могу подписаться под каждым словом, что как
только ты начинаешь меняться – мир вокруг меняется тоже. В твою
жизнь приходят новые люди, приносят новые мысли, возможности,
мечты и цели. Главное – не упустить ветер перемен», – эти слова
автора можно считать и аннотацией, и напутствием для читателей.

59. Тарасова О. П’єси / О.Тарасова. –
Харків : ФІНАРТ, 2015. – 135 с.
Ольга Тарасова – Член Всеукраїнської
творчої спілки «Конгрес літераторів України» та
Міжрегіональної спілки письменників. Вона –
автор семи збірок поезії та прози, двох книг про
ляльок-мотанок,
численних
публікацій
в
альманахах і періодиці. Лауреат низки всеукраїнських
міжнародних літературних конкурсів.

і
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60. Туманова С.Ю. Квітка над
прірвою / С.Туманова. – Балаклія :
Балдрук, 2016. – 79 с. : іл.
Це – третя збірка поетеси.
Читач знайде полум’яну любов до рідної
землі, перлини народної мудрості, любов до
людини та небайдужість до людської долі, як і в
попередніх збірках («Чиста криниця» та «Вітер в Україні»).
Свій поетичний дар і своє сприйняття світу Світлана
Туманова вклала у надзвичайно близькі кожному з нас патріотичні
та ліричні рядки цієї збірки. «Квітка над прірвою» – це біль душі
українського народу, уславлення його сили духу та незламної волі.

61. Фишелева А.Я. Избранное /
А.Я.Фишелева. – Харьков : Права людини,
2016. – 158 с. : портр.
Книга состоит из 2 сборников «Города,
дороги» и «Дожди, деревья» и дополнена стихами,
не вошедшими в эти сборники. Поэзия Анны
Фишелевой (1923–2001) покоряет свежестью
взгляда
на
мир,
непредсказуемостью
ассоциативного мышления, глубиной чувств и изяществом формы.
Своеобразие еѐ стихов заключается в их живой и
убедительной достоверности, они внушают веру в подлинность
пережитого ею. Стихи говорят о боли потери любимого человека, о
трудностях контактов с близкими людьми, о несправедливости
устройства мира. Но в то же время, в них отчетливо звучит
восприятие Бога и вера в него.
Стихи из книги публиковались в израильской периодике и
вызвали большой интерес у читателей.

30

62. Шелковый С.К. Кровь, молоко :
проза жизни / С.Шелковый. – Харьков :
Майдан, 2010. – 259 с. : ил.
Автобиографическая проза известного писателя
Сергея Шелкового, автора многих книг и лауреата ряда
литературных премий, освещает главным образом события
пятидесятых-шестидесятых годов минувшего века.
Воспоминания рисуют живые характеры реальных людей,
дорогих автору, высвечивая в их человеческом поле и портретные
черты самого «художника в детстве и отрочестве».

63. Шелковый С.К. Свет безымянный
: стихи / С.Шелковый. – Харьков : Майдан,
2015. – 222 с.
В новую книгу С.Шелкового вошли стихи,
написанные за последние три года. Как и в
предыдущих сборниках, основной интонацией
автора остается лирико-философское осмысление
человека в самых разных изломах светотени его бытия.
И вопреки всем тревожным и жестоким испытаниям последних
лет стихи этой книги утверждают этическую константу поэта – его веру
в неиссякаемый и непредающий «свет безымянный».

