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Книжкові новинки рідного краю : інформ. список для організаторів
дитячого читання. Вип. 6 / Миколаївська обл. б-ка для дітей ім.
В. О. Лягіна ; уклад. Л. Г. Шевцова. – Миколаїв, 2020. – 18 с.
Інформаційний список літератури «Книжкові новинки рідного краю»
знайомить з продукцією миколаївських видавництв, яка надійшла до
Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна у липні –
грудні 2020 року.
Матеріал розміщений у таких розділах:
Історія і сьогодення Миколаївщини
Археологія
Освіта
Природничі науки
Медицина
Мистецтво
Проза та поезія
Для маленьких читачів
У межах кожного розділу публікації подано в алфавіті авторів або
назв.
Ознайомитися з книгами краєзнавчої тематики можна як в читальній
залі, так і на абонементі нашої бібліотеки, є що почитати як маленьким,
так і дорослим читачам.
Періодичність – один раз на півріччя.
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Історія і сьогодення Миколаївщини
Білик, Б. Вітрила слави = Sails of Glory : [істор.докум. вид.] / Б. Білик, В. Білий. – Миколаїв : ФОП
Швець В. М., 2019. – 240 с. : іл., фото. – Текст: укр.,
англ., рос.
Протягом багатьох віків Очаків, Кінбурн, Херсон,
Миколаїв були свідками історичних подій, які
відбувалися на теренах нашого історичного краю в
багаторічній боротьбі за Чорне море.
У розділі «Миколаїв - столиця кораблебудування
України» є історична розповідь про Миколаївський
національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. За
свою 100-річну історію в університеті підготовлено понад 100 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування.
Горбуров, Е. Г. Николаев в Восточной
(Крымской) войне 1853-1856 гг. : неизвестные
архивные документы = Nikolaev during the Eastern
(Crimean) War 1853-1856 : unknown archival
documents / Е. Г. Горбуров, Л. Л. Левченко,
Е. В. Беляева. – Николаев : Илион, 2020. – 440 с. : іл.
У книзі публікуються раніше не відомі
документи
з
фондів
Державного
архіву
Миколаївської області про події, що відбувались у
Миколаєві в період Східної (Кримської) війни 18531856 рр. Представлені фотографії нагород і
артефактів, що стосуються історії того часу.
Видання розраховане на істориків-дослідників, краєзнавців,
викладачів, студентів, усіх тих, хто цікавиться історією Східної
(Кримської) війни 1853- 1856 рр. та міста Миколаєва.
Губская, Т. Н. Потомкам славных фамилий.
Иностранцы в Николаеве = To the Descendants of
Noble Families. Foreigners in Mykolaiv : [истор.краев. изд.] / Т. Н. Губская ; пер. Р. Бужиков. –
Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2019. – 140 с. :
ил. – Текст: рус., англ., укр.
У книзі вперше в миколаївському краєзнавстві
згадані носії іноземних прізвищ, які брали участь у
заснуванні та розвитку м. Миколаєва з кінця XVIII
століття.
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Серед них – адмірали і письменники, заводчики і купці, священики і
лікарі, інженери. Багато з них брали участь в роботі консульств, велика
частина могил іноземців збереглася на території Миколаївського
некрополя. Текст супроводжується додатками і списком згаданих імен.
Денисюк, Н. І. З любов’ю до рідного краю:
населені пункти Веселинівщини : [літ.-худож. вид.]
/ Н. І. Денисюк. – Миколаїв: Видавець ФОП
Швець В. М., 2020. – 240 с.
Книжка «З любов’ю до рідного краю: населені
пункти Веселинівщини» – це нова пошукова робота
Ніни Денисюк з історії та сьогодення кожного з
поселень Веселинівського району Миколаївської
області. Видання містить історичні факти про
заснування та назви населених пунктів, тут
наводиться чимало архівних даних та деякі
спогади старожилів. У кінці книги додаються
карти різних історичних періодів Веселинівщини.
Желдоровский, Женя. Шпана послевоенная : цикл
«Дети Холодной войны» / Ж. Желдоровский. – Николаев :
Изд-во Ирины Гудым, 2020. – 76 с. : іл.
