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Книга Закарпаття у 2011 році

Ювілейне – десяте – видання щорічного анотованого ката-
лога "Книга Закарпаття", як і в попередні роки, фіксує і даль-
ший розвиток книговидавничого процесу в області, і пробле-
ми, що супроводжують цей процес.

Серед позитивних тенденцій – розширення тематичного 
спектру книговидання області, зростання наукового, художньо-
естетичного та поліграфічного рівня видань, наявність книг 
закарпатських авторів 2011 року серед лідерів Всеукраїн-
ського рейтингу “Книжка року”, як, до прикладу, історико-
етимологічний словник Павла Чучки “Слов’янські особові 
імена українців”.

Порівняно з 2010 роком, удвічі зросла кількість видань, 
присвячених історії краю, сучасній екології, книг та альбомів 
про образотворче мистецтво. Зате все ще обмаль путівників, 
іншої літератури, яка б розкривала туристичну привабливість 
Закарпаття.

Не втрачає своєї гостроти проблема видань для національ-
них меншин. Все більше видань закарпатських авторів виходять 
друком за межами області, однак, поки що єдина можливість 
мати їх у фондах бібліотеки та зафіксувати у каталозі – добра 
воля автора.

На жаль, не завжди в новій книжці витримується правиль-
не, згідно стандартів, оформлення апарату видання, зокрема 
бібліографічного опису, анотації, вихідних відомостей тощо. 
Ця проблема й надалі має залишатися в полі зору видавництв, 
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адже недотримання ними загальноприйнятих державних стан-
дартів не лише утруднює роботу при укладанні каталога, але й 
нерідко впливає на подальшу долю книги, особливо науково-
го характеру. Необхідні методичні рекомендації з видавничого 
оформлення видавництва при бажанні можуть отримати в Закар-
патській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. По-
тушняка, Мукачівській міській центральній бібліотеці, в усіх 
районних цент ральних біб ліотеках області.

За усталеною традицією "Книга Закарпаття" містить довід-
ковий апарат – іменний покажчик та алфавітний покажчик назв 
творів, що сприяє оперативному пошуку інформації.
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ОБЛАСТЬ У ЦІЛОМУ
1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2012 

рік : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас. уні-
верс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзн. л-ри ; 
Інформ.-бібліогр. від. ; уклад. : Н. М. Вачиля, Г. В. Бобо-
нич, І. М. Гор ват ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; вип. ред. 
Л. О. Іль чен ко. – Ужгород : Вид-во В. Падя ка, 2011. – 
332 с.

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у 
перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2012 році. Основу 
кален даря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних 
діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окре-
мим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме 
в 2012 році громад ськість світу та України.

Представлені матеріали можуть бути використа ні не лише 
в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культ освіт ніх 
установах, навчальних закладах тощо.

2. Náš kultúrno-historický kalendár – 2011 / [Užho-
rodsky spolok Slovakov] ; šefredaktor I. Latko. – [Ужгород], 
2011. – 108 с. : іл. + Ноти. – Текст укр., слов. мовами.

Ужгородська спілка словаків пропонує читачам ознайоми-
тись з інформацією про життя словацької громади на Закарпат-
ті, видатні події та культурно-освітні акції.

ВидАТнІ дІячІ КРАю
3. Пагиря, В. Пошуки та знахідки : книги, написані 

останніми роками / Василь Пагиря, Олександр Шпон-
так. – Мукачево : Карпат. вежа, 2011. – 87 с. : іл. – Біблі-
огр. : с. 15-32, 58-84.

Видання представляє творчі здобутки закарпатського краєз-
навця В. Пагирі. Окрім літературно-біографічних нарисів про 
нього до книги увійшла бібліографія публікацій В. Пагирі та 
літератури про нього. 
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ІСТОРІя. ЕТнОГРАФІя
4. Гоменюк, І. Пустощі східноєвропейської Кліо / 

Іван Гоменюк. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 392 с. 
Територія від Одеру до Дону й від Балтики до Криму про-

тягом тисячоліть свого існування була своєрідною історичною 
Атлантидою. Нею прокочувалися орди Аттіли та Чингізхана, 
тут вирували революції та релігійні війни, саме ці землі стали 
голо вною ареною двох світових війн. Неймовірні пригоди та 
банальний героїзм, фальшиві пророки і невизнані генії, замов-
чані трагедії й щоденне виживання – усе це Центрально-Східна 
Європа. Саме маловідомим сторінкам її історії й присвячено 
цю книгу. У книзі багато дат, чисел та знаків запитання. З цієї 
книги читач дізнається, приміром, чи була інквізиція на укра-
їнських землях, як служили ведмеді у польській армії, чи ата-
кували улани німецькі танки, хто мріяв про Великоукраїнський 
Рейх, як Пілсудський планував воювати з сусідами та кохав жі-
нок, хто вкрав гітлерівські НЛО та ще багато іншого.

5. Ільницький, В. І. Перші особи : історія Закарпат-
тя в біографіях його керівників / Василь Іванович Іль-
ницький, Сергій Дмитрович Федака. – Ужго род : TIMPANI, 
2011. – 216 с. : іл.

До книги увійшли історико-публіцистичні розвідки про лю-
дей, яким впродовж ХІХ–ХХІ ст. за різних влад і різних держав 
судилося бути першими керівними особами Закарпаття. Мате-
ріали видання раніше були опубліковані в газеті "Срібна Земля 
ФЕСТ" впродовж 2005–2011 рр.

6. Кедюлич-Химинець, М. М. Відлуння буремних 
років : спогади / Марія Михайлівна Ке дюлич-Хими-
нець. – Нью-Йорк : Видавнича фунда ція "Ukrainian Bo ok" ; 
Уж город : Патент. – 156 с. : іл. – Титул паралельно укр. 
та англ. мовами.

У цій книжці читач знайде багато невідомих фактів про бо-
ротьбу українського народу за свою незалеж ність, зокрема про 
боротьбу закарпатців, про станов лення Карпатської України, її 
занепад та про долю ок ремих осіб, близьких авторці спогадів. 
М. Кедюлич-Химинець зуміла оживити в пам’яті конкретні по-
дії в часі майже ста років. Це додає нових штрихів до важкої, 
але славної історії боротьби за незалежну, самостійну Україн-
ську Державу.
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7. Книга Скорботи України. Закарпатська область. 
Т. 9 (додатковий) : Іршав. р-н, Міжгір. р-н, Мукач. р-н, 
Перечин. р-н, Рахів. р-н, Сваляв. р-н, Тячів. р-н, Ужго-
род. р-н, Хуст. р-н / голов. редкол. іст.-меморіал. серіалу 
“Книги пам’яті України” : І. О. Герасимов [та ін.] ; облас. 
редкол. : О. Д. Довганич, Б. О. Гвардіонов [та ін.]. – Ужго-
род : Карпати, 2011. – 536 с.

Книга увічнює пам’ять громадян, які загинули в роки Другої 
світової війни від рук гортіївських і гітлерівських окупантів, а 
також унаслідок бойових дій та інших подій і акцій, пов’язаних 
з війною і фашистською окупацією. У кінці тому друкується 
додаток до 1 та 2 томів видання "Книга Пам’яті України. За-
карпатська область". 

8. Ліхтей, І. Історія Тропічної й Південної Афри-
ки в добу Середньовіччя : навч. посіб. / Ігор Ліхтей. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 176 с.

У виданні висвітлюється історія виникнення і розвитку дер -
жавних утворень Тропічної й Південної Африки в добу Серед-
ньо віччя з опором на усну традицію, свідчення письмових 
джерел, а також з урахуванням сучасних досягнень учених-аф-
риканістів. Про стежується розвиток державних утворень За-
хідного, Центрального і Східного Судану, Гвінейської затоки, 
басейну річки Конго, східно-африканського узбережжя. Значну 
увагу приділено колоніальній політиці європейських держав у 
Африці в XVI–XVIІ ст.

9. Ліхтей, І. Між Штауфенами і Вельфами: консо-
лідація Чеського королівства та зміцнення його між-
народного статусу за правління Пршемисла Отака-
ра І (1197–1230) / Ігор Ліхтей ; М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. 
на ц. ун-т" ; Каф. іст. старод. світу і серед. віків ; Центр 
іст. студій з богемістики і словакістики. – Ужгород : Полі-
графцентр "Ліра", 2011. – 336 с. 

У монографії висвітлено процес консолідації Чеського коро-
лівства та зміцнення його міжнародного статусу в роки прав-
ління третього чесько го короля Пршемисла Отакара І. Діяль-
ність цього непересічного чеського державця розглядається на 
тлі наростання кризових явищ у Священній Римській імперії, 
що було пов’язано з боротьбою за владу між представ никами 
двох ворогуючих династій – Штауфенів і Вельфів.

Для науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться іс-
торією се редньовічної Європи.
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10. Лучкай, М. М. Історія карпатських русинів. 
У шести томах. Т. VI. Історія Мукачівської єпархії, напи-
сана Михай лом Лучкаєм, колишнім ужгородським паро-
хом та віце-архідияконом і настоятелем церкви Успення 
Пречистої Діви Марії в м. Лукка / Михайло Михайлович 
Лучкай ; дешифрування рукопису та пер. з лат. укр. мо-
вою О. В. Барбіл, Е. В. Швед, О. М. Яцків; післямова 
М. М. Вегеша; покажч. іст. осіб та назв Д. Д. Данилюка; 
географ. покажч. І. М. Сенька ; про пер., перекладачів 
і добродіїв цього тому Е. В. Швед ; редкол. : О. В. Бар-
біл [та ін.], Е. В. Швед (голова). – Ужгород : Закарпаття, 
2011. – 472 с. : іл.

 "Історія карпатських русинів" у шести томах – визначна 
пам’ятка історичної думки Закарпаття, належить перу видат-
ного вченого – історика, мовознавця, фольклориста – Михайла 
Лучкая (1789–1843). Написана латинською мовою, вона здав-
на відома фахівцям у двох рукописних варіантах: чорновому, 
що зберігається у Державному архіві Закарпатської області, та 
чистовому – у бібліотеці Ужгородського національного універ-
ситету, друкувалася у "Науковому збірникові Музею україн-
ської культури в Свиднику". Окремими томами виходить впер-
ше. Шостий том охоплює події кінця XVIII – першої третини 
XIX ст.

11. Мушинка, М. І. Лицар Волі : життя і політ.-громад. 
діяльність Степана Клочурака / Микола Іванович Му-
шинка. – Вид. друге, змін. і доповн. – Ужгород : Ґражда, 
2011. – 448 с. : іл.

У книжці відтворено сторінки життя і діяльності громадсь-
кого і політичного діяча Закарпатської України Степана Степа-
новича Клочурака (1895–1980). Він був ініціатором антиугор-
ського повстання на Закарпатській Гуцульщині, засновником 
і президентом Гуцульської Республіки в Ясіня (1919), коман-
диром закарпатської сотні УГА в боротьбі з більшовиками та 
денікінцями. В автономномному уряді Карпатської України 
займав посаду політичного секретаря Прем’єра А. Волошина, 
пізніше – міністр господарства та народної оборони. Дванад-
цять років провів у концтаборах СРСР. 

Друге видання доповнене новими архівними матеріалами, 
почерпнутими, головним чином, із московської судової справи 
над С. Клочураком та його спіль никами (1945).
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12. Товтин, Я. І. Суспільно-політичне становище 
словацьких земель у складі монархії Габсбургів 
(1526–1610 pp.) : монографія / Яна Іванівна Товтин ; 
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. 
навч. заклад "Ужгород, нац. ун-т", Каф. історії стародав. 
світу і серед. віків, Центр іст. студій з богемістики і сло-
вакістики ; передм. І. Ліхтея. – Ужгород : Поліграфцентр 
"Ліра", 2011. – 160 с.

У монографії висвітлено суспільно-політичне становище 
сло вацьких земель у складі монархії Габсбургів у період з 
1526 до 1610 p. Саме в цю епоху відбувалися процеси, які в 
подальшому вплинули на формування словацької державності 
та консолідацію словацького етносу. В українській славістиці 
історія словацького народу в зазначений період майже не ви-
вчалася. Особливу увагу приділено військовому протисто-
янню між турками і Габсбургами, апогеєм якого стали події 
П’ятнадцятилітньої війни, що охопила значну частину словаць-
ких земель. Висвітлено перебіг турецької навали та її наслідки 
для південнословацьких і центральнословацьких земель. Про-
стежено також процес поширення на те ренах Словаччини ре-
формаційних ідей та формування Євангелістської Церкви Ауг-
сбурзького Віросповідання (ЄЦАВ). Для науковців, викладачів 
історії, вчителів і студентів, усіх, хто цікавиться всесвітньою 
історією.

13. Хроніка Закарпаття : 1867–2010 = Kárpátalja év -
szá  mokban : 1867–2010 / НДІ політ. регіоналістики, 
Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т" ; авт. упо-
ряд. : М. Вегеш, Д. С. Молнар, Й. Молнар [та ін.]. – Ужго-
род : Вид-во УжНУ "Говерла", 2011. – 312 с. – Текст та 
титул паралельно укр., угор. мовами. – (Серія "Studia 
Regronalistica").

У пропонованому виданні систематизована хронологія най-
важливіших подій з історії Закарпаття впродовж 1867–2010 рр. 
Хроніка висвітлює різноманітні прояви історичного розвитку 
регіону, а саме політичні, правові, соціальні, економічні, куль-
турні, освітні. Автори-упорядники акцентують увагу на взаєм-
ній історич ній спадщині українського та угорського місцевого 
населення краю, а також їхнього сучасного співіснування.
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14. A magyar-ukrán közös múlt és jelen: összekötő 
és elválasztó „fehér foltok” = Спільне українсько-
угорське минуле і сьогодення: "білі плями", що відда-
ляють та об’єднують : nemzetközi tudományos konferencia 
any agai (2010. február 26.) = матеріали укр.-угор. наук. 
конф. (м. Берегово, 26 лют. 2010). – Beregszász-Ungvár: 
Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, 2011. – 111 о. + 
80 с. – Текст. паралельно угор., укр. мовами. – (Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 209).

Збірник містить наукові праці та дослідження, що прозвуча-
ли в рамках українсько-угорської наукової конференції 26 лю-
того 2010 року.

Видання стане корисним матеріалом для всіх, хто намагаєть-
ся зорієнтуватись у непростих десятиліттях історії угорського 
народу Закарпаття ХХ-го ст.

15. Braun, L. = Браун, Л. Hitelszövetkezetek a hegy-
vidéki kirendeltség keretében 1898–1910 között = Кре-
дитні спілки у рамках "Верховинської акції" у період 
1898–1910 років / László Braun = Ласло Ласлович Бра-
ун ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ = II Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljаi Magyar Főiskola. – Ungvár: PoliPrint, 
2011. – 108 o. – Текст. укр. та угор. мовами. – (Rákóczi-
füzetek LXXXV).

Програма, започаткована Міністерством земельних справ 
Угорщини у кінці ХІХ ст. і відома під назвою "Верховинська 
акція", була створена для підняття життєвого рівня жителів 
гірських територій. Гірським представництвом Міністерства 
під керівництвом Едмунда Егана було сформовано два основні 
напрями на допомогу людям і ліквідації бідності. Організація 
кредитних спілок сприяла фінансовій стабільності людей, які 
бажали займатися сільським господарством. Функціонування 
кредитних спілок, за словами Е. Егана, стало найдієвішим за-
собом "Верховинської акції".

Історія міст і  с іл краю
16. Алмашій, М. І. Завидово і завидівці : іст.-етногр. 

мозаїка / Михайло Іванович Алмашій. – Ужгород : Крає-
види Карпат, 2011. – 156 с. + 16 с. кольор. вкл.

У книзі на основі історичних джерел, наукової літератури та 
зі браних автором народознавчих матеріалів подано історію та 
етногра фію села Завидово Мукачівського району від найдавні-
ших часів до наших днів.
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17. Носа, Г. В. Мараморош : історія Дубового / Ган-
на Василівна Носа. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 304 с. + 
32 с. : іл.

Пропоноване історико-краєзнавче видання висвітлює мину-
ле й сучасне українського гірського села Дубове Тячівсько-
го району. На багатому архівному, історико-довідковому та 
фольклорно-етнографічному матеріалі автор робить серйоз-
ну спробу відтворити соціальні, господарські, етнополітичні, 
освітні та культурно-мистецькі зміни в житті сільської громади 
з найдавніших часів до наших днів. Якісно збагатила книгу ба-
гата добірка фотоілю страцій та копій історичних документів.

Книга прислу житься в першу чергу вчителям історії, особ-
ливо при вивченні істо ричного краєзнавства, а також не одному 
зацікавленому читачеві в осягненні багатогранного минулого 
свого народу, рідного Закарпат тя, близьких околиць.

Хорошим імпульсом і стимулом для подальших досліджень 
ста нуть подані в тексті пропонованого видання джерела з істо-
рії Закар паття, Мараморощини, зокрема – Дубового.

18. Пагиря, В. Білки та білківчани : з історії села Біл-
ки на Іршавщині та нариси про білківчан, які народилися 
або працювали в селі / Василь Пагиря. – Мукачево : Кар-
пат. вежа, 2011. – 40 с. : іл.

Видання містить нарис з історії села Білки, перша згадка про 
яке датується ХІІІ ст., його уродженців та їхні життєві й творчі 
здобутки.

19. Пагиря, В. Старійшини Мукачева / Василь Па-
гиря, Василь Маркулін. – Мукачево : Карпат. вежа, 2011. – 
112 с. : іл.

У Мукачеві створено "Клуб старійшин", членами якого є 
відомі керівники підприємств, організацій, установ, які зали-
шили нащадкам глибокий слід, досвід праці. Клуб – це поза-
партійна організація, що об’єднує старожилів міста, які в цей 
нелегкий час підтримують один одного морально.

В клубі старійшин люди різних життєвих доль, уподобань, 
професійних здібностей. Саме про них розповідає пропонова-
не видання.

20. Пагиря, В. Творці історії Мукачева / Василь Ва-
сильович Пагиря, Євген Теодорович Федів. – Ужгород : 
Патент, 2011. – 120 с. : іл. 

У книзі подано історичні матеріали про місто над Латори-
цею та нариси про почесних громадян Мукачева.
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21. Чопик-Микунда, C. Наші старшини : іст.-біогр. 
нариси про голів сіл. ради села Теребля Тячів. р-ну За-
карпат. обл. за період 1903–2011 роки / Степан Чопик-
Микунда. – [Ужгород], 2011. – 76 с.

Книга є збіркою біографічних нарисів про голів та секрета-
рів сільської Ради села Теребля. Видання знайомить читача з 
п’ятьма історичними періодами життя села, які досі залишали-
ся невідомими широкому колу читачів.

22. Jankovich, J. M. Mukačevský hrad (Palanok) a 
Mu kačevo / Josef M. Jankovich ; přeložil z maďarskeho 
rukopisu Jan Dušánek. – Факс. вид. за : Užhorod : Tiskarna 
„Školnaja pomošč”, 1929. – 2-е vydáni. – [Ужгород, 2011]. – 
62 s. : il. – Текст чес. мовою.

Праця Й. Янковича розповідає про історію заснування та 
розбудови Мукачівського замку, а також ролі, яку він відігравав 
у різні історичні періоди. 

23. Zubánics L. Tájba írt történelem: Kultúrtörténeti 
időutazás Kárpátalja legmagyarabb városában és vonzás-
körzetében / L. Zubánics. – Ungvár-Bp. : Intermix Kiadó, 
2011. – 115 o. + ill. – Текст угор. мовою.

Ласло Зубанич у своїй історико-культурологічній подорожі 
в часі і просторі Берегівщини широко використовує архівні ма-
теріали та власні дослідження.

24. Užhorod = Ужгород : prúvodce hlavnim místem 
Podkarpatské Rusi = справочник и путеводитель по 
столиц¤ Подкарпатской Руси / Vydala mestska sprava ; 
sestavil Petr Sova = Издала городская управа ; под ред. 
Петра Сова[ы]. – Факс. вид. за : Užhorod : Tiskarna „Škol-
naja pomošč”, 1935. – [Ужгород, 2011]. – 66 с. : іл. + Кар-
та. – Текст чес. та укр. мовами.

Факсимільне видання книги відомого історика Ужгорода 
Петра Сови знайомить читачів з історією, визначними місцями 
та послугами, які можна було віднайти у місті в 30-х р. ХХ ст., 
у період входження Закарпаття до складу Чеської республіки. 
Текст переважно подається чеською мовою.
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Етнографія
25. Тиводар, М. П. Етнографія Закарпаття : іст.-

етнограф. нарис / Михайло Петрович Тиводар ; М-во 
освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. 
історії стародав. світу та серед. віків. – Ужгород : Ґраж-
да, 2011. – 416 с. + 16 с. кол. іл. 

У книзі в доступній формі розглянуто основні етапи етніч-
ної історії та етногенезу, наведено етнографічне районування 
україн ців Закарпаття. Традиційна культура українців краю – 
господар ство, житло, одяг, сім’я і сімейний побут, свята, звичаї, 
обряди і світоглядні уявлення розглядаються на основі зібра-
них польових матеріалів та численних публікацій. 

ПРиРОдА І ПРиРОднІ РЕСУРСи. 
ЕКОЛОГІя

26. Мойш, Н. І. Ґрунтознавство : курс лекцій : для 
студ. спеціальності "Лісове та садово-паркове госп-
во" / Наталія Іванівна Мойш ; М-во освіти і науки Украї-
ни, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т ", Геогр. 
ф-т. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 368 с. : іл.

Автором узагальнено науковий та методичний матеріал у 
вигляді курсу лекцій за окремими послідовно пов’язаними те-
мами. Рекомендовано для студентів спеціальності "Лісове та 
садово-паркове господарство", "Геодезія, картографія та зем-
леустрій".

27. Червона книга Українських Карпат : тварин. світ / 
заг. ред. : О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. – Ужгород : Кар-
пати, 2011. – 336 с. : іл.

У книзі подано інформацію про сучасний стан тварин Укра-
їнських Карпат, занесених до Червоної книги України (2009), а 
також видів, пропонованих до охорони у Карпатському регіоні 
України (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Черні-
вецька обл.). Наведена новітня інформація про поширення, се-
редовище існування і особливості біології, сучасний стан окре-
мих видів тварин, а також подано охороннний статус, фактори 
загрози і рекомендовані заходи охорони. Нариси про 318 видів 
супроводжуються фотографіями і малюнками, а також карто-
схемами поширення видів на території Українських Карпат.
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28. Тюх, Ю. Ю. Рослинний покрив На ціонального 
природного парку "Синевир" (Українські Карпати) / 
Ю. Ю. Тюх, С. М. Зиман, М. Ю. Дербак ; Нац. природ. парк 
"Синевир", Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного Нац. акад. 
наук України. – Ужгород, 2011. – 160 с.

У монографії представлені результати критичного перегляду 
видо вого складу судинних рослин флори Національного при-
родного парку "Синевир", проаналізована структура даної фло-
ри й здійснено її таксо номічний та біоморфологічний аналіз, 
розглянуто географічні та еколо гічні особливості цієї флори і 
її адвентивну фракцію. Крім того, уточнено та проаналізовано 
рідкісні та ендемічні таксони судинних рослин, у тому числі 
виявлені види, нові для флори Горган, й розроблені пропозиції 
з покращення структури мережі природно-заповідного фонду 
регіону. 

Ро бота має науковий інтерес для ботаніків – знавців флори 
Українських Карпат та фахівців заповідної справи.

29. Фийнєш, Е. Географічний словник Угорщини : 
(Опис населених пунктів Закарпаття середини XIX ст.) / 
Елек Фийнєш ; вступ. ст. Й. Кобаля. – Ужгород : IBA. – 
2011. – 96 с. : іл. 

У книзі подається статистичний опис понад 500 населених 
пунктів сучасної Закарпатської області України на середину 
XIX ст. Видання докладно висвітлює національний, релігійний 
та господарський стан міст, містечок, сіл, присілків і хуторів 
краю, їх назви та характерні природні й історичні пам’ятки, а 
також туристичні об’єкти.

Для істориків, краєзнавців, вчителів, студентів, усіх, кого ці-
кавить минуле Закарпаття.

30. Drahny, V. Podkarpatská Rus, jeji přirodni a země-
dělské poměry / Vaclav Drahný, Frant Drahný. – Факс. вид. 
за : Praha, 1921. – 2-е вид. – [Ужгород, 2011]. – 62 s. – Se 
17 obrazci, 14 diagramy a 6 mapami. – Текст чес. мовою.

Дослідження Вацлава Драгні та Франта Драгні присвяче-
не вивченню природно-кліматичних умов та соціально-етно-
графічного стану жителів Підкарпатської Русі, яка на час пуб-
лікації входила до складу Чеської республіки. 
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Екологія
31. Наше обязательство перед творением : по-

буждение к ответственному использованию энергии : 
экспертное заключение по вопросу этич. основ устой-
чивого энергообеспечения / пер. с нем. : О. Мокрянина, 
А. Лугового ; под ред. А. Бокотея. – Ужгород, 2011. – 
52 с. – Текст рос. мовою., титул паралельно нім., рос. 
мовами.

Пропонований посібник є результатом ґрунтовних дослі-
джень. У ньому заново ставиться питання про безпечне вико-
ристання атомної енергії. Наведені аргументи з приводу вико-
ристання енергії не мають на меті надати вичерпні відповіді на 
всі невирішені питання енергетичної політики, а намагаються 
розкрити розуміння того, що еколого-етичні дії засновані на 
вірі в творіння, і що етичне питання є також і питанням спра-
ведливості.

32. Хабер, В. Неудобная правда экологии : перс-
пективы устойчивости для 21 ст. / Вольфганг Хабер ; 
пер. с нем. : О. Мокрянина, А. Лугового ; под ред. А. Бо-
котея. – Ужгород, 2011. – 64 с. – Текст рос. мовою., титул 
паралельно нім., рос. мовами.

Ця серія читань присвячена Гансу Карлу фон Карловіцу 
(нар. 1645 р.), автору поняття сталості ресурсів на прикладі 
Німеччини. Проведення даної серії лекцій є цілком своєчас-
ним, оскільки концепція Карла фон Карловіца актуальна і нині: 
Карловіц зумів узагальнити проблеми господарського викорис-
тання природних ресурсів із закономірностями навколишнього 
оточення.

У даному виданні представлено сучасне розуміння та осяг-
нення ідей Карла фон Карловіца професором В. Хабером.
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ЕКОнОМІКА
33. Актуальні проблеми міжнародного бізнесу та 

територіального розвитку регіонів : зб. наук. праць / 
Закарпат. держ. ун-т, Ф-т міжнар. бізнесу та міжнар. пра-
ва ; за ред. І. І. Черленяка. – Ужгород, 2011. – 300 с.

Збірник висвітлює тематику та зміст наукових праць та 
науково-практичних розробок у сфері здійснення, планування 
бізнесу та систем ділових комунікацій магістрантів, студен-
тів та викладачів факультету міжнародного бізнесу та між-
народного права ЗакДУ, що були здійснені у другій половині 
2011 р. Збірка відображає різноманітність наукових пошуків 
викладацького складу та студентського колективу факультету. 
Досліджуються бар’єри та шляхи подолання бар’єрів прикор-
донного співробітництва Україна–ЄС, проблеми та здобутки 
розвитку сфери малого та середнього бізнесу сучасної Італії, 
ефективність фінансового менеджменту вітчизняних підпри-
ємств, франчайзингові форми організації бізнесу, психологіч-
ний портрет сучасного бізнесмена, комунікаційна професіогра-
ма сучасного бізнесмена, проблеми розробки комунікаційних 
систем для сучасного міжнародного бізнесу.

Видання розраховане на керівників та менеджерів середньої 
ланки підприємств виробничої та невиробничої сфери, праців-
ників органів державного управління, органів місцевого само-
врядування, підприємств та організацій державного та муніци-
пального управління, науковців, студентів.

34. Герзанич, В. М. Історія економіки та економіч-
ної думки : навч.-мето д. комплекс для студ. екон. спеці-
альностей / В. М. Герзанич ; М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. 
нац. ун-т", Екон. ф-т, Каф. екон. теорії. – Ужгород : Па-
тент, 2011. – 64 с.

