ТАЄМНИЦІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку, на якій представлені
книги, наявні у фондах Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені
Олеся Гончара.
Кожний розділ виставки є вікном у світ великих давніх цивілізацій.
Ознайомившись з нею, ви дізнаєтесь як будували Велику китайську стіну,
хто винайшов перший алфавіт, кого захищала теракотова армія та багато
інших цікавих фактів історії світу.

1. Таємниці безстрашних вікінгів
У першому розділі представлено літературу про життя вікінгів –
дивовижних людей моря, що жили багато століть тому. Ці досить загадкові
люди залишили по собі безліч таємниць. Вони були чудовими мореплавцями
і торговцями, а також майстрами теслярства і робіт по металу.
Баландин Р. К. Знаменитые морские разбойники.
От викингов до пиратов / Р. К. Баландин. – М. : Вече,
2012. – 352 с. : ил. – (Морская летопись).
Слово «пірат» виникло у Давній Греції. Слова,
що мають з ними спільний корінь, означають:
випробування, досвід, напади, сутички. Дійсно,
піратський промисел приваблював шукачів удачі, які
були готові до тяжких випробувань та вступали в
сутички.
Образ пірата міцно увійшов у пригодницьку
літературу, а потім і у кінематограф. Морякамирозбійниками, флібустьєрами, каперами, вікінгами, корсарами та іншими
«джентльменами удачі» (яким вона далеко не завжди посміхалася) інколи
захоплювалися, але найчастіше розповідали про них страшні історії...
Про самих відомих морських розбійників розповідає чергова книга
серії.
Гай Д. Крізь легенди до істини / Джон Гай, Джон Д.
Клер, Ричард Холл. – Харків : Видавництво «Ранок», 2003.
– 64 с. – (Давні цивілізації).
Книга в динамічній та цікавій формі знайомить
читача з культурою та побутом великих цивілізацій
давнини, які залишили відчутний слід в історії сучасного
світу: народами Північної Америки та вікінгами. Більша
частина ілюстрацій, до яких дано короткі інформативні
коментарі, викличуть зацікавленість дітей та підвищать
мотивацію вивчення історії.
Призначена для дітей старших 10 років.

Гузманн Д. Ледовые пираты : роман / Дирк Гузманн
; пер. с нем. И. Немичева. – Харьков : Книжный Клуб «
Клуб Семейного Досуга», 2018. – 384 с.
Вікінг Альрік та його побратими – «льодові пірати».
Усе життя вони займаються тим, що перевозять крижані
брили з вулкана Етни до Адріатики. Слава про Альріка та
його команду мчить світом швидше за дракар, що летить
хвилями. Про «льодових піратів» дізнався венеціанський
дож, який шукав тих, хто виконає нелегке завдання –
доправити до Венеції мощі святого Марка, одного з чотирьох євангелістів.
Хоробрі вікінги вирушають у ризиковану подорож. Але те, що чекає на них в
олександрійській скарбниці, небезпечніше за все, із чим їм будь-коли
доводилося стикнутися. Вони навіть не здогадуються, з якою таємницею
пов’язані древні мощі святого...
Кельти і вікінги / за ред. Дж. Капеллі ; тексти Ф.
Рекамі, Б. Сфераццо; пер с італ. – Харків : Видавництво
«Ранок», 2004. – 88 с. : іл. – (Дзеркало цивілізацій).
Кожен том цієї серії є вікном у світ давніх
цивілізацій. На сторінках цих книжок ви знайдете цікаву
інформацію про видатні культури : про їжу, одяг, речі,
прикраси та житло, про облаштування міст і доріг,
військових машин та зброї. Ви матимете уявлення про
форми правління та закони, що існували в стародавніх
суспільствах.
Багатство фактів, чудові ілюстрації ведуть вас у несхожий на
теперішній, захоплюючий світ історії великих культур.
Малов В. Тайны бесстрашных викингов / В. И.
Малов ; худож.
Ф. В. Домогацкий. – М. : Оникс, 2006. – 256 с. : ил. –
(Библиотека открытий).
Епоха вікінгів – суворих скандинавських воїнів, що
жили багато віків потому, – залишила немало загадок і
таємниць. Що рухало ними? Жага багатої здобичі,
бажання пізнати світ, випробувати свої сили на полі
битви або у шторм на морі?
Про багато цікавих і незвичайних подій, про звички
цих легендарних воїнів дізнаються не тільки діти
середнього і старшого шкільного віку, але і всі допитливі читачі.