Книга циклу «Діти холодної війни» представляє собою
своєрідну
коротку
енциклопедію
неформального
молодіжного життя в місті Миколаєві у 50-х - 70-х
роках. Закони вулиці, світогляд людей поза межами
офіційної ідеології, ігри і захоплення молоді, кримінал,
боротьба територіальних молодіжних об'єднань, деталі побуту тих
часів – все зібрано в цій книзі.
Лагошняк, О. Я. Південний Буг: від козацьких
переправ до сучасних мостів : [наук.-попул. вид.] / О.
Я. Лагошняк. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 356 с.
Одна з найбільших водних артерій нашої країни –
Південний Буг в центрі уваги цього дослідження.
Річка протікає в межах Хмельницької, Вінницької,
Кіровоградської, Одеської, Миколаївської областей. В
книзі висвітлюється історія появи і заселення
населених пунктів та створення штучних споруд
уздовж
цієї
великої
ріки,
неупереджено
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розповідається про історичні події, які сталися на берегах Бугу і
запам’яталися людям назавжди.
Книга розрахована на тих, хто цікавиться історією краю, хто
любить Україну, мріє про її щасливе майбутнє. Вона буде цікавою навіть
для непідготовленого читача, читається з будь-якої сторінки.
Пиворович, В. Б. Хранитель херсонских древностей
: (исторический портрет В. И. Гошкевича) : [истор.-краев.
изд.] / В. Б. Пиворович. – Николаев : Изд-во Ирины
Гудым, 2020. – 124 с. : ил.
Засновник Херсонського краєзнавчого музею Віктор
Іванович Гошкевич був не тільки талановитим
музейником, а й видатним вченим, польовим археологом і
успішним статистиком.
Книга призначена тим, хто любить місто Херсон, цікавиться його
історією і шанує пам'ять його великих громадян. Видання розраховане на
істориків, студентів, учнів.
Прокоп, Ю. В. Евреи-иностранцы на юге
Украины : [истор.-докум. изд.] / Ю. В. Прокоп. –
Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2020. – 400 с. :
ил., фото.
На основі значного масиву опублікованих і
архівних
історичних
джерел
досліджено
соціальний, правовий та культурний аспекти
перебування євреїв-іноземців на півдні України в
кінці XVIII – початку XX ст. Розглянуто причини
переселення
євреїв
з-за
кордону
в
південноукраїнський регіон, розкрито їх правове
становище в Російській імперії і його зміна з плином часу, проаналізовані
соціальні характеристики євреїв-іноземців (демографічний склад і його
динаміка, особливості соціальної і професійної структури).
Визначено внесок євреїв іноземного походження в економічний
розвиток півдня України. Виконано аналіз процесів культурної
трансформації єврейства в Херсонській губернії протягом XIX ст. і
обгрунтована провідна роль в них євреїв іноземного походження.
Книга буде цікава історикам, краєзнавцям і широкому колу
дослідників єврейської історії та генеалогії.
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Ржепецький, Л. А. Доманівка – берег моєї любові :
(літ.-краєзнавче, культ.-пізнавальне, іст. дослідж.) /
Л. А. Ржепецький. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра
Могили, 2020. – 36 с.
Історико-краєзнавче дослідження є першим повним
викладом історії селища Доманівка від заснування до
наших днів. Видання розраховане на широке коло читачів,
які цікавляться історією рідного краю та поселень
Миколаївщини.
Сабалдашов, В. В. Історія колонії Ландау – села
Широколанівка : істор. нарис / В. В. Сабалдашов. –
Миколаїв : Іліон, 2020. – 224 с. : іл.
Автор історичного нарису – старший науковий
співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого
музею Віктор Сабалдашов. Книгу присвячено історії та
розвитку колишньої німецької колонії Ландау, тепер –
села Широколанівка Миколаївської області від
заснування в 1809 році до сьогодення. У виданні ви знайдете раніше
невідомі факти, унікальні ілюстрації, свідчення очевидців з минулого
цього населеного пункту.
Терниста дорога завдовжки більш як тисяча
кілометрів : (про переселення українських родин із
Польщі) / уклад.: І. Фечко, Н. Денисюк. – Николаев :
ФОП Швец В. М., 2019. – 164 с. : іл.
Це унікальна книга про лемків – виходців із сіл
Лопінка, Мхава, Кульчин, Лупово (Польща), доля
яких занесла до с. Староолексіївки Веселинівського
району Миколаївської області (Україна). Видання
присвячується 75-річчю депортації українських
родин із Польщі.
