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Книг а З а ка р п ат тя у 2 0 12 р оці
Рік, що минув, був позначений збільшенням числа видань
наукової тематики, зокрема, з історії краю, етнографії, охорони
здоров’я, природничих наук, зростанням кількості книг, присвячених проблемам різних жанрів мистецтва Закарпаття.
З року в рік зростає число закарпатських авторів, що видаються у потужних видавництвах Києва, Львова, Тернополя
та інших міст України.
Нині за анотованим каталогом можна прослідкувати і явища профілювання та зростання потужності одних місцевих видавництв, і зниження виробничої активності інших.
Залишаються не розв’язаними проблеми, характерні для
загального стану видавничої справи в Україні – малотиражність, відсутність довгострокових планів та обігових коштів у
видавництвах.
Окремі видавці ігнорують стандарти поліграфічного
оформлення та видавничих реквізитів, що додає труднощів як
при бібліографуванні видань, так і ускладнює їх шлях до зацікавленого читача чи покупця.
Як і в попередні роки, „Книга Закарпаття” містить довідковий апарат – іменний покажчик та алфавітний покажчик назв
творів, що допомагає в оперативному пошуку інформації.
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О БЛ АС Т Ь У Ц ІЛ ОМУ
1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2013
рік : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас. універс.
наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзн. л-ри; Інформ.бібліогр. від. ; уклад. : Н. М. Вачиля, Г. В. Бобонич,
І. М. Горват, Ч. Ш. Горват ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; випуск. ред. Л. О. Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка,
2012. – 440 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у
перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2013 році. Основу
календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних
діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме
в 2013 році громадськість світу та України.
Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані
не лише в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культ
освітніх установах, навчальних закладах тощо.
2. Календар краєзнавчих пам’ятних дат : путівник за 2002–2013 роки : видання Закарпатської ОУНБ
ім. Ф. Потушняка / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка
ім. Ф. Потушняка, Упр. культури Закарпат. облас. держ.
адмін. ; уклад. : Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 128 с. : іл.
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка, починаючи з 2002 року видає “Календар краєзнавчих пам’ятних дат” у розширеному форматі – з ювілейними статтями, присвяченими видатним постатям краю, важливим історичним подіям, установам та організаціям. Упродовж
дванадцяти років у щорічниках вміщено 722 статті, підготовлені фахівцями з різних галузей знань.
Путівник покликаний спростити пошук інформації, вміщеної у календарях.
3. Календар „Просвіти” на 2012 рік / уклад. :
П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2012. – 158 с.
Календар-альманах „Просвіти” на 2012 р. знайомить читачів
з пам’ятними датами історії Закарпаття і всієї України, визначними постатями вчених, письменників, художників, композиторів, педагогів, громадських, культурних і політичних діячів,
історико-культурними пам’ятками, подіями, які відбулися в
житті крайового товариства „Просвіта”, суспільному житті області та ін.
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В и д ат н і д і я чі кр аю
4. Цмур, Ю. Творче життя / Юрій Юрійович Цмур ;
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ.
навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”, Хім. ф-т, Каф. орган.
хімії. – Ужгород : IBA, 2012. – 256 с. : іл.
Книга розповідає про життя, наукову, творчу та громадську
діяльність ветерана праці Юрія Юрійовича Цмура – відомого
закарпатського хіміка, педагога, вченого, винахідника, поета,
кандидата хімічних наук, доцента кафедри органічної хімії
Ужгородського національного університету, наукового керівника лабораторії „Гумінові добрива і кормові добавки для тварин”, заслуженого винахідника України. За більш як 50 років
активної викладацької та наукової роботи в Ужгородському
університеті вчений розробив і запровадив 5 нових навчальних
дисциплін. Під його науковим керівництвом виконано 21 важливий госпдоговірний та держбюджетний проект на замовлення академічних і галузевих інститутів колишнього СРСР, України, у тому числі Закарпаття.
5. Шпонтак, О. Той, що ловить час : до 90-річчя від
дня народж. Василя Пагирі / Олександр Шпонтак. – Мукачево : Карпат. вежа, 2012. – 92 с.
Видання присвячене славному ювілею одного з визначних
краєзнавців Закарпаття другої половини XX ст. – В. Пагирі. Він
є автором більше 10 книг про Мукачево і мукачівців, 5 книг про
Воловеччину, 2 про Іршавщину, 2 про Свалявщину.
Характерною ознакою творчого інтересу письменника є заглиблення в суть людського буття в усіх його вимірах, в тому
числі й у фольклористиці.
В. Пагиря – лауреат літературної премії ім. В. Ґренджі-Дон
ського, журналістської премії ім. Й. Терелі та нагороджений
багатьма грамотами, дипломами тощо.

ІС ТО Р ІЯ . Е Т НОГРАФІЯ



6. Завадяк, М. Русини карпатські випростуються /
Михайло Завадяк. – Ужгород : IBA, 2012. – 252 с. : іл.
У книжці йдеться про непросту історію карпатських русинів – непредставленого в ООН корінного народу, який живе
на землі своїх предків у п’яти державах Центральної Європи.
Найбільше уваги приділено проблемам русинів в Україні, їх намаганням повернути собі заборонену Й. Сталіним самоназву
предків.
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7. Маґочій, П.-Р. Україна : історія її земель та народів / Павло-Роберт Маґочій ; пер. з англ. : Е. Гийдель,
С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук ; карти П.-Р. Маґочія ;
покажч. Л. Ільченко ; наук. ред. С. Біленький ; ред. укр.
вид. Л. Ільченко ; відп. ред. В. Падяк. – Ужгород : Вид-во
В. Падяка, 2012. – 794 с. + ХХІІ с. ; карти ; табл.
Це дослідження є перекладом книги: Paul Robert Magocsi:
„A History of Ukraine: The Land and Its Peoples”, її другого, суттєво доповненого та переробленого видання, що побачило світ
у видавництві Торонтського університету у 2010 році.
Видання всесторонньо та всеохоплююче представляє історію земель сучасної України та народів, які проживали у різні
періоди на цих територіях.
8. Марадик, Н. В. Перехід до демократії в Чеській
Республіці / Наталія Василівна Марадик ; Держ. вищ.
навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т суспіл. наук. –
Ужгород : Інформ.-видав центр ЗІППО, 2012. – 174 с.
У монографії вперше в українській науці комплексно досліджено процес переходу до демократії в Чеській Республіці.
З’ясовано, що перехід від посттоталітарного до демократичного
режиму в Чеській Республіці відбувся згідно з класичною схемою демократичного транзиту, яка передбачає проходження трьох
послідовних етапів – лібералізацію політико-інституціальної моделі державної влади та закріплення демократичних норм та процедур. Успішний перехід до демократії в Чеській Республіці був
зумовлений не лише чинниками політико-культурного характеру,
а й вдалою інституційною інженерією чеських реформаторів.
Для науковців, викладачів вузів, студентів, державних службовців та всіх, хто цікавиться політичним розвитком регіону
Центрально-Східної Європи.
9. Мигович, І. Русини в Україні: тест на європейськість : зб. праць / Іван Мигович. – Ужгород : Вид-во
В. Падяка, 2012. – 232 с. – Текст укр. та рос. мовами.
Хто такі карпатські русини? Де їх коріння? Як їм живеться
в Україні? Що їх турбує в XXI столітті? Свої відповіді на ці
запитання пропонує професор І. Мигович. До книги включено
його парламентські виступи, статті, інтерв’ю та інші матеріали
останніх років.
Видання розраховане на читачів, які цікавляться актуальними проблемами політики й етносоціології.
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10. Пагиря, В. В. Мукачевский Иерусалим : краткие
очерки / Василий Пагиря, Ярослав Анталовский ; пер. с
укр. О. Шпонтака. – Ужгород : Патент, 2012. – 140 с. : іл. –
Текст рос. мовою.
Книга про історію єврейської громади Мукачева побудована
на архівних матеріалах і біографіях деяких відомих особисто
стей міста. Видана книга в пам’ять жертв Голокосту.
11. Стряпко, І. Товариство „Просвіта” в громад
сько-політичному та культурному житті Закарпаття
(1920–1939) / Іван Стряпко ; НДІ політ. регіоналістики,
Держ. вищ. навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2012. – 328 с. – (Серія
„Studia Regionalistica”).
У дослідженні аналізується процес створення та функціонування культурно-просвітницького товариства „Просвіта” у
Закарпатті в 1920–1939 рр. Автор акцентує увагу на впливі організації на громадсько-політичне й культурне життя регіону.
Цікавою є думка автора стосовно взаємовідносин „Просвіти” з чехословацькою владою, політичними партіями, активності в масових заходах тощо.
Науковому осмисленню підлягають ідейні витоки та програмні положення товариства. Значна увага приділена видавничій, літературній, музейній, бібліотечній, театральній та музичній діяльності.



12. Філіппов, О. Історії Мукачева чехословацької
доби : (зб. документ. нарисів) / Олексій Філіппов. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 136 с. : іл.
Дана книга є спробою на основі архівних документів Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО) привідкрити невідомі сторінки історичного минулого, яке ми вже не знаємо
або забули через давність минувшини.
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13. Bendász, I. = Бендас, С. Öt év a szögesdrót
mögött = П’ять років за колючим дротом : egy kár
pátaljai görög katolikus pap naplója a Gulágban = щоденник священика, написаний в ГУЛАЗі / István Bendász =
Стефан Бендас. – Harmadik bővített kiadás = 3-є вид.,
доповн. – Ungvár = Ужгород : Карпати = Kárpáti Kiadó,
2012. – 264 с. : іл. – Текст угор. мовою.
До читача йдуть унікальні спогади греко-католицького священика Стефана Бендаса із Виноградівщини на Закарпатті, якого радянська влада у перші роки після возз’єднання прагнула
примусити зректися віри і переконань, засудивши до таборів.
Він не зламався. Він проніс крізь усі страшні роки ув’язнення
святу віру у справедливість правди і Божого благословення
пастирської місії. Сторінки книги – це правда минулого і уроки
для нинішнього покоління.
14. Dupka, Gy. „Hova tűnt a sok virág…” : időutazás az
Urálba magyar és német rabok (1941–1955) nyomában :
(Történelmi szociográfia) / György Dupka ; lektorálta László
Zubánics. – Ungvár ; Bp. : Kárpátaljai Magyar Művelődési
Intézet ; Intermix Kiadó, 2012. – 222 o. – (Kárpátaljai Magyar
Könyvek, 221). − Текст угор. мовою.
У новій історичній праці Дєрдь Дупко, закарпатський угорський письменник, редактор, дослідник подає матеріали про
трагічну долю угорських і німецьких військовополонених в
уральських таборах каторжної праці впродовж 1941–1955 рр.
15. Dupka, Gy. A mi golgotánk : a kollektív bűnösség
elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és
németekkel szemben : (a 4. Ukrán Front Katonai tanácsa
határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében,
1944–1946) / György Dupka. – Ungvár ; Bp. : Intermix Kiadó,
2012. – 376 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek, 215). − Текст
угор. мовою.
У найновішій книжці Д. Дупко змальовує голгофу угорського та німецького населення краю – тих, кого у 1944–1946 рр.
зібрали у Сваляву ніби-то на примусові роботи, а насправді
на муки і повільну смерть. Матеріали підтверджені звітами
НКВД, які ще не публікувались угорською мовою, військовими
архівними джерелами, повідомленнями в’язнів, що вижили, та
їхніх родичів.
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16. Pagirya, B. Mukachevo Jerusalem : short essayl /
Basil Pagirya, Jaroslav Antalovska ; пер. з рос. Л. Алексеєнко. – Uzhgorod : Patent, 2012. – 132 p. : il. – Текст англ.
мовою.
Книга про історію єврейської громади Мукачева побудована
на архівних матеріалах і біографіях деяких відомих особистостей міста. Видана в пам’ять жертв Голокосту.

І с то р і я м і с т і сіл кр аю
17. Бембило, М. Синевирська Поляна : історія і сучасність / Михайло Михайлович Бембило, Микола Юрійович Підберецький. – Ужгород : TIMPANI, 2012. – 19 с. :
іл.
У книзі на основі окремих історичних джерел, спогадів односельчан, власних спогадів і народознавчих студій авторами
подано історичний плин, особливості господарювання й побуту, здобутки та втрати їх рідного с. Синевирська Поляна Міжгірського району.
18. Пагиря, В. В. Нижні Ворота : іст. нарис про село
на Верховині / Василь Пагиря. – Мукачево : Карпат. вежа,
2012. – 128 с. : іл.
Книга присвячена багатому на значні історичні події с. Нижні Ворота, що розташоване біля підніжжя Бескидських гір Верецького перевалу, який з’єднує Закарпаття із Львівщиною.
Видання знайомить із життям верховинців, їх здобутками та
повсякденням.



19. Пагиря, В. Сторінки історії Мукачева / Василь
Пагиря, Євген Федів. – Ужгород : Патент, 2012. – 128 с. :
іл.
У книзі подано історичні матеріали про місто над Латорицею та нариси про почесних громадян Мукачева.

10

20. Роман, М. В. Карпатські самоцвіти : село Угля в
історії Карпат / Михайло Васильович Роман. – Ужгород :
Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 296 с. : іл.
Книга розповідає про особливості життя с. Убля, на території якого знаходяться два православні монастирі, п’ять православних церков, церква Євангелістів християн баптистів, а також
церкви суботників та єговістів. Тому й населення села богобоязливе,
живе в злагоді та тішиться терпінням та Божою ласкою. У всі часи
мешканцями Углі були люди праці, невтомні трударі, котрі поважали
землю, доглядали і обробляли її. До того ж серед углян багато обдарованих людей, визначних особистостей, які обіймають відповідальні посади в структурах нашої держави та за кордоном. Серед них
є вчені, доктори наук, професори, навіть академіки. Про деяких із
них розповідається на сторінках цієї книги.
21. Севлюш-Виноградів : історія, сьогодення, надії / авт. проекту : В. Горват, Г. Горват ; текст В. Горвата ;
фото : В. Горвата, І. Буркала. – Ужгород : Ґражда, 2012. –
44 с. : іл.
Видання допоможе читачам відкрити для себе славне м. Виноградів або розширити знання з його історії та сьогодення.
22. Цибик, М. Малий Березний. Люди і долі : есе
про рідну землю / Михайло Іванович Цибик, Орест Васильович Цапулич. – Ужгород : Карпати, 2012. – 160 с. : іл.
Малий Березний – село у межиріччі Ужа та Ублянки має поважний вік і поважну історію, яка значною мірою вже відображена у кількох окремих виданнях.
Автори йдуть до читачів, передусім своїх земляків та усіх,
хто цікавиться краєзнавством, з новим есе, що має промовисту
назву „Малий Березний. Люди і долі” і є своєрідною даниною
шани рідній землі і її людям.
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Е т н о г р аф ія
23. Коцан, В. В. Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини: XIX – перша половина XX ст. : наук.метод. посіб. / Василь Васильович Коцан ; Упр. культури
Закарпат. ОДА, Закарпат. музей нар. архітектури та побуту. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 164 с. : іл.
У виданні в доступній формі розглянуто розвиток традиційного народного вбрання гуцулів Рахівщини, вказано на етно
ідентифікуючі ознаки та етнографічно розмежувальні риси
одягу ясінянських, богданських, рахівських та великобичківських гуцулів. Проаналізовано етнографічні особливості одягу
гуцулів Закарпаття, які проявились в якості й колориті тканин,
в оздобленні вишивкою, аплікаціями і бляшками та в загальному колориті одягових комплектів. Вони засвідчували також
господарсько-культурну, побутову і духовну єдність гуцулів Закарпаття.
Посібник надасть реальну допомогу у справі відродження та подальшого розвитку традиційних видів декоративноприкладного мистецтва – вишивки, кушнірства, ткацтва,
в’язання тощо. Матеріали книги сприятимуть опрацюванню
майстрами народної творчості фондових колекцій етнографічних музеїв, у яких зберігаються безцінні скарби, витворені
невтомними руками наших пращурів. Численні ілюстрації наочно коментують текстову частину посібника.
Видання розраховане на майстрів народної творчості, науковців, викладачів вузів і вчителів шкіл, студентів і учнів,
музейних працівників та всіх, хто цікавиться етнографією та
мистецтвом рідного краю.



24. Піпаш, В. Закарпатська Гуцульщина : іст.-етногр.
нарис / Володимир Піпаш ; Держ. вищ. навч. заклад
„Ужгород. нац. ун-т”, НДІ політ. регіоналістики, Закарпат.
об-ня ВУТ „Просвіта” ім. Т. Шевченка. – Ужгород : Вид-во
О. Гаркуші, 2012. – 68 с. : іл.
У даній книзі здійснено спробу відповісти на питання: „Хто
такі закарпатські гуцули?”. У ній, вперше у новітні часи, на
основі як польових, так і історіографічних досліджень, аналізується закарпатська частина Гуцульського етнорегіону. Зокрема,
детально з’ясовано її межі, розглянуто версії щодо походження
гуцулів, висвітлено як відбувався процес заселення Закарпатської Гуцульщини, особливості господарювання, матеріальної
та духовної культури цього надзвичайно своєрідного субетносу
українського народу.
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Ге р а ль д и ка
25. Філіппов, О. Збірник публікацій по геральдиці
1994–2010 років / Філіппов Олексій. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 32 с.
Збірник є п’ятою книгою з числа присвячених дослідженню територіальних гербів Закарпаття. Він здійснений на основі
документальних матеріалів Державного архіву Закарпатської
області (ДАЗО – Україна), українських істориків і авторських
досліджень.
26. Філіппов, О. Історична символіка поселень
Мукачівського району : іст. довід. / Олексій Філіппов. –
Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 88 с. : іл.
Історія геральдики Закарпаття для більшості українських науковців є справжньою „terra incognita”. Це дослідження – третє
з числа тих, що пояснюють територіальні символи Закарпаття.
Воно здійснено на основі документальних матеріалів Державного архіву Закарпатської області України (ДАЗО).
27. Філіппов, О. Під плащем Святого Мартіна : (історія герба міста Мукачево 1376 – 1943 рр.) / Олексій Філіппов. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 68 с. :
іл.
Нове дослідження є четвертим серед тих, що пояснюють територіальні герби Закарпаття. Воно здійснено на основі документальних матеріалів Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО – Україна) і Угорщини, а також досліджень польських
і угорських істориків.

