
Усе, чим ви цікавитесь,

Ви знайдете в книжках.

На всі питання — відповіді 

На їхніх сторінках

Огляд сучасної літератури 



Марко Рудневич 

Я з Небесної Сотні

Герой повісті 19-річний студент  Макс зі

Сміли  легко і відкрито оповідає  про своє

життя-про навчання,однокурсників,

родину, про свою кохану дівчину Іванку, 

яка вчиться в Києві, а батьки хочуть 

відіслати її на навчання до Франції…

Але стається Майдан, і Макс зі своїм 

другом однолітком  їде до Києва. 

Зрештою, це повість про три вирішальні 

доби на Майдані. 



Аеропорт Донецьк

Історія мужності, братерства і 

самопожертви.

Ця книга, розповідає про 242 дні бої 

в Аду(аеропорту “Донецьк”)



Шлях у вічність

Книга пам'яті  присвячена 

мешканцям Західного 

Донбасу, які загинули  

захищаючи  Україну.



Володимир Рутківський

Джури козака Швайки

Усі ми знаємо імена Северина 

Наливайка, Богдана Хмельницького, 

Івана Мазепи,

А ким були найперші козаки? Звідки 

вони взялися? На ці запитання 

можна знайти відповідь у новому 

гостросюжетному історичному 

романі Володимира Рутківського-

одного з сучасних українських 

письменників.



Ірен Роздобутько

Ґудзик - 2

Головний герой втратив все: кохану 

людину, смак до життя, сенс 

працювати в країні.

Але життя не зупинилося. Улюблені 

герої знову зібралися разом.



Марина та Сергій Дяченки

Брамник

Світ Марини та Сергія Дяченків –

дивовижний, сповнений 

незбагненних таємниць і 

фантастичних пригод, і разом з тим 

повний любові,доброти, красивої 

магії.

За все в житті доводиться платити, в 

тому числі – й за нерозсудливі юначі 

жарти. Герой - могутній маг, 

наділений талантом і честолюбством 

у покарання за гордощі був  

перетворений на бездушну річ і 

позбавлений  магічного дару.



Марина та Сергій Дяченки

Спадкоємець 

До вашої уваги  черговий  роман 

українських фантастів Дяченків.

Всі сімї щасливі однаково,зате 

нещастя у кожного своє.

У романі розповідається про родину 

Егерта Солля ,як  руйнується 

сімейне благополуччя,відбудоване 

роками.Син головного героя 

опиняється на вулиці,затарований

прокляттям служителями темного 

ордену Лаша.



Марина та Сергій Дяченки

Цифровий

Ця книга про природженого геймера, 

для якого гра- і є життя. У грі він 

майже всемогутній Міністр, у якого 

є влада і гроші.

Та влади і грошей завжди на всіх не 

вистачає,як в реалії, так і в грі.



БІБЛІОТЕКАР ЗДПЛ

БОНДАРЕНКО О.Л.

А на сьогодні наша зустріч закінчується і…
І знов нас у мандри запрошують книги,

В далекі часи, в дивовижні країни.