Це результат копіткої праці настоятеля
Парафії Різдва Пресвятої Богородиці отця Іоанна Фечка і завідуючої
музеєм історії с. Катеринівка Ніни Денисюк. Автори-збирачі прагнули,
щоб приклад життя і боротьби українських лемків допоміг усім нам, а
особливо нащадкам, глибше і краще любити свою історію, історію
родиного дерева, відчути себе повноправними господарями, мати віру в
Бога і бути палкими патріотами неньки-України.
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Чернявский, В. В. Улицы города корабелов
рассказывают : путеводитель по Николаеву для горожан и
приезжих / В. В. Чернявский. – Николаев : Илион, 2020. –
120 с.
Видання містить опис екскурсійних маршрутів та
основних визначних пам’яток Миколаєва, викладає
історію міста і біографії видатних городян. Путівник
розраховано як на миколаївців, так і на приїжджих
туристів. Видання може бути цікавим історикам, краєзнавцям,
працівникам туристичної галузі.
Шаповалов, А. Г. Николаевский нарком Каплун
Григорий Данилович. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым,
2020. – 52 с.
У книзі подано коротку біографію та висвітлено
діяльність
багаторічного
заступника
міністра
суднобудівної промисловості СРСР Каплуна Григорія
Даниловича. З вересня 1941 року по січень 1942 року – в
один із найтяжчих періодів війни – Григорій Данилович
виконував обов'язки народного комісара суднобудівної промисловості
СРСР.
Шевченко, Н. В. Вітовщина. Піщинка на
одвічному Шовковому шляху : [істор.-краєзнав. вид.] /
Н. В. Шевченко, О. І. Ясько, В. Мних ; ред.
І. Купрієвич ; пер. Р. Бужиков, Р. Бужикова. –
Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2020. – 148 с. : іл.,
карти, фото. – Текст: укр., англ., лит.
Ця книга – плід консолідованих зусиль істориканауковця
та
місцевих
аматорів-краєзнавців
Вітовщини. Історичний пазл часів Великого князівства Литовського на
наших землях, який, здавалося, втрачено назавжди, потроху займає
законне місце в трактуванні історії України. Книга наповнена як
фактами, так і гіпотезами. Глибокий аналіз подій XIV-XVI ст., з
посиланнями на наукові джерела, дає змогу уявити ті часи і усвідомити
витоки зародження і становлення українського народу та його
державності.
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Археологія
Гребенников, В. Б. Пам’ятки археології Березанського району :
каталог-довід. / В. Б. Гребенников, О. М. Каражей, С. М. Яценко. –
Миколаїв : Іліон, 2020. – 132 с.
Книга розповідає про археологічні об'єкти
Березанщини, їх види, час виникнення та історію
досліджень. Також додається перелік усіх відомих на
теренах району пам’яток і список літератури, з якої
можна детальніше ознайомитися з археологією даного
регіону. Є у книзі окремі законодавчі акти, які
охороняють пам’ятки від руйнування.
Розрахована на учнів, студентів та викладачів
навчальних закладів, де викладається історія, та закладів просвіти та
культури, держслужбовців, археологів, істориків і всіх аматорівкраєзнавців, які цікавляться давньою історією свого краю.
Гребенников, В. Б. Пам’ятки археології Очаківського району :
каталог-довід. / В. Б. Гребенников, О. М. Каражей, С. М. Яценко. – Вид.
2-ге, переробл. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 140 с.
Книга розповідає про археологічні об'єкти
Очаківщини, їх види, час виникнення та історію
досліджень. Також додається перелік усіх відомих на
теренах району пам’яток і список літератури, з якої
можна детальніше ознайомитися з археологією даного
регіону. Є у книзі окремі законодавчі акти, які
охороняють пам’ятки від руйнування.
Розрахована на учнів, студентів та викладачів
навчальних закладів, де викладається історія, та закладів просвіти та
культури, держслужбовців, археологів, істориків та всіх аматорівкраєзнавців, які цікавляться давньою історією свого краю.
Освіта
Гузенко, В. М. Навчити і захистити : основи дитячої
безпеки : практичний порадник / В. М. Гузенко. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 120 с.