П Р И РОД А І ПРИРОДНІ РЕСУР СИ.
Е КОЛОГІЯ

Е коло г і я
28. Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали міжнар. конф. молодих учених / Ін-т ботаніки
ім. М. Г. Холодного HAH України, Ужгород. нац. ун-т. –
Ужгород : [Вид-во ФОП Бреза А. Е.], 2012. – 308 с.
Видання містить матеріали доповідей та повідомлень, що
були представлені на міжнародній конференції молодих учених, яка пройшла в Ужгороді 19-23 верес. 2012 р.
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29. Hulladékgazdálkodás = Поводження з відходами : аz Európai Uniós gyakorlat alkalmazása Magya
rországon = використання практики Європейської Спільноти в Угорщині / szerk. Z. Beregszászi = ред. З. Берегсасі ;
переклад на укр. : Юрій Гмітра. – Budapest = Будапешт :
Magyar Természetvédők Szövetsége = Спілка захисників
природи Угорщини, 2007. – 100 о. − Текст угор. та укр.
мовами.
На сьогодні Україна опинилася в тій стадії, коли на зміну
ліквідованій системі обміну тари прийшла поліетиленова упаковка, і оскільки цих відходів з року в рік стає все більше, а країна ні на культурному, ні на інфраструктурному рівні не підготувалася до розв’язання цієї проблеми. Окрім того, що відходи
забруднюють воду, ґрунт, повітря, вони ще й мають негативний
вплив на довкілля з естетичної точки зору. Видання має на меті
запропонувати шляхи вирішення цих проблем, враховуючи
можливі труднощі та перешкоди, а також досвід набутий іншими країнами, передусім Угорщиною.

Е ко н оміка



30. Газуда, Л. М. Ресурсний потенціал аграрної
сфери прикордонного регіону / Леся Михайлівна Газуда, Ольга Сергіївна Семененко ; М-во освіти і нау
ки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад.
„Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е.,
2012. – 229 с.
У монографії досліджуються особливості відтворення ресурсного потенціалу аграрної сфери прикордонного регіону в
умовах ринкового господарювання. Обґрунтовано теоретичні
підходи до формування аграрного ресурсного потенціалу, розглянуто законодавче забезпечення аграрної сфери як на національному, так і регіональному рівні, а також тенденції виробництва сільськогосподарської продукції на рівні регіону.
Здійснено оцінку складових ресурсного потенціалу, з’ясовано
особливості його використання в різноукладних аграрних формуваннях регіону, роль демографічної складової в процесі відтворення аграрного ресурсного потенціалу.
На основі узагальнення досвіду реалізації спільної аграрної
політики Євросоюзу та врахування експортного потенціалу
аграрного сектора економіки окреслено концептуальні засади
відтворення складових аграрного ресурсного потенціалу в контексті стійкого розвитку регіону.
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31. Пойда-Носик, Н. Н. Регулювання та безпека
розвитку страхового підприємництва регіону : монографія / Ніна Никифорівна Пойда-Носик, Роберт Йосипович Бачо, Мар’яна Володимирівна Тимчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч.
заклад „Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Вид-во ФОП
Бреза А. Е., 2012. – 244 с.
Монографія присвячена дослідженню сутності та проблем
регулювання і безпеки розвитку страхового підприємництва в
умовах сучасної економічної системи. Розглянуто підходи до
визначення змісту страхового підприємництва в регіоні, проведено систематизацію факторів, що впливають на розвиток
страхового підприємництва. Визначено сучасний стан регулювання та тенденції розвитку страхової сфери економічних
відносин у Закарпатській області та в розрізі регіонів України.
Здійснено прогнозування розвитку страхового підприємництва
та запропоновано модель його регулювання на регіональному
рівні. Розглянуто напрями забезпечення фінансово-економічної
безпеки страхового підприємництва на регіональному рівні.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників державних та комерційних структур, усіх, хто прагне професійно вирішувати
проблеми страхування.

Н ародне господарство
32. Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку гірських територій Закарпатської області: наук.аналіт. записка та концепція розвитку / В. П. Мікловда,
М. І. Пітюлич, С. В. Сембер [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманітар. дослідж. – Ужгород : [ФОП Бреза А. Е.], 2012. – 50 с.
У доповіді розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку
гірських територій Закарпатської області, а також виявлено
основні чинники впливу на формування та використання виробничого і соціального потенціалу гірського села в умовах
ринкових трансформацій. Дано оцінку демографічним, економічним та інституційним аспектам функціонування гірських
територій Закарпатської області. Сформульовано пропозиції
для органів державної влади і місцевого самоврядування. Запропоновано проект концепції сталого розвитку гірських територій Закарпатської області.
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33. Статистичний щорічник : Закарпаття за 2011
рік / Держ. служба статистики України, Головне упр. статистики у Закарпат. обл. ; за ред. Г. Д. Гриник ; відп. за
вип. М. М. Білей. – Ужгород, 2012. – 542 с. ; табл.
Довідник містить дані про соціально-економічне становище
Закарпаття у 2009 р. порівняно з минулими роками.

ОХОРО Н А ЗДОРО В ’Я. М ЕДИЦИНА
34. Актуальні аспекти посмертної діагностики в
практиці сімейного лікаря : навч.-метод. посіб. / І. В. Чо
пей, Р. І. Шніцер, П. О. Колесник [та ін.] ; М-во освіти та
науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т
післядиплом. освіти, Каф. терапії та сімейної медицини,
Упр. охорони здоров’я Закарпат. ОДА. – Ужгород, 2012. –
72 с.
У посібнику висвітлено основні питання посмертної діагностики дорослого населення, номенклатуру діагнозу, основні
особливості оформлення документації, що засвідчує причини
смерті.
Довідник може бути використаний як для роботи лікарів загальної практики та інших спеціальностей, так і у педагогічній
роботі вищих навчальних закладів для оптимізації підготовки
лікарів різних фахів.



35. Болотов, Б. В. Причины, мешающие быть здо
ровым / Борис Васильевич Болотов, Александр Вла
димирович Федорич, Александр Андреевич Король. –
Ужгород : Патент, 2012. – 24 с. – Текст рос. мовою.
У книзі коротко описані хвороботворні причини не лише
фізіологічного плану, але й енергетичні та ментальні, тому що
у Природі все взаємозв’язано. Тут не розглядаються такі згубні звички, як вживання алкоголю та наркотиків, куріння, які є
лише наслідком наших думок.
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36. Варикотромбофлебіт : монографія / Василь Іванович Русин, В’ячеслав Васильович Корсак, Патріція
Олександрівна Болдіжар, Юрій Адальбертович Левчак. – Ужгород : Карпати, 2012. – 288 с. + 16 с. : іл.
Монографія присвячена важливій проблемі сучасної хірургії – діагностиці та лікуванню гострого варикотромбофлебіту.
Авторами представлені нові діагностичні підходи, удосконалена класифікація гострого варикотромбофлебіту з виділенням
атипових форм, на основі якої сформований алгоритм стратегії та тактики хірургічного лікування. Розпрацьовані способи
адекватних операційних втручань з урахуванням гемодинамічних характеристик, що підвищило точність діагностики ембологенного венозного тромбозу, обґрунтованість та ефективність ургентного хірургічного лікування.
Монографія призначена для судинних хірургів, фахівців
ультразвукової діагностики, лікарів відділень хірургічного профілю, сімейних лікарів, лікарів-інтернів, аспірантів і студентів
IV-VI курсів вищих медичних навчальних закладів.
37. Василинець, М. М. Єднаймося, солодкі! : практ.
посіб. для хворих цукровим діабетом / Михайло Михайлович Василинець, Павло Павлович Ганинець, Юрій
Васильович Макара. – Вид. друге, доповн. – Ужгород :
Карпати, 2012. – 104 с. : іл.
У даному посібнику для хворих цукровим діабетом автори
детально і скрупульозно розповідають про одну із найпоширеніших „неінфекційних епідемій XXI століття”, а водночас
вчать і дають поради, як жити із цією хворобою. Викладений
тут матеріал є наслідком тривалих спостережень за хворими і
вивчення найновішої медичної інформації.
38. Діагностика локальної холодової травми та лікування потерпілих з обмороженнями : метод. рек. /
Упр. охорони здоров’я Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас. клінічна лікарня ім. А. Новака, Ужгород.
нац. ун-т ; уклад. : Й. А. Турак, Ю. Ю. Яцина. – Ужгород,
2012. – 16 с.
Видання містить симптоматику, класифікацію уражень та
методи лікування локальних холодових травм, при яких уражаються переважно дистальні частини верхніх та нижніх кінцівок, рідше – обличчя, вушні раковини, ніс, інші ділянки на
поверхні тіла.
Посібник призначений для травматологів, хірургів, лікарів
станцій швидкої допомоги, лікарів приймальних відділень лікарень, сімейних та дільничних лікарів, лікарів-інтернів.
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39. Завадяк, М. Бальнеологические курорты Закарпатской области / Михаил Завадяк, Ирина Мадрига, Марина Попович. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”,
2012. – 256 с. : іл. – Текст рос. мовою.
Видання у науково-популярній формі подає відомості про
знані бальнеологічні курорти та санаторії Закарпатської обла
сті.
Для відпочиваючих і лікарів, які здійснюють направлення в
санаторії, медичних працівників курортних закладів і широкого кола читачів.
40. Матеріали IV з’їзду судинних хірургів і ангіологів України : за міжнарод. участю : (м. Ужгород, 12-14 верес. 2012 року) / М-во охорони здоров’я України, М-во
освіти і науки, молоді та спорту України, Асоц. судин.
хірургів України, Упр. охорони здоров’я Закарпат. облас.
держадмін., Асоц. хірургів Закарпаття ; редкол. : П. І. Нікульніков [та ін.] ; відп. за вип. В. І. Русин. – Ужгород :
Карпати, 2012. – 280 с. – Текст укр. та рос. мовами.
У збірнику подані матеріали доповідей з патофізіології,
діагностики, лікування і профілактики гострих і хронічних захворювань судин. Особлива увага приділяється хірургічному
лікуванню і профілактиці захворювань брахіоцефальних судин, патології абдомінальної аорти та її термінальних відділів.
Висвітлено питання лікування хронічної та критичної ішемії
нижніх кінцівок, хронічної ішемії міокарду. Окрема частина
присвячена гострій артеріальній ішемії, травмам судин мирного часу. Підкреслено актуальність проблеми патології венозних
судин – висвітлені питання гострого венозного тромбоемболізму, лікування варикозної хвороби, трофічних виразок та вроджених патологій. Висвітлені окремі новітні аспекти лікування
синдрому діабетичної стопи.



41. Міцода, Р. М. Сепсис та септичний шок у практиці акушера-гінеколога : навч. посіб. / Роман Миронович
Міцода ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України,
Держ. вищ. навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т післядиплом. освіти, Каф. охорони материнства та дитинства. –
Ужгород : [Поліграфцентр „Ліра”], 2012. – 112 с.
У посібнику викладені сучасні погляди на діагностику та
лікувальну тактику сепсису та септичного шоку в практиці
акушера-гінеколога. Окрім того, висвітлені патогенетичні зміни
в організмі при даній патології та правила побудови діагнозу, а
також наголошено на економічних аспектах ведення хворих.
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42. Пацкань, Б. M. Практикум з герніології. Пахвинні грижі : навч.-метод. посіб. для студ. вищих мед. навч.
закладів, лікарів-інтернів, хірургів / Богдан Михайлович
Пацкань, Юрій Михайлович Фатула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад
„Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : IBA, 2012. – 180 с. : іл. ;
табл.
У посібнику висвітлюються питання сучасних тактичних
підходів та методів хірургічного лікування пахвинних гриж
шляхом відкритої та лапароскопічної алогерніопластики з використанням синтетичних сітчастих ендопротезів. Наводиться
змістовна характеристика сучасних алопластичних матеріалів,
детально описані та ілюстровані класичні алопластичні оперативні методики та їх модифікації. Ґрунтовно розглянуті можливі інтра- та післяопераційні ускладнення та віддалені результати після різних видів герніопластик. Порівняння та переваги
алопластичних методик ґрунтуються на переконливій доказовій базі та об’єктивних літературних статистичних даних.
43. Пропедевтика внутрішніх хвороб. Практикум :
навч. посіб. для студ. вищих мед. закладів ІV рівня акредитації : у 3-х ч. / Емілія Йосипівна Архій, Оксана Миколаївна Москаль, Єлизавета Степанівна Сірчак [та ін.] ; за
заг. ред. Е. А. Архій ; М-во освіти і науки, молоді та спорті України, М-во охорони здоров’я України, Держ. вищ.
навч. заклад. „Ужгород. нац. ун-т”, Мед. ф-т. – Ужгород :
Вид-во УжНУ „Говерла”, 2012. – 544 с.
Посібник написано у відповідності до типової навчальної
програми з пропедевтики внутрішніх хвороб. Він містить всі
необхідні розділи, що відповідають Болонській системі навчання. Навчальний посібник складається з трьох частин. У першій
частині – конспект лекцій – лаконічно і чітко наведено матеріал
основних розділів предмета. Після ознайомлення студентів з
діагностикою і семіотикою внутрішніх хвороб дуже важливою
у навчальному посібнику є друга частина – практикум, який
ознайомлює студентів з практичними навичками, необхідними
для обстеження хворого. Розділ містить багато ілюстрацій, що
полегшує сприйняття практичного матеріалу. Третя частина –
„тестовий контроль”, що дає можливість студентові перевірити
засвоєння матеріалу.
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44. Пічкар, Й. І. Діагностика та лікування артеріальних гіпертензій у ендокринологічній практиці /
Й. І. Пічкар, Ю. В. Корсак, Н. В. Пічкар ; за ред. М. В. Рішка ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Держ.
вищ. навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”, Закарпат. облас. т-во терапевтів. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”,
2012. – 48 с.
У посібнику представлено сучасні відомості про етіологію,
патогенез, клінічний перебіг, діагностичні методи, способи лікування артеріальних гіпертензій, пов’язаних із ендокринними
розладами.
Видання призначено для терапевтів, ендокринологів, кардіологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарівінтернів та студентів старших курсів вищих медичних закладів
освіти.



45. Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології : навч. посіб. / Aнатолій Mефодійович Потапчук,
Петро Петрович Добра, Віталій Васильович Русин, Олег
Юрійович Рівіс. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е.,
2012. – 450 с.
У посібнику систематизовано висвітлені актуальні питання використання фізичних факторів при лікуванні патологій
щелепно-лицьової ділянки та в сучасній стоматологічній діагностиці. Багаторічний досвід застосування фізичних чинників
у лікувальній практиці, фундаментальні дослідження з обґрунтуванням механізму їх дії виявили ще не до кінця вивчені патогенетичні ланки впливу і спонукали розвиток нових напрямків
у фізіотерапії та медичній реабілітації, які знайшли своє відображення у рекомендованому посібнику.
Навчальний посібник буде корисним для лікарів-стоматологів
та фізіотерапевтів, студентів додипломної та післядипломної
освіти вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
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46. Хірургія дистальних відділів термінальної
аорти : монографія / Василь Іванович Русин, В’ячеслав
Васильович Корсак, Степан Михайлович Чобей, Ярослав Михайлович Попович, Василь Васильович Русин. –
Ужгород : Карпати, 2012. – 488 с. + 64 кольор. іл.
Монографія присвячена важливій проблемі судинної хірургії – діагностиці та лікуванню атеросклеротичних уражень дистальних відділів термінальної аорти. Авторами представлений
клініко-діагностичний алгоритм лікування пацієнтів з атеросклеротичними ураженнями стегново-підколінно-гомілкового
сегменту. Науково обґрунтований та широко впроваджений
метод внутрішньоартеріальної радіонуклідної ангіографії для
оцінки стану мікроциркуляторного русла та визначення показів до методів непрямої реваскуляризації. Розпрацьовані способи операційних втручань при ранніх та пізніх реоклюзіях
після реконструкційно-відновних операцій. Обґрунтовано доцільність виконання комбінованих прямих та непрямих операційних втручань при дистальних ураженнях артерій нижніх
кінцівок.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. ТУРИЗМ

Ту р и зм
47. Закарпатський музей народної архітектури та
побуту : путівник / автори : Павло Михайлович Федака,
Ярослав Миронович Байрак, Габріела Василівна Андял
[та ін.]. – Ужгород : Аутдор Шарк, [2012]. – 2012. – 128 с. :
іл.
Закарпатський музей народної архітектури та побуту просто неба – це можливість сьогодні зазирнути в старину. Тут
чудово вписалися найкращі взірці народної архітектури краю.
Інтер’єри хат відтворюють побут різних етнічних груп населення Закарпаття кінця XVIII – початку XX ст. В архітектурному
ансамблі музейного села можна ознайомитися із пам’ятками
монументальної храмової архітектури, технічними спорудами та з кращими взірцями народного декоративно-вжиткового
мистецтва.
Путівник по музею є перевиданням путівника „Закарпатський музей народної архітектури та побуту”, 1986 р.
Путівник розрахований для краєзнавців, етнографів та широкого загалу відвідувачів, небайдужих до історії, культури наших пращурів.
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48. Закарпатський центр туризму, краєзнавства,
екскурсій та спорту учнівської молоді : 60 років : [путівник]. – Ужгород, 2012. – 24 с. : іл.
Ювілейне видання висвітлює діяльність Закарпатського
центру туризму, подає коротку хронологію розвитку, представляє визначні акції та основні напрями розвитку.
49. Перечинщина – казковий край : [путівник] / Перечин. район. рада ; відп. за вип. : каф. туризму Ужгород.
нац. ун-ту ; пер. англ. В. Шпеник ; фото : О. Попов, О. Богданов. – [Ужгород], [2012]. – 28 с. : іл. – Текст укр. та англ.
мовами.
Тексти та світлини путівника представляють мальовничу
Перечинщину – землю, що славиться стрімкими гірськими річками та водоспадами, багатством корисних копалин, прадавніми лісами та розкішною природою, дбайливо збереженою
культурною спадщиною та архітектурою.
50. Сільські садиби Тячівщини : турист.-інформ. довід. / Тячів. район. держ. адмін. – [Б. м.] : ПП Етвеш П. О.,
[2012]. – 71 с. : іл.
Путівник подає коротку інформацію про можливості „зеленого туризму” на Тячівщині. Світлини супроводжуються короткими характеристиками умов проживання та культурного
дозвілля.



