Запрошення до прочитання

Книжковий дар золотоверхого Києва для москвичів
Під час Днів Києва в Москві, що відбулися минулого місяця,
фонд нашої Бібліотеки поповнився великою добіркою нових
книг, переданих Київською центральною міською публічною
бібліотекою імені Лесі Українки. Щедрий книжковий дар від
столиці України нараховує 222 літературно-художніх, науковопопулярних та наукових, зокрема, краєзнавчих видань,
довідників, словників, енциклопедій, музичних збірників,
альбомів тощо.
Всі вони представлені у постійно діючій експозиції нових
книжкових надходжень, розміщеній в читальній залі та в
абонементі, й викликають жвавий інтерес відвідувачів БУЛ.

Серед тих книг, зокрема, — тритомний «Щоденник» Олеся Гончара (2008 р.), «Вибране»
Миколи Зерова (2011 р.), вибрані твори Клима Поліщука, Олекси Слісаренка, Михайля
Семенка, Богдана-Ігоря Антонича,Майка Йогансена, поетичні книги Ліни Костенко «Річка
Геракліта» (2011 р.), «Мадонна перехресть» (2011 р.), її ж актуальний роман «Записки
українського самашедшого» (2012 р.), нещодавно відзначений престижною премією
«Ангелус» роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» (2012 р.), книги
талановитого прозаїка із Закарпаття Мирослава Дочинця «Лис у винограднику» (2010
р.) «Хліб і шоколад» (2011 р.), «Дами і Адами» (2011 р.) «Вічник» (2012 р.), роман
Володимира Лиса «Століття Якова» (2012 р.), що здобувся на чимало захоплених відгуків
літературної критики , нові видання творів Дмитра Павличка, Павла Загребельного, Івана

Драча, Валерія Шевчука, Юрія Щербака,
Віталія Коротича, Марії Матіос, Василя
Шкляра, Оксани Пахльовської, Люко
Дашвара, Романа Іваничука, Марини та
Сергія Дяченків, Андрія Куркова, Дзвінки
Матіяш та інших сучасних авторів.
Привертають читацьку увагу шанувальників
красного письменства й чудово оформлені
нові видання творів Івана Котляревського,
Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі
Українки, Ольги Кобилянської, Богдана
Лепкого та інших класиків української
літератури, антологічні збірники «25
українських поетів на вигнанні» (2012
р.), "Розстріляне Відродження. Золоті рядки
української репресованої поезії» (2009 р.),
«Розстріляне Відродження. Золоті рядки
української
репресованої
драматургії»
(2009 р.), тритомник Івана Дзюби «З
криниці літ».
Для тих, хто цікавиться історією України, в
нагоді стануть книги «Сила м'якого знака,
або Повернення Руської правди» (2011 р.),
«Україна. Процеси націотворення» (2011
р.), «Українки в історії. XX-XXI століття»
(2012 р.), монографії С. Литовченка
«Історія земель українських» (2008 р.) , Н.
Яковенко «Українська шляхта з кінця ХІV
до середини XVII ст.» (2008 р.), В. Смолія,
В.
Степанкова
«Петро
Дорошенко.
Політичний портрет» (2011 р.) та ін.
Унікальну за популярно викладеним
пізнавальним
ресурсом
українознавчу
колекцію складають щедро ілюстровані
видання серії «Невідома Україна», що
побачили світ в інформаційно-аналітичній
агенції «Наш час»: М. Відейко, «Шляхами
трипільського світу» (2008 р.), М.
Скржинська, «Античні свята в містах
Північного Причорномор'я» (2011 р.), Ю.
Глушко, Омріяна країна дітей Одина»
(2008 р.), М. Єльников, «Золотоординські
часи на українських землях» (2008 р.), В.
Вечерський «Гетьманські столиці України»
(2010 р.), А. Івченко, «Найвидатніші храми
України»
(2010 р.),
О.
Крижановська,
"Таємні
організації:
масонський рух в Україні» (2009 р.) та ін.

Шанувальники
українського
музичного
мистецтва,
фольклору,
мабуть, порадіють таким
виданням як «Українські
народні пісні та танці в
обробці Миколи Різоля»
(2011
р.),
пісенним
збірникам
«Золоті
українські народні пісні»,
укл. Н. Чаморова (2011
р.), «Цвіте терен», укл. О.
Саратський (2012 р.),
«Зацвіла в долині червона
калина», укл. Б. Фільц
(2007 р.), «Стрілецькі пісні
на фортепян зі словами»,
укл. Я. Вінцковський
(2009 р.), а також «Твори для бандури в супроводі фортепіано». Вип. 1 (2009 р.),
«Українська фортепіанна музика» ,Ч. 3 (2010 р.), «Вибрані твори для чоловічого хору»
(2011 р.).
Фонд БУЛ поповнився чудовими словниковими виданнями,
підручниками та посібниками, що стануть у пригоді тим, хто
вивчає
українську
мову.
Бібліотекарям відрадно бачити, як уже з виставкової експозиції
нових надходжень читачі забирають книги для домашнього
прочитання.
ЩИРО ДЯКУЄМО НАШИМ ДАРУВАЛЬНИКАМ!
Й поспішаймо стати першими, хто зазнає читацької втіхи й
навіть насолоди від щедрих книжкових дарів золотоверхого
Києва!
Зробити читацьке замовлення на видання, що вже,
можливо, зацікавили Вас, можете, зателефонувавши за
номером: 8495 631-40-95.
На фото Тетяни Мунтян: із книг, переданих до БУЛ
Київською центральною міською публічною бібліотекою
імені Лесі Українки

Прес-служба БУЛ