Видання покликане допомогти майбутнім дипломованим 
спеціалістам вищої кваліфікації у формуванні системи знань 
про господарський розвиток людства, етапи його еволюції, 
основні напрямки розвитку економічної думки, вивченні мате-
ріальних передумов і закономірностей еволюції світової еко-
номічної науки, розгляді типів способів виробництва і госпо-
дарських систем, економічних концепцій, основних напрямів, 
течій і шкіл економічної думки, вихованні ринкового економіч-
ного мислення студентів, закріпленні знань про закономірнос-
ті розвитку економіки, основні економічні закони, принципи і 
категорії, розглянуті у курсах політичної економії, макроеконо-
міки і мікро-економіки.
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35. Дікарєв, О. I. Інституалізація дипломатії в зов-
нішньоекономічній діяль ності на світових ринках 
паливно-енергетичних ресурсів : монографія / Олек-
сандр Іванович Дікарєв ; Міжрегіон. Акад. упр. персона-
лом. – Ужгород : Карпати, 2011. – 576 с. 

У виданні розкриті сучасні проблеми геополітики, геоеконо-
мічні аспекти виміру зовнішньоекономічної діяльності та орга-
нізації ринку паливно-енергетичних ресурсів світу. Особливий 
акцент зроблено на можливості розроблення економічної мере-
жі взаємодії через диплома тичні механізми. 

Для працівників органів державної влади та місцевого 
самовряду вання, експертів, науковців, викладачів, слухачів 
кур сів підвищення кваліфікації, студентів та всіх, хто цікавить-
ся питаннями ринку паливно-енергетичних ресурсів. 

36. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. для студ. 
неекон. спеціальностей / Михайло Іванович Пітюлич, 
Василь Іванович Опіярі, Юрій Борисович Кушнір [та ін.] ; 
М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад 
"Ужгород. нац. ун-т", Екон. ф-т, Каф. екон. теорії. – Ужго-
род : Кар пати, 2011. – 80 с.

Посібник покликаний допомогти майбутнім дипломованим 
спеціалістам вищої кваліфікації розібратися в основних понят-
тях і категоріях сучасної економічної теорії, глибше зрозуміти 
механізми функціонування ринко вої економіки, пізнати меха-
нізм дії і механізм використання економічних законів, що регу-
люють процеси економічної життєдіяльності людей.

37. Навчально-методичний комплекс з курсу "Опе-
ра ційний менеджмент" : для студ. денної форми нав-
чання за напрямом підготовки 6.030.504 "Економіка 
підприємства" / Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. 
ун-т", Екон. ф-т, Каф. економіки, менеджменту та марке-
тингу ; уклад. О. В. Маджара. – Ужгород, 2011. – 100 с.

Посібник укладений у відповідності до навчальних програм 
і містить методичні вказівки до вивчення студентами курсу 
"Операційний менеджмент", а саме: навчально-методичний 
план курсу, питання для самоконтролю теоретичних знань 
студентів, тематику рефератів, індивідуальні завдання для 
самостійної роботи студентів, зразки текстових завдань для 
про ведення підсумкового модульного контролю, задачі для 
розв’язання, практичні заняття, орієнтовний перелік залікових 
питань.
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38. Сирохман, Г. М. Організація і технологія торго-
вельних процесів : навч. по сіб. / Ганна Михайлівна Си-
рохман ; М-во освіти і науки України, Ужгород. комерц. 
технікум. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Ужгород : 
Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 248 с.

У книзі, з урахуванням сучасних вимог, розглядаються ор-
ганізація і технологія торговельних процесів у роздрібній тор-
гівлі та на підприємствах оптової торгівлі, товарні склади, їх 
улаштування, організація і технологія складських, тарних опе-
рацій та організація перевезення вантажів.

Посібник містить курс лекцій з усіх тем навчальної програ-
ми, рекомендо ваної науково-методичним центром вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України. У ньому подані завдання 
для самостійної роботи студентів, тести для самоперевірки, 
список рекомендованих літературних джерел.

Навчальний посібник із дисципліни "Організація і техноло-
гія торго вельних процесів" призначений для студентів вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю 
5.030051001 Товарознавство та комер ційна діяльність. Посіб-
ник буде корисним також працівникам суб’єктів тор говельної 
діяльності.

39. Стратегічне планування як фактор конкуренто-
спроможності: теорет. та практ. аспекти : монографія / 
В. П. Мікловда, Н. Ю. Кубіній, Ф. Ф. Шандор, Ю. О. Дідо-
вич, Г. В. Кіш. – Ужгород : Закарпаття, 2011. – 202 с.

У монографії досліджуються проблеми стратегічного пла-
нування як фактора конкурентоспроможності соціально-еко-
номічної системи. Теоретич ні проблеми стратегічного пла-
нування обґрунтовані з позиції парадигми випереджального 
розвитку, що дозволило висвітити основні сучасні концепти 
стратегічного планування та його базисні імперативи. Особ лива 
увага приділена таким інструментам планування як контролінг, 
SWOT- аналіз, PEST- аналіз. Запропонована модель стратегіч-
ного планування, яка спрямована на забезпечення адекватно-
сті та ефективності стратегічного управління соціально-еко-
номічними системами.

Монографія призначена для науковців, студентів, що вивча-
ють стратегічне управління та практиків-спеціалістів в сфері 
менеджменту.
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40. Управління виконавчої дирекції Фонду соці-
ального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань України у 
Закарпатській області : 10 років на захисті людини / 
Фонд соц. страхування від нещасних випадків на вир-ві 
та проф. захворювань України ; відп. за вип. : І. В. Кар-
пович [та ін.]. – Ужгород: Ужгород. міська друк., 2011. – 
72 с. : іл.

Видання представляє досягнення діяльності Фонду соці-
ального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України у Закарпатській області 
за десятиріччя його існування, знайомить з аспектами роботи, 
працівниками в обласних та районних відділеннях фонду. 

41. Федака, С. Д. Сучасна Україна : портрет з нату-
ри / Сергій Федака. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2011. – 296 с.

Видання містить універсальну інформацію з ключових пи-
тань фізичної, економічної і частково соціально-політичної 
географії України. Подаються систематизовані основні відо-
мості про найважливіші географічні об’єкти, природні явища, 
особли вості соціально-економічного розвитку і державно-
політичного устрою. Наведено великий обсяг кількісної ін-
формації, у т. ч. статистичних даних за останні кілька років, 
включаючи 2011-й. Довідник має на меті дати цілісне уявлення 
про су часний стан справ в Україні, яке опирається на широкий 
фактичний матеріал. 

42. Ярема, В. І. Виробнича програма підприємств 
у системі стратегічного планування / Василь Іванович 
Ярема, Михайло Михайлович Повідайчик. – Ужгород : 
Закарпаття, 2011. – 184 с. 

У монографії досліджується проблема стратегічного пла-
нування виробничої програми підприємств. Особлива увага 
приділена генезису, суті й методам стратегічного планування 
та стратегічного управління підприємств; визначенню міс-
ця виробничої програми в системі стратегічного планування; 
аналізу теоретичних підходів та діючої практики щодо форму-
вання виробничої програми на підприємствах швейної галузі; 
вивченню впливу факторів зовнішнього середовища на форму-
вання виробничої програми підприємств; обґрунтуванню кри-
теріїв оцінки виробничої програми; економіко-математичному 
моделюванню оптимальної виробничої програми підприємств 
та ін. 
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народне господарство
43. Бойко, Я. М. Механізми розвитку лісового гос-

подарства Закарпатської області : монографія / Яро-
слав Миколайович Бойко, Ігор Вікторович Орос ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. 
навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – Мукачево : Карпат. 
вежа, 2011. – 184 с.

У виданні досліджуються теоретичні, методичні та органі-
заційні механізми розвитку лісового господарства Закарпат-
ської області. Розглянуто чинники та особливості формування 
лісового господарства регіону, розкрито теоретичні основи 
розвитку на засадах невиснажливого лісокористування. Визна-
чено роль лісових ресурсів для забезпечення збалансованого 
соціально-економічного розвитку Закарпатської області. Здійс-
нено розробку алгоритму розрахунку вартості відтворення од-
ного гектара лісових культур приполонинських лісів регіону 
для відновлення верхньої межі лісів. Запропоновано модель 
переходу лісового господарства на самоокупність та удоскона-
лено діючу модель маркетингової концепції господарювання.

44. Земне тяжіння : розповіді про аграріїв Карпат. 
краю / упоряд. : П. А. Федикович, М. П. Попович ; вступ. 
сл. О. Ледиди. – Ужгород : Патент, 2011. – 400 с. : іл.

Подібна книга вперше з’являється на теренах книговидавни-
чої справи Закарпаття. У ній – 59 нарисів про кращих із кращих 
аграріїв краю. В людських долях – від простого хлібороба до 
заступника міністра агрополітики країни, керівників усіх ща-
блів сільсько господарського виробництва – вмістилося шість 
із половиною десятиліть життя закар патського села. Минуле, 
сьогодення, роздуми про перспективи після реформ в аграрній 
сфері – головні акценти журналістських розповідей про заслу-
жених і шанованих на За карпатті людей.

45. Історія водного господарства Закарпатської 
області / Держ. агенство вод. ресурсів України, Басейно-
ве упр. вод. ресурсів р. Тиса ; підгот. Д. А. Пронюк ; за ред. : 
В. П. Чіпака, О. А. Кисіля. – Ужгород : ІВА, 2011. – 196 с. : іл.

У книзі висвітлено історію зародження та розвитку 
водогосподар ського комплексу Закарпатської області.

Розрахована на спеціалістів водного господарства, а також 
тих, хто бажає більше дізнатись про водогосподарський комп-
лекс Закар паття. Може бути корисна для працівників природо-
охоронної галузі.
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46. Система моніторингу, прогнозування появи та 
розвитку західного кукуруд зяного жука Diabrotica 
virgifera virgifera Le Conte : метод. рек. / Олександр 
Адальбертович Сікура, Наталія Іванівна Андреянова, 
Ольга Ярославівна Бокшан, Алла Максимівна Садляк ; 
Закарпат територ. центр карантину рослин, Ін-т захис-
ту рослин НА аграр. наук України. – Ужгород : Ужгород. 
міська друк., 2011. – 44 с. : іл.

У рекомендаціях наведено особливості біології західного 
кукурудзяного жука, його ареал, прогнозування появи стадій 
розвитку шкідника на основі суми ефективних температур, ме-
тоди моніторингу фітофага, визначення карантинної і буферної 
зон та проведення в них відповідних фітосанітарних заходів.

Для спеціалістів державних інспекцій з карантину та за-
хисту рослин, агрономів, фермерів, викладачів та студентів на-
вчальних закладів сільськогосподарського профілю.

47. Щербина, О. М. Верба енергетична : викорис-
тання та вирощування / Олександр Миколайович Щер-
бина. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 104 с. : іл. + 
табл.

У звязку з подальшим значним підвищенням вартості ім-
портних енергоносіїв – природного газу та нафтопродуктів, 
продовженням енергетичної та економічної кризи зростає не-
обхідність впровадження нових відновних, місцевих джерел 
енергії. До перспективних відновних місцевих енергоносіїв 
відноситься, в першу чергу, біомаса енергетичних порід дерев 
верби прутовидної (Salix viminalis), яка швидко росте та може 
ефективно вирощуватись і використовуватись на всій території 
України.

Довідник у популярній формі подає агротехнічні техноло-
гії вирощування та використання верби кущової в місцевих 
умовах. У довіднику подані рекомендації з практичного вико-
ристання біомаси дерев, які швидко ростуть, для виробництва 
теплової та електроенергії. Надаються характеристики сучас-
ного обладнання для вирощування, збору та переробки біомаси 
верби енергетичної. Подаються розрахунки та поради з прак-
тичного її використання у побуті, в комунальному господарстві 
та виробництві. 

Видання розраховане на широке коло читачів, спеціалістів 
сільського господарства, інженерно-технічних працівників, 
студентів навчальних закладів.
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Фінанси
48. Кушнір, Ю. Б. Персональні фінанси : посібник / 

Юрій Борисович Кушнір. – Ужгород : Карпати, 2011. – 176 с. 
Проблеми персональних (сімейних) фінансів донедавна 

приваблювали тільки зарубіжних аналітиків, які виділяють їх 
в окремий курс вивчення. І це не випадково, адже, як показує 
практика, фінансова грамотність значною мірою впливає на 
успішність чи неуспішність життя пересічних громадян, його 
фінансову стабільність, надто у сучасних умовах, коли актуаль-
ним є не лише те, як заробити гроші, але і як їх заощаджувати 
та примножувати. Наслідком підвищення фінансової грамот-
ності конкретної людини є підвищення рівня життя всього су-
спільства.

Це перший в Україні посібник з персональних фінансів, під-
готовлений на основі досліджень кращих зарубіжних аналіти-
ків і апробований автором – ужгородським науковцем, канди-
датом економічних наук Юрієм Кушніром на курсах-тренінгах 
для різних вікових молодіжних груп.

ОХОРОнА ЗдОРОВ’я. МЕдиЦинА
49. Атлас захворювань ротової порожнини та опе-

ративних втручань щелепно-лицевої ділянки і шиї. 
Ч. 1 / Андрій Єнча, Юрій Переста, Євген Костенко, Андрій 
Єнча (мол.). – Ужгород : Закарпаття, 2011. – 256 с. : іл.

У даному атласі представлені багаторічні спостереження та 
досвід авторського колективу зі Словаччини та України, який є 
прикладом тісної співпраці в хірургічній та стоматологічній га-
лузі кафедри ортопедичної стоматології, хірургічної стоматоло-
гії, щелепно-лицевої хірургії та онкології Ужгородського націо-
нального університету і клініки стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії університету імені П. Й. Шафарика (Словаччина) .

У виданні широко представлені та проілюстровані основні 
стоматологічні захворювання порожнини рота, язика, слизової 
оболонки та губ. Розкриті принципи та проілюстровані хірур-
гічні втручання на щелепно-лицевій ділянці голови та шиї.

Велику увагу автори приділили захворюванням слизової 
обо лонки рота. 

Особливу увагу звернуто на рак слизової оболонки рота і 
червоної кайми губ, який, на жаль, часто діагностується в піз-
ній стадії. Все це потребує конкретних знань і вмінь діагносту-
вати захворювання слизової оболонки рота.
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50. Галузь охорони здоров’я Закарпаття – 20 років 
незалежності України / Закарпат. облас. держ, адмін., 
Упр. охорони здоров’я ; редкол. : Р. І. Шніцер [та ін.]. – 
Ужгород : ІВА, 2011. – 168 с. : іл. + табл.

У довіднику подається інформація про демографічну ситуа-
цію та стан здоров’я населення області у 2010 р. порівняно з по-
передніми роками, висвітлюються тенденції та закономірності 
формування здоров’я, діяльність закладів охорони здоров’я, 
спрямована на оздоровлення, профілактику та діагностику за-
хворювань, лікування та реабілітацію хворих. Відображено 
основні напрями державної політики у сфері охорони здоров’я, 
удосконалення фінансово-економічної, кадрової і матеріально-
технічної бази, здійснення реформ у системі охорони здоров’я.

Призначений для керівників та фахівців органів законодавчої 
і виконавчої влади всіх рівнів, організаторів охорони здоров’я, 
науковців, лікарів, студентів, а також усіх, кого турбують про-
блеми медицини й охорони здоров’я.

51. Грига, І. В. Курс фармакології : навч. посіб. для 
студ. вищих мед. навч. закладів України ІІІ-ІV рівня акре-
дитації / Іван Васильович Грига ; М-во освіти і науки, мо-
лоді та спорту України, М-во охорони здоров’я України, 
Держ. вищ. навч. заклад. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужго-
род : Вид-во "Закарпаття", 2011. – 688 с. : іл.

П’яте допрацьоване та доповнене видання навчального по-
сібника сформоване згідно з діючою Програмою по фарма-
кології для студентів вищих навчальних медичних закладів, 
розробленої методичним центром з вищої медичної освіти 
ІІІ-ІV рівня акредитації (Київ, 2005). Посібник доповнений та 
розширений такими розділами: "Засоби, що покращують моз-
ковий кровоток", "Простатопротектори", "Токсикологія", "Вза-
ємодія лікарських препаратів". Викладення матеріалів у по-
сібнику відзначається раціональною структурою, логічністю, 
послідовністю, лаконічним викладенням, добре ілюстроване.

52. Дячук, В. В. Збірник наукових робіт по дитячій 
оториноларингології / В. В. Дячук. – Ужгород : Патент, 
2011. – 344 с, іл. – Текст укр., рос. мовами.

Збірник присвячений складній та актуальній проблемі меди-
цини – дитячій оториноларингології.

В основу збірника покладено великий багаторічний власний 
клінічний матеріал та досвід роботи автора. Наукові роботи ви-
конані на сучасному рівні в обласній дитячій клінічній лікарні 
м. Мукачево Закарпатської області.
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53. Живчак, Й. Біомеханіка людини / Йозеф Живчак, 
Андрій Єнчак, Анна Еліашова. – Ужгород : Закарпаття, 
2011. – 90 с.

Біомеханіка людини — це міждисциплінарна галузь науки, 
яка поєднує медицину, біологію та технічні науки.

У біомеханіці йдеться про застосування принципів механіки 
у кінезіології людини. Обсяг функціонування біомеханічних 
систем надає можливість аналізу широкої шкали їх проявів від 
клітинного рівня до рівня тканин та органів.

Пропонована монографія призначена для студен тів медич-
них та технічних факультетів, а також для тих, хто вивчає 
природ ничі науки.

54. Охорона здоров’я в Закарпатті 2010 рік : біблі-
огр. покажч. / Закарпат. облас. держ. адмін., Упр. охорони 
здоров’я, Облас. мед. інформ.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; 
уклад. М. М. Цифра ; відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород, 
2011. – 76 с.

У покажчику зібрано публікації 2011 р., присвячені пробле-
мам охорони здоров’я на Закарпатті.

55. Рішко, М. В. Синдромна діагностика серцево-
судинних захворювань : навч. посіб. для студ. вищих 
мед. навч. закладів / Микола Васильович Рішко, Світла-
на Олександрівна Лінчевська, Тарас Васильович Чен-
дей ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад 
"Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Карпати. – 2011. – 216 с.

У виданні представлено опис найбільш важливих та поши-
рених синдромів, що зустрічаються в практиці кардіолога. Ви-
кладено відомості про захворювання та патологічні стани, які 
можуть супроводжуватись розвитком того чи іншого клінічного 
синдрому. Наводиться клінічна симптоматика захворювань, ме-
тоди їх інструментальної та лабораторної діагно стики. Посіб-
ник повинен допомогти при проведенні синдромної диферен-
ціальної діагностики захворювань серцево-судинної системи . 

Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-
інтернів, лікарів загальної практики, лікарів-кардіологів.
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56. Середа, М. Секрети карпатського травника / 
Микола Середа ; вступ. сл. М. Дочинця. – Мукачево : 
Карпат. вежа, 2011. – 312 с. : іл.

Пропоноване видання – це плід півстолітньої практики зби-
рача зілля і записів помічних рецептів М. Середи. Його рецепти 
прості й доступні. Але ця простота відшліфована роками, тися-
чі разів вивірена на практиці. Це – золоті крупинки народних 
знань, частина карпатської культури.

57. Синдроми обкрадання при патології судин ду-
ги аорти : монографія / Василь Іванович Русин, Вяче-
слав Васильович Корсак, Євген Степанович Буцко, 
Андрій Володимирович Левицький, Мар’яна Іванівна 
Борсенко. – Ужгород : Карпати, 2011. – 208 с. + 24 с. іл.

Книга присвячена важливій проблемі сучасної хірургії – 
діаг ностиці та хірургічному лікуванню пацієнтів із синдрома-
ми обкрадання при поєднаному атеросклеротичному ураженні 
гілок дуги аорти. Авторами подана клінічна характе ристика 
не лише атеросклеротичного ураження гілок дуги аорти, але 
і патологічної звивистості судин, які кровопостачають голов-
ний мозок. Розпрацьовано алгоритм обстеження пацієнтів із 
поєднаним атеросклеротичним ураженням судин дуги аорти, 
виділено 5 гемодинамічних механізмів компенсації мозкового 
кровообігу та 5 рівнів обкрадання головного мозку. Розроблені 
тактика хірургічного лікування, етапність операційних втру-
чань, види операцій залежно від локалізації процесу, його про-
тяжності, ступеня порушення мозкового кровообігу та рівнів 
синдрому обкрадання головного мозку. Проведена порівняльна 
оцінка ефективності ендоваскулярних та відкритих методів хі-
рургічного лікування хворих із синдромами обкрадання голов-
ного мозку залежно від поєднаного ураження підключичних, 
сонних та хребтових артерій та клінічних ознак пригнічення 
кровопостачання головного мозку.

Монографія призначена для студентів IV-VI курсів ВДНЗ, 
лікарів-інтернів, магістрантів та аспірантів медичних вузів, 
ангіохірургів, неврологів, лікарів функціональної діагностики, 
нейрохірургів, сімейних лікарів та хірургів інших профілів.
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58. Сучасні діагностичні та лікувальні підходи до 
печінкової недостатності : монографія / Василь Івано-
вич Русин, Вадим Володимирович Авдєєв, Костянтин 
Євгенович Румянцев, Єлизавета Степанівна Сірчак, 
Неля Миколаївна Маляр. – Ужгород : Карпати, 2011. – 
360 с. + 16 с. іл.

Монографія присвячена важливій проблемі сучасної меди-
цини – діагностиці та лікуванню печінкової недостатності 
різ ної етіології. Авторами відображені сучасні уявлення про 
гостру та хронічну печінкову недостатність, приведені діагно-
стичні критерії та класифікації, особливу увагу приділено ста-
ну основних функціональних систем організму.

Базуючись на реґіонарному досвіді запропоновані діагно-
стичні підходи до печінкової недостатності, прогнозування ри-
зику розвитку ускладнень.

Проведена порівняльна оцінка ефективності застосуван-
ня різних підходів до лікування печінкової недостатності. На 
основі власного досвіду лікування хворих з печінковою недо-
статністю авторами підготовлено рекомендації з лікування да-
ної категорії пацієнтів, які включають як консервативну тера-
пію, так і застосування еферентних методів детоксикації.

Монографія призначена для студентів IV-VI курсів ВДНЗ, 
лікарів-інтернів, магістрантів та аспірантів медичних вузів, 
хірургів, анестезіологів, лікарів відділень інтенсивної терапії, 
лікарів медицини невідкладних станів, гастроентерологів, сі-
мейних лікарів.

59. Фатула, M. I. Внутрішня медицина. Розд. 1 : кар-
діоревматологія : навч. посіб. / Mихайло Iванович Фату-
ла, Олександр Адальбертович Рішко ; М-во освіти і на-
уки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад 
"Ужгород. нац. ун-т", Мед. ф-т, Каф. факультет. терапії. – 
Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2011. – 152 с.

У посібнику в формі питань та відповідей подані сучасні 
дані про етіологію, патогенез, діагностику, клінічний перебіг 
і лікування хворих на серцево-судинні захворювання та роль 
лікаря-стоматолога в їх первинній та вторинній профілактиці.

Видання призначене для підготовки до практичних занять 
студентів III курсу стоматологічного факультету Ужгородсько-
го національного університету.
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60. Шеремет, П. Ф. Курс лекцій з хірургії : навч. по-
сіб. / Петро Федорович Шеремет, Артур Петрович Шере-
мет ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад 
"Ужгород. нац. ун-т", Мед. ф-т, Каф. хірург. хвороб. – Вид. 
2-е, доповн. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 360 с.

Посібник написаний у відповідності з Програмою з хірур-
гічних хвороб для студентів ІV курсу медичних вузів. Видання 
охоплює більшість розділів, що читаються на ІV курсі згідно  з 
програмою.

При викладенні матеріалу в рамках курсу акцент зроблено 
на етіологію, патогенез, клініку, діагностику, диференціальну 
діагностику та хірургічне лікування гострої та планової хірур-
гічної патології. 

61. Энергоиммунология и ее практическое при ме-
не ние в теории медицины, гомеопатии и био энер-
гетики / Владимир Николаевич Федорич, Анелия Вячес-
лавовна Гаевская, Александр Владимирович Федорич, 
Павло Владимирович Федорич, Людмила Ярославовна 
Федорич. – Ужгород : Патент, 2011. – 232 с. – Текст рос. 
мовою.

Книга про новий, іноваційний науковий напрямок у медици-
ні, гомеопатії та біоенергетиці. На теоретичних положеннях та 
практичних прикладах показано, як ці нові знання дозволяють 
успішно боротися з багатьма хворобами, які раніше вважалися 
невиліковними. Книга призначена для спеціалістів в галузі за-
гальної біології, медицини, гомеопатії, народної медицини.

ФІЗичнА КУЛЬТУРА І СПОРТ.  
ТУРиЗМ

62. Лозюк, М. Фізична культура як спосіб життя та 
поради з силового тренування майбутнім спортсме-
нам : (навч.-метод. посіб.) / Мирослав Лозюк ; Карпат. 
ін-т підприємництва, ВНЗ Відкритий міжнар. ун-т розвит-
ку людини "Україна". – Ужгород : TIMPANI, 2011. – 124 с. : 
іл.

Видання містить поради з силового тренування. Правильно 
організоване силове тренування сприяє всебічному і гармоній-
ному розвитку людини. Воно особливо важливе при формуванні 
і вдосконаленні спеціальних фізичних і спортивних якостей.

Пропонується всім, хто не байдужий до свого здоров’я, а та-
кож тим, хто бачить своє майбутнє в спорті.
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63. Тарасюк, В. Ю. Розвиток спорту на Закарпатті в 
незалежній Україні (1991–2011) / Володимир Юрійович 
Тарасюк. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2011. – 260 с. : іл.

У дослідженні відстежено розвиток спорту на Закарпатті в 
період 1991 – 2011 pp., тобто за перші 20 років незалежності 
України. У полі зору дослідницької уваги – понад 120 літніх 
і зимових олімпійських, неолімпійських, спортивно-технічних 
і прикладних видів спорту, а також для осіб, котрі мають вади 
опорно-рухового апарату, слуху, зору, розумового розвитку. 
Крім того, розглянуто діяльність головних спортивних управ-
лінь, центрів, асоціацій, організацій, закладів, що діють в об-
ласті, здобутки в галузі популярної спортивної літератури та 
журналістики краю.

Видання пропонується студентам факультетів фізичного ви-
ховання і спорту, журналістики, фахівцям, усім, хто цікавиться 
розвитком спорту на Закарпатті .

Туризм
64. Гуцульська Рахівщина : Край в центрі Європи, 

де гори сходяться з небом : фотоальбом-книга / фото-
майстер І. Шелевер. – [Ужгород, 2011]. – 156 с. : іл.

Книга представляє світлини та тексти, що пропагують мальов-
ничий гірський край – Рахівський район Закарпатської області.

65. Закарпатські села запрошують на відпочинок / 
Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас. центр 
розвитку сіл. туризму. – Ужгород, [2011]. – 43 с. : іл. 

Видання містить довідкову інформацію про зелений туризм 
на Закарпатті, адреси підприємців та інформацію про послуги, 
а також календар різноманітних традиційних та новозаснова-
них фестивалів, що проходять на Закарпатті протягом 2011 р.

66. Золоте кільце Закарпаття : маршрут вихід. дня / 
уклад. Л. Алексеєнко ; фото : К. Смутко, П. Лях. – Ужго-
род : Патент, [2011]. – 20 с. : іл.

Путівник стане у нагоді бажаючим здійснити подорож най-
мальовничішими куточками Закарпаття і ознайомитись із ба-
гатьма пам’ятками архітектури і природи. До пропонованого 
маршруту входить м. Ужгород, Невицький замок, Тур’ї Ремети, 
Лікіцари та Лумшори на Перечинщині, сан. "Сонячне Закар-
паття", "Квітка Полонини" на Свалявщині, сан. "Карпати", Чи-
надіївський замок на Мукачівщині і саме м. Мукачево, Серед-
нянський замок та Середнянські винні підвали, Горянська 
ротонда на Ужгородщині.
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67. Подорож на Гуцульщину / уклад. Л. Алексеєн-
ко ; фото : К. Смутко, П. Лях. – Ужгород : Патент, [2011]. – 
20 с. : іл.

Видання допоможе бажаючим здійснити подорож до закар-
патської Гуцульщини, ознайомитись із її унікальною природою 
та пам’ятками архітектури. Видання знайомить також з етно-
графічними особливостями краю, чисельними фестивалями, 
які проходять на Рахівщині, туристичними маршрутами та ре-
креаційними зонами.

68. Рекреація і туризм : кращі готельно-ресторанні 
комп  лекси Закарпаття / М-во освіти і науки України, Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, УНЦ, Каф. менеджменту турист. 
та готельно-ресторан. бізнесу ; [уклад. : П. П. Гаврил-
ко, С. Ю. Талапа]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 
48 с. : іл.