Це книга-практикум з основ дитячої безпеки для
дбайливих батьків, які стурбовані безпекою своїх дітей,
всіляко прагнуть уберегти їх від негативного впливу
кримінального середовища, але у них для цього
недостатньо відповідних знань і навичок. Використовуючи свій
багаторічний досвід оперативного працівника по боротьбі з
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кримінальною злочинністю, автор сконцентрував увагу читача на
найбільш поширених небезпечних ситуаціях, в які може потрапити будьяка дитина.
Природничі науки
Водний фонд Миколаївської області : [довід.
вид.]. – Вид. третє, оновлене та доп. – Миколаїв :
ФОП Швець В. М., 2018. – 166 с. : іл., табл.
Довідник розроблено фахівцями Південно-Бузького
басейнового управління водних ресурсів (начальник
управління Письменний С. М., заступник начальника по
водним об’єктам, використанню водних ресурсів та
моніторингу Грищенко А. В., начальник відділу
техногенно-екологічної безпеки Туз Р. В.). Наведені
результати
інвентаризації
водних
об’єктів
Миколаївської області станом на 01.01.2018 року,
довідково надані основні положення Водного Кодексу
України та основна термінологія з водокористування.
Призначений для використання спеціалістами водогосподарських,
землевпорядних, природоохоронних та інших організацій, краєзнавцями.
Регіональні
ландшафтні
парки
Миколаївщини : [наук.-попул. вид.] / текст:
Романенко, М. та ін.; фото: Артамонов, В. та
ін.; Управління екології та природних ресурсів
Миколаївської
обласної
державної
адміністрації. – Миколаїв : ФОП Романова Ю.
Г.: Нова Палітра, 2019. – 56 с. : іл.,
У виданні представлено регіональні ландшафтні парки Миколаївської
області:
«Кінбурнська
коса»,
«Гранітно-степове
Побужжя»,
«Тилігульський», «Приінгульський», «Висунсько-Інгулецький». Вони
створені для збереження, відтворення та сталого використання
неповторних природних територій, аналоги яких втрачені або порушені
внаслідок господарської діяльності. РЛП – складова природнозаповідного фонду України, місця неосяжної енергії, що надихають,
оновлюють, захоплюють.
Видання буде цікавим для широкого кола читачів – усіх, кого надихає
та захоплює краса природи.
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Медицина
За покликом серця : враження, спогади, подяки
сучасників / ред. рада: В. Геращенко, О. Геращенко,
В. Кузьменко та ін. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 320 с. : іл. –
(Обдаровані мудрістю ; кн. 9).
Дев’ята книга серії "Обдаровані мудрістю"
присвячена лікарю-кардіологу, керівнику Миколаївського
обласного кардіологічного центру, кандидату медичних
наук,
заслуженому
лікарю
України
Олександру
Володимировичу Шабільянову. Почавши свій професійний шлях звичайним
дільничим лікарем у селі Пересадівка, він досяг колосальних висот, став
одним із найбільш відомих і шанованих кардіологів України, створив
Обласний кардіологічний центр, який очолює вже більше 20-ти років.
У книзі зібрані відгуки людей, що шанують, люблять та
поважають метра кардіології, – його колег, друзів, пацієнтів та
багатьох інших.
Книга розрахована на широке коло читачів.
Мистецтво
Владимир Зебек : абстрактная живопись :
альбом = Vladimir Zebek : abstract painting / автор
идеи А. М. Ткаченко ; гл. ред. Т. О. Рябенко. –
Николаев : Изд-во ЧП Шамрай П. Н., 2020. – 168
с. : ил.
Альбом репродукцій робіт геніального
художника Володимира Зебека, творчість якого
належить всьому світу, дає уявлення про
абстрактний напрямок в творчості. У виданні
надані короткі описи робіт, а також зазначені
техніка, розміри, роки написання (там, де це
встановлено). Альбом буде цікавий любителям образотворчого
мистецтва, фахівцям, мистецтвознавцям, колекціонерам.
Золотухін, А. І. Художник Віталій Золотухін :
(Живопис і графіка) : В. І. Золотухін (1929-1986) /
А. І. Золотухін. – Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим.
2019. – 160 с.
Книга присвячена 90-річчю з дня народження
миколаївського
художника
Віталія
Івановича
Золотухіна
(1929-1986).
В
книзі
розміщено
репродукції 117 живописних і графічних картин митця.
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Миколаївські етюди : [Ізоматеріал] : набір
листівок репрод. картин миколаївського худож. з
віршами миколаївських поетів, присвяч. рідному
місту / укл. В. В. Торубара; худож.-аквареліст С.
