
Нові надходження

Вояковський  Д. Моментальні  кордони  в  Європі  без
кордонів  /  Даріуш  Вояковський ;  пер.  З  польск.
В. Ф. Саган. – 2-ге вид., доповн. – К. : Ніка-центр, 2015. –
320 с.
 Українське  видання  монографії  відомого  польського  соціолога,
професора  Даріуша  Вояковського  присвячене  актуальній  проблемі
співвідношення  між  територіальними  кордонами  і  ментальними
границями в Європі. 

Автор  розвиває  і  поглиблює  сучасні  підходи  до  осмислення
вузлових  аспектів  загального  дискурсу  європейської  ідентичності  у
контексті  геополітичних  змін  і  трансформаційних  зрушень  останніх
двох десятиліть, порушує питання про наявність і співвідношення меж
між  кордонами  територіальними  і  границями  свідомісними,  даючи
відповідь на користь збереження територіальних кордонів національних
держав  і  відповідних  ментальних  вимірів,  незважаючи  на  посилення

тенденцій до глобалізації та космополітизації у сучасній Європі. При цьому вихідним пунктом
для польського науковця є соціологічно-антропологічний підхід – спроба поглянути на глобальні,
континентальні та локальні зміни з перспективи суспільних груп і мікроструктур у кордонах
європейських держав і насамперед Польщі й інших країн Центрально-Східної Європи. 

Для соціологів, істориків, політологів, філософів, європеїстів, міжнародників, а також
усіх,  хто  цікавиться  проблемами  теорії  та  практики  європейської  інтеграції.  
 

РЯБЧІЙ  І. «Двічі  по  десять :  обличчя і  голоси  /  Збірка
інтерв’ю – Львів : Видавництво Анетии Антоненко, 2015.
– 240 с.

Хто кого  переговорить?  Десять  тамтешніх  чи  десять
тутешніх? Письменники з Бельгії, Франції та Швейцарії чи наші
літературні діячі? Впродовж  кількох  років  український
журналіст,  перекладач  і  критик  Іван  Рябчій  випитував
найцікавіше у впливових постатей європейської  та української
літератури.  До  книжки  увійшли  як  доволі  давні  та  рідкісні
розмови, так і нові, зроблені спеціально для цього видання. 

Іваничук Р. І. Вогненні стовпи : тетралогія /  Р. Іваничук ;
худож. – оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків : Фоліо,
2015. – 507 с. – (Історія України в романах)
     Роман відомого письменника – спроба правдиво розповісти читачеві
про  одну  з  найскладніших  і  найсуперечливіших  сторінок  минулого
країни.  Це перший в  Україні  художній твір про історію Української
повстанської  армії.  Історію  боротьби  і  трагедії  народу,  відданості
рідній землі та зради, честі і безчестя, історію, що є такою, якою вона
є. 



Литовченко  Т.  І.  Шалені  шахи  /  Т.  Литовченко,
О. Литовченко ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Х. :
Фоліо, 2015. – 315 с. 
       Новий  істричний  роман.  Що наше життя? Гра!  Для  одних  –
карколомна  шахова  партія,  для  інших  – протиборство  держав  і
князівств, владних осіб та спадкоємців величезних станів, католиків та
православних. Настав час розпочинати чергову партію. 
       У великій грі життями, немов живі шахові фігури, зійшлися князі
Василь-Костянтин  Острозький  і  Дмитро  Сангушко,  княгині  Беата
Костелецька-Острозька  і  Гальшка  Острозька,  очільники  перших
козацьких повстань Криштоф Косинський і Северин Наливайко зі своїм
братом Дем’яном, королі Стефан Баторій і Сигізмунд ІІІ Ваза, королева
Анна Ягеллонка, полководець Станіслав Жолкевський. 

 Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська 
літературна дискусія 1920-х років / М. Шкандрій ; пер. з 
англ.. Т. Цимбала. – 2-ге вид. – К. :Ніка-Центр, 2015. – 384 с.
         Книжка  канадського  славіста,  професора  Манітобського
університету  Мирослава  Шкандрія  –  перша  й  наразі  єдина  західна
монографія, присвячена знаменитій літературній дискусії 1925–1928 рр.,
одному з  центральних епізодів  інтелектуальної  історії  України ХХ ст.
У книжці розглянуто драматичні мистецькі події та бурхливі ідеологічні
дискусії  про  культуру  й  ідентичність  за  часів  короткого  «червоного
ренесансу», що передував репресіям 1930-х років. Спираючись на чималий
корпус тогочасної періодики, Мирослав Шкандрій докладно проаналізував
і  елеґантним  стилем  виклав  літературні  й  політичні  настанови
українських  письменників,  взаємоворожих літературних  організацій  та
українських націонал-комуністів. Книжка містить також хронологію та

бібліографію полемічних текстів і може служити своєрідним довідником з літературної дискусії,
початковою точкою дальших досліджень.

Видання розраховане на літературознавців,  істориків,  студентів  гуманітарних факультетів
та всіх, хто цікавиться історією української літератури.

 Данцінг  Шарль.  Навіщо  читати.  Есеї  /  Переклад  з
французької  мови  З.  Борисюк.  –  Львів  :  Видавництво
Анетии Антоненко, 2015. – 216 с.
         Читання не суперечить життю. Воно  – саме життя, життя
значно  серйозніше,  не  таке  жорстоке,  не  таке  фривольне,  значно
триваліше,  більш  горде  і  менш  марнославне,  досить  часто  з  усіма
слабкими сторонами гордості, сором’язливістю, мовчанням, відступом. В
утилітарності  світу  воно  підтримує  відстороненість  на  користь
мислення. Читання нічому не служить. Саме тому воно така велика річ.
Ми читаємо власне тому, що воно нічому не служить. Поради,  прояви
ніжності,  уїдливі  зауваження  та  концепція  читання  як  «брата
літератури», вони обоє крокують поруч у боротьбі з часом.
             Це – філософія читання, яка змушує дивуватися, захоплюватися
та  аплодувати;  породжуючи  лише  одне  прагнення:  (її)  перечитати.  



Антологія української фантастики XIX ст. / Упорядник  
Ю. Винничук. – К. : КЕТС, 2015. – 608 с.
          Готична, або романтична, фантастика в Україні виникла на
основі давньої української літератури і народної міфології. Романтики
захоплювалися казками й містикою, і згодом міфічні істоти заполонили
українську поезію і прозу. Українська народна демонологія набула такої
популярності,  що захопила не  тільки українських,  а  й російських  та
польських письменників. Але ані в Росії, ані в Польщі не існувало такого
багатства  міфологічних  образів  і  сюжетів.  Класична  фантастична
проза  в  кожній  європейській  літературі  виглядає  по-різному.
Особливістю  ж  слов’янських  літератур  є  те,  що  надприродне
зображується  з  великою  дозою  гумору  і  тяжіє  до  фольклорного
тлумачення фантастичних подій та образів.

           У цій книжці українську фантастичну прозу ХІX – ХХ сторіч представляють мало відомі
твори  Івана  Барщевського,  Михайла  Чайковського,  Івана  Бороздни,  Миколи  Костомарова,
Євгена  Згарського,  Наталі  Кобринської,  Івана  Франка,  Івана  Липи,  Гната  Хоткевича  та
багатьох інших авторів.   
 

Скляренко  В.  М.  Література  України  :  для  дітей
середнього  шкільного  віку  /  В.  М.  Скляренко,
Я. О. Батій ; худож.-оформлювач Л. Д. Киркач. - 319 с. :
іл.
          Ця книга стане в нагоді учням середньої школи та взагалі тим,
хто цікавиться  літературою  нашої  держави.  Бо  творчі  здобутки
українських  майстрів  слова  – як  минулого,  так  і  сучасності  –
заслуговують  на  більше,  ніж  відсторонена  повага  та  швидке
перегортання сторінок підручників.
          Це видання розповідає не тільки про творчість україномовних
письменників  нашої  Батьківщини  та  української  діаспори,  а  й
російськомовних  авторів,  життя  й  творчість  яких  пов’язана  з
Україною, зокрема Шолом-Алейхема, М. Булгакова, Б. Чичибабіна та
інших.  Особлива увага була приділена давньому періоду мистецтва
слова, оскільки саме він не дуже широко освітлюється в підручниках.