Видання має на меті популяризацію туризму, активного від-
починку, інформування мешканців краю, гостей, інвесторів про 
заклади готельно-туристичного спрямування, які здатні при-
йняти відпочиваючих на європейському рівні, розглядає про-
блеми розвитку і становлення готельно-ресторанного бізнесу в 
Закарпатській області.

Для працівників туристичної галузі, органів місцевого са-
моврядування, гостей Закарпаття, а також широкого загалу чи-
тачів, яких цікавлять напрямки розвитку туризму, здобутки в 
галузі рекреації.

СУСПІЛЬнО-ПОЛІТичнЕ ЖиТТя
69. Гузинець, Ю. І. Етнополітичний аспект угор-

сько-українських міждержавних відносин : моногра-
фія / Юрій Іванович Гузинець ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужго-
род : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 232 с.

У книзі комплексно і системно здійснено науковий аналіз 
ролі і місця України в системі східної політики Угорщини на 
сучасному етапі. Вперше на основі порівняльного підходу роз-
крито роль етнополітичних факторів у політиці праволібераль-
ної і ліволіберадьної угорської влади стосовно України.

Досліджено основні етнополітичні чинники і суб’єкти, які 
вирішаль ним чином впливали і на сьогодні мають потужний 
вплив на формування і реалізацію зовнішньої політики Угор-
щини щодо України.
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70. Єдина родина : нац.-культ. т-ва. – [Вид. третє, до-
повн.] / Від. у справах національностей, Закарпат. облас. 
держ. адмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 108 с.

У виданні наводиться інформація про створення і розвиток 
національно-культурних товариств на Закарпатті. Матеріали 
розміщені у порядку чисельності представників національних 
меншин згідно з даними Всеукраїн ського перепису населення 
2001 року та терміном реєстрації товариств.

Книга для всіх, хто цікавиться культурно-просвітницькими 
досягненнями національних меншин у краї.

71. Лендьел, M .О. Місцева демократія у країнах 
Центральної і Східної Європи : [монографія] / Миро-
слава Олександрівна Лендьел ; Каф. політології НДІ 
політич. реґіоналістики, Держ. вищ. навч. заклад. "Ужго-
род. нац. ун-т". – Ужго род : Мистец. Лінія, 2011. – 688 с.

У монографії аналізуються локальні політичні інсти-
тути та процеси у Центральній і Східній Європі в період 
пост-соціалістичних трансформацій. Досліджено теоретико-
методологічні засади вивчення місцевої політики, передумови 
та зміст децентралізаційних реформ, що відбулися у країнах 
регіону впродовж останніх двох десятиліть, правові норми, які 
визнача ли механізми представницької та безпосередньої демо-
кратії. На основі використання порівняльного аналізу система-
тизовано дже рела формування та особливості оновлення ло-
кальних політичних еліт, механізми впливу партій на політичне 
життя у територіальних громадах постсоціалістичних країн. 
Визначено основні тенденції політичної участі у локальних 
спільнотах, вплив політико-культурних орієнтацій населення 
та організацій громадянсько го суспільства на становлення міс-
цевої демократії у суспільствах Центральної і Східної Європи.

Для науковців, викладачів вузів, студентів, державних служ-
бовців та всіх, хто цікавиться політичним розвитком регіону 
Центральної і Східної Європи.

72. Dupka Gy. Fogyó, gyarapodó nemzetiségek, ér-
dekképviseletek Kárpátalján / Gy. Dupka. – Ungvár-Bp. : 
Intermix Kiadó, 2011. – 220 o. – Текст угор. мовою.

Нова книга Дєрдя Дупки, закарпатського угорського пись-
менника, редактора, дослідника, подає матеріали вивчення 
соціально-демографічних даних історичного Закарпаття з дав-
нини до сьогодення в дзеркалі національної політики та істо-
ричної ретроспективи.
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дЕРЖАВА І ПРАВО
73. Андрушко, А. В. Геронтологічна злочинність: 

кримінолог. характерис тика, детермінація та запобі-
гання : монографія. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2011. – 248 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню герон-
тологічної злочинності. Наведено кримінологічну характерис-
тику вказаного виду злочинності та з’ясовано її причини і умо-
ви. Досліджено значен ня похилого віку в механізмі реалізації 
кримінальної відповідальності. Розроблено комплекс заходів 
запобігання геронтологічній злочинності та сформульовано 
низку рекомендацій, спрямованих на удосконалення кримі-
нального законодавства України.

Може бути корисною для студентів, аспірантів, викладачів 
юри дичних вузів та факультетів, працівників правоохоронних 
органів, всіх, кого цікавлять проблеми кримінології та кримі-
нального права.

74. Бисага, Ю. М. Конституційно-процесуальне 
пра во України : підручник / Юрій Михайлович Бисага, 
Василь Васильович Гомонай, Віктор Iванович Чечер-
ський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Єв-
ропи, Юрид. ф-т, Каф. конституційного права та порів-
нял. правознавства. – Уж город : Поліграфцентр "Ліра", 
2011. – 360 с.

До підручника увійшли наукові та навчально-методичні 
здобутки вчених Ужгородського націо нального університе-
ту, де висвітлюється предмет, метод і система конституційно-
процесуального права України, а також наводиться деталь на 
характеристика основних конституційно-правових інститутів, 
що нале жать до сфери правового регулювання цієї дисциплі-
ни.

Видання розраховане на студентів-юристів вищих навчаль-
них закла дів, може стати в пригоді як викладачам, так і праців-
никам органів дер жавної влади, народним депутатам та депу-
татам органів місцевого само врядування.
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75. Лазор, О. Основи державного управління та 
місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. – [Вид. 
4-те, доповн. і перероб.] / Оксана Лазор, Олег Лазор, Іри-
на Лазар ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. – Ужгород : Поліграф-
центр "Ліра", 2011. – 456 с.

Запропоноване видання є сучасним посібником з актуаль-
ної дисципліни вузівського навчального процесу – основи 
державного управління та місцевого самоврядування. Зміст 
викладеного матеріалу представлений двома модулями, що 
складаються із тем, у яких розглянуто: концептуальні засади 
державного управління та місцевого самоврядування в Україні, 
зокрема, конституційно-правові основи; формування та функ-
ціонування владних інституцій різних рівнів, їх повноваження 
та взаємозв’язки; функціонування інституту публічної служби 
в Україні.

З метою систематизації знань, здійснення самоконтролю 
студентами і слухачами, а також для контролю їх знань викла-
дачами – до кожної теми сформульовано стислий виклад тео-
ретичного матеріалу, складено запитання для самоперевірки, 
розроблено та запропоновано контрольні тести, питання для 
самостійного опрацювання, підібрано джерела та відповідну 
літературу, а також методичні вказівки щодо написання конт-
рольних робіт для студентів і слухачів заочної форми навчан-
ня.

Для викладачів, магістрів, слухачів, студентів – усіх тих, хто 
викладає, вивчає та цікавиться проблематикою організації та 
функціонування публічної влади в Україні.

76. Менджул, М. В. Кампанії адвокасі як інструмент 
демократичних перетворень : [навч. посіб.] / Марія Ва-
силівна Менджул, Володимир В’ячеславович Навроць-
кий. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 84 с.

У посібнику висвітлюються поняття, значення та основні 
етапи кампанії адвокасі, розглядаються інструменти та методи 
адвокасі, в тому числі лобіювання, надаються зразки необхід-
них документів (інформаційного запиту, звернення, адміністра-
тивного позову).

Видання буде корисним для громадських активістів, ініці-
ативних груп, громадських та інших організацій, які мають 
намір впливати на запровадження реформ шляхом проведення 
кампаній громадського представництва.
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77. Піфко, О. О. Реєстрація прав на землю у краї-
нах Європи: порівнял. аналіз / Олександр Олександро-
вич Піфко, Юрій Михайлович Бисага. – Ужгород : Вид-во 
ФОП Бреза А. Е., 2011. – 182 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню право-
вого регулю вання реєстрації прав на землю в окремих країнах 
Європи та її місця серед основних правових інструментів, за 
допомогою яких державою реалізується механізм гарантій 
та захисту прав власників. Аналізується та порівнюється за-
конодавство України, Федеративної Республіки Німеччини, Ро-
сійської Федера ції та деяких інших країн Європи, що регулює 
державну реєстрацію прав на землю та інше нерухоме майно. 
Досліджується також стан наукової розробки проблеми право-
вого регулювання системи реєстрації прав на землю. 

78. Рогач, О. Я. Зловживання правом : теорет.-пра -
во ве дослідж. / О. Я. Рогач. – Ужгород : Поліграфцентр 
"Ліра", 2011. – 368 с. 

Монографія присвячена комплексному дослідженню та з’я-
суванню правової природи феномену зловживання правом. Ав-
тор детально зу пиняється на всебічному аналізі загальнотео-
ретичних проблем зло вживання правом, взаємозв’язку даної 
категорії з категоріями свобода, розсуд, правовий нігілізм. 
У роботі наводяться істотні ознаки цього фе номену та харак-
теризується механізм протидії проявам зловживання правом у 
суспільстві.

79. Трачук, П. А. Адміністративно-правові засади 
реформування місцевої публічної влади в Україні : 
монографія / Петро Антонович Трачук. – Ужгород : Полі-
графцентр "Ліра", 2011. – 336 с.

Видання присвячене комплексному дослідженню проблем 
теорії, мето дології та практики адміністративно-правового за-
безпечення формування та ді яльності місцевої публічної влади 
в Україні. Розкрито методологічні підходи до класифікації ор-
ганів місцевої публічної влади, розмежування функцій і повно-
важень політичного та адміністративного керівництва у сфері 
управління, ви значення змісту відносин підпорядкування, під-
контрольності й відповідальності органів місцевої влади. Про-
ведено аналіз організаційно-правових форм взаємодії між дер-
жавою та базовим рівнем органів місцевої публічної влади з 
питань роз витку територіальних громад і регіонів.
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80. Чопська митниця на перехресті чотирьох кор-
донів : [фотоальбом] / ; Прес-служба Чоп. митниці ; ред-
кол. : О. І. Похилько, М. М. Дуран, В. В. Потапський [та 
ін.] ; фото : С. Гудак, Я. Немеш, О. Смутко. – Ужгород : 
Карпати, Наш рідний край, 2011. – 96 с. : іл.

Фотоальбом розповідає про історію та сьогодення Чопської 
митниці.

нАУКА. ОСВІТА
81. Алгоритм курсової роботи : навч.-метод по-

сіб. / Михайло Іванович Пітюлич, Світлана Василівна 
П’ясецька-Устич, Юрій Борисович Кушнір, Тетяна Юріїв-
на Ковач ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. 
заклад "Ужгород. нац. ун-т", Екон. ф-т, Каф. екон. тео-
рії. – Ужгород : Карпати, 2011. – 48 с. 

Посібник із написання курсових робіт з дисципліни "Макро-
економіка" покликаний допомогти студентам усіх напрямів 
підготовки всіх форм навчання вищих навчальних закладів при 
написанні курсової роботи. 

Видання містить основні критерії вибору теми і об’єкта 
дослідження; порядок затвердження тем курсових робіт; ре-
комендації щодо складання плану курсової роботи, а також 
орієнтовні плани курсових робіт до кожної теми; відомості 
щодо підбору літератури та формування інформаційної бази 
для виконання курсової роботи; вимоги до написання тексту 
та оформлення курсової роботи, проведення захисту курсової 
роботи на кафедрі.

82. Бойко, А. Мати й дитина в поході сторіч: навч.-
метод. матеріали до лекції спецкурсу "Педагогічні погля-
ди та просвітницька діяль ність Костянтини Малицької" / 
Андріана Бойко ; Держ. вищ. навч. заклад. "Ужгород. 
нац. ун-т". – Ужгород : Патент, 2011. – 36 с.

Матеріали підготовлено для лекції "Мати – носій національ-
них традицій, головний вихователь дитини" – однієї з розро-
бленого автором спецкурсу для вивчення студентами ВУЗів 
педагогічно-про світницької спадщини відомої педагога, пись-
менниці, активістки жіночого руху Костянтини Іванівни Ма-
лицької. Вміщено історико-педагогічну розвідку К. Малицької 
"Мати й дитина в поході сторіч" та перелік пропонованих за-
питань і завдань для самостійної роботи студентів.

Для студентів, учителів, усіх, кого цікавить вітчизняна істо-
рія освіти.
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83. Бурак, Я. Основи локально градієнтної теорії 
діелектриків / Ярослав Бурак, Василь Кондрат, Оль-
га Грицина. – Ужгород : Поліграф-центр "Ліра", 2011. – 
208 с. + діаграми. – Бібліогр. 348 назв.

У монографії викладено основи локально градієнтної теорії 
неферомагнітних діелектричних тіл, яка ґрунтується на враху-
ванні поряд із деформа ційними, тепловими та електромагніт-
ними процесами також локального змі щення маси. Показано 
можливість застосування побудованої теорії для опису та ви-
вчення поверхневих і розмірних ефектів, перехідних режимів 
формування приповерхневої неоднорідності електромеханічних 
полів, розклинювального тиску, аномалії Міда, високочастотної 
дисперсії пружних хвиль, термополяризаційного ефекту тощо.

Призначена для фахівців у галузі механіки деформівного 
твердого тіла, математичного моделювання, нерівноважної тер-
модинаміки та математичної фізики. 

84. Варга, В. "Моя сім’я та Я" : програма корекції 
емоційно-вольової сфери дітей у контексті дитячо-
батьків. стосунків : навч.-метод. посіб. / Вікторія Сте-
панівна Варга, Тетяна Володимирівна Пащенко ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. 
заклад "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Каф. психоло-
гії. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 144 с. : іл. + Табл.

У виданні викладено різні теоретичні підходи, діагно стичні 
методики, які дозволяють всебічно вивчити реальну ситуацію 
психологічного розвитку дитини у сім’ї. Особливе місце за-
ймає корекційно-розвивальна програма "Моя сім’я та Я", де 
надаються структура занять, вправи та ігри.

Посібник розроблений для практикуючих психологів, які 
працюють з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку 
та їх батьками.

85. Використання масивів у Delphi : метод. вказівки 
до лаборатор. робіт з дисципліни "Програмування" для 
студ. спеціальності "Прикладна математика" / I. B. Сем-
йон, С. В. Чупов, А. Ю. Брила, Н. І. Апшай ; М-во освіти і 
науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. 
ун-т", Мат. ф-т, Каф. системного аналізу і теарії оптиміза-
ції. – Ужгород, 2011. – 52 с. 

Розглядаються одновимірні та багатовимірні масиви як ста-
тичні, так і динамічні змінні. Використання кожного із типів 
масивів ілюструється на прикладах, виконаних у системі про-
грамування Delphi. 
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86. ІЕФ–2011 = ІЕР–2011 : міжнар. конф. молодих 
учених і аспірантів = International Conference of young 
scientists and post-graduates : Ужгород, 24-27 трав. 
2011 р. = Uzhhorod, 24-27 May, 2011 : програма і тези 
доп. = programme and abstracts / Ін-т електрон. фізики 
Нац. акад. наук України ; уклад. A. M. Завілопуло ; відп. 
за вип. Т. Ю. Попик. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2011. – 
204 с. – Титул паралельно укр. та англ. мовами.

Збірник містить програму й тези доповідей конференції. 
Доповіді присвячені дослідженню явищ, що відбуваються у 
різноманітних атомних системах у газоподібному та конден-
сованому станах. Представлено також роботи з технологічних 
та фізичних особливостей отримання деяких речовин із зада-
ними властивостями.

87. Канюк, О. Л. Німецько-український та україн-
сько-німецький математичний словник / О. Л. Канюк, 
Н. В. Кіш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Ужгорд. нац. ун-т. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра". – 
2011. – 32 с. – [На обклад. : Kanjuk O. Deutsch-ukrainisches 
und ukrainisch-deutsches mathematisches Wörterbuch].

Словник для широкого кола читачів: учнів загаль ноосвітніх 
шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів курсів іноземних мов, студентів 
та аспірантів денної та заочної форм навчання вищих навчаль-
них закла дів, а також для всіх, хто цікавиться німецькою мо-
вою, рекомендується для використання в навчальному процесі 
та самостійної роботи.

88. Кеслер, С. М. Книга для вчителя : до підруч. "Укр. 
мова. Усний курс" для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів 
з угор. мовою навчання / Стелла Михайлівна Кеслер. – 
Ужгород : ІВА, 2011. – 140 с.

Підручник підготовлено для учнів угорськомовних шкіл з 
метою диференційованого вивчення української мови. Він міс-
тить конкретну систему підбору знань і вправ, матеріалів для 
слухання і запам’ятовування, яка дозволяє опанувати державну 
мову учням, які вже в певній мірі володіють нею, але в першу 
чергу розрахований на тих першокласників, які розпочнуть ви-
вчення української мови з приходом до школи.
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89. Кеслер, С. М. Українська мова : усний курс : під-
руч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів з угор. мо-
вою навчання / Стелла Михайлівна Кеслер ; відп. за вип. 
Я. Пердук. – Ужгород : ІВА, 2011. – 120 с.

Підручник підготовлено для учнів, які вивчення української 
мови розпочнуть з приходом у перший клас. Вивчення мови 
відбувається через промовляння, запам’ятовування слів, вира-
зів, вивчення діалогів, обговорення баченого на малюнку, вико-
нання різних завдань, що сприяють розвитку усного зв’язного 
мовлення. Ілюстрований матеріал підручника супроводжується 
іграми, віршами, піснями.

90. Кривцова, М. В. Екологія мікроорганізмів : 
навч. посіб. для студ. біолог. ф-тів вищих навч. закладів / 
Марина Валеріївна Кривцова, Маріанна Віталіївна Ніко-
лайчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. за-
клад “Ужгород. нац. ун-т”, Біолог. ф-т. – Ужгород : Ґраж-
да, 2011. – 204 с.

У посібнику наведені теоретичні відомості та методики 
виконання лабораторних робіт з основних тем дисципліни 
“Екологія мікроорганізмів”, що дають уявлення про структуру 
мікробних денозів, участь мікроорганізмів у кругообігу речо-
вин, вплив абіотичних факторів на мікроби, взаємовідносини 
мікроорганізмів в мікробних асоціаціях та з макроорганізмом 
тощо. Висвітлено методи вивчення мікробного антагонізму, ви-
значення антибіотикочутливості бактерій, дослідження мікро-
бних екосистем води, ґрунту, повітря, епіфітної, прикореневої 
та ризосферної мікрофлори рослин, нормофлори організму 
людини, мікрофлори об’єктів навколишнього середовища, про-
дуктів харчування.

91. Ляшина, А. Г. Особливості функціонування 
системи суфіксації в сучасній англійській мові / Алла 
Георгіївна Ляшина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород, 2011. – 120 с.

Монографія присвячена суфіксальній системі сучасної ан-
глійської мови і подає загальну картину поведінки цього най-
активнішого сло вотворчого ресурсу в науковому та художньо-
му дискурсі. Уперше на об’ємному матеріалі продемонстровано 
функціонування системи су фіксації в текстах різної стильової 
орієнтації.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, ви-
кладачів.
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92. Маргітич, М. Я. Збірник диктантів з української 
мови : для початк. кл. угорськомов. шк. Закарпаття / 
Маріанна Ярославівна Маргітич ; Закарпат. угор. ін.-т 
ім. Ф. Ракоці ІІ = II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola. – Ужгород : ПоліПрінт, 2010. – 132 с. – (Rákoczi-f 
üzetek LXXXIII).

У посібнику відповідно до програми подані тексти для гра-
фічних попереджувальних, пояснювальних, вибіркових, твор-
чих та контрольних диктантів з української мови, подаються 
також тексти для самодиктантів, диктантів-завдань.

93. Маринець, В. Німецька мова за професійним 
спрямуванням = Berufsbezogenes Deutsch : Роз-
мовні формули. Приготування їжі та напоїв. Обслу-
говування гостей в ресторанах, барах та готелях. Ту-
ризм = Konversationsformeln. Zubereitung von Speisen und 
Getränken. Gästebedienung. Tourismus : для учнів ПТНЗ, 
кваліфік. робітників, власників готелів, сіл. садиб зелен. 
туризму, студ. технікумів та коледжів / Василь Юрійович 
Маринець. – Ужгород : "Вид-во "Закарпаття"", 2011. – 
408 с. – Текст нім., укр. мовами.

В основу посібника покладено комунікативний метод на-
вчання, що забезпечує інтенсивне засвоєння теоретичного, гра-
матичного та практич ного матеріалу.

Посібник "складається із вступного фонетико-орфоепічного 
курсу, чотирьох частин та додатку. Перша частина охоплює 
теми: "Розмовні формули", "Їжа", "Знайомство", друга – "Укра-
їна", "Звичаї, народні традиції та свята України" "Українська 
кухня", "Характеристика їжі та напоїв". Третя частина – це 
теми практичного характеру: "Накриття і серві рування столів", 
"Прийняття замовлення", "Обслуговування гостей". В четвер-
тій частині розглядаються теми: "Туризм", "Розміщення турис-
тів та готельне господарство", "Відпочинок в сільській садибі, 
мотелі", "Менеджмент та менеджмент се реднього рівня в ту-
ризмі", "Маркетинг та маркетинг в туризмі".

В додатку вміщено практичні завдання для учнів, студентів 
при підготовці приміщень для прийому гостей та їх обслугову-
вання, питальні слова, ключові слова і вирази до тем "Країни і 
люди", "Розмова по телефону", "Обговорення, диспут", "Напи-
си, вивіски", зразки ділової кореспонденції та список сильних і 
неправильних дієслів.
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94. Матеріали IX науково-практичної конференції 
з міжнародною участю студентів та молодих вче-
них "Науковий потенціал молоді – прогрес медици-
ни майбутнього". 13-15 квіт. 2011 р. / М-во освіти і на-
уки України, Ужгород. нац. ун-т, Мед. ф-т, Студент. наук. 
т-во ; уклад. Є. О. Голуб. – Ужгород, 2011. – 158 с.

Збірник матеріалів включає всі наукові роботи молодих на-
уковців, які брали участь у конференції та підтверджує активну 
роботу науковців-медиків України, країн ближнього зарубіжжя 
в розвитку медицини на сучасному етапі.

95.  Модулі та бібліотеки DLL у Delphi : метод. вка-
зівки до лаборатор. робіт з дисципліни "Програмуван-
ня" для студ. спеціальності "Прикладна математика" / 
I. B. Семйон, С. В. Чупов, А. Ю. Брила, Н. І. Апшай ; М-во 
освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужго-
род. нац. ун-т", Мат. ф-т, Каф. системного аналізу і теарії 
оптимізації. – Ужгород, 2011. – 44 с. 

Розглядаються основи модульного програмування, структу-
ра модулів та методика їх використання. Всі теми ілюструють-
ся на конкретних прикладах та схемах. Ґрунтуючись на понятті 
модуля, розглядаються бібліотеки DLL, їх структура та методи 
підключення. Проведено ґрунтовний аналіз переваг і недоліків 
модулів та бібліотек, подано рекомендації щодо їх застосуван-
ня. Запитання для самоконтролю та завдання для самостійного 
виконання дозволяють закріпити цей матеріал. 

96. Ножова, Г. М. Професія цілеспрямованих і спра-
ведливих : колектив. портрет каф. обліку та аудиту 
ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" / Галина Миколаївна Ножова, 
Йосип Якимович Даньків. – Ужгород, 2011. – 132 с.

У книзі простежується історія становлення і розвитку кафед-
ри обліку та аудиту Державного вищого навчального закладу 
"Ужгородський національний університет", яка підійшла до 
свого 30-річчя з вагомими науковими здобутками.

97. Освіта Закарпаття у цифрах і фактах : ін форм.-
аналіт. зб. / Закарпат. облас. держ, адмін., Упр. ос віти і 
науки облдержадмін. ; редакц. група : М. А. Мотильчак 
(голова) [та ін.]. – Ужгород : Ужгород. міська друк. 2011. – 
192 с.

Видання подає інформаційно-аналітичні матеріали, що пре-
зентують розвиток освітньої галузі Закарпаття, визначають її 
пріоритетні напрямки та шляхи впровадження і поширення 
педагогічних ідей, що стосуються дошкільної, загальної серед-
ньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти.
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98. Основи інформатики : метод. матеріали з орга-
нізації самост. роботи для студ. мат. ф-ту з дисципліни 
"Програмування" / I. B. Семйон, С. В. Чупов, А. Ю. Бри-
ла, Н. І. Апшай ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. 
навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т", Мат. ф-т, Каф. систем-
ного аналізу і теорії оптимізації. – Ужгород, 2011. – 42 с. 

У виданні розглядаються базові поняття інформатики та 
програмування: інформація, способи представлення та вимі-
рювання інформації, системи числення, інформаційна та об-
числювальна системи. Кожна тема ілюструється за допомогою 
схем та прикладів. При цьому акцентується увага на розташу-
ванні інформації в оперативній пам’яті. 

Призначений для студентів різних напрямків підготовки, а 
також для профільного вивчення інформатики у школі. 

99. Психологу для роботи. Діагностичні методики : 
збірник / уклад. : М. В. Лемак, В. Ю. Петрище. – Ужгород : 
Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 616 с. : іл.

Книга подає психодіагностичні методики для роботи з під-
літками та молоддю. Рекомендовано для практичних психоло-
гів, соціальних педагогів та студентів вищих навчальних закла-
дів відповідних спеціальностей.

100. Слов’янська культура та писемність: мину-
ле  та сучасність : матеріали міжнар. наук.-прак т. конф. 
молодих вчених та студентів : 19-20 трав. [2011 р.] / М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. славіст. 
ун-т, Закарпат. філія ; редкол. : А. О. Вінченко [та ін.] ; 
за ред. Ю. М. Алексеєва. – Ужгород : Вид-во ФОП Бре-
за А. Е., 2011. – 554 с.

У збірнику вміщено наукові студії учасників "Слов’янська 
культура та писемність: минуле та сучасність". Подані допо-
віді і виступи стосуються проблем слов’янського мовознавства, 
культурної спадщини слов’ян, феномену ментальності слов’ян, 
досліджень літературознавчої рецепції класичного й сучасного 
українського письменства, питань естетики та поетики україн-
ської, російської та зарубіжної літератури, проблем історичної 
науки, актуальних питань економічного розвитку слов’янських 
держав.

Видання розраховане на науковців, викладачів вузів, аспі-
рантів і студентів.
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101. Ужгородське державне музичне училище іме-
ні Д. Є. Задора / матеріали підгот. В. В. Мадяр-Новак ; 
вступ. сл. Ю. Глеби ; передм. С. Стегней ; фото М. Ю. По-
ляка. – Ужгород : Ужгород. міська друк., [2011]. – 23 с. : іл. 

Виповнилося 65 років з дня заснування Ужгородського 
державного музичного училища ім. Д. Є. Задора. Училище є 
центром професійної музичної освіти і культури Закарпаття, 
одним із провідних вищих навчальних закладів не лише об-
ласті, але й держави в цілому. Ювілейне видання знайомить 
читачів із короткою історією закладу та високопрофесійним 
викладацько-адміністративним колективом, який нині гідно 
підтримує закладені від покоління до покоління традиції під-
готовки професійних кадрів.

102. Фатула, M. I. Українці – лауреати Нобелівської 
премії / Михайло Іванович Фатула, Юрій Михайлович 
Фатула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Ужгород. нац. ун-т, Мед. ф-т, Ф-т післядиплом. освіти. – 
Ужгород, 2011. – 76 с.

У науково-довідковому виданні коротко подано відомості 
про Нобелівську премію та її засновника Альфреда Нобеля, 
а також біо графічні нариси лауреатів Нобелівської премії, які 
народилися на укра їнській землі – І. Мечникова, З. Ваксмана, 
Р. Гофмана, C. Кузнеца, Г. Шарпака, Ш. Агнона і тих українців, 
які були висунуті кандидатами на цю премію.

Видання виходить у двох варіантах – друкованому та елект-
ронному. В електронному варіанті видання вміщені додаткові 
матеріали, які можуть бути корисні читачеві.

Електронний варіант видання доступний на офіційному сайті 
Ужгородського національного університету: http://univ. uzhgorod.
ua/uploads/fi1es/fatula-nobel.pdf або http://univ.uzhgorod.ua/ сто-
рінка кафедри факультетської терапії.