В. Луньов. – Миколаїв: Видавець Торубара В. В.,
2019. – 1 папка (24 окремих кольор. листівок).
Набір листівок «Миколаївські етюди»
побачив світ у видавництві Василя Торубари. Підготовлено за участі
Центральної міської бібліотеки ім. М .Л. Кропивницького м. Миколаєва
та БФ МЕТА «Від спільного бачення – до спільних дій»
Це 24 акварелі миколаївського художника Сергія Луньова та 24 вірші
про наше місто самих різних миколаївських поетів: від відомих метрів і
забутих класиків, від улюблених і знаних напам'ять, до малознайомих, але
талановитих. Й рідною мовою, і російською мовою – зовсім як на вулицях
нашого міста.
Сто слів про Андрія Антонюка : книга спогадів /
упор., вступ. стаття, прим. Т. Д. Креміня. – Миколаїв :
Ілюн, 2020. – 476 с.
У книзі представлені спогади про Андрія Антонюка
– видатного українського живописця, народного
художника України, лауреата Державної премії
України ім. Т. Г. Шевченка. Уміщено оновлені
біографічні матеріали, рідкісні світлини, окремі
документи, репродукції маловідомих полотен, описи
окремих виставок, а також невідомі факти з його
життя і творчості. Частина матеріалів друкується вперше.
Цифрова колекція художнього музею =
Museum digital collection : [альбом-каталог :
графічні твори з зібрання Миколаївського
обласного художнього музею ім. В. В. Верещагіна
(ХVIII – середина ХХ ст.)] / Миколаївський
обласний художній музей ім. В. В. Верещагіна; авт.
текст. Л. Твєрітінова; упоряд. Є. Гомонюк. –
Миколаїв : Ваш поліграфіст, 2020. – 200 с. : іл. – (Український
культурний фонд).
Даний альбом-каталог презентує музейне зібрання оригінальної
графіки, яке є складовою частиною загальної колекції графічних творів
Миколаївського обласного художнього музею ім. В. В. Верещагіна і
нараховує понад вісім тисяч одиниць зберігання.
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В рамках проекту «Цифрова колекція художнього музею» було
оцифровано 500 одиниць зберігання музейного зібрання. Для друкованого
каталогу з цих 500 експонатів було відібрано половину – 250 одиниць.
Проза та поезія
#ЄТекст
Миколаївщини
:
літ.-худож.
антологія
:
поетичне
мистецтво,
проза,
публіцистика та есе / упорядкув., передм., післям.
В. Шуляра, К. Картузова. – Миколаїв : Іліон, 2020. –
216 с. : іл. – Текст: укр., англ.
В антології вміщено тексти митців слова
Миколаївщини, які відображають духовний спадок
краю. У цьому «літературному квітнику» кожен
віднайде бодай декілька імен, текстів і
медіатекстів, які стануть частиною їх читацьких
уподобань.
Видання призначене читачам-землякам, які отримають ще один
штрих до уявної «літературної» картини півдня України.
Барбарош, Н. Закохана в життя : [збірка поезії] /
Н. Барбарош ; худож. І. Мяло. – Миколаїв : Вид-во Ірини
Гудим, 2019. – 80 с. : іл.
Збірка поезії «Закохана в життя» – дебют Наталі
Барбарош. Нова книга є двомовною та складається з
двох розділів: «Я вільна від болю» та «Позволяю себе
быть счастливой». Її поезії як українською мовою так і
російською, пройняті любов'ю до життя. Життя, в яке
закохана усім серцем. Як написала авторка: «Життя – як палітра
художника. І як кожний художник обирає фарби для своїх полотен, так і
кожна людина обирає їх для свого полотна життя». А в якості
ілюстрацій поетеса використала неперевершені полотна художниці Інни
Мяло із серії «Розмова з Ангелами».
Видашенко, 3. Я. Маки – на щастя : (поезії. Мала
проза) / З. Я. Видашенко. – Миколаїв : ФОП Швець
В. М. 2019. – 448 с.
До чотирнадцятої книги Зої Яківни Видашенко
увійшла мала проза про історії з життя; вірші про
загальнолюдські цінності: красу, добро і любов; твори
пейзажної та жіночої лірики. Збірка складається з
двох частин: «Прийшли ми в травень» та «Мороз по
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тілу», пронизаних світлом та любов’ю. У кожному вірші, прозі читачі
знайдуть щось для себе: і радість, і смуток, і надію.
