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 Найбільш тиражованою книгою залишається Біблія, яка перекладена на понад 2500 мов світу. 
Найдорожча Біблія. Найдорожчою вважається Біблія Гутенберга, що вийшла в 1456 р. 
Найменша Біблія. Вчені з ізраїльського технологічного університету «написали» весь текст Старо-
го завіту на кремнієвій пластинці площею 0,5 квадратного міліметра. 

Найбільша Біблія. Найбільшу у світі Біблію довжиною  249 см (у відкритому вигляді) і висотою в 110,5 см 
створив американський тесля у 1930 р. Вага Біблії становить 496 кг, об'єм - 8048 віддрукованих вручну сторінок  

http://booknazy.blogspot.com/2014/02/blog-post_24.html#more 
 

 Найкрасивіша книга в світі.  В найдавнішому університеті Ірландії , Trinity College, зберігається 
найкрасивіша книга в світі - Євангелія з ілюстраціями IX ст. Євангелія містить 680 ст. і кожна сторінка 
прикрашена хитромудрими візерунками і казковими тваринами. Ці ілюстрації є результатом натхненної 
роботи писарів та монахів монастиря Келс.   

http://gora-sokrovish.ru/knigisamye-interesnye-fakty-chast-2samye-v-mire-knigi 
 

 Найдорожчою книгою, що належить державі, вважають унікальний «Апокаліпсис», виданий фран-
цузом Жозефом Форе. Вона оцінена в 100 млн старих франків, виставлена в музеї сучасного мистецтва 
в Парижі.  

http://booknazy.blogspot.com/p/blog-page_26.html 

БІБЛІОТЕЧНІ НОВИНИ 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ХРИСТИЯНСЬКІ КНИГИ 

 У травні 2014 р., було 

придбано 69 книги. 

 Весною 2014 р. було 

куплено 179 книг. 

 Замовлено бого-

словсько-

філософський жур-

нал християнської 

культури «Символ». 

 

НОВИНКИ КНИЖКОВОГО СВІТУ ІНФО 



Соловій Р. П. Виникаюча 

церква. —Черкассы: 

Коллоквиум, 2014.—316 с. 

 

Книга присвячена ключовій 

п р о б л е м і  с у ч а с н о г о 

християнського богослов'я: що значить бути 

християнином у світі, де вже жодна істина не 

видається остаточною і абсолютною. Аналіз цієї 

проблеми здійснюється через феномен 

Виникаючої церкви. Цей богословський та 

церковний рух бурхливо розвивається, і 

водночас, уникає свого категоричного 

самовизначення. Його мета — вийти поза межі 

протистояння ліберальної і консервативної 

парадигм та окреслити хоча б орієнтовані 

контури богослов'я, актуального в епоху, 

культурні та світоглядні перспективи якої 

визначаються постмодернізмом. З цією метою 

автор здійснює ґрунтовний аналіз особливостей 

вчення руху, його інтерпретації Бога, 

герменевтики, сотеріології, антропології, 

літургійних та місіонерських практик. 

 

 

БІБЛІОТЕЧНІ 

НОВИНИ ЛБС 

“Мета постмодернізму по-

лягає в тому, щоб утверди-

ти неможливість зведення 

будь-яких інтерпретацій, 

що претендують на універ-

сальне застосування”. 

Р. П. Соловій 

БОГОСЛОВ’Я 

ЦІКАВО ЗНАТИ... 

На сьогодні у ЛБС в розділі 

«Релігія» міститься 6716 книг. 

Рейтинг 3 найпопулярніших книг серед 

студентів ЛБС  

Шульц С. Ветхий Завет говорит… - 

Библейская кафедра, 1997.—498 с. 

 

Тіссен Г. К. Лекції з систематичної 

теоолгії.—Komoka: Send International of 

Canada, 2001.— 440 с.                                                       

Мензіс В. В., Гортон С. М. Біблійні док-

трини: П’ятидесятницький погляд.—

Спрінгфілд: Life, 1999.—335 с. 

Рейтинг 3 найактивніших 

читачів 

        Стаціонарне відділення 

1. Кудирко Ілля 

2. Нагорний Юрій 

3. Тимчак Властислав 

Заочне відділення 

1. Втерковська Валентина 

2. Полуситок Ігор 

3. Будзінська Людмила 

Магістратура 

1. Костюк Юрій 

2. Коваль Анатолій 

3. Дєдова Маріна 

 

 

    ГРАФІК РОБОТИ 

Понеділок — 14.00—18.00 
П’ятниця: 18.30—21.00 
Субота—Неділя—вихідні 
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