103. Közös horizont = Спільний горизонт : tanulmány-
kötet = зб. наук. праць / szerkesztette : I. Orosz és I. Lipcsei  = 
за ред. : І. Орос, І. Ліпчей ; Szent István Egyetem Pedagógiai 
Kar, II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis kola. – 
Ungvár : PoliPrint, 2011. – 180 o. – Текст угор., укр., нім., 
англ. мовами.

До збірника увійшли наукові дослідження викладачів пе-
дагогічного факультету університету ім. Святого Іштвана та 
Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, у яких 
висвітлюються актуальні питання у сферах педагогіки, мово-
знавства, історії та інших наук.
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КУЛЬТУРнЕ І МиСТЕЦЬКЕ 
ЖиТТя КРАю

104. Кобаль, В. Батя : нариси про життя і твор. шлях 
видат. балетмейстера Срібної Землі – Закарпаття нар. 
артиста України Михайла Львовича Суслікова – худож. 
керівника заслуж. ансамблю танцю України "Юність 
Закарпаття" облас. Будинку культури профспілок / Ва-
силь Кобаль. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2011. – 
208 с. + 48 с. вкл.

Видання, присвячене 90-річчю від дня народження М. Сус-
лікова, окрім нарисів про його життя та творчу діяльність, 
вмістило описи найбільш відомих хореографічних композицій 
у постановці цього видатного хореографа, а також ноти до них, 
фото зразків сценічних костюмів, бібліографію та хронологію 
життя та творчості одного з найвідоміших майстрів танцю на-
шого краю.

105. Лендьел, И. Повернення додому Міхая Мун-
качі… = Возвращение домой Михая Мункачи... / Иван 
Лендьел, Александр Гадай. – Ужгород : Ужгород. міська 
друк., 2011. – 80 с. : іл. – Текст укр., рос. мовами.

Видання присвячене життю та творчості Почесного гро-
мадянина м. Мукачево, всесвітньо відомого художника Міхая 
Мункачі, а також представляє найбільш важливі події, його 
вшанування, які відбулися у місті, в якому він народився.

106. Tюшко, Б. С. Уроки образотворчого мисте-
цтва у народознавчому аспекті / Б. С. Тюшко ; Закар-
пат. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Ужгород : Ґражда, 
2011. – 80 с. : іл.

У пропонованому посібнику автором висвітлено актуальні 
проблеми впро вадження елементів народознавства на уроках 
образотворчого мистецтва у 5-7 класах загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів.

Автор сподівається, що матеріали посібника будуть вико-
ристовуватися на уроках і позакласних заходах учителями 
художньо-естетичного циклу, а та кож можуть стати у пригоді 
при внесенні корективів у діючу програму.
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Образотворче мистецтво
107. Асталош, Є. Акварелі [Образотворчий матері-

ал] : [каталог] / Єва Асталош ; Закарпат. облдержадмін., 
Упр. культури облдержадмін ; передм. М. Підгорної. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 28 с. : іл.

У каталозі представлено акварельні роботи архітектора і ху-
дожниці Єви Асталош – члена Національної спілки архітекто-
рів України, голови Закарпатського осередку Спілки урбаністів 
України, голови творчого об’єднання "Барви Карпат". 

У її акварелях – легких і прозорих, ніжних і виразних – оспі-
вана природа Карпатського краю, Криму, відображені краєвиди 
Києва,Ужгорода та інших міст України, натюрморти.

108. Берец, М. Берец Маргарита : гобелени [Обра-
зотворчий матеріал] : [альбом] / Маргарита Берец ; Упр. 
культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. 
спілки художників України ; передм. П. Балли. – Ужго-
род : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 24 с. : іл.

Маргарита Берец творчо працює у гобеленному ткацтві, 
створивши низку монументальних творів. Гобелени мисткині 
тісно поєднані з життям людей рідного краю, оспівують на-
родні звичаї, природу Закарпаття. Перлинами гобеленного мис-
тецтва М. Берец є емоційно наповнені та максимально виразні 
"міні-гобелени". Художниця працює також у техніці батику, у 
живопису, графіки.

109. Борецький, А. Адальберт Борецький (1910–
1990) [Образотворчий матеріал] : кат. творів / Адальберт 
Борецький ; авт. ідеї Ф. Ерфан ; авт. вступ. ст., куратор та 
підбір тв. вист. Г. Рижова ; каталожні дані : Н. Дегтярьо-
ва, Т. Стегура. – Ужгород : Патент, [2011]. – 56 с. : іл.

Каталог складений за матеріалами виставки "Адальберт Бо-
рецький" до сторіччя від дня народження митця, що проходи-
ла в приміщенні Закарпатського обласного художнього музею 
ім. Й. Бокшая (26.11.2010–17.12.2010), де були експоновані 
твори з музейних зібрань та приватних колекцій.

А. Борецький – найромантичніший і найпоетичніший тво-
рець закарпатської школи живопису, художник-професіонал, 
допитливий, вдумливий і спостережливий. Він має власну не-
повторну індивідуальність і власне місце у сучасному йому 
художньому житті. Полотнам автора властива схвильована ро-
мантичність, ліризм, чуттєвість, довірлива інтонація в діалозі 
з глядачем.
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110. Брензович, В. Василь Брензович [Образо-
твор чий матеріал] : живопис / Василь Брензович ; Упр. 
культури Закарпат. облдержадмін. ; передм. Л. Біксей. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 52 с. : іл. 

В. Брензович – майстер пейзажу, автор численних портре-
тів своїх сучасників, художник із яскравою творчою індивіду-
альністю, високим професіоналізмом. Прагнення зафіксувати 
швидкоминучі, перемінливі явища природи, краєвиди конкрет-
ної упізнаваної місцевості набули довершеності у творах закар-
патського митця.

111. Габда, В. Гра [Образотворчий матеріал] : аль-
бом / Владислав Габда ; вступ. ст. М. Сирохмана. – Ужго-
род : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 48 с. : іл. – Текст укр., 
англ. та угор. мовами.

Полотна митця привертають увагу глядача, який потрапляє 
в зону дії кольорових площин, відчуває їх енергетику і притя-
гальність. Митець передає магнетизм, силу, експресію кольо-
рів, їх відтінків та поєднань, насолоджується свободою гри з 
фарбами, знаками, символами.

Художникові не властиве замилування вже досягнутим, 
відомим. Він ставить перед собою нові завдання і йде непро-
стим шляхом до незвіданого, до настійного діалогу з собою і 
світом.

112. Герц, Ю. Юрій Герц [Образотворчий матеріал] : 
альбом / Юрій Герц ; Упр. культури Закарпат. облдер-
жадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки художників України ; 
передм. Л. Біксей. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 
60 с. : іл. – Текст та титул паралельно укр., англ. мова-
ми.

Народний художник України Юрій Дмитрович Герц ство-
рив яскраві полотна, які нагадують вишукані вітражі, прозорі 
смальтові мозаїки, передають чистоту і дзвінкість фарб, опти-
містичне звучання. У творах митця – люди Карпатської землі, 
їхні прадавні звичаї, релігійні обряди, побут, характер народу. 
Мерехтливе буяння кольорів у полотнах митця – це свято життя 
на Землі.
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113. Кашшай, А. Антон Кашшай : [Образотворчий 
матеріал] : живопис : альбом / Антон Кашшай ; Облас. 
упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; уклад. та авт. 
ст. : О. С. Кашшай, Л. І. Біксей. – Ужгород : ІВА, 2011. – 
248 с. : іл.

Творчість народного художника УРСР Антона Кашшая 
(1921–1991), представника закарпатської школи живопису, є 
непересічним явищем в образо творчому мистецтві України. 
Полотна майстра назавжди увійшли в історію радянського та 
українського малярства XX століття. Антон Кашшай залишив 
по собі значну галерею яскравих живописних полотен, які ста-
ли безцінним досяг ненням в історії національного живопису 
України.

Завданням укладачів альбому було систематизувати творчий 
спадок А. Каш шая, переосмислити мистецькі здобутки автора 
та визначити роль і місце художника у розвитку українського 
образотворчого мистецтва XX ст. Репро дукції творів А. Каш-
шая представляють тематичні колекції приватних зібрань, дер-
жавних музеїв України, Дирекції художніх виставок України 
та Фондів Дирекції виставок Національної спілки художників 
України. Альбом вміщує найбільш повний на сьогодні каталог 
творів художника.

114. Ковач, П. Павло Ковач = Pavlo Kovach [Обра-
зотворчий матеріал] : альбом / Упр. культури Закарпат. 
облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки художників 
України ; вступ, ст. М. Сирохмана ; пер. англ. М. Сирох-
ман ; фото Я. Макар. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2011. – 56 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Символізм, відкриття знаків, філософічність, гротеск, про-
никнення у світ праукраїнської міфології, висока професійна 
майстерність – визначальні риси творчості закарпатського ху-
дожника П. Ковача. Його художні експерименти, часто ради-
кальні і викличні, приносять митцю знахідки і перемоги, пе-
ретворюються на смислові, формальні, живописні відкриття, 
здобуті ціною творчого напруження.
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115. Коцка, А. Андрій Коцка : народний художник 
України : 1911–1987 [Образотворчий матеріал] : [аль-
бом] / Закарпат. облас. худож. музей ім. Й. Бокшая ; 
уклад. : Ф. Ерфан, О. Мясіщева, О. Приходько, Г. Рижо-
ва ; автори ст. : Ф. Ерфан, О. Мясіщева, О. Приходько, 
І. Павельчук. – Ужгород : Патент, 2011. – 258 с. : іл.

Альбом знайомить читачів із віхами життя та творчістю 
народного художника України – Андрій Коцки, одного із фун-
даторів і продовжувачів художньої традиції закарпатського 
малярства. В окрузі його мистецьких зацікавлень – сюжетна 
композиція і портрет, пейзаж і натюрморт, створення ескізів на-
родних костюмів та театральних декорацій. А. Коцка – живопи-
сець поетичного святкового світовідчуття, майстер витончено 
ліричних малярських відбражень верховинського світу. Він є 
воістину народним за духом, характером, внутрішнім наповне-
нням і сутністю свого креативу.

116. Кузьма, Б. Борис Кузьма = Boris Kuzma : зо-
лота середина = golden mean [Образотворчий мате-
ріал] : альбом / Борис Кузьма ; передм. М. Сирохмана ; 
пер. англ. М. Сирохмана ; фото : Б. Кузьма, Я. Макар, 
О. Попов. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 60 с. : 
іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Плетиво стрімких ліній, побудова простору, живописні вуз-
ли зображень, взаємодія кольорів, пошуки нових тем і образів 
створили вишукані твори, які свідчать про здатність митця 
творчо і захоплено сприймати навколишній світ. Симбіоз гра-
фіки і малярства у творчості Б. Кузьми демонструє невичерпні 
можливості площини, яка є золотою серединою між внутріш-
нім світом митця і великим зовнішнім світом.

117. V обласний дитячо-юнацький конкурс обра-
зотворчого мистецтва "Легенди Карпат" [Образот-
ворчий матеріал] : [кат. вист.] / Закарпат. облас. держ. 
адмін., Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; відп. за 
вип. О. Охрим ; вступ. сл. Ю. Глеби. – Ужгород : Ужгород. 
міська друк., [2011]. – 20 с. : іл. 

Каталог конкурсних робіт юних художників із Закарпаття, 
учнів шкіл мистецтв, привсячених рідному краю, в черговий 
раз засвідчує, що закарпатська школа живопису готує достой-
них послідовників. Видання вражає розмаїттям фарб і форм, 
дивовижним баченням світу юними очима.
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118. Свалявчик, В. Василь Свалявчик [Образо-
творчий матеріал] : альбом / Упр. культури Закарпат. 
облдержадмін. ; передм. Л. Біксей ; вступ. сл. О. Федо-
рука. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 60 с. : іл. 

Василь Свалявчик – тонкий, обдарований пейзажист. Його 
творчість відображає схвильоване і небайдуже ставлення ху-
дожника до краси рідного краю, до його історії. Краєвиди, 
створені у різні роки і в різних куточках Закарпаття, несуть у 
собі заряд животворної енергії, радості, неповторності.

119. Сіма, Н. Дороги які нас вибирають : подорож 
до Тибету [Образотворчий матеріал] : живопис / Наталія 
Сіма, Олександр Мондич. – Ужгород : Поліграфцентр 
"Ліра", 2011. – 16 с. : іл.

Автори художнього альбому здійснили весною 2009 р. по-
дорож до Тібету. Представлені в альбомі полотна відбивають 
їх враження від побаченого і пережитого під час відвідин екзо-
тичного краю. 

120. Традиції Срібної Землі [Образотворчий мате-
ріал] : альбом / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; 
уклад. Л. М. Губаль; вступ. сл. Ю. Глеби. – Ужгород : Вид-
во О. Гаркуші, 2011. – 60 с. : іл.

В альбомі представлено роботи митців Закарпатського об-
ласного осередку Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України.

121. Ужгород і ужгородці в образотворчому мис-
тецтві [Образотворчий матеріал]/ Закарпат. облас. ху-
дож. музей ім. Й. Бокшая ; автори творчої ідеї : Ф. Ер-
фан, І. Ключевський ; вступ. ст. Л. Біксей ; куратор вист. 
та упоряд. альбому О. Приходько. – Ужгород : Патент, 
2011. – 192 с. : іл. 

Пропонована книга побудована на матеріалах виставки 
"Ужгород і ужгородці", що проходила в приміщенні Закар-
патського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая восени 
2009 р. Мета видання – ознайомити широкий загал з творами 
закарпатських митців, присвяченими Ужгороду та його меш-
канцям, викликати зацікавленість до міста та його неповторної 
чарівності як безпосередньо в ужгородців, так і у численних 
гостей, збе регти для нащадків пам’ять про місто, яким воно 
було протягом XVIII–XXI ст.
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Музичне життя
122. Горват, Б. Ромські музиканти Закарпаття : 

енциклопедія / Бейла Горват, Александр Горват. – Ужго-
род : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 164 с. : іл.

Видання вперше подає відомості про ромських музикантів 
краю, скрупульозно зібрані авторами упродовж багатьох ро-
ків. До книги увійшло близько 180 статей – коротких біографій 
закарпатських ромів, життя та діяльність яких пов’язані з му-
зичним мистецтвом, історією і культурою ромського народу, та 
унікальний фотоархів.

123. Карпатські йсьме діти : чес. пісні Закарпаття / 
уклад. Юрій Дмитрович Туряниця. – Ужгород : Краєвиди 
Карпат, 2011. – 96 с. + Ноти. – Текст чес., титул пара-
лельно укр., чес. мовами.

До збірника увійшло 77 чеських закарпатських народних пі-
сень. Це лірично зворушливі твори про правду, волю, єднання 
і совість людей. Вони – цінне надбання мистецької культури 
слов’ян.

Припадуть до душі усім, хто любить пісню, живе в любові 
до людей і рідної землі.

124. Лунина, А. Е. Ярмарка в пространстве музы-
каль ной культуры : монография / Лунина Анна Евге-
ньевна. – Ужгород : Карпати, 2011. – 502 с. : ил. – Текст 
рос. мовою.

Книга присвячена дослідженню нового, що раніше фунда-
ментально не розглядався в музикознавстві? об’єкта – ярмарку 
або ж ярмаркового дійства в усьому спектрі можливих ракур-
сів – світоглядному, культу рологічному, соціологічному, со-
ціокультурному, мистецтвознавчому, нарешті, музикознавчому. 
Ярмарок розкривається як універсально синкретичне явище, 
яке одночасно належить минулому і сьогоденню, економіці й 
духовній культурі, мистецтву і побуту, одним словом, репре-
зентується як певна "модель світу". Культурологічні висновки 
апробовані автором на низці музичних творів російських, укра-
їнських та західно європейських композиторів, завдяки чому 
прослідковується історична та стильова послідовність розвит-
ку традицій музичного втілення ярмар ку в різних національних 
культурах. 

Монографія розрахована на музикознавців, культурологів, 
мистец твознавців, студентів музичних та гуманітарних вищих 
навчальних закладів і шанувальників музики. 
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125. Салай-Пак, М. Золотопад : пісні / Маріанна 
Салай-Пак, Михайло Герц. – Ужгород : Вид-во О. Гарку-
ші, 2011. – 52 с. + Ноти. – Текст укр. та рос. мовами.

 Пропоноване видання – це плід співпраці двох закарпат-
ських митців – поетеси Маріанни Салай-Пак та композитора 
Михайла Герца.

У збірці вміщено 26 пісень. Окремо виділено розділ дитячих 
пісень.

126. У садах золотих… : пісні на слова Василя Кух-
ти / передм. В. Кухти. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 
2011. – 112 с. : іл.

До книги увійшли пісні на тексти закарпатського поета 
В. Кух ти, написані упродовж різних років. 

Для широкого кола поціновувачів українського співаного 
слова. 

Театр
127. Ігнатович, Г. Від гасниці до рампи : нариси з 

історії укр. театру на Закар патті. Кн. 2 / Гнат Ігнатович. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 168 с. : іл.

Друга книга Г. Ігнатовича (1898–1978), українського актора, 
режисера, театрального педагога, заслуженого артиста України 
продовжує дослідження з історіографії Закарпатського театру 
і висвітлює радянський період його існу вання. Описується та 
аналізується професійна діяльність Закарпатського дер жавного 
українського музично-драматичного театру з 1946 до 1975 р. 
Праця Г. Ігнатовича ґрунтується на численних публікаціях то-
дішньої періодичної пре си, документах, архівних матеріалах, а 
також на основі власного досвіду роботи в цьому театральному 
закладі. 

Для театрознавців, мистецтвознавців, істориків, театральних 
працівників, студентів театральних, мистецьких, історичних 
навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією театрально-
го мистецтва Закарпаття.
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ЛІТЕРАТУРнЕ ЖиТТя. ФОЛЬКЛОР. 
МОВи нАРОдІВ ОБЛАСТІ

Літературне життя
128. Ариповский, В. И. Литературовед ческие ис-

следования : материалы для студ. рус. отделения 
фило л. ф-та УжНУ / Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. 
нац. ун-т", Филол. ф-т, Каф. рус. л-ры ; сост. : Л. В. Лимо-
нова. – Ужгород : Изд-во УжНУ "Говерла", 2011. – 168 с. – 
Текст. рос. мовою.

У книзі опубліковано дослідження В. І. Ариповського про 
визначні поетичні та прозаїчні твори російських класиків 
(О. Пушкіна, М. Лермонтова, М. Некрасова, І. Гончарова, 
Л. Толстого, Ф. Достоєвського, А. Чехова, О. Блока). Зроблено 
акцент на вивченні витоків та еволюції лаконізму російської 
прози XIX ст. від Пушкіна до Чехова.

129. Голомб, Л. Три поети раннього українсько-
го модернізму : Олександр Олесь, Грицько Чупринка, 
Микола Філянський : монографія / Лідія Григорівна Го-
ломб. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 184 с.

У монографії здійснено системне дослідження ліричної по-
езії О. Олеся, Г. Чупринки та М. Філянського, які належали 
до централь них постатей раннього українського модернізму. 
Простежено клю чові мотиви, особливості поетики, жанрово-
стильові прикмети творчості цих поетів, з’ясовано їх роль і міс-
це в оновленні україн ської лірики перших десятиліть XX ст.

130. Мікула, О. І. Творчість Олени Пчілки і фоль-
клор : монографія / Ольга Іванівна Мікула ; пе редм. 
В. М. Івашківа. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 312 с.

Сучасна українська наука акцентує на потребі ґрунтовного 
вивчен ня фольклористичної спадщини Олени Пчілки, особли-
востей ролі та значення народнопоетичної традиції в літера-
турній творчості цієї оригі нальної письменниці, що дозволить 
повніше розкрити її художній світ. Пропоноване видання є пер-
шим комплексним дослідженням фолькло ристичного й літера-
турного доробку О. Пчілки. На підставі поглиб леного аналізу 
її наукової спадщини показано внесок дослідниці у вив чення 
окремих жанрів фольклору (вертепної драми, народного епосу, 
українського гумору, легенд про "чуда", обрядової поезії. Роз-
глянуто питання щодо орга нічних зв’язків художньої творчості 
О. Пчілки та фольклору у контексті різних теоретичних підхо-
дів до вивчення явища фольклоризму.
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131. Офіцинський, Р. А. Іван Франко в історіогра-
фічному трикутнику: інтерпрета ції, джерела, вза-
ємини : монографія / Офіцинський Роман Андрійович ; 
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. 
на ц. ун-т ; Іст. ф-т, Каф. іст. України. – Ужгород : Ґражда, 
2011. – 248 с.

В історіографічній за жанром монографії на проблемному 
рівні дано відповіді на класичну тріаду: якість розробки Іваном 
Фран ком вибраних пластів минулого, достовірність отриманих 
резуль татів, непомічені ним перспективні розв’язки.

Деякі фрагменти пропонованого дослідження раніше не 
були апробовані. Автор оприлюднив їх уперше, зі спізненням 
у два де сятиліття. 

132. Ребрик, Н. Й. Люби своє: Апологія Чину : літе-
ратуро знавчі ст. / Наталія Йосифівна Ребрик ; передм. 
Т. Ю. Салиги. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 552 с.

Книжка присвячена досліджен ню літературного розвитку За-
карпаття впродовж останніх двох століть із урахуванням мінли-
вих колоніальних обставин культурного життя закар патського 
прикордоння. Особливо авторку ціка вить перша половина 
минулого століття, зокрема міжвоєнне двадцятиліття. Сьогод-
ні вже з’явило ся чимало історико-літературних праць, які ви-
світлюють поодинокі постаті українських митців і громадських 
діячів Закарпаття, але суцільної картини тутешнього літератур-
ного процесу ще не відтворено. Заслугою Н. Ребрик є спроба 
синтетичного охоплення складної суспільно-літературної про-
блематики закарпатського краю на основі досліджень попере-
дників та рясних архів них матеріалів, що дало змогу повніше 
і достовір ніше висвітлити процеси національно-культур ного 
відродження закарпатських русинів-українців у першій поло-
вині XX ст.
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133. Ряшко, М. Життя і слово Юрія Шипа : літ. 
портр. / Михайло Ряшко. – Ужгород : Патент, 2011. – 
256 с. : іл.

У літературно-критичному трактаті всебічно досліджено 
біо графічні й творчі віхи та особистість письменника Ю. Шипа. 
Пристрасно проаналізо вані життєвий шлях і літературна та 
громадська діяльність Ю. Шипа через призму фактів та проб-
лем сучасності. Квінтесенцію особливос тей Шипового слова 
проілюстровано вдалими порівняннями та поси ланнями як на 
його безпосередні тексти, так і на твори інших письмен ників та 
літературознавців. Особливо цікаві публіцистичні рефлексії та 
медитації в історичній, соціально-філософській та морально-
етичній площинах, трактування новаторства та духовних тра-
дицій народного слова у творах Ю. Шипа.

Адресується передусім літературознавцям, учите лям, бібліо-
текарям, студентам, школярам та усім, хто цікавиться пись-
менством рідного краю, долею самобутніх митців слова та їх 
талано витих книжок.

134. Ходанич, П. М. Шляхом пізнання : статті / 
П. М. Хо данич. – Уж город : Карпати, 2011. – 304 с.

Книгу склали наукові та науково-популярні статті письмен-
ника і педагога П. М. Ходанича, присвячені дослідженню 
твор чості відомих письменників, художників Закарпаття, чия 
творчість тісно пов’язана з проблемами виховання національно 
свідомої особистості, філософії літератури і мистецтва.

Видання адресоване науковцям, учителям, студентам і бать-
кам, а також усім, хто переймається майбутнім України.

Художня література
135. Андрусів, В. Дебілка / Вікторія Андрусів. – Уж-

город : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 368 с.
В. Андрусів, авторка двох поетичних збірок, трьох збірок 

малої прози та роману "Притулок", у пропонованій книзі за-
лишається вірною собі – не боїться заглибитися у реалії сучас-
ного життя з непарадного боку. Її героїв важко назвати щаслив-
цями, але, при всьому драматизмі сюжетних подій, ні авторку, 
ні її героїв не полишає віра у всесильність добра, незмінність 
справжньої людяності.
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136. Андрусів, В. Притулок : [роман] / Вікторія Ан-
друсів. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 368 с. 

Дружина успішного підприємця стає свідком подружньої 
зради... Душевний надлом провокує її покинути звичний за-
тишок та втікати "світ за очі". Отим світом виявилась клініка 
для психічно хворих людей у провінційній глибинці... За фа хом 
лікар-психотерапевт, героїня намагається проникнути вглиб 
непростих характерів "притульчан". Молода жінка на віть гадки 
не має про те, що її чоловік балотується на посаду міського го-
лови і єдиний гачок у його бездоганній біографії – це загадкове 
зникнення дружини. Вона тим часом стає свідком... вбивства. 
Проте нічого не вражає її так болісно, як дізнання про таєм-
ні кар’єрні плани чоловіка. Героїня опи няється на роздоріжжі. 
Проте цього разу вона стає жертвою політичних ігор та внут-
рішнього непорозуміння зі світом... 

137. Бронтерюк, П. Л. Чорнобильський біль : ху дож.-
докум. оповіді, фотодокум / П. Л. Бронтерюк. – 3-є вид. – 
Ужгород : Уж город. міська друк., 2011. – 112 с. + 8 с. вкл.

Книга присвячена світлій пам’яті земляків-закарпатців – 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, які відійшли у вічність.

138. Бундаш, К. Є. Ілюзія поцілунку : [поезії] / Каро-
ліна Євгеніївна Бундаш ; передм. О. Ребрик. – Ужгород : 
Ґражда, 2011. – 76 с.

Пропоноване видання – третя поетична збір ка юної закар-
пат ської письменниці, у неореалістичних віршах якої не-
спо  дівано і водночас легко читати про, здава лося б, одвічні 
теми-проблеми людської ек зистенції, про формування досвіду, 
складання багажу вражень, елементарні факти об’єктив ної дій-
сності чи складні етапи становлення світогляду. Банальне пе-
режиття днів в особ ливій манері світосприймання К. Бун даш 
видаються слайдами якогось із фільмів Годара, де будь-що – 
важливе чи абсурдне – неодмінно трансформується у дивовижі 
свого другого "я".

139. Вадас, М. Відчайдушно гарне життя : оповідан-
ня / Марек Вадас ; пер. із слов. І. Яцканина. – Ужгород : 
TIMPANI, 2011. – 112 с.

Новелістика словацького прозаїка молодшого по коління 
М. Вадаса вирізняється своєрідним по глядом автора на світ у 
собі і навколишню дійсність. Окремою книгою його твори ви-
ходять в Україні вперше завдяки Комісії "SLOLIA", яка опіку-
ється просуванням надбань словацької літератури у дале ке й 
близьке зарубіжжя.
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140. Габорець, В. С. Поезії. Публіцистичні та куль-
турологічні статті / Василь Степанович Габорець. – 
Ужгород : Ґражда, 2011. – 312 с. : іл. 

Автор книжки уже відомий читацькій пуб ліці своїми попе-
редніми виданнями – збірками поезій, публі цистичних і куль-
турологічних статей, піснями, написаними у співавторстві із 
закарпатськими композиторами.

У пропонованій читачеві книжці вміщено нові поетичні тво-
ри, а також публіцистичні і культурологічні статті автора.

141. Галас, В. З червоного рядка : [вірші] / Василь 
Васильович Галас. – Ужгород : Полі графцентр "Ліра", 
2011. – 24 с. 

У своїй новій збірці невтомний автор звертається до юних 
читачів із закликами любити і берегти природу, батьків, багато 
читати, старанно навчатись, гартувати себе спортом. 

142. Галас, В. Сьогодні і завжди : [вірші] / Василь 
Васильович Галас. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2011. – 64 с. 

На відміну від більшості попередніх видань, адресованих 
дітям, у збірці "Сьогодні і завжди" автор звертається до читача 
повнолітнього. Тематика віршів різноманітна – тут і перипетії 
кохання, і враження від сьогодення, і спогади про дитинство.

143. Гармасій, І. М. Бароковий напій : [поезія] / Іри-
на Михайлівна Гармасій ; передм. М. Зимомрі. – Ужго-
род : Ґражда, 2011. – 112 с. : іл.

Нова збірка І. Гармасій вмістила роздуми авторки про реа-
лії сьогодення, нашу історію, де "...предків голоси не стерті...", 
про золоте зерно любові. Власне, збірка розширює і продовжує 
теми і мотиви попередніх книг поетеси – "Час молитви", "Ко-
льори любові", "Лісів божественна краса", "Обрії".
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144. Грабовський, В. Жагалівка : [поезія] / Віктор 
Грабовський. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 232 с.

