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Новинки краєзнавства : інформаційний список літератури,
що надійшла до Сумської обласної бібліотеки для дітей у 2019 р.
/ КЗ СОР "Сумська обласна бібліотека для дітей" ; уклад.
Л. М. Андросова. – Суми, 2019.
У списку подано нову краєзнавчу літературу з різних галузей
знань (історії, мистецтва та спорту), а також художню літературу
письменників-земляків, яка надійшла до фондів нашої бібліотеки
у 2019 році. Список стане в пригоді всім категоріям користувачів.
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Багата, Н. П. Межичасся : поезії / Н. П. Багата. – Суми : Мрія, 2018. –
180 с.
Життя як є. Без пафосу і лицемірства. З усіма його куцими
радощами, прикрощами, болями і тривогами, яких, на жаль, аж
забагато. А ще палка любов до рідного краю,благородство,
безкорисливість – про все це у збірці поетеси.
Вертіль, Олександр. Геометрія вогню : поезії / Вертіль, Олександр. –
Суми : Мрія-1, 2018. – 479 с.
Це – найповніше видання віршів відомого українського поета, який
живе і працює в Сумах. До книги ввійшли поезії, написані впродовж
останніх більш як чотирьох десятиліть.
Власов, Николай Григорьевич. Меня нашли в капусте! : приключения
Кольки / Власов, Николай Григорьевич. – Сумы : Козацький вал,
2005. – 136 с.
Гризун, Анатолій Пилипович. Метагалактика : лірика / Гризун,
Анатолій Пилипович. – Суми : Мрія-1, 2018. – 172 с.
Поезія в ліричному аспекті осмислює історичне минуле та його
уроки, узагальнює будні нашої мінливої сучасності, картини
неповторної природи. Такий він – творчий почерк талановитого
поета, лауреата премії ім. В. Мисика.
Гриценко, Микола. Лови / love : лірика / Гриценко, Микола ; худож.
І. Проценко. – К. : Ярославів Вал, 2018. – 184 с. : іл.
Автор намагається продовжити лінію класичного любовного вірша,
розпочатого Дмитром Павличком у збірці "Таємниця твого обличчя"
– перлині інтимної поетичної лірики.
Єлишевич, Григорій. Формула щастя : міні-новели / Єлишевич,
Григорій ; ред. В. В. Вовчанецький. – Суми : ВВП "Мрія", 2018. –
48 с.
До ювілейного видання автора увійшли досі не друковані прозові
твори, добірка «крилатих висловів», а також вибрані пісенні тексти.
Жулінський, Микола Васильович. Під зоряним дахом ночі : оповідання
/ Жулінський, Микола Васильович ; мал. автора. – Суми :
Університетська книга, 2017. – 360 с. : іл.
Липницкая, Алла. И свет у каждого лица : сб. стихотворений /
Липницкая, Алла ; вступ. ст. Т. Борисовой. – Иерусалим : Лира,
2011. – 88 с. : ил.
Поетеса і художник, яку важко вловити на однозначних
визначеннях. Її вірші покладено на музику, а за живописом –
поставлено виставу.

Липницкая, Алла. Остановленное слово : стихи последних лет /
Липницкая, Алла ; ред. В. Френкель ; авт. фотогр.
И. Андриенко. – Иерусалим : Филобиблон, 2014. – 143 с. : ил.
Свій поетичний світ поетеса передає широкими живописними
мазками. Безперечно – бо вона художник. Читач знайде у віршах
чимало сміливих образів, картин і метафор.
Липницкая, Алла. Шомронская тетрадь : стихотворения / Липницкая,
Алла ; ред., авт. дизайна Т.Борисова. – Иерусалим : Лира, 2011. –
41 с. : ил.
Литвяк, Тетяна Григорівна. Елена прекрасная – неповторимая / Литвяк,
Тетяна Григорівна. ; авт. проекта Т. Литвяк. – Сумы : Білий птах,
2017. – 102 с. : фотогр.
Литвяк, Татьяна Григорьевна. Малышам : [стихи для детей] / Литвяк,
Татьяна Григорьевна ; ред. Н. О. Пасинок. – Сумы : СВС Панасенко І. М., 2007. – 20 с. : ил.
Лоза, Александр. Веселые страдания... / Лоза, Александр. – Сумы :
Университетская книга, 2018. – 230 с.
МИ – Україна : збірка віршів та малюнків дітей-користувачів бібліотек
Конотопського району / упоряд. Т. М. Кисельова. – К. : Ліра-К, 2016.
– 52 с. : фотогр., репрод.
Мироненко, В. С. Що у щуки за спиною? : абетка-скоромовка /
В. С. Мироненко. – Суми : Білий птах, 2016. – 138 с.