Видашенко, 3. Я. Осінній вальс : (поезії. Мала
проза) / З. Я. Видашенко. – Миколаїв : ФОП Швець
В. М. 2020. – 380 с.
П’ятнадцятою книгою – «Осінній вальс» – Зоя
Яківна Видашенко зустрічає свій 70-річний ювілей.
Твори двох частин збірки: «Якби не загадки» та
«Одкровення» кличуть у чарівний світ природи,
розповідають про наше сьогодення та його проблеми.
Поезії та мала проза змушують задуматися над
змістом життя, його різнобарвними гранями.
Дзоз, Ю. Птицы в бумажных коробках / Ю. Дзоз. –
Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2020. – 112 с.
«Птицы в бумажных коробках» – сповідь. Глибинний
психоаналіз особистості через «призму світів» і
життів, злетів і падінь. І смерті. І воскресіння
свідомості для падіння у власні глибини. Чиста, щира,
навмисне не ідеальна проза – лист другові.
Казанжи, Б. Рассвет в ночном небе / [сб.
стихотворений]. – Николаев : Илион, 2020. – 64 с.
Збірка віршів «Рассвет в ночном небе» молодої
миколаївської поетеси і музиканта Богдани Казанжи –
енциклопедія життя людини. Там можна знайти все:
світло і пітьму, радість і біль, сумніви і
безкомпромісність, розчарування і любов.
Король, Г. (Бабич) Сонце в долонях : вірші / Г.
Король ; худож. Д. І. Артим. – Миколаїв : Вид-во Ірини
Гудим, 2019. – 140 с.
Нова книга з променистою назвою «Сонце в
долонях», як і більшість із написаного, є двомовною та
складається з двох частин: «Українкою мати мене народила» та «Счастье – жить». І вірші українською мовою,
і твори, написані російською, є глибокими, ліричними та
мелодійними. В книзі яскравою лінією проходить ставлення поетеси до
життя. Для неї болем в серці віддаються негаразди, заполітизованість,
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протистояння, штучно створювані політиками. Це сповідь автора перед
читачем.
Обкладинки ілюстровані фото-репродукціями картин відомого
українського художника Дмитра Артима.
Король, Г. І. Сповідь білих троянд : поезія (вибране) /
Г. І. Король ; авт. передм. Д. Д. Кремінь. – Миколаїв :
Дизайн та поліграфія, 2011. – 140 с.
Книга «Сповідь білих троянд» увібрала в себе поетичні
твори, сповнені палкої любові до життя. Автор з надією
дивиться в майбутнє, закликаючи до цього своїх
сучасників. Вірші Ганни Король мають чудодійну силу.
Вони вчать, лікують, надають допомогу зболеній душі,
підносять вічну красу матері, людини, жінки. Яка б тема
не піднімалась у віршах, всі твори є доступними, зрозумілими, і жоден із
них не лишить байдужим читача.
Маляров, А. А. Скорбящие радости : [короткая
проза, проза в стихах] / А. А. Маляров. – Николаев :
Илион, 2020. – 272 с.
Анатолій Маляров – визнаний в нашому краї прозаїк.
У кожній бувальщині він вміє чути сміх щасливчика і
бачити сльозу невдахи. Його творчий метод: прожити і
записати. Відверто записати, не шкодуючи ні своїх
персонажів, ні себе. Працює маестро переважно в жанрі
життєвої драми та примудряється розповісти про долю земляка на
десяти сторінках. До нової збірки «Скорбящие радости» увійшла
коротка проза та проза у віршах.
Матвеева, Л. В. Пусть Николай Святой его
хранит… : [стихотворения. Драматическая поэма] /
Л. В. Матвеева; худож. С. Луньов. – Николаев: ФЛП
Швец В. М., 2020. – 280 с.
«Пусть Николай Святой его хранит.. » – визнання
в любові рідному місту. Книга складається з двох
розділів. До розділу «Этот город – и твой и мой»
увійшли вірші про Миколаїв і його жителів. Другий
розділ – драматична поема «Светлейший» – розповідь
про заснування Миколаєва і трагічну долю його засновника Світлого
князя Г. О. Потьомкіна.
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Книга ілюстрована роботами Миколаївського художника Сергія
Луньова.
