Шановні користувачі!
Новинки книжкового фонду відділу читального залу гуманітарного профілю
чекають на свого читача!
Може, цей читач – Ви?

Отже, на Вас чекають нові книги:
А44374 271.4
М26
Маринович М.
Митрополит Андрей Шептицький і принцип
«позитивної суми» / М. Ф. Маринович. - Львів : Видво Старого Лева, 2019. - 248 с.
Ця
книга
—
це
ґрунтовний
аналіз
проповідницької спадщини Митрополита Андрея
Шептицького за принципом «позитивної суми» (winwin). Генезу цього способу думання Митрополит
виводив із богослов’я. Приклади його застосування
автор книги знаходить у посланнях Шептицького у
сфері економічних стосунків, національних взаємин,
державного будівництва, міжконфесійних та
міжрелігійних відносин.

А44329 271.4
Г93
Гузар, Любомир (Блаженніший).
Думки у спадок : зб. цитат Блаженнішого
Любомира (Гузара) / Л. Гузар. - Львів : Свічадо, 2018. 128 с.
Збірка вибраних роздумів Любомира Гузара на
різну тематику — про молодь, виховання, кінець
життя, Церкву, батьківство та ще чимало проблем, про
які не боявся говорити Блаженніший. Думки
згруповано за темою, тому можемо легко знайти те, що
нас хвилює і про що хочемо дізнатися. Роздуми у книзі
короткі та прості — слова Любомира Гузара доступні,
потрібні та актуальні.
А44364 821.161.2
С31
Сенцов О.
Жизня : роман / О. Г. Сенцов. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2019. - 160 с.
Книжка для усіх, хто досі не знайшов відповіді на
запитання, чому Олег допомагав українським
військовим у Криму, чому відкрито говорив про
розв’язану Росією війну в Україні, чому розпочав
голодування і не просив про помилування. Ці
оповідання ведуть нас від дитинства до зрілості
режисера, знайомлять з автором у період важливих для
нього внутрішніх пошуків і змін, коли він прагне
зрозуміти, хто він, яким шляхом піде далі і з якого
більше ніколи не зійде.
А44331 308(438+477)
К82
Криштопа О.
Останні українці Польщі / О. Криштопа. - Брустурів
: Дискурсус, 2019. - 224 с.
У книзі йдеться про унікальні історії українців
Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя,
Любачівщини та Західної Бойківщини, яких у 1947 році
у рамках операції «Вісла» депортували з їхніх земель та
розпорошили на півночі та заході нової польської
держави. 125 тисяч українців силоміць переселили на
території, що раніше належали Німеччині. Звідти так
само примусово виселили етнічних німців, а українцями
заповнили ці так звані «повернені землі».

А44372 77.03
П15
Пам'ять онлайн: цікаво, доступно, достовірно.
Каталог проєктів для вільного використання / Укр. ін-т
нац. пам'яті ; упоряд. Н. Позняк - Хоменко, О.
Полтавець. - Київ : [б. в.], 2019. - 132 с.
37 фотодокументальних виставок, майже 50 видань,
плакати, календарі й довідкові матеріали – такий
результат роботи Українського інституту національної
пам’яті за 5 років. А ще було понад три сотні
різноманітних публічних заходів, найпопулярніший із
яких – мандрівний фестиваль «Історія.UA». Саме на популяризації історії було
зосереджено чи не найбільше уваги й зусиль команди Інституту впродовж 2014–2019го.
Б50731 94(430)
В19
Василів-Базюк Л.
В переможеній Німеччині / Л. Й. Василів-Базюк, П. Я.
Слободянюк. - Вінниця ; Хмельницький ; Торонто :
Балюк І. Б., 2019. -140 с.
В книгу увійшли спогади рядового радянського
офіцера, який став свідком трагічних подій воєнного
лихоліття на окупованих Червоною армією німецьких
територіях на завершальному етапі Другої Світової
війни. У книзі подається й інформаційно-фактологічний
опис тогочасної ситуації в Німеччині й СРСР.
Б50736 378
Т33
Теоретико-методологічні
засади
впровадження
інклюзії в закладах освіти : монографія / М-во освіти і
науки України, Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини
«Україна» ; за наук. ред. П. М. Таланчука, авт. кол. П.
М. Таланчук, М.Є. Чайковський, А. Г. Шевцов та ін. Київ : Ун-т «Україна», 2019. - 460 с.
У
монографії представлено
теоретичні
та
методологічні засади впровадження інклюзії в закладах
загальної та вищої освіти, зокрема розкрито соціальнопедагогічну роботу з молоддю з особливими освітніми
потребами,
специфіку
соціальної
адаптації
в
інклюзивному освітньому просторі, охарактеризовано
особливості роботи з дітьми та молоддю з різними
нозологіями у навчальній діяльності та здійснення їх соціального та психологічного
супроводу.

