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Новинки краєзнавства : інформаційний список літератури, що
надійшла до Сумської обласної дитячої бібліотеки ім. М. Островського у
2015 р. / ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» ;
уклад. Н. Ю. Курносова. – Суми, 2015. – 12 с.
У списку подано нову краєзнавчу літературу з різних галузей знань
(історії, мистецтва, природничої тематики), а також художню літературу
письменників-земляків, яка надійшла до фондів нашої бібліотеки у
2015 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
Бурлюк, Давид. Поети брати Бурлюки. Тонкофінґерпринт : поезії /
Бурлюк, Давид, Бурлюк, Микола ; пер. з рос. О. Вертіля. – К. :
Ярославів Вал, 2014. – 264 с.
Це перше в історії України видання, що знайомить читача з
творчістю відомих земляків – поетів братів Бурлюків. Давид Бурлюк
– уродженець Лебединщини, один з батьків російського і світового
футуризму в поезії і живопису. Його брат Микола – також активний
учасник руху кубофутуристів. Ця книга – перша спроба відтворити
доволі складні тексти двох українців рідною для них мовою.
Переклад здійснив сумський поет О. Вертіль.
Васильченко, Л.І. Серцем я вас обіймаю : вірші / Васильченко,
Лідія Іванівна ; уклад. Н.М. Отич. – Суми : Сумська ОУНБ, 2015. –
82 с.
Автор поетичної збірки сподівається, що знайомство з її творчістю
розрадить читача у хвилину туги, додасть віри і любові, підніме
настрій і навчить бачити все довкола чистим серцем.
Гриценко, Микола. На зелених іконах дерев : вірші / Гриценко, Микола.
– Чернівці : Букрек, 2014. – 120 с.
М. Гриценко у своїй новій книзі лишається вірним одвічним
традиціям української поезії, в основі яких – глибинна народність,
образність та філософічність. Поет демонструє неповторні зразки
власного світобачення та світосприйняття, акумульовані в
словесному живописі. Його творчість стає вартіснішою для
поціновувачів рідного слова.
Гриценко, Микола. Самар-і-я : повісті, оповідання, новели / Гриценко,
Микола. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 388 с.
Збірка прозових творів відомого поета-земляка – про найдорожче
для людини. Про пам’ять її серця. Про обличчя її дитинства. Про те,
що стає групою крові її душі. Про те, що тримає її на світі.

Нестеренко, П.А. Не запізнися з коханням : повісті / Нестеренко,
Петро Андрійович. – Суми : Мрія-1, 2014. – 176 с.
У новій книзі автор порушує вічні питання стосунків між людьми на
основі мужності, відданості, порядності, вірного кохання.
Осадчий, В.М. Рідне : поезії / Осадчий, Віктор Макарович ; упоряд.
М. Гриценко ; худож. оформ. С. Ковики-Алієва. – К. : Український
письменник, 2013. – 223 с.
Автор книги – лірик, гуморист, майстер громадянського вірша.
Дивним чином у ньому поєднуються всі три складові. Але всі його
твори позначені рідкісним почуттям гумору і щирістю.
Осадчий, Михайло. Більмо : повісті / Осадчий, Михайло ; упоряд. та
передм. О. Мисливої. – К. : Персонал, 2008. – 296 с. – (Бібліотека
української героїки. Вип. 3).
Герої повістей М. Осадчого – представники української інтелігенції,
ґвалтівники, убивці, економічні злочинці – за вироком радянської
Феміди мусять жити разом. Болісний шлях людини, яка має
духовний стержень і простує через терни таборів, змалював у
цікавих, загострено психологічних повістях автор.
Ош, Юрій. Калейдоскоп душі : проза, вірші / Костенко, Геннадій. – Суми
: МакДен, 2015. – 132 с.
У цій збірці автор змальовує образні візерунки, які карбувало в його
душі життя протягом останніх років.
Положій, Є.В. Дядечко на ім'я Бог [Текст] : роман / Положій, Євген
Вікторович ; худож.-оформ. О.Г. Жуков. – Х. : Фоліо, 2013. – 347 с.
Цей роман – історія трьох молодих людей, долі яких дивно
перетинаються. Кожен із них хоче знайти відповідь на одне просте
запитання: що буде після того, як я помру? Так чи інакше, кожен із
них отримує те, чого прагнув. Можливо, і відповідь на своє
запитання…
Слобожанщина : альманах літераторів Сумщини. Вип. 19 / упоряд.
О. Вертіль, Л. Ромен. – Суми : Мрія-1, 2015. – 184 с.
19-й випуск альманаху присвячено 30-й річниці створення Сумської
організації НСПУ. На його сторінках надруковані нові твори
спілчан: поезія, проза, переклади, публіцистика, гумор, краєзнавчі