51. Туристичні перлини Закарпаття = TouristMarvels
of Transcarpathia / світлини, дизайн та розробка В. В. Кобаля. – Ужгород : Вид-во ПП Бреза, 2012. – 46 с. : іл. –
Текст та титул паралельно укр. та англ. мовами.
Путівник представляє найцікавіші куточки Закарпаття, з
його неповторними краєвидами, історико-архітектурними
пам’ятниками, етнографічними особливостями.
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СУ С П ІЛ Ь Н О-ПОЛ ІТ ИЧ Н Е Ж ИТТЯ
52. Ессель, С. Обурюйтесь! / Стефан Ессель ; пер. з
франц. В. П. Мотрук. – Ужгород : IBA, 2012. – 52 с.
Автор цієї книжки – великий французький гуманіст, якому
притаманне природжене почуття непротивлення злу, чим він
охоче ділиться з іншими. Найгіршою життєвою позицією усіх
людей, а передусім молоді, він вважає пасивність, відмову навіть від мирного спротиву. „Обурюйтесь!” – своєрідний маніфест, з яким він звертається до всіх небайдужих людей у різних
країнах світу.
53. Закарпаття : місцеве самоврядування / ред. рада :
І. І. Балога [та ін.] ; робоча група : М. М. Вегеш [та ін.]. –
Ужгород : Ґражда, 2012. – 240 с. : іл.
Пропоноване видання є своєрідним підсумком незаперечних
здобутків органів самоврядної влади в унікальний період –
20 років суспільних перетворень, які демонструють національну і політичну волю співвітчизників, наших краян.
54. Колісник, О. П. Духовний саморозвиток української нації: хто Ви є, ненько Україно, куди йдете та
чи усвідомлюють Ваші діти-українцї, куди приведе цей
шлях / Олексій Петрович Колісник. – Ужгород : TIMPANI,
2012. – 296 с.
Витоком будь-якого процвітання спільноти є духовне багатство. У монографії під кутом зору авторської психологічної
системи духовного саморозвитку особистості та спільноти розглядається соціально-психологічний та історико-психологічний
хід духовного саморозвитку української нації, вказується на
етнічну та національну ідентичність як на джерело її духовного самовизначення та саморозвитку, досліджуються причини
віковічних страждань розумного і працьовитого українства
на родючій землі українській. Особливу увагу надано проблемам переходу українського етносу у духовно вищий стан нації.
Саме недосформовааність такої уявної спільноти як українська
нація є причиною колишніх і нинішніх негараздів українців в
історичній минувшині та сьогоденні, що робить її ворогом самій собі, оскільки слугує підмурівком грабіжницької політики
„розділяй і володарюй” щодо українства. Лише консолідована
українська нація як уявна духовна спільнота здатна стати самоефективною нині й у прийдешньому.
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55. Мигович, І. Сила творча, інтернаціональна /
Іван Мигович. – Ужгород, 2012. – 304 с.
Бурхливе XX ст. минуло під визначальним впливом соціалістичних ідей на суспільний розвиток. Цей процес невідворотно й своєрідно відбувався і на Закарпатті і його впливовим
учасником були комуністи. Коли і чому вони з’явилися в краї,
як діяли колись і що роблять сьогодні, – про це стисла мова у
пропонованому виданні.
56-57. Társadalomföldrajzi kihívások a XXI század
Kelet-Közép-Európájában = Соціально-географічні
виклики у Східно-Центральній Європі на початку XXI
століття = Social Geographical Challenges in the Eastern
Central Europe of the XXI. Century : nemzetközi földrajzi
konferencia Beregszász, 2012. március 29-30. = міжнар. геогр. конф., м. Берегово, 29-30 берез. 2012 р. = international
geographical conference Beregovo (Beregszász), March 2930, 2012.– [У двох томах] / II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. –
[Ужгород] : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – Текст угор., укр.
та англ. мовами.
Т. І. – 444 с.
Т ІІ. – 334 с.
Збірник включає матеріали міжнародної географічної конференції „Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній
Європі на початку XXI століття”, що відбулася 29-30 березня
2012 р. у м. Берегово.

ДЕ РЖ А ВА І ПРАВО



58. Актуальні питання законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в Україні та
шляхи їх реалізації в умовах поліетнічного регіону:
аналіз, оцінки : матеріали круглого столу 21 груд. 2011 р.,
м. Ужгород, Закарпат. обл. / Від. у справах національностей Закарпат. облдержадмін., Ужгород. нац. ун-т, Юрид.
ф-т, Центр культури нац. меншин Закарпаття, Об’єднана
асоц. студ.-юристів Закарпаття ; відп. за вип. С. І. Ігнатович. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 328 с.
У збірнику представлено матеріали доповідей, виступів та
повідомлень учасників круглого столу „Актуальні питання законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в
Україні та шляхи їх реалізації в умовах поліетнічного регіону:
аналіз, оцінки”.
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59. Волощук, М. Податкове право : навч. посіб. /
Марта Волощук, Марія Менджул ; М-во освіти та науки,
молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Територ. від-ня Асоц. платників податків України у Закарпат.
обл. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 144 с.
Посібник розроблений згідно з вимогами Болонського процесу та відповідає навчальній програмі із зазначеної дисципліни у вищих навчальних закладах. У посібнику висвітлені
основні теми податкового права, міститься практикум із питаннями для роботи на практичних заняттях, задачами, тестами
для самоконтролю знань студентів, а також перелік рекомендованої літератури.
60. Грін, О. О. Договори в цивільному праві України : альб. схем : навч. посіб. / Олександр Олексійович
Грін. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2012. – 219 с.
Навчальний посібник з дисципліни „Договори в цивільному праві України” розроблений згідно з вимогами Болонського
процесу та відповідає навчальній програмі з зазначеної дисципліни у вищих юридичних навчальних закладах. Пропонований посібник ілюструє послідовний виклад у схемах основних
інститутів Загальної та Особливої частин договірного права
України.
61. Кримінальна відповідальність за зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / Андрій Володимирович Савченко, Віталій Володимирович Кузнецов,
Даниіл Петрович Москаль, Микола Васильович Сийплокі ; за заг. ред. О. М. Джужи ; Нац. акад. внутріш. справ,
Закарпат. держ ун-т. – Ужгород : ТОВ „ІВА”, 2012. – 272 с.
У книзі розглянуто питання кримінальної відповідальності
за зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Особлива увага приділяється
історичним та порівняльно-правовим аспектам регламентації
відповідальності за такий злочин. Досліджуються проблемні
питання об’єктивних і суб’єктивних ознак вказаних складів
злочинів. Уточнено визначення кваліфікуючих ознак та здійснено відмежування дій, передбачених ст. ст. 152, 153 КК України, від суміжних складів злочинів. Вносяться пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та практики його застосування.
Видання розраховане на студентів, курсантів, аспірантів та
викладачів юридичних вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, суддів, на всіх тих, хто
цікавиться питаннями кримінального права.
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НАУ К А . О СВІТА
62. Артьомов, І. В. Навчальна книга: організація і
методика створення : посібник / Іван Володимирович Артьомов, Оксана Миколаївна Ващук ; М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород, 2012. – 248 с.
У посібнику розглядається коло питань, пов’язаних з організацією і методикою створення навчальної книги, – як
традиційної, так і електронної. Його мета – допомогти автору підручника чи навчального посібника у підготовці авторського оригіналу, ознайомити з вимогами до його оформлення,
складання довідково-супровідного апарату, критеріями оцінювання та ін. Окремий розділ присвячено напрацюванням Закарпатського державного університету в розробці комплексів
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, в
тому числі створенні електронних навчальних посібників і підручників.



63. 20 років Інституту електронної фізики Націо
нальної академії наук України (1992–2012) / уклад.
A. M. Завілопуло ; за заг. ред. О. Б. Шпеника. – Ужгород :
ФОП Бреза А. Е., 2012. – 296 с.
У збірнику відображено наукову, науково-організаційну та
педагогічну діяльність відомих вчених, засновників фізичних
шкіл в Ужгороді – професорів Ю. М. Ломсадзе, В. О. ШкодиУльянова, І. П. Запісочного, М. І. Головея, Д. В. Чепура і
В. І. Лендьела, а також представлено матеріали про становлення і розвиток наукових досліджень у перших академічних
наукових підрозділах Закарпаття. Висвітлено передумови відкриття і діяльність першого на Закарпатті академічного закладу – Інституту електронної фізики HAH України, проаналізовано структуру, підготовку фахівців та кадрів вищої кваліфікації,
науково-дослідну роботу, найважливіші здобутки за двадцять
років його існування (1992–2012 pp.). Подано біографічні дані
наукових співробітників, хроніку найбільш значних подій. Наведено короткі відомості про науково-дослідні підрозділи, про
співробітників, які захистили кандидатські й докторські дисер
тації, дані про організацію наукових форумів, видавничу діяльність інституту.
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64. Кеслер, С. М. Буквар : підруч. з укр. мови для
2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угор. мовою / С. М. Кеслер. – Ужгород : ТОВ „ІВА”, 2012. – 152 с. : іл.
Підручник розроблений згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти та чинною програмою з української
мови для учнів 2 класу шкіл з навчанням угорською мовою.
Змістове наповнення видання забезпечує сприятливі умови для
вдосконалення комунікативної компетенції учнів, засвоєння
букв українського алфавіту, формування вмінь і навичок читати
і писати, набуття орфоепічних навичок, збагачення словникового запасу, розвитку граматичних умінь, діалогічного і монологічного мовлення.
65. Кеслер, С. М. Українська мова : усний курс : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів з навчанням угор. мовою / Стелла Михайлівна Кеслер ; худож.
А. М. Медвецкі. – Ужгород : IBA, 2012. – 120 с. : іл.
Підручник підготовлено для учнів, які вивчення української
мови розпочнуть з приходом у перший клас. Вивчення мови
відбувається через промовляння, запам’ятовування слів, виразів, вивчення діалогів, обговорення баченого на малюнку, виконання різних завдань, що сприяють розвитку усного зв’язного
мовлення. Ілюстрований матеріал підручника супроводжується
іграми, віршами, піснями.
66. Електрохімічний аналіз нітрогеновмісних органічних лікарських та біоактивних речовин з використанням гетерополіаніонів структури Кеггіна
як аналітичних реагентів : [монографія] / Володимир
Іванович Ткач, Іван Михайлович Мага, Олександр Вікторович Болотін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту
України, ДВНЗ „Ужгород. нац. ун-т”, Хім. ф-т, Каф. аналіт.
хімії [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 220 с. ;
діаграми ; табл.
У монографії розглянуто хіміко-аналітичні, іонообмінні та
спектральні властивості гетерополікомплексів структури Кеггіна. Описано застосування ГПК структури Кеггіна, як електродоактивних речовин. Наводяться методики визначення
електрохімічними методами аналізу іонометрії та методом амперометричного титрування нітрогеновмісних органічних сполук (лікарські препарати, сполуки природного походження).
Розглянуто математичний апарат, що використовується при
дослідженні факторів впливу на стійкість та відтворюваність
аналітичного сигналу.
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67. Козаченко, Ю. В. Моделювання гауссових випадкових процесів та процесів Кокса: монографія /
Юрій Васильович Козаченко, Олександр Олександрович Погоріляк, Антоніна Михайлівна Тегза. – Ужгород :
Карпати, 2012. – 194 с.
Книга присвячена моделюванню гауссових випадкових процесів і полів та процесів Кокса, інтенсивність яких породжується гауссовими випадковими процесами і полями. Зокрема,
в роботі описуються методи побудови моделей вище згаданих
класів процесів та вивчаються питання точності і надійності
наближення ними процесів в різних функціональних просторах.
Викладення базується, головним чином, на результатах, от
риманих авторами роботи.
Рекомендується науковим співробітникам, аспірантам та
студентам, що спеціалізуються в області теорії ймовірностей.
Книга також буде корисна дослідникам в області радіотехніки,
фізики атмосфери, геофізики, фінансової математики, математичної економіки, які використовують методи комп’ютерного
моделювання випадкових процесів.



68. Ліхтей, І. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять із всесвітньої історії :
(від найдавніших часів до середини XVII ст.) : для студ.
першого курсу ф-ту суспіл. наук : спеціальність „Політологія” / Ігор Михайлович Ліхтей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад
„Ужгород. нац. ун-т”, Каф. історії Стародав. світу і Серед.
віків. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 104 с.
Посібник містить методичні рекомендації, тематику і плани
для підготовки до практичних занять із всесвітньої історії (від
найдавніших часів до середини XVII ст.). Запропоновані для
опрацювання теми торкаються історичного минулого як європейських країн, так і окремих народів Азії, Африки та Америки. При підготовці посібника враховано найновіші досягнення
сучасної історичної науки.
Для студентів гуманітарних спеціальностей українських вищих навчальних закладів.
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69. Навроцька, Є. М. Сповідь. Живі свідчать : навч.метод. посіб. про Голокост (Параїмос) ромів Закарпаття
для вчителів загальноосвіт. навч. закл. II-III ст. / Євгенія Миколаївна Навроцька, Аладар Євгенович Адам. –
Ужгород : Ужгород. міська друк., 2012. – 80 с. : іл.
Навчально-методичний посібник дає можливість одночасно
розглядати історію Голокосту (Параїмосу) ромів Закарпаття у
двох перспективах – загальноісторичній та через історію пересічної особи.
До мультимедійного комплексу входять DVD з відеосвідченнями очевидців з архіву товариства „Романі Яг”, план програми
спецкурсу з прав людини „Голокост – проблема толерантності
XX століття”, історичні документи та фотоматеріали.
Пропоновані відео- та архівні джерела можуть бути використані на уроках історії України першої половини XX ст.,
спецкурсів з історії, правознавства, історії рідного краю.
70. Науковець, історик і громадський діяч: внесок
Павла-Роберта Маґочія в наше розуміння України та
Центральної Європи : матеріали симпозіуму. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 84 с.
Видання вміщує матеріали симпозіуму (Торонто, 2008), організованого на пошану відомого американського вченого, професора Торонтського університету Павла-Роберта Маґочія.
З доповідями виступили провідні науковці США та Канади
Г. Грабович, Т. Кузьо, С. Плохій, О. Мотиль та Д. Арель.
71. Новітні напрями в атомній фізиці та спектроскопії = Current Trends in Atomic Physics and Spectroscopy :
(до 90-річчя від дня народж. проф. І. П. Запісочного і
20-річчя створення ІЕФ НАН України) = dedicated to
the 90th anniversary of Prof. I. P. Zapesochny and the 2(f
anniversary of Institute of Electron Physics : програма і тези
доп. міжнар. конф., 20-22 верес. 2012 р. = іnternational
Conference, programme and abstracts, 20-22 September
2012 / Ін-т електрон. фізики НАН України ; уклад. A. M.
Завілопуло ; відп. за вип. З. З. Торич. – Ужгород, 2012. –
Текст укр. та англ. мовами.
Збірник містить програму й тези доповідей конференції, яка
проводиться з нагоди 90-річчя від дня народження професора
І. П. Запісочного і 20-річчя створення Інституту електронної
фізики Національної академії наук України. Доповіді присвячені новітнім напрямам в атомній фізиці та спектроскопії, дослідженню явищ, що відбуваються у різноманітних атомних
системах у газоподібному та конденсованому станах.
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72. Освіта Закарпаття у цифрах і фактах. 2011–
2012 н. р. : інформ.-аналіт. зб. / Закарпат. облас. держ.
адмін., Упр. освіти і науки облдержадмін. ; ред. група :
М. А. Мотильчак [та ін.]. – Ужгород : Ужгород. міська
друк., 2012. – 208 с.
У збірнику подано інформаційно-аналітичні матеріали, що
презентують розвиток освітньої галузі Закарпаття, визначають
її пріоритетні напрямки та шляхи впровадження і поширення
педагогічних ідей у галузі дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти у 2011–2012
навчальному році та завдання на 2012–2013 навчальний рік.
73. Падяк, В. Літературный кошичок : Читанка :
2.-3. цвіт : про русинські школы пятьрочной сістемы
народной освіты / Валерій Падяк ; Дослїдный центер
карпатістикы при Выдавательстві В. Падяка. – Ужгород :
Выдавательство В. Падяка, 2012. – 112 с. : іл. – Текст
русин. мовою.
Підручник вміщує твори класичної та сучасної карпаторусинської літератури, зокрема О. Духновича, О. Павловича,
А. Кралицького, М. Підгірянки, В. Сочки-Боржавина, М. Мальцовської, а також твори В. Молнара, Славка Слободана, О. Кудзея, Т. Керчі, М. Чухрана, В. Танчинця, І. Ситара та інших.
Рекомендовано учням 2-3 класів русинських шкіл п’ятирічної
системи народної освіти на Закарпатті.



