
 

– 65 років від дня 
народження Людмили Василівни Таран (1954), 
української поетеси, прозаїка, літературознавця 
та журналістки. 

«Поетеса, що перевтілюється в чоловіка, описує 
різних жінок, холодних і пристрасних, повних і 
худорлявих, усіх, кого він (вона) кохав або 
кохає… Це по-своєму ідеальний чоловік, якого 
в українському житті не існує, фантазія поетеси. 
Тому в підтексті любовних поезій Людмили 
Таран те ж невдоволення і виклик, що і в 
інвективах Оксани Забужко» (Соломія 

Павличко) 

Поезія 
 «Глибоке листя» (К.:Молодь,1982) 
 «Офорти» (К.: Рад. письменник,1985) 
 «Крокви» (К.: Молодь, 1990) 
 «Оборона душі» (К.: Укр.. письменник, 1994) 
 «Колекція коханок» (Львів, Кальварія, 2002) 
 «Книга перевтілень» (К.: Факт, 2004) 

Проза 
 «Ніжний скелет у шафі». Новели. (К.: Дуліби, 2006) 
 «Любовні мандрівки». Новели та нотатки. (К.: Факт, 2007) 
 «Анна-Марія» та інші новели. У кн..: Новочасна література. Бібліотечка журналу 

«Дивослово».— 2007. — № 1. 
 «Дзеркало Єдинорога». Роман. (Львів, Піраміда, 2009) 
 «Артеміда з ланню та інші новели» (Львів, Срібне слово, 2010) 
 «Прозорі жінки» (Чернівці: Букрек, 2015) 
 «Остання жінка, останній чоловік» (Л: Видавництво Старого Лева, 2016), 

Книжки статей та інтерв'ю 
 «Енергія пошуку» (К.: Рад. письменник, 1988) 
 «Гороскоп на вчора і на завтра»(К.: Рада, 1995) 
 «Жінка і чоловік: долаючи стереотипи» (К.: Факт, 2002) 
 «Жінка як текст. Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко. Фрагменти 

творчості й контексти» (К.: Факт, 2002) 
 «Тіло чи особистість?» (К.: Грані-Т, 2007) 
 «Жіноча роль» (К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007) 

  



– 205 років від дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка 
(1814-1861), українського поета, художника. 
 
1. Шевченко, Т. Г.  Малий кобзар [Текст] : вибрані 
поезії для дітей : [для молодшого та середнього 
шкільного віку] / Т. Г. Шевченко ; [упоряд. й приміт. 
Є. Кирилюка, та В. Шубравського]. – К. : Дитвидав 
УРСР, 1961. – 334, [2] c., [12] арк. ил. – На обкл. та на 
тит. арк. автор не зазначений. 
2. Шевченко, Т. Г.  Марія. Текст і контекст [Текст] 
/ Тарас Шевченко ; [авт. проекту Василь Пахаренко ; 
упоряд. Василь Пахаренко, Юлія Гончар]. – Черкаси : 

Ольга Вовчок, 2013. – 230, [2] c. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядкових прим. 
3. Шевченко, Т. Г.  Поезії [Текст] : у 2 т. Т. 1 / Тарас Шевченко; худ. О. Івахненко. – К. : 

Веселка, 1991. – 261, [3] с. : іл. 
4. Шевченко, Т. Г.  Поеми [Текст] : [до книги увійшли широко відомі поеми Тараса Шевченка] 

/ Тарас Шевченко. – К. : Дніпро, 1981. – 180, [3] с. – Зміст: Катерина ; Гайдамаки ; Гамалія ; 
Сон ; Єретик ; Наймичка ; Кавказ ; Варнак ; Неофіти ; Марія. – Бібліогр.: в приміт. с. 175–
188. 

5. Шевченко, Т. Г.  Стихотворения [Текст] : пер. с украинского / Тарас Шевченко ; [сост., 
вступ. статья и коммент. Н. С. Надъярных]. – М. : Детская литература, 1981. – 110, [2] c., [16] 
стр. фотоил : ил. – Библиогр.: в коммент.: с. 97–108 и в подстроч. примеч. 

6. Шевченко, Т. Г.  Три літа [Текст] : вибране: Поезії. Драми. Повісті. Листування 
/ Т. Г. Шевченко. – К. : Посредник, 1994. – 413, [3] с. : іл. – (Б-ка ліцеїста). 

7. Шевченко, Т. Г.  Художник [Текст] : повісті / Тарас Шевченко; худ.О.М.Застанченко. – К. : 
Молодь, 1985. – 309, [2] с. – (Серія "Джерело"). 

Та багато інших праць у фондах нашої книгозбірні 

 

   
  



 

— 100 років від дня 
народження Олексія Коломійця, письменника, 
драматурга (1919—1994).  

Твори: 
1961 р. — драматичний памфлет «Дванадцята 
година». 
1963 р. — психологічна драма «Чебрець пахне 
сонцем» (інша назва «Де ж твоє сонце?»). 
1964 р. — п'єса «Прошу слова сьогодні». 
1965 р. — драматична дилогія «Планета 

Сперанта». 
1966 р. — «Спасибі тобі, моє кохання». 
1969 р. — «Келих вина для адвоката». 
1970 р. — п'єса проблемно-психологічного характеру — дилогія «Горлиця», п'єса 
«Перший гріх». Лірична драма «Спасибі тобі, моє кохання» і дилогія «Горлиця» у 
1970p. були відзначені республіканською премією ім. М. Островського. 
1972 р. — п'єса «Одіссея в сім днів». 
1973 р. — «Голубі олені» — «повість про кохання», яка на фоні численних 
батальних творів прозвучала винятково ніжною ліричною нотою і в 1977 році 
була удостоєна Державної премії Української РСР ім. Т. Г. Шевченка. 
1975 р. — «Кравцов». 
1977 р. — «Срібна павутина». 
1978 р. — драма «Дикий Ангел», постановка якої у Київському театрі ім. І. 
Франка відзначена Державною премією СРСР (1980).Ця пєса має підзаголовок — 
«Повість по сім'ю». Головний персонаж — Платон Микитович Ангел. 

