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"Чуєш, брате мій…": Спогади про Н.В. Бурчака.Луцьк: РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 1999.-60 с.
У збірнику, приуроченому 10-й річниці смерті Нестора
Володимировича
Бурчака,
ректора
Луцького
державного педінституту ім. Лесі Українки, подано
спогади колег, друзів і випускників про життєвий шлях
і діяльність цієї непересічної особистості.

Драч І. Ф. Іду до тебе : [Кіноповість] / І. Ф. Драч. Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. - 224
с. : іл.
Кіноповість про один із найбільш драматичних
епізодів життя Лесі Українки набуває
нового
значення в контексті сучасного прочитання . У
виданні також уміщено рецензії, відгуки, критичні
зауваження на кіноповість, зроблені у 70-х роках ХХ
століття.
Українка Л. (Українка, Леся) Волинський скарб:
вибр. твори/ Л.Українка; Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки, Наук.-дослід. ін-т Лесі Українки ;
[упорядкув. та прим.: С. М. Романов, Т. Я. ДанилюкТерещук]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі України, 2011.- 552 с.
Книга вибраних творів Лесі Українки випущена у
світ з нагоди 140-ліття від дня народження великої
письменниці. У видання ввійшли твори пов’язані
безпосередньо з Волинню - темами, образами,
мотивами тощо. Книгу складають 4 розділи,
сформовані за жанровим принципом: поезія, поеми,
проза, драматургія. Тексти супроводжуються
відповідним історико-філологічним коментарем.

Українка Л. (Українка, Леся). Лісова пісня: драмафеєрія в 3-х діях/ Л.Українка; Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки, Наук.-дослід. ін-т Лесі Українки ;
[упорядкув. С. Романова, Т. Данилюк-Терещук]; Пер.з
укр. П. Канді. - Ювіл. вид. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі
Українки, 2011.- 284 с.- Текст: укр., англ. - До 100річчя написання "Лісової пісні" та 140-річчя від дня
народж. Лесі Українки.
У виданні вміщено оригінальний текст і переклад
англійською мовою одного із найвизначніших творів
Лесі Українки. Дивовижна історія кохання Мавки та
Лукаша, оспівана української письменницею, належить
до вічних сюжетів світової літератури, а ідейнотематична актуальність і мистецька самобутність
п’єси вражають уяву кожного, хто вміє вражати уяву
кожного, хто вміє цінувати красу високого
поетичного слова. Книга виходить до 100- річчя
написання «Лісової пісні» та до 140-річчя від дня
народження Лесі Українки.
Свідзинський, А. В. Роки й обличчя : новели / А. В.
Свідзинський ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі
Українки. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 344
с.
Збірка новел відомого фізика – теоретика, культу
ролога, заслуженого діяча науки і техніки України
Анатолія Свідзинського. В основу переважної більшості
творів покладено реальні події з життя автора.
Загалом збірка відбиває деякі вже невідомі сучасному
читачеві реалії існування людини за умов минулого
тоталітарного режиму в СРСР.