74. Пахомова, С. М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах / Світлана Миколаївна Пахомова ; МО і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ.
навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”. – Вид. 2-ге, доповн. і
переробл. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 344 с. –
(Серія „Бібліотека української ономастики”).
Монографію присвячено історії багатолексемних власних
назв особи та антропонімних формул, що лежать у їх основі.
У праці реконструюється праслов’янська система антропонімів, досліджуються внутрішні та зовнішні причини переходу
від однолексемної системи іменування людини до антропонімних формул, простежується їх еволюція у східнослов’янських,
південнослов’янських та західнослов’янських мовах. Процес
розвитку антропосистеми розглядається як соціолінгвістична
проблема.
Для філологів-славістів, фахівців у галузі ономастики, історичного мовознавства, соціолінгвістики, для викладачів, аспірантів, студентів-славістів.
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75. Самостійна робота студентів з курсу „Педагогіка” : навч.-метод. посіб. / [авт.-упоряд. : М. І. Кухта,
Л. В. Маляр, В. І. Староста; за ред. В. І. Старости]. – Ужгород : Вид-во УжНУ „Говерла”, 2012. – 132 с.
Посібник розроблений відповідно до навчальної програми
та мети вивчення курсу „Педагогіка” студентами вищих закладів освіти за Болонською системою. Уміщені матеріали
структуровано таким чином: план вивчення теми, основні поняття теми, вимоги програми, тематична інформація, завдання
для самостійної роботи, рекомендована література. Зазначена
структура дає змогу викладачу в роботі зі студентами актуалізувати необхідні для розуміння теми теоретичні поняття, а
також формувати практичні уміння і навички, що в кінцевому
результаті забезпечує розвиток педагогічного мислення студентів – майбутніх учителів.
Видання адресоване студентам освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки „бакалавр”, а також магістрам, викладачам
вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх шкіл.
76. Тюшко, Б. C. Уроки-пленери в загальноосвітніх
навчальних закладах / Б. C. Тюшко, Л. Б. Гуменюк / Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Ужгород : Ґражда, 2012. – 40 с. : іл.
У навчально-методичному посібнику подається інформація
про малюнок з натури. Окрім того розглядає розвиток пленерного живопису на Закарпатті.
Автори, на основі методичних здобутків визначних педагогів України, зокрема Закарпаття, та спираючись на власний багаторічний досвід, розробили уроки-пленери, які випробували
в Ужгородській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 починаючи з 1999 до 2002 р.
З 2003 р. такі уроки проводяться в Ужгородській ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 6 ім. В. Ґренджі-Донського.
У додатках подаються орієнтовні уроки-пленери у 5, 6, 7
класах.
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77. Ужгородський коледж культури і мистецтв :
65 творчих літ! / Закарпат. облас. держ. адмін., Упр.
культури ; вступ. сл. О. О. Ледиди ; передм. Ю. Ф. Глеби ;
відп. за вип. Н. Шетеля. – Ужгород, [2012]. – 31 с. : іл.
Ювілей навчального закладу – це подія, коли оцінюється минуле, віддається належне діяльності його викладачів, осмислюються поточні події, намічаються плани на майбутнє. Сьогодні
Ужгородський коледж культури і мистецтв навчальний заклад,
який готує фахівців у галузі культури. Його випускники створили і очолюють цілу низку провідних аматорських та професійних творчих колективів краю, добре знаних в Україні та за
кордоном. Неоціненним скарбом навчального закладу є його
викладачі – талановиті високопрофесійні фахівці, – щедрі й
багаті душею, які своєю працею створюють сприятливі умови
для реалізації студентами своїх творчих здібностей і навиків.
78. Ухач, Л. І. Грайлик : зб. сценаріїв сюжетно-ігрових
програм / Л. І. Ухач ; М-во культури України, Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Ужгород. коледж культури і мистецтв, Циклова комісія культурології та КДД. –
Вип. 4. – Ужгород, 2012. – 40 с. : іл.
Переоцінити роль гри в житті важко, а дитинство уявити без
гри взагалі неможливо. Гра викликає радісні переживання, бадьорий настрій, що є запорукою доброго здоров’я, вона сприяє
вихованню, навчанню, відпочинку, відновленню сил, корегуванню набутого досвіду не лише у дітей, а й у дорослих.
Видання представляє сценарії сюжетно-ігрових програм, які
були написані студентами коледжу культури і мистецтв під керівництвом викладача – методиста Л. І. Ухач.



79. Химинець, В. В. Фізика на Закарпатті / Василь
Васильович Химинець, Ілля Іванович Шманько ; Закарпат. ін-т післядиплом. освіти. – Ужгород : Карпати ;
Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2012. – 340 с.
На основі архівних і власних матеріалів, наукових і науковопопулярних праць, спогадів учених та випускників фізичного
факультету в монографії подано узагальнюючий матеріал про становлення і розвиток фізичної науки на Закарпатті.
Особливу увагу приділено становленню і розвитку наукових
фізичних підрозділів Ужгородського національного університету,
інститутів та установ Закарпаття, які працюють у галузі фундаментальних і прикладних досліджень з фізики. Досягнення фізичної науки Закарпаття розкривається через наукову діяльність конкретних осіб, сформованих наукових напрямків та шкіл.
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80. BGL–8 : International Conference on Non-Euclidean
Geometry in Modern Physics and Mathematics : 8-th BolyaiGauss-Lobachevsky Conference / Institute of Electron
Physics, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics,
National Academy of Sciences of Ukraine ; уклад. А. М. Завілопуло. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – 70 с. –
Текст англ. мовою.
У збірнику представлені програма й тези, надіслані авторами до оргкомітету конференції. Наголошено на дослідженнях,
пов’язаних з неевклідовою геометрією. У математичній частині зібрані теми нових досліджень із застосування неевклідової
геометрії у сучасній математиці – геометрії, алгебрі, динамічних системах та інших областях.
81. Tscholos, I. Theoretische Grammatik der Deuts
chen Sprache / Ivan Tscholos = Іван Чолос ; наук. ред.
Юрг Шефер. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – 82 с. –
Текст нім. мовою.
Підручник з теоретичної граматики німецької мови ставить
за мету дати студентам-германістам глибокі лінгвістичні знання в аспекті наукової граматики німецької мови, прищепити
студентам навички та вміння самостійного наукового аналізу
мовного матеріалу.

КУЛ ЬТ У РНЕ І МИСТЕЦЬКЕ
Ж ИТ ТЯ К РА Ю
82. Заклади культури клубного типу Закарпатської області у цифрах і фактах: інформ.-аналіт. зб. /
Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін., Облас.
орг.-метод. центр культури. – Ужгород : Ужгород. міська
друк., 2012. – 200 с. + 48 с. вкл.
У збірнику подано інформаційно-аналітичні матеріали, що
висвітлюють діяльність закладів культури клубного типу Закарпатської області, визначають їх пріоритетні напрями діяльності та шляхи впровадження і поширення культосвітніх ідей.
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83. Центр естетичного виховання Dz. K. Dzherelcea
Karpаt : [практ. просіб.] / М-во культури і туризму України, Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін., Облас.
орг.-метод. центр культури ; відп. за вип. В. В. Рудейчук. –
Ужгород, 2012. – 44 с. + 12 кольор. вкл.
У виданні подано як інформаційні, так і фотоматеріали, що
презентують центр естетичного виховання „Джерельця Карпат”, розлого вміщені описи вправ класичного танцю та вправ
віртуозної техніки.
Видання стане у нагоді викладачам хореографічних відділів
дитячих шкіл мистецтв та керівникам самодіяльних танцювальних колективів.

В и д а в н и ч а спр ава
84. Часто, П. І. Вільне слово американської України : до 120-річчя „Свободи”, україномов. вид-ня Укр. Нар.
Союзу, всегромад. газ. українців США (1893– 2013) / Петро Іванович Часто ; передм. Л. Рудницького. – Ню-Йорк :
Ukrainian Book ; Ужгород : TIMPANI, 2012. – 816 с. – Титул
паралел. англ. мовою.
Книга у жанрі хроніки-хрестоматії охоплює провідні теми,
що мали, починаючи вереснем 1893 року, виразний розвиток на
сторінках „Свободи” – газети американських українців, котра
від 1921 р. до 1998 р. була єдиним поза Україною щоденним
виданням.

О б р а зот во рче м истецтво



85. Бровді, І. Іван Бровді [Образотворчий матеріал] / Іван Бровді ; передм. В. Дворниченка. – Ужгород :
Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 60с. : іл.
Відомий закарпатський митець І. В. Бровді створив ряд помітних монументальних робіт–скульптур, що стали окрасою
багатьох міст України, як художник-живописець намалював
яскраві багатобарвні полотна, які містять величезну внутрішню позитивну енергію та свідчать про неабиякий талант мистця і його щиру закоханість у рідний край.
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86. Бровді, Л. Лариса Бровді [Образотворчий матеріал] / Лариса Бровді. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші,
2012. – 48 с. : іл.
Л. Бровді відома на Закарпатті талантом художниці-килимар
ниці, у творчості якої поєдналися новітні тенденції з глибоким
засвоєнням традицій народного мистецтва. В останні роки
художниця відкрилася глядачам ще однією гранню таланту. Її
живописні полотна радують око теплим колоритом, свіжістю,
інтересом до народних характерів, поетичною символікою образів.
87. Гарагонич, О. Олег Гарагонич [Образотворчий
матеріал] : живопис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; передм. Л. Біксей. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 40 с. : іл.
О. Гарагонич – справжній майстер, знавець і цінитель природної краси. Декоративність живописної манери, відсутність
напівтонів у полотнах художника несуть у собі сильний акцент
динамізму та смислової активності. Завдяки яскравій кольоровій поліфонії пейзажі художника виглядають соковито і піднесено, створюючи відповідні відчуття у глядача.
88. Закарпатський обласний художній музей
ім. Й. Бокшая : путівник / відп. за вип. Ф. Ерфан ; фото :
К. Смутко, П. Ляха ; авт. тексту : Л. Біксей, Л. Ярош. –
Ужгород : Патент, 2012. – 192 с. : іл.
Видання подає коротку історичну довідку заснування та діяльності музею та знайомить читачів із його постійнодіючими
виставками і представленими на них роботами.
89. Климкович, В. Володимир Климкович [Образотворчий матеріал] : живопись / Владимир Климкович ;
вступ. ст. Е. Генової. – Ужгород : Карпати, 2012. – 96 с. :
іл. – Текст рос. мовою.
Альбом живописних робіт, виконаних ужгородцем В. Климковичем в складному жанрі європейського живопису ведута
(ведута – документально точний архітектурний пейзаж), безу
мовно знайде захоплених шанувальників його майстерності.
Адже в кожному сюжеті ( ч и він стосується Ужгорода, чи інших міст Західної Європи) – наша історія і наше життя, наші
почуття, наша пам’ять, світла радість і деяка ностальгія, що
втілені художником на полотні.
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90. Малий Лувер – 10 років : творче об-ня [Образотворчий матеріал] : каталог / Упр. культури Закарпат. ОДА, Закарпат. облас. худож. музей ім. Й. Бокшая,
Спілка проф. худож. Закарпаття ; уклад. Е. Левадська. –
Ужгород : Поліграфцентрі „Ліра”, 2012. – 36 с. : іл.
Ювілейний каталог містить репродукції кращих робіт членів
творчого об’єднання „Малий Лувер” за період його існування.
91. Митрик, М. Марія Митрик [Образотворчий матеріал] : живопис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін.,
Закарпат. орг. нац. спілки худож. України ; передм. В. Зубача. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 24 с. : іл.
Полотна мисткині приваблюють своєю колористикою та
задушевним сюжетами, хоча написані нею речі цілком звичні – квіти, ляльки, прості люди. Але на всьому є дивний наліт приємної дитинної казковості, що виникає з якоїсь сіточки
майже непомітних промінчиків, а ще осягнена і переосмислена
домашність.
92. 7 днів = 7 days [Образотворчий матеріал] / авт.
проекту і текстів Н. Гончарова ; фото О. Попова ; пер.
англ. Ф. Мамедов-Мід’янін. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 84 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами.
Альбом містить зразки живопису С. Біби, В. Габди, С. Дубовця, П. Ковача, Т. Табаки, Т. Усика, В. Хабарука. Їх твори – це
стосунки зі світом реальних фізичних речей, у яких відчуття
дорівнює сну, міражу, ілюзіям, маренням. Мабуть тому вони
стають одкровенням у розумінні сутності головних законів
буття, перетинаючись із внутрішніми асоціаціями сприйняття
Всесвіту, пошуками власних критеріїв духовного в мистецтві.



93. Федяєев, О. Олександр Федяєв [Образотворчий
матеріал] : живопис / Олександр Федяєв ; Упр. культури
Закарпат. облдержадмін., Об-ня проф. худож. Закарпаття ; передм. Л. Біксей. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші,
2012. – 44 с. : іл.
Світ художника постає перед глядачами в натюрмортах,
жанрових сценках, ландшафтах, сповнених музикою, натхненням і щирою відданністю мистецтву.
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94. VІ обласний дитячо-юнацький конкурс образотворчого мистецтва „Легенди Карпат” / Закарпат.
облас. держ. адмін., Упр. культури Закарпат. облас.
держ. адмін. ; відп. за вип. В. Фролова ; вступ. сл. Ю. Глеби. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2012. – 28 с. : іл.
Видання представляє творчі здобутки учнів шкіл мистецтв
Закарпаття, які брали участь у малярському конкурсі „Легенди
Карпат”.
Роботи дітей вирізняються яскравою колористикою. У сюжетах переважають пейзажі рідної природи, представлений
рослинний та тваринний світ Карпат, приділили увагу юні художники й загадковим міфологічнним персонажам.

Му зи чн е ж и т тя
95. Ведмежа готується до сну [Ноти] : зб. дит. пісень / укр. текст. С. Сороки ; авт. проекту, упоряд., муз.
ред. С. В. Михайлюк ; худож. І. Лебедєва. – Ужгород : Патент, 2012. – 50 с.
У видання увійшли кращі твори відомих композиторів, які
отримали нове життя з українськими віршами знаної у краї поетеси. Книга оформлена сучасними малюнками молодої художниці.
96. Драгун, Ю. Посміхайтесь добрим людям : [пісні] / Юлія Юріївна Драгун, Галина Василівна Гордійчук,
Марія Дмитрівна Жабляк ; худож. О. Ладижець ; вступ.
ст. В. Поповича. – Ужгород : Карпати, 2012. – 120 с. : іл.
Ця книга об’єднує пісні, які написані Ю. Драгун, авторкою
книг для дітей у співдружності з композиторами – учителькою
Г. Гордійчук, котра першою поклала вірші своєї землячки із
с. Новоселиця на Закарпатті на музику, та М. Жабляк – методистом Закарпатського інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Пісенний збірник адресований дітям дошкільного та молодшого шкільного віку, вихователям та музичним керівникам
дошкільних навчальних закладів, вчителям початкових класів,
учням підліткового та старшого шкільного віку, вчителям музичного мистецтва та керівникам гуртків, батькам. Він навчає
християнській доброті, умінню ділитися з ближніми душевною
радістю і теплом, любов’ю до отчої землі, рідного краю. Окремий розділ склали жартівливі пісні, адресовані дорослим виконавцям.
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97. Микуланинець, Л. M. Етнокультурні виміри
становлення та розвитку професійного музичного
мистецтва Закарпаття другої половини XX століття : монографія / Леся Mихайлівна Микуланинець ; М-во
освіти і науки, молоді та спорту України, Мукач. держ.
ун-т. – Ужгород : Карпати, 2012. – 212 с.
Видання присвячене комплексному дослідженню професійного музичного мистецтва Закарпаття другої половини XX ст.
в аспекті міжкультурної взаємодії та етнокультурних чинників. У роботі визначені методологічні засади дослідження, які
основуються на досягненнях етнокультурології та мистецтвознавства, висвітлено основні тенденції сучасних регіональних
досліджень, охарактеризовано головні соціокультурні процеси
у краї у другій половині XX ст., визначено етапи розвитку професійного музичного мистецтва Закарпаття, виділено основні
етнокультурні чинники, які вплинули на його становлення та
розвиток, проаналізовано особливості музичної освіти, розкрито діяльність Закарпатської обласної філармонії та провідних її
колективів у контексті етнокультурного розвитку професійного
музичного мистецтва краю.