А43455 83.3(4УКР)1
У95
Ушкалов Л.
Ловитва невловного птаха: життя Григорія
Сковороди / Л. В. Ушкалов. - 2-ге вид. - Київ : Дух і
Літера, 2017. - 368 с.
У цій книзі на основі багатого джерельного
матеріалу автор подає біографію українського філософа
й богослова Григорія Сковороди (1722–1794). Утім, це
не лише життєпис видатної людини – тут постає
яскравий образ України XVIII століття. Одинадцять
розділів книги, в яких змальовано життя Сковороди,
обрамлені двома окремими сюжетами – Prelude та
Finale, що покликані надати біографії Сковороди
якомога більшої глибини, а також показати його
першорядну роль в українській духовній традиції.
Б50744 811.161.2
К93
Курило І.
Нюанси слововживання : наук.-практ. довід. / І. В.
Курило. - Львів : Піраміда, 2017. - 564 с.
У довіднику Івана Курила «Нюанси слововживання»
подано практичний матеріал зі складних випадків
сучасної літературної норми – труднощі вибору слів,
наголошування. Також тут можна дізнатися про значення
й правильне вживання деяких слів. Це допоможе
запобігти помилковому слововживанню та перебороти
лексичну розбіжність у визначенні однакових понять.
А44296 81'271.14
К93
Курило І.
Як правильно: помилки мовлення засобів масового
інформування : наук.-навч. вид. / І. В. Курило. - Львів :
Піраміда, 2018. - 848 с.
У навчально-практичному довідникові проаналізовано
декілька тисяч помилок мовлення засобів масового
інформування. Окремо виділено типові помилки. Крім
основної частини доречними є додатки, які стосуються
труднощів слововживання та інших проблемних питань.
Подано складні випадки вживання деяких частин мови, а
також пунктуації, наголошення тощо. Книга вирізняється
простотою викладу та практичністю.

А44344 929.6(477)
П16
Панченко В.
Старовинні герби українських міст / В. Є. Панченко.
- Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 384 с.
У пропонованому виданні — графічні реконструкції,
описи та відомості з історії старовинних гербів міст і
містечок з усіх регіонів нашої держави, відтворені за
тогочасними документальними джерелами — від XIV до
початку ХХ століття. Ця книга — безцінна знахідна для
всіх
небайдужих
шанувальників
українських
старожитностей та нашої минувшини.
А44289 159.9
М79
Морін Е.
13 звичок, яких позбулися сильні духом люди / Е.
Морін; пер. з англ. Т. Архіпова. - Харків : Фабула,
2019. – 288.
https://mybook.ru/author/emi-morin-2/13-zvichok-yakih-pozbulisyasilni-duhom-lyudi/read/?page=1

Маючи гіркий життєвий досвід через раптову
втрату найдорожчих людей спочатку матері, а рівно за
рік по тому коханого чоловіка,— авторка, психолог за
освітою, описує свій тривалий шлях до подолання
депресії. Наводячи влучні приклади з власної
лікарської практики, Морін не лише аналізує причини
розладів пацієнтів, але й надає поради з відкриття
життєвого
потенціалу,
подолання
комплексів,
укорінених у психіку ще з дитинства. Авторка аналізує
13 людських слабкостей, що їх нема серед життєвих принципів міцних духом людей,
зазначаючи, як із ними впоратись. Ці своєрідні заповіді Емі Морін і надсилає своїм
читачам.
Б50734 316.6
П35
Пітерсон Д.
12 правил життя. Як перемогти хаос / Д. Пітерсон;
пер. з англ. Д. Кожедуба. - Київ : НАШ ФОРМАТ, 2019. 320 с.
http://shron1.chtyvo.org.ua/Jordan_Peterson/12_pravyl_zhyttia_Liky_pr
oty_khaosu.pdf

Чесноти не можна підмінити толерантністю, а
відсутність чітких моральних ідеалів пояснити повагою

до думки інших, переконує канадський психолог Джордан Пітерсон. За його словами,
людям потрібна система цінностей, яка допомагає наповнити життя сенсом, боротися
із безнадією, відчаєм та хаосом.
А44373 316.3
Б15
Бадью А.
Століття / А. Бадью; пер. з фр. А. Рєпи. - Львів : Вид-во
Анетти Антоненко, 2019. - 304 с.
Ця книжка – водночас знайомство з думкою видатного
французького філософа Алена Бадью (нар. 1937), а також
філософське переосмислення ХХ століття. Автор прагне
дати висловитися самому століттю, його різноманітним
практикам, голосам його активістів – політичних,
художніх,
поетичних,
театральних,
наукових,
психоаналітичних тощо. На переконання Бадью, головна
пристрасть, що рухала століття, була «пристрасть
реального»: ХХ століття надихалося не мріями, ілюзіями
та утопіями, а саме мужністю поглянути реальному в вічі, стати частиною події,
перейти до прямої реалізації, винайти щось нове – насамперед «нову людину» замість
«старої».
Б50783 87.2
Г60
Голмз Д.
Нонсенс: осягнути і перемогти / Д. Голмз; пер. з англ.
М. Шимчишин. - Київ : НАШ ФОРМАТ, 2016. - 320 с.
https://uk.bookmate.com/books/xKK9vTum

Ця книга - дебют американського письменника Джеймі
Голмза, який одразу здобув популярність серед читачів.
Що відбувається, коли ми стикаємося з чимось невідомим
та суперечливим? Чому прагнемо за будь-яких умов
уникнути плутанини і знайти однозначну відповідь? У
книзі Джеймі Голмза по-новому осмислено роль
неоднозначності в нашому житті, розглянуто, як різні
обставини посилюють нашу потребу в завершеності. Автор пояснює, як ми осягаємо
світ, переживаємо напружені життєві колізії і як це впливає на наші рішення. У
ситуаціях, які кидають нам виклик, неоднозначність може допомогти нам розвинути в
собі винахідливість і досягти успіху.
Приємного читання!