Фетисов, А. А. Викинги. Между Скандинавией и
Русью / А. А. Фетисов, А. С. Щевелев. – М. : Вече, 2013.
– 336 с. (History files).
Чи добре ми знаємо, хто такі вікінги – ці великі і
суворі воїни Півночі?
Яку роль вони відіграли в історії Русі? Вже написано
немало про вікінгів, про їх бойові походи і океанські
мандри – аж до Гренландії і Північної Америки. Але з
кожною, не відомою раніше сагою (саме така зустріч
очікує читача у цій книзі!) ми відкриваємо для себе заново забутий світ, в
якому складають свої пісні сиві скальди і воїни безстрашно зустрічають
смерть, знаючи, що їм заповідана світла Валгалла.
Додаткова інформація на сайтах:
Звідки з’явилися кельти? [Електронний ресурс] // Народний оглядач : [сайт].
– Текст. дані. – [Б.м.]., 2018. – Режим доступу:
https://www.ar25.org/article/zvidky-zyavylysya-kelty.html. - (дата звернення :
20.09.2018). – Назва з екрану.
Викинги. История завоевателей [Електронний ресурс] // Ретробазар : [сайт] .
– Текст. дані. – [Б.м..], 2018. – Режим доступу:
http://retrobazar.com/journal/interesting/1008_vikingi-istorija-zavoevatelej.html. –
(дата звернення : 20.09.2018). - Назва з екрану.
Вікінги: невідомі факти [Електронний ресурс] // Український історик : [сайт].
– Текст. дані. – [Б.м]., 2018. – Режим доступу : http://istoryk.in.ua/vikinginevidomi-fakti-pro-vikingiv/. – (дата звернення : 20.09.2018). – Назва з екрану.

2. У долині божественного Нілу
Світ навколо нас сповнений таємниць і чудес, а людину завжди
цікавило все незрозуміле і незвідане... Дивовижні факти, вражаючі загадки,
приголомшливі відкриття і самі сміливі гіпотези – для всіх, хто шукає істину!
Вам відкриються таємниці пірамід, феномени культури і мистецтва різних
епох.
Альдред Сирил. Египтяне. Великие строители
пирамид / С. Альдред ; пер. с англ. М. К. Якушиной. – М. :
ЗАО Центрполиграф, 2010. – 190 с.
Автор розповідає про життя народу родючої долини
Нілу з давніх часів. Ви дізнаєтесь про становлення
унікальної централізованої держави на чолі з фараоном, про
культуру та мистецтво Давнього Єгипту. Яскравою і
образною мовою розповідається про життя різних верств

населення, про церемонії, звичаї, традиції жерців, придворних, ремісників,
селян та рабів.
Вейгалл Артур. Эхнатон. Фараон-вероотступник / А.
Вейгалл ; пер. с англ. С. Федорова. – М. : ЗАО Центрполиграф,
2010. – 191 с. – (Владыки мира).
Артур Вейгалл, який приймав участь у розкопках у
Єгипті, пропонує захопливу і найбільш повну із існуючих
біографій єгипетського фараона Аменхотепа IV, який увійшов
в історію як релігійний реформатор. Той, що затвердив культ
єдиного бога Атона, він прийняв ім’я Ехнатон – «угодний
Атону».
Гай Д. На берегах Нілу та Янцзи / Джон Гай,
Джонатан Клементс. – Харків : «Ранок», 2003. – 64 с. –
(Давні цивілізації).
Це видання в цікавій формі знайомить читача з
культурою великих цивілізацій давніх часів, що залишили
відчутний слід в історії сучасного світу, а також з долею
великих людей, що їх створювали.
Призначено для дітей, старших 10 років, та для тих,
хто цікавиться історією.
Дерош-Ноблькур Кристиана. Тутанхамон. Сын Осириса /
К. Дерош-Ноблькур ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. – М. :
ЗАО Центрполиграф, 2010. – 255 с. – (Владыки мира).
Оригінальний життєпис Тутанхамона, юнака-фараона,
чиє правління було короткочасним, але занадто пишним, а
таємнича загибель оточена легендами і науковими
парадоксами. У книзі розповідається про звичаї Давнього
Єгипту, а також про людей цієї держави, про релігійні обряди,
придворні інтриги, таємниці дипломатії і про всі сторони
подружнього життя царів.
Єрмановська Г. Е. Загадки історії. Стародавній світ / Г.
Е. Єрмановська ; пер. з рос. О. О. Якименко. – К. : Освіта,
2013. – 384 с.
Чи був Всесвітній потоп, чи існувала Атлантида, чи
була Троянська війна насправді, чи все це лише міфи?
Питання, питання, питання...
Автор книжки намагається розібратися із цими
загадками, прослідкувати за ходом досліджень, що
проводилися, проаналізувати письмові свідчення, що дійшли
до наших днів.