розвідки. Видання розраховане на тих, хто цікавиться творчістю
письменників Сумщини, культурно-мистецькими традиціями та
літературною історією Слобожанщини.
Строки почтового романа / авт. проекта Т.Г. Литвяк. – Сумы : Мрія-1,
2015. – 48 с.
Эта книга – повествование в письмах об искренних, светлых
чувствах юноши и девушки, которым не подвластно время...
Черненко, Елена. Зеленая полоса : стихи / Черненко, Елена. – Сумы :
б. в., 2013. – 70 с.
Взгляд молодого творческого человека на внутренний мир
поколения и свой собственный; призыв и послание, песня души.
Книги з історії рідного краю
Афганістан. Дорогами війни : до 25-річчя виводу радянських військ з
Афганістану / гол. ред. І.В. Пономаренко. – Суми : Еллада, 2014. –
208 с.
У книзі розповідається про хід війни в Афганістані 1979-1989 рр.,
бойові операції, подаються біографічні розповіді про загиблих
сумчан, наводяться спогади учасників тих подій.
Єпіфанов, А.О. Свій серед своїх : біографічно-документальна оповідь /
Єпіфанов, Анатолій Олександрович. – К. : Літопис-ХХ, 2015. –
252 с.
На прикладі власної долі та життя Сумського регіону автор
розкриває проблеми становлення та зростання незалежної
української держави.
Єпіфанов, А.О. Сумщина. Економіка і суспільство / А.О. Єпіфанов,
М.П. Макаренко. – Суми : Мрія-1, 2015. – 204 с.
Видання містить матеріали досліджень основних показників
виробництва базових галузей нашого регіону від часу його
утворення – з 10 січня 1939 року і дотепер.
Кожедуб, И.Н. Неизвестный Кожедуб. Служу Родине! / Кожедуб,
Иван Никитович. – М. : Эксмо, Яуза, 2014. – 352 с.

Мемуари нашого земляка – видатного аса Другої світової війни не
видавалися майже 60 років. У цьому виданні оригінальний текст
спогадів видатного льотчика друкується без цензурних правок,
приписок і купюр. Тож допитливий читач має змогу ознайомитися з
ними.
Нестеренко, П.А. Слід на землі : худож.-док. нариси / Нестеренко, Петро
Андрійович. – Суми : Джерело, 2003. – 330 с.
Оповіді про наших сучасників, які уславили себе в мирний час і долі
яких тісно пов'язані з Сумщиною
Перлини Сумщини / упоряд. ТОВ "ТД "Папірус" ; ред. кол. С.М. Грицай
[та ін.]. – Суми : Папірус, 2011. – 96 с. : ілюстр.
Ілюстроване видання презентує Сумську область як невід'ємну
складову літописної та сучасної України. Сумщина – край видатних
людей, історичних подій, чудових краєвидів, архітектурних та
природних пам’яток, творчих і спортивних досягнень.
П'янков, В.О. Велич Кожедуба : спогади, інтерв'ю, факти, фотознімки,
вірші / П'янков, Володимир Олександрович. – Вид. друге, без змін. –
Суми : МакДен, 2015. – 200 с. : фотоіл.
Новий твір автора присвячений кращому льотчику Другої світової
війни, тричі Герою Радянського Союзу, нашому землякові Іванові
Микитовичу Кожедубу. Своєрідна форма літературної оповіді
дозволили автору створити колективний портрет великої і водночас
простої людини Землі і Неба, Миру і Війни.
Реабілітовані історією. Сумська область : у трьох книгах. Кн. 3, ч. 1 /
упоряд. О.Г. Бажан, О.М. Рубанов [та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія-1"
ЛТД, 2015. – 496 с.
У частині першій третього тому продовжено публікацію
документальних матеріалів про політичні репресії громадян
Сумщини 1918-1980 роках, зокрема про тих, чиї життя або
діяльність пов'язані з містом Ромни, Роменським та СерединоБудським районами.
Тупик, С.В. Глухівський Петропавлівський монастир та навколишні села
: історико-краєзнавчі нариси / Тупик, Сергій Володимирович. –
Суми : Університетська книга, 2014. – 398 с.

