
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
До вашої уваги пропонується віртуальна  
книжково-ілюстраційна виставка на тему 

  

 
  

 Дарування книг у бібліотеку - це давня форма доброчинності та надійне джерело поповнення бібліотечного фонду. Дарунки 

книг у бібліотеку - це поклик душі, безкорислива щедрість та добра воля дарувальників. А надходження подарунків у бібліотеку -  

це показник вагомості бібліотеки, її місця в суспільному житті. 

Бібліотека Новоушицького коледжу щиро вдячна за книги, отримані в дарунок від авторів та  читачів. Нам важлива ваша 

підтримка, шановні користувачі! Ми завжди раді кожному вашому візиту та твердо переконані: у навчанні, роботі, дозвіллі, 

саморозвитку та вдосконаленні ви варті найкращого. 

Книгу  «Освіта, наука і культура на Поділлі: присвячено 150 – річчю від дня народження 

М.С. Грушевського: Збірник наукових праць Т.23»   бібліотека отримала  в дарунок від 

директора наукової бібліотеки Подільського державного університету Михайлика Артура 

Олександровича.   

Серію «Освіта, наука і культура на Поділлі» було започатковано з тим, щоб на сторінках 

цього видання пропагувати історико-культурну спадщину, доносити до сучасників досягнення 

попередніх поколінь подолян у справі розбудови національної культури. На даний час вже видано 

23 томи наукових праць  цієї серії. 

У збірнику  висвітлюються основні типи освітніх закладів на Поділлі наприкінці Х ІХ ст. – 

першій  половині ХХ ст., основний зміст їх навчальних програм, мережі навчальних закладів. 

Поділля у зазначений період все більше привертає увагу науковців, дослідників історії краю. 

Варта    уваги стаття професора кафедри всесвітньої історії Кам’янець –Подільського університету 

ім. Огієнка  Баженова Л.В. «Поділля в житті і творчості Михайла Грушевського» 

 

 



Книга Станіслава Старостіна «Ти – герой України» -  це нариси про живих   Героїв АТО, їх 

героїзм і небачену самопожертву. Кожна розповідь про героя хвилююча та зворушлива. На  їх долю 

випали найтяжчі випробування – пройти через пекло найкривавіших бойових операцій 

антитерорестичної операції – Широкине, Іловайськ, Мар’їнку, Донецький 

аеропорт, Дебальцеве, Авдіївку. Кожен звитяжець за покликом власного 

серця став на захист своєї Батьківщини. 

Тож відкривай читачу, книгу і пишайся своїми краянами,нескореними 

патріотами подільського краю. Черпай у них силу духу,волі, велику любов 

до рідної Вітчизни. 

Заслуговують уваги  сучасні твори зарубіжних авторів, отримані в 

дарунок від читачів:  Джон Фаулз «Колекціоер», Маркус Зузак «Крадійка 

книжок», Ентоні Дорр «Все те незриме світло»,Трейсі Шевалье «Дівчина з перловою сережкою». 

Джон Фаулз – культовий постмодерніст, який за версією «Times»  входить до рейтингу 50 

найвеличніших британських письменників сучасності. Його книга «Колекціонер» миттєво стала 

бестселером і була з успіхом екранізована. Фільм здобув відзнаку Канського кінофестивалю та тричі 

був номінований на «ОСКАР» 

Сюжет книги – Фредерик  Клегг – нічим не примітний банківський клер. Єдина його пристрасть – 

метелики. Впіймати, посадити під скло, зберегти їхню красу, щоб милуватися в будь – який момент… 

Але якось він знаходить екземпляр, набагато цікавіший за метеликів… 

Жодна книга не зробить вас поціновувачем свіжого повітря більше, ніж ця  жахлива історія 

кімнатного ув’язнення. 

Роман англійської письменниці Маркус  Зузак «Крадійка книжок» за 10 років існування був 

перекладений понад 40 мовами світу  виданий загальним накладом кількадесят  мільйонів примірників, 

одержав 8 літературних нагород, був з успіхом екранізований і номінований на ОСКАР.  

Болючі спогади батьків емігрантів про такі несумісні речі, як дитинство, війна і Голокост 

сучасний австралійський письменник Маркус  Зузак   поклав в основу історії про маленьку дівчинку 



Лізель, яка в  роки Другої світової війни навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу слів, і втративши все інше – 

вижила завдяки лише цій силі. 

Ентоні Дорр     - сучасний американський письменник, лауреат багатьох престижних 

літературних премій.  Найважливішу з них  він здобув  за роман  

 «Все те незриме світло» Це історія про людяність, мрію,любов і світло, яке зоріє в пітьмі. 

   У житті мільйонів людей відкривається Друга світова війна, трощачи те, що здавалося 

міцним. В охопленому війною французькому містечку  Сен Павло зустрілись французька дівчинка 

Марі Лор та німецький хлопець  Вернер. Вони обоє сліпі, вона  втратила зір іще дитиною, а він 

засліплений німецькою пропагандою. Але здається сама доля вела все життя їх назустріч один 

одному, щоб вони побачили незриме світло, яке здатне перемагати пітьму. 

Навіть ті, котрі не знаються на мистецтві, відразу упізнають 

«Дівчину з перловою сережкою», роботу геніального голландського 

майстра  живопису  ХVII століття Яна Вермсєра.  Ця картина має в собі 

щось магнетичне, живе своїм окремим життям уже майже чотири 

століття і надихає митців розгортати далі старе голландське полотно і 

знаходити на ньому невідчитані історії. Трейсі Шевальє, сучасна американо – британська 

письменниця, обрала дівчину з відомого портрета героїнею свого роману. Вона побачила в ній 

історію тамованих почуттів юної служниці, її внутрішню боротьбу між прихованими бажаннями, 

мріями та суспільними стереотипами того часу. Роман приніс авторці справжній успіх і був 

екранізований.  

Читати чи не читати, вирішувати вам.  Проте,ніщо не може зрівнятися з моментом, коли в руки 

потрапляє нова книжка, її запах і шелест сторінок заворожують. Читаючи, ми розвиваємо уяву, 

відкриваємо нові горизонти, знаходимо відповіді на багато питань, отримуємо унікальну 

можливість прожити кілька самих різних життів, занурюючись в атмосферу літературного шедевра. 

Ці неймовірні емоції ніколи і ніщо не зможе замінити! 

 

 