64. Шелковый С.К. Эон : новые стихи
/ С.Шелковый. – Харьков : САГА, 2007. –
155 с.
«Эон» – это тринадцатая книга стиховстихий Сергея Шелкового. Еѐ корневая тема –
«Правитель-Время», хитросплетения Хроноса.
Само слово «Эон», поэтическое, томящее,
проникнутое дыханием эллинской философии и гностических
учений, завораживает, заколдовывает вселенскими ритмами. Эон –
мировой тысячелетний счет времен. Эон – выход за пределы
близорукого видения. Эон – страстный порыв к вневременному.
Эон – то, что мерцает как отблеск вечности во времени, прозревая
«за дальней памятью тончайшие слои»…
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65. Шкуратов Ю.Г. Хождение в науку
/ Ю.Г.Шкуратов ; Нац. акад. наук Украины,
Харьков. нац. ун-т им. В.Н.Каразина,
Радиоастроном. ин-т. – Харьков : ХНУ, 2013.
– 275 с., [28] л. ил.
Книга
написана
известным
ученымпланетологом в необычном жанре; она включает и
его мемуары, и размышления, и популярное описание научных
результатов, и исторические находки, и множество фотографий.
Книга состоит из четырех глав: (1) автобиографического
очерка, написанного очень живым языком, (2) раздела коротких, но
ярких рассказов, сюжеты которых взяты из жизни, (3)
исторического исследования, касающегося трех известных людей,
бывших любителями астрономии и (4) описания достижений
самого ученого, включая список его научных публикаций. Здесь
приведены также письма С.И.Сорина – руководителя известного в
советское
время
бакинского
астрономического
кружка,
воспитанником которого был автор, дневник советского художника
Г.С.Мелихова и несколько ранее не публиковавшихся писем
профессора
физики
Санкт-Петербургского
университета
Ф.Ф.Петрушевского.
Книга рассчитана на широкий круг читателей – от
студентов до сформировавшихся ученых и всех, кто интересуется
историей науки.
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БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ
66. Архів українських філологів
А.О.Білецького і Т.М.Чернишової у фондах
Інституту
рукопису
Національної
бібліотеки України ім. В.І.Вернадського :
біогр. дослідж., наук. кат. / Є.К.Чернухін
[та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України
ім.
В.І.Вернадського,
Ін-т
рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 303 с.
Пропонований каталог репрезентує архівну спадщину
видатних українських філологів-елліністів А.О.Білецького і
Т.М.Чернишової, що зберігається у фондах Інституту рукопису
Національної бібліотеки України ім. Вернадського. У виданні
представлені археографічні описання документів, що відображають
життєвий та творчий шлях фондоутворювачів, їхній науковий
доробок, листування тощо. Подано також описання документів, що
стосуються діяльності інших осіб, які формували наукове,
культурне та літературне тло епохи. Документи фонду можуть
слугувати ґрунтовною джерельною базою для багатовекторних
досліджень у галузі лінгвістики, епіграфіки, топоніміки, історії
мови та літератури, зокрема греків Південно-східної України.
Видання розраховано на широке коло дослідників та всіх,
хто цікавиться історією української науки та культури.

67. Винахідники
на
допомогу
інвалідам : бібліогр. покажч. описів
винаходів, корис. моделей до патентів
України та Рос. Федерації / Держ. закл.
«Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка»
; уклад.: В.Г.Прохорова, М.П.Черевко. –
Харків : ХДНБ, 2010. – 52, [11] с.
Покажчик містить описи винаходів та корисних моделей до
патентів України та Російської Федерації, що надійшли до ХДНБ
ім. В.Г.Короленка протягом 1997–2009 рр.
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Видання адресовано науковцям та винахідникам, лікарям та
інвалідам, працівникам науково-технічної та патентної інформації.

68. Книги военных лет (1941–1945): из
фонда научно-технической библиотеки :
библиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им.
Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». –
Харьков : ХАИ, 2015. – 83 с.
В результате оккупации Харькова армией
фашистской Германии многие предприятия и
организации были вынуждены покинуть город. Харьковский
авиационный институт был эвакуирован в г. Казань. Фонд библиотеки,
насчитывавший на тот момент около 98 тыс. документов, не смогли
вывезти, и он был полностью утрачен. В эвакуации для обеспечения
учебного и научного процессов библиотека приобрела 700 экз. учебной,
600 – научной и 50 – художественной литературы. После возвращения из
эвакуации, в апреле 1944 г., большую помощь в формировании фонда
оказали библиотеки авиационных и политехнических вузов страны,
научные организации, а также обязательный экземпляр литературы по
профилю института (был до 1949 г.), личные собрания книг от
профессорско-преподавательского состава института. Сейчас эта
литература составляет основу фонда редких и ценных книг (большую
часть составляют книги, изданные в 1945 г.).
Чтобы раскрыть это уникальное наследие, которое по праву
может быть отнесено к памятникам книжной культуры, был создан
библиографический указатель «Книги военных лет».
Издание представляет интерес для студентов, аспирантов,
преподавателей, научных работников.

