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В6169
821.161.2
Г37
Ми живемо на краю
вулкана : повість. Київ : Портал, 2020. 56 с. - (Державна
програма - 2020).
Книжка про знищення євреїв на території
України під час Другої
світової
війни.
Нелегкий та майстерно
написаний текст розкаже дітям про трагічну сторінку світової історії
без прикрас, не заграючи з читачами, але й не
травматично.

Б51568
398.3
Г37
Велика
різдвяна
книжка:
історичні
факти, роздуми. - Київ :
Портал, 2020. - 200 с. (Державна програма 2021).
Про довгий історичний шлях Різдва, про
всі його модифікації та
метаморфози, а також
про історію виникнення різноманітних різдвяних атрибутів - від
ялинки до пісень-колядок, від Санта Клауса до
Діда Мороза - і розповідає ця книга. Як
"виживало" Різдво за фашистського та
комуністичного режимів, і як "виживає" воно в
сучасних умовах. Як Різдво примиряло ворожі
табори у часи війн і як надихало відомих
письменників та музикантів на найбільші їхні
шедеври.

В6129
821.161.2
Г37
Яблука
війни
:
повість. - Київ : Портал,
2020. - 80 с. - (Державна
програма - 2020).
Книжка
порушує
одразу кілька важливих
і водночас нелегких тем
– вимушеної еміграції,
поразки у визвольній
війні, посттравматичного розладу, стосунків у сім’ї й того, як дитина
переживає негаразди в родині. Попри серйозність проблематики, письменниці вдається
створити відчуття домашнього затишку, тепла
й очікування змін на краще, які неодмінно
прийдуть.

Департамент інформаційної діяльності, культури,
національностей та релігій
Хмельницької облдержадміністрації
Хмельницька обласна універсальна наукова
бібліотека

Надійка Гербіш

Контакти:
29000, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 28
тел./факс: (0382) 79-47-31
тел.: 65-80-84
e-mail: library.ounb.km@gmail.com

Укладач А. Г. Ярмолюк

Хмельницький
2022

Надійка Гербіш – українська письменниця,
журналістка, перекладачка.
Народилася 12 грудня 1987 року в Збаражі
(Тернопільщина) у родині вчителів. Росла в
Тернополі, де закінчила класичну гімназію,
гуманітарний ліцей при Тернопільському
експериментальному інституті педагогічної
освіти. Згодом навчалася в Києві, а в 2010-му
році
отримала
диплом
Київського
національного лінгвістичного університету за
спеціальністю
«Англійська
мова
та
література».
Усними перекладами займалася з 13 років.
Перший перекладацький досвід здобула в американській місіонерській групі «Helping
Hands». У 16 почала дописувати в місцеві та
всеукраїнські газети та журнали, а з 17-ти років
працювала журналісткою в регіональному журналі, в обласній газеті, перекладачкою, телеведучою, прес-секретарем, фотографом, головним редактором видавництва «Ездра».
У 2008-му році прийняли до Національної
спілки журналістів України. Популярність здобула після видання книжок «Теплі історії до
кави» та «Теплі історії до шоколаду». Книжка
«Теплі історії до кави» отримала високу оцінку
на «Львівському форумі книговидавців», здобула перше місце в рейтингу «Топ-20» мережі книгарень «Є». На європейському християнському форумі видавців «Marketsquare Europe»
у Будапешті в жовтні 2012 року вона здобула
нагороду «2012 European Christian Book of the
Year». З вересня 2012 авторка викладає у
Тернопільському
коледжі
університету
розвитку людини «Україна». Є авторкою
програми мотиваційних семінарів для підлітків
«Навчіть мене мріяти». Головна редакторка
україномовних проєктів видавництва «Брайт
Стар Паблішинг». 2013 року стала однією з
переможниць конкурсу «Жінка року» від “РІА
плюс”. 3 2015 року почесна членкиня журі
Літературного конкурсу ім. Джона Буньяна.
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Б50280
821.161.2
Г37
Мене звати Мар'ям:
оповідання. - Харків :
Віват, 2017. - 48 с. (Державна програма 2018).
Сьогодні біженці заполонили світ. Вони
усюди і звідусіль. Їх
комусь здається забагато і хочеться вигнати туди, звідки вони прийшли. Авторка намагається передати нам почуття саме біженців через думки маленької
дівчинки Мар’ям. Вона разом із батьками та
братиками втекла зі своєї країни від війни.

Б51296
82
Г37
Мандрівки з Чарівним атласом. Париж:
повість. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2019. 64 с. - (Державна
програма - 2020).
Лука
й
Терезка
вирушать
у
цікаву
мандрівку з Чарівним
Атласом. Разом вони
ласуватимуть традиційною французькою випічкою, розкриють таємниці Ейфелевої вежі,
познайомляться з полотнами знаних імпресіоністів, побачать славетний Нотр-Дам. А ще довідаються, чому столицю Франції називають
Містом Світла.

Б50035
821.161.2
Г37
Мандрівки з Чарівним атласом: Гринвіч:
повість. - Львів : Вид-во
Старого Лева, 2018. 72 с. - (Державна
програма - 2018).
Лука і Терезка вирушають у захопливу мандрівку з Чарівним Атласом. Древня обсерваторія, знайомство з
професором Чемберсом, багато цікавинок із
життя моряків і розвитку географічної науки –
усе це чекає на юних читачів.

Б50790
821.161.2
Г37
Теплі історії до кави:
оповідання. - Київ :
Брайт Букс, 2019. 182 с. - (Державна
програма - 2019).
У цій книжці зібрані
історії про почуття й
настрої,
сумніви
й
рішення, далеку дорогу
й затишний дім, чужі міста й близьких людей,
солодкий шоколад і терпкувато-гірку каву.
Герої цих історій - прості жителі звичайних
містечок, що за клапоть натхнення готові
поділитися останньою філіжанкою кави.