А може, це й добре, що в історії залишаються загадки? Адже завжди
знайдеться той, хто захоче їх розгадати.

Проклятие фараонов. Тайны Древнего Египта / укладач
С. О. Реутов. – Харьков : Книжный клуб «Клуб Семейного
Досуга», 2015. – 399 с.
Таємниці єгипетських гробниць, містичні прокляття
фараонів, що несуть смерть, до сьогоднішнього дня
хвилюють людство. Про Єгипет можна говорити
нескінченно, аналізуючи багатовікову історію і висуваючи
нескінченні версії розвитку подій. Всі вони будуть однаково
достовірними і в той же час фантастичними. Але розгадка
неймовірних секретів давніх ще попереду....
Мюррей Маргарет. Величие Древнего Египта / М.
Мюррей ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. – М. : ЗАО
Центрполиграф, 2009. – 319 с.
Давно немає статуї Зевса. Від храму Артеміди вцілів
тільки фундамент. Уламки Мавзолея зберігаються в музеях.
Колосс Родосський зберігся виключно в легендах.
Александрійський маяк зник майже безслідно. Із семи
чудес світу залишились тільки єгипетські піраміди. Вони
підносяться над пустелею, кидаючи виклик руйнівній дії
часу і головному руйнівникові – людству. Для кожного, хто
вивчає історію цивілізацій, Єгипет – велике сховище інформації. Саме тут
залишилась найбагатша спадщина свідоцтв давньої матеріальної культури.
Звідси беруть початок такі науки, як фізика, астрономія, медицина,
інженерія.
М. Мюрей пристрасно і захоплююче створює величну картину
початку розвитку і занепаду самої довгої і самої загадкової цивілізації світу.
Фахри Ахмед. Древние загадки фараонов / Ахмед
Фахри ; пер. с англ. Н. Ю. Чехонадской. – М. : ЗАО
Центрполиграф, 2006. – 256 с.
У Єгипті близько сотні пірамід. Великі і маленькі,
ступінчасті і ідеально гладкі, вони розташовані на берегах
Нілу неподалік від давньої столиці країни. Але самі
відомі піраміди Єгипту знаходяться в Гізі. Хто і з якою
ціллю їх будував? Які будівельні матеріали і техніку
використовували давні будівельники? Чому така складна
система внутрішніх ходів? У книзі розповідається про всі
визначні будівлі Єгипту, і на основі відкриттів істориків і

археологів постає грандіозна панорама релігійних та соціально-економічних
перетворень цієї країни на протязі великого проміжку часу.
Фисанович Т. М. Тайны древних пирамид / Т. М.
Фисанович. – М. : РИПОЛ классик, 2005. – 416 с. : ил. – (Все
загадки Земли).
Коли розмова заходить про піраміди, ми перш за все,
думкою переносимося до Єгипту. Але піраміди є і у Америці,
і в Азії, і у Європі, і навіть у нас в Україні. Водночас вони
зберігають в собі не менше таємниць, ніж знамениті гробниці
фараонів.
Ця книга допоможе вам зазирнути в захоплюючий і загадковий світ
давніх пірамід.
Додаткова інформація на сайтах:
Єгипетські піраміди [Електронний ресурс] // Український історик : [сайт]. –
Текст. дані. – [Б.м.], – Режим доступу : http://istoryk.in.ua/yegipetski-piramidi/
(дата звернення: 20.09.2018.). – Назва з екрану.
Стародавній Єгипет [Електронний ресурс] // В світі : [сайт]. – Текст. дані. –
[Б.м.], – Режим доступу : http://vsviti.com.ua/tag/starodavnij-ehypet. – (дата
звернення: 24.09.2018.) – Назва з екрану.
3.Таємниці стародавньої Еллади та вічний Рим.
Людство досягло такого рівня розвитку, коли може дати відповідь на
будь-яке запитання, що хвилювало стародавніх людей. Те, що раніше не
піддавалося ніякому поясненню і вважалося дивом, сьогодні зрозуміло навіть
школяреві. Але все ж залишилися в історії питання без відповідей.
Всемирная история: Римский период / А. Н. Бадак, И. Е.
Войнич, Н. М. Волчек и др. – М. : АСТ ; Мн. : Харвест, 2001.
– 512 с.
Історія імператорського Риму від принципата Августа до
падіння Західної імперії. Присвячуються розділи шостого тому
«Всесвітньої історії».
Берве Гельмут. Тирани Греции / Г. Берве.
– Ростов- на-Дону : «Феникс», 1997. – 640 с.
Аристотель, аналізуючи шляхи виникнення тиранії,
встановив чотири їх типи: демагоги шляхом дискредитації
вельмож проголошують себе володарями полісу; царі
порушують батьківські встановлення і правлять деспотично;

