
 
 

 
ДАРУНКИ БІБЛІОТЕЦІ 

Бібліотека Черкаського інституту Університету банківської справи щиро вдячна 

громадським організаціям та установам, авторам, читачам, видавництвам за 

подаровані книги, які  стануть відчутним джерелом поповнення бібліотечної 

колекції та нададуть  неоціненну допомогу у забезпеченні навчально-виховного 

процесу,  відродженні культури та духовному зростанню  і обов’язково знайдуть 

свого читача.  Вдячні всім за безцінні дарунки та добру справу! 

 У рамках заходів всеукраїнського 
Четвертого книжкового фестивалю 
«ЧеБукФест», котрий цьогоріч у перші 
жовтневі дні відбувся в Черкасах, 
шанувальники друкованого слова 
Шевченкового краю з великим 
задоволенням відвідали презентації книг, 
зустрічі з відомими письменниками, 
блогерами, культурними діячами та 

лідерами думок, автограф-сесії.  

  

На книжковому фестивалі книга «Як Україна втрачала Донбас» отримала нагороду 

«Книга року». Автори книги Денис Казанський та Марина Воротинцева, 

видавництво «Чорна гора».   На фестивалі придбала книгу з автографом автора і 

подарувала її бібліотеці професор, доктор економічних наук Пантєлєєва Наталія 

Миколаївна.  



       

У 2021 році за книгу есеїв  «В Ізоляції»  Станіслав 

Асєєв отримав Національну премію України імені 

Тараса Шевченка у номінації «Публіцистика, 

журналістика». Журналіст Станіслав Асєєв з червня 

2017 року перебуває в ув'язненні у Донецьку. 

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» затримало 

його лише за те, що він описував повсякденне життя міста для всеукраїнської та 

світової аудиторії. Крамниці та кінотеатри, транспорт і церкви, пропаганда на 

вулицях, обстріли й нові окупаційні порядки, погляди жителів Донецька – завдяки 

статтям і блогам, які він писав від псевдонімом Станіслав Васін, тримався зв'язок з 

окупованою територією. Назва цієї книги – «В Ізоляції» – не лише про місце, де 

незаконно утримують Стаса (колишній завод та арт-платформа «Ізоляція», 

перетворені бойовиками на тюрму), а і про всю територію, життя якої автор описав з 

ризиком для життя, щоб Україна і світ знали правду.  «Ізоляція» – таємна в’язниця, 

розташована на підконтрольній Росії частині Донбасу і перетворена на 

концентраційний табір. Упродовж існування «Ізоляції» через неї пройшло сотні 

людей, більшість з яких зазнавали зґвалтувань, тортур електричним струмом, 

принижень людської гідності й тяжких примусових робіт. Відомі факти вбивств 

в’язнів «Ізоляції». Жодна правозахисна місія чи організація не мають доступу на 

територію в’язниці. На даний час продовжує функціонувати під контролем ФСБ РФ…  

На фестивалі придбала книгу з автографом автора і подарувала провідний 

бібліотекар Якубова Любов Сергіївна. 

Рекомендуємо до прочитання: 
 Асєєв С. В ізоляції: есеї про Донбас / Станіслав Асєєв. – Київ: Чорна гора, 2021. – 

216 с. 
 Казанський Д. Як Україна втрачала Донбас / Денис Казанський, Марина 

Воротинцева. – Київ: Чорна гора, 2021. - 336 с. 



Серед подарованих книг з книжкового фестивалю Наталією Миколаївною 

Пантєлєєвою стала і книга з автографом  авторки Орести Осійчук  «Абрикосова 

книгарня». Сімейні таємниці та плетива долі крізь століття... Тематика книги - 

родинна сага.  «… на смачне та добре читання!» - бажає авторка студентам 

Черкаського інституту Університету банківської справи. 

 

 
 

    Осійчук  О.  Абрикосова книгарня / Ореста 
Осійчук. - Київ: Наш Формат, 2021. 240 с. 

 

 На благодійній основі видавництво «РОДОВІД» (м. Київ ) передало до фондів 
бібліотеки  унікальне подарункове видання «Образний світ Георгія Нарбута й 
творення українського бренду». 

  «Нарбут - це людина-Академія, яка сама в собі мала так багато інституцій, 
яка створила для нас основи всього новітнього образотворчого мистецтва».   (  

Іван Малкович, поет і засновник видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-
Га» ) 

 «Є такий вислів – «світло згаслої 
зірки»,  який означає, що зірки вже немає, 
але її світло присутнє. Нарбут є нашою 
зіркою , його роботи досі надихають і 
заохочують до переосмислення процесу 
творчості». (Олег Грищенко,  художник, дизайнер) 

Георгій Нарбут — український художник-графік, 
ілюстратор, автор перших українських 
державних знаків. Сьогодні, через сто років від 
смерті Георгія Нарбута, видатна художня 
натура мистця нарешті може зайняти достойне 



місце в сучасному етосі нової України. Коли майбутнє України лишається непевним й 
ідентичність України як держави щоразу під загрозою, ретроспективний погляд на 
Нарбутів національний брендинг є актуальним, як ніколи, адже він стосується 
нагального питання: що таке модерна українська культура і хто такі сучасні українці? 
І який брендинг сучасної України? І як він впливає на сприйняття України в світі?   