69. Наукові праці І.І.Мечникова та його
харківських учнів у фонді Харківської наукової
медичної бібліотеки : друк. кат. / Комун. закл.
охорони здоров’я «Харків. наук. мед. б-ка». –
Харків : Вид-во Федорко, 2016. – 149 с. : іл.
Каталог
Нобелевському

присвячено
першому
лауреату
Слобожанщини,
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видатному вченому І.І.Мечникову та його харківським
послідовникам: С.І.Златогорову, С.В.Коршуну, В.І.Недригайлову –
засновникам харківської школи імунологів.
Каталог містить відомості про друковані наукові праці
І.І.Мечникова, його харківських учнів та літературу про І.І.Мечникова у
фонді КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека».
Видання розраховано на лікарів-імунологів, мікробіологів,
епідеміологів, інфекціоністів, студентів-медиків, істориків медицини,
краєзнавців та всіх, хто вивчає історію медицини, зокрема історію медицини
Харкова.

70. Ольга Григорівна Павлова –
історик, мистецтвознавець та музеєзнавець
: біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т ім.
В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ, 2015. – 31 с.,
[2] арк. іл.
Покажчик містить біографію та список
наукових праць доцента кафедри історіографії,
джерелознавства та археології Харківського
національного університету ім. В.Н.Каразіна О.Г.Павлової.
Видання може бути корисним для усіх, хто цікавиться
проблемами
мистецтвознавства,
історією
Харківського
університету, а також історією освіти на Харківщині.

71. Праці
викладачів
та
співробітників
Харківської
державної
академії культури (2009–2013) : бібліогр.
покажч. / Харків. держ. акад. культури. Бка. – Харків : ХДАК, 2015. – 347 с.
Цей
бібліографічний
покажчик
є
продовженням покажчика «Друковані праці
викладачів та співробітників Харківської державної академії
культури (2004–2008)» і містить бібліографічні описи друкованих
та електронних публікацій викладачів та співробітників ХДАК з
2009 по 2013 рр. Також відображені праці за 2008 р., відомості про
які надійшли після підготовки макету попереднього покажчика.
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72. Тетяна Миколаївна Безрукова –
педагог і краєзнавець : біобібліогр. покажч.
/
Харків.
держ.
наук.
б-ка
ім.
В.Г.Короленка. – Харків : ХДНБ, 2017. – 71
с. - (Краєзнавці Слобожанщини ; вип. 13).
У покажчику міститься інформація про
життя й творчий доробок краєзнавця, педагога
дошкільної освіти Т.М.Безрукової.
Видання містить бібліографічні описи книг і статей, що
вийшли друком у 1996–2016 рр.
Посібник призначено історикам, краєзнавцям, а також усім,
хто цікавиться історією Харківщини.

