
17/03/2015 

Літературна Одеса 

 

 

 
 

Бондарчук В. Дневник преодолений : стихотворения / В. Бондарчук. – О. : 

 Optimum, 2015. – 278 с. : ил. 

"Щоденник подолань" - восьма книга автора. У ній він продовжує знайомити 

читача зі своїм поглядом на життя і підводить деякі підсумки творчої діяльності. 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/300466/default 

 

 
 

Булатова А. А. Когда боги играют : роман / А. А. Булатова; ред. И. Р. 

 Харитонкина. – О. : Optimum, 2013. – 211 с. 

Друга і заключна частина захоплюючого роману "Нічого не відчуваю", 

написаного шістнадцятирічної одеситкою, є продовженням історії про подальшу 

долю двох світів, таємниці роду Смотрицьких і невиправному прагненні людини 

жертвувати собою в ім'я загального блага ... 
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Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/275930/default 

 

 
 

Демиденко В. Г. Прикосновение : стихи / В. Г. Демиденко; вступ. сл. Л. Л. 

 Юферова. – О. : Астропринт, 2013. – 190 с. : ил. 

"Дотик" - перша книга талановитого поета і прозаїка Валерія Демиденко. Кілька 

років тому він упевнено заявив про себе на популярних літературних сайтах 

"Вірші Ру", "Твої Вірші", "Парнас" і став обраним автором кількох тисяч читачів з 

багатьох країн світу. Поезія В. Демиденко відрізняється високим художнім 

рівнем, майстерністю віршування і багатогранністю тематики. 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/270842/default 

 

 
 

Икэм А. Знаки. Параллели. 2 / А. Икэм. – О. : Фенікс, 2013. – 171 с. : ил. 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/275429/default 
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Леус Э. В. Город Стар... / Э. В. Леус; ред. и предисл. И. Потоцкий. – О. : Друк 

Південь, 2013. – 215 с. 

Проза, зібрана в цій книзі одеської письменниці Елли Леус, про "трагічну 

підоснову світу". І не завжди, на жаль, добро перемагає зло. Герої двох повістей і 

оповідання талановитої письменниці шукають виходу з лабіринту, в який їх 

загнало життя, але багато хто так цього виходу і не знаходять. Читати таку прозу 

важко, але зусилля читача-співрозмовника буде виправдано: він відкриє для себе 

новий світ, де все-таки існує любов і серця тягнуться один до одного. І дружба. І 

відчайдушна сміливість. І ще совість, без якої життя неможливе. 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/275725/default 

 

 
 

Могильницька Г. А. Рогніда : ліро-епічна історична поема / 

Г.А. Могильницька. – О. : Акваторія, 2014. – 121 с. 

Нова книжка поетеси, знаної не лише в Україні, а й за її межами, зокрема в 

українських діаспорах, присвячена віковічним темам Любові і Ненависті, 

Гордості й Прощення, історичного поступу і плати за нього - цим невмирущим 

філософським категоріям, що жили, живуть і житимуть тисячоліттями. Через 

віковічну відстань іде до нас Рогніда - втілення гордої Любові, «що лиш єдина зло 

спроможна подолати, не примножуючи зла». 
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Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/301963/default 

 

 
 

Позолотин Л. А. Мой путь: юнга, матрос, штурман, капитан / Л. А. 

 Позолотин. – О. : Астропринт, 2013. – 174 с. : ил. 

Ця книга про життєвий шлях від юнги до матроса, від штурмана і до капітана 

Позолотина Леонарда Арсентійовича, доцента кафедри "Безпека та охорона на 

морі" (Біома) Одеської національної морської академії (ОНМА). 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/270087/default 

 

 
 

Птащенко О. О. Наша Голгофа : думи / О. О. Птащенко; автор вступ. ст. О. 

 Різників. – О. : Астропринт, 2014. – 70 с. : ілюстр. 