98. Салай-Пак, М. Весняний рай : дит. пісні / Маріанна Салай-Пак ; Закарпат. ін-т післядиплом. освіти, Ужгород. район. центр дит. творчості ; передм. М. Баяновської. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 64 с. ; ноти.
Ця збірка пісень виникла завдяки творчій співпраці поетесипіснярки М. Салай-Пак та композиторів Закарпаття: М. Попенка, О. Ухача, В. Повханича, А. Авраменка, В. Сентипал,
Г. Отрощенко, Т. Рахівської, М. Герца.
Пісні розкривають теми любові до України, рідного краю та
його чарівної природи, теми дитинства та юності.
Збірник адресований учителям музики загальноосвітніх
шкіл, керівникам вокальних студій та гуртків позашкільних
навчальних закладів, а також юним вокалістам різної вікової
категорії.
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99. Червеняк, А. Чарівні Карпати : зб. пісень / Андрій Андрійович Червеняк. – Ужгород : Поліграфцентр
„Ліра”, 2012. – 72 с. ; ноти.
Це четверте видання композитора-пісняра А. Червеняка.
До книги увійшли пісні на слова українських поетів для
різних типів хору, вокальних ансамблів, сольного виконання у
супроводі фортепіано.
Видання буде корисне керівникам художніх колективів, виконавцям, професіоналам сценічного мистецтва, усім, хто любить українську пісню.

Те ат р
100. Андрійцьо, В. М. Руський театр Товариства
„Просвіта” в Ужгороді (1921–1929) : перший український професіональний театр на Закарпатті / Василь Михайлович Андрійцьо. – Ужгород : Ґражда, 2012. – 232 с. :
іл.
У монографії досліджено процес становлення та творчий
шлях першого українського професіонального театру на Закарпатті – Руського театру Товариства „Просвіта” в Ужгороді
(1921–1929) у його різноманітних формах і засобах функціонування. На основі джерельних матеріалів та документів розкрито основні тенденції й особливості культурологічного процесу
регіону в контексті історичної епохи.

ЛІ Т Е РАТ У Р Н Е Ж ИТ ТЯ . Ф ОЛЬ К ЛОР.
М О ВИ НА РОДІВ О БЛ АС Т І

Худож н я лі т е р ату р а
101. Андрусів, В. Не бути самотньою : [роман] /
Вікторія Андрусів. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”,
2012. – 368 с.
Ця книга написана для людей, котрим не байдужа доля нашої держави. На перший погляд здається, що вона про любов.
Та насправді спектр подій набагато ширший, аніж розвиток
стосунків між жінкою та двома чоловіками, які однаково її
кохають. Різниця полягає у соціальному статусі, який керує
вчинками кожного з них. З одного боку – лікар, далекий від політики і відданий до самозречення улюбленій справі. З іншого
боку – успішний підприємець, затиснутий лещатами розпочатої політичної кар’єри, що спонукає знехтувати моральними та
етичними принципами.
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102. Ариповский, В. Из дедушкиного сундучка :
[поэзия] / Виктор Ариповский. – Ужгород, 2012. – 200 с. –
Текст рос. мовою.
В. І. Аріповського кілька поколінь ужгородців знають як авторитетного науковця-філолога та популярного лектора.
Пропонована збірка розкриває ще одну грань цієї талановитої людини – поетичну. Від щирих юнацьких віршів до іронічних бесід з ровесниками і веселих присвят онукам – все це
об’єднує відчуття сили слова і майстерне володіння ним.
103. Банаш, Й. Зона натхнення : драм. історія дружби й любові 1968–2008 рр. : роман / Йозеф Банаш ; пер. із
словац. І. Яцканина. – Ужгород : TIMPANI, 2012. – 436 с.
У романі сучасного словацького письменника-прозаїка, що
досі видрукуваний в оригіналі та перекладах польською, німецькою і чеською мовами, осмислюється життя Центральної
Європи останнього сорокаріччя. Події відбуваються у Чехії,
Словаччині, Німеччині, Радянському Союзі – Празі й Брати
славі, Москві й Вашингтоні, західному і східному Берлінах.
Значна їх частина проходить у Києві та закарпатському селі
Колодне, що на Іршавщині.
104. Білич, В. По фен-шую : хустські фіглі / Василь
Петрович Білич. – Ужгород : Карпати, 2012. – 160 с.
Найвищим свідченням оптимізму, невмирущості кожного
європейського народу є його вміння і здатність посміятися над
собою, над своїми вадами, недоліками. А сміх, як відомо, продовжує життя. В. Білич – автор уже одинадцяти за ліком поетичних збірок (і другої збірки сатири і гумору), доброзичливо,
щиро, лірично і безпосередньо утверджує усмішку на обличчях
наших співвітчизників.
Пропонована книга однозначно засвідчує: наш народ, попри
усі світові фінансові кризи, – оптимістичний до неймовірності,
що і є запорукою нашої невмирущості.



105. Гаврош, О. Біла панна : легенда Ужгородського
замку : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Олександр
Гаврош ; худож. М. Копанська. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 12 с. : іл
Зворушлива історія кохання вродливого польського лицаря
Жигмунда та білявки Анни, доньки графа Яноша Другета, стала легендою Ужгородського замку.
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106. Гаврош, О. Поган-дівча : легенда Невицького
замку : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Олександр
Гаврош ; худож. Т. Сопільняк. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 16 с. : іл
Давним-давно околицями Невицького замку бродила Погандівча, а за його мурами трапилася таємнича історія зі славним
воєводою Борисом та його донькою-красунею Катою.
107. Герусова, Н. Дети рисуют мир : стихи для детей дошк. и мл. шк. возраста / Наталия Николаевна Герусова ; худож. О. Б. Вознюк. – Ужгород : Ужгород. город.
типогр., 2012. – 24 с. : ил. – Текст рос. мовою.
Книжечка для малюків просякнута любов’ю до читачів. Вона
навчить правильних і чесних вчинків, донесе до них дивовижні
цікаві знання про великий, складний і прекрасний навколишній
світ, дасть відповіді на вічні питання малих „чомучок”.
108. Гурницький, К. В магії сакури : хоку, танка, сонети, інші миттєвости… : [поезії] / Казімір Іванович Гурницький. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 104 с. :
іл.
Це сьома збірка в доробку поета, у якій він робить спроби прищепити українській поезії традиційні класичні форми
японського віршування – хоку (тривірш) і танка (п’ятивірш).
Розділи „Присмеркові сонети” та „Миттєвости і вічність” –
своєрідний щоденник поезій з минулого і сьогодення України,
тривожні роздуми про майбутнє країни та планети Земля.
109. Густі, В. П. Полин гіркий, полин солодкий : поезії / Василь Петрович Густі. – Ужгород : Карпати, 2012. –
274 с.
Поціновувачі творчості поета мають змогу познайомитися
не лише з його лірикою – надзвичайно проникливою, глибокою,
вдумливою, але й із поетичними драмами-діалогами, у яких історія наших велетів – Станіслава Граматика і створеного ним
Королівського Євангелія у замку Нялаб, тобто в рідному для
В. Густі Королеві, Олександра Духновича перед висилкою у Біловежу і близьких за часом – борця за Українську державність
Івана Рогача і його сестри Анни, які постають нагадуванням
для сучасника про нашу гірку й солодку місію на цій землі.
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110. Демура, Т. Літо назавжди : повість / Тетяна Демура. – Ужгород : Карпати, 2012. – 264 с.
Це перша повість молодої письменниці – про перші світлі
й незабутні почуття наших сучасників, для яких кохання стає
потужним стимулом жити і творити у наш непростий час. Герої
ліричної повісті, унікальні характери яких виписані з тонким
гумором і теплотою, дорослішають разом із своїм чистим і щирим коханням. І не зраджують його. їхня зустріч через десять
років тільки підтверджує цю просту істину.
111. День Сказки. – Ужгород : Полиграфцентр „Ліра”,
2012. – Текст рос. мовою.
Збірник народився неочікувано, після звернення до президентів слов’янських держав з приводу утвердження єдиного
державного свята – „День Казки”. А ще й тому, что так вирішила Казка, зібравши й об’єднавши в одній книзі її справжніх
друзів, як початківців, так й іменитих авторів.
112-113. Долгош, І. І. Заплакала Тиса кров’ю : романдилогія / Іван Іванович Долгош. – Ужгород : Ґражда,
2012. – („Бібліотечка газети „Старий Замок. Паланок”).



Кн. перша : Гуцульська республіка. – 520 с. : іл.
Це історична епопея про період найвищого піднесення національного духу на Закарпатті 1918–1939 рр., яка поряд із романом Уласа Самчука „Гори говорять” і його публіцистикою,
щоденниками та романом В. Ґренджі-Донського „Сини Верховини”, спогадами А. Волошина, В. Шандора, Ст. Клочурака,
М. Бандусяка тощо подає панорамну й багатопланову картину
життя Гуцульщини і Карпатської України загалом, величного
часу державотворчого Чину.
Кн. друга : Карпатська Україна / післямова Н. Ребрик. – 328 с. : іл.
У книзі другій на передній план виступає дискурс державотворення. І було б дивно, якби було інакше: нас підготувала саме до такого сприйняття і прийняття подій книга перша.
У „Карпатській Україні” рушій сюжету – факт. І можна лише
дивуватися, як при такому синтезі документалізму письменник уник публіцистичності. Здається, його врятувала від цього скорописно-мозаїчна манера оповіді. Автор ніби складає
пазли-епізоди, вибудовує ланцюжок подій щасливо-трагічних
днів Карпатської України, стверджуючи, що український народ
„дозрів до власної держави” (за І. Ірлявським), він „бере керму
своєї державності у власні руки” (за У. Самчуком) і розуміє, що
„свободу виборюють, а не випрошують” (за І. Долгошем).
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114-115. Дочинець, М. Криничар : діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2012. – 332 с.
Дочинець, М. І. Криничар : діяріюш найбагатшото
чоловіка Мукачівської домінії : роман / Мирослав Дочинець. – Ужгород : Карпати, 2012. – 328 с.
Новий роман автора зацікавить читачів захоплюючим сюжетом із вкрапленнями історичних деталей, мудрими думками і
порадами.
В центрі роману– українська душа, що не заблукала в історії, не зломлена і не стомлена поразками, як сама Україна, –
душа тонка, мудра, діяльна, що черпнула від землі і від неба,
що оживляє і якісно міняє довколишній простір і людей. Твір
відкриває глибинний вимір народної традиції, карпатської звичаєвості, живої етики і естетики. Це проявляється в умінні показати душу окремої людини як живої частинки світової душі.
116. Дочинець, М. Місячна роса : афоризми, окришини життя, мініатюри / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2012. – 176 с. – (Яблуко слова 3).
У книзі зібрані афоризми, прозові мініатюри, щоденникові
записи про те, що радує читача квінтесенсією цікавої думки,
несподіваним спостереженням чи кутом зору. За словами автора „Треба добре освоїти жанр роману і поеми, щоб дорости до
жанру „Із записних книжок”.
117. Дулишкович, А. Письма несостоявшейся
жене / Александр Дулишкович ; вступ. сл. М. СалайПак. – Мукачево : Карпат. вежа, 2012. – 52 с. : іл. – Текст
рос. мовою.
Книга, як пише сам автор в передмові до циклу, це „монолог
… мужчины, который пытается вникнуть в сущность отношений мужчины и женщины” і „разгадать сложные хитросплетения женской натуры”.
„Письма” розкривають панораму людських відносин, відносин між двома різними світами – Чоловіком і Жінкою. Однак
автор не зупиняється лише на спогляданні Любові. Він, сам
пройшовши через всі кола Раю та Пекла цього великого почуття, вчить читача ростити і пестити Любов, щоб вона не зачахла
від буденності та повсякденності, а продовжувала рости й розвиватись, як надзвичайно ніжна і красива, унікальна квітка.
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118. Дурунда, А. Відкрите серце : худож.-докум.
оповідь про рятівника дитячих сердець Василя Лазоришинця / Андрій Ілліч Дурунда. – Ужгород : TIMPANI,
2012. – 248 с. : іл. – (Роде наш красний).
Чергова із задуманої автором серії книг про знаменитих
співвітчизників „Роде наш красний” розповілає про життя і діяльність ще молодого, повного сил та енергії, членакореспондента Національної академії медичних наук України,
лікаря-кардіохірурга, якому оце щойно сповнилося 55 і якого
знає не лише його рідне Закарпаття та Україна, але й увесь широкий світ. В. Лазоришинець, крім численних титулів у себе в
Україні, – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, – дійсний член Європейської асоціації серцево-судинних
хірургів, Французької асоціації торакальних і серцево-судинних
хірургів та Американської асоціації торакальних хірургів, носій
численних нагород: кавалер орденів Ярослава Мудрого V ступеня, Святого Рівноапостольного князя Володимира І, II, III ступенів, міжнародного ордена Святого Станіслава III ступеня,
Преподобного Агапіта Печерського III ступеня ...
119. Дурунда, Н. Доле орана-переорана… : повісті /
Наталія Дурунда. – Ужгород : TIMPANI, 2012. – 200 с.
Витівки хитрої долі переслідують героїв цих повістей протягом усього їхнього життя. Але, вони зуміли достойно витримати усі випробування, вистраждати і пройти свій надважкий,
тернистий шлях, не втративши здатність відчувати повноту
людського щастя.



120. Ерделі, А. ІМЕN : літ. твори, щоденники, думки / Адальберт Ерделі ; за заг. ред. І. І. Небесника ; упорядкув., вступ. ст. І. І. Небесника ; упорядкув., передм.,
прим. М. В. Сирохмана. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші,
2012. – 440 с. : іл.
Видатний митець Адальберт Ерделі – кольором чи словом –
заповідає нам, читачам, своє розуміння любові, вічності, краси,
безконечності створеного Господом. Саме це просліджується
у романах „ІМЕН” та „ДІМОН”, щоденниках, афористичних
думках та інших матеріалах літературної спадщини Адальберта Ерделі, яка вперше пропонується читачам книги під загальною назвою „ІМЕН”.
Твори цінні величезними обширами його світобачення, глибоким знанням європейського мистецтва, філософії, літератури
й музики у поєднанні з бурхливою уявою, емоційністю, вмінням фантазувати і навіть пророкувати майбутнє.
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121. Іваньо, Я. Храм на роздоріжжі : [поезії] / Ярослав Іваньо. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. –
216 с.
У своїй новій книзі поет осмислює духовний світ сучасників, такий складний і різнобарвний, привертає увагу читача до
болючих проблем сьогодення.
122. Закарпатці у вирі афганської війни / упоряд
кув. А. М. Ухаль ; передм. В. Густі. – Ужгород : IBA, 2012. –
460 с. : іл.
Книжка присвячена учасникам бойових дій в Афганістані.
В ній зібрані і систематизовані біографічні дані учасників афганської війни. Не одне серце заставить стиснутись мартиролог – нариси про загиблих і померлих від ран на тій війні. З розповідей, спогадів та інтерв’ю очевидців читач більш детально
дізнається про події тих часів на афганській землі, а також про
теперішнє життя декого з них. Доповненням є фотографії з альбомів воїнів-інтернаціоналістів.
123. Казкар : нар. казки Укр. Карпат : для мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. текстів, приміт. та слов.
І. В. Хланти ; біогр.-літературознав. портрет В. П. Марка. – Ужгород : Патент, 2012. – 248 с. : іл.
До книги ввійшли кращі зразки українських народних казок
для дітей, записані на території Карпатського регіону – Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької обла
стей.
124. Кедик, С. Світ Добра / Світлана Кедик. – Мукачево : Карпат. вежа, 2012. – 136 с.
„... найбільша Сила, яка штовхає мене вперед, є Любов”, –
ці рядки молодої авторки, вочевидь можна вважати її життєвим
кредо. Саме про це – як любити, радіти життю і дарувати радість
іншим – і йде мова у прозово-поетичній книжці „Світ добра”.
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125. Керита, Х. У долонях світанку : [зб. поезій] /
Христина Керита. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”,
2012. – 96 с.
У новій книзі поетеси читач відкриває для себе неповторний
світ справжньої поезії, у якому природа є способом досягнення
гармонії між особистістю і світом, панують щирі й високі почуття, відкривається дорога до вершин духовності.
126. Кірімов, І. Шлях : худ.-докум.-іст. повість / Іван
Кірімов. – Ужгород : IBA, 2012. – 328 с.
Людині властиво думати, порівнювати, вишукувати щось
нове і обережно ставитися до минувшини. Вона небайдужа до
того, що було, що є, що буде. Одними подіями життя вона гордиться, інші її застерігають від помилок, а ще інші примушують червоніти від сорому.
Історія, сучасність та майбутнє – це не окремі часові виміри
Землі та Людства, а логічна система існування живої матерії,
в якій людська особистість шліфується часом, як найцінніший
діамант.
127. Кобаль, В. В. Славну вісточку почуйте : вірші
для дітей мол. шк. віку / Василь Васильович Кобаль ;
худож. І. М. Бучмей. – Ужгород : Ужгород. міська друк.,
2012. – 60 с. : іл.
Книжечка для юних читачів розкриває для них секрети навколишнього світу, дає можливість пізнати рідний край, вчить
любити тварин та берегти природу.



