
НОВИНКИ 2020
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Фонд бібліотеки ліцею-інтернату 

поповнено новою художньою 

літературою. Це і детективи, і 

поезія, і романи про кохання, і 

антиутопія та ще багато інших 

цікавих книг.



Поезія представлена авторами:
Наталка Білоцерківець До книжки 

Наталки Білоцерківець — однієї
з найважливіших сучасних

українських поетів — увійшли вірші
з усіх її збірок. Це найповніше на 

сьогодні вибране авторки.

Ірина Жиленко До книги 
вибраного однієї з найкращих

українських поетів ХХ ст. увійшли
вірші з усіх її тринадцяти збірок



Ігор Римарук та Ліна Костенко.
До вибраного Ігоря Римарука (1958—2008) — одного з найвизначніших поетів другої

половини ХХ ст. — увійшли вірші з усіх його попередніх збірок, які якнайповніше
відображають творчий шлях цього бездоганного майстра поетичної форми і змісту.

Історичний роман у віршах «Маруся Чурай» визначної української поетеси Ліни
Костенко — один із вершинних творів української літератури, своєрідна енциклопедія

духовного життя нашого народу в XVII ст.



Детективи сучасні та класичні
Артур Конан Дойл

Дж. Фелловз



Епістолярна переписка класиків 
української літератури



Український постмодернізм

«ДНК» – творчий експеримент 
сімох українських 

письменників. А яких саме, Ви 
можете дізнатись, завітавши 

до нас в бібліотеку

Кажуть, Жадан – це взагалі 
краще, що сталося із 
сучасною українською 
літературою. Читаємо і 
приймаємо участь у дискусії.



Сучасні українські автори

Дарина Гнатко;

 Володимир Лис;

Олександр Денисенко;

 Василь Басараба;

Жанна Куява;

 Роман Данилюк;

Оксана Забужко;

Наталія Гурницька та інші.



Великі шедеври світової класики
Франц Кафка;

Луіза Мєй Олкотт;

Жорж Санд;

Коллін Мак-Каллоу;

Ерих Марія 
Ремарк;

Вільям Теккерей;

Джейн Остін та 
інші.



«Бібліотеки – це єдиний наявний 

механізм для проведення культурної 

політики держави. Інших немає».

Брати Капранови

До зустрічі у бібліотеці!
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