
Подорожуємо Україною 

Україна - це країна з багатою історією, тож не дивним є розмаїття як 

природних, так і рукотворних пам’яток: високі гори і просторі степи, 

затишні містечка і гучні мегаполіси, суворі твердині і розкішні палаци. 

Україна - край, де пам’яток стільки, що вистачить не на один рік 

мандрівок. 

Гортаючи сторінки видань, представлених на виставці, ви зможете 

вирушити у віртуальну мандрівку заповідним світом; зануритись у 

синяву річок і морок таємничих печер; помилуватися буянням барв; 

відвідати мальовничі міста України; насолодитися архітектурою нашої 

країни; зацікавитися історією середньовічних замків; наблизитися до 

величі святих храмів; познайомитися з величними давньогрецькими 

містами, місцями козацької слави та славетних подій, які творили долю 

нашої країни. 

У книгах зібрана і структурована інформація про популярні туристичні 

об’єкти, побачити які приїздять туристи з усієї країни і з-за кордону. 

Описані й маловідомі пам’ятки, що незаслужено перебувають у тіні 

загальної уваги. 

На виставці представлені також ресурси медіафонду Орхуського центру 

- це чудові, захоплюючі відеофільми, що розповідають про архітектуру, 

історію та сучасне життя дерев’яних храмів та середньовічних замків 

Закарпаття. 

Тож серед сотні чудес України для кожного читача знайдеться своє, що 

вразить уяву і навіть стане метою нової подорожі. 

  

  



  

 

 

Україна : кращі з 500 куточків, які 

треба відвідати : велика ілюстрована 

енциклопедія / Тетяна Жабська [та 

ін.]. - Х. : Ранок : Веста, 2009. - 245,[3] 

с. : фото.кол. - Алф. покажч. с. 242-

245. Україна – край де пам'яток 

стільки, що вистачить не на один рік 

мандрівок. Здолавши сотні 

кілометрів, автори зібрали безліч 

цікавого матеріалу про головні 

туристичні принади нашого краю. 

Моря і гори, замки та парки, славетні 

міста та величні храми постають в 

ореолі старовинних легенд і науково 

виважених фактів. Книга запрошує 

вас вирушити у віртуальну подорож 

заповідним світом, помилуватися 

буянням барв, зануритись у синеву 

річок і морок таємничих печер. Від 

усієї цієї краси навіть у завзятого 

мандрівника перехопить подих. А 

початківця ця книга напевно надихне 

на власну подорож. 

  

 

  

Бєліков, Олег Михайлович. Чарівні 

куточки України / Олег Бєліков ; фото 

Юлія Воронцова [та ін.]. - 3-е вид. - 

Харків : Клуб сімейного дозвілля, 

2014. - 205,[3] с.фото.кол.Пропоноване 

альбомне видання – чудовий 

подарунок тим, хто хоче якомога 

більше дізнатися про Україну, 

визначні пам'ятки культури і 

мальовничі куточки природи, що 

стали символами і гордістю нашої 

країни. У книзі зібрана і 

структурована інформація про 

популярні туристичні маршрути. 

Описані і маловідомі пам'ятки, що 

незаслужено перебувають у тіні 

загальної уваги. Тож серед сотні 

чудес України для кожного читача 

знайдеться своє, що вразить уяву або 

навіть стане метою нової подорожі. 
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Сердюк, Олексій Володимирович. 

Найцікавіші місця України / Олексій 

Сердюк. - Харків : Торсінг плюс, 2008. 

- 95 с. : іл. - (Сер. "Моя Україна ").  
Ця книга розповість про найцікавіші 

куточки нашої країни. Ви побуваєте у 

середньовічних замках Західної 

України, відвідаєте славетний острів 

Хортиця на Дніпрі. Вам випадає 

чудова нагода познайомитись із 

величними давньогрецькими містами, 

місцями козацької слави та славетних 

подій, що творили долю нашої 

країни. 

  

  

Євсюков, Т. О. Дивовижна Україна 

[Текст] / Т. С. Жабська, Г. С. 

