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Нові унікальні надходження до наукової бібліотеки 

До наукової бібліотеки нашого університету надійшли нові книги від 
Українського Національного Об'єднання Канади. 

Звичайно, книги міряють примірниками, але ми отримали понад 400 кг 
книг! 

Це унікальна колекція, яка містить у собі значну кількість наукової , 
художньої, документальної літератури. 

Особливої уваги заслуговують раритетні видання: Е. Ростанд 
„Романтичні” (Чернівці, 1908 р. вид.), Іван Раковський „Новий світогляд 
сьогочасної науки” (Зальцбург, 1947 р. вид.), І. Мельник „На Камчатку. 
Спомини з подорожі” (Львів, 1927 р. вид.), М. Коцюбинський „Про двох 
цапків. Дві кізочки” (Мюнхен Нюрнберг, 1947 р. вид.), Б. Грінченко „За 
батька (степовий гість)” (Львів – Тернопіль – Провіденце, 1926 р. вид.), 
А. Моллєр „Княгиня Капучідзе” (Львів – Тернопіль – Ню-Йорк, 1932 р. 
вид.), Гуменна Докія „Куркульська вілія”. Збірка новель (Зальцбург, 
1946 р. вид.) та ін. 

  

  



Крім того, наш фонд поповнився Книгою книг – Біблією українською 
мовою. 

Також у нас з'явилася класика художньої літератури – вітчизняної та 
зарубіжної: Тарас Шевченко – польською мовою, О. С. Пушкін – 
українською мовою, І. Котляревський „Енеїда”. 

Значна кількість літератури надійшла англійською мовою: Franko Ivan , 
1856-1916 Turbulent times : a trilogy / Ivan Franko ; translated by Roma 
Franko ; edited by Sonia Morris ; Ukraine in the seventies / Edited by Peter 
J . Potichnyj ; Harasymiw Bohdan Post - Communist Ukraine ; Ukraine and 
Russia . A History of the Economic Relations Beween Ukraine and Russia 
(1654–−1917). By Konstantyn Kononenko. 

Штепа П. „Словник чужослів”, Верига В. „Нариси з історії України 
(кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.), Історія української літератури. У 8-ми 
томах. – К. : Наукова думка, 1969; О. Теліга „О краю мій”, „Вибрані 
твори”; Б. Червак „Олена Теліга. Життя і творчість”. 

  

  

Книги будуть цікавими як викладачам, так і майбутнім учителям, 
вихователям, історикам, культурологам, філологам, журналістам, 
видавцям та ін. 



Знайдуться книги на будь-який смак, наприклад, тим, хто любить 
читати про страхіття – „Антологія українського жаху”, що містить понад 
30 захопливих, динамічних, таємничих, сповнених несподіванок творів. 

Це далеко не весь перелік отриманої літератури. Ми працюємо над її 
упорядкуванням і будемо продовжувати інформувати вас про 
цікавинки. 

Ми щиро вдячні Українському Національному Об'єднанню Канади 
й сподіваємось на продовження співпраці! 

 