                                

Дзюба  І.  М.  У  літературі  й  навколо  :  З  боргів  давніх  і
новонабуваних /  І. Дзюба. – К. : Либідь, 2015.- 424 с.    
      Колишніх «шістдесятників», мабуть, не буває. Тож автор цієї книжки
чимало років поспіль щиро переймається проблемами, котрі часто-густо
виходять за межі літературні, наближаючись до масштабних буттєвих
узагальнень.
      Для широкого читацького загалу.

              



Костюкович  О. О.  Їжа  –  італійське  щастя  /
О.  Костюкович ;  пер.  В. Б.  Чайковський ;  худож.-
оформлювач  Г.  В.  Кісель.  –  Харків :  Фоліо,  2015.  –
431с. : іл.

У 2006 році  у  Москві  та  Італії  одночасно  вийшла  книжка
Олени  Костюкович  «Їжа.  Італійське  щастя»,  що  тоді  ж  була
нагороджена в Москві премією Союзу рестораторів, а в Італії  —
премією  Союзу  книготорговців  «Банкарелла».  Цей  твір  було
опубліковано в 13 країнах: Китаї, Сербії,  США, Канаді, Австралії,
Великої  Британії,  Іспанії  та  інших.  В  Україні  книжка  виходить
уперше. До українського видання автором було написано спеціальну
передмову,  перероблено  текст,  внесені  оновлені  дані.  
          Ця книжка, матеріал до якої збирався протягом 10 років у всіх

регіонах країни, знайомить читачів з італійською кухнєю. Книжка призначена тим, хто вивчає
Італію, і допоможе зрозуміти країну та її людей через універсальний кулінарний код.

 
Скорульська  Р.  Микола  Лисенко.  Дні  і  роки  /
Р.  Сокорульська,  М.  Чуєва.  –  Київ  :  Муз.  Україна,
2015. – 744 с. 
 Пропоноване видання включає як широко відому, так і досі не
введену в обіг інформацію про життя, творчість та громадську
діяльність М. В. Лисенка, зібрану за 30 років науковцями Музею
Миколи Лисенка.

Видання розраховане на викладачів та студентів середніх
та  вищих  навчальних  закладів  гуманітарного  профілю,
дослідників  української  музики,  театру,  історії  мистецтв  та
загальної  історії  України,  а  також  на  найширші  кола
шанувальників вітчизняної культури.

 

Корнійчук  В.  Марія  Заньковецька.  Світова  велич
генія національного : мистецтвознавче дослідження /
В. Корнійчук ; передм. Л. І.  Андрієвського. – Київ :
Криниця, 2015. – 496с. : іл.
          Марія Заньковецька (04.08.1854–04.10.1934)  – геніальна
українська актриса, одна із знакових постатей в сузір'ї звершень
світової  театральної  культури.  Автор  вперше  дослідив
психологічні  особливості  творчості  актриси,  проникнув  у
таємниці її  сугестивно-гіпнотичного впливу на глядача, всебічно
відобразив  його  у  своїх  роздумах,  а  також,  використовуючи
спогади  сучасників  та  кращі  здобутки  новітніх  дослідників,
розкрив  особливості  її  виняткового  і  дивовижного  обдарування,
колосальний арсенал сценічних виражальних засобів.

