
 
Александров Р. Земля хранит, или подземный архив Одессы : очерки / 
Р.  Александров, Всемирный клуб одесситов. – О. : Optimum, 2014. – 383 с. : 
ил.  
Книга Р. Александрова – про людей Одеси, відомих і невідомих, її будинках і 
будівлях, документальних свідченнях минулого, які одеська земля зберігає. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/328244/default 
 
 
Ангел Э. Философия любви : сб. стихов / Э. Ангел. – О. : ВМВ, 2014. – 88 с.  
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306119/default 
 
 
Богданович О. «Прошу вернуть мне друга за вознаграждение» : рассказы и 
стихи о Природе / О. Богданович. – О. : Астропринт, 2014. – 63 с. 
Книга оповідань та віршів про Природу одеської письменниці і поетеси 
Ольги  Богданович складається з дев’яти оповідань, що поєднані віршами, і циклу 
віршів «Нічні квіти». 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306100/default 
 
 
Брыль А. К. Как я не стала знаменитой: мои дневниковые пазлы + 
отцовский архив / А. К. Брыль; вступ. сл. Э. Арт. – О. : Бондаренко М. 
О.,  2014. – 172 с. 
Все, що я пишу – нікому не треба. Ніхто не буде читати те, що написала я –
  звичайна людина, звичайна жінка. Мрія стати вченою реалізовано частково. 
Педагогіка як наука сьогодні нікого не цікавить.  
Це розповідь паперу. Це сповідь-роздум самій собі. Це розповідь про те, чому 
мені важко жити в сьогоднішньому світі. Чому світові не цікаво жити зі мною. 
Відповіді на багато питань я шукаю в минулому. В історії свого роду, в історії 
мого життя. А в ній велике місце займають не тільки родичі, а й люди –
  ВЧИТЕЛІ, люди-попутники. Випадкові зустрічі і короткі за часом моменти 
спілкування… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306111/default 
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Варзацкий В. Пьяная жизнь : повести и рассказы / В. Варзацкий; гл. ред. 
А.  А. Таубеншлак. – О. : Optimum, 2014. – 193 с. : ил.  
Автор досліджує феномен побутового пияцтва, що переходить в алкоголізм, і 
обставин, що сприяють його розвитку. 
Герой книги – освічена, талановита людина, яка багато досягла і багато втратила, 
потрапивши у підпорядкування до «зеленого змія».  
Вміння героя легко і красиво «підтримати компанію» нерідко сприяло його 
кар'єрним та іншим успіхам, але врешті-решт осмислені їм самим моральні, 
фізичні, професійні, фінансові втрати виявилися величезними і непоправними. 
Оповідання позбавлене примітивних моралей, воно впливає на читача художніми 
засобами і тому обладає великою переконливою силою. Тут і маса цікавих, взятих 
з реального життя сюжетів, і глибокий психологізм, і трагізм, і гумор... 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306105/default 
 
 
Васенина Л. За Бога держусь : сб. стихов / Л. Васенина; отв. за вип. Е. 
Дерикойский. – О. : Богомыслие, 2014. – 303 с. 
«За Бога тримаюся...» Так називається нова збірка поезії. Читайте. Відкривайте 
для себе Божі милості, Божу любов, що перевершує наше розуміння. Вірші – про 
Бога мого. Для вас. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306112/default 
 
 
Ворон А. Отель «Себастьян» : повести / А. Ворон. – О. : Optimum, 2014. – 
125  с.  
Оповиті душевним мороком, артефактами пам'яті і нездійсненими амбіціями герої 
живуть, замкнуті у своїх паралельних світах до тих, пір поки непередбачуваний 
рух екзистенції не руйнує їх сни наяву з тим, щоб навіть такі, як вони – малі, 
дурні і втрачені люди змогли причаститися до таємниці ... 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306070/default 
 
 
Измайловский Г. Переговоры с небом : стихи / Г. Измайловский; вступ. сл. 
Л. Сауленко. – О. : Астропринт, 2014. – 214 с. : ил. 
Художник і поет – складові єдності душі автора, творчої особи. Переговори з 
небом – це діалог, який автор веде зі своїм внутрішнім світом, минулим, 
сьогоденням, майбутнім. Перша книга «Фиолетовый огонь», до якої увійшли дві 
збірки «Один на один» і «Ультразвук», вийшла у 2004 році. Ці дві збірки також 
супроводжуються виставками авторських картин. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306093/default 
 
 
Ильинская В. Игры разума : стихи / В. Ильинская; вступ. сл. Е. Бильченко; 
ил. В. Грозивчак. – О. : Бондаренко М. А., 2014 – 135 с. 
Перша книга віршів Владислави Іллінської дуже вимогливо до себе складена 
самим автором. І хоч віршів небагато, трохи більше ста – у них своя інтонація, 
тема, гра розуму. Це вже не вірші початківця, а сформованого поета. 

