
Стус  В.  С.  Вибране  /  В.  С.  Стус  ;  укладач  і  авт.
передм.  Д.  В.  Стус  ;  худож.-оформлювач
Л. П. Вировець. – Харків : ЛА «Час читати», 2016. –
540 с.
 До  видання  включено  вірші,  прозу  та  листи  Василя  Стуса
(1938–1985)  –  поета, перекладача, мислителя і дисидента, який
став  уособленням  незламності  українського  духу.  Утворчості
поборював поверховий етнографізм. Його вірші  зорієнтовані на
світові  зразки  та  тенденції.  У ранній  творчості  відчувається
значний  вплив  філософії  екзистенціалізму.  Головна  книга  –
вірші  «Палімпсести»:  щоденник  буття  людини,  яка  мусить
реалізувати  себе  всупереч  обставинам.  Несистемно
сформулював  постулати  філософії  «квітування».  Естетичні  та
етичні  принципи життя виклав у листах з  в’язниці до рідних,
дружини та  сина. Член другої  Української  Гельсінської  групи,
яку очолив після арештів лідерів першої УГГ.

Дорошенко О. Є. Василь Стус / О. Є. Дорошенко ;
худож.-оформлювач  О.  М.  Артеменко.  –  Харків  :
Факт, 2016. – 121 с.                  

Трагічна доля Василя Стуса (1938–1985)  – талановитого
українського поета,  прозаїка,  перекладача,  літературознавця,
правозахисника,  одного з  найактивніших  представників
українського культурного руху 1960-х років. Він був людиною,
не здатною на компроміси,  яка завжди йшла шляхом правди і
заплатила  за  це  власним  життям,  людиною,  яка  з  гідністю
говорила про себе: «...Голови гнути я не збирався, бодай що б
там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений народ,
за честь котрого я мушу стояти до загину».

Кращі  українські  байки.  –  Київ  :  ПАТ
«ДАК Укрвидавполіграфія», 2016. – 224 с.

Хто  не  любив  байки?  Дорослі  і  діти  знаходять  чимале
задоволення  в  читанні  веселих  творів,  де  добро  завжди
перемагає  зло,  а мудрість  торжествує над невіглаством.  Байки
займають важливе місце в народній культурі.

До  видання  ввійшли  твори  вітчизняних  класиків  жанру  –
Григорія  Сковороди,  Петра  Гулака-Артемовського,  Левка
Боровиковського,  Євгена  Гребінки,  Леоніда  Глібова,  а  також
українські народні байки.

Видання адресоване широкому читацькому загалу.



Глібов  Л.  І.  Твори  :  перевид.  доповн.  /  Упоряд.,
передм.,  прим.  Р.  П.  Іванченко.  –  К.  :  Дніпро,
2016. – 232 с.
До книги ввійшли байки відомого українського поета      Л. І.

Глібова (1827–1893), в яких він викривав і засуджував потворні
явища  тогочасної  дійсності,  відстоював  інтереси  та  людську
гідність простих людей. Та не менш відомий                      Л. І.
Глібов  як  автор  чудових  ліричних  поезій,  що  давно  стали
народними піснями. До збірки ввійшли також вірші для дітей.

Український  характер  у  кращих  творах
вітчизняних  класиків.  –  Х.  :  ТОВ  «СИЦИЯ»,
2016. – 384 с.

Література  кожного  народу  є  його
художньою  історією.  Усі  явища  в  житті
суспільства  знаходять  своє  відтворення  в
літературі.  Видання пропонує читачеві  поринути
у  світ  української  класики.  У  творах  видатних
вітчизняних  письменників  – боротьба  народу
проти  поневолювачів,  оспівування  благородних
людських почуттів, становлення національної ідеї
тощо. 

Видання  адресоване  широкому  загалу
любителів української літератури.

Колібаба  Л.  М.  Словник  дієслівного  керування  /
Л. М. Колібаба, В. Фурса. – К. : Либідь, 2016. – 565 с.

Систематизовано  типові  нормативні  відмінкові  форми
залежних  від  дієслів  іменників,  серед  яких  –  найскладніші,
суперечливі  випадки  дієслівного  керування  в  сучасній
українській  літературній  мові.  Це  також  перша  спроба
повернути  до  активного  вжитку  питомі,  органічні  для
української мови словоформи та синтаксичні конструкції, що їх
забороняли або обмежували у використанні за радянської доби.
Запропоновані  граматичні  форми  іменників  ґрунтуються  на
нормах  української літературної мови та  сучасних  здобутках
теоретичного й прикладного українського мовознавства.
 Для широкого читацького загалу. Стане в нагоді як практичний
порадник  науковцям,  викладачам  вишів,  журналістам,



редакторам, учителям,  аспірантам, студентам,        учням і  всім, хто прагне повернути
українській мові національне обличчя.

Невідоме  Розстріляне  Відродження  :  антологія  /
упоряд.  та  передм.  Ю.  П.  Винничука  ;  худож.-
оформлювач  О.  А.  Гугалова.  –  Харків  :  Факт,
2016. – 763 с.

У  біографічних  довідках  про  авторів,  твори  яких
увійшли до антології «Невідоме Розстріляне Відродження», не
подано  причин  арешту  та  кримінальних  статей,  за  якими  їх
судили:  всі  вони  однакові  –  якщо  не  УВО  (Українська
Військова Організація), яка «ставила своєю метою організацію
контрреволюційних  повстанських  сил»,  то  «активна
контрреволюційна  діяльність,  спрямована  на  повалення
радянської  влади  і  встановлення  української  буржуазно-
демократичної республіки», а то й зовсім безглузді – замах на
членів уряду, праця на іноземну контррозвідку і т.д. Більшість
прізвищ цих письменників невідомі ширшому колу читачів,  і
майже усі твори, які увійшли до цієї антології,  публікуються
вперше після загибелі їхніх авторів. Читачеві цікаво буде також

познайомитися  з  невідомими  раніше  поезіями  Людмили  Старицької-Черняхівської  і
рідного брата Василя Чумака – Миколи, фантастичним оповіданням Олекси Слісаренка та
багатьма  іншими  творами,  які  не  втратили  своєї  цінності  й  актуальності  в  наш  час.  


