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Новинки краєзнавства : інформаційний список літератури, 
що надійшла до Сумської обласної бібліотеки для дітей у 2016 р. 
/ КЗ СОР «Сумська обласна бібліотека для дітей» ; уклад. 
Н.Ю. Курносова. – Суми, 2016. – 12 с. 

У списку подано нову краєзнавчу літературу з різних галузей 
знань, а також художню літературу письменників-земляків, яка 
надійшла до фондів нашої бібліотеки у 2016 році. Список стане в 
пригоді школярам середнього та старшого шкільного віку, а 
також батькам і педагогам. 
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Художні та літературознавчі твори  
письменників Сумщини 

 

Бердт, Валентин. Все починається в 13 : повість / Бердута, 
Валентин Корнійович ; обкл. К. Садовщук. – Львів : 
Видавництво Старого Лева, 2015. – 222 c. : ілюстр. 

 Героями повісті відомого українського письменника – 
уродженця Сумщини є міські підлітки, які опинилися влітку в 
селі, розраховуючи на страшенну нудьгу. Натомість вони 
потрапляють у справжні пригоди, часом навіть містичні, від 
яких уже не занудьгуєш, а навпаки – наковтаєшся страху. 

Єлишевич, Григорій. Гумористичний літопис : вибране / 
Єлишевич, Григорій Львович. – Суми : Мрія-1, ТОВ, 2016. – 
218 с. 

 Нова збірка сумського поета-гумориста – це своєрідний 
підсумок чотирьох десятиліть його творчого шляху. У своїх 
байках, гуморесках, мініатюрах автор з властивою йому 
дотепністю показує кумедні випадки з життя земляків, а гострим 
словом сатирика таврує бюрократизм, соціальну 
несправедливість, пристосуванство та інші суспільні вади. 

Івченко, Владислав. Ліхіє дев’яності. Як не сумували Суми / 
Івченко, Владислав ; ред. Л. Белей. – К. : Темпора, 2015. – 268 с. 
Книга присвячена дев’яностим рокам ХХ століття у Сумах. Як 
жили сумчани? Як перебували трансформацію? Відповіді на ці 
та інші питання ви знайдете у свідченнях безпосередніх 
учасників подій. 

Івченко, Владислав. Найкращий сищик імперії на службі 
приватного капіталу : 1910-1914 / Івченко, Владислав ; ред.  
О. Стукало. – К. : Темпора, 2015. – 728 с. 
14 історій, розплутаних славетним детективом Іваном 
Карповичем Підіпригорою – колишнім київським поліцейським 
у відставці, що купив собі невеликий хутір Курбани на 
Роменщині, сподіваючись на спокійне життя. Однак спокій йому 
швидко набрид, тож він починає розкривати цікаві справи і 
поступово стає справжнім приватним детективом. 
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Литовченко, Тимур. Фатальна помилка : авантюрно-історичний 
роман / Литовченко, Тимур. – Х. : Фоліо, 2015. –  
319 с. 
Роман присвячено 355-й річниці Конотопської битви та 
трагічній загибелі полковника Юрія Немирича – мрійника, 
романтика, авантюриста, українського інтелектуала. 

Мироненко, Валентина. У полум’ї свічі. Подих сьогодення : поезії 
/ Мироненко, Валентина Степанівна. – Суми : Білий птах, 2015. 
– 144 с. 
У книзі – філософське осмислення життя, його радощів і 
печалей, непростої долі свого роду і народу, його здобутків і 
втрат, нових викликів, які посилає нам початок третього 
тисячоліття. 

Нестеренко, Петро. Бентежне Придесення : оповідання / 
Нестеренко, Петро Андрійович. – Суми : Білий птах, 2015. – 
172 с.  

 У своїй книзі відомий український письменник – наш земляк 
розповідає про тяжкі випробування, які випали на долю жителів 
придеснянського краю в роки Другої світової війни і після неї. 