128. Коваль, С. Братство Великих Мандрівників :
повість-фентезі / Світлана Коваль. – Ужгород : Карпати,
2012. – 304 с.
Пригодницька повість-фентезі – це, передусім, захоплююча
мандрівка звичайного семикласника Юрка Тарасюка країнами
і континентами, під час якої юні читачі зможуть поповнити
свої знання з географії, історії, країнознавства на тлі пригод,
несподіванок і унікальної інформації. При цьому ужгородська
письменниця Світлана Коваль до останніх рядків тримає інте
рес ровесників школяра до самого Братства Великих Мандрівників, яке, можливо, уже діє поруч із ними, у нашому місті чи
селі в очікуванні тих, хто поповнить його ряди.
За висновком фахівців, ця пізнавальна і цікава книга може
бути корисною для вчителів географії, історії, біології, літератури, усіх, хто бажає розширити свій кругозір.
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129. Ковбаснюк, Г. Вінок синьоокій Гуцулії : поезія,
проза, співанки-коломийки / Гафія Василівна Ковбаснюк. – Ужгород : IBA, 2012. – 68 с.
Це третя книжка авторки, яка містить твори у різних художніх жанрах: поезії, в яких висловлено почуття молодої людини
та роздуми над пережитим на життєвому шляху, а також прозу
і коломийки.
130. Кришеник, В. М. Наздоганяючи минуле : його
історія : спогади про батька / Володимир Михайлович
Кришеник. – Ужгород : Ґражда, 2012. – 340 с. : іл. – (Серія
„Карби”. Кн. IV).
Це книжка синівського обов’язку та пам’яті рідних. Автор
писав її переважно зі спогадів батька – простого вчителя з Іршавщини. У ній відгомін подій двадцятих-п’ятдесятих років
минулого століття на Закарпатті – доби Просвіти, Карпатської
України, окупації краю, батькова розповідь про мукачівську катівню „Ковнер”, в’язницю у Ваці, про перші повоєнні роки – радянську колективізацію, мордовські політичні табори та інше.
Ціла галерея неповторних людських доль на перехрестях
і вибоїнах Богом даної нам епохи постає з-під пера автора
об’ємно і повнокровно, їм віриш і їхньою вірою переймаєшся
щиро. З ними життя набуває сенсу.
131. Кудрявская, Л. Ангина у Жирафа : [стихи для
детей дошк. и мл. шк. возраста] / Людмила Кудрявская ;
худож. А. Гаркуша. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. –
80 с. : ил. – Текст рос. мовою.
Кошеня і папуга, метелик і цвіркун, морський коник і лев –
усе це персонажі нової книги віршів Л. Кудрявської. У кожного
із цих звірів, птахів, домашніх тварин і комах свої повадки, свій
спосіб життя і навіть свій характер. Усі вони – частина природи, що нас оточує, яку потрібно берегти і захищати.
Вірші написані з гумором і любов’ю до всього живого.
132. Кузан, В. Вагітна муза : поезії / Василь Кузан. –
Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 136 с.
Довірлива тональність розмови, цікаві образи, позитивна
енергетика, глибока емоційність, філософське осмислення,
легкий гумор, іронія та дотичний до теми стьоб принесуть
справжнє задоволення всім любителям поезії.
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133. Кузан, В. 12.12.12 : вибрані поезії / Василь Кузан. – Мукачево : Карпат. вежа, 2012. – 202 с.
„Вибране” В. Кузана укладене не ним особисто, не редколегією чи окремим редактором, а дванадцятьма яскравими
особистостями, людьми різних вікових категорій, різного роду
занять, різного способу мислення, різних уподобань. Серед них
є і лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, і рок-музикант,
і викладач англійської мови столичного університету, і вчитель
провінційної сільської школи, і фотограф, і журналіст, і професійні поети, отримати від яких схвальні слова на свою адресу
не так уже і легко. Саме тим і цікава, саме цим і оригінальна
ця книга. А ще тим, що кожен із цих дванадцяти написав про
творчість автора дванадцять речень.
134. Кузан, В. DUOSсвіт : [поезія] / Василь Кузан. –
Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 116 с. – Текст
укр. та слов. мовами.
Видання пропонує вибрані поезії В. Кузана у творчій інтерпретації знаного словацького перекладача Юрая Андрічика.
Тепер і словацький читач зможе у ширшому обсязі познайомитись з чуттєво-настроєвою поезією відомого закарпатського
поета.
135. Курах, А. Благословення, зерно безсмертя! :
поезії / Артур Васильович Курах. – Ужгород : Карпати,
2012. – 64 с.
Пропонована поетична збірка – дебют ужгородського
студента-медика в літературі.
„Коли ти прагнеш – ти живеш!” – пише юний автор, що хоче
знайти відповіді на питання поставлені життям.



136. Лемко, Й. Небо и земля – жизнь моя : [поезія] /
Йосип Иванович Лемко. – Ужгород : Ґражда, 2012. –
124 с. – Текст русин. мовою.
У збірках поета превалює оптимістична настроєність його
лірики, чуйної до добра і краси, до всього прекрасного в житті.
Крізь призму особистих вражень і переживань переломлюються ті чи інші суттєві моменти нашої сучасності, просвічується
багатий внутрішній світ людини, яка прагне щастя. Пісеннолітературні традиції рідного краю у творчості Й. Лемка поєднуються і тематикою та інтонаціями, що йдуть від середовища,
в якому живе поет. Прагнення якнайповніше висловити свої
почуття постійно повертає майстра поетичного слова до його
рідних витоків.
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137. Лукач, І. Малюю фарбами душі : етюди, оповід., нариси / Іван Лукач ; графіка Л. Буксар ; кольор. репродукції І. Лукача. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. –
96 с. : іл.
І. Лукач – творча особистість; він прагне реалізувати себе
у малярстві та красному письменстві. Нова його книжка містить літературні твори – етюди, оповідання, нариси та автобіографічні спогади, написані впродовж останнього часу, а також
репродукції його картин, що відтворюють чудові куточки карпатської природи.
138. Масяк, Н. Сказочная феерия / Нинель Масяк. –
Ужгород : Карпати, 2012. – 336 с. – Текст рос. мовою.
Автор дарує читачам унікальну можливість опинитися всередині казкового світу. Отже, читач не лише прочитає інтерв’ю
з 15 улюбленими казковими героями, але й довідається про захоплюючі пригоди лисиці Аліси та кота Базиліо в Країні Дурнів. Автор дійсно написала продовження казки О. М. Толстого
„Золотий ключик”.
139. Маханец, А. И. Соблазн : рассказы, стихи /
Александр Иванович Маханец. – Ужгород : Ґражда,
2012. – 120 с. – Текст рос. мовою.
Пропоновані тексти молодого закарпатського автора стильово належать до так званої химерної чи магічної лектури. Свого
часу вона стала реакцією на диктат норм соцреалізму в українській радянській літературі. Її ознаки: поєднання реального з
міфологічним, часово-просторові зміщення, запозичення стильових рис бароко, гротескові метаморфози з героями. Химерна проза емоційна, експресивна, її світ свідомо неприродний,
але правдивий. За цими ознаками можна говорити про близькість химерної прози до явища магічного реалізму, поширеного
в латиноамериканській літературі.
Наповнення сучасного художнього мислення міфологізованими образами і символами, щедре використання умовних форм, як іронія, гротеск, гіпербола, а також необхідність
читачевого включення в процесі співтворчості абстрактноасоціативного сприймання – характерні ознаки пропонованої
книги.
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140. Меденці, M. В. Марципанові коржики : казки
[для дітей мол. та серед. шк. віку] / Маргарита Меденці ;
худож. О. О. Ладижець. – Ужгород : Патент, 2012. – 64 с. :
іл.
Назва нової книжки письменниці підказує уважному читачеві, що у кожному творі слід шукати зернятка подрібненого ядра
мигдалевого горіха – у вигляді порад, інформації, моралі.
А передусім у книжці добро переважає над злом, а світло –
над темрявою. Тут оживають традиції, прищеплюються любов
до рідної землі, відповідальне ставлення до природи та її багатств. Зворушливим є прагнення М. Меденці впустити юного
читача у світ казки і надати йому роль хороброго, справедливого, доброзичливого і благородного учасника подій. Варто зазначити, що у книжці домінує реальний світ, правда, відображений
у дзеркалі, інкрустованому художніми образами. Й казки тут,
як і мигдалеві горіхи (основний компонент для приготування
марципанових коржиків), з солодким або гірким ядром.
141. Мідянка, П. М. Ільмовий листочок : поезії,
есе / Петро Миколайович Мідянка ; вступ. ст. Н. Бедзір. –
Ужгород : Карпати, 2012. – 256 с.
П. Мідянка – лауреат Національної премії України імені
Т. Г. Шевченка 2012 р. народився, живе і продовжує працювати у віддаленому гірському селі на Закарпатті, а у його творах
верховинський космос природно й гармонійно вростає в європейський Всесвіт.
Чергова його збірка увібрала як нові так і твори попередніх
років, представляючи читачеві майстра вишуканих віршованих
форм, зокрема сонетів. Окремим розділом вперше до широкого
читача йдуть есе, які є своєрідним доповненням для розуміння поетичної душі сучасника. У всіх цих поетичних і прозових
творах 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 виростає карпатський феномен автора.



142. Між Карпатами і Татрами. – Вип. 18 : Сучасна
слов. поезія в пер. Петра Скунця / упоряд. Т. Ліхтей. –
Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 72 с.
До збірки увійшли і раніше опубліковані переклади зі словацької мови, і збережені у родинному архіві рукописи перекладів, в основному східнословацьких авторів, близьких П. Скунцеві за поетикою, тематикою, світоглядом.
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143. Між Карпатами і Татрами. – Вип. 19 : Поезія
Михайла Василенка у словацькому перекладі Валерії
Юричкової / упоряд., вступ. сл. Т. Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 72 с. : іл.– Текст укр. та слов.
мовами.
Черговий випуск літературної серії презентує лірику сучасного українського митця М. Василенка мовою оригіналу та в
перекладі.
Відома словацька дослідниця та перекладач української поезії Валерія Юричкова майстерно відтворила емоційну і колоритну лірику М. Василенка, архетипічну заглибленість якої
підкреслюють ілюстрації – репродукції витинанок сестри автора – Світлани.
144. Молдован, О. М. Гармонія долі хвиляста : поезії / Оксана Михайлівна Молдован. – Ужгород : Ужгород.
міська друк., 2012. – 48 с.
У своїй другій збірці поезій автор намагається осягнути
складний і багатогранний сучасний світ, оспівати неповторність і красу рідного Закарпаття, туристичні принади, традиції,
обряди. Окремий розділ збірки присвячений інтимній ліриці.
145. Мясищев, Г. С тебя начнётся новый век… :
[поэзия] / Георгий Васильевич Мясищев. – Ужгород :
Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 56 с. – Текст рос. мовою.
Першу книжку поета складають вірші філософської, інтимної та пейзажної лірики. В них відображена небайдужа, піднесена, щира душа автора.
146. Неспокійні серця ветеранів : худож.-док. оповіді, іст. матеріали, фотодок. / Закарпат. облас. орг. ветеранів ; [упорядкув. І. Ю. Бігунця, І. Ф. Жигана, В. П. Жигана]. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2012. – 176 с.
Книга представляє двадцятип’ятирічну історію створення,
становлення та діяльність Закарпатської обласної організації
ветеранів України.
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147. Новак, В. Сонети для вас : укр., рос. та русин.
сонети. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 72 с. –
Текст укр., рос. та русин. мовами.
Шоста поетична збірка В. Новака – спроба автора у складній віршованій формі висловити свої почуття на українській,
російській та русинській мовах.
148. Орос, Я. Дримба : [поезія] / Ярослав Орос ;
передм. О. Гавроша. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”,
2012. – 116 с.
Уперше до читача іде зі своїми напродиво своєрідними вір
шами прозаїк Я. Орос. Автор позбавлений усіляких пут – як
зовнішніх, так і внутрішніх. Тому дихає, як дихається, а пише,
як пишеться. Тут не відчувається корпіння перфекціоніста над
кожною титлою. Проте буяє нестримна поетична стихія, що є
ознакою Божої іскри.
149. Панчук, Н. Конспект свободи : [поезії] / Надія
Панчук. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуши, 2012. – 100 с. :
іл.
Майже століття тому Велимир Хлєбніков писав: „Свобода
приходит нагая”. Йому трохи пощастило, він не встиг роздивитись доконечно, у яке криваве шаття одягатимуть „нагу свободу” впродовж минулого століття, і які несподівані маски нібито
свободи будуть в ходу нині – і на рівні свідомості, і – підсвідомості, звідки й приходять поетичні рядки.
То ж винесене в заголовок слово стало одним з наскрізних
мотивів нової, чотирнадцятої в загальному рахунку, збірки
Н. Панчук.



150. Петровцій, І. Лірика : [поезія] / Іван Петровцій. –
Ужгород, 2012. – 254 с.
До нової книги перекладача і поета І. Петровція увійшли
власні вибрані поезії та низка перекладів французьких, угорських, словацьких, естонських поетів – і класиків, і наших сучасників.
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151. Петровцій, В. Мanumissio, або хроніка Урмезійовських убивств : роман-детектив / Валентина Пет
ровцій, Іван Петровцій. – Друге вид. – Ужгород, 2012. –
186 с.
Це гостросюжетний твір, написаний на конкретних документальних фактах. Бажання знищити сліди страшних злочинів штовхає замаскованого садиста-ката на звірячі вчинки. Від
рук убивці гине молода жінка, її малолітня дочка.
У романі читач стріне елементи чорної магії, які інтуїтивно
допомагають віднайти нитку злочинів.
152. Пігуляк, М. М. Код аквасвіту : повість-фентезі /
Микола Миколайович Пігуляк. – Ужгород : Карпати,
2012. – 136 с.
Повість-фентезі чи не вперше у сучасній вітчизняній літературі звертається до абсолютно нетрадиційного висвітлення
ролі Дракули в історії не тільки Закарпаття, але і всього континенту. Молодий ліричний герой повісті (перша її частина „Доля
у спадок” побачила світ минулого року у дебютній книзі автора
„Турлаш”) не просто розкриває таємниці підземного печерного
міста у самісінькому центрі Європи, а прагне представити читачеві свої варіанти бачення того, що сьогодні й завтра складає
найбільшу цінність і найбільші багатства для сучасної цивілізації. Звичайно ж, читач знайде для себе ще немало цікавих
відкриттів і передбачень, пов’язаних і з індустрією розваг, і з
індустрією почуттів, як це не парадоксально звучить.
153. Піров, І. В. Неколисана правда : повість / Іван
Васильович Піров. – Ужгород : Карпати, 2012. – 184 с.
Повість порушує споконвічні питання життя закарпатців:
творити добро на рідній землі чи шукати щастя на чужині, аби
потім обов’язково повернутися до рідного гнізда. Та якою ціною?
Ліричні герої на сторінках зворушливої повісті, що має досить випуклий авантюрно-пригодницький сюжет, – цілком сучасні, і їхні проблеми пошуку долі, часто трагічні, на межі криміналу, на межі життя і смерті, природно вплітаються в історію
Закарпаття, його сьогодення і день завтрашній.
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154. Раді, М. Дивовижний світ Юлі : фантаст. оповід. для дітей мол. та серед. шк. віку / Марія Георгіївна Раді ; худож. оформл. М. Тоба. – Ужгород : Ужгород.
міська друк., 2012. – 64 с. : іл.
Це друга книжка у творчому доробку М. Раді.
Головна героїня, Юля, у сні перелітає на Планету квітів, де
знайомиться сама і знайомить уважного читача з безліччю неземної краси квітів.
Кожна сторінка цієї книжки вирує життям, буяє барвами і
зачаровує примхами природи.
155. Розкута, Г. Романко – мамине дитя : смішна
історія для дітей / Галина Розкута ; худож. В. Корхов. –
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. – 20 с. : іл.
Смішна та повчальна історія про те, як зростало розбещене,
ліниве хлопченя Ромка, від капризів якого діставалося всім довкіль, та про те, як поквиталися із ним птахи на дідусевому
подвір’ї.
156. Розман, О. Русинські жінки: різні долі і одна
любов / Оксана Розман ; вступ. сл. І. Петровція. – [Мукачево : Карпат. вежа, 2012]. – 120 с.
Різні особистості, різні долі і одна любов. Любов до рідної
землі. Вони жили заради найзаповітнішої мрії – Русинії. Стане
їхня мрія реальністю, чи увійде в історію як легенда – залежить
від нас.