Думи, представлені у збірці, відображають трагічні долі простих наших людей і 

наших героїв у вихорі боротьби проти загарбників-чужоземців та більшовицької 

диктатури. Автор проймається болем за страшну трагедію зараження нашого 

народу більшовицькою чумою, яка призвела до епідемій масового 

самовинищення, знищення кращих своїх синів, нищення своїх культурних, 

історичних цінностей. В думах прославляється вірність наших людей своєму 

народу, своїй землі, своїм близьким, готовність до самопожертви у боротьбі за 
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свободу і незалежність України. Думи стверджують невмирущість нашого народу, 

закликають до єдності у боротьбі за Незалежну, Соборну, Демократичну 

Українську Державу. 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/301708/default 

 

 
 

Резінець С. Ф. Такими були діти війни / С. Ф. Резінець. – О. : Атлант, 2014. – 

 222 с. 

Для того, щоб зібрати матеріал про героїчні подвиги дітей і їх безпосередню 

участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років я витратив багато часу, але не 

шкодую – ця тема мене хвилює майже все моє життя, бо й мої дитячі роки 

проходили саме тоді. 

Багатьох «дітей війни» Батьківщина за їх подвиги відзначила посмерно найвищою 

нагородою – золотою зіркою героя і іншими орденами і медалями.  

Книжка розрахована на читачів шкільного віку, молоді, дідусів і бабусь, 

дитинство яких опалила війна. 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/300444/default 
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Соколов В. Е. Проливом Дрейка : повесть / В. Е. Соколов; под общ. ред. 

П.П. Чванова. – О. : Атлант, 2014. – 254 с. 

Повість Героя Радянського Союзу, письменника-мариніста 1 рангу у відставці, 

Соколова Валентина Євгеновича, дохідливо і яскраво розповідає про небувалий 

подвиг екіпажу атомного підводного човна, яка вчинила перехід з військово-

морської бази Західна Ліца в Петропавловськ Камчатський, яка жодного разу не 

спливши в надводне положення, за 70 діб переходу пройшла більш 22000 миль. 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/300406/default 
 

 
 

Холодов А. Б. Несущий шторм : роман, повести / А. Борисович Холодов; 

вступ. ст. И. Поборчая. – О. : Астропринт, 2013. – 311 с. 

Герой роману «Той, що несе шторм», розповідає історію про ідеальне місто і 

мимоволі стає винуватцем революційних хвилювань. Оповідання переходить з 

однієї епохі в іншу, грань між минулим і сьогоденням стирається. У повісті «Меч 

і Дамокл» знаменитий рок музикант дає інтерв’ю молодій журналістці, згадує 

своє минуле, розмірковує про природу творчості і про індивідуальну свободу, 

доки офіцер розваленої Імперії плете змову проти нього.  

Герой повісті «Діоскури» - німецький граф-археолог, який став винуватцем однієї 

з тотальних помилок і прагне її виправити. 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/301671/default 

 

 
 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/61906/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/61906/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/239624/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/300406/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/17946/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/17946/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/268517/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/301671/default


Чванов П. П. При жизни не воспет, посмертно легендарен : повесть / 

П.П. Чванов. – О. : Атлант, 2014. – 150 с. 

Повість воїна-інтернаціоналіста, підводника, капітана 1 рангу Чванова П. П. про 

Героя Радянського Союзу А. І. Маринеско написана на основі справжніх 

документів. 

Вона розповідає про тернистий шлях підводника №1 і не менш складну долю 

людей які боролися за присвоєння О. І. Маринеско звання Героя Радянського 

Союзу і перемогли.  

Книга призначена для широкого кола читачів від дітей шкільного віку і до 

ветеранів-підводників.  

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/300557/default 

 

 
 

Чванов П. П. Стрелы Купидона : сб. рассказов / П. П Чванов. – О. : Атлант, 

2014. – 138 с.,[2] с. вкл. ил. 

Повість, а точніше збірка оповідань "Стріли Купідона", в якійсь мірі і є, мало не 

дзеркальним відображенням подій, які автор постарався викласти, як можна 

ближче до їх витоків. Читач познайомиться з любовними колізіями, учасниками 

яких були морські офіцери, волею випадку опинилися в різних частинах світу і 

різних умовах служби, але зберегли свою честь, гідність і високий бойовий дух, 

незважаючи на спроби політпрацівників тримати під невсипущим контролем їх 

особисте життя. Враховуючи делікатність теми, автор подекуди змінив і місця 

зустрічей, і імена головних героїв, залишивши тільки художнє оформлення суті. 

Див. електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/300542/default 
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