«Книги, що
заслуговують на увагу»
(до Року культурної спадщини України, оголошеного Європою)

Не поет – бо це ж до болю мало,
Не трибун – бо це лиш рупор мас,
І вже менш за все – «Кобзар Тарас»
Він, ким зайняло і запалало.
Є. Маланюк

Шевченко, Т. Г.
Кобзар [Текст] : [збірка
поетичних творів 1837-1861 років великого
українського поета містить вірші, поеми, балади]
/ Тарас Шевченко ; ілюстрації Івана Марчука. – К.
: Дніпро, 1994. – 686, [2] c.

Вперше під «дахом» однієї книжки зібрано
такий многогранний і цінний матеріал про
життя та діяльність Михайла Грушевського.
«Хто такі українці і чого вони хочуть», «Звідки
пішло українство і до чого воно йде», «Вільна
Україна», «Якої ми хочемо автономії і
федерації», «На порозі нової України» – ці та
інші праці великого українця про українську
державність і сьогодні актуальні й пророчі.
Вперше друкуються разом усі три автобіографії,
ряд невідомих листів, альбом унікальних
фотографій М. С. Грушевського , документи про
переслідування, імітацію розстрілів і обставин
смерті нашого найбільшого історика, першого
Президента України, генія українського народу.

Великий Українець [Текст] : матеріали з життя та
діяльності М. С. Грушевського / [упорядкування і
підготовка текстів та фотоматеріалів Демиденка
А. П.] ; [редкол.: О. Т. Гончар, Я. П. Гоян, Ю. П.
Дяченко [та ін.]. – К. : Веселка, 1992. – 549, [3] c.

Україна в ІІІ тисячолітті. Традиції. Інновації.
Інвестицї [Текст] = UKRAINE IN THE III
MILLENIUM. TRADITIONS. INNOVATIONS.
INVESTMENTS. [Т. 1, кн. 1] : [Портрет України.
Основні релігійні центри України. Київ та кияни.
Традиційний інноваційно-інвестиційний досвід
регіонів] / [авт. ідеї та авт.-упоряд. В. Болгов, авт.
дизайн та худ. оформлення І. Болгова ; ред. рада:
В. В. Болгов, В. П. Чепак, Л. М. Атаманенко]. –
К. : Український видавничий консорціум : Новий
світ, 2007. – 669, [3] с.

Україна в ІІІ тисячолітті.Традиції. Інновації.
Інвестицї [Текст] = UKRAINE IN THE III
MILLENIUM. TRADITIONS. INNOVATIONS.
INVESTMENTS. [Т. 1, кн. 2] : [Україна європейська держава. Обласні столиці України.
Перспективні міста України. Особистість ІІІ
тисячоліття. Національні лідери України. Основні
релігійні об'єднання та організації України] / [авт.
ідеї та авт.-упоряд. В. Болгов, авт. дизайн та худ
оформлення І. Болгова ; ред. рада: В. В. Болгов, В.
П. Чепак, Л. М. Атаманенко]. – К. : Український
видавничий консорціум : Національні рейтинги
України, 2008. – 543, [1] с

Золота книга української еліти =
Golden book of ukrainian elite :
інформаційно-іміджевий альманах
у 6 томах / [голова Орг. комітету Л.
Кравчук
;
голов.
ред.
О.
Онопрієнко ; ред. рада: Ю.
Богуцький, Л. Губерський, М.
Демченко [та ін.]. Т. 2. – К. :
Євроімідж, 2001. –577, [7] с.

Золота книга української еліти
= Golden book of ukrainian elite :
інформаційно-іміджевий
альманах у 6 томах / [голова
Орг. комітету Л. Кравчук ;
голов. ред. О. Онопрієнко ; ред.
рада:
Ю.
Богуцький,
Л.
Губерський, М. Демченко [та
ін.]. Т. 1. – К. : Євроімідж, 2001.
– 569, [7] с.

Золота книга української еліти
= Golden book of ukrainian elite :
інформаційно-іміджевий
альманах у 6 томах / [голова
Орг. комітету Л. Кравчук ;
голов. ред. О. Онопрієнко ; ред.
рада:
Ю.
Богуцький,
Л.
Губерський, М. Демченко [та
ін.]. Т. 3. – К. : Євроімідж, 2001.
– 603, [5] с.

Золота книга української еліти =
Golden book of ukrainian elite :
інформаційно-іміджевий
альманах у 6 томах / [голова
Орг. комітету Л. Кравчук ; голов.
ред. О. Онопрієнко ; ред. рада:
Ю. Богуцький, Л. Губерський,
М. Демченко [та ін.]. Т. 5. – К. :
Євроімідж, 2001. –639, [1] с.