Мезина, Светлана. Мелодии души : [сб. поэзии] /
С. Мезина ; ред. и коррекция текста автора. – Николаев :
ФОП Швец В. Д., 2019. – 72 с.
Півненко, О. Єлень. Час битви :
[роман] / О. Півненко. – Миколаїв : Видво Ірини Гудим, 2020. – 362 с.
Роман «Єлень. Час битви» –
продовження циклу про Єлень. У цій книзі на нас
чекають нові світи, нові герої та старі знайомі, нові
пригоди і битва, котра змінить хід історії світу богів!
Колись давно мольфарка уклала угоду з богами, за що
потім картала себе і з дня на день чекала помсти. Таємниця зростала у
променях тіні, допоки кілька допитливих осіб не почали шукати відповіді
на свої запитання. Мольфарка до останнього намагалася приховати те,
що рвалося на сонячне світло, та чи можна приховати щось від погляду
богів?
Ржепецький, Л. Благословіть мене, мамо : [вірші] /
Л. Ржепецький. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили,
2020. – 36 с.
Свіжість художніх образів, порівнянь і метафор,
справжність почуттів, пам'ять про матір, батьківський
поріг становлять зміст книги.
Поетичний світ автора грунтується на високих
духовних цінностях та традиціях української класичної
літератури (Б. Олійник, В. Симоненко) і національного світогляду
українців.
Стариков, И. М. О любви : ист.-психологические
новеллы / И. М. Стариков ; предисл. Л. Шкарубы ;
худож. А. Кручинина. – Николаев : Илион, 2020. – 396 с.
: ил.
43 історико-психологічні новели з нової книги «О
любви» розкриють для читача потаємні глибокі
почуття великих людей з незвіданого боку очима
психолога-аналітика і талановитого прозаїка Іллі
Старикова. Не перелічити всіх дивовижних зустрічей, почуттів і думок,
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які надасть можливість пережити ця книга. Новели відображають
складні психологічні зв'язки в життєвих ситуаціях, діях і вчинках людей,
що залишили слід в історії, вчать краще розуміти сьогодення.
Автору вдається живописно і переконливо описати найвищі почуття
відомих людей дуже талановито, майстерно підібраним художнім
словом. І читач вірить, що все саме так відбувалося насправді. Разом з
тим як психолог автор аналізує вчинки і дії своїх героїв очима сучасника.
Топчий, А. В. От первого лица : избранные рассказы,
докум. повести, очерки, миниатюры, эссе / А. В. Топчий ;
предисл. С. Н. Росляков. – Николаев : Илион, 2020. – 288 с.
: фото.,
До книги відомого миколаївського тележурналіста
заслуженого журналіста України Олександра Топчія
увійшли оригінальні розповіді, документальні нариси,
філософські мініатюри. Автор аналізує непростий час, в
якому ми живемо, осмислює долю свого покоління і свою власну долю,
підбиваючи попередні підсумки прожитого і пережитого.
Книга розрахована на широке коло читачів.
Щеглова, Лія. (Чепурко, Юлія). Мрія метелика :
роман / Л. Щеглова. – Харків : КК "Клуб Сімейного
Дозвілля", 2019. – 256 с.
Він з’явився в її житті раптово. І вибухнув вулкан
пристрасті. Дорослий, досвідчений, забезпечений і
загадковий. За майже два роки їхніх бурхливих стосунків
вона не дізналася про нього нічого. А потім він зник.
Забравши з собою все. Навіть її душу. Сенсу жити
більше не було. Вона, як метелик, згоріла на попіл у
полум’ї пристрасті. А потім – випадкова зустріч із
Сергієм. Одруження, нормальне життя з нормальним чоловіком. Якого
вона ніколи не кохала й не цінувала. Доки він не зник…Де він? І що
відбувається?
Здається, історія йде по колу. Усе повторюється знову. Але крила
метелика не можуть згоріти двічі. І справжнє кохання трапляється
лише одного разу. Один раз на все життя.
Для маленьких читачів
Димань, Т. Ю. Рідні береги : зб. пісень / Т. Ю. Димань, А. Л. Качан. –
Київ : Саміт-книга, 2019. – 28 с.
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Збірник пісень розширить дитячий пісенний
репертуар учнів молодшого та середнього шкільного
віку. Пісні Тетяни Димань написані на вірші лауреата
літературно-мистецької премії імені Лесі Українки
Анатолія Качана з його книжки «Листи з осіннього
саду», подарованої композитору.