Ця книга допомагає осягнути чари акторського генія Марії
Костянтинівни  Заньковецької  – неперевершеної  зірки

національного  українського  театру  на  зламі  двох  епох,  вікопомних  для  світової  історії  та
історії України, засвідчує її визначний внесок в українське театральне мистецтво.

http://historybooks.com.ua/PicPod/6732.jpg


Коробка  Т.  В  ефірі  Хор  Українського  радіо  /
Т. Коробка. – Київ : Муз. Україна, 2015. – 176 с.
          Книга «В ефірі Хор Українського радіо» вперше висвітлює
історію провідного хорового колективу нашої держави. Понад
80 років активної творчої діяльності, постійна присутність в
ефірі  найпопулярніших  засобів  масової  інформації  тисячі
записів  до  «Золотого  фонду»  національної  мистецької
спадщини, яскраві концертні виступи, специфіка професійного
студійного  колективу  – все  це  феномен  Хору  Українського
радіо. 
         Авторка розкриває багато нових, досі невідомих фактів з
історії хору, динамічно й цікаво розповідає про його виконавську
творчість,  резюмує  значення  діяльності  колективу  в  житті
держави  та  кожного  українця.  Видання  розраховане  на
професійних  музикантів,  студентів  мистецьких  навчальних
закладів,  широке  коло  шанувальників  хорової  музики  і  всіх

небайдужих до історії та культури України.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             

Марголіна І.  Є.  Оповиті  серпанком забуття.
Живопис  українських  художників  у
Кирилівській  церкві  /  І.  Марголіна.  –  К.  :
Либідь, 2015. – 144с., іл.
           Книжка відомої київської дослідниці присвячена
належно  не  вивченому  й  не  оціненому   живопису
видатних  і  малознаних  українських  митців  ХІХ  ст.  в
Кирилівській церкві. 
        Містить нові матеріали, документи, факти, цікаві
гіпотези щодо творчості у цьому храмі І. Селезньова,
Х. Платонова, С. Гайдука, М. Климанова, М. Кузнецова
та інших митців,  доробок яких досі  залишався в тіні
шедеврів М. Врубеля. Видання багато ілюстроване. Для
широкого читацького загалу.

Попович  М.  В.  Кровавый  век  /  М.  Попович;
худож.-оформитель Е. Д. Кононученко. – К. : Кордон, 2015.
– 990 с. : ил.
      Книга  «Кровавый  век»   посвящена  ключевым  событиям  ХХ
столетия,  начиная с  Первой мировой войны и заканчивая концом так
называемой  "холодной  войны".  Автор,  более  известный  своими
публикациями  по  логике  и  методологии  науки,  теории  и  истории
культуры,  стремился  использовать  результаты  исследовательской
работы  историков  и  культурологов  для  того,  чтобы  понять  смысл
исторических событий, трагизм судеб мировой цивилизации, взглянуть
на ход истории и ее интерпретации с философской позиции. Обращение
к  беспристрастному  рациональному  исследованию  не  обязательно
означает  релятивизм,  потерю  гуманистических  исходных  позиций  и
понимание человеческой жизнедеятельности как «вещи среди вещей». 



 
Нікітенко,  Н.  М.  Бароко  Софії  Київської  /
Н. Нікітенко. – К. : Либідь, 2005. - 271 с. : іл.

Софія  Київська  перебуває  в  епіцентрі  національної
історії впродовж більш як тисячоліття.  Софію традиційно
розглядають як києворуську пам’ятку, проте вона є також
унікальним  історичним  джерелом  щодо  доби  Бароко.
Авторка  відкриває  читачеві  Софію  Київську  в  незвичному
ракурсі  –  як  грандіозну  пам’ятку  цієї  доби,  пов’язаної  з
доленосними  для  народу  України  періодами  Могилянського
відродження  і  розбудови  національної  держави  –
Гетьманщини.  Книжку  багато  ілюстровано:  тут  і  види
архітектурного комплексу Софії, і зразки її монументального
та станкового живопису, і раритети собору…. Для широкого
читацького загалу.
                                         

«Згадайте,  братія  моя...»  :  Київ  Тараса  Шевченка  /
Т. Чуйко [та ін.] ; [перед. слово Д. Стуса]. – К. : Либідь,
2015. - 256 с. : іл., портр.

Які особистості оточували Тараса Шевченка під час його
приїздів до Києва – міста, котре він щиро любив та оспівував як
поет  і  художник?  Близько  40  нарисів  розкривають  життєвий
шлях тих, кому випало бути друзями, колегами, а то й недругами
національного  генія.  Численні  ілюстрації  дають  уявлення  про
тодішнє обличчя Києва.   Для широкого загалу.
 