Золота книга української еліти =
Golden book of ukrainian elite :
інформаційно-іміджевий
альманах у 6 томах / [голова Орг.
комітету Л. Кравчук ; голов. ред.
О. Онопрієнко ; ред. рада: Ю.
Богуцький, Л. Губерський, М.
Демченко [та ін.]. Т. 4. – К. :
Євроімідж, 2001. –639, [1] с.

Золота книга української еліти
= Golden book of ukrainian elite :
інформаційно-іміджевий
альманах у 6 томах / [голова
Орг. комітету Л. Кравчук ;
голов. ред. О. Онопрієнко ; ред.
рада:
Ю.
Богуцький,
Л.
Губерський, М. Демченко [та
ін.]. Т. 6. – К. : Євроімідж, 2001.
– 607, [1] с.

Книжки, мов дивні розсипи скарбів,
Мов згустки некоштовного металу,
І розуму, дерзань і почуттів.
Ці книги у мільйонів і мільйонів
Заполонили думи і серця.

П. П. Ребро

Грушевський, М. С. Історія України-Руси [Текст] : в 11
т., 12 кн. Т.1 : До початку ХІ віка / Михайло
Грушевський ; Археографічна комісія АН УРСР,
Інститут історії України АН УРСР,. – Репринтне
видання. – К. : Наукова думка, 1991. – 648, [1] с.

Грушевський, М. С.
Історія України-Руси
[Текст] : в 11 т., 12 кн. Т. ІІІ : До року 1340
/ Михайло Грушевський ; [редкол: П. С. Сохань
[та ін.] ; АН України, Ін-т укр. археографії, Ін-т
історії України, Український наук. ін-т
Гарвардського ун-ту, Канадський ін-т укр.
студій Альбертського ун-ту, Центр досліджень
іст. України імені П. Яцика. – [Репринтне вид.].
Вид. 2-ге, розширене. – К. : Наукова думка,
1993. – 586, [2] с.

Видання «Черкащина у храмобудівництві»
знайомить з давніми та сучасними культовими
спорудами, які належать представникам
різних
релігій.
До
книги
включені
фотоілюстрації та інформація про храми,
церкви, костьоли, молитовні будинки тощо.
Окремий
розділ
«Втрачені
святині»,
присвячений зруйнованим храмам деяких
регіонів Черкащини.

Черкащина у храмобудівництві [Текст] :
[фотоілюстрації та інформація про храми, церкви,
костьоли, молитовні будинки Черкащини]
/ [редкол. та упоряд.: Е. А. Левицька, А. В.
Барчук, Т. С. Калиновська [та ін.]. – Черкаси :
Чабаненко Ю., 2009. – 251, [1] c.

У хрестоматії вміщено твори 60 письменників,
які виступали в літературі впродовж XIX ст. –
від початку до 90-х років. Поряд із знаними
митцями представлено творчість майстрів
слова, мало відомих сучасному читачеві.
Широко використано матеріали архівів. Окрім
художніх творів, подано тексти літературнокритичних праць М. Костомарова, М.
Шашкевича, І. Нечуя-Левицького , Б. Грінченка
та ін.
Видання містить бібліографічні довідки про
письменників, бібліографію творів та праць
про них.

Українська література ХІХ століття [Текст] :
хрестоматія ; рек. МОН України ; навч. посібник
для студ. філологічних спец. ВНЗ / [упоряд. Н. М.
Гаєвська ; гол. ред. В. М. Куценко, ред. Л. В.
Петік]. – К. : Либідь, 2006. – 1326, [2] c.

У посібнику стисло і доступно викладається
зміст основних процесів української музики
XX століття, розкриваються особливості
національного прояву її стильових і жанрових
засад та аналізуються найвідоміші зразки
курсу «Українська музика XX століття» для
середніх і вищих закладів освіти і може бути
використана як студентами і викладачами, так
і усіма, хто цікавиться питаннями розвитку
національного музичного мистецтва.

Верещагіна, О. Є. Історія української музики ХХ
століття [Текст] : навч. посіб. : [рек. МОН України
як навч. посіб. для студ. музичних спеціальностей
ВНЗ] / О. Є. Верещагіна, Л. П. Холодкова. – К. :
Освіта України, 2010. – 267, [1] с.

«100 найвідоміших шедеврів України» захоплююча книга про художні твори, які
виготовлені або зберігаються на території
України. Ви дізнаєтесь про скарби тисячолітньої
історії зі скіфських курганів, про знаки книжкової
майстерності, про видатні пам’ятки писемності,
архітектури, скульптури, живопису…
Особливу
увагу
приділено
безцінним
археологічним знахідкам із давніх поселень і
зміст, заснованих тисячу років тому.