Книга містить нариси з історії Глухівського Петропавлівського
монастиря та навколишніх сіл, що розташовані в Глухівському та
Путивльському районах.
Мистецтво Сумщини
Близнюк, А.М. Краса Сумщини в слові, музиці, живописі /
А.М. Близнюк, М.П. Гурець ; рец. В.В. Снагощенко,
В.О. Садівничий. – Суми : Фабрика друку, 2014. – 134 с.
Висвітлюється творчість письменників, художників, композиторів,
життя котрих пов'язане із Сумщиною.
Макарова, В.А. Сумщина в долях трьох геніїв / В.А. Макарова,
Л.А. Макарова, В.К. Шейко. – К. : Фолігрант, 2014. – 200 с. : ілюстр.
– Укр. та рос. мовами.
Альбом знайомить читачів із маловідомими сторінками життя
П.І. Чайковського, А.П. Чехова та С.В. Рахманінова, показує роль
Сумщини в їхній творчості.
Путівники
Бєліков, О.М. Перлини України / Бєліков, Олег Михайлович ; фотографи
Ю. Воронцова [та ін.] ; дизайн обкл. М. Пащевська. – Х. : Клуб
сімейного дозвілля, 2013. – 207 с. : фотогр.
Багато ілюстроване альбомне видання цікаво розповідає про
визначні пам’ятки культури і мальовничі куточки нашої
Батьківщини, що стали гордістю нашої країни. Нашим землякам
особливо цікаво буде прочитати нариси про Суми і Тростянець.
Заповідні куточки Тростянецького району : путівник / авт. кол.
В.А. Ігнатенко, К.К. Карпенко [та ін.] ; фото: О.Ю. Карлюкова
[та ін.]. – Суми : Джерело, 2002. – 16 с. : ілюстр.
Путівник розповідає про природно-заповідний фонд Тростянецького
району: парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, заказники,
заповідні урочища та пам’ятки природи.
Заповідні скарби Сумщини / під заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – Суми :
Джерело, 2001. – 208 с.

Книга присвячена опису природно-заповідних територій Сумщини.
Читачі ознайомляться з природними умовами області, її рослинним і
тваринним світом. Видання ілюстроване фотографіями та
рисунками. Розраховане на широке коло читачів.
Суми. Запрошуємо до знайомства : путівник / авт. тексту Д.В. Кудінов ;
перекл. С.В. Дорда. – К. : Фолігрант, 2013. – 160 с. : ілюстр. –
Укр., англ. мовами.
Путівник цікаво й доступно розповідає про історію та сучасність
нашого рідного міста Суми. Текст об’єднаний у 9 маршрутів
районами міста. Кожен із них поданий таким чином, що перед
читачами постає не просто вказівка шляху та опис цікавих об’єктів,
а розгортається широка картина подорожі Сумами. Назви маршрутів
подаються з урахуванням історичних топонімів, які нині не
вживаються. Путівник містить карти, схеми, багатий ілюстративний
матеріал, що зробить знайомство з містом зручним та
інформативним.
Освіта краю
Близнюк, А.М. Медіа-простір освіти Сумщини : наук.-попул. вид. /
А.М. Близнюк, Н.В. Ісіпчук. – Суми : Фабрика друку, 2015. – 140 с.
У книзі подано інформацію про виникнення перших книг, газет,
журналів, про діяльність періодичних видань в освітніх закладах
Сумщини.
Близнюк, А.М. Охтирське дитяче містечко / А. Близнюк, В. Голубченко ;
рец. Н. Подоляка, В. Снагощенко. – Суми : Фабрика друку, 2014. –
68 с.
Висвітлено життєвий і творчий шлях українського педагога,
активіста "Просвіти" і громадського діяча, керівника Охтирського
дитячого містечка у 20-30-і роки ХХ ст. М. Довгополюка.
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