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Гідні надходження до наукової бібліотеки 

Наукова бібліотека ДЗ „Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка” знову поповнилася гідними. Серед книг є прекрасні 
взірці класики й сучасної літератури: Дж. Боккаччо „Декамерон”; 
Ю. Андрухович „Диявол ховається в сирі”, „Екзотичні птахи і рослини з 
додатком «Індія»”, „Таємниця”, „Дезорієнтація на місцевості”; М. Вебер 
„Вибрані твори”; Евріпід „Трагедії”; Паблій Овідій Назон 
„Метаморфози”; С. Руданський „Твори. У 3-х томах”; В. Сосюра „Третя 
рота”; Ф. Петрарка „Лирика. Автобиографическая проза ” та ін. 

Крім того, широко представлена критична література: Я. Грицак 
„Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886)”, 
М. Жулинський „Із забуття ‒ в безсмертя” тощо. 

 

 

 

Значна кількість книг будуть корисними для культурологів, філологів та 
істориків, як-от: Л. Вульф „Винайдення Східної Европи. Мапа 
цивілізації у свідомості епохи Просвітництва”, Х. Вовк „Студії з 
української етнографії та антропології”, „Історія січових стрільців: 
выйськово-історичний нарис”, „ Культура і побут населення України”, 
О. Матковська „Львівське братство: культура і традиції. Кінець ХVІ – 
перша половина ХVІІ ст.”, „ Нарис з історії «Просвіти»”, Ю. Шевельов 
„Внесок Галичини у формування української літературної мови” та ін. 



 

 

 

Широко представлені книги з історії України: Я. Грицак „Нарис з історії 
України: формування модерної української нації ХІХ‒ХХ століття”, 
„Страсті за націоналізмом: історичні ессе”, М. Грушевський „Історія 
України-Русі: у 11 т.”, С. Лен'явко „Українське козацтво у міжнародних 
відносинах (1561-1591)”, „Останній гетьман. Ювілейний збірник пам'яті 
Павла Скоропадського 1873-1945”, Н. Полонська-Василенко „Історія 
України: у 2 т.”, О. Субтельний „Мазепинці. Український сепаратизм на 
початку ХVІІІ ст.”, Д. Яворницький „Історія запорізьких козаків: у 3 
томах”, Д. Багалій „Історія Слобідської України”, М. С. Грушевський 
„Очерк истории украинского народа”, В. Косик „Україна і Німеччина у 
другій Світовій Війні”, І. Мегела „Видатні постаті Європейської історії” 
та ін. 

Про значущість бібліотеки свідчить кількість словників, ми з гордістю 
повідомляємо, що нам надійщло також декількіа словників, які стануть 
прекрасним доповненням нашої збірки словників: „Польско-русско-
украинский словарь: более 13 тыс. сл.”, С. Головащук „Російсько-
український словник сталих словосполучень”. 



 

 

 

Необхідно відзначити, що більшість представлених книг українською 
мовою. 

Такий серйозний внесок зробив наш земляк ‒ пан Олег Маєвський, 
який нині проживає у Києві. У телефонній розмові він повідомив, що 
дізнався про скрутне становище нашого вишу і вирішив поділитися 
книгами з власної бібліотеки, які стануть в нагоді і студентам і 
викладачам університету. 

Звичайно, ми не представляємо всі книги, що надійшли до нашої 
бібліотеки від мецената, але необхідно відзначити, що усі ці 
надходження значно збагатять нашу бібліотеку і, сподіваємось, 
розширять світосприйняття наших студентів, стануть віддушиною для 
викладачів. Висловлюємо щиру вдячність пану Олегу Маєвському. 
Будемо також раді співпрацювати з усіма бажаючими поповнити наш 
фонд або надати корисну інформацію для нашої бібліотеки. 

 