Жага високих ідеалів, оспівування Тієї, хто дає життя кож-
ному характерові, сущому на планеті Земля, жага вірних запо-
вітам героїв-однодумців, утривавлення прекрасного в мис тецтві 
слова, як і в людській душі, – саме ті риси, які визна чають лі-
ричного героя "Жагалівки".

145. Генова, Е. Королева и прочие : поэзии / Генова 
Евгения Александровна ; вступ. сл. Н. Бедзир. – Ужго-
род : Карпати, 2011. – 136 с. : ил. – Тескт рос. мовою.

Книга лірики – дебют молодої ужгородської журналістки, 
дослідника кіномистецтва.

У цій збірці – й філософські розмірковування, й іронічні 
рядки про ровесників, про сучасників, вражаючі строфи про 
віч не почуття і про те, чи легко бути жінкою.

Головне: тут немає однозначних відповідей на, здава лося 
б, прості запитання. У житті і в поезії, як правило, все значно 
складніше. Як підмітила молода поетеса, ці вірші для того, щоб 
у душі залишалася душа.

146. Головчанский, Н. По поводу сегодняшнего 
дня : стихи / Николай Головчанский. – Ужгород : Патент, 
2011. – 200 с. – Текст рос. мовою.

Книга поезій – це вибране з творів поета і включає поезію та 
прозу, лірику і сатиру. Знайомлячись із змістом, читач одночас-
но знайомиться і з самим автором – людиною неординарною і 
не байдужою до оточуючих, до долі своєї країни, свого народу. 

147. Густі, В. Листок до листка... : поет. мініатюри / 
Василь Густі. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 28 с. : 
іл. 

До збірки увійшли поетичні мініатюри (опрісники), у яких – 
заглиб леність у складний світ людських взаємин, морально-
етичні проблеми нашого буття.
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148. Дерев’янченко, О. Т. Незрадливий камертон 
душі : вірші / Олександр Трохимович Дерев’янченко. – 
Ужгород : Карпати, 2011. – 96 с. 

Спогади про дитинство і юність, про тих, з ким поруч ріс 
і мужнів, роздуми про те, який слід залишає по собі людина, 
про невичерпну красу кожної пори року, як дарунок долі, – про 
все це перша збірка віршів ужгородського педагога, вчителя за 
фахом і літератора за покликанням О. Дерев’янченка.

149. Децик, Р. А. Повість про пережите / Роман 
Анд рійович Децик ; передм. Р. Офіцинського. – Вид. дру-
ге, змінене, доповн. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 192 с. : іл. 

...Сім смертоносних років, скрупульозно схоплених дитя-
чими очима, відклались у пам’яті трагічно-драматичними за-
рубками. В оточенні різношерстого дорослого Інтернаціоналу 
позбавлені дитинства швидко виростали. Вони щоденно діз-
навалися про те, що оминали підручники: голодомор, розстрі-
ляний 1937-й, депортацію кримчаків, сталінські турботи про 
остарбайтерів... Вони, жертви правлячого режиму, у селах Ан-
тунь і Хасамі, посеред безжальної дикої тайги, виживали тіль-
ки пліч-о-пліч. 

Пропоноване видання є документальним свідченням черго-
вого жахливого експерименту над українським народом у по-
воєнні роки минулого століття.

150. Деяк, Т. Гра з (лю)циферблатами / Томаш 
Деяк. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 60 с. 

Перша поетична збірка відомого у мистецькому житті Ужго-
рода Т. Деяка вводить читача у цікавий світ молодого поета, яко-
го найбільше хвилює плин часу у всіх його проявах та проекціях. 
До збірки увійшла також добірка текстів для музичних компози-
цій та аудіо-віршів, які незабаром стануть дебютним СD-диском 
музичного гурту "Точка кипіння", очолюваного автором. 

151. Джумурат, О. Малюю акварелями весни : [по-
езія] / Ольга Джумурат ; вступ. сл. О. Кухарської. – Ужго-
род : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 72 с. 

 "Поезія не завше помагала, але всі нею лікувались...", – пи-
сала колись відома українська письменниця Наталя Забіла. До 
лікування поезією нерідко вдаються й нині. Так сталося і з ав-
торкою пропонованої збірки. Вона щиро виклала на папір свої 
почуття, звернуті до коханого, рідних, друзів, земляків. І від 
того, непевно, радість стала яскравішою, а печаль розтанула, 
як березневий сніг.
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152. Дочинец, М. Вечник : исповедь на перевале 
духа / Мирослав Дочинец ; пер. : Л. Яременко, М. Рябо-
го. – Мукачево : Карпат. вежа, 2011. – 286 с. – Текст рос. 
мовою.

Рідкісний випадок, коли переклад на іншу мову з’явився 
менше ніж через рік після першопублікації. Це свідчить, у пер-
шу чергу, про появу книг, які не лише розважають, але й на-
вчають. 

Герой роману "Вічник" не знає рецепту щастя, зате знає, як 
наповнювати радістю кожен день. А такі знання потрібні всім.

153. Дочинець, М. І. Вічник : сповідь на перевалі 
духу / Мирослав Іванович Дочинець. – Мукачево : Кар-
пат. вежа, 2011. – 284 с.

Це – сповідь великої душі, документ мудрого серця. Це не 
просто опис виняткової долі незвичайної людини. Це – подару-
нок долі для того, хто запитує себе: "Хто я, звідки я, для чого я? 
І куди я йду?" Це письмо допоможе віднайти себе й укріпить у 
великому Переході з нічого у щось.

154. Дочинець, М. Дорога в небо – до людей : іс-
торії чоловіків, які витримали / Мирослав Дочинец. – Му-
качево : Карпат. вежа, 2011. – 278 с. – (Яблуко слова 6).

Збірник художніх нарисів в основному (але не тільки) при-
свячений уродженцям Мукачева, які зацікавили автора своїми 
життєвими принципами, цікавою біографією, надбаннями жит-
тєвої мудрості.

Книга для тих, хто ставить перед собою питання: у чому сенс 
життя? Як реалізувати себе у світі, що постійно змінюється?

155. Драгун, Ю. Ю. Зернятка мудрості : казки, опо-
відання та пісні / Драгун Юлія Юріївна. – Ужгород : Кар-
пати, 2011. – 120 с. : іл.

До читача йде третя книга авторки для найменших читачів 
і діток старших класів та їхніх батьків. Як і у попередніх двох 
збірках "Хто раніше всіх встає?" та "Горнятко доброти" вона 
продовжує вчити діток добру, любові до отчої землі, рідного 
краю, християнській моралі. І робить це щиро і лірично, зво-
рушливо і безпосередньо.
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156. Дурунда, А. І. Вікторія регія : повість / Андрій 
Ілліч Дурунда. – Ужгород : Ґраж да, 2011. – 180 с.

У творах А. Дурунди верховинці є патріотами рід ного краю, 
України загалом. Особливо це помітно в новій повісті, яка від-
творює одну з найбо лючіших сторінок історії краю – масову 
трудову емі грацію закарпатців у чужі краї на початку минуло го 
століття.

Зло родить зло. Герої ж повісті зло поборюють добром, ви-
сокою християнською мо раллю, освіченістю, духовністю.

157. Дурунда, А. І. Дерево на вітрах : худож.-докум. 
роман / Андрій Ілліч Дурунда. – Вид. друге, змін. та до-
повн. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 704 с. : іл.

У пропонованому документальному творі автор розповідає 
про складні житейські шляхи-дороги сім’ї фронтовика і парти-
зана світлої пам’яті Луки Сятині та його вірної дружини Марії 
з Синевира, в яких народилося одинадцятеро дітей.

Із задуманої автором серії це – перша.

158. Дяченко, М. (Марко Боєслав). Поезії / Михай-
ло Дяченко ; передм. Т. Салиги ; прим. І. Яремчук. – 
Ужгород : Ґражда, 2011. – 408 с. : іл. – (Розсипані перли. 
Кн. II).

У представленому творчому доробку поета-націоналіста, 
воїна УПА звучить молитовна любов до України, її історії, її 
народу...

Упівська патріотично-поетична поезія бра ла участь у бо-
ротьбі на фронтах Другої світової війни та за українську дер-
жавність і була зброєю потужною.

159. Жупан, В. У пошуках Карамельки : повість-
казка : для дітей дошк. та мол. шк. віку / Вікторія Жу-
пан. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 72 с. : іл. 

Історія, з якою читач познайомиться на сторінках пропоно-
ваної книжки, трапилася давно, коли лісами блукали єдиноро-
ги, а в печерах ховалися дракони. Друзі – добрий і сміливий 
Іванко та смішний і дотепний голуб Біле Перо – вирушають у 
далеку подорож, сповнену неймовірних пригод, щоб урятувати 
країну Чоколандію та її мешканців від великої біди.
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160. Іванова, Н. Човен край берега : оповід., лірич. 
мініатюри, вірші / Ніна Іванова ; передм. О. Лободи. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 44 с. : іл.

Збірка оповідань, ліричних мініатюр та поезій Ніни Івано-
вої присвячена тим, хто хоче пізнати історію рідного краю, хто 
шукає відповіді на одвічні загальнолюдські проблеми, кого 
хвилює поезія. Творчість авторки проникнута житейською му-
дрістю, спостере жливістю.

161. Кешеля, Д. М. Запишіть у свідки мої сльози : 
романи із нар. життя / Дмитро Михайлович Кешеля ; пе-
редм. О. С. Ігнатович. – Ужгород : Патент, 2011. – 320 с.

У книзі публікується два романи письменника: "Запишіть 
у свідки мої сльози..." та "Політ співочого каміння...", що ре-
презентують його творчість останнього 20-ліття і знайомлять 
читача із жит тям закарпатців у контексті історичних реалій ми-
нулого віку. 

162. Кешеля, Д. Пацаловська республіка, авадь 
Гойте, люди, кониць світа! : роман из народного 
жытя 1990-х годів / Дмитро Кешеля ; Дослідный цен тер 
карпатистикы ; мов. ред., передм. та післямова В. Падя-
ка ; ху дож. Я. Дуленко ; упорядкув. М. Падяка. – Ужго-
род : Выдавательство В. Па дяка, 2011. – 256 с. : іл. – 
Текст русин. мовою.

У свій час читацька аудиторія в Закарпатській області та за її 
межами із захватом сприйняла появу роману прозаїка Д. Кеше-
лі "Жіванський світ" (1997 p.). Продовжуючи тему, автор напи-
сав чимало інших оповідань-глав, у яких діють ті ж самі герої. 
Окремі з цих творів були опубліковані на сторінках періодичної 
преси. Зібрані воєдино, вони суттєво збагачують роман, що ви-
ходить під новою назвою –"Пацаловська республіка".

163. Костьо, В. Намистинки : [поезія] / Валентина 
Костьо ; вступ сл. Л. Годованого ; [худож.] О. Гаркуша. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 44 с. : іл.

Поетичні оповідки автора приваблять юного читача ціка-
винками. Твори легко запам’ятовуються завдяки своєрідному 
мовно-стилістичному наповненню. Вони нагадують речитатив-
ні поезії, побудовані на внутрішньому ритмі, прихованій римі, 
інтонаціях, паузах, наголосах... Дитина не побоїться розпові-
дати твір напам’ять, бо, навіть запнувшись, сама продовжить 
рядок, пливучи далі за логікою думки на хвилях авторських об-
разів, звукових асоціацій і, часом, гумористичних натяків.
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164. Кувенева, В. Взгляд сквозь призму времени : 
(биограф. хроники) / Вильма Михайловна Кувенева. – 
Ужгород, 2011. – 120 с. – Текст рос. мовою.

Пропонована книга – це своєрідне оповідання про русинсько-
словацьку сім’ю. В ній описане життя трьох поколінь в контек-
сті історичних подій ХХ ст., що відбувалися на європейському 
континенті, включаючи Закарпаття. На цьому тлі автор визна-
чає свої життєві позиції, духовно-моральні принципи.

165. Кудрявская, Л. Бродячие артисты : [поэзия] / 
Людмила Борисовна Кудрявская. – Ужгород : Вид-во 
О. Гаркуші, 2011. – 108 с. : ил. – Текст рос. мовою.

У кожному часі – свої ідеали. Однак у всі часи були (і є) 
люди, які існують у просторі творчості. І ця творчість – поезія, 
живопис, музика, – одухотворюють і наповню ють диханням 
віч ності наше метушливе життя. А ще – з творами мистецтва – 
книгою на вашому столі, кар тиною в художній галереї, сонатою 
в концертній залі, – ви ніколи не будете самотні.

166. Кузан, В. Смерековий камінь зачарованої 
до лини / Василь Кузан. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 
2011. – 40 с. : іл.

Смерековий камінь, як і весь національний парк Зачарована 
Долина, є пам’яткою природи, однією з візитівок Іршавщини – 
краю вина і пісень, серця Закарпаття. Смерековий камінь – це 
урочище, надзвичайної краси місце, де із землі постають ве-
летні-скелі, названо так, як і одну із цих скель. Автор опоетизо-
вано передає одну із легенд Смерекового каменя.

167. Ластівка, В. Лесин метелик : оповід. для дітей 
та їх батьків / Віра Ластівка ; худож. К. Рибалко. – Ужго-
род : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 32 с. : іл

Маленькі герої оповідань В. Ластівки відкривають для себе 
світ, сповнений таїни, чарівності і добра.

Авторка розуміє душу дитини, щиру і довірливу, прищеплює 
юним читачам повагу до праці, людей, любов до рідної мови та 
рідного краю.

Яскравий метелик летить у світ, і політ його буде довгим і 
щасливим.
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168. Лемко, Й. Сміх – здоров’ю лік / Йосиф Лемко. – 
Ужгород : Ґражда, 2011. – 104 с. – Текст русин. мовою.

У новій поетичній збірці автор ніби зумис не уникає гострих 
тем та проблем нашого сього дення; розповідає про найпрості-
ше, що стається з кожним повсякчас у теперішньому заполіти-
зованому й, на жаль, морально нездоровому су спільстві. 

Недарма, може, на інтуїтивному рівні в ав торському вступ-
ному слові увагу кожного він зо середжує виключно на сміхо-
терапевтичному ас пекті книги, котра – за змістом далеко не 
посіб ник з оздоровлення тіла, а радше – духу людини.

169. Малик, Г. Абра&Кадабра : повість-сюр / Малик 
Галина. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 96 с. 

Надзвичайні події і оголошення карантину – тепер речі звич-
ні, але в то варистві героїв густонаселеної сюрреалістичної пові-
сті тра пляється таке, що варто готувати весь запас емоцій, а дум-
ки прийдуть самі. Адже на території повісті, у містечку У, такому 
схожому на наше рідне місто, навіть пам’ятники ходять...

171. Малишка, В. My dreams = Мої мрії / Василь Ва-
сильович Малишка ; вступ. сл. Г. Малик ; худож. К. Маль-
ко. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 36 с. : іл.

Юний автор із села Підгорб на Закарпатті пропонує читачам 
другу збірку оповідань і казок для ровесників – тринадцятиріч-
них дівчаток і хлопчиків, які почасти разом з автором є дійо-
вими особами творів, живуть серед своїх пригод і уявлень про 
добро, справедливість, вибудовують стосунки між однолітками 
і дорослими, розмірковують про майбутні перипетії дорослого 
життя...

172. Мандзюк, Н. Коли плачуть ангели : новели / 
Мандзюк Надія. – Ужгород : Карпати, 2011. – 128 с.

Представлені у книзі новели написані легко, наповнені ряд-
ками з непідробним жіночим максималізмом суджень, що за-
мішані на високих ідеалах й геть приземлених буднях. Водно-
час для ліричних героїв характерні шарм та іронія, притаманні 
глибокі розмірковування про наше місце у соціумі і у родині, 
про тих, кому судилося бути з нами поруч, але не завжди разом 
з нами, а головне – вони, як це найчастіше й буває в житті, ко-
хають і прагнуть бути коханими попри зради, драми, тра гедії і 
навіть смерть.
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170. Маслиев, Ю. Зуб дракона : роман-версия : 
Аван тюры. Приключения. Детектив. Политика / Юрий 
Маслиев. – Ужгород, 2011. – 440 с. – Текст. рос. мовою.

У давньогрецькій легенді про золоте руно колхідський цар 
наказал Ясону зорати поле на биках, які дихали вогнем та засі-
яти його зубами дракона, з котрих повинні були вирости воїни.

На переломі епох, у кінці 80-х рр. XX ст., в закритому НДІ 
спецслужб СРСР і "поле зорали", і "зубами дракона засіяли". 
Але зійшла лише одна "насінина".

Роман – версія, роман – застереження! Прогноз дуже схожий 
на правду, не зважаючи на фантастичний сюжет.

173. Масяк, Н. Яд бессмертия : историко-фантаст. 
роман / Нинель Масяк. – Ужгород : Карпати, 2011. – 
564 с. – Текст рос. мовою.

Роман, написаний у жанрі історичної фантастики із еле-
ментами містики. Захоплюючі подорожі у часі по древніх цар-
ствах Арктиди, Ассірії, Атлантиди, Вавілону, Єгипту та Саби, 
участь у грецьких містеріях та магічних ритуалах різноманіт-
них культів, зустрічі із відомими магами, алхімі ками, ясновид-
цями, ворожбитами, королями, політиками та митцями, участь 
у таємних організаціях, громадянських війнах та революціях, 
написання магічних рукописів та розповсюдження окультних 
знань, а також інші загадкові пригоди випали на долю чотирьох 
основних героїв, які у XII ст. стали безсмертними. 

174. Масяк, Н. Сорванные маски : роман и повесть / 
Нинель Масяк. – Ужгород : Карпати, 2011. – 344 с. – Текст 
рос. мовою.

Новий авантюрно-насичений сюжет детективного роману 
присвячений не стільки діяльності елітного будинку розпусти, 
названого автором "Обитель грез", скільки несподіваним на-
слідком розкриття причетності до нього осіб, які, завершивши 
там роботу, із часом набули статусу добропорядних та поваж-
них членів суспільства. Отримавши по пошті повідомлення про 
насильницьку смерть господарки "Обители", п’ять колишніх, 
дуже дорогих повій не на жарт перелякались, оскільки не мо-
гли не зрозуміти, що наступним кроком вбивці буде розкриття 
їхнього минулого, а вже останнім – смерть. 

Повість "Точка отсчета – доктор Фауст" повертає читачів до 
тексту давно відомої трагедії Й. В. Гете та дає можливість зро-
зуміти, чому автор, відомий також як масон, присвятив роботі 
над твором майже все своє життя.
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175. Матола, В. Рівновага : поезії / Василь Мато-
ла. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 88 с.

Збірку склали поетичні мініатюри, які об’єднує авторський 
погляд на "вчора" і "нині", на зміни, що відбуваються у душі і 
в рідному місті. "Читаю, слухаю свій час," – пише В. Матола і 
це справді так.

176. Матола, М. Структура голосу : поезії / Матола 
Микола ; передм. Л. Повх. – Ужгород : Карпати, 2011. – 
376 с.

Це найповніша збірка поетичних творів М. Матоли, чиє 
життя обірвалося зовсім рано, у сорок літ, у 1993-му. Вже друга 
збірка віршів, знову нових, недрукованих або практично незна-
йомих широкому загалу, йде у світ, на жаль, без нього. Але най-
суттєвіше: написані у неймовірно несприятливі для української 
поезії застійні часи, вони вражають вдумливого уже нашого 
сучасника своєю актуальністю і співзвучністю сьогоднішніх 
інтелектуальних потрясінь у суспільстві, дивуючи його глибин-
ністю рядків, образністю, метафоричністю почуттів. Особливо 
це відчутно тоді, коли йдеться про те, що болить ровеснику лі-
ричного героя, його батькам, його предкам. Поет любив їх усіх 
безмежно, трепетно, до неможливості щиро, аж до оголеності 
й беззахисності душі.

177. Мейсарош, О. Чудернацькі голови на світі : 
[для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Олена Мейсарош ; 
худож. А. Шолтес. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 
24 с. : іл.

З давніх-давен люди прикрашають свої голови зачісками. 
Різними-прерізними. Залежно від статі, віку, вдачі, зовнішно-
сті, роботи. І навіть настрою. Зачіскою можна підкреслити або 
приховати певні риси обличчя, можна розсмішити або й дуже 
здивувати. Книжка-вірш "Чудернацькі голови на світі" – про 
чарівних дівчаток і симпатичних хлопчиків, які наробили собі 
оригінальні зачіски з рослин, квітів, листя або й просто приваб-
ливо уклали волосся, аби сподобатися один одному.

Вірш-зачіска спонукує бути спостережливими, винахідли-
вими, розкутими, самими собою, а головне – неповторними. 
І це прекрасно, що кожен із нас зі своїми фантазіями, мріями, 
примхами, адже саме в розмаїтті проявляється краса світу. 
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178. Мідянка, П. Вірші з поду : [поезії] / Мідянка Пет-
ро. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 192 с.

Це збірка раніше недрукованих поетичних текстів відо мого 
українського поета із Закарпаття П. Мідянки. Автор із певних 
причин не включав їх до попередніх збірок. Багато віршів на-
писані ще в студентські роки, крім тих, які були вміщені в того-
часних закарпатських газетах та молодіжних альманахах.

Елегійна настроєність викликана певними розчаруваннями в 
добу застою й відірваністю від культурних центрів. Вдумливий 
читач має змогу порівняти ранні й пізніші твори поета, зробити 
своєрідний екскурс у молодість "вісімдесятників", перейнятися 
неперехідністю поезії.

179. Мідянка, П. М. Марамороський розлом : по-
езії / Петро Мідянка ; передм. Н. Бедзір. – Ужгород : Кар-
пати, 2011. – 216 с.

Петро Мідянка народився, живе і працює у віддаленому гір-
ському селі на Закарпатті, а у його творах верховинський кос-
мос при родно й гармонійно вростає в європейський Всесвіт.

Це засвідчує і чергова збірка, яка увібрала як нові, так і твори 
попередніх років, представляючи читачеві майстра вишуканих 
віршованих форм, зокрема сонетів, у яких глибинний інтелект, 
духовна наповненість, естетичний експеримент модерності 
письма природно поєднується і синтезується із сакральністю і 
метафоризацією буднів і свят, з яких у контексті людства і ви-
ростає карпатський феномен П. Мідянки.

180. Між Карпатами і Татрами : цикл "Постаті". – 
Вип. 15 : Поезія В. Густі у словацькому перекладі В. Юрич-
кової / упоряд. та вступ. сл. Т. Ліхтей. – Ужгород : Поліграф-
центр "Ліра", 2011. – 56 с. – Текст слов., укр. мовами.

Черговий випуск серії, приурочений до 60-річчя відомого 
поета В. Густі.  Своєрідне вибране творів поета двома мовами 
та стаття Т. Ліхтей "В яблуневій заметілі" вперше досить широ-
ко презентує творчість ювіляра для читача, рідна мова якого – 
словацька.
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181. Між Карпатами і Татрами : цикл "Постаті". – 
Вип. 16 : Словацька поезія в перекладі Дмитра Креме-
ня / упоряд. Т. Ліхтей. – Ужгород : Полі графцентр "Ліра", 
2011. – 48 с. – Текст слов., укр. мовами.

Уродженець поліетнічного Закарпаття Дмитро Кремінь, ві-
домий український поет, публіцист, есеїст, лауреат Державної 
премії ім. Т. Шевченка, має у своєму творчому доробку немало 
перекладів – з болгарської, молдавської, польської, російської. 
Словацько-український поетичний діалог розпочався у Д. Кре-
меня ще в студенські ужгородські роки. Видання презентує 
вагомі добірки перекладі Д. Кременя з доробку визначних май-
стрів красного письментсва Словаччини – Яна Костки та Лю-
бомира Фелдека.

182. Між Карпатами і Татрами : Цикл "Постаті". – 
Вип. 17 : поезія Дмитра Кременя у словацькому перекла-
ді Валерії Юричкової / упоряд. та вступ. сл. Т. Ліхтей. – 
Ужгород : Полі графцентр "Ліра", 2011. – 64 с. – Текст укр., 
слов. мовами.

Визначний український поет Д. Кремінь здійснив чимало пе-
рекладів поетичних творів зі словацької мови. Тож своєрідним 
віддарунком йому і щедрим даром читачам сусідньої Словач-
чини стала публікація його чудових поезій словацькою у дво-
мовній антології творів поетів Карпатського регіону "Dvanásť" 
та пропонована добірка "Осінні яфини" у прочитанні науковця 
і перекладача з Пряшівського університету В. Юричкокої.

183. Молдован, О. Букет надій-сподівань : поезії / 
Оксана Молдован. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 
2011. – 96 с.

У своїй першій збірці автор намагається осягнути складний 
і багатогранний сучасний світ. Вона – вдумливий філософ, чуй-
ний лірик, залюблений у неповторність і красу рідного Закар-
паття, його працьовитих людей.
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184. Мулеса, В. Синіми берегами : поетичні етюди / 
Василь Мулеса ; вступ. сл. І. Філака. – Ужгород : Патент, 
2011. – 96 с.

Сьогодення – жорстоке і суєтне. Важкий хрест несе доро-
гою життя кожен праведник. Та хіба тільки сьогодні хрест той 
важкий? Так було завжди. Господь створив цей світ для своїх 
дітей! Та, на жаль, різні є діти у сім’ї. Одні народжуються, щоб 
примножити таланти, а інші закопують їх, обдираючи свого 
ближнього, позбавляючи його останньої свитини, аби тільки 
загарбати собі якомога більше. Та світ і прекрасний! Є в ньому 
дивна планета – Поезія! Світ поезії гасить суєту, жорстокість 
перетворює на любов... 

185. Новак, В. "Будь проклята война" : [поэзия] / Вла-
димир Новак. – Ужгород, 2011. – 52 с. – Текст рос. мовою.

Пропонована збірка – це п’яте російськомовне видання по-
ета, приурочене 70-й річниці початку Великої Вітчизняної вій-
ни і присвячене пам’яті жертв війн.

У більшості сюжетів – конкретні долі людей. Автор знайшов 
хвилюючі, щирі слова про безглуздість та жорстокість війн, про 
нічим не виправдані трагедії.

186. Панчук, Н. Двоє в багряному саду / Надія Пан-
чук. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 88 с. : іл.

Це перша прозова книга поетеси Н. Панчук.
Ядро збірки малої прози склали документальні новели про 

часи, живих свідчень яких залишається все менше. Місце дії – 
волинська частина Тернопільщини, де народилася авторка. 
Поки що непізнані доконечно закони людської пам’яті й творчої 
уяви підкидають деколи сюрпризи і авторам, і читачам. Проза 
написана в різний час – від кінця 60-х до початку 90-х років 
минулого століття, а також у нинішні дні.

Твори, що увійшли у книгу, об’єднує ліризм та самоіронія 
авторського погляду, документальна точність історичних дета-
лей, гранична стислість письма.

187. Пекар, О. Ішов лісом їжачок : [вірші для дітей 
дошк. та мол. шк. віку] / Олена Пекар ; [іл. К. Корокнай]. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 16 с. : іл.

Це друга книжка закарпатської поетеси адресована дітям. 
Книжка присвячена кмітливому їжачку, хитрунці Лисичці, 

грайливому Конику, допитливій та дбайливій Мишці-мамі, ку-
медному Песику, а також маленьким діточкам. І кожен із юних 
читачів знайде тут для себе героя, який йому сподобається.
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188. Пекар, О. Про кицю Маркізу : [для дітей дошк. 
та мол. шк. віку] / Олена Пекар ; [іл. А. Онисько]. – Ужго-
род : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 16 с. : іл.

Хто не любить смугастих, пухнастих, вусатих, хвостатих і 
просто добрих, ласкавих, чуйних чотирилапих друзів, які тебе 
розуміють і віддані тобі?!

Книжечка розповідає історію киці Маркізи, яка була вірним 
другом своїм господарям і врятувала їм життя.

189. Петровцій, І. Ю. Два Петровції : поезії / І. Ю. Пет -
ровцій, М. М. Петровцій. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 
200 с. – Текст укр., рос. мовами.

Авторів об’єднує не лише схожість прізвищ, але й місце на-
родження – Іршавщина, зачарування красою рідного краю та 
його мовою, генетичне вкорінення у рідну землю. 

190. Петровці-Кук, М. Закарпатський гомін : [пое-
зії] / М. Петровці-Кук. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 284 с. – 
Текст укр. та рос. мовами.

До п’ятої книгу поета увійшли як нові твори любовної та 
філософсько-громадянської поезії, так і окремі вірші з поперед-
ніх книг. Особливістю книги є те, що вона складається тільки з 
ліричних мініатюр, написаних українською та російською мо-
вами.