Положий, Евгений. Иловайск : рассказы о настоящих людях / 
Положий, Евгений Викторович ; худож.-оформ. В.А. Боднар. – 
Х. : Фолио, 2015. – 380 с. 

Положій, Євген. Іловайськ : розповіді про справжніх людей / 
Положій, Євген Вікторович ; худож.-оформ. В.А. Боднар. – Х. : 
Фоліо, 2015. – 378 с. 
Книга про мужність, неймовірний героїзм і людяність 
українських солдатів і офіцерів, бійців добровольчих 
батальйонів тероборони, всіх тих, хто опинився в кінці серпня 
2014 року в Іловайському котлі, що став найбільшою поразкою 
української армії в ході війни на сході країни. Це чесна книга 
про війну, яка, як відомо, нікого не зробила кращим, однак серед 
крові, вогню та заліза люди залишаються людьми. 

Правдюк, Ніна. Весняні дзвони осені : поезії / Коряченко,  
Ніна Антонівна. – Суми : Мрія-1, 2016. – 116 с. 
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Друга збірка віршів поетеси з Роменщини, в якій авторка щиро 
пише про рідний край, його мальовничі куточки, історичне 
минуле, рідних і дорогих людей. 

П’янков, Володимир. Різнобарв’я : присвячується 70-річчю 
визволення України від німецько-фашистських загарбників (28 
жовтня 2014 року) / П’янков, Володимир Олександрович. – 
Суми : Корпункт, 2014. – 262 с. 

 Книга видатного сумського журналіста і поета має 4 розділи, в 
яких вміщено нариси про воєнний час, про видатних літераторів 
Сумщини і України, про майстрів мистецтв та кілька оповідань 
про тварин. 

Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія. Вип. 
двадцятий / упоряд. О. Вертіль, В. Вовчанецький. – Суми :  
Мрія-1, 2016. – 336 с. 
Це перша в історії Сумщини хрестоматія художніх творів 
професійних письменників-земляків – членів обласного 
осередку НСПУ. Під однією обкладинкою зібрані кращі зразки 
поезії, прози, публіцистики, гумору, сатири, інших жанрів. У 
рядках – любов до своєї малої батьківщини, роздуми про долю 
України. 

Столбін, Олексій. Вибране : до 90-річчя від дня народження / 
Столбін, Олексій Петрович. – Суми : Мрія-1, ТОВ, 2012. – 156 с. 
: ілюстр. 

 Відомий сумський письменник напередодні свого 90-річчя 
звертається до проблем, що продовжують хвилювати 
суспільство. Виписані з реалій повсякденного життя, художні 
твори соціально спрямовані і привертаються увагу не лише 
непересічною майстерністю побудови сюжетів, а й глибокими 
почуттями. 

Суми і Сумщина Олексія Столбіна : життєвий і творчий шлях 
відомого укр. письменника у світлинах / упоряд.  
В.В. Вовчанецький. – Суми : Мрія-1, 2016. – 32 с. : ілюстр. 

 Своєрідна книга-альбом у світлинах ніби перегортає сторінки 
біографії письменника, у деталях знайомить читача з життєвими 
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перипетіями нашого видатного земляка, розповідає про його 
творчу дорогу – світлу, чесну, безкомпромісну. 

Царик, Ю. М. Прощання без прощання : поезії / Ю.М. Царик ; 
упоряд. Г. Царик, Л. Тесленко. – Суми : Мрія-1, 2015. – 128 с. 

 Це остання, десята книжка відомого українського письменника і 
поета, сумчанина. Збірка наскрізь пронизлива, болюча, щемлива 
від усвідомлення недосконалості світу, невідворотності змін і 
перемін, які не завжди освячені добром, щирістю і щастям. 

Юдін, Микола. Сутність буття : поезії / Юдін, Микола. – Суми : 
Мрія, 2015. – 52 с. 

 Нова книга містить як вибрані вірші з попередніх видань, так і 
нові поезії. Їх об’єднують такі вічні поняття, як Україна, любов 
до рідного краю, турбота про долю його людей. 