можновладці вищих виборних посад зловживають ними; в олігархіях одна
людина зосереджує у своїх руках найважливіші функції управління.
Не будучи аналогією тиранії, книга представляє грецьку історію через
призму діянь і особистостей правителів. Багата фактами і живими деталями
книга буде цікава тим, хто захоплюється історією.
Гай Д. Античний світ / Д. Гай. – Харків : Видавництво
«Ранок», 2003. – 64 с. – (Давні цивілізації).
Книга знайомить читача з античними цивілізаціями, що
увійшли в історії сучасного світу, а також з долею видатних
людей, що їх створювали.
Призначено для дітей, старших 10 років, та їх батьків.
Голдсуорти, А. Во имя Рима: Люди,
которые создали империю / Адриан
Голдсуорти ; пер с англ. – М. : АСТ ; Москва : Хранитель,
2007. – 537 с.
Книга присвячена історії Риму та його 15 великим
полководцям, охоплює період від початку Другої Пунічної
війни до епохи Юстиніана, коли Західна римська імперія
вже припинила своє існування.
Сципіон Африканський і Гай Марій, Помпей Великий і
Цезарь, Тіт і Траян, Юліан і Велізарій... Саме під їхнім
керівництвом погано навчене ополчення перевтілилось в ті залізні легіони,
які завоювали пів світу.
Книга буде цікава як спеціалістам, так і любителям історії.
Дмитренко Володимир. Імператор Нерон. У вирі
інтриг / В. Дмитренко. – Львів : Кальварія, 2011. – 160 с.
Нерон мріяв про славу артиста, але у 17 років став
імператором.
Імператор Нерон був цинічним і жорстоким,
безжалісним до близьких людей. Та варто знати, що
спонукало його так чинити і хто були його радники. Ким
були ці люди? Якими були їхні мотиви? Чи підпалював
Нерон Рим? Чи милувався видовищем пожежі?
Можливо, після прочитання цієї книжки ви по-іншому подивитеся і на
очільника римської молоді Нерона, і на імператора Нерона, і на його
оточення. Адже ще Йосиф Флавій, його сучасник, зазначав, що багато з тих,
хто писав про Нерона, або перекручували істину із вдячності до нього, або
оббріхували його з ненависті і ворожості. Тому автор цієї книжки
використовує лише перевірені факти, іноді коментує події чи висуває власні
гіпотези, але нічого не вигадує, щоб читач сам відчув, яким насправді був
Нерон Клавдій Цезар Август Германік, верховний понтифік, удостоєний
трибунської влади, імператор, Отець Вітчизни.

Дмитренко Володимир. Октавіан Август. Народження
Римської імперії /
В. Дмитренко. – Львів :
Кальварія., 2011. – 272 с.
Октавіан Август владарював майже шістдесят років і
став першим римським імператором, зумів об’єднати в
своїх руках військову, громадянську та релігійну владу.
Він вивів Римську державу з руїн й сваволі
громадянських воєн і привів до стабільності і процвітання.
Прах Октавіана Августа було урочисто поховано у
мавзолеї, заздалегідь побудованому за його наказом.
Коли загинув Гай Юлій Цезар, усиновлений ним небіж, 19-річний Гай
Октавій, не мав ані війська, ані впливу. Ця книга розповість вам про те, як
Гай Октавій став Октавіаном, консулом і тріумвіром, а потім – імператором
Октавіаном Августом.
Потрашков А. С. Загадки истории. Древний Рим /
А. С. Потрашков ; худож.-оформитель И. В. Осипов. –
Харьков : Фолио, 2009. – 380 с. – (Загадки истории).
Коли говорять про загадки Стародавнього світу,
одразу згадують таємниці зведення пірамід у Єгипті
або Великої стіни у Китаї, Атлантиду і Стоунхендж.
Вважається, що Стародавній Рим, з усіма його
грандіозними спорудами, завоюваннями і великими
людьми, позбавлений ореолу таємничості, оскільки
стародавні римляни лишили масу археологічних і
письменних пам’яток, на основі яких сучасні вчені
відтворили впевнену картину життя його мешканців.
Проте, навіть у такому вивченому, здавалося б,
питанні, як історія Стародавнього Риму, є багато неочікуваних і
суперечливих моментів, розібратися з якими пропонує ця книга.
Стародавні римляни / за ред. Дж. Казеллі ; тексти Е.
Брірлея ; пер. з італ. – Харків : Видавництво «Ранок»,
2003. – 80 с.: іл. – (Дзеркало цивілізацій).
Кожний том цієї серії є вікном у світ давніх
цивілізацій. На сторінках даної книги ви знайдете цікаву
інформацію про видатні культури : від подробиць про їжу,
одяг, прикраси та житло до улаштування міст і доріг.
Багато фактів, чудові ілюстрації більш детально
ознайомлять вас з захоплюючим світом історії великих
культур.

