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 Видання Flavorwire оприлюднило список із десяти найпопулярніших книжок у світі. Інформація 

ґрунтується на обсягах продажів книжок за останні 50 років, дизайнер Джаред Фаннінґ, який розробив 

інфографіку, підрахував, скільки книжок було за цей час надруковано й продано. Так, на першому місці 

з майже 4000 млн. проданих книжок — Біблія, нове видання якої, як писав раніше «ЛітАкцент», у 2011 

р. стало бестселером у Норвегії.  

http://litakcent.com/2012/05/10/top-10-najpopuljarnishyh-u-sviti-knyzhok/ 

 У Львові вийде книжка про християнське бачення сімейного конфлікту. За підтримки Центру 

міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас» до друку готується книга про подружжя. Праця під 

назвою «Анатомія і психологія сімейного конфлікту» написана в руслі християнського віровчення. 

http://lvivexpres.com/religion/2014/04/28/61335-lvovi-vyyde-knyzhka-hrystyyanske-bachennya-simeynogo-konfliktu 

 На 21 Форумі видавців, який відбувався 11—14 вересня у м. Львові, відомий американський 

історик Тімоті Снайдер презентував свою книгу “Українська історія, Російська політика, Європейське майбу-

тнє”.  Форум видавців—це книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль, який з 

1994 року щовересня відбувається у Львові. Він вважається найбільшим українським книжковим ярмарком та 

одним з наймасовіших заходів подібного типу в Східній Європі. 

БІБЛІОТЕЧНІ НОВИНИ 

ЦІКАВІ ФАКТИ 

 За червень—серпень 

2014 р., було придбано 

143 книги. 

 Придбано періодичне 

видання «Символ». 

 На 21 Форумі видав-

ців, який відбувався 

11—14 вересня, було 

придбано 44 книги. 

НОВИНКИ КНИЖКОВОГО СВІТУ ІНФО 

http://flavorwire.com/288296/awesome-infographic-the-most-read-books-in-the-world
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2


Відгук на книгу «Основы 

учения Христова» Дерек Принс 

Ця важлива серія основ Христового вчення є 

шедевром викладу Біблійних істин. Дерек Принс 

допоміг мені по новому побачити Христа, а також 

зрозуміти те, чого я раніше не знав і не розумів. 

Однією з найважливіших  потреб сучасного 

християнства є встановлення чітких принципів. 

Дерек Принс володіє  аналітичними здібностями, 

які дозволяють йому подати ці принципи 

зрозуміліше. Завдяки цій книзі я укріпив фундамент 

свого християнського життя, адже вона мене 

духовно пробудила та  допомогла зрозуміти 

невідомі істини. 

Відмінною рисою цієї книги є чіткий, стислий, 

послідовний і разом з тим доступний виклад 

глибоких Біблійних істин. Я впевнений, що у 

Дерека Принса є особливе помазання вчителя та 

пророка. Ця книга мені подобається! Я вважаю, що 

кожен християнин, прочитавши цю книгу, 

неодмінно знайде відповіді на свої запитання. 

 

студент 1 курсу 

Дмитро Борисюк 

БІБЛІОТЕЧНІ 

НОВИНИ ЛБС 

“Необхідно поважати 

життя кожної людини; 

ніхто не має права їй за-

вдавати шкоди або наси-

льно змушувати до чо-

гось”. 

Л. Мелина 

ПРАКТИЧНЕ БОГОСЛОВ’Я 

ЦІКАВО ЗНАТИ... 

На сьогодні у ЛБС в розділі 

«Практичне богослов’я» міс-

титься 1320 книг. 

Рейтинг 3 найпопулярніших книг  з бого-

слов'я серед студентів стаціонарного відді-

лення  ЛБС  

Рейтинг 3 найактивніших 

Читачів 

Стаціонарне відділення 

1. Єленець Анатолій 

2. Дуб’юк Іван 

3. Василюк Світлана 

Заочне відділення 

1. Коваль Дмитро 

2. Валюшко Світлана 

3. Палюх Богдан 

Магістратура 

1. Костюк Юрій 

2. Степанченко Станіслав 

3. Коваль Анатолій 

    ГРАФІК РОБОТИ 

Понеділок: 14.00—18.00 
П’ятниця: 18.30—21.00 
Субота—Неділя—вихідні 
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 Принс Д. Основы учения Христова.  - СПб.: 

ООО «Дерек Принс Министрис», 2006.—542 с. 

 Уоррен Р. Целеустремлённая жизнь.—Нижний 

Новгород: Центр Агапе, 352 с. 

 Мелина Л. Нравственное действие христиани-

на.—М.: Христианская Россия, 2007.—334 с. 