191. Пігуляк, М. М. Турлаш : вірші та повість-фен-
тезі / Микола Миколайович Пігуляк. – Ужгород : Карпати, 
2011. – 226 с.

Здається, ще нікого в житті не оминуло одвічне запитання: 
що залишимо після себе на цій святій і грішній землі? Що за-
лишимо своїм дітям у спадок? Дебютна збірка професій ного 
архітектора із м. Рахова сповнена глибоких роздумів і цікавих 
поетичних образів, часто втілених в іронічні й саркастичні ряд-
ки, – про нашу відповідальність перед синами і цілим поколін-
ням за здійснене і за те, що ми не зуміли здійснити.

Головне – бути чесними перед усім своїм родом, перед людь-
ми, а в кінцевому підсумку – перед історією і майбутнім.
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192. Повх, Л. Навздогін Вергілію : лірика / Лідія Пе-
трівна Повх. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 88 с.

У новій книзі поетеса продовжує тему філосо фії часу, про-
понує свої варіанти осмислення місця чоловіка і жінки, людини 
на отчій землі. Минуле і су часність у верлібрах поетеси поста-
ють як єдине ціле, що творить національну пам’ять і культуру.

192а. Повх, Л. Саламандра йде у мандри : вірші для 
дітей / Лідія Повх ; худож. оформл. М. Ходанич. – Ужго-
род : Карпати, 2011. – 80 с. : іл.

У книзі на юних читачів чекають веселі, кумедні історії з 
життя дітей та рідної природи. Авторка навчає любити свій 
край, сім’ю, друзів і школу, радіти життю, цінувати кожну непо-
вторну хвилинку дитинства. Твори цієї книжки – ненав’язливі 
педагогічні формули, що соціалізують дитину, розвиваючи її 
індивідуальні творчі задатки.

193. Поэтические шедевры XX века : субъективная 
антология лучшей зарубеж. поэзии : взгляд из центра 
Европы / сост. М. Рошко. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2011. – 164 с. : ил. – Текст рос. мовою.

Поезія – це завжди розмова про те, що хвилює кожну люди-
ну : про любов та ненависть, про життя і смерть, про дружбу 
та самотність. До пропонованої збірки увійшли ліричні вірші 
зарубіжних поетів. 

194. Раді, М. Г. Пригоди Петрика на Марсі : фан-
таст. оповід. / Марія Георгіївна Раді ; худож. оформл. : 
А. Брензович, В. Брензович. – Ужгород : Ужгород. міська 
друк., 2011. – 160 с. : іл.

Що таке фантастика? Невже це щось нереальне, нездійснен-
не? Зовсім ні, якщо уважно прочитати оповідання у пропоно-
ваній книжці.

Автор разом з головним героєм подорожують Всесвітом, 
знаходять вірних друзів, які дарують їм частинку свого недо-
сяжного Космосу.

Оригінальні ілюстрації до текстів не лише збагатять уяву 
юних читачів, а й змусять поринути у безмежність з малими та 
великими планетами.
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195. Скунць, П. Твори. Відпустка від життя : [Кн. 4] / 
Петро Скунць ; упорядкув. та підгот. текстів Н. Скунць ; 
передм. С. Федаки. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2011. – 216 с.

Спостерігати за новими гранями таланту непересічної осо-
бистості завжди цікаво і захоплююче. У даному виданні маємо 
щось подібне. Кожний текст тут сприймається як вірш, написа-
ний без рим і відчутної метрики, але таки більше за законами 
поезії, ніж прози: роз кута асоціативність, шалений темпоритм, 
багатозначні алего рії, ударна кінцівка. А головне – набагато 
вільніше ставлення до фабули і прототипів, ніж у прозі як такій. 
До цих творів визначного поета не мож на підходити як до істо-
ричного документа. Вони максимально суб’єктивні, емоційно 
насичені. Є тут дещо сказане суто заради красного слівця, бо у 
поезії без того просто неможливо.

196. Сопілка часу : до двадцятої річниці Незалеж-
ності України : [поезія] / твор. задум, [уклад.] В. К. Гребе-
нюк. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2011. – 88 с.

У збірнику представлені твори як відомих, так і малознаних 
сучасних українських поетів, котрі належать до Клубу україно-
мовних поетів сучасності. 

Для тих, хто цікавиться розвитком та тенденціями сучасної 
поезії та широкого читацького загалу.

197. Сорока, С. С. Живу тобою, Україно! : [поезії] / 
Софія Степанівна Сорока ; післяслово М. Федаки. – 
Ужгород : Ґражда, 2011. – 80 с.

Образ України, якою живе поетеса ви мальовується в її уяві 
і постає з її віршів – привабливий, ми лий, жаданий, затишний 
світ, у якому хочеться жити і твори ти. 

198. Софілканич, P. Штрихи до портрета : Кола 
піску. Пори року. На перехресті : [поезії] / Роза Іванів-
на Софілканич-Марусенко. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 
112 с.

Сучасний ліричний образ створює авторка на фоні нанесе-
них нею кіл на піску, пір року та доріг-перехресть.
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199. Станинець, Ю. І. Червона йонатаночка : виб-
рані твори / передм. Н. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 
2011. – 640 с. : іл.

До книги увійшли як публіковані раніше, так і твори, з яки-
ми читач зустрічається вперше, у яких Ю. Станинець вірний 
своїм творчим темам – відтворенню історії, побуту та духовно-
го життя закарпатського села, загостренню соціальних відно-
син, актуалізації питання національного самоусвідом лення та 
зародження української буржуазії кінця XIX – по чатку XX ст.

200. Темнов, М. Ю. Сады Хаоса : фан таст. роман : 
Кн. третья "Формула падения" / Михаил Юрьевич Тем-
нов. – Ужгород : Полиграфцентр "Лира", 2011. – 456 с. – 
Текст рос. мовою.

Пропонована книга завершує трилогію "Сады Хаоса". В ро-
мані автор шукає закономірності розвитку і наслідків діяльнос-
ті технократичної цивілізації, розпочаті у перших двох книгах.

У гострій динаміці, разом з героями роману, читач осмислює 
трагічну історію стародавнього Фаетону – стане свідком битви 
легіонів Великої Марсіанської Імперії в межигір’ї Померлих 
Надій, штурму воїнами-жрецями Темних світів храму Ші Тай, 
довідається про нові пригоди короля Атреса Торра на Марсі, 
його гладіаторські поєдинки, змову марсіанських жреців, буде 
присутній при загибелі Фаетона, космічних битвах і народжен-
ні нового світу.

У творі тісно переплетені наукова фантастика, фентезі, казка 
та детектив.

201. Товтин, В. Контрольний поцілунок : гумор і 
сатира / Володимир Товтин ; передм. Д. Федаки. – Ужго-
род : Ужгород. міська друк., 2011. – 304 с.

Влучний вислів і дотепний жарт, кому посмішка, а кому – 
колючка. Все це чекає на читача у гуморесках, усмішках, фей-
летонах, пародіях, жартівливих піснях.

Найчастіше у творах письменника зустрічаються іменники: 
бюрократи, злочинці, хапуги, жебраки, повії, безробітні тощо; 
дієслова: викривати, бичувати, вимітати, виводити, осуджува-
ти, ганьбити, висміювати, а також прислівники: нещадно, гнів-
но, рішуче, гостро, ущипливо і... дотепно. 
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202. У 77 державі : казки верховинців, записані Оле-
ною Мейсарош і Володимиром Фединишинцем / запис 
текстів та упорядкув. : В. Фединишинець, О. Мейсарош ; 
післяслово В. Фолтін. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2011. – 104 с. : іл.

Збірка казок містить казкові оповіді людей мальовничого 
верховин ського села Репинне Міжгірського району. Записи 
здійснено у 60-х роках XX століття. Тема тичний діапазон ка-
зок – класичний: від фантастичних, авантюрних до побутових.

203. Фесенко, В. Г. Батуринський шлях : іст. поема / 
Фесенко Віра Григорівна ; передм. С. Федаки. – Ужго-
род : Ґражда, 2011. – 188 с.

Центральною постат тю історичної поеми є образ Великого 
Гетьмана України Івана Степановича Мазепи, який, поклавши 
своє жит тя на вівтар служіння Україні, був і залишається од-
нією з найсуперечливіших постатей україн ської історії. Хай же 
гра долі Ясновельможного Гетьмана допоможе читачам глибше 
осмислити нашу історію і повірити, що настав час воскре сіння 
як для України, так і для українського ко зацького роду. І при 
цьому завжди пам’ятати на родну мудрість, що тільки "тому 
роду не буде пе реводу, в котрому браття милують згоду".

204. Фулитка, О. Г. Герої Казкового Замку : казки 
для дітей, їхніх мам, татусів, бабусь і дідусів / Оксана 
Григорівна Фулитка ; худ. оформл. Г. Ревери. – Ужгород : 
Карпати, 2011. – 80 с. : іл.

Нова книжка казок молодої літераторки – надзвичайно лі-
рична, тепла подорож маленького читача у світ пригод і неймо-
вірних зустрічей. А кожна зустріч – це відкриття і нові знання 
про природу і погоду, про те, як навчитися цінувати дружбу і 
родинне тепло, про джерела ввічливості, добра і зла, про те, як 
збуваються мрії.

205. Ходанич, П. Косіння трави : повість-есе, опові-
дання / Петро Ходанич. – Ужгород : TIMPANI, 2011. – 260 с.

У новій книзі письменник запропонував два ва ріанти опо-
віді про будні рідного краю останнього півстоліття – часів 
Радянської держави і становлен ня державності України. У 
автобіографічній повісті "Косіння трави" превалює конкретна 
дійсність з по казом процесу духовного становлення особистос-
ті митця. Її доповнюють три оповідання. У першому – людина, 
яка відстоювала радянську ідеологію, у другому – лісоруба, 
якого система витіснила на узбіччя життя, а в третьому – ви-
датного митця-філософа, якому довелося жити й творити на 
зламі попередніх епох.



72 

206. Хмелюк, В. Поезії. Малярство / Василь Хме-
люк ; передм. Т. Салиги. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 
280 с. ; іл. – (Серія Тараса Салиги "Роз сипані перли").

Українська інтелігенція перших десятиліть XX ст. (особли-
во в еміграції), що переживала хаос найріз номанітніших абсур-
дів – політичних, світоглядних, воєнних і т. п., шукаючи вихід 
із ситуації та бажа ючи хоч чимось прислужитись загальній 
справі, не гребувала нічим. В. Хмелюк перебував у безперерв-
ному творчому не спокої, його поетична й малярська лаборато-
рія пра цювала без перепочинку. За всіма розмаїтими хмелю-
ківськими "масками" відкривається незахищене об личчя болю 
вигнаної із рідної землі молодої людини, душа котрої ридала 
розпукою за духовним побрати мом, який не встиг прислужи-
тись Україні більше, як прислужився.

207. Час обрав нас / Облас. рада ветеранів України 
Закарпат. обл. ; авт.-упоряд. О. Г. Самойлович ; вступ. 
сл. О. Ледиди ; передм. І. Балоги. – Ужгород : Полі-
графцентр "Ліра", 176 с. : іл.

Видання включає нариси про ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, як воїнів регулярних армійських частин, так і доброволь-
ців партизанських загонів, доля яких пов’язана із Закарпаттям.

208. Чернилевский, И. Разделим пространство : 
стихи / Илья Чер ни лев ский. – Ужгород : Изд-во В. Падя-
ка, 2011. – 48 с. – Текст рос. мовою.

Перша книжка киянина І. Чернилев ського – це спроба сло-
вом виразити свій внутрішніий світ і своє ставлення до світу, 
що оточує нас. Крізь притаманне молодо сті різноголосся емо-
цій чуєш його зізнання: "... во мне звучит соната / Под тихий 
аккомпанемент огня...". І цьому віриш.

209. Чинилук, О. Мрія погідного ранку : [вірші] / 
Олекса Чинилук. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2011. – 28 с.

Збірка пропонує на розсуд читача дещо з ранньої поезії 
письменниці та поета Олександри Черпіти (творчий псевдонім 
Олекса Чини лук). Вона є автором трилогії "Галичина – terra 
incog nita", збірки "Краплинність часу".

Пропонована збірка містить вірші, що розкривають почуття 
юної дівчини. Автор, завдяки щирості своєї поезії, знаходить 
шлях до сердець читачів.
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210. Чорі, Ю. Нечувачоє місто : (драматичеські  
сценкы) / Юрій Чорі. – Ужгород, 2011. – 264 с. – Текст ру-
син. мовою.

Збірник містить 107 невеличких драма тичних сценок. Біль-
шість з яких розрахована на 2-3 діючі особи, і досить незначна 
кількість сценок вимагає 3-4 виконавців. Причому значно біль-
ше персонажів жіночих, ніж чоловічих.

Тематика збірника досить різноманітна. Тут є як дитячі 
усмішки, так і про вчителів, студентський гумор тощо. У всіх 
наведених сценках – гумористичний, повчальний фінал, який 
нагадує характерні народні усмішки краю. 

Сценки можуть бути використані як професійними актора-
ми в концертних програмах, так і учасниками шкільних само-
діяльних гуртків, клубів та будинків культури. 

211. Чорі, Ю. Привітання, поздоровлення, поба-
жання / Юрій Чорі. – Ужгород : ІВА, 2011. – 836 с.

Пропонований збірник розрахований на те, щоб кожен, хто 
бажає в компанії сказати свій тост, міг заздалегідь підібрати по-
трібний текст для виступу або за наведе ним зразком придумати 
щось своє. Подані у збірнику тексти привітань, поздоровлень 
і побажань не авторська ви гадка, а публіковані зразки, взяті зі 
сторінок закарпатських міських, районних та обласних газет.

212. Шип, Ю. Хто і що це? : загадки в чотири рядки з 
двома завданнями : [поезії для дітей дошк., мол. і серед. 
шк. віку] / Юрій Шип. – Ужгород : Патент, 2011. – 44 с. : іл.

Книжечка загадок тематично розмаїта за формою та зміс-
том: про людину, природу, рослини і тварини. Це спонукає 
до творчого мислення, розширює кругозір, поглиблює допит-
ливість, знання з літератури, географії та інших наук, виховує 
людяність, чесність, любов до Бога та ближнього, заохочує до 
інтелектуальної та фізичної діяльності.

213. Balla, D. K. Tejmozi / D. K. Balla. – Bp. : Magvető Kia-
dó, 2011. – 214 o.  – Текст угор. мовою.

Нова книга відомого закарпатського угорського письмен-
ника, поета, публіциста, лауреата премії ім. Аттіли Йожефа та 
премії ім. Ф. Потушняка Кароя Д. Балли.

Це видання – сімейна сага з розгалуженим і напруженим сю-
жетом, сюрреалістичними колізіями.
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214. Bartha, G. Jelen-lét 1991–2009 : rendszerváltástól 
korszakváltásig / Gusztáv Bartha. – Ungvár-Bp. : Intermix 
Kiadó, 2011. – 116 o. – Текст. угор. мовою.– (Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 210). 

Нова збірка відомого закарпатського угорського поета, пись-
менника Густава Барти вміщує п’єси, новели, сценарії, вірші, 
створені з 1991 до 2009 р. 

215. Ferenczi, T. Tölgyből gerincet : 70 vers a költő 
70. születésnapjára / Tihamér Ferenczi ; esszé Nagy Z. M. – 
Ungvár-Bp. : Intermix Kiadó, 2011. – 88 o. – (Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 212). – Текст угор. мовою.

Видання, приурочене 70-річчю від дня народження поета 
Тигомира Ференці, вміщує 70 віршів. Збірка складається з 3-х 
розділів, куди увійшли твори пейзажної та філософської ліри-
ки. Видання завершує есей Золтана Мігаля Нодя про творчість 
ювіляра.

216. Magyar népmesék = Угорські народні казки : 
[для дошк. та мол. шк. віку] / худож. М. Балог. – Ужгород : 
Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 52 с. : іл. – Текст угор. мовою.

До збірки увійшли угорські народні казки, серед яких – каз-
ки про тварин, чарівні казки, побутові. Їх із задоволенням про-
читають не тільки найменші читачі, але й дорослі.

217. Szalai, B. Mesevásár : (verses mesék iskolások-
nak) / Borbála Szalai. – Ungvár-Bp. : Intermix Kiadó, 2011. – 
84 o. – Текст угор. мовою.– (Kárpátaljai Magyar Köny-
vek 211).

Остання збірка віршованих казок відомої закарпатської 
угорської поетеси, лауреата премії ім. Ф. Потушняка Борбали 
Салаї (1926–2011) "Казковий ринок" – це ще один подарунок 
для дітей молодшого шкільного віку.
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Фольклор
218. Ворожкы осüйськых босоркань / зüбрав Ф. По-

тушняк ; ушорив И. Петровцій. – [Ужгород] ; Осüй, 2011. – 
524 с. – Текст укр. та русин. мовами.

Видання вміщує статті письменника та вченого Ф. Потушня-
ка (1910–1960), присвячені в основному народним віруванням 
та народній демонології нашого краю, що вперше були надру-
ковані у 40-х рр. минулого століття, а також окремі статті на 
літературну тематику.

Ці тексти обрамлюють вірші І. Петровція, тематично пов’я-
зані з народними повір’ями та заклинаннями.

219. Дрогальчук, Г. Методика збирання фолькло-
ру : порадник збирачам пісен. фольклору Закарпаття / 
Ганна Дрогальчук, Віталій Рац ; Облас. орг.-метод. центр 
культури. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2011. – 
36 с.

Дане методичне видання розроблено у рамках заходів щодо 
реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в Закарпат-
ській області на 2011–2015 рр. п. 13 (Рішення обласної ради 
від 16 грудня 2010 року № 63) і його метою є надання конкрет-
ної організаційно-методичної допомоги місцевим збирачам 
фольк лору Закарпаття. Воно стане у нагоді всім, хто цікавиться 
культурно-мистецькою спадщиною нашого народу.

Автори видання сподіваються на активізацію експедиційної 
роботи місцевих записувачів фольклору у пошуку, вивченні, 
збереженні пісенних і музичних творів, створення архівів на 
місцевому та обласному рівнях у друкованих та електронних 
носіях.

220. Тиховська, О. М. Українська народна чарівна 
казка : психоаналіт. аспект : монографія / Оксана Ми-
хайлівна Тиховська ; М-во освіти і науки, молоді та спор-
ту України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т", 
Каф. укр. л-ри ; переднє сл. В. Івашківа. – Ужгород : 
Ґражда, 2011. – 256 с.

У монографії вперше в українській фольклористиці проана-
лізовано семантику персонажів українських народних чарівних 
казок у контексті психоаналізу.
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Мовознавство.  
Мови народів області

221. Гостенчник, И. = Gostenčnik, I. Русско-словен-
ский и словенско-русский современный словарь = 
Rusko-slovenski in slovensko-ruski moderni slovar / 
Иван Гостенчник = Ivan Gostenčnik. – Ужгород : Карпати, 
2011. – 568 с.

Словник містить більше 34000 слів, сло восполучень. 
Адресований у першу чергу тим, хто вивчає російську та сло-

венську мову. Может бути корисним для перекладу нескладних 
текстів, допоможе туристам та підприємцям при спілкуванні. 
Для частини слів наводяться широко відомі сло восполучення, 
подаються міні мальні граматичні відомості.

222. Сюсько, М. З народного джерела: карпатоукр. 
зоонімікон у контексті ін. слов’ян. (і неслов’ян.) мов : мо-
нографія / Михайло Сюсько ; Мукачів. держ. ун-т. – Ужго-
род : Ґражда, 2011. – 272 с.

Видання присвячене актуальній проблемі сучасної мово-
знавчої науки – специфіці народної, чи реальної, зоонімії. 
Дослідження є, по суті, першою спробою комплексного опра-
цювання сучасного українського зоонімікону як системного 
утворення, з огляду на що й цей клас онімів потребує докладної 
наукової інтерпрета ції. На багатьох прикладах як особливих 
фрагментах функціо нального вияву мови в пропонованій праці 
простежується, так би мовити, матеріалізація онімних одиниць 
(зоонімів) на функ ціональному рівні.

Монографія виконана на зоонімійному матеріалі, зібрано-
му автором одноосібно упродовж 1975–1981 pp. більш ніж 
у 118 се лах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської і 
Чернівець кої областей, а також з урахуванням відповідних да-
них, по черпнутих з різних друкованих джерел (лексикографіч-
ні пра ці, фольклорні, етнографічні та інші матеріали).
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223. Чучка, П. П. Слов’янські особові імена україн-
ців : іст.-етимолог. слов. / Павло Павлович Чучка ; ДВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т" – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2011. – 432 с.

Пропонована праця становить доступний виклад історії осо-
бових імен українців та їх предків з посиленою увагою до імен 
давніших часів, за яких особові імена слов’янського походжен-
ня кількісно ще переважали над іме нами чужомовними, тоб-
то запозиченими з інших мов, передусім із давньо єврейської, 
давньогрецької, латинської та західноєвропейських, а також із 
числа радянських заідеологізованих утворень.

РЕЛІГІя
224. Алмашій, М. Святий Миколай у Доробрато-

ві / Михайло Алмашій, Оксана Розман ; Мукачів. греко-
катол. єпархія ; Греко-катол. церков. громада с. Доро-
братово. – Ужгород, 2011. – 186 с.

Книжка розповідає про урочистості, що відбулися в серп-
ні 2010 р. в Доробратові та пов’язані з перевезенням ча стини 
святих мощей чудотворця Миколая із м. Барі (Італія) в Свято-
Миколаївську Доробратівську церкву. Видруковані та кож ма-
теріали літературно-творчого та образотворчого кон курсів на 
тему "Святий Миколай-Чудотворець".

225. Василий (Пронин), архимандрит. Собрание 
тру дов. Т. ІІІ : Палеолит Чернецкой Горы. Мукачево 
1989 / Укр. Православ. церква, Мукач. православ. єпар-
хія, Богослов.-ист. науч.-исслед. центр. им. Архимандри-
та Василия (Пронина) ; дешифровка рукописей, общая 
ред. и сост. А. Монича. – Ужгород : Патент, 2011. – 512 с. : 
ил. – Текст рос. мовою.

"Палеоліт Чернечої Гори" видається вперше. Думки та ши-
рока ерудиція, які отець Василій виклав у цій праці, стосуються 
не лише археології, але й Біблії, історії, географії, математи-
ки, філосо фії, богослів’я, іконопису, літератури та інших сфер 
гумані тарних і точних наук.

Археологічна праця отця Василія буде цікавою, перш за все, 
археологам, вченим, богословам, студентам, аспірантам, ві-
руючим людям і всім, хто цікавиться науково-богословським 
життям Право славної Церкви на Закарпатті в XX ст.
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226. Бачити Боже творіння новими очима : моли-
товник-требник за збереження довкілля / уклад. : М. Бі-
ланич, О. Бокотей. – 2-е вид. – Ужгород, 2011. – 102 с.

У виданні зроблена спроба зібрати частину молитов, псал-
мів, біблійних та літургійних текстів, молебнів, що стосуються 
відповідальності за створіння – природу.

Ці духовні тексти будуть корисними для розвитку христи-
янської екологічної свідомості та стануть у нагоді суспільному 
руху за збереження довкілля.

Молитовник-требник допоможе людям доброї волі йти у 
вір ному напрямку на шляху відповідальності за створіння.

227. Із темряви до світла : історія життя колишньо-
го православ. священика Теодора Попеску. – Ужгород, 
2011. – 104 с.

Видання знайомить читача із дивовижною істо рією життя 
отця Теодора Попеску. Свідчення цього благочестивого чоло-
віка не втратило своєї значущості й сили і до нині, істини, які 
Бог відкриває через Євангеліє і які таким дивовижним чином 
віднайшов для себе та про повідував Т. Попеску.

Історія життя Т. Попеску є свідченням діючої сили Слова і 
Духа, здатної просвітлити затьмарену гріхом душу.

228. Хватит ли мне этой жизни на покаяние : жизне-
описание подвижника благочестия архимандрита Васи-
лия (Пронина) (08.09.1911–05.01.1997) / Укр. Православ. 
Церковь, Мукачев. Православ. Епархия, Богослов.-ист. 
науч.-исследовательский центр им. Архимандрита Ва-
силия (Пронина) ; сост. А. Монич. – Ужгород : Карпаты, 
2011. – 158 с. : ил. – Текст рос. мовою.

У книзі викладено обширний життєпис відомого подвиж-
ника благочестя Православної Церкви на Закарпатті ХХ ст., 
духівника Мукачівського Свято-Миколаївського жіночого мо-
настиря, богослова і вченого архімандрита Василія (в миру Во-
лодимира Васильовича Проніна).

Багато архівних документів, спогадів, історій і листів публі-
куються вперше. 

Книга буде корисною для всіх, хто цікавиться аскетичним 
життям Православної Церкви на Закарпатті, студентам, вче-
ним, богословам, священослужителям та віруючим людям.
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229. Shestak, E. = Шестак, Е. Divorce and remarriage 
in the Orthodox Churches of the tradition of Kyiv = Роз-
лучення і другий шлюб у Православних Церквах 
Київської Традиції : монографія / Едуард Шестак ; 
International theological institute catholic school of theology. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2011. – 320 с. – Текст 
англ. мовою.

У науковій праці досліджується проблематика розлучення 
і другого шлюбу у Православних Церквах Київської Тради-
ції, розвиток цієї практики та її богословське обгрунтування. 
Дослідження розглядає шлюби християн (у вдівстві та після 
розлучення) спершу у вченні Візантійської Церкви та згодом 
у Православних Церквах Київської Традиції через призму 
глибоко го богословського змісту першого християнського по-
дружжя. У досліджен ні використано джерела та монографії, 
що включають твори святих Отців, трактати відомих Право-
славних і Католицьких богословів, історичні доку менти Ки-
ївської Митрополії, а також законодавчі Римські, Візантійські 
та Російські імперські збірники, які стосуються тематики по-
дружжя, розлучен ня та другого шлюбу. Праця має цінність як 
теоретичне дослідження, а та кож покликана стати практичним 
інструментом у здійсненні екуменічного діалогу між Католиць-
кою Церквою та Православними Церквами в Україні.

Ця книга буде цікавою для семінаристів, богословів, 
священнослужи телів, а також усіх, хто цікавиться питаннями 
подружжя та розлучення у східній церковній традиції.

МОРАЛЬнЕ ТА  
ЕСТЕТичнЕ ВиХОВАння

230. Алмашій, А. С. Життя і мудрість : зб. вибр. фі-
лософ. ст. останнього періоду / Андрій Степанович Ал-
машій. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 96 с.

Статті, запропоновані читачеві в збірці, об’єднує ідея вдо-
ско налення і розвитку людської духовності, моралі, інтелекту 
в наш складний час. Нехай думки, висловлені в статтях, сти-
мулюють ро звиток власної думки, роздумів читача над проб-
лемами на шого непростого життя, нехай спрямовують Вас до 
пошуку шляхів і способів поліпшення нашого недосконалого 
соціального світу, вдосконалення тих цінностей, на яких ґрун-
тується наше складне і напружене життя.
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231. Могорита, М. Добре світло й тіні : публіцист. 
роздуми / Михайло Могорита. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 
200 с. : іл.

Автор іде до читача зі своїми прагненнями до уникнення 
остаточного духовного спустошення народу, застерігає щодо 
тенденції падіння ціни людського життя, яке спостерігається 
особливо в останні роки. 

БІБЛІОГРАФІя
232-235. Закарпаття на сторінках преси : бібліогр. 

покажч. за …. кв. 2011 р. / Закарпат. облас. універс. наук. 
б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : О. В. Малинич, М. П. Са-
мусь ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2011. 

І кв. – 52 с.
ІІ кв. – 42 с.
ІІІ кв. – 52 с.
ІV кв. – 68 с.

У чотирьох випусках покажчика представ лено бібліографіч-
ні описи газетно-журнальних статтей, що відо бра  жають наш 
край на сторінках обласних, районних, за гально державних 
видань протягом 2010 р. Описи систематизовано за галузями 
знань. У покажчику за ІV кв. вміщено довідковий апарат до 
усіх чотирьох випусків.

236. Історіограф Дмитро Данилюк : біобібліогр. 
покажч. / уклад. Л. О. Іль ченко ; біограф. нарис : М. Ве-
геш, В. Ілько, М. Олашин. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 
2011. – 200 с. : іл. – (Серія "Вчені Ужгородського націо-
нального університету").