Тематика вокальних творів різноманітна –
картини природи, пори року та пісні на рідкісну в
дитячому репертуарі мариністичну тематику.
Видання рекомендовано вчителям музики шкіл
різного типу, студентам музично-педагогічних навчальних закладів,
фахівцям позашкільних дитячих установ, а також шанувальникам
української авторської пісні.
Завялова, І. А. Таємниця Колодязя снів : фантаст.
повість для дітей мол. та серед. шк. віку, а також для
дорослих які люблять країну Дитинство! /
І. А. Завялова ; післям. Л. П. Дудюка ; худож.
І. Чуприна, К. Калмикова. – Миколаїв : ФОП Швець В.
М., 2020. – 80 с. : іл.
Сни – це найзагадковіший світ нашої свідомості.
Книга «Таємниця Колодязя снів» Інеси Завялової,
авторки багатьох книг для дітей, окутає читача в
сновидіння школярки Катрін. Пригоди дівчинки
незвичайні. Пошук таємниць приведе Катрін та її товариша Кирила до
стародавнього Джерела. Дивним Колодязем снів та незвичайною
дівчинкою зацікавилась неземна сила... А що ж буде далі? Авторка
пропонує читачам захоплюючу подорож разом з героями фантастичної
повісті.
Запорожченко, Г. Равликове свято : вірші для дітей
/ Г. Запорожченко; худ. Анна Лега. – Миколаїв : Іліон,
2020. – 40 с.
Книга «Равликове свято» подарує вашій дитині
чарівний та неймовірно теплий світ фантастичного
довкілля. Малятам віршики прочитають дорослі, а
старші діти зможуть прочитати їх самі й ті, які
найбільше сподобались, вивчити напам'ять. Яскраві
ілюстрації, чудові образи головних героїв віршів не залишать байдужими
малят та їх батьків.
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Ця книжечка стане у пригоді вихователям дошкільних установ,
учителям молодших класів, логопедам, студентам педагогічних коледжів
і вищих навчальних закладів, батькам дітей середнього, старшого
дошкільного віку та маленьким школярикам.
Марущак, В. І. Життєва абетка : оповідання, новели,
повість : [для дітей серед. шк. віку] / В. І. Марущак ;
передм. А. А. Маляров ; худож. І. Г. Черкесова. – Київ :
Український письменник, 2020. – 220 с. : іл.
Життєва абетка – це збірка оповідань, новел та
повість, адресовані численній аудиторії – в першу чергу
юнацькій, адже від молоді значною мірою залежить
творчий
та
інтелектуальний розвиток
нашого
суспільства. В. і. Марущак оживляє думку, почуття, найніжніші порухи
людської душі. Автор веде тиху, задушевну, відверту розмову зі своїм
читачем.
Свірська, Т. Д. У світлім-пресвітлім казковому лісі :
поетична казка / Т. Д. Свірська; худ. Ю. Поліщук. –
Миколаїв : Іліон. – 2020. – 16 с. : іл.
Поетична казка занурює як маленького, так і
дорослого читача у дивний світ казкового лісу. У лісі
світлому панує любов та взаємоповага, а ліс темний,
навпаки, – оповитий самотністю, страхом та
хижацтвом. Якою бути лісовій домівці – вирішувати
самим мешканцям лісу. Бо від кожного із них залежить, чи буде вона
сповненою добром та світлом, чи в ній пануватиме нахабна сила й
безрадісна темрява.
Чигінцев, С. С. Метаказки : для дорослих і дітей /
С. С. Чигінцев ; передм. автора ; пер. Н. Пономарьової ;
худож. С. І. Чигінцев. – Миколаїв : ФОП Швець В. М.,
2020. – 240 с. : іл. – (Південна бібліотека).
«Метасказки» – це не просто книга, це інструмент
для поліпшення вашого життя. У кожній казці закладена
глибока мудрість на декількох рівнях сприйняття.
Як часто вам хотілося отримати відповідь на питання: як
влаштоване життя? Чи є правила у Всесвіті, і які вони? Відвідувало вас
наболіле «а що, якщо»? Ця книга для тих, хто шукає відповіді, хоче
створювати своє життя, але не знає як. А якщо ви вже на своєму шляху,
вам буде подвійно цікаво знайти спільні моменти.
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