73. Труды сотрудников Национального
аэрокосмического
университета
им.
Н.Е.Жуковского «Харьковский авиационный
институт». 2000–2006 гг. Ч. 1 : библиогр.
указ.
/
Нац.
аэрокосм.
ун-т
им.
Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». –
[Б. м.], 2013. – 463 с.
Данный библиографический указатель создан с целью
отразить научное творчество преподавателей и сотрудников
университета, которые внесли большой вклад в развитие науки и
техники.
В указатель вошли сведения о диссертациях, монографиях,
научно-популярных изданиях, учебниках и учебных пособиях,
справочной литературе, публикациях в журналах и научных
сборниках,
тезисах
докладов
на
научных
форумах,
библиографических изданиях. Материал сгруппирован по видам
документов (документы одного вида – по годам издания) и
охватывает период с 2000 г. по 2006 г.
Издание представляет интерес для студентов, аспирантов,
преподавателей, научных работников.
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74. Труды сотрудников Национального
аэрокосмического
университета
им.
Н.Е.Жуковского
«Харьковский
авиационный институт». 2000–2006 гг. Ч. 2
: библиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им.
Н.Е.Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». –
[Б. м.], 2013. – 287 с.
Данный библиографический указатель создан с целью
отразить научное творчество преподавателей и научных
сотрудников университета, которые внесли большой вклад в
развитие науки и техники.
В указатель вошли сведения о диссертациях, монографиях,
научно-популярных изданиях, учебниках и учебных пособиях,
справочной литературе, публикациях в журналах и научных
сборниках,
тезисах
докладов
на
научных
форумах,
библиографических изданиях. Материал сгруппирован по видам
документов (документы одного вида – по годам издания) и
охватывает период с 2000 г по 2006 г.
Издание представляет интерес для студентов, аспирантов,
преподавателей, научных работников.

ВИДАННЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЇ
«ХАРКІВЩИНА» ХОУНБ
75. Бібліотечна тема на сторінках
періодичних видань : анот. тематикобібліогр. список за матеріалами період.
видань / Харків. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад. Н.Ю.Казанцева. – Харків : ХОУНБ,
2017.
Вип. 1-4.
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76. Календар знаменних і пам’ятних
дат Харківщини на 2018 рік : реком.
бібліогр. покажч. / Харків. обл. універс. наук.
б-ка ; уклад.: Л.М.Конопля, Л.О.Сашкова. –
Харків : ХОУНБ, 2017. – 80 с.
Універсальне
довідково-бібліографічне
видання «Календар знаменних і пам’ятних дат
Харківщини» видається ХОУНБ з 1977 р. Посібник містить
фактографічні і бібліографічні відомості про визначні події історії,
суспільно-політичного, 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 читачам пропонується
перелік визначних дат стосовно особистостей 2018 року. Зірочками
(*) позначені ті дати, до яких у третій частині подаються
інформаційні довідки та бібліографічні списки. У списках
рекомендовану літературу розміщено в логічній послідовності.
Видання рекомендовано бібліотекарям, які пропагують
краєзнавчу літературу, а також лекторам, вчителям та усім
читачам, що цікавляться краєзнавством.
Відбір матеріалу закінчено в серпні 2017 року.

77. Краєзнавча книга Харківщини
2016 : анот. каталог видань / Харків. обл.
універс.
наук.
б-ка
;
уклад.:
Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Харків :
ХОУНБ, 2017. – 57 с. : іл.
Анотований каталог інформує читачів про
книги краєзнавчого напряму видавництв та
поліграфічних підприємств регіону, а також про
друковані видання, присвячені Харкову й Харківській області, що
вийшли в Україні та надійшли до фонду РЦІ «Харківщина»
Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки протягом
2016 р. Покажчик є продовженням започаткованої у 2010 р. серії
«Краєзнавча книга Харківщини».
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У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації
до них (використані анотації із книг, запропоновані авторами
або видавництвом), подаються копії обкладинок.
Окремим
розділом
представлені
видання,
що
продовжуються, неопубліковані видання ХОУНБ. Для зручності
користування до каталогу створено допоміжний апарат («Іменний
покажчик», «Алфавітний покажчик назв», «Зміст»).
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи,
представникам органів державної влади та управління, керівникам
бібліотек, книгарень, працівникам бібліотек і музеїв, краєзнавцям,
науковцям, студентам та усім тим, хто цікавиться книжковою
продукцією та історією краю.

78. Наше захоплення як сенс життя, як
радість, як свято… : огляд. довідка / Харків. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад. Н.Ю.Казанцева. –
Харків : ХОУНБ, 2016. – 28 с. : іл.
Про роботу клубу квітникарів «Лілея», що
діє при відділі технічної та сільськогосподарської
літератури Харківської ОУНБ з 2008 р.