Біобібліографічний покажчик фіксує здобутки наукової, 
викладацької, методичної, громадської діяльності професо-
ра, доктора історичних наук Д. Данилюка. Видається з нагоди 
70-річчя від дня народження вченого, удостоєного почесного 
звання "Заслужений професор УжНУ" та інших державних на-
город. 

Бібліографічні описи охоплюють праці історика за період 
з 1964 до 2011 р. та публікації про його життєвий та творчий 
шлях. 

Видання адресоване науковцям, студентам-історикам та 
всім, хто цікавиться історією.
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237. Книга Закарпаття : Анотований каталог ви-
дань 2010 року : (З фондів Закарпатської обласної 
універсальної наукової бібліо теки) / Закарпат. облас. 
універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. 
Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2011. – 96 с. : 
іл.

Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу 
друковану продукцію, що протягом 2010 р. вийшли на Закар-
патті. До кожної анотації додається репродукція обкладинки 
анотованої книги. 

Каталог формується з надходжень обов’язкового примірни-
ка видань до ЗОУНБ як центральної книго збірні регіону.

Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закар-
патті та в Украї ні, представників органів державної влади та 
управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, 
книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, на-
уковців, студентів тощо.

238. Юрій Керекеш : до 90-річчя від дня народж. : 
бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облас. держ. 
адмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : 
М. Б. Бадида, О. А. Канюка ; передм. П. Ходанича ; ред. 
Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : 
Вид-во В. Падяка, 2011. – 76 с. : іл. – (Корифеї Закарпат-
тя: бібліографія).

Бібліографічний покажчик “Юрій Керекеш” (до 90-річчя від 
дня народження) – шостий у серії “Корифеї Закарпаття: бібліо-
графія”, яка представляє матеріали про життя і творчість най-
більш відомих письменників нашого краю.

У даному покажчику подано бібліографічні описи, що охоп-
лють період з 1940 до 2010 р. Представлений матеріал репре-
зентує різні грані творчості письменника і перекладача та літе-
ратуру про його життя і творчість.

Видання адресоване дослідникам творчості Ю. Ю. Кереке-
ша, працівникам бібліотек, студентам-філологам та всім, кого 
цікавить життя і творчість письменника.
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д О д АТ К и

БУКЛЕТи 2011 РОКУ
239. Батьківщина пахне хлібом : з досвіду роботи б-ки-філії с. Піст-

рялово Мукачів. ЦБС / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потуш-
няка ; уклад. Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2011. – 
8 с. : іл.

240. Бібліотеки Закарпаття в дзеркалі статистики. Рік 2010 : стат. 
табл. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка, Закарпат. облас. б-ка для 
дітей та юнацтва. – Ужгород, 2011. – 52 с. + табл.

241. Бібліотеки Закарпаття в дзеркалі статистики. Рік 2011 / За-
карпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. :  Л. З. Гри-
гаш, В. Д. Чіка. – Ужгород, 2011. – Б. м. + табл. + діагр.

242. Бібліотеки Закарпаття – дітям та юнацтву : цифри і факти : 
інформ. бюл. – Вип. IV. / Закарпат. облас. б-ка для дітей та юнацтва ; 
автори : І. М. Хмара, Т. М. Вудмаска ; ред. О. М. Горкій ; відп. за вип. 
В. Д. Чіка. – Ужгород, 2011. – 48 с.

243. Бібліотеки Закарпаття для дітей : цифри і факти : інформ. 
бюл. – Вип. ІV / Закарпат. облас. б-ка для дітей та юнацтва ;  автори і 
уклад. :  І. М. Хмара, Т. М. Вудмаска ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 
2011. – 48 с. : іл.

244. Бібліотеки Ужгородської ЦРБС в дзеркалі статистики. Рік 
2010 : стат. табл. / Ужгород. РЦБС ; уклад. Е. А. Бодак ; відп. за вип. 
В. Н. Валієва. – Тийглаш, 2011. – 28 с. + табл.

245. Василь Густі : до 60-річчя від дня народж. / Закарпат. облас. 
держ. адмін., Упр. культури облдержадмін., Закарпат. орг. нац. спілки 
письм. України. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 6 с. : іл. – Буклет.

246-248. Виноградівщина на сторінках періодики : бібліогр. покажч.  
за … 2011 р. / Виноградів. ЦРБ ; уклад. Л. С. Вовканич ; відп. за вип. 
К. Г. Вашкеба. – Виноградів : [б. в.], 2011. 

І кв. – 32 с.
ІІ кв. – 32 с.
ІІІ кв. – 32 с.

249. “… вирватись і малювати Всесвіт усією палітрою кольо-
рів…” : клуб літ. дебютів “Нові імена” / Закарпат. облас. універс. наук. 
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б-ка ім. Ф. Потушняка ; Від. худож. л-ри ; уклад. : Н. О. Во лошина, 
Н. М. Панчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2011. – 24 с. : порт.

250. Відомі люди Перечинщини : довідк.-біогр. вид. / Переч. центр. 
район. б-ка ; відп. за вип. Л. М. Герцег. – Перечин : [б. в.], 2011. – 44 с.

251. Вісник виставки-ярмарку «Книга-фест – 2011» : зб. матеріа-
лів / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. 
наук. б-ка [та ін.]; уклад. Н. М. Яблонська ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Уж-
город : [б. в.], 2011. – 62 с. : кол. іл.

252. Воловеччина на сторінках преси : бібліогр. покажч. за 2010 
рік / Волов. район. б-ка для до рослих ; відп. за вип. В. А. Шугаєва ; уклад. 
М. І. Ковач. – Воловець : [б. в.], 2011. – 112 с.

253. Гізелла Дравої – видатний педагог = Drávai Gizella – а pe-
da gógus : до 100-річчя від дня народж. = születésének 100. évfordulója 
tiszteletére : метод.-бібліогр. матеріали = módszer tani és bibliográfiai 
segédanyag / Закарпат. облас. універс. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. л-ри 
інозем. мовами ; уклад. : І. М. Горват, К. П. Контрош. – Ужгород, 2011. – 
48 с. – Текст, угор. та укр. мовами. – (Kárpátaljai Magyar Bibliográfiai Adattár 
5.) 

254. Гомін минувшини / Волов. район. б-ка для дорослих ; уклад. 
В. А. Шугаєва ; відп. за вип. В. А. Шугаєва. – Воловець : [б. в.], 2011. – 45 с.

255. «Екокраєзнавство – особливий напрямок діяльності бібліо-
тек» : (примір. форми популяризації док. на дану тематику) / Мукачів. 
МЦБ ім. О. Духновича, Сектор краєзн. л-ри ; відп. за вип. О. А. Стадник ; 
уклад. Т. М. Туряниця. – Мукачево : [б. в.], 2011. – 16 с. 

256.  «Єдина на всю Україну» : інформ-проспект / Мукачів. МЦБ 
ім. О. Духновича, Інтернет-центр / матеріал підгот. М. П. Фаринич ; відп. 
за вип. О. А. Стадник. – Мукачево : [б. в.], 2011. – 26 с.

257. З Україною в серці, і в серці її : метод.-бібліогр. матеріали до 
20-ї річниці з Дня незалежності України / Тячів. ЦРБ, Метод. від.; уклад.  
H. К. Нодь ; відп. за вип. І. С. Ключкей. – Тячів : [б. в.], 2011. – 32 с. : іл.

258. Зіллюся з серцем народу : (метод.-бібліогр. матеріали до  
130-річчя від дня народж. М. Підгірянки) / Переч. центр. район. б-ка ; 
відп. за вип. Л. М. Герцег ; уклад. : М. І. Кость, М. М. Коростельова. – Пе-
речин : [б. в.], 2011. – 24 с. : фото.

259. І. Франко – мов рух стихії, що творить в нас і серед нас : 
метод.-бібліогр. матеріали до 155-річчя від дня народж. І. Я. Франка / 
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Тячів. ЦРБ, Метод. від. ; уклад. H. К. Нодь ; відп. за вип. І. C. Ключкей. – 
Тячів : [б. в.], 2011. – 40 с. : іл.

260. Інноваційні форми роботи в діяльності бібліотек : метод. ма-
теріали на допомогу бібліотеч. працівникам / Виноградів. ЦРБ, Метод.-
бібліогр. та інформ. від. ; матеріали підгот. : М. Ф. Хромей, М. В. Маруш-
ка ; відп. за вип. К. Г. Вашкеба. – Виноградів : [б. в.], 2011. – 19 с. 

261. Іршавщина на сторінках періодики : бібліогр. покажч. за І кв. 
2011 р. / Іршав. ЦРБ ; уклад. М. М. Матішинець ; відп. за вип. О. І. Вороб-
канич. – Іршава : [б. в.], 2011. – 22 с.

262. Історія дерев’яної церкви, яка затаїлась на пагорбі, у ви-
нятково гарному місці Покрови Пречистої Богородиці села Костри-
но, що на Великоберезнянщині / Кострин. сіл. б-ка ; матеріал підгот. 
Т. М. Заяць. – [Б. м.] : [б. в.]. – 2011. – 10 с. : іл.

263. Календар знаменних та пам’ятних дат Виноградівщини на 
2011 рік / Виноградів. ЦРБ ; уклад. Л. С. Вовканич ; відп. за вип. К. Г. Ваш-
кеба. – Виноградів : [б. в.], 2011. – 58 с.

264. Календар знаменних та пам’ятних дат на 2012 рік / Виногра-
дів. РЦБС, Метод. від. ; уклад. М. Ф. Хромей ; відп. за вип. К. Г. Вашке-
ба. – Виноградів : [б. в.], 2011. – 35 с.

265. Календар краєзнавчих знаменних та пам’ят них дат Іршав-
щини на 2012 рік : реком. бібліогр. посіб. / Іршав. ЦРБ ; уклад. М. М. Ма-
тішинець ; відп. за вип. А. І. Лакатош. – Іршава : [б. в.], 2011. – 44 с.

266. Календар пам’ятних дат м. Мукачева на 2012 рік / Мукачів. 
МЦБ ім. О. Духновича, Сектор краєзн. л-ри / уклад. Т. М. Туряниця ; відп. 
за вип. О. А. Стадник. – Мукачево : [б. в.], 2011. – 38 с.

267. Ковач, Д. Данило Ковач : Сонце [Образотворчий матеріал] / 
Д. Ковач ;  вступ. сл. Ок. Гаврош. – [Ужгород], [2011]. – 4 с. – Буклет.

268. Краєзнавчі фонди та ДБА: стан, проблеми, перспективи роз-
витку : облас. соціол., дослідж. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка 
ім. Ф. Потушняка ; матеріал підгот. В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Гри-
гаш. – Ужгород, 2011. – 40 с. + табл.

269. Кращі напрацювання бібліотеки : з досвіду роботи б-ки-
філії с. Чепа / Виноградів. ЦРБ, Метод. від. ЦРБ ; уклад. М. І. Маган ; 
відп. за вип. К. Г. Вашкеба. – Виноградів : [б. в.], 2011. – 12 с. : іл.

270. Культура і мистецтво Закарпаття у 2010 році : матеріали до 
підсумк. колегії / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; відп. за вип. 
І. І. Канюка. – Ужгород, 2011. – 94 с. + табл.
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271. Мандруємо дорогами чарівних казок :  зб. сценаріїв : (з досві-
ду роботи ляльк. міні-театру «Теремок» / Закарпат. облас. б-ка для дітей 
та юнацтва ;  уклад. Т. М. Шестопалова ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужго-
род, 2011. – 28 с.

272. На крилах фантазії : реком. список л-ри для підлітків 10-15 ро-
ків / Закарпат. облаc. б-ка для дітей та юнацтва ; відп. за вип. В. Д. Чіка ; 
уклад. В. М. Чащина. – Ужгород : [б. в.], 2011. – 20 с. : кол. іл. 

273. Міжгірщина на сторінках періодичних видань : бібліогр. по-
кажч. за І кв. 2011 р. / Міжгір. ЦРБ ; уклад. Т. І. Станкевічус ; відп. за вип. 
Н. І. Бубич. – Міжгір’я : [б. в.], 2011. – 15 с.

274. Нодь Золтан Мігаль – прозаїк та поет = Nagy Zoltán Mihály – 
a prózaíró és költő : бібліогр. покажч. = bibliográfiai mutató : до 60-річчя 
від дня народж. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; Від. л-ри інозем. 
мовами ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; уклад. М. Б. Бадида, І. М. Горват ; 
Є. Й. Слуцька. – Ужгород : [б. в.], 2011. – 15 с. : кол. іл. – Текст укр., угор. 
мовами.

275. Організація управління бібліотеками: інноваційні напрями : 
матеріали облас. шк. керівника, 4-5 лип. 2011 р. / Закарпат. облас. уні-
верс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; Наук.-метод. від. ; уклад. В. Г. Лехцер ; 
відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2011. – 76 с. : іл. + табл. – (Серія 
«Бібліо-клас»).

276-277. Перечинщина на сторінках преси : бібліогр. покажч. 
за … 2011 р. / Перечин. ЦРБ ; уклад. Т. Г. Константинова ; відп. за вип. 
Л. М. Герцег. – Перечин : [б. в.], 2011. 

І півріччя. – 16 с.;
ІІ півріччя. – 28 с.

278. План організаційної та методичної роботи початкових спе-
ціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 
виховання) Закарпатської області на 2011/2012 навчальний рік / Ме-
тод. кабінет по мистец. навч. закладах при Упр. культури Закарпат. об-
лас. держ. адмін. – Ужгород : [б. і.], [2011]. – 28 с. + Табл.

279. Подорож у Виноградів / уклад. Л. Алексеєнко ; фото К. Смут-
ка. – Ужгород : Патент, [2011]. – 17 с. : іл. – Буклет.

280. Робота бібліотек по формуванню здорового способу жит-
тя : метод. рек. / Великоберезнян. ЦРБ ; матеріал підгот. Т. В. Лазорець ; 
відп. за вип. О. Ю. Костенко. – В. Березний : [б. в.], 2011. – 12 с.

281. 7 природних див Закарпаття / уклад. Л. Алексеєнко ; фото : 
К. Смутко, П. Лях. – Ужгород : Патент, [2011]. – 24 с. : іл. – Буклет.
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282. Софія Малильо: «Моя душа так прагне одкровення…» : 
метод.-бібліогр. матеріали до 85-річчя від дня народж. поетеси / Мука-
чів. МЦБ ім. О. Духновича, Сектор краєзн. л-ри / уклад. Т. М. Туряниця ; 
відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево : [б. в.], 2011. – 61 с.

283. Тернівському міжшкільному навчально-ви роб ничому ком-
бінату – 30 років. – Ужгород : Ужгород. міська друк., [2011]. – 12 с. : іл. – 
Буклет.

284. Тячівщина в іменах : довід.-бібліогр. вид. / Тячів. ЦРБ, Довід.-
бібліогр. від. ; уклад. Г. П. Волос ; відп. за вип. І. С. Ключкей. – Тячів : 
[б. в.], 2011. – 44 с. : іл.

285. У нас в бібліотеках... : інформ. бюл. за матеріалами звітів пу-
бліч. б-к Закарпаття за 2010 рік / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка, 
Наук.-метод. від. ; матеріал підгот. : О. М. Дзуровчик, Н. М. Панчук, 
Н. М. Яблонська ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2011. – 60 с. : іл. 
+ діагр.

286. У нас в бібліотеках Міжгірської ЦБС : інформ. бюл. / Міжгір. 
ЦРБ ; матеріал підгот. Н. П. Биба ; відп. за вип. Н. І. Бубич. – Міжгір’я : 
[б. в.], 2011. – 18 с. : іл.

287. Фаховий блокнот : метод. рек., поради / Закарпат. облас. б-ка 
для дітей та юнацтва ;  уклад. :  І. М. Палаташ, А. В. Вайда ; відп. за вип. 
В. Д. Чіка. – Ужгород, 2011. – 24 с.

288. Цілий світ живе у кожнім її слові : метод.-бібліогр. матеріали 
до 140-річчя від дня народж. Л. Українки (1871–1913) / Тячів. ЦРБ, Метод. 
від. ; уклад. : Н. К. Нодь, Л. М. Патяник ; відп. за вип. І. С. Ключкей. – Тя-
чів : [б. в.], 2011. – 32 с. : іл

289. Чорнобиль: рана віком у 25 років : метод.-бібліогр. матеріа-
ли до 25-річниці Чорнобил. трагедії / Мукачів. МЦБ ім. О. Духновича ; 
уклад. В. В. Анталик ; відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево : [б. в.], 
2011. – 48 с.

290. «Я слави не бажав…» : метод.-бібліогр. матеріал до 140-річчя 
від дня народж. Богдана Лепкого / Закарпат. облас. б-ка для дітей та 
юнацтва ;  автори і уклад. :  Л. С. Горай, І. М. Палаташ ; відп. за вип. 
В. Д. Чіка. – Ужгород, 2011. – 32 с.

291. Honismereti naptár nevezetes és emlékezetes dátumokról / 
Nagyszőlősi központi járási könyvtár ; уклад. : Г. Й. Меланчук ; відп. за вип. 
К. Г. Вашкеба. – Nagyszőlős : [б. в.], 2011. – 68 с. : іл. – Текст угор. мовою.
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ВидАння, ЩО ПРОдОВЖУюТЬСя

292-293. Бібліотечка позашкільника.  / Упр. освіти і науки Закарпат. 
обл. держ. адмін., Закарпат. обл. еколого-натураліст. центр учнів. моло-
ді ; [редкол. : О. В. Геревич та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. 

Вип. 11. – 158 с.
Вип. 14 . – 76 с. : іл.

294. Бюлетень громадської ради при Закарпатській ОДА. – 
№ 2-3. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2011. – 122 с. : іл.

295. Інформаційний бюлетень. – № 22 / Від. у справах національ-
ностей Закарпат. облас. держ. адмін., Центр культур нац. меншин За-
карпаття ; редкол. : Ю. І. Гузинець [та ін.] ; відп. за вип. : С. І. Ігнатович, 
М. Ю. Дудаш. – Ужгород, 2011. – 70 с.

296. Історичний часопис з богемістики і словакістики. – Вип. 1 : 
Матеріали наукових читань «Томаш Масарик – видатний учений, полі-
тик та державний діяч» (Ужгород, 21 груд. 2010 р.) / М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», 
Центр іст. студій з богемістики і словакістики ; упоряд. :  І. М. Ліхтей, 
І. О. Шні цер ; редкол. : М. М. Вегеш, [та ін.]. – Ужгород : Поліграфцентр 
«Ліра», 2011. – 168 с.

297. Карпатика. – Вип. 40 / М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ін-т карпатознав-
ства ; редкол. : М. М. Вегеш [та ін.]. – Ужгород, 2011. – 336 с. : іл.

298. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Еконо-
міка. – Вип. 32 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; ред-
кол. : В. П. Мікловда [та ін.]. – Ужгород, 2011. – 290 с.

299-302. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : 
Еконо міка. – Спецвип. 33. / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни,  Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т» ; редкол. : В. П. Мік-
ловда [та ін.]. – Ужгород, 2011. 

Ч. 1. – 314 с.
Ч. 2. – 238 с.
Ч. 3. – 224 с.
Ч. 4. – 152 с.

303. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Істо-
рія. – Вип. 27 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. 
вищ. на вч. заклад «Ужгород. нац. ун-т» ; редкол. : М. М. Вегеш (голова) 
[та ін.]. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – 368 с.
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304-305. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фі-
зика / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. : В. Різак 
[та ін.]. – Ужгород, 2011. 

Вип. 29. – 292 с.
Вип. 30. – 344 с.

306-308. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фі-
лологія. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки, молоді та спор-
ту  України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т» ; редкол. : 
Ю. М. Бідзіля [та ін.]. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011.

Вип. 24 : Присвяч. 90-річчю від дня народж. Й. О. Дзендзелівського. – 
252 с.

Вип. 25. – 236 с.
Вип. 26. – 256 с.

309-310. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : 
Хімія : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т» ; редкол. : С. Ю. Чундак 
[та ін.]. – Ужгород, 2011. 

Вип. 25 (№ 1). – 130 с.
Вип. 26 (№ 2). – 128 с.

311. Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – 
Вип. XI / Закарпат. краєзн. музей ; відп. за вип. В. Шеба ; редкол. : 
Й. В. Кобаль [та ін.]. – Ужгород : ІВА, 2011. – 296 с. 

312. Геополітика України: історія і сучасність. – Вип. 6  : Підвищення 
якості освіти в університетах : матеріали міжнар. наук. конф. : Ужгород 
(Україна) – Кошице (Словацька Республіка) : 25-27 берез. 2011 р. : спец. 
вип. зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, За-
карпат. держ. ун-т, ННІ євроінтеграц. дослідж., Братислав. екон. ун-т. ; 
відп. ред. О. С. Передрій. – Ужгород, 2011. – 446. – Текст. укр., слов. мо-
вами.

313. Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. – 
Вип. 9 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. 
заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т романо-герман. філол. ; редкол. : П. Ли-
занець [та ін.]. – Ужгород, 2011. – 637 с.

314-315. Сучасні проблеми мовознавства та літературознав-
ства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т» ; відп. ред. І. В. Сабадош. – 
Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. 

Вип. 15. – 402 с.
Вип. 16. – 420 с.
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316. Acta Beregsasiensis : A II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola tudományos évkönyve = Наук. вісн. Закарпат. угор. ін-ту ім. Ф. Ра-
коці II = A Scholarly Annual of Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian 
Institute. – X. évfolyam, 1. kötet = Т. X, № 1 = V. X, № 1. – [Ужгород : Полі-
Прінт], 2011. – 224 о. – Текст угор. мовою.

317. Geopolitics of Ukraine: history and modern times : collection 
of scientific papers. Issue 5 : Efficiency of transborder cooperation via 
international monitoring and coordination of activities of national subjects : 
proceedings of international scientific-practical conference (Uzhgorod, April 
8-9, 2011) / Ministry of education, youth and sport of Ukraine, Transcarpathian 
state university institute for transfrontier cooperation. – Uzhgorod, 2011. – 
299 p. – Текст англ. мовою.

318. Studia slovakistika. – Вип. 11 : Елімінація мовних бар’єрів = Tli-
mi nácia jazykovej bariéry / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. у-нт» ; упоряд. та відп. 
ред. : С. М. Пахомова, Я. Джоґаник. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2011. – 464 с. – Текст укр. та слов. мовами.
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ЛІТЕРАТУРА З КАРПАТОЗнАВСТВА, 
ЩО ВиЙШЛА ЗА МЕЖАМи ОБЛАСТІ

319. In memoriam István Udvari (1950–2005) : мате-
риалы конф. памяти Иштвана Удвари (Ниредьхаза, 25-
26 мая 2010 г.) : А 2010. május 25-26-i nyíregyházi emlék-
konferencia anyaga / под ред. А. Золтана = szerkesztette 
A. Zoltán. – Nyíregyháza, 2011. –  408 о. – Studia Ukrainica 
et Rusinica Nyíregyháziensia 28. – Текст рос., укр., русин., 
пол. мовами.

25-26 травня 2010 р. кафедра української та русинської філо-
логії Ніредьгазької Вищої школи провела міжнародну наукову 
конференцію пам’яті її засновника та першого завідувача, про-
фесора Іштвана Удварі (1950–2005), приурочену до 60-річчя з дня 
народження та 5-ї річниці передчасної смерті визначного вченого. 
На конференції було представлено 40 доповідей. Окрім угорських 
учених виступали гості з Канади, Польщі, Сербії, Словаччині та 
України. У виданні публікуються статті, написані на основі допо-
відей, що були озвучені на конференції в усній і, як правило, ско-
роченій формі.

320. Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. 
посіб. / Михайло Петрович Кляп, Федір Федорович Шан-
дор. – К. : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта XXI сто-
ліття).

Автори посібника досліджують соціальний феномен ту-
ризму в су купності його проявів: туристичної діяльності і по-
ведінки, туристич них груп і організацій, соціальних систем і 
соціального інституту ту ризму. Посібник також сприятиме під-
готовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть за-
безпечити високий рівень ефектив ності системи управління та 
конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.

Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менедж-
мент  ту ристичної діяльності, менеджмент готельно-ресто ран-
ної справи, ту ризмознавців, а також для працівників готель но-
ресторанного бізнесу.
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321. Ликович, І. Татцельвурм : тірольська історія : 
роман / Ірися Ликович. – К. : Нора-Друк, 2010. – 174 с. – 
(Серія ПК (Популярні Книжки)).

Засніжені вершини тірольських гір приховують багато таєм-
ниць. Лавина за брала життя чоловіка і донечки молодої україн-
ки Олени. Через шість років Олена повертається на місце смерті 
своїх рідних, але Альпи готують їй чергове випробу вання. За-
бобонні мешканці вороже став ляться до Олени і звинувачують 
її в нега раздах, що почалися після її приїзду. Се лянська вигадка 
про альпійського монстра татцельвурма стає реальністю. Оле-
на пере ховується від людського нерозуміння і помсти на відда-
леному хуторі, де випадколо розгадує жахливу таємницю. 

322. Літературна творчость М. Мальцовской в 
кон текстї сучасной русиньской літературы : зборник 
ре фератів з Міджінародного літературного семінара к 
недожытым 60-ым народенинам авторкы 2. децембра 
2011 / [Пряшівска універзіта в Пряшові,  Інштітут русинь-
ского языка і културы] ; зоставителька и ред. М. Бень-
кова (ед.). – Пряшів 2011. – 104 с. – Текст русин., слов. 
мовами.

Видання містить матеріали написані на основі доповідей 
та виступів, проголошених на Міжнародному літера турному 
семінарі, присвяченому 60-тій річниці від дня народження ви-
значного майстра сучасного русинського слова Марії Маль-
цовскої – письменниці, редактора, члена Спілки русинських 
письменників Словаччини, громадського діяча, викладача уні-
верситету, лауреата Літературної премії О. Духновича та Пре-
мії Словацького літературного фонду. 

На жаль, М. Мальцовська не не дожила до свого ювілею, але 
світла пам’ять зберігається серед русинської громадськості, а 
визначні досягнення і представляють матеріали семінару. 

323. Малик, Г. Незвичайна книжка. Для хлопців і 
дівчаток. Каже сіра мишка. А де її початок? / Галина 
Малик ; худож. О. Долгош. – Тернопіль : Навч. Книга ; 
Богдан, 2011. – 32, 32, 32 с. : іл. – Три кн. в спіл. обкл. 
(пагінація роздільна).

Три яскраво ілюстровані книжки, зібрані під однією обкла-
динкою, допоможуть малюкам та їх батькам відповісти на без-
кінечні запитання допитливих чомучок. Вдовольнять їх веселі 
розповіді про особливості поведінки різних представників тва-
ринного світу, тих, яких вони щоденно зустрічають в оточую-
чому середовищі та екзотичних. 
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324. Новак, В. «Будь проклята война» : [поэзия] / 
Владимир Новак. – Москва, 2011. – 50 с. – Текст рос. мо-
вою.

Пропонована збірка – це п’яте поета з Ужгорода, приуроче-
не 70-й річниці початку Великої Вітчизняної війни та присвя-
чене пам’яті жертв війн.

У більшості сюжетів – конкретні долі людей. Автор знайшов 
хвилюючі, щирі слова про безглуздість та жорстокість війн, про 
нічим не виправдані трагедії.

325. Русиньскый литературный алманах на 2011-ый 
рік / Сполок русиньскых писателїв Словеньска ; зоста-
вителі : А. Зозуляк, К. Копорова ; спередслово К. Копо-
рової. – Пряшів 2011. –108 с. : іл. – Текст русин. мовою.

Альманах містить літературознавчі та художні твори русин-
ських письменників Словаччини. 

Творчий доробок митців систематизований за такими розді-
лами: Літературний конкурс Марії Мальцовської 2011; Найно-
віші видання художньої літератури та рецензії на них; Дитяча 
література; Русинське образотворче мистецтво, публікації до 
ювілеїв майстрів пензля. 

326. Ференц, Н. С. Основи літературознавства : 
під ручник / Надія Станіславівна Ференц. – К. : Знання, 
2011. – 431 с. – (Серія «Вища освіта XXI століття»). 

Підручник розкриває зміст головних літературознавчих по-
нять, напрямів і те чій, знайомить з історією розвитку світової 
теоретико-літературної думки. Значна увага приділяється спе-
цифіці й поетиці художньої літератури, проблемам генології і 
типологізації від бароко до постмодернізму. 

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів та всіх, 
хто цікавиться розвитком літературознавства. 

327. Studium Carpato-Ruthenorum 2011 = Штудії з 
карпаторусиністікы / Пряшівска універзіта в Пряшові,  
Інштітут русиньского языка і културы ; ред. К. Копоро-
ва. – Пряшів 2011. – 104 с. – Текст русин. мовою.