Шлиман Г. Троя / Г. Шлиман ; пер. с англ. Н. Ю.
Чехонадсткой. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2010. – 399 с.
Дана книга є логічним продовженням і доповненням
до «Іліону».
І перше доісторичне поселення Гіссарлік, і остання
частина Троади були систематично і ретельно розкопані
Шліманом. Він досконало вивчив кожне стародавнє
поселення Троади і місце, де стояла сама Троя. Результати
в деякій мірі послужили додатком і виправленням
висновків, до яких він прийшов у «Іліоні», і має величезну
цінність для науки.
Видання прекрасно ілюстроване і оснащене картами і планами
розкопок. Додаток включає присвячені Трої статті видатних вчених
Р. Вирхова, К. Блинда, Д. П. Махаффі.
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http://strategwar.ru/great-generals/velikie-polkovodcy-scipion-afrikanskij. (Дата
зверненя : 20.09.2018. – Назва з екрану.
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полководцы мира : [сайт]. – Текст. дані. – [ Б.м.], – Режим доступу :
http://all-generals.ru/index.php?id=173 (дата звернення 22.09.2018). – Назва з
екрану.
Імператор Нерон. Сторінки життя. [Електронний ресурс] // В мире
интересного : [сайт] . – Текст. дані. – [Б.м.]. – Режим доступу:
http://vmireinteresnogo.com/unikalnye-lyudi/imperator-neron-15-dekabrya-37-9iyunya-68-gg.html. (дата звернення : 20.09.2018). Назва з екрану.
Троя і троянська війна. [Електронний ресурс] // Мифы или реальность:
[сайт ]. – Текст. дані. – [Б.м.], - Режим доступу:
https://molomo.com.ua/myth/troja.html. (дата звернення : 20.09.2018). – Назва з
екрану.

4. Стародавня Мезоамерика
Мезоамерикою, або центральною Америкою, дослідники називають
географічний регіон, що охоплює частину Північноамериканського й
Південноамериканського материків з обох боків екватора. У минулому тут
процвітала своєрідна й багато в чому дотепер загадкова цивілізація.
Сьогодні вчені дійшли висновку, що перша давня цивілізація Мезоамерики –
це єдина цивілізація, яка проіснувала більше 25 століть.