157. Рудий, І. Святе зло : [поезії] / Іван Романович
Рудий. – Ужгород : Карпати, 2012. – 128 с.
Для І. Рудого ця збірка поезій – довгождана і знакова, хоча
зовсім не дебютна. Адже ще у 2007 р. тоді ще семикласник із
Волівця видав у одному з видавництв України зовсім тоненьку
книжечку віршів „Прилетіли журавлі”. У короткому напутньому слові до збірки письменник Ярослав Сачко тоді зауважував,
що юний поет пізнає світ, що він тонко відчуває природу, до
болю любить Україну, її історію, і до нас усіх промовляє оголена душа верховинця.
Сьогодні він студент Ужгородського національного університету. Його поезія подорослішала разом з автором і стала
мужньою, додаючи тепер уже до молодечої безпосередньості
і категоричності суджень тонку іронію й розважливість. Але
душа ліричного героя, як і раніше, залишається зворушливою у
непідробній відкритості, щирості почуттів.
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158. Русинська пажить : антол. русин. поетÿв Закарпатя / упорядкув., вступ. ст. Й. І. Лемка ; вступ. ст.
В. Сочки-Боржавина. – Ужгород : Патент, 2012. – 424 с. :
іл. – Текст русин. мовою.
Збірка представляє колективний ужинок сучасних письменників Закарпаття. У поданому вступному слові узагальнено історичний аналіз розвитку творчості русинів Підкарпаття.
У представлених творах авторів звучить синівська радість за
приналежність до русинського родоводу, до такого слов’янського
краю, як Русинія (колишня Підкарпатська Русь). Їх вірші, балади, гуморески-співомовки – це родинна любов до Вітчизни, до
своїх простонародних обрядово-звичаєвих традицій, до фольклорних мелодій і чарівної краси карпатської природи.
159. Сима, І. Флорентійські акварелі : поезії / Ірина
Сима. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 184 с.
Пропонована збірка поезій – це пейзаж душі автора. Її маленький острів у сплетінні Любові, Дум, Ностальгії – не досконалий, але щирий.
Героїня поезій – Жінка зі своєю любов’ю, своїм болем, своєю радістю. Вона разом з поетесою радіє і сумує, прагне робити Добро.
160. Ситар, И. Смійтеся, смійтеся з того Русини!.. :
[поезія] / Иван Ситар. – Ужгород, 2012. – 306 с. – Текст
русин. мовою.
Автор – математик за фахом, поет – за покликом душі. Останнім часом пише русинською мовою і сподівається, що донесе
читачам красу рідної мови, її значення в слов’янському світі.
Книжка просякнута гумором, запалює гострим словом та
намагаєтсь вселити оптимізм і підтримку краянам у досить нелегкій сучасності.
Твори супроводжують невеличкі словнички, які пояснюють
значення призабутих русинських слів.
161. Скунць, П. Моя азбука : дит. поезія та переклади / Петро Скунць ; упорядкув. та підгот. текстів Н. Скунць
; післямова Х. Керити. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”,
2012. – 200 с. : іл. – Назва з обклад.
До читача вперше приходять вірші П. Скунця (1942–2007),
адресовані дітям та переклади окремих творів відомих письменників Європи, що писали для малечі. Без зайвої дидактики
та загравання поет навчає юного читача любити світ, бути відповідальним за кожне слово і вчинок.
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162. Стегура, Ю. М. Чиста правда : оповідання /
Юрій Михайлович Стегура. – Ужгород: Ґражда, 2012. –
160 с.
Щирі й пронизані ліризмом оповіді автора про найрізноманітніші житейські ситуації не можуть не захоплювати читацьку увагу, ведуть у чарівний світ дитинства, емоційно-чуттєві
юнацькі придибельки, серйозні службові будні, а загалом –
створюють відчуття свята життя. Секрет надто простий: автор
любить цей світ й дивиться на нього не оком стороннього, а ніби
зсередини, ніби розгортає перед нами полотна життєтворення
й ніби питає: ви бачите, як усе прекрасно й гармонійно? У речах буденних, простих і звичних він уміє розгледіти глибинну
суть земного їх призначення, і читач сам починає дивитися на
світ довкола, придивлятися пильніше, хочеш і собі побачити
щось таке, на що раніше не звертав уваги й не підозрював, що
воно може наповнити, збагатити його внутрішню суть, напоїти
душу живою водою, котра, виявляється, є не лише у дитячій
казці. А, отже, це засвідчує художню майстерність оповідача,
загалом скромного й непретензійного, з ледь вловимою лукавинкою в усміхнених очах.
163. Тегза, І. Пробудження : поезії / Іван Тегза ; Упр.
культури Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас. орг.-метод. центр культури ; упоряд., підгот. текстів,
вступ, ст., ред. І. B. Хланти. – Ужгород : Патент, 2012. –
146 с. : іл. ; ноти
У збірці вміщено сучасні, глибоко публіцистичні поезії,
створені митцем незалежної, нової України. Твори позначені
непідробністю почуттів і світлою добротою, пройняті синівською любов’ю і шаною до України, рідного краю, їх духовних
цінностей. У поезіях автора – відлуння вистражданого пережитого і прожитого.



164. Товтин, В. Півень-фахівець : гуморист.-казк.
памфлет-феєрія : тільки для дорослих і дітей / Володимир Юрійович Товтин ; вступ. сл. П. Скунця. – Ужгород :
TIMPANI, 2012. – 168 с. : іл.
Це не просто казковий памфлет, але ще й сатиричногумористичний. З нього дізнаємось, як бідували дід і баба, бо
у їхніх курочок не було півника. Коли придбали його – зажили
заможно. Він натхненно і творчо трудиться у часи незалежності України – стає бізнесменом, відкриває у селі курник-салон,
адже він не просто фахівець, а „знавець всіх курячих сердець”.
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165. Турок, М. І. „Краса, багатство – речі плинні...” :
поезії / Михайло Іванович Турок. – Ужгород : Карпати,
2012. – 248 с. : іл. – Текст укр. та рос. мовами.
Перша книга М. Турока „І запах хліба, й смак води...”, яка
побачила світ три роки тому, відкрила широкому читачеві поета глибоко ліричного, відданого рідній землі, рідному краю,
із відкритим серцем. Саме авторська щирість привабила літературних критиків і саме це, в першу чергу, характерне і для
нової книга поезій, яка знову розповідає про отчий край, рідне
місто Сваляву і про тих, хто живе поруч з автором і хто залишається в його пам’яті.
166. У єдиному строю : худож.-докум. оповіді, спогади, фотодокум. / Т-во добровольців Закарпаття – учасників війни ; [упорядкув. : І. І. Данилик, Ю. М. Граб]. –
Ужгород : Ужгород. міська друк., 2012. – 96 с.
Книга представляє оповіді та спогади про становлення та
діяльність обласної організації Товариства добровольців Закарпаття – учасників війни та її районних, міських осередків,
єдність їх дій у справі поліпшення соціального захисту колишніх фронтовиків, патріотичного виховання підростаючого покоління.
167. Фленько, О. Киевская Русь: Олег и Ольга : [поема] / Ольга Фленько. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”,
2012. – 80 с. – Текст рос. мовою.
Твір написаний у вигляді п’єси – інтерпретація подій створення давньоруської держави Київская Русь у 882 р. на основі
історичної хронології.
1130 років тому князь Олег проголосив, що Київ буде матір’ю
міст руських, в честь цього на Старокиївській горі встановлено
камінь з написом „Отсюда есть пошла земля русская”. Князь
Олег і княгиня Ольга державні інтереси ставили вище особи
стих, тому й змогли створити велику Київську Русь.
168. Хланта, М. П. Колоздрики в пучку : [поезії] /
Михайло Петрович Хланта. – Ужгород : Патент, 2012. –
90 с.
Поезія у збірці привертає увагу своєю щирістю, співпереживанням з ближнім, любов’ю до рідної землі і природи. Вірші
автора продовжують традиції української поезії, водночас привносячи до неї самобутні родзинки. Поряд з поезією у новій
книжці вміщено невеликі прозові твори, які передають хвилюючі епізоди з життя, нерідко залишаючи читачу можливість самостійно шукати відповіді на нелегкі питання буття.
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169. Ходанич, П. М. Свобода під заставу : драм.
твори / Петро Михайлович Ходанич. – Ужгород : Карпати, 2012. –176 с.
До книги увійшли чотири гостросюжетні драматичні твори.
З легким гумором та іронією автор розглядає актуальні питання
морального стану сучасного суспільства. Історична драма „Віват імператор” переносить читача у часи М. Лучкая, О. Духновича і В. Довговича. „Полонинські чари” – п’єса для дитячого
театру, у ній органічно поєднано наш час і епоху слов’янського
язичництва.
170. Чендей, І. Спалахи іскрин / Іван Чендей ; упорядкув., передм. М. Трещак. – Ужгород : Поліграфцентр
„Ліра”, 2012. – 128 с.
Пропоноване видання стане у нагоді багатьом, хто любить
мудре й влучне слово, цікавиться жанром афоризму, літературною спадщиною рідного краю. Відомий письменник І. Чендей
залишив для майбутніх поколінь дещицю добрих і розумних
порад, висловів та узагальнень, які для читача не тільки відкриють ще одну грань таланту прозаїка, а й зможуть підказати
рішення у складних життєвих ситуаціях.
171. Шарич, С. Авар лярмач : писнї / Секуле Шарич ;
вибор, преклад и послеслово В. Бесерминї ; спередслово В. Падяка. – Ужгород : Видавательство В. Падяка,
2012. – 40 с. – Текст воєводинорусин., титул паралельно
русин. і воєводинорусин. мовами.
Відомий русинський поет та перекладач Володимир Бесермині з Воєводини (Сербія) знайомить читача з поезією сучасного сербського представника літератури постмодерну С. Шарича.



172. Шип, Ю. Байкостріл : [поезія] / Юрій Васильович Шип. – Ужгород : Патент, 2012. – 264 с. : іл.
Автор апелює до совісті та розуму, спонукає до задуми над
собою сильних світу цього і безпорадних, багатих та незаможних, дорослих і неповнолітніх. Нещадно бичує розперезаних
сучасних замаскованих і відвертих негідників, лицемірів, перевертнів, невігласів, іншу неморальну погань в ім’я добра та
людяності.
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173. Bakos Kiss, K. Része még : versek / Károly
Bakos Kiss. – Ungvár ; Bp. : Intermix Kiadó, 2012. – 84 o. –
(Kárpátaljai Magyar Könyvek, 220). − Текст угор. мовою.
Це друга поетична збірка закарпатського угорського поета
Кароля Бакоша Кішша. Видання є продовженням і доповнен
ням першої книги „Legyen vers”. Тут зібрані вірші, які вже друкувались на сторінках таких відомих літературних журналів, як
„Hitel”, „Magyar Napló”, „Bárka”, „Partium”, „Együtt”.
174. Balla, D. K. A hontalanság metaforái : publicisz
tikák, esszék, vallomások 1988–2000 / Károly Balla D. – Bp. :
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 2012. –
232 o. − Текст угор. мовою.
Книга відомого закарпатського угорського письменника, поета, публіциста, лауреата премії ім. Аттіли Йожефа (2000 р.) та
премії ім. Ф. Потушняка (2006 р.) Кароя Д. Балли.
У новій книзі зібрана публіцистика, нариси, есе, створені у
1988–2000 рр.
175. Balla, D. K. Kő és árnyék : versek / Károly Balla D. –
Ungvár : Kárpáti Kiadó, 2012. – 264 o. − Текст угор. мовою.
З-під його пера Карой Балла Д., окрім численних окремих
книг – романів, оповідань, новел, повістей, драм, публіцистики, народилися сотні віршів, які склали основу нової книги
„Камінь і тінь” − яскравої панорамної книги, результату творчих пошуків автора, котрий зумів представити читачу високоінтелектуальні, глибокі, новаторські за змістом і артистичні за
формою поезії, які, доповнюючи твори останніх років, роблять
честь багатонаціональній вітчизняній літературі.
176. Balla, D. K. Szembesülés : 121 fragmentum egy
regényhiány környezetéből / Károly Balla D. – Bp. : Pro
Pannonia Kiadói Alapítvány, 2005. – 236 o. − Текст угор.
мовою.
Роман-нарис Кароля Д. Балли – найновіша захоплююча
спроба актуальної прози. Автор з допомогою різних текстових
моделей (фейлетони, уривки з лексиконів і т.д.) малює контури
подій роману. Присутність у тексті твору цікавих спостережень
і думок автора створює ефект нової реальності.
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177. Berniczky, É. Várkulcsa : mesterek, kóklerek, mu
tatványosok, szemfényvesztők : [novellák] / Éva Berniczky. –
Bp. : Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft., 2010. –
196 o. − Текст угор. мовою.
Нова книга відомої закарпатської угорської письменниці,
поетеси, лауреата премії ім. Ф. Потушняка у жанрі прози, члена Закарпатської організації Національної спілки письменників України Єви Берніцкі вирізняються поєднанням модерної
стилістики з досконалим знанням давньої звичаєвості та реалій
життя.
У новій збірці письменниця створює світ, повний фантазії та
магічних сюжетів.
178. Lengyel, J. Mitracsek úr elfuserált életének
hiteles története / János Lengyel. – Ungvár ; Bp. : Intermix
Kiadó, 2012. – 280 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek, 218). −
Текст угор. мовою.
Янош Лендєл – визначна особистість молодшого покоління
закарпатської угорської літератури, з тих, хто дотеперішньою
багатожанровою творчістю вже завоював визнання літераторів
старшої генерації.
У найновішому виданні автора зібрані новели дуже широкого спектру: філософічні новели про насильство, війну, жорстокість, ліричні зізнання в коханні, фабулістичні казки, фейлетони, жарти, видіння, нариси, абсурди, соціологічні і психологічні
детективи та страшні історії.
179. Lőrincz P., G. Fényhiány : versek / Gabriella Lő
rincz P. – Ungvár ; Bp. : Intermix Kiadó, 2012. – 100 o. –
(Kárpátaljai Magyar Könyvek, 219). − Текст угор. мовою.
Це поетична збірка закарпатської угорської авторки Габріелли Леврінц. У новій збірці поетеса вмістила вірші – роздуми
на теми, що хвилюють всіх – про сенс життя, про Бога, про
неминучість утрат.



180. Nagy, Z. M. Túl a fényeken : a Messze még az
alkonyat című versesregény-trilógia harmadik része / Zoltán
Mihály Nagy. – Ungvár ; Bp. : Intermix Kiadó, 2012. – 172 o. –
(Kárpátaljai Magyar Könyvek, 217). − Текст угор. мовою.
Книга Золтана Мігаля Нодя є третьою частиною трилогії віршованого роману „Далеко ще сутінки” („Messze még az
alkonyat”). У романі автор аналізує проблематику ігноровано
сті суспільством людей похилого віку.

60

181. Szárnypróba : pályakezdő fiatalok antológiája / ösz
szeállította László Csordás. – Ungvár ; Bp. : Intermix Kiadó,
2013. – 88 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek, 222). − Текст
угор. мовою.
Це антологія віршів та новел молодих закарпатських угорських поетів і письменників. Більшість творів було опубліковано на сторінках журналу „Együtt” в 2008–2012рр. Мета видання – зібрати під однією обкладинкою найкращі твори молодих
письменників і цим увиразнити картину сучасного літературного процесу краю.
182. Sztefanik, V. = Стефаник, В. Válogatott művek =
Вибрані твори / Vaszil Sztefanik = Василь Стефаник ;
пер. Л. Балли [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2010. – 272 с. –
Текст угор. та укр. мовами.
У книзі подаються перлини новелістики В. Стефаника, неперевершеного майстра прози. Твори публікуються українською
мовою в оригіналі, а також і в угорському перекладі.
Видання адресоване як широкому угорському читачеві, який
таким чином матиме змогу двомовно знайомитися з визначними творами української класики, так і учням шкіл з угорською
мовою навчання.
183. Vári Fábián, L. Vannak ringó bölcsők : (kárpátaljai
magyar népballadák és népdalok) / László Vári Fábián. –
Ungvár ; Bp. : Intermix Kiadó, 2012. – 332 o. – (Kárpátaljai
Magyar Könyvek,) 216. − Текст угор. мовою.
Третє видання збірки закарпатських угорських народних
балад. Вміщує 17 архаїчних та близько 60 нових балад і 20 народних пісень. Книга ознайомлює читачів з цікавою і цінною
закарпатською угорською скарбницею народних пісень.
184. Weinrauch, K. Kunkorodó kutyahang : versek,
mesék iskolásoknak / Katalin Weinrauch. – Ungvár ; Bp. :
Intermix Kiadó, 2012. – 280 o. − (Kárpátaljai Magyar Könyvek,
214). − Текст угор. мовою.
Книга авторки адресована школярам і їхнім батькам. Це нова
книга віршів та казок, які розповідають про пригоди, неймовірні відкриття, насолоди пізнання природи. Історії про дітей і про
тих, хто з нами живе поруч на подвір’ї й у лісі – про поросят і
крота, про вовка і мишей, про кошенят і цуциків, про ведмедів
і зайців. Видання вчить дітей добру, умінню ділитися з іншими
душевною радістю.
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Ф ольклор
185. Колядки Закарпаття : колядки = kántálások =
colinzi = koledy = weihnachtslieder / упоряд. Ю. Д. Туряниця. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 92 с. : іл. ;
ноти. – Текст укр., угор., cлов., румун. та нім. мовами.
Да видання ввійшли кращі зразки народнопісенної творчо
сті обрядового циклу, що побутують на Закарпатті. Новорічні
та різдвяні пісні-колядки засвідчують багатство духовної культури, підкреслюють єднальну силу народного звичаю та обряду українців, угорців, румунів, словаків, німців, представників
інших національностей, які проживають у багатонаціональному Закарпатті.
Тексти друкуються мовами оригіналу.