  
 
 
Коломієць, О. Ф.  Вибрані твори [Текст] / Олексій Коломієць ; 
[упоряд. О. О. Коломієць ; передм. Г. Ф. Семенюка ; післяслово Б. І. 
Олійника]. – К. : Грамота, 2009. – 350, [2] с. – (Б-ка Шевченківського 
комітету). 
  



 

– 210 років від дня 
народження Миколи Васильовича Гоголя 
(1809-1852), українського прозаїка, драматурга, 
критика, публіциста. 

Гоголь, М. В.  Вечори на хуторі біля Диканьки [Текст] 
/ М. В. Гоголь ; упоряд. тексту, авт. ст. та прим. В. Я. 
Звиняцьковський. – К. : Либідь, 2008. – 485, [3] с. 
Гоголь, М. В.  Повісті [Текст] / М. В. Гоголь. – Х. : 
Прапор, 2007. – 413, [3]с.  
Гоголь, Н. В.  Вечера на хуторе близ Диканьки. 
Миргород [Текст] / Н. В. Гоголь ; [послесл. П. А. 
Николаева]. – М. : Правда, 1985. – 461, [3] с. : ил. – Текст 
печатается по изд.: Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ 

Диканьки. Миргород - М.: Художественная л-ра, 1982. 
Гоголь, Н. В.  Всі повісті [Текст] / Микола Гоголь ; упор. тексту, авт. вступ. статті та приміт. В. 
Звиняцьковський. – К. : Либідь, 2008. – 544 с.  
Гоголь, Н. В.  Ночь перед Рождеством [Текст] / Н. В. Гоголь ; [примеч. А. Слонимского, рис. 
М. Родионова, оформление Л. Зусмана]. – М. ; Л. : Детгиз, 1952. – 63, [1] с. : ил. – (Гоголевская 
библиотечка). 
Гоголь, Н. В.  Ревизор. Женитьба. Невский проспект. Нос [Текст] : пьесы: повести 
/ Н.В.Гоголь; вступ. ст. В.Д.Войтушенко. – К. : Дніпро, 1977. – 214, [2] с. – (Школьная 
библиотека). 

Та багато інших праць у фондах нашої книгозбірні 
 

 

 
    
  



 

— 170  років  з  дня  
народження  Панаса Мирного  (справжнє ім'я 
та прізвище — Панас Рудченко) (1849—1920), 
письменника, драматурга, громадського діяча. 

Мирний, П.  Повія [Текст] : [повість] / Панас 
Мирний. – Х. : Фоліо, 2007. – 252, [4] с. – 
(Українська класика).  

Мирний, П.  Хіба ревуть воли, як ясла повні 
[Текст] : роман з народного життя / Панас 
Мирний; [вступ. ст. М.Грицая; іл. худож. 
Н.Лопухової]. – К. : Дніпро, 1986. – 443, [6] с. – 
(Б-ка української класики "Дніпро"). 

Мирний, П. Я.  Твори [Текст] : в 5-ти томах. Т. 2 : [Подоріжжя од Полтави до 
Гадячого] / Панас Мирний. – К. : Вид-во АН УРСР, 1954. – 324, [4] с. – Бібліогр.: 
с. 326.  

  

  

  



— 90 років з дня 
народження Романа Іваничука (1929—2016), 
письменника, педагога, Героя України. 
 
 Іваничук, Р. І.  Мальви [Текст] : історичний роман 
/ Роман Іваничук. – К. : Рад. письменник, 1969. – 
235, [5] с.  
Нарис історії "Просвіти" [Текст] / Р. Іваничук, 
Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк ; [за ред. І. 
Мельника]. – Л. ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 
231, [1] c. : табл. – (Популярна енциклопедія 
"Просвіти" ; ч. 1). – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – 
Бібліогр.: с. 217–228. 
Іваничук, Р. І.  Орда [Текст] : [роман-псалом] / Роман 

Іваничук. – Львів : Просвіта, 1992. – 197, [2] с. – (Б-ка ін-ту імені О. О. Потебні).  
Іваничук, Р. І.  Місто [Текст] : повість / Р. І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1977. – 174 с. 
Іваничук, Р.  Вода з каменю [Текст] : роман ; Саксаул у пісках : роман / Р. Іваничук; худ. С.В. 
Кривенченко. – Х. : Фоліо, 2007. – 412, [4] c. : іл. – (Українська література).  
Іваничук, Р.  Бо війна - війною ... [Текст] : роман / Роман Іваничук,Через перевал : роман / 
Роман Іваничук; худож. С. В. Кривенченко, Л. Д. Киркач-Осіпова. – Х. : Фоліо, 2008. – 445, [3] 
c. : іл. – (Українська література). 

 
  

 

 

 

 
Підготував: відділ комплектування та 
наукової обробки документів 


