Календар знаменних і пам’ятних дат. 12 квітня
У цей день, в 1961 році, громадянин СРСР майор
Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі «Восток»
вперше в світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши
епоху пілотованих космічних польотів. Яскраві успіхи
космонавтики - закономірний результат самовідданої праці
багатьох тисяч людей, десятків трудових колективів, які
роблять все від них залежне в ім’я прогресу космічної
галузі. За рішенням Міжнародної авіаційної федерації 12
квітня відзначається як «Всесвітній день авіації та
космонавтики».
В Україні цей День має назву «День працівників ракетно-космічної галузі України» і
закріплений Указом Президента України від 13 березня 1997 року № 230/97, його святкування
відповідно проводиться щорічно 12 квітня.
Україна увійшла до складу космічних держав світу завдяки сформованому науковому і
виробничому потенціалу космічної галузі — у спадок від Радянського Союзу їй лишилася майже
третина космічного промислового потенціалу, створюваного протягом 40-річної участі українських
підприємств у всіх основних космічних проектах. Павло Попович - перший українець за
національністю в космосі. Леонід Каденюк став першим космонавтом незалежної України, який
розгорнув жовто-блакитний прапор на орбітальній станції.

Бібліотека рекомендує книги космічної тематики:
Урсул А. Д. Человечество, земля, вселенная: философские проблемы
космонавтики / А. Д. Урсул. - М. : Мысль, 1977. - 263 c.
У книзі обговорюються філософські проблеми, пов'язані з розвитком
космонавтики і використанням її досягнень. З'ясовується місце і роль
освоєння космосу в сучасній науково-технічної революції, в розвитку
суспільства, перспективи розгортання космічної діяльності людства.
Аналізуються взаємодія суспільства і космосу, можливості космонавтики у
вирішенні екологічних проблем, її вплив на світогляд, досліджуються
соціально-філософські аспекти проблеми позаземних
цивілізацій.
Ніколаєв А. Космос - дорога без кінця / А. Ніколаєв. - К. : Молодь, 1976. 260 c.
Льотчик-космонавт, генерал-майор авіації А. Ніколаєв розповідає в новій
своїй книзі про підготовку космонавтів до космічних польотів, про своє друге
космічному подорожі на кораблі "Союз-9", про роботу екіпажів космічних
кораблів на орбіті, про перспективи космічних досліджень. Заключна глава
присвячена розповіді про нову професію - льотчика-космонавта.

Лем С. Кіберіада / С. Лем ; пер. з пол. - К. : Дніпро, 1990. – 814 c.
До книги ввійшли кращі твори відомого письменника-фантаста:
"Кіберіада", "Казки роботів", "Голос неба", "Нежить", "Голем XIV" та ін.,
в яких автор ставить одвічну гуманістичну проблему моральної
відповідальності людини за наслідки своїх діянь.

Брэдбери, Р. О скитаниях вечных и о
Земле / Р. Брэдбери. - М. : Правда, 1987. – 652 c.
«Сімдесят років поспіль Генрі Уїльям Філд
писав оповідання ...», які потім спалив. Людина 23-го століття, Філд був в
захваті не від своїх оповідань, а від книг Томаса Вулфа, що жив в 20
столітті. І він не пошкодував цілої купи своїх грошей, щоб доставити
його на машині часу в свій час, запропонувати Вулфу полетіти на Марс і
написати кращу книгу в його житті - «Про мандри вічні і про Землю» ...

Виндж В. Пламя над бездной. Глубина в небе : фантастич. романы / В. Виндж ; пер с англ. М. : АСТ, 2003. – 1146 c.
Перед вами світ, де наукова фантастика найвищого ґатунку
зустрічається із захоплюючою оригінальністю сюжету, де
неймовірна деталізація декорацій переплітається із захоплюючою
динамікою подій, де бушує полум'я над безоднею, а небо таїть в собі
невідомі глибини... Десятки цивілізацій, сотні планет, вся Галактика
як місце дії - ось що таке дилогія "Полум'я над безоднею. Глибина в
небі" - космічна сага неймовірного масштабу. Група археологів, що
відкрила на окраїнній планеті древній архів - сховище знань безлічі
цивілізацій, в пошуках ключа активувала дрімалючий розум. Чужий
розум. Розум, основним принципом якого є підпорядкування собі.
Розум, який поставив під загрозу саме існування людства..
Инспектор-призрак : сборник фантастических повестей. - М. :
РИПОЛ, 1992. – 349 c.
Збірник фантастичних повістей "Інспектор-привид" складено з
творів справжніх корифеїв: такі автори, як Хайнлайн, Андерсон,
Когсвелл, Дік і інші не потребують реклами і вже знайомі вітчизняному
читачеві. Все що увійшли до збірки твори об'єднує тонка, що межує з
сарказмом, іронія, захоплюючі, авантюрні сюжети, постановка
серйозних філософських проблем. Повісті "По п'ятах", "Люди неба",
"Відьми Каррес", та й всі інші представляють собою захоплююче
читання для самого вимогливого любителя фантастичної літератури.

Гаррисон Г. Неукротимая планета : роман / Г. Гаррисон. - М. :
Эксмо, 2002. – 320 c.
Загублена в глибинах Космосу планета Пірр стала плацдармом
жорстокої і безжальної війни. Невідомі могутні сили вирішили за всяку
ціну змести з поверхні планети все сліди перебування на ній колоністів із
Землі. У готелі на планеті Кассілія, професійний гравець Язон дінАльт
отримує пропозицію, від якої не може відмовитися ... Ситуація
розвивається таким чином, що незабаром він виявляється на планеті
Пірр - планеті, де колоністи ведуть жорстоку боротьбу з тваринним і
рослинним світом цієї планети. Боротьбу не на життя, а на смерть ...

Лукьяненко С. В. Принцесса стоит смерти : роман / С. В. Лукьяненко. М. : Изд-во "АСТ", 2004. – 205 c.
Історія, в якій є місце для всього, що може бути створено фантазією
у вільному польоті, - бластеров і зорельотів, дивних союзників і
незвичайних ворогів, вампірів, що не ховають своїх іклів, і атомарних мечів,
що гостріше коси самої Смерті ...

Лукьяненко С. В. Стеклянное море : роман /
С. В. Лукьяненко. - М. : Изд-во "АСТ", 2004. – 287 c.
Третя книга «космічної опери»! Історія, в якій є місце для всього,
що тільки може бути створено фантазією у вільному польоті, бластеров і зорельотів, дивних союзників і незвичайних ворогів, вампірів,
що не ховають своїх іклів, і атомарних мечів, що гостріше коси самої
Смерті ... «Скляне море» - це гідне продовження романів «Принцеса
варта смерті» і «Планета, якої немає»!

Ливадный А. Л. Черная луна : фантастический роман / А. Л. Ливадный.
- М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 352 c.
2717 рік. Спадкоємець знаменитого адмірала Воронцова, Джедіан
Ланге, вчений і політик, користуючись отриманою владою, починає
масштабний експеримент з вивчення реліктових життєвих форм,
знайдених при розкопках на базі «Чорний Місяць». Цей експеримент швидко
переходить не тільки етичну межу, але і поняття здорового глузду. Однак
Джедіана мало хвилюють долі мільйонів людей, ледь почавших будувати
нове життя після завершення Галактичної війни.
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