Див. в електрон. каталозі 
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http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306068/default 
 
 
Карачевская Е. Откровение : стихотворения / Е. Крачевская. – О. : Optimum, 
2011. – 56 с. : ил. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306095/default 
 
 
Костроменко В. Смеяться, право, не грешно! / В. Костроменко; вступ. сл. 
С.  Паусель. – О. : Политехпериодика, 2014. – 69 с. 
В книжці зібрано короткі оповідання, а також спостереження різних років, що 
викликали посмішку у автора. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306114/default 
 
 
Лейдерман Л. Ветер перемен : сб. рассказов / Л. Лейберман. – О. : 
Политехпериодика, 2014. – 114 с. 
Як і попередня книжка автора (Морозний дим, 2008), ця збірка оповідань 
розрахована на неквапливого читача. Герой оповідань, Оповідач, розмірковує про 
колізії звичайного життя звичайних людей. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306155/default 
 
 
Лядов А. Укусите меня, пожалуйста : рассказы, стихи / А. Лядов. – О. : 
Optimum, 2014. – 293 с. 
Наукою доведено, що в наш жорстокий вік хороший настрій і сміх дозволяють 
збільшити терміни життя. 
У книзі зібрані короткі гумористичні оповідання, вірші, нестандартні вислови. В 
їх основі реальні події, люди з якими автору довелося зустрітися в Старому і 
Новому світі. 
Написане читається легко і весело, що викличе посмішку. 
А отже продовжить життя. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306160/default 
 
 
Малыш С. Санитары : новелла / С. Малыш. – О. : Астропринт, 2014. – 39 с. : 
ил. 
Документально-белетристичне оповідання С. Малиш «Санітари» написане до 100-
 ліття початку Першої світової війни. Підгрунтям до написання послугували 
документальні свідотства і листи двох видатних людей, що взяли у ній участь: 
французького композитора Моріса Равеля, водія санітарної машини, і санітара 
військово-польового загону Констянтина Паустовського, що став потім відомим 
російським письменником. У оповіданні просліджуються їх долі, представлені 
роздуми про війну і ставлення до неї. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306096/default 
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Мамонтов В. Чур меня : повесть / В. Мамонтов. – О. : Астропринт, 2014. – 
187  с. 
У своїй новій книзі письменник оповідає про серпневі події 1991 року, коли 
вирішувалася доля колишньої держави-могутнього СРСР. Її герої – люди в 
армійських погонах. Кожен з них на свій лад сприймає і переживає перипетії тих 
тривожних днів, що розхвилювали увесь світ, коли важко було зорієнтуватись у 
раптово виниклій політичній плутані і розхристаності влади, послабленої 
горбачовською перебудовою. При цьому не віддатися на волю випадку, коли 
лейтмотивом поведінки людей стало-вичікування, народжене нерішучістю ДКНС 
і неприборканістю єльцинської команди. Серед них чимало виявилося таких, які 
скористалися порадою Данте: «Йди своїм шляхом, і нехай люди говорять, все що 
завгодно». 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306184/default 
 
 
Михайленко В. Начало : сб. стихотворений / В. Михайленко; предисл. Е. 
Хапланова, Е. Матвеев. – О. : Бондаренко М. А., 2014. – 111 с. : ил. 
"Початок" – перший збірник віршів Владислава Михайленко, його поетичний 
початок. Автор вважає початок найважливішим етапом шляху людини, так як 
саме правильний початок є запорукою впевненого і вдалого шляху.  
У збірнику віршів зібрані по крихтах всі переживання і почуття автора. У кожен 
вірш вкладена частинка душі і серця, що робить його по-своєму унікальним і 
неповторним. Адже не даремно головний принцип творчості Владислава 
Михайленко – щирість і чесність. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/306103/default 
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