Віршована абетка-скоромовка допоможе дітям розвинути правильне
мовлення, навчить гарно читати, сприятиме розвитку уяви та
образного мислення.
Моєї юності птахи... : поетичний збірник молодих поетів
Недригайлівщини / упоряд. та автор перед. М. Гриценко. – К. :
Основа-принт, 2017. – 128 с. : іл.
Збірка обдарованих дітей Посульського краю. В ній представлені
вірші учасників Літературних читань, які упродовж 10 років
відбувалися у Козелянській середній школі.
Олесь, Олександр. Щоденник. Рік 1917 та інші поезії : (вибрані твори
1917-1919 рр.) / Олесь, Олександр ; упоряд.Ю. П'ятаченко [та ін.]. –
Суми : Триторія, 2018. – 156 с.
1917 року О. Олесь (уродженець м. Білопілля) у збірці лірики
першим в українській модерній літературі відтворив настрої і
сподівання, героїзм і жертовність українців у прагненні створити і
захистити власну Державу. Поезія відтворює багатогранний
внутрішній світ ліричного героя – людини молодої, дієвої, яка вміє
кохати і воювати за рідну Батьківщину.
Петренко, Надія. Бумеранг : вірші / Петренко, Надія. – Суми : Мрія-1,
2018. – 67 с.

Відомо, що всі дії та помилки людини рано чи пізно повертаються
до неї бумерангом. Тож, перш ніж здійснити щось, варто сім разів
подумати і тільки один раз відміряти.
Петух (Сумской), Александр Васильевич. Молилась мама за меня. Кн.
пятая / Петух (Сумской), Александр Васильевич. – Суми : Корпункт,
2018. – 80 с.
Петух (Сумской), Александр Васильевич. Напишу собі в юність листа.
Кн. шоста / Петух (Сумской), Александр Васильевич. – Суми :
Корпункт, 2018. – 56 с.
Книга пронизана любов’ю до Вітчизни, матері, жінки. У поетичних
творах перемежовуються порівняння рідної дідизни – Кролевеччини
з кролевецькими рушниками, які огортають не лише Сумщину, а
всю Україну.
Повх, Анна. Де шукати диво? / Повх, Анна ; худож. ред.
Є. Перепелиця. – Х. : Ранок, 2018. – 16 с. : іл.
Поляков, Андрей Андреевич. Посох : стихотворения / Поляков, Андрей
Андреевич ; за ред. авт. ; худож. М. Москвичова. – Суми : Мрія-1
ООО, 2005. – 144 с.
До книги увійшли вірші як з попередніх його книг, так і нові. Віра,
Надія, Любов – ось основні шляхи, якими блукає його герой у
пошуку свого місця у житті, свого дому.
Слобожанщина : альманах літераторів Сумщини. Вип. 23 / упоряд.
О. Вертіль, В. Вовчанецький. – Суми : Мрія-1, 2018. – 210 с.
У збірку увійшли кращі зразки прози, поезії, публіцистики тощо,
автори яких – члени Сумської організації Спілки письменників
України.
Кн и г и з і с т о рії рід н о го кр а ю
Акіменко, Алла. Герої нашого часу: 19 історій ветеранів АТО : 20142018 / Акіменко, Алла. – Суми : ФОП Щербина І. В., 2018. – 84 с.
У книзі вміщено розповіді про жителів та уродженців Сумщини, які
брали участь у боротьба за свободу та незалежність України на
полях неоголошеної війни в 2014-2018 роках та повернулися до
мирного життя.
Бондаренко, М. М. Україна-1933: кулінарна книга. Пам'ять людська / М.
М. Бондаренко ; авт. упоряд., світлини М. Бондаренка. – Друге вид.,
перероб. та доп. – Суми : Еллада, 2018. – 248 с. : іл., грав.
Книга присвячена трагічній сторінці в історії українського народу –
Голодомору 1932-1933 років XX століття. Містить спогади та
свідчення очевидців у селах Буринського району Сумської області,
графічну серію, кулінарні рецепти.

Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців : збірка матеріалів /
упоряд., авт. передм. та прим. С. В. П’ятаченко. – Вид. друге. – Суми
: МакДен, 2018. – 368 с.
Збірник містить спогади очевидців голодоморів 1932-1933 років та
1946-1947 років на Сумщині, зібрані учнівською та студентською
молоддю, а також їхніми педагогами в рамках проекту «Голодомор у
пам’яті народу».
Корнієнко, О. М. Мартиролог мешканців Сумської області, які загинули
у локальних війнах і закордонних збройних конфліктах /
О. М. Корнієнко ; Сум. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ;
[рец. С. І. Дегтярьов, М. А. Михайліченко]. – Суми : ВВП "Мрія",
2018. – 108 с.