Брэй Уорвик. Ацтеки. Быт, религия, культура / У. Брэй ;
пер. с англ.
Т. Е. Любовской. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2005. – 240 с.
Автор торкається всіх сторін життя ацтеків – релігії і
ритуалів, архітектури і писемності, ремесел і побуту. Ви
ознайомитеся з характерними особливостями й устроєм їх
великої імперії. Дізнаєтесь, як зароджувалась і розвивалась
могутня цивілізація ацтеків аж до вторгнення іспанців у XVI столітті.
Тайны майя. Солнечное время. – Санкт-Петербург :
« Невский проспект» ; «Афина», 2008. – 160 с.
Магія і мудрість стародавніх народів – це нитка
великої павутини із реальності і ілюзій. Якщо ви бажаєте
пройти цей вічний лабіринт, наберіться сміливості згадати
про іншу, магічну дійсність.
Майя – загадкові володарі світу, що йдуть у своїй
мудрості шляхом світанків і заходів. Їхній календар – сам
по собі загадка, їхня магія – солярна філософія. Божественне сонце і живий
час – все те, що оточує нас, складається із найменших частинок, заряджених
світлом і енергією – все є час. Майя – маги-охоронці говорили : «Пізнавши
час, ми пізнаємо самі себе і весь Всесвіт».
Дрю Д. Америка до Колумба / Девід Дрю, Джон Д. Клер. – Харків :
Видавництво «Ранок», 2003. – 64 с. – (Давні цивілізації).
Це видання знайомить читача з культурою та побутом великих
цивілізацій давніх часів – інків та ацтеків, що й по сьогодні залишаються
загадками для вчених, а також з долею великих людей, що їх створювали.
Призначено для дітей від 10 років та їх батьків.
Клімов А. А. Світ давніх цивілізацій / А. А. Клімов,
Н. А. Соломадіна. – Харків : «Веста»; «Ранок», 2008. –
288с. : іл.
У чому полягає сенс людського існування на Землі?
Хто вони – перші представники людської раси , котрі
створили піраміди, палаци, написали перші поеми на глині
та папірусі? Де шукати відповіді на ці запитання? У наші
дні про це написано чимало книг і створено безліч
фільмів. Однак найголовніша – найбільша та найдавніша книга на землі – це
сліди діяльності людей, їхньої матеріальної культури та мистецтва.
Прочитати її, пояснити вчинки та думки наших далеких предків допомагає
наука археологія, а маршрути вчених-археологів співпадають із місцями
перших людських поселень і центрами великих цивілізацій давнини.
Більше 3000 чудових ілюстрацій допоможуть читачеві поринути в
загадковий і таємничий світ минулого. Книга розрахована на широке коло

читачів і стане додатковим джерелом знань при вивченні шкільного курсу
всесвітньої історії.
Ко Майкл. Майя. Исчезнувшая цивилизация: легенды
и факты / Майкл Ко ; пер с англ. З. М. Насоновой. – М. :
ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010. – 237 с.
Книга Майкла Ко, професора антропології
Йєльського університету, автора декількох науковопопулярних досліджень цивілізацій Мезоамерики –
захоплива розповідь про зародження, розквіт та крах
цивілізації майя, чия історія на протязі більш ніж століття
викликає підвищений інтерес вчених і не спеціалістів. Ви
дізнаєтесь багато цікавого про дослідження стародавнього народу в області
математики, писемності, астрономії, мистецтва, архітектури. Спеціальна
стаття присвячена працям російського вченого Ю. В. Кнорозова, який вніс
неоціненний вклад у розшифровку писемності майя.
Майя, ацтеки та інки / за ред. Дж. Казеллі ; Уст.
Дослідж. С. Казеллі. ; пер. з італ. – Харків :
Видавництво «Ранок», 2004. – 88 с. : іл. – (Дзеркало
цивілізацій).
На сторінках даної книги ви знайдете цікаву
інформацію про видатні культури: від подробиць про
їжу, одяг, речі, прикраси та житло до улаштування
міст і доріг, військових машин і зброї. Ви матимете
уявлення про форми правління та закони, що існували
в стародавніх суспільствах.
Багатство фактів, чудові ілюстрації ведуть вас у
несхожий на теперішній, захоплюючий світ історії великих культур.
Скляров А. Ю. Священная долина инков / А. Ю.
Скляров. – М. : Вече, 2015. – 256 с. – (Загадочные места
мира).
В масовій свідомості стародавня історія Північної
Америки нерозривно пов’язана з інками, що створили до
приходу іспанців величезну імперію. Але за багато тисяч
років до інків свій слід на цьому далекому континенті
залишила зовсім інша – більш розвинута в технічному
відношенні цивілізація. Про ці та інші грандіозні і вельми
драматичні події розповідається у даній книзі, складеній
на базі матеріалів, які зібрані під час знімально-дослідницької експедиції
Фонду « III тысячелетие» у рамках реалізації телевізійного проекту
«Запретные темы истории».

Хаген В. фон. Ацтеки, майя, инки. Великие царства
древней Америки / Виктор фон Хаген ; пер. с англ. Л. А.
Карповой. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2010. – 539 с.
У книзі відомого американського етнолога Віктора
фон Хагена представлена історія ацтеків, майя, інків. Хаген
виділяє і піддає докладному аналізу найбільш важливі
етапи формування цих культур, від зародження і
динамічного розвитку до моменту їх занепаду. Автор
охоплює всі сторони практичного і духовного життя
народів сонячних царств. Легко та захопливо вчений розповідає про те, як
вони вели господарство, займалися ремеслами, укладали шлюби і виховували
дітей, про їх релігійні вірування і криваві жертвоприношення, про способи
ведення війни і зброю, про систему оподаткування, про злочини і покарання.
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