Тетельман, К. В. Шаповалова. - 

Харків : Фактор, 2008. - 189,[1] с. : 

кол.іл. - (Сер. "Україна. Учора, 

сьогодні, завтра"). - Предм. покажч.: с. 

188-189.  
У цій книжці подана найсучашніша 

інфорамція про кількість і стан 

туристичних об'єктів. Шановні 

читачі, ви відвідаєте романтичні 

палаци, потаємні куточки печер та 

моторошні підземелля, дізнаєтесь про 

славетне минуле стародавніх 

фортець. Унікальні авторські 

фотографії зроблять мандрівку 

надзвичайно яскравою. А кожний 

розділ книги відкриє цікаві сторінки 

нашої історії. 
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Украина: все, что стоит увидеть: 210 

туристических объектов [Текст] : 

путеводитель / авт.-сост. Олег 

Беликов. - Харьков : Библекс, 2009. - 

271 с. : фото. - Библиогр.: с. 266.  
Книга познакомит читателя с самыми 

яркими и интересными 

достопримечательностями Украины. 

В каждом регионе страны есть свои 

туристические обьекты: на западе — 

старинные замки и дворцы, на 

востоке — дворянские усадьбы и 

архитектура модерна; в центральной 

части — древние монастыри и места 

боевой славы. Многие 

достопримечательности Украины 

обрели всемирную известность, но 

есть и такие, о существовании 

которых мало кто знает. Поэтому 

путешествуя по Украине с этой 

книгой в руках, можно ощутить себя 

настоящим первооткрывателем. 

 
  

  

  

Україна. Фортеці, замки, палаци : 

путівник : 70 архітектурних пам’яток / 

упоряд.: Олег Бєліков, Юлія 

Воронцова. - Харків : Альбатрос, 2011. 

- 223,[1] с. : фото. - Бібліогр. с. 219.  
Путівник присвячено описанню 

популярних визначних пам’яток Україги 

— старовинних замків, фортець та 

палаців. У статтях приведено коротку 

оповідь про найцікавіші та найяскравіші 

пам’ятки, описано їхню історію і 

змальовано сучасний стан. У книзі 

представлені фотографії та плани-схеми 

замків, палацових комплексів та парків, 

реконструкції не збережених 

архітектурних пам’яток. Путівник 

пропонує добірне описання проїзду до 

пам’ятки автомобільним та іншими 

видами транспорту. Наприкінці кожного 

розділу приведено довідкову інформацію 

— телефони вокзалів, готелів та інші 

відомості, необхідні мандрівникам. 
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Бєліков, Олег Михайлович. Перлини 

України / Олег Бєліков ; фото: Юлія 

Воронцова, Данило Данько, Андрій 

Жежера та ін. - Харків : Клуб сімейного 

дозвілля, 2013. - 205,[3] с. : фото.кол. 

 

Пропоноване альбомне видання — 

чудовий подарунок тим, хто хоче 

якомога більше дізнатися про Україну, 

визначні пам’ятки культури і мальовничі 

куточки природи, що стали символами та 

гордістю нашої країни. Унікальні 

фотографії та інформативні тексти 

стануть у пригоді не лише українцям, а й 

гостям країни, які цікавляться історією й 

культурою нашої держави. 

 
 

 

Безсмола, Тетяна Іванівна. 

Стежинами рідного краю : 

навчальний посібник з фізичноі 

географії Олександрівського району / 

Тетяна Безсмола, Борис Кузик. - 

Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. - 

340,[2] с. : фото. кол. + 1 ел. опт. 

диск. - Бібліогр. с. 339-341. 

 

У книзі дається характеристика 

географічного положення, етапам 

формування та дослідження рідного 

краю, рельєфу, корисним копалинам, 

кліматичним умовам, внутрішнім 

водам, флорі й фауні, заповідним 

об’єктам Олександрівщини. Описана 

і показана у фотознімках 

неповторність і чарівність краєвидів 

Олександрівського району 

Кіровоградської області. 
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