100 найвідоміших шедеврів України
[Текст] / [авт. ідеї К. Клімашенко]. –
К. : Автограф, 2004. – 493, [3] с.

Українки в історії [Текст] : вірним донькам України
присвячується / С. Андрусів, Ю. Багаліка, М. БогачевськаХомяк [та ін.] ; [за ред. В. К. Борисенко]. – Вид. 2-ге,
стереотип. – К. : Либідь, 2006. – 323, [5] с.

Васіна, З. О. Український літопис вбрання [Текст] =
Ukrainian chronicle of clothing = Украинская летопись
одежды : [книга-альбом]. Т.2 : ХІІІ - поч. ХХ ст. :
науково-художні реконструкції / Зінаїда Васіна. – К. :
Мистецтво, 2006. – 443, [5] с.

Васіна, З. О. Український літопис вбрання [Текст] =
Ukrainian chronicle of clothing = Украинская летопись
одежды : [книга-альбом]. Т.1 : 11000 років до н. е. - ХІІІ
ст. н. е. : науково-художні реконструкції / З. О. Васіна. –
К. : Мистецтво, 2003. – 446, [1] с.

Ніколаєва, Т. О. Український костюм. Надія на
ренесанс [Текст] = Ukrainian costume: hope for a
renaissance : [альбом] / Тамара Ніколаєва ; НАН
України, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та
етнографії ім. М. Рильського. – К. : Дніпро, 2005.

Лагутенко, О. А.
Українська графіка першої
третини ХХ століття [Текст] : [монографія] / Ольга
Лагутенко. – К. : Грані-Т, 2006. – 238, [2] с.

У

книжці вперше за часи
сучасного українського книговидання й
мистецтвознавства
подано
історію
української графіки першої третини XX
століття. У викладі мистецтво графіки
розглянуто без ідеологічних застережень і
політичних кордонів, власне як художній
феномен, що реалізував себе у різних
країнах, різноманітних проявах (станкова,
книжкова,
журнальна,
театральна,
промислова графіка, екслібрис, плакат,
малюнок) та у широкому просторі нових
художніх стилів й напрямів.
Багатий ілюстративний матеріал видання та
аналітичне дослідження творів виявляють
загальноєвропейські тенденції і національні
особливості розвитку української графіки
означеної доби.

Кара-Васильєва, Т. В. Декоративне мистецтво
України ХХ століття. У пошуках "Великого
стилю"[Текст] / Тетяна Кара-Васильєва, Зоя
Чегусова. – К. : Либідь, 2005. – 275, [5] с.

Грушевський, М. Ф.
Дитина у звичаях і
віруваннях українського народу [Текст] / Марко
Грушевський ; [гол. ред. В. Куценко, ред. Л.
Петік]. – Випущено за програмою "Українська
книга". – К. : Либідь, 2006. – 253, [3] с.

Шилов, Ю. О. Джерела витоків української
етнокультури ХІХ тис. до н.е. - ІІ тис. н. е. [Текст]
/ Ю. О. Шилов. – К. : Аратта, 2002. – 271, [1] c.

Жива традиція: майстри народного мистецтва
Черкащини [Текст] : [альбом] / [упоряд. О. В.
Теліженко, Т. М. Теліженко ; редрада: Теліженко
О. В., Мартинова О. М., Отнякіна О. М.,
Теліженко Т. М. ; автор вступ. статті та статей до
структурних підрозділів Теліженко О. В.]. –
Черкаси : [Бізнес-стиль], 2009. – 237, [1] c.

Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка
[Текст] : [етнокультурні нариси, присвячені
традиційному буттю пересічного українця 19-20
століття, йдеться про свята і будні, звичаї та
обряди, повір'я і символіку та багато що інше]
/ Олена Боряк ; [голов ред. Світлана Головко ; ред.
Юрій Медюк]. – К. : Либідь, 2006. – 325, [3] с.

Велика ілюстрована енциклопедія мистецтв
[Текст] : пер. англ. / [авт. тексту М.
Холлінгсворт ; ред. укр. тексту В. Герман, С.
Залозна, Л. Бондаренко]. – К. : Махаон-Україна,
2011. – 511, [1] с.

Любіть книгу, вона полегшує вам життя, дружньо
допоможе розібратися у строкатій і бурхливій
плутанині думок, почуттів, подій, вона навчить вас
поважати людину і самих себе, вона окрилює розум і
серце почуттям любові до світу, до людства.
Горький М.