Меморіальне видання, здійснене в рамках проекту науководокументальної серії книг "Книга Пам'яті України", та покликане
поіменно увічнити мешканців та уродженців Сумської області, які
загинули в локальних війнах і закордонних збройних конфліктах
ХХ ст.
Подоляка, Н. С. З історії розвитку книжкової торгівлі на Сумщині :
монографія / Н. С. Подоляка ; рец. Д. В. Кудінов, Г. І. Корогод. –
Суми : Мрія, 2018. – 112 с. : фотогр.
Це видання – спроба проаналізувати розвиток книжкової торгівлі на
Сумщині. Розрахована на дослідників історії, науки і культури,
книгознавців, бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і
видавничої справи, викладачів та студентів.
Павло Андрійович Сапухін: портрет розбудовника і краєзнавства на
Сумщині : до 125-річчя від дня народження дослідника / уклад.
Л. П. Сапухіна [та ін.] ; літ. ред. Ю. В. П'ятаченко. – Суми :
Триторія, 2018. – 176 с.
Це видання присвячене найвідомішому і найавторитетнішому
краєзнавцю Сумщини, педагогу, члену Спілки журналістів,
уродженця . Ямне6 Великописарівського району. В основі книжки –
дослідження П. А. Сапухіна «П. А. Грабовський за молодих років»,
написане на початку 1960-х, але так і не опубліковане.
Шкурко, А. В. Запорожці славні хлопці, України оборонці /
А. В. Шкурко ; худож. Є. Новікова. – Суми : ПП Міняйло, 2007. – 80
с. : іл.
До книги увійшли цікаві розповіді про видатних гетьманів нашої
славної України.
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Вертіль, Олександр Васильович. Олена Петрова: срібний сніг / Вертіль,
Олександр Васильович. – Суми : Мрія-1, 2018. – 192 с.
Розповідь про видатну біатлоністку, срібну призерку Зимової
Олімпіади-98 в японському Нагано, Почесного громадянина міста
Суми – Олену Петрову.
Сторінки присвячені її дитячим рокам, становленню як спортсменки
та особистості.
М и ст е ц тво кр а ю
Кролевецькі рушники : історія, семантика, технологія / Відділ культури
і туризму Кролевецької райдержадміністрації ; Районний КЗ "Музей
кролевецького ткацтва" ; авт.-упоряд. І. О. Пурига. – Суми :
Триторія, 2018. – 40 с.
Серед видань, присвячених кролевецькому переборному ткацтву
дане видання має пріоритетну практичну спрямованість на
зацікавлених осіб різного віку.
Нестеренко, Петро Андрійович. Джерела натхнення : творчі портрети
сумських митців / Нестеренко, Петро Андрійович. – Суми : ВВП
"Мрія-1", 2018. – 186 с.
Книжка розповідає про відомих в Сумах і далеко за межами міста
над Пслом митців, які вносять гідний вклад у розвиток культури й
мистецтва в обласному центрі. Творчі портрети, вміщені в книзі, є
актуальними й необхідними, вони несуть внутрішнє світло душі та
вражають глибиною змісту і своїм різномаїттям.
Петро Левченко і Путивль / Управління культури Сумської
облдержадміністрації ; КЗ СОР "Державний історико-культурний
заповідник у м. Путивлі" ; авт.-упоряд. С. Побожій. - Суми, 2018. 30 с. : репрод.
Український художник Петро Левченко бував у Путивлі з 1904-1906
та 10-х рр. XX ст. Путивльські твори посідають важливе місце в
творчості митця. Деякі з них експонувалися на престижних
виставках та отримали високу оцінку мистецької критики.
Ромен : майстри пензля Ромещини : літ.-істор. альманах / гол. ред.
В. І. Клєйніх ; фотогр. В. В. Дядюра. – [Ромни] : б. в., 2008. – 132 с. :
фотоіл.
До альманаху культурно-мистецького життя Роменського краю
увійшли відомості про 114 самобутніх художників та п’яти студій
образотворчого мистецтва для дітей та молоді.

Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво : фотоальбом /
гол. ред. В. І. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2018. –
272 с. : іл.
Це перша книга з проекту «Сумщина. Велика спадщина», в якій
представлена спадщина видатних художників – уродженців
Сумщини,Є яка є яскравою сторінкою в історії вітчизняного і
світового малярства, графіки та скульптури.
Біо гр афі чн і вид а н н я
Нестеренко, Ольга. Людмила Стадніченко: успішність досягається
наполегливістю : біографічний нарис / Нестеренко, Ольга. – Суми :
МакДен, 2018. – 112 c. – "Літературні портрети сучасників".
«У кожного своя доля і свій шлях»… – слова великого Тараса
Шевченка. У даному випадку автор відносить до ці рядки до
життєвого шляху героїні нарису – Людмили Михайлівни
Стадніченко – знаної і шанованої в м. Суми людини.
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