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городу

Гарбуз у народному фольклорі
Кокошинський, О. М. Родильні, весільні та поховальні
традиції в домашній обрядовості українців півдня (на
матеріалах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської
областей) / О.М. Кокошинський. – Запоріжжя : Дике Поле,
2007. – 88 с.
Наукове дослідження традицій в домашній обрядовості українців
півдня виконане на підставі історичних та етнографічних матеріалів.

100 перлин : Найпопулярніші українські пісні. –
Запоріжжя : Запоріжжя, 1995. – 128 с. – Із змісту : Мав я раз
дівчиноньку чепурненьку. – С. 38.

Гарбуз у народному фольклорі
Северинюк, В. М. Популярні українські прислів'я та
приказки : тематичний коментований словник / В. М.
Северинюк. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан. – 176 с.

Чабаненко, В. А. Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини :
(словник) / В. А. Чабаненко. Кн.1. – Запоріжжя : "Стат і К",
2005. – 262с. – Із змісту : [прізвисько Гарбуз]. – С. 96.

Секрети вирощування
Болотских, А. С. Тыква // Овощи Украины / А. С.
Болотских. – Х. : Орбита, 2001. – С. 459-467.
В книге в популярной форме рассказывается о пищевой ценности и
лечебных свойствах овощей, биологических особенностях и технологии
выращивания 90 видов овощных растений, в том числе и тыквы.

Цветкова, М. В. Тыква // Огородные культуры / М. В.
Цветкова. – Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2010. – С.
162-168.

Секрети вирощування
Энциклопедия огородника / авт.-сост. С. Ф. Тимофеева. – М. :
АСТ-Пресс книга, 2003. – 720 с.
Книга известного овощевода-любителя посвящена выращиванию
овощей, в т. ч. тыквы. Как подготовить почву к посадкам? Как поливать и
удобрять различные культуры? Как бороться с сорняками и болезнями?
На эти и другие вопросы вы получите обстоятельные ответы
познакомившись с «Энциклопедией огородника».

Гарбузові овочеві культури : поради, як зібрати високий
урожай плодів, рецепти консервування, соління та
приготування страв / О. Ю. Барабаш [и др.]. – К. : Вища
школа, 2001. – 124 с.
Висвітлено господарське значення та лікувальні властивості огірка,
гарбуза, кабачка, патисона, лагенарії, кавуна, дині. Дано поради, як
вибрати площу і попередники під ці культури, їх удобрення та підготовку
грунту і насіння до сівби. Наведено сорти, їх коротку характеристику,
оптимальні строки та способи сівби та агротехніку вирощування.
Описано рецепти з переробки, консервування, засолювання та
приготування різних соків і страв.

Гарбуз годує
Супруненко, В. П. Универсальная тыква // Казацкая
кухня : история, традиции, рецепты / Владимир Супруненко.
– Запорожье : Просвіта, 2011. – С. 25.
В книге рассказывается о повседневной и праздничной кухне
запорожских казаков. Исторические и этнографические сведения
дополнены казацкими и национальными народными кулинарными
рецептами.

Страви з гарбузів // Українська стародавня кухня /
[упоряд. Т. Л. Шпаковська]. – К. : Спалах ЛТД, 1993. – С. 101.
Народна кухня - велика спадщина українського народу, яку не слід
нам забувати. Довідник знайомить з секретами приготування перших
страв, закусок, випічок, напоїв. Дано рецепти і корисні поради.

Гарбуз годує
Українська смакота : кращі рецепти традиційної
української кухні / [Є. В. Федієнко, В. А. Федієнко]. – Х. :
ШКОЛА. – 512 с. – Із змісту : [страви з гарбуза]. – С. 27, 261,
262.
Ця книга є практичним порадником для всіх небайдужих до
української кухні. Зі звичайних продуктів з ринку чи городу готуються
звичні для української душі страви, перевірені багатовіковим
національним досвідом та адаптовані до «кухонних» можливостей
сучасних господинь. Але яка ж смакота виходить!

Блюда из тыквы / [авт.-упоряд. Махно В. В.].
– Дніпропетровськ : Слово, 2006. – 32 с.
В брошюре собраны рецепты салатов, закусок, первых блюд,
запеканок, оладьев, десертов и напитков, главным ингредиентом в
которых является тыква.

Гарбуз лікує
Градова, А. Тыква - лекарство от всех болезней / Анна
Градова. – Х. : Vivat, 2016. – 128 с.
Этот овощ — один из самых известных и распространенных на
земном шаре. Но мало кто знает, насколько он полезен. В книге
рассказывается о целебных свойствах тыквы, дается множество рецептов
вкуснейших и полезнейших блюд, оздоровительных и косметических
средств. Предлагается вниманию всех, кто хочет быть здоровым и
красивым.

Бахчевые
культуры
:
сажаем,
выращиваем,
заготавливаем, лечимся / [Звонарев Н. М.]. – М. :
Центрполиграф. – 128 с.
Автор раскрывает секреты получения стабильных, высоких урожаев
тыквы, делится лучшими рецептами блюд,

Гарбуз

у літературі

Михаїлович, Д. Коли цвіли гарбузи : роман
/ Д. Михаїлович / Пер. із серб. Василишин М. – К. : Факт,
2008. – 136 с.
Психологічний роман сербського письменника Драгослава
Михайловича написаний у 1968 році, дев’ять років був заборонений.
Головний герой роману, боксер Люба Сретенович, мстить своєму
колишньому ідолу Столе Апашу за зґвалтування рідної сестри та її
самогубство. Це самозвинувачення і самозахист, визнання власної
провини і своєрідне моральне очищення від гріха, результатом чого
виявилася втрата Батьківщини.

Захарченко, О. Вишивані гарбузи : Повість / О.
Захарченко. – К. : Факт, 2006. – 216 с.
Дивний, незвичний світ предковічних вірувань і забобонів насправді
існує, однак не зовсім там, де ми чекали його побачити. Але
принаймні ненудну компанію із відьом, русалок, упирів та мар точно
можна знайти у захоплюючій повісті Олени Захарченко. Разом із
чарівною героїнею ви блукатимете непевними стежками, які б і не
уявили собі ніколи, аби не Доля і не кохання. Можливо, і вам життя
між цих поетичних істот допоможе розібратися із власними химерами
людського світу.

Гарбуз

у літературі
Квітка-Основ'яненко, Г. Ф. Конотопська відьма.
Сватання на Гончарівці та інші твори / Григорій КвіткаОснов'яненко. – Донецьк : БАО, 2008. – 416 с.
Твір «Сватання на Гончарівці», видатного класика вітчизняної
літератури Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка (1778-1843)
подарує справжню естетичну насолоду. В ньому описаний народний
обряд сватання, під час якого дівчина Уляна відмовляє Стецькові та
дає йому гарбуза.

Свято гарбузової княгині. Любовні історії і не тільки :
антологія трьох приятелів. – Львів : Піраміда, 2017. – 246 с.

Гарбуз у мистецтві

«У маминому городі», Григорій Мацегора

«Гарбузи та глечик», Микола Крюков

Гарбуз у мистецтві

«Щедра осінь», Анна Хондожко

«Гарбузи», Анатолій Фомін

Віртуальну виставку підготовила Т. Палівода