 

Книги з історії рідного краю 

Героям Слава : книга пам’яті героїв АТО : Сумська область / авт. 
кол. Є. Положій, Ю. Левківська [та ін.]. – Суми : Всі Суми ; 
Панорама-Медіа : Еллада S, 2016. – 112 с. 

У книзі вміщено розповіді про жителів та уродженців Сумщини, 
які загинули в боротьбі за свободу та незалежність України на 
полях неоголошеної війни в 2014-2015 роках. 

Гончаров, Олег. Небо – для сміливих / Гончаров, Олег. – Суми : 
Корпункт, 2015. – 252 с. 

Літературні нариси про фронтовиків – це увічнення подвигів 
учасників Другої світової війни, данина пам’яті й поваги до 
наших дідів і батьків – патріотів Батьківщини. 

Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі. 
Путивльський краєзнавчий збірник. Випуск 8 / Управління 
культури і туризму Сумської обласної держадміністрації ; 
Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі. – 
Суми : Університетська книга, 2015. – 335 с. 
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 Фотопутівник розповідає про історичну та культурну спадщину 
стародавнього Путивля. Розрахований на широке коло читачів. 

Добровольский, Юрий. Мой дед Евгений Андреевич 
Добровольский и его окружение : [спогади] / Добровольский, 
Юрий. – Суми : б. в., 2015. – 124 с. 

 Автор книги – корінний сумчанин, користуючись матеріалами із 
сімейного архіву, склав історію свого діда та його сім’ї у період 
з 1865 по 1923 рік. Читачам буде цікаво дізнатися, як жили і як 
сприймали сучасні їм історичні події типові представники 
інтелігенції 19 ст. 

Добровольский, Юрий. Что я помню : детство : [спогади] / 
Добровольский, Юрий. – Суми : б. в., 2015. – 88 с. 

 Автор книги – інженер-конструктор, педагог, поет. На схилі 
років він вирішив записати спогади про своє життя. Ця книга 
охоплює період від його народження до 1944 року і змальовує 
життя його рідних та близьких у той непростий для нашого 
народу час. 

Кокотюха, Андрій. Іван Кожедуб / Кокотюха, Андрій 
Анатолійович ; пер. з рос. В. Немашкало. – Х. : ПЕТ, 2015. – 
128 с. 

 Іван Кожедуб – військовий льотчик, визнаний кращим асом 
авіації союзників у Другій світовій війні. Він був тричі 
удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Його ім’я увійшло 
в історію світової авіації. 

Устименко, Г. О. Село Терни Недригайлівського району Сумської 
області : на зламі двох віків – ХІХ-ХХ : спогади / ред. та передм. 
Ю.А. Добровольського, Г.О. Устименка. – Суми : б. в., 2015. – 
32 с. 

Цікаві й живі оповіді з історії села, написані його уродженцем, 
педагогом Григорієм Устименком, будуть цікаві і корисні не 
лише односельцям, а й усім, хто цікавиться історією нашого 
краю. 
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Книги про спорт 

Легкоатлетична Сумщина в 2015 році : щорічник про 
легкоатлетичний сезон / упоряд. А.А. Боярко, О.О. Сердюченко. 
– Суми : Фласо, 2015. – 92 с.  

Аналітичні відомості про стан розвитку легкої атлетики на 
Сумщині. Наводяться дані про рекорди області станом на 
31.12.2015 року. Для спеціалістів фізичної культури, тренерів, 
спортсменів, любителів легкої атлетики. 
 

Книги з релігієзнавства 

Картавий, Петро. Віра особи – чуття таїни знань неба і роду : 
аналітичне дослідження причин, чому підміняють вроджене, 
осібне чуття віри і як його відновити / Картавий, Петро. – Суми : 
МакДен, 2014. – 64 с. 

 У книзі описано значення вродженого чуття віри в житті особи і 
середовища. Щоб читачі могли проаналізувати свої вчинки та 
громадську діяльність, автор на власному прикладі описав 
життєвий шлях як реалізацію потенціалу особи. 
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