79. Нові
пам’ятники
історії
та
культури Харківської області : огляд.
довідка за матеріалами період. видань за
2016 р. та інтернет-ресурсів / Харків. обл.
універс. наук. б-ка ; уклад. Н.Ю.Казанцева.
– Харків : ХОУНБ, 2017. – 32 с.
80. Пам’ятники та меморіальні дошки,
відкриті у 2016 році в населених пунктах
Харківської області : огляд. довідка за
матеріалами період. видань та інтернетресурсів / Харків. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад. Н.Ю.Казанцева. – Харків : ХОУНБ,
2017. – 9 с. : фот.
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81. Пам’ятники та меморіальні
дошки, встановлені на Харківщині на
честь героїв АТО : огляд. довідка за
матеріалами період. видань та інтернетресурсів 2017 р. / Харків. обл. універс.
наук. б-ка ; уклад. Н.Ю.Казанцева. –
Харків : ХОУНБ, 2017. – 16 с. : фот.
У написанні використано матеріали
регіональних періодичних видань, що надійшли до фонду ХОУНБ
у 2017 р. та інтернет-ресурсів. Матеріал викладено у хронології
відкриття пам’ятних знаків.

82. Почесні громадяни м. Харкова,
2017 рік : біогр. довідка / Харків. обл.
універс.
наук.
б-ка
;
уклад.
Н.І.Грайворонська. – Харків : ХОУНБ,
2017. – 11 с. : фот.
Відомості
про
звання
«Почесний
громадянин
м.
Харкова»,
статистика
нагородження; інформація про нагороджений у цьому році
В.М.Алтухова, М.О.Вераксу, І.Ф.Малицького, В.Ю.Мисика.

83. Почесні громадяни Харківської
області, 2017 рік : біогр. довідка / Харків.
обл. універс. наук. б-ка ; уклад.
Н.І.Грайворонська. – Харків : ХОУНБ,
2017. – 12 с. : фот.
Відомості
про
звання
«Почесний
громадянин
Харківської
області»
та
нагородження; інформація про нагороджений у цьому році
Л.О.Бєлову,
А.П.Гетьмана,
В.М.Лісового,
В.В.Попова,
В.Г.Суботіна.
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84. Про культурне співробітництво
Харківської області із зарубіжними
країнами : інформ. довідка за матеріалами
преси та інтернет-ресурсів / Харків. обл.
універс.
наук.
б-ка
;
уклад.
Н.Ю.Казанцева. – Харків : ХОУНБ, 2017.
Вип. 1-4.

85. Робота закладів культури та
мистецтва Харківщини на сторінках
періодичних видань : оперативна інформ. /
Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.
Я.В.Стародубцева. – Харків : ХОУНБ,
2017.
Вип. 1-24.

86. «Сніжний барс» або Прогулянки
по вертикалі: (Легендарному альпіністу
Сергію Бершову – 70) : біобібліогр.
посібник / Харків. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад. Н.І.Грайворонська. – Харків :
ХОУНБ, 2017. – 59 с.
Видання
містить
довідкову
та
бібліографічну інформацію про життєвий шлях
сучасного харківського альпініста, заслуженого майстра спорту,
тренера збірної України з альпінізму, майстра спорту
міжнародного класу, триразового підкорювача Евересту,
«Сніжного барса», віце-президента Федерації альпінізму і
скелелазіння Харківської області, почесного громадянина Харкова
Сергія Ігоровича Бершова.
Посібник розраховано на краєзнавців, спортсменів, а також
усіх, кого цікавить історія та розвиток альпінізму та скелелазіння
на Харківщині.
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87. «Храм» астрономії: 60 років
Харківському планетарію : бібліогр.
покажч. / Харків. обл. універс. наук. б-ка ;
уклад. Л.О.Сашкова. – Харків : ХОУНБ,
2017. – 42 с.
Покажчик містить фактографічну та
бібліографічну
інформацію
про
діяльність
Харківського планетарію за період 1957–2017 рр.
Видання буде корисним для всіх, хто цікавиться
астрономією, космонавтикою, уфологією та краєзнавством.
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