Сподіваємось, що унікальне видання знайде свого поціновувача: 
 Мудрак М. Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду. – 
Київ: Родовід, 2021. – 160 с.: іл. 
  

 
 
 

 Дякуємо Українському 
інституту національної 
пам’яті та 
співробітникам 
Інституту за комплект 
подарованої літератури 

  
 
 
 
 
 

 Щира подяка співробітникам  
 музею  « Пам'ять єврейського 
народу і Голокост в Україні» (м. 
Дніпро) за хроніко-
документальні видання, що 
відтворюють факти,   події, 
явища в Україні під час 
штучного голоду 1932 – 1933 рр.  

 

  



Фонд бібліотеки поповнився поетичною збіркою "Дзеркала моєї осені… " – 

Людмили Василівни Тараненко, члена Національної спілки письменників України, 

заслуженого працівника культури України. Збірку з дарчим написом подарувала 

сама авторка. Вся поезія пронизана любов'ю до рідного 

краю, поетичні спогади. 

 Тараненко Л. Дзеркала 
осені моєї…: [поезія] / Людмила 
Тараненко. – Черкаси: Видавець  Ю. 
А. Чабаненко , 2020. – 101 с. 
        

 

В цьому хаосі многолюдності, 
  В цьому розпачі невагомості – 

Жити треба по мудрості, 
Жити треба по совісті… 

 

Цими словами відкривається збірка поезій відомої черкаської письменниці 
Людмили Тараненко. Часом приходить німа печаль, що пронизує до глибини серця; 
часом – закоханість у важливе, у те, що довкола; а іноді приходить нестримний 
спогад, згадка. Про людей, про світ, про головне. А буває і так, що це все зʼявляється 
одночасно і поєднується в одній збірці, в одному вірші, в кількох рядках… 
 

    Великий уклін авторці щемливої історії – Тамарі Горіха Зерня за книгу з 
найкращими побажаннями, з вірою в Україну і нашу перемогу. Це історія про війну, 
відвагу і любов на тлі спекотного літа 2014-го... 

 Горіха Зерня Т. Доця: роман / Тамара Горіха Зерня. – Київ: Білка, 2019. 
–288 с.  

 

Горіха Зерня — псевдонім 
Тамари Дуди — успішної 
перекладачки, відомої своєю 
волонтерською діяльністю. Її 
дебютний роман «Доця» 
виданий 2019 року 
видавництвом «Білка» був 
відзначений премією Книга 
року BBC за 2019 рік. Події в 
книзі відбуваються 2014 року 
під час російсько-української 
війни на сході України. Ця книга 
про любов. Про магію, не  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_BBC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_BBC
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


лубочну, розтиражовану з екранів телевізора, а справжню, від роду і кореня… І ще 
про відвагу. Про безумовну відвагу знайти своє, впізнати його, впертися руками і 
ногами і нікому не віддати. Свій дім, свою батьківщину, своє серце, своє право 
ходити з високо піднятою головою. Події роману розгортаються навесні-влітку 
чотирнадцятого року у Донецьку. Донбас - це точка обнуління, місце сили, де 
прозвучали найважливіші запитання. І тільки там заховані потрібні відповіді. Та де 
все починалося, там все і завершиться…  

 
     Краєзнавчий фонд бібліотеки поповнився книгою Григорія Михайловича Голиша 
«Дмитро Лисун: від Гірників до Плешканів». Григорій Голиш – кандидат історичних 
наук, доцент, директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького, палкий дослідник свого краю. 
Автор численних публікацій про Золотоніщину та її людей, почесний краєзнавець 
України. 

  Голиш Г. М. Дмитро Лисун : від Гірників до Плешканів : [докум. повість, 
спогади] /Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2020. – 
269 с. : іл. 

На підставі архівних документів та спогадів подано 
життєпис відомого аграрія й громадсько-політичного діяча, 
заслуженого працівника сільського господарства України 
Дмитра Олександровича Лисуна (1955 – 2010). Багато років 
Д. О. Лисун очолював ПСП «Плешкані», що на 
Золотоніщині. Його життєвий шлях, працелюбство, 
ініціативність, творчий підхід до справи, мужність, чесність 
і самовідданість у боротьбі за європейські та демократичні 
цінності стали справжнім взірцем для співвітчизників.  

 

  
 

Дякуємо за подаровані книги до фонду бібліотеки Черкаського інституту Університету 

банківської справи  у 2021році!  Віримо, що добрі справи завжди повертаються добром! 

Запрошуємо студентів, співробітників, викладачів  ознайомитися з подарованими книгами. 
провідний бібліотекар Любов Якубова, жовтень 2021 р. 