Інститутом русинської мови і культури Пряшівського уні-
верситету (Словаччина) з лютого 2009 р. започатковано про-
ведення Наукових семінарів з карпаторусиністики. Семінари 
адресовані як студентам-русиністам, так і всім, хто професійно 
чи непрофесійно займається проблемами русинів. Пропонова-
ний збірник складається з доповідей та повідомлень, виголо-
шених на цих семінарах у 2011 р.
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ВидАння 2010 РОКУ,  
ЩО нАдІЙШЛи дО БІБЛІОТЕКи  

ІЗ ЗАПІЗнЕнняМ

328. Академічний православний календар: 2011 рік / [Укр. Право-
слав. Церква, Ужгород. Укр. Богослов. Акад. ім. св. Кирила і Мефодія ; 
уклад. : архімандрит Віктор (Бедь), протоієрей Є. Шелевій]. – Ужгород : 
[б. і.], 2010. – 107 с. 

329. Андрусів, В. Притулок : [роман] / Вікторія Андрусів. – Ужгород : 
Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 368 с. 

330. Андрусяк, А. Кольорові сни : [вірші для дітей мол. шк. віку] / 
Анна Андрусяк ; худож. І. Дранчак. – Ужгород : Поліграфцент «Ліра», 
2010. – 36 с. : іл.

331. Бедь, В. В. До питання про фальсифікацію історії Руху на 
Закарпатті / Віктор Васильович Бедь ; Християн.-Народ. Спілка Закар-
паття. – Ужгород, 2010. – 60 с.

332. Ганудель, З. Струни серці Ірини Левицької : із забуття – у 
бесмертя / Зузана Ганудель, Ганна Чаварга, Єва Олеся. – Пряшів : Союз 
русинів-українців, 2010. – 98 с. : іл.

333. Гомонай, В. В. Досвід правового регулювання господар-
ської діяльності в першій Чехословацькій республіці для України / 
Василь Васильович Гомонай, Юрій Михайлович Бисага. – Ужгород : По-
ліграфцентр «Ліра» 2010. – 144 с. – Титул паралельно укр., англ. мова-
ми.

334. Ґоца, Е. Д. Назви їжі й кухонного начиння в українських кар-
патських говорах / Еріка Дюлівна Ґоца ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. 
І. В. Сабадош. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 360 с. + Карти.

335. Данилец, Ю. Православные монастыри Закарпатья : путево-
дитель / Юрий Данилец, Пимен (Мацола), иеромонах ; пер. В. Клемен-
тьевой. – К. : Изд. отдел Укр. Православ. Церкви, 2010. – 210 с. – Текст 
рос. мовою.

336. Закарпатська обласна служба зайнятості : 20 років / ідея [про-
екту] Ю. Фущича ; упоряд. М. Басараб ; фото : В. Твердохліб, С. Гудак. – 
Ужгород : Карпати, ПП Басараб М. М. «Наш рідний край», 2010. – 100 с. : 
іл.
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337. Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура : (укра-
їномов. варіант укр.-угор. вид. ) /  НДІ політ. регіоналістики Ужгород. нац. 
ун-ту, Ін-т етнонац. дослідж. Угор. акад. наук ; кер. редкол. : М. Вегеш, 
Ч. Фединець. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 720 с.

338. І рідна Верховина, і вся Україна, і цілий світ… : творчість 
Магдалини Пуглик-Белень та Михайла Беленя / упорядкув., вступ. ст. 
Б. Кушніра. – Ужгород : Карпати, 2010. – 168 с. : іл. 

339. Історичне минуле Перечинщини : досвід роботи музеїв при 
на вч. закладах Переч. р-ну / Закарпат. облас. держ. адмін., Упр. освіти 
і науки ; упорядкув. та вступ. сл. Р. Децика. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 
104 с. : іл.

340. Іштван Арпа – музикознавець та педагог = Áгра István – a 
zene kutató és zenepedagógus : бібліогр. покажч. = bibliográfiai mutató : 
до 85-річчя від дня народж. / За карпат. облас. універс. наук. б-ка, Від. 
л-ри інозем. мовами ; ук лад. М. Б. Бадида, І. М. Горват, Є. Й. Слуцька ; 
відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : [б. в.], 2010. – 40 с. : іл. – Текст угор., 
укр. мовами.

341. Йожеф Желіцкі – поет та педагог = Zselicki József – a költő és 
pedagógus : бібліогр. по кажч. = bibliográfiai mutató: до 60-річчя від дня 
народж. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка, Від. л-ри інозем. мовами ; 
відп. за вип. Л. З. Григаш ; уклад. : М. Б. Бадида, І. М. Горват, Є. Й. Слуць-
ка. – Ужго род : [б. в.], 2010. – 60 с. : іл. – Текст угор., укр. мовами.

342. Карпатика. – Вип. 39 : Старожитності Карпатського ареалу / 
Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т» ; Ін-т карпатознавства ; 
ред кол. : М. Вегеш [та ін.]. – Ужгород, 2010. – 266 с.

343. Легенди Карпат / ред.-уклад. О. Волосевич. – Львів : Апріорі, 
2010. – 144 с. : іл.

344. Лукша, О. В. Ресурсний потенціал і розвиток Верхнього По-
тисся : [аналіт. путівник] / О. В. Лукша, Є. О. Лукша. – Ужгород : Полі-
графцентр «Ліра», 2010. – 152 с.

345. Малик, Г. Вуйко Йой і Лишиня : повість / Галина Малик ; худож. 
Т. Ніколаєнко. – К. : Грані-Т, 2010. – 128 с. : іл.

346. Збірник диктантів з української мови для початкових кла-
сів угорськомовних шкіл Закарпаття : [метод. посіб. для вчителів 
шк. з укр. та угор. мовами навчання] / М. Я. Маргітич ; Закарпат. угор. 
ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ = II Rákóczi Ferenc Kárpátalji Magyar Főiskola. – 
Ужгород : ПоліПринт, 2010. – 132 с. – (Rákóczi-füzetek LXXXІІІ). 
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347. Маргіттай, А. Наукові праці / Антоній Маргіттай ; вступ. ст. па-
ралельно укр. та англ. мовами : Є. Й. Андрик, Р. Я. Кіш, М. В. Шевера, 
Д. Піфко. – Ужгород : Карпати, 2010. – 312 с. – Текст угор., латин., слов., 
чес., нім. мовами.

348. Масяк, Н. Иллюзия соответствий : роман / Нинель Масяк. – 
Ужгород : Карпати, 2010. – 368 с. – Текст рос. мовою.

349. Машіка, В. Ю. Теоретична і практична алергологія та імуно-
логія дитячого віку : навч. посіб. / В. Ю. Машіка ; М-во освіти і науки 
України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Мед. ф-т. – Ужго-
род : Графіка, 2010. – 176 с.

350. Мукачево – місто відкритих сердець / кер. проекту З. Ленд’єл ; 
автор. текстів : І. Ленд’єл, В. Пагиря, О. Андялоші, О. Філіппов, В. Ули-
нець ; голов. ред. О. Головчук ; фото П. Паровінчака ; пер. англ. : М. Си-
рохман, Л. Товканець. – Мукачево, 2010. – 108 с. : іл. – Текст укр. та англ. 
мовами.

351. Надворна, І. Данина моді / Ірина Надворна. – Ужгород : Полі-
графцентр «Ліра», 2010. – 52 с. : іл. 

352. Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. – № 1 : 
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.  «Ерделівські читання», Ужгород, 
10-12 трав. 2010 p.  / М-во освіти і науки України ; редкол. : І. Небесник 
[та ін.]. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 288 с. + 8 с. кол. іл.

353. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Філо-
логія. Соціальні комунікації. – Вип. 23 / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України,  Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т» ; редкол. : 
В. М. Бідзіля [та ін.]. –Ужгород, 2010. – 160 с.

354. Науковий вісник Ужгородського університету = Uzhhorod 
Uni versity scientific herald. Сер. : Фізика = Physics. – Вип. 28 /  М-во 
освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. : В. Різак [та ін.]. – 
Ужгород, 2010. – 166 с.

355. Не є ліпших співаночок, як в нашому краю / упоряд. : Ю. Чорі, 
М. Керецман, передм. М. Алмашій. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 
2010. – 224 с.

356. Павло Балла – художник та педагог = Balla Pál – a festő és 
pedagógus : бібліогр. покажч. = bibliográfiai mutató : до 80-річчя від дня 
народж. / Зaкарпат. облас. універс. наук, б-ка, Від. л-ри інозем. мовами ; 
уклад. : М. Б. Бадида, І. М. Горват, Є. Й. Слуцька ; відп. за вип. Л. З. Гри-
гаш. – Уж город : [б. в.], 2010. – 40 с. : кол. іл. – Текст укр., угор. мовами.
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357. Панов, A. B. Дипломатична і консульська служба : навч. по-
сіб. / A. B. Панов. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 112 с.

358. Панов, А. Масарик і Закарпаття : монографія / Ален Панов. – 
Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 192 с.

359. Петровці-Кук, М. Листя часу : [поезії ] / М. Петровці-Кук ; за-
мість передм. : Л. Кудрявська, І. Петровцій, М. Ковальський. – Ужгород : 
Ґражда, 2010. – 232 с. – Текст укр.,  рос. мовами.

360. Погоріляк, Ю. Одноактні п’єси / Юрій Погоріляк. – Широке : 
[б. в.], 2010.

361. Попенко, М. Хорові та вокальні твори [Ноти] / Микола Якович 
Попенко ; передм. М. Митровки. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 268 с.

362. Профілактична робота з підлітками та молоддю з питань 
пропаганди здорового способу життя, профілактики алкоголізму, 
наркоманії та ВІЛ-інфекції : метод. посіб. / Закарпат. облас. держ. ад-
мін., Закарпат. облас. центр соц. служб для сім’ї, дітей та молоді, Центр 
профілактики та боротьби зі СНІДом, Закарпат. облас. наркол. диспан-
сер ; [автори] : Валерія Володимирівна Брич, Ярослав Іванович Сокач, 
Наталія Володимирівна Романюк [та ін.]. – Ужгород, 2010. – 114 с. 

363. Розвиток гуманітарного співробітництва в українсько-сло-
вацькому прикордонному ре гіоні: реалії, проблеми, перспективи : 
матеріали міжнар. круглого столу, 15-16 верес. 2010 р., м. Уж город, Укра-
їна / Від. у справах національностей Закарпат. облдержадмін., Упр. осві-
ти і науки Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ін-т післядиплом. освіти, 
Центр культур нац. меншин Закарпаття, Обл. культур.-освіт. орг. «Маті-
ца словенська» на Закарпатті ; за ред. Ю. В. Герцога. – Ужгород : Полі-
графцентр «Ліра», 2010. – 212 с.

364. Розвиток гуманітарного співробітництва в українсько-угор-
ському прикордонному регіоні: аналіз, оцінки : матеріали міжнар. 
круглого столу, 26-27 січ. 2011 р., м. Ужгород, Закарпат. обл., Україна / 
Від. у справах національностей облдержадмін., Упр. освіти і науки об-
лдержадмін., Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Центр культур нац. 
меншин Закарпаття. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2010. – 292 с.

365. Розвиток сільського господарства в умовах реконструкції 
Берегівської польдерної системи / Закарпат. облас. вироб. упр. по 
меліорації і вод. госп-ву, Закарпат. облас. держ. проектно-технол. центр 
охорони родючості ґрунтів і якості продукції ; матеріал підгот. : О. М. Іва-
ницький, Ю. Ю. Пензеник. – Ужгород, 2010. – 40 с. – В надзаг. : Програма 
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сусідства Угорщина–Словаччина–Україна INTERREG IIIA/TACIS,   Спіль-
ний укр.-угор. проект «Розвиток Берегів. транскордон. польдер. системи 
в басейні р. Тиса».

366. Стефаник, В. = Sztefanik, V. Вибрані твори = Válogatott mű-
vek / Василь Стефаник ; пер. Л. Балли [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 
2010. – 272 с. – Текст угор. та укр. мовами.

367. Товт, В. А. Основи теорії та методики фізичного виховання : 
навч. посіб. / В. А. Товт, О. А. Дуло, М. Ю. Щерба ; М-во освіти і науки Ук-
раїни, Ужгород, нац. ун-т, Каф. теорії і методики фіз. виховання. –  Ужго-
род : Графіка, 2010. – 136 с.

368. Товт, В. А. Теорія і методика фізичного виховання дорос-
лого насе лення та фізичної підготовки у Збройних силах : навч. по-
сіб. / В. А. Товт, О. А. Дуло, І. І. Маріонда ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. теорії 
і методики фіз. виховання. – Ужгород : Графіка, 2010. – 76 с.

369. Манайло, Ф. Федір Манайло : життя і творчість : 1910–1978 [Об-
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Фединець Ч.  337
Фединишинець В.  202
Федів Є. Т.  20
Федорич А. В.  61
Федорич В. Н.  61
Федорич Л. Я.  61
Федорич П. В.  61
Федорук О.  118
Фелдек Л.  181
Ференці Т.  215
Ференц Н. С.  326
Фесенко В. Г.  203
Фийнєш Е.  29
Філак І.  184
Філіппов О.  350
Філянський М.  129
Фолтін В.  202
Франко І.  131, 259
Фулитка О. Г.  204
Фущич Ю.  336

Х
Хабер В.  32

Хмара І. М.  242, 243
Хмелюк В.  206
Ходанич М. 192а
Ходанич П. М.  134, 

205, 238
Холодний М. Г.  28
Хромей М. Ф.  260, 264

Ц
Цифра М. М.  54

Ч
Чаварга Г. 332
Чащина В. М.  272
Чендей Т. В.  55
Черленяк І. І.  33
Чернилевский И. (Чер-

нилевський І.)  208
Черпіта О. див. 

Чинилук О.
Чехов А.  128
Чечерський В. І.  74, 370
Чингізхан  4
Чинилук О. (Черпі-

та О.)  209
Чіка В. Д.  241-243, 271, 

272, 287, 290
Чіпак В. П.  45
Чопик-Микунда C.  21
Чорі Ю.  210, 211, 355
Чундак С. Ю.  309, 310
Чупов С. В.  85, 95, 98
Чупринка Г.  129
Чучка П. П.  223

Ш
Шандор Ф. Ф.  39, 320
Шарпак Г.  102
Шафарик П. Й.  49
Швед Е. В.  10
Шеба В.  311
Шелевер І.  64
Шевера М. В.  347
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Шевченко Т.  181
Шелевій Є., протоєрей  

328
Шеремет А. П.  60
Шеремет П. Ф.  60
Шестак Е.  229
Шестопалова Т. М.  271
Шип Ю.  133, 212
Шніцер І. О.  296
Шніцер Р. І.  50
Шолтес А.  177
Шпонтак О.  3
Штауфени  9
Шугаєва В. А.  252, 254

Щ
Щерба М. Ю.  367
Щербина О. М.  47

Ю
Юричкова В.  180, 182

Я
Яблонська Н. М.  251, 

258
Янкович Й.  22
Ярема В. І.  42
Яременко Л.  152
Яремчук І.  158
Яцканин І.  139
Яцків О. М.  10

* *  *
А

Árpa I.  340

B
Balla P.  356
Balla D. K.  213
Bartha G.  214
Bódi B.  372
Braun L.  15

D
Drahny F.  30
Drahny V.  30
Drávai G.  253
Dupka Gy.  72
Dušánek J.  22, 373

F
Ferenczi T.  215

G
Gostenčnik I.  221

J
Jankovich J. M.  22

K
Kanjuk O.  87
Komonyi É.  374, 375
Kovach Р.  114
Kuzma В.  116

L
Latko I.  2
Lipcsei I.  103

N
Nogy Z.  M. 215, 273

O
Orosz I.  103

P
Pataki G.  277
Pilipkó E.  378

R
Rákóczi F. II  15, 92, 

103, 316, 346, 371, 
372, 374

S
Shestak E.  229
Sova P.  24
Szalai B.  217
Sztefanik V.  366

U
Udvari I.  319

Z
Zatloukal J.  379
Zoltán A.  319
Zubánics L.  23
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А
Абра&Кадабра  169
Адальберт Борецький (1910–1990) 

109 
Адміністративно-правові засади 

реформування місцевої публіч-
ної влади в Україні  79

Академічний православний ка-
лендар: 2011 рік  328

Акварелі  107
Актуальні проблеми міжнародно-

го бізнесу та територіального 
розвитку регіонів  33

Алгоритм курсової роботи  81
Андрій Коцка  115
Антон Кашшай  113
Атлас захворювань ротової порож-

нини та опе ративних втручань ще-
лепно-лицевої ділянки і шиї  49

Б
Батя  104
Батьківщина пахне хлібом  239
Бароковий напій  143
Батуринський шлях  203
Бачити Боже творіння новими 

очима  226
Берец Маргарита  108
Бібліотечка позашкільника. Вип. 11, 

14 292-293 
Бібліотеки Закарпаття в дзеркалі 

статистики. Рік 2010  240
Бібліотеки Закарпаття в дзеркалі 

статистики. Рік 2011  241
Бібліотеки Закарпаття – дітям та 

юнацтву  242
Бібліотеки Закарпаття для дітей  

243

Бібліотеки Ужгородської ЦРБС в 
дзеркалі статистики. Рік 2010  
244

Білки та білківчани  18
Біомеханіка людини  53
Борис Кузьма  116
Бродячие артисты  165
“Будь проклята война” 185,  324
Букет надій-сподівань 183 
Бюлетень громадської ради при 

Закарпатській ОДА. № 2-3  294

В
Василь Брензович  110
Василь Густі  245
Василь Свалявчик  118
Верба енергетична  47
Вечник  152
Взгляд сквозь призму времени  

164
Вибрані твори  366
Використання масивів у Delphi  85
Виноградівщина на сторінках пе-

ріодики  246-248
“… вирватись і малювати Все світ 

усією палітрою кольорів…”  
249

Виробнича програма підприємств 
у системі стратегічного пла-
нування  42

Від гасниці до рампи  127
Відлуння буремних років  6
Відомі люди Перечинщини  250
Відчайдушно гарне життя 139 
Вікторія регія 156 
Вірші з поду 178 
Вісник виставки-ярмарку «Книга-

фест – 2011»  251

АЛФАВІТниЙ ПОКАЖчиК нАЗВ ВидАнЬ*

*Цифра після назви видання вказує на номер позиції.
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Вічник  153
Внутрішня медицина  59
Возвращение домой Михая Мун-

качи...  105
Воловеччина на сторінках преси  

252
Ворожкы осüйськых босоркань  218
Вуйко Йой і Лишиня  345

Г
Галузь охорони здоров’я Закар-

паття – 20 років незалежності 
України  50

Географічний словник Угорщини  
29

Геополітика України. Вип. 6  312
Герої Казкового Замку  204
Геронтологічна злочинність  73
Гізелла Дравої – видатний педагог  

253
Гомін минувшини  254
Гра  111
Гра з (лю)циферблатами  150
Гуцульська Рахівщина  64

Ґ
Ґрунтознавство  26

Д
Данило Ковач  267
Данина моді  351
Два Петровції 189 
Двоє в багряному саду  186
Дебілка  135
Дерево на вітрах  157
Дипломатична і консульська служ-

ба  357
До питання про фальсифікацію іс-

торії Руху на Закарпатті  331
Добре світло й тіні  231
Дорога в небо – до людей  154
Дороги які нас вибирають  119

Досвід правового регулювання го-
с подарської діяльності в пер-
шій Чехословацькій республіці 
для України  333

Е
«Екокраєзнавство – особливий на-

п ря мок діяльності бібліо тек»  255
Екологія мікроорганізмів  90
Економічна теорія  36
Етнографія Закарпаття  25
Етнополітичний аспект угор сько-

українських міждержавних від-
носин  69

Є
Єдина родина  70
«Єдина на всю Україну»  256

Ж
Жагалівка  144
Живу тобою, Україно!  197
Життя і мудрість  230
Життя і слово Юрія Шипа  133

З
З народного джерела  222
З Україною в серці, і в серці її  257
З червоного рядка  141
Завидово і завидівці  16
Закарпатська обласна служба зай-

нятості  336
Закарпатський гомін  190
Закарпатські села запрошують на 

відпочинок  65
Закарпаття на сторінках преси за 

2010 рік  232-235
Закарпаття 1919–2009 років  337
Запишіть у свідки мої сльози  161
Збірник диктантів з української 

мови  92
Збірник диктантів з української 

мо ви для початкових класів 
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угор ськомовних шкіл Закар-
паття  346

Збірник наукових робіт по дитячій 
оториноларингології  52

Земне тяжіння  44
Зернятка мудрості  155
Зіллюся з серцем народу  258
Зловживання правом  78
Золоте кільце Закарпаття  66
Золотопад  125
Зуб дракона 170 

И
Иллюзия соответствий  348

І
І рідна Верховина, і вся Україна, і 

цілий світ…  338
І. Франко – мов рух стихії, що тво-

рить в нас і серед нас  259
Іван Франко в історіогра фічному 

трикутнику 131  
ІЕФ–2011  86
Із темряви до світла  227
Ілюзія поцілунку  138
Інноваційні форми роботи в діяль-

ності бібліотек  260
Інституалізація дипломатії в зов-

нішньоекономічній діяль ності 
на світових ринках паливно-енер-
гетичних ресурсів  35

Інформаційний бюлетень. № 22 
295

Іршавщина на сторінках періоди-
ки  261

Історичне минуле Перечинщини  
339

Історичний часопис з богемістики 
і словакістики. Вип. 1  296

Історіограф Дмитро Данилюк  236
Історія водного господарства За-

карпатської області  45

Історія дерев’яної церкви, яка за-
таїлась на пагорбі, у винятково 
гарному місці Покрови Пречи-
стої Богородиці села Кострино, 
що на Великоберезнянщині  262

Історія економіки та економічної 
думки  34

Історія карпатських русинів. Т. VI.  
10

Історія Тропічної й Південної Аф-
рики в добу Середньовіччя  8

Ішов лісом їжачок  187
Іштван Арпа – музикознавець та 

педагог  340

Й
Йожеф Желіцкі – поет та педагог  

341

К
Календар знаменних та пам’ятних 

дат Виноградівщини на 2011 рік  
263

Календар знаменних та пам’ятних 
дат на 2012 рік  264

Календар краєзнавчих знаменних 
та пам’ят них дат Іршавщини на 
2012 рік  265

Календар краєзнавчих пам’ятних 
дат на 2012 рік  1

Календар пам’ятних дат м. Мука-
чева на 2012 рік  266

Кампанії адвокасі як інструмент 
демократичних перетворень  76

Карпатика. Карпатика. Вип. 39, 40  
297, 342

Карпатські йсьме діти  123
Книга для вчителя  88
Книга Закарпаття : Анотований 

каталог видань 2010 року  237
Книга Скорботи України. Закар-

патська область. Т. 9  7
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Коли плачуть ангели 172 
Кольорові сни  330
Конституційно-правовий статус 

прокуратури в Словаччині, Поль-
щі, Чехії та Україні  370

Конституційно-процесуальне пра -
во України  74

Контрольний поцілунок  201
Королева и прочие  145
Косіння трави  205
Краєзнавчі фонди та ДБА  268
Кращі напрацювання бібліотеки  

269
Кредитні спілки у рамках “Верхо-

винської акції” у період 1898–
1910 років  15

Культура і мистецтво Закарпаття 
у 2010 році  270 

Курс лекцій з хірургії  60
Курс фармакології  51

Л
Легенди Карпат  343
Лесин метелик 167 
Листок до листка...  147
Листя часу  359
Литературовед ческие исследова-

ния  128
Лицар Волі  11
Літературна творчость М. Маль-

цовской в кон текстї сучасной 
русиньской літературы  322

Люби своє  132

М
Малюю акварелями весни  151
Мандруємо дорогами чарівних ка-

зок  271
Мараморош  17
Марамороський розлом  179
Масарик і Закарпаття  358
Матеріали IX науково-практичної 

конференції з міжнародною уча-

стю студентів та молодих вчених 
“Науковий потенціал мо лоді – 
прогрес медицини май бутнього” 
94 

Мати й дитина в поході сторіч  82
Методика збирання фольклору  219
Механізми розвитку лісового гос-

подарства Закарпатської облас-
ті  43

Між Карпатами і Татрами Вип. 15,  
16, 17  180-182

Між Штауфенами і Вельфами: 
кон солідація Чеського королів-
ства та зміцнення його міжна-
родного статусу за правління 
Пршемисла Отакара І (1197–
1230)  9

Міжгірщина на сторінках періо-
дичних видань  273

Місцева демократія у країнах 
Цент ральної і Східної Європи  
71

Модулі та бібліотеки DLL у Delphi  
95

Мої мрії  171
“Моя сім’я та Я”  84
Мрія погідного ранку  209
Мукачево – місто відкритих сер-

дець  350

Н
На крилах фантазії  272
Навздогін Вергілію  192
Навчально-методичний комплекс 

з курсу “Опе ра ційний менедж-
мент”  37

Назви їжі й кухонного начиння в 
українських карпатських гово-
рах  334

Намистинки  163
Науковий вісник Закарпатського 

художнього інституту. № 1  352
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Науковий вісник Ужгородського 
університету
Сер. : Економіка. Вип. 32; Спец-

вип. 33.  298-302
Сер. : Історія. Вип. 27   303
Сер. : Фізика. Вип. 28, 29, 30  

304, 305, 354
Сер. : Філологія. Соціальні ко-

мунікації. Вип. 23, 24, 25, 26  
306-308, 353  

Сер. : Хімія. Вип. 25 (№ 1), 26 
(№ 2)  309, 310.  

Науковий збірник Закарпатсько-
го краєзнавчого музею. Вип. XI  
311

Наукові праці  347
Наше обязательство перед творе-

нием  31
Наші старшини  21
Не є ліпших співаночок, як в на-

шому краю  355
Незвичайна книжка. Для хлопців і 

дівчаток. Каже сіра мишка. А де її 
початок?  323

Незрадливий камертон душі  148
Нечувачоє місто  210
Неудобная правда экологии  32
Німецька мова за професійним 

спрямуванням  93
Німецько-український та україн-

сько-німецький математичний 
словник  87

Нодь Золтан Мігаль – прозаїк та 
поет  274

О
Одноактні п’єси  360
Особливості функціонування сис-

теми суфіксації в сучасній анг-
лійській мові  91

Організація і технологія торго-
вельних процесів  38

Організація управління бібліоте-
ками: інноваційні напрями  275

Освіта Закарпаття у цифрах і фак-
тах  97

Основи алгебри  372
Основи державного управління та 

місцевого самоврядування  75
Основи інформатики  98
Основи літературознавства  326
Основи локально градієнтної тео-

рії діелектриків  83
Основи теорії та методики фізич-

ного виховання  367
Охорона життя І.  374
Охорона життя ІI  375
Охорона здоров’я в Закарпатті 

2010 рік  54

П
Павло Балла – художник та педа-

гог  356
Павло Ковач  114
Пацаловська республіка, авадь 

Гой те, люди, кониць світа!  162
Перечинщина на сторінках преси  

276-277
Персональні фінанси  48
Перші особи  5
План організаційної та методич-

ної роботи початкових спеціа-
лізованих мистецьких навчаль-
них закладів (шкіл естетичного 
виховання) Закарпатської обла-
сті на 2011/2012 навчальний рік  
278

По поводу сегодняшнего дня  146
Повернення додому Міхая Мунка-

чі…  105
Повість про пережите  149
Подорож на Гуцульщину  67
Подорож у Виноградів  279
Поезії  158
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Поезії. Малярство  206
Поезії. Публіцистичні та культу-

рологічні статті  140
Пошуки та знахідки  3
Поэтические шедевры XX века  193
Православные монастыри Закар-

патья  335
Привітання, поздоровлення, поба-

жання  211
Пригоди Петрика на Марсі  194
Притулок  136, 329
Про кицю Маркізу  188
Професія цілеспрямованих і спра-

ведливих  96
Профілактична робота з підлітка-

ми та молоддю з питань пропа-
ганди здорового способу жит-
тя, профілактики алкоголізму, 
наркоманії та ВІЛ-інфекції  362

Психологу для роботи. Діагнос-
тичні методики  99

Пустощі східноєвропейської Кліо  
4

V обласний дитячо-юнацький кон-
курс образотворчого мистецтва 
“Легенди Карпат”  117

Р
Разделим пространство  208
Реєстрація прав на землю у краї-

нах Європи  77
Рекреація і туризм  68
Ресурсний потенціал і розвиток 

Верхнього Потисся  344
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