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 Побочный В.И. Луганщина. - Луганск: Янтарь, 2005. - 

208 с. 
Иванцов К. Гордость и боль моя - "Молодая гвардия". 

- Луганск: Янтарь, 2005. - 412 с. 
Тематические издания «Луганщина: летопись Великой 

Отечественной войны» Владимира Побочного и «Гордость и 
боль моя – «Молодая гвардия» Кима Иванцова заняли свое 
достойное место в фондах нашей библиотеки. Выпуск книг 
посвящен 60-летию Великой Победы. По мнению самих 
авторов, их труды полезны, прежде всего, потому, что 
достоверно отображают события, которые происходили в 
годы Великой Отечественной войны на территории 
Луганской области. 

Исследованию деятельности «Молодой гвардии» Ким 
Иванцов посвятил около шестидесяти лет, а Владимир 
Побочный, чтобы максимально правдиво отобразить тему 
Великой Отечественной войны, немало времени провел в 
различных архивах.  

Обе книги были выпущены издательством «Янтарь» 
на средства областного Совета.  

 
 

 
 

Скрипник Л.Г. Власні імена людей. - К.: Наук. думка, 
2005. – 334 с. 

У Словнику-довіднику подаються офіційні імена, 
уживані в Україні,та їх варіанти,включено відомості про їх 
походження,правила правопису українських і російських 
прізвищ. Імена ілюструються уривками з 
поетичнихтворів,народних пісень тощо.  

Видання сувенірне.  
 

 

ЧУХЛІБ Т. В. Гетьмани і монархи. Українська держава 
в міжнародних відносинах 1648—1714 рр. (видання друге, 
допрацьоване). — К.: Арістей, 2005. — 640 с.  

У книзі на основі багатого джерельного матеріалу із 
залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної 
науки розкривається міжнародно-політичний статус 
Української козацької держави у другій половині 17 — на 
початку 18 ст. Через призму відносин гетьманських урядів з 
володарями Речі Посполитої, Московської держави, 
Османської імперії, Кримського ханства, Шведського 
королівства, Молдавського князівства та інших країн 
висвітлюються головні напрями тогочасної вітчизняної 
зовнішньої політики.  

Видання розраховане на дипломатів, науковців, 
викладачів, студентів, військовослужбовців, усіх, хто 
цікавиться історією козацької України та її міжнародних 



відносин.  
 

 

Павличко Д. Українська національна ідея. - 
К.:ОСНОВИ, 2004. - 772 с. 
 

"Українська національна ідея" - збірник політичної 
публіцистики відомого письменника, громадського діяча й 
політика Дмитра Павличка, що охоплює період від 1987-го 
до 2003р. Боротьба проти русифікації і за радянських часів,і 
в умовах незалежної України - один із провідних мотивів 
книжки. Перебуваючи в центрі революційних подій, 
ознаменованих проголошенням Української держави, 
Дмитро Павличко подає важливі свідчення і документи, що 
розкривають складний історичний процес пробудження й 
розвитку національної свідомості нашого народу, аналізує 
досягнення й помилки патріотичних сил у період 
становлення української державності. Українську 
національну ідею подано не лише в історичному плані, а й в 
аспекті завдань, які стоять нині перед політичними силами, 
що прагнуть побудувати демократичну, зорієнтовану на 
Європу Українську державу.  
 

 

Зеров М. Українське письменство. - К.:ОСНОВИ, 2003. 
- 302 с. 

У виданні вперше зібрано більшу частину праць із 
літературознавства та історії нашого письменства, що 
вийшли з-під пера Миколи Зерова (1890-1937) - видатного 
українського вченого, поета і перкладача, чий творчий 
доробок, за словами Євгена Сверстюка, залишається 
монолітним і дорогоцінним уламком храму української 
культури.  
 

 

Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ ст. - К.: 
Либідь, 2004. - 440 с. 

У книзі розкриваються особливості розвитку 
української ікони від хрещення Київської Русі до нашого 
часу. Дається періодизація історії ікономалювання, 
висвітлюються перебіг стилів і характерні риси української 
ікони, які відрізняють її від інших ікономалярських 
національних шкіл, аналізуються осередки та школи 
ікономалювання. Значна увага приділяється продовженню 
національних ікономалярських традицій у діаспорі.  

Для мистецтвознавців та всіх тих, хто цікавиться 
розвитком української духовної традиції. 
 

 Головко С.И. Специалист: Образование, 
компетентность, новаторство. - М.: Либерея-Бибинформ, 
2005. - 144 с. 

В пособии проанализированы теоретические аспекты и 
опыт профессиональной подготовки специалистов 
библиотечной отрасли в условиях непрерывного 
образования. Описаны продуктивные технологии 
применения активно-диалоговых, интерактивных и иных 
современных способов и приемов обучения в высшей школе 



и в системе поствузовского образования. Характеризуются 
пути формирования профессиональной компетентности, 
психолого-коммуникативных, нравственно-эстетических 
качеств библиотекаря-профессионала, способствующие 
раскрытию его творческого потенциала. Рассматривается 
большой круг мероприятий по стимулированию 
инновационного творчества сотрудников библиотек. Книга 
адресована преподавателям и студентам вузов и колледжей 
культуры и искусств, а также библиотекарям-практикам, 
методистам, организаторам системы непрерывного 
профессионального образования. 

  

Романцов В.О. Українці на одвічних землях (ХYIII - 
початок ХХI століття). - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2005. - 200 с. 

У книжці на основі використання досліджень відомих 
українських та російських науковців, матеріалів першого 
загального Всеросійського перепису населення 1897 p., 
ревізій, які проводила Російська імперія у XVIII - XIX 
століттях, а також усіх загальних переписів населення за 
часів колишнього СРСР - 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 і 
1989 pp. і Всеукраїнського перепису населення, проведеного 
5 грудня 2001 p., розглядається розселення українського 
етносу на своїх споконвічних землях і за їхніми межами 
протягом останніх трьох століть. Основна мета книжки — 
показати, що впливало на кількість населення, які були 
зміни в його національному складі та в інших демографічних 
процесах (народжуваність, смертність, природне зростання 
населення тощо).  

 

 

Пісенний вінок. - К.: Криниця, 2005. - 288 с. 
«Пісенний вінок» - бо пісні в цій книзі пов’язані, мов 

квіти у вінку, природним розмаїттям весни, відтінки 
сердечних переживань: радощі і смуток, спогади і мрії, 
розчарування й надії, веселі жарти і героїчні пориви, 
трагічне й іронічне часто звучать на сторінках, що поруч.  

Алфавітне розташування основної частини пісень 
виявилося найзручнішим, в чому упорядник упевнився, 
багато років користуючись рукописом, доповнюючи і 
вдосконалюючи його за своїми уподобаннями. Святкові, 
історичні, урочисті, найлегше при нагоді відшукати, 
розмістивши їх саме в алфавітному порядку.  

Пісні не виділяються за жанрами, тематикою чи за 
будь-якою класифікацією пісень, що відомі як народні 
здавна і в наш час.  

У «Пісенному вінку» подано основні, найкращі, 
наймелодійніші нотні записи і тексти пісень, які в сучасних 
популярних збірниках часто побутують у різних 
інтерпретаціях. 

 
 
 
 
 