186. Шелемба-Ференці, М. Перлини срібної землі : іст. легенди Закарпаття / Магдалина ШелембаФеренці. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 96 с.
Дослідження історичних регіонів, особливо колишніх
адміністративно-територіальних одиниць північно-східної частини Угорського Королівства, історія замків, видатних постатей пов’язана з певними труднощами, адже більшість матеріалів, архівних джерел датується дорадянським періодом історії
Закарпаття, написані вони, переважно, угорською та німецькою
мовами.
Пропонована книга стосується саме такої теми – історії
Закарпаття через призму краєзнавства, літератури, народної
пам’яті. Автор вміло використовує всі наявні джерела, які вийшли у світ за останнє століття. Для наочності у виданні презентовано багато додатків: карт, літографій, фотознімків, які
дозволяють отримати чітку картину краю в цілому.
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М овознавство.
М ови народів області
187. Нуждак, Л. Український ономастикон пост
тоталітарної доби у світлі еколінгвістики / Людмила
Нуждак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Держ. вищ. навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”, НДІ украї
ністики ім. М. Мольнара. – Ужгород, 2012. – 240 с.
У монографії вперше в українській ономастиці здійснено комплексний аналіз еколінгвістичного стану пропріальної
лексики кінця ХХ – початку ХХІ ст. Отримані результати розширюють наукові знання про взаємодію пропріальної лексики
української мови та її носіїв у соціальному середовищі пострадянського періоду. Окреслено найпроблематичніші в еколінгвальному відношенні зони (субсистеми) українського ономастикону; здійснено оцінку загрози глобалізаційних впливів;
визначено роль національного законодавства у справі формування ефективної мовної політики.
188. Хланта, I. B. Рідна мова – дар Божий / Іван
Хланта. – Ужгород : Патент, 2012. – 194 с. : іл.
У книзі висвітлюються культура мовлення священнослужителів Закарпаття, проведення в монастирях та багатьох
сільських і міських церквах зросійщення віруючих, а також
порушено питання, якою мовою здійснювати богослужіння у
православних храмах та монастирях України. У додатках подано уривки із Святого Письма, вірші, висловлювання письменників, діячів культури та мистецтва, які доповнюють, поглиб
люють і розширюють публіцистичний матеріал автора книги.
189. Щербина, М. М. Цікава топономіка Черкащини / Микола Миколайович Щербина. – Ужгород : Карпати, 2012. – 88 с. : іл.
Ця книжка подає інформацію з географії, топоніміки, народної етимології та історії Черкащини.
Розділи книжки сформовані за своєрідними значенями основ
назв поселень. І саме вони розповідають нам про географію та
історію Черкащини. Це назви, в основі яких – найменування
особливостей рельєфу назви рік, рослин, тварин; це слова, які є
свідками історії, суспільною життя народу, розвитку виробництва, торгівлі, побуту та інше.
Окрім назв поселень книжка дає пояснення і частини гідронімів (ставки, річки, криниці) та особливостей рельєфу (гори,
урочища, яри). Всього пояснюється більше 360 топонімів Черкащини.
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Р ЕЛІГІЯ
190. Гаврош, О. Бесіди з владикою Міланом / Олександр Гаврош. – Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. –
64 с. : іл.
Шість інтерв’ю журналіста О. Гавроша з єпархом Мукачівської греко-католицької єпархії владикою Міланом друкувалися
в закарпатській, львівській та київській пресі. У них зачеплено
чималий спектр викликів і проблем віруючої людини в сучасну
добу. Вперше друкується і докладна біографія єпарха.

М О РА Л Ь Н Е ТА ЕСТЕТИЧНЕ
В И ХО ВА ННЯ
191. Гвардіонов, Б. Таємничі миті буття : нотатки
і роздуми про народження Всесвіту, Життя, Розуму /
Борис Олександрович Гвардіонов. – Ужгород : Карпати,
2012. – 216 с.
Автор упродовж багатьох десятиліть уважно слідкує за розвитком таких цікавих і світоглядних наук як космологія, палеобіологія і палеоантропологія. Про набутки цих наук опублікував
багато науково-популярних статей. У книзі в форматі нотаток і
роздумів, деколи полемічних, популярно розповідається про сучасні гіпотези й наукові теорії виникнення та еволюції Всесвіту,
про походження Життя на планеті Земля, про еволюцію живої
матерії до стадії розумної. Автор висловлює і оригінальні особисті думки з приводу порушених наукових проблем.



192. Фогт, М. Экологическая этика. Место человека в природе : [сб. материалов проф. Маркуса Фогта
(Ун-т Людвига Максимилиана)] ; составление А. Бокотея ; пер. с нем. : Л. Дей, А. Луговой ; пер. с англ. Е. Михайлева. – Ужгород : Карпат. вежа, 2012. – 250 с. – Текст
рос. мовою.
Співпраця Ужгородського національного університету із
зарубіжними партнерами з Університету Людвіга Максиміліана в Мюнхені завершилася створенням Інституту екологорелігійних студій при УжНУ. Видана під його егідою книга
провадить нові ідеї етичного переосмислення діяльності людини у вирішенні глобальних екологічних проблем. В епоху технічного прогресу значення екологічного виховання і мислення
населення набуває надзвичайно важливого значення. Форми
впровадження такого мислення в свідомість людей можуть
бути найрізноманітнішими. Роль Церкви і християнського
вчення у цьому плані досить значна.
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Б І БЛІОГРАФ ІЯ
193-196. Закарпаття на сторінках преси : бібліогр.
покажч. за …. кв. 2012 р. / Закарпат. облас. універс.
наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : О. В. Малинич, М.
П. Самусь ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2012.
І кв. – 50 с.
ІІ кв. – 48 с.
ІІІ кв. – 48 с.
ІV кв. – 72 с.
У чотирьох випусках покажчика представлено бібліографічні описи газетно-журнальних статтей, що відображають наш
край на сторінках обласних, районних, загальнодержавних
видань протягом 2012 р. Описи систематизовано за галузями
знань. У покажчику за ІV кв. вміщено довідковий апарат до
усіх чотирьох випусків.
197. Ласло Балла – угорський письменник Закарпаття, поет, драматург, перекладач = Balla László –
kárpátaljai magyar író, költő, dramaturg, műfordító : до
85-річчя від дня народж. = születése 85. évfordulójára :
бібліогр. покажч. = bibliográfiai mutató / Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас. універс.
наук. б-ка ім. Ф. Потушняка = Kárpátaljai megyei állami
közigazgatás művelődési főosztálya, Kárpátaljai megyei
F. Potusnyak univerzális tudományos könyvtár ; уклад. :
М. Б. Бадида, Є. Й. Слуцька = összeállította M. B. Badida,
É. J. Szlucky ; передм. Ч. Горват ; вступ. сл. Ф. Кулі ; відп.
за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород = Ungvár : Вид-во В. Падяка = V. Pagyak Kiadó, 2012. – 144 c. : іл. – Текст угор. та
укр. мовами. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
Бібліографічний покажчик підготовлений до 85-річчя від дня
народження Ласло Балли, визначної постаті угорської культури
Закарпаття. Вміщує дані про видання окремих творів, публікації в антологіях, періодичних виданнях та збірниках. Також
у покажчику представлені вперше зібрані літературознавчі та
мистецькі статті Л. Балли, його рецензії, фейлетони та коментарі, що публікувались на сторінках „Kárpáti Igaz Szó”, „Naptár”
та „Kárpáti Kalendárium”.
Бібліографію матеріалів про Л. Баллу доповнюють уривки з
мемуарів письменника про свою літературну творчість, журналістику та перекладацьку діяльність.
Цей бібліографічний покажчик є найбільш повним зібранням публікацій літератора.
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198. Книга Закарпаття : анотований каталог видань 2011 року : (З фондів Закарпатської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка) /
Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ;
уклад. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 116 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2011 р. вийшли на Закарпатті.
Бібліографічний опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки книжки.
Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника видань до Закарпатської ОУНБ як центральної книгозбірні
регіону.
Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в Україні, представників органів державної влади та
управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж,
книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.



199. Іван Мигович – політик, науковець, педагог :
біобібліогр. покажч. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка
ім. Ф. Потушняка ; упорядкув. Л. О. Ільченко ; передм.
В. Дзьобака ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видво В. Падяка, 2012. – 112 с.
Біобібліографічний покажчик представляє науковий доробок
І. Миговича – доктора філософських наук, професора, дійсного
члена Української академії політичних наук, громадського діяча, депутата Верховної Ради України (1998–2006 рр.), члена
ЦК Компартії України, нині – директора Інституту проблем соціалізму (м. Київ).
Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів і пошукачів, молодих політиків, управлінців, для всіх, кого
цікавлять проблеми новітньої історії, соціальної роботи, філософії, етнології, релігієзнавства.
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200. Микуланинець Степан Миколайович (1903–
1978) : біобібліогр. покажч. / Закарпат. облас. адмін, Упр.
охорони здоров’я, Облас. мед. інформ.-аналіт. центр,
Мед. б-ка ; автор-уклад. Н. С. Вакула. – Ужгород, 2012. –
38 с. – („Визначні постаті медицини Закарпаття”).
У покажчику подано маловідомі сторінки життєвого шляху
лікаря-терапевта, науковця, першого начальника Управління
охорони здоров’я на Закарпатті післявоєнного періоду С. Микуланинця.
До видання увійшли також праці, присвячені розвитку охорони здоров’я в краї, публікації у місцевій пресі та література
про його життя і діяльність.
Покажчик адресується студентам, дослідникам і викладачам
курсу історії медицини, історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією рідного краю.
201. Петро Скунць – поет, публіцист, громадський
діяч : до 70-річчя від дня народж : бібліогр. покажч. / Упр.
культури Закарпат. облас. держ. адмін., Закарпат. облас.
універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : М. Б. Бадида, О. А. Канюка ; передм. І. Надворної ; ред. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во
В. Падяка, 2012. – 112 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття: біб
ліографія).
Бібліографічний покажчик “Петро Скунць – поет, публіцист, громадський діяч”, сьомий у серії “Корифеї Закарпаття:
бібліографія”, підготовлений до 70-річчя від дня народження
П. Скунця (1942–2007), вміщує в основному матеріали, що розкривають дотепер малодосліджену частину творчої спадщини
однієї з найяскравіших постатей літератури нашого краю та
України – його публіцистичну, журналістську та громадську
діяльність.
Видання адресоване літературознавцям, викладачам та студентам навчальних закладів гуманітарного профілю, усім, хто
шанує і вивчає творчість Петра Скунця.
202. Хланта, І. B. Юрій Бача : біобібліогр. покажч. /
Іван Хланта. – Ужгород : Патент, 2012. – 168 с. : іл.
У покажчику подані окремі видання, рецензії на них, публікації творів письменника і публіциста зі Словаччини у періодичній пресі, тематичних збірниках, антологіях та література
про життєвий і творчий шлях. Вміщено також вступну статтю
й інтерв’ю.
Для всіх, хто цікавиться літературою українських митців
слова Східної Словаччини.
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Д О Д АТ К И

БУК Л ЕТ И та малотиражні видання
203. В пам’ятках Іршавщини – історія і долі : бібліогр. путівник / Іршав. центр. район. б-ка ; уклад. М. Матішинець ; відп. за вип. А. І. Лакатош. – Іршава, 2012. – 136 с. : іл.
204. Великоберезнянський район / Великоберезнян. район. держ.
адмін. – [Б. м.], [2012]. – Буклет ; карта.
205. Вікно у світ добра / Закарпат. облас. універс. наук, б-ка ім. Ф. Потушняка ; матеріали підгот. Г. Ковальчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2012. – 12 с. : іл. – Буклет.
206. Дослідник життя і майстер слова : метод.-бібліогр. матеріали
до 90-річчя від дня народж. лауреата Нац. премії ім. Т. Г. Шевченка І. Чендея (1922–2005) / Закарпат. облас. універс. наук, б-ка ім. Ф. Потушняка,
Від. наук.-метод. роботи ; уклад. : О. В. Малинич, H. М. Панчук ; відп. за
вип. Л. 3. Григаш. – Ужгород, 2012. – 48 с. : іл.
207. Запрошує туристична Мукачівщина = Welcome to Mukachiv
district of tuorist : [путівник] / Мукач. район. держ. адмін. – [Б. м.], [2012]. –
16 с. : іл. – Буклет ; карта. – Текст укр. та англ. мовами.
208. Звіт про діяльність за 2011 рік / Закарпат. облас. універс. наук.
б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. В. Г. Лехцер, О. А. Канюка. – Ужгород, 2012. –
45 с. : іл. ; табл. ; діаграми.
209. “І та гаряча крапля уже належить світу...” : зб. сценаріїв, присвяч. визнач. подіям та ювілеям видат. письм. та громад. діячів України : (з досвіду культ.-просвіт. діяльн. Закарпат. ОУНБ) / Закарпат. облас.
універс. наук, б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. наук.-метод. роботи ; уклад.
О. С. Шляхта ; відп. за вип. Л. 3. Григаш. – Ужгород, 2012. – 92 с. : іл.
210. Календар знаменних та пам’ятних дат Виноградівщини на
2012 рік : реком. бібліогр. посіб. / Виноград. центр. район. б-ка ; уклад.
Л. С. Вовканич ; відп. за вип. К. Г. Вашкеба. – Виноградів, 2012. – 38 с.
211. Календар краєзнавчих пам’ятних дат Іршавщини на 2013 рік :
реком. бібліогр. посіб. / Іршав. центр. район. б-ка ; уклад. М. М. Матішинець ; відп. за вип. А. І. Лакатош. – Іршава, 2012. – 96 с.



212. Календар пам’ятних дат м. Мукачева на 2013 рік / Мукачів.
міська центр. б-ка ім. О. Духновича, Сектор краєзн. л-ри ; уклад. Т. М. Туряниця ; відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево, 2012. – 32 с.
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213. Культура і мистецтво Закарпаття у 2011 році : матеріали до
підсумкової колегії / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; відп. за вип.
І. І. Канюка ; упорядкув. О. С. Дурунда. – Ужгород, 2012. – 120 с.
214. Кушнір, Ю. Б. Страхова медицина : курс лекцій / Ю. Б. Кушнір. –
Ужгород, 2012. – 20 с.
215. Мистецтво спілкування як головна складова професійної
культури бібліотекаря : матеріали облас. семінару-тренінгу, 16 жовт.
2012 p., [м. Мукачево] / Закарпат. облас. універс. наук, б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. наук.-метод. роботи ; уклад. : О. А. Канюка. – Ужгород, 2012. – 52 с.
216. Мукачівщина туристична : [путівник] / Мукач. район. держ. адмін. – [Б. м.], [2012]. – 16 с. : іл.
217. Програма „Бібліоміст” на Закарпатті / Закарпат. облас. універс.
наук, б-ка ім. Ф. Потушняка ; матеріали підгот. Г. Ковальчук ; відп. за вип.
Л. З. Григаш. – Ужгород, 2012. – 20 с. : іл. – Буклет.
218. П’ятий міжнародний молодіжний фестиваль органної музики  = V-th international youthful festival of organ music : : 13-27 верес.
2012 року = 13-27 september 2012 : [програма] / Упр. культури Закарпат.
ОДА, Закарпат. облас. філармонія. – Ужгород = Uzhgorod, 2012. – 16 с. : іл.
219. Туристический комплекс „Воеводино” в Закарпатье. – [Б. м.],
[2012]. – 24 с. : іл. – Буклет.
220. Туристичне Закарпаття. – Ужгород : Патент, [2012]. – 8 с. : іл. –
Буклет ; карта.
221. Сільська бібліотека: соціальні орієнтири, ресурсний потенціал : матеріали облас. шк. керівника, 7-8 серп. 2012 р., [ м. Тячево] / Закарпат. облас. універс. наук, б-ка ім. Ф. Потушняка, Закарпат. облас. б-ка для
дітей та юнацтва ; уклад. : Л. З. Григаш, В. Д. Чіка. – Ужгород, 2012. – 96 с. :
іл. – („Бібліо-клас”).
222. Сторінками історії : історія про минуле і сьогодення роботи
б-ки-філ. с. Малий Березний / Великоберезнян. централіз. бібл. система ;
матеріали підгот. Л. В. Пекар. – 2012. – 22 с. : іл.
223. У нас в бібліотеках... : інформ. бюл. за матеріалами звітів пуб
ліч. бібліотек Закарпаття за 2011 р. / Закарпат. облас. універс. наук, б-ка
ім. Ф. Потушняка, Від. наук.-метод. роботи ; матеріал підгот. : О. М. Дзуровчик, Н. М. Панчук, Н. М. Яблонська ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2012. – 60 с. : іл.
224. Honismereti naptár nevezetes és emlékezetes dátumokról : biblio
gráfia, útmutató 2012 / Nagyszőlősi központi járási könyvár ; уклад. Г. Й. Меланчук ; відп. за вип. К. Г. Вашкеба. – Nagyszőlős, 2012. – 64 o. – Текст угор.
мовою.
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ВИ Д А ННЯ , ЩО ПРОДО ВЖУЮТЬСЯ
225-230. Бібліотечка позашкільника / Упр. освіти і науки Закарпат.
облас. держ. адмін., Закарпат. еколого-натураліст. центр учн. молоді ;
редкол. : О. В. Геревич [та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012.
Вип. 1 . – 70 с.
Вип. 2. – 56 с.
Вип. 3. – 50 с.
Вип. 4. – 56 с.
Вип. 5. – 68 с. : іл.
Вип. 15. – 74 с. : іл.
231. Бюлетень Громадської ради при Закарпатській ОДА. – № 4-5 /
упорядкув. Н. М. Токарчик. – Ужгород, 2013. – 104 с.
232. Геополітика України: історія і сучасність: зб. наук. праць. –
Вип. 7 / М-во освіти і науки молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т,
Навч.-наук. ін-т євроінтергац. дослідж. ; ред. рада. : Ф. Г. Ващук [та ін.]. –
Ужгород, 2012. – 332 с. – Титул паралельно англ. мовою.
233. Геополітика України: історія і сучасність : спец. вип. зб. наук.
праць. – Вип. 8 : Шляхи підвищення ефективності транскордонного співробітництва на новому східному кордоні Європейського союзу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Стара Лесна, Словацька Республіка,
18-19 верес. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т транскордон. співробітництва ; редкол. : С. І. Устич
[та ін.]. – Ужгород, 2012. – 280 с.
234. Європейська юридична освіта і наука : матеріали VII Міжнар.
наук.-практ. конф. молодих науковців (м. Ужгород, 12-14 жовт. 2012 р.). –
Вип. 7 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ.
ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; редкол.: Ф. Г. Ващук [та ін.]. – Ужгород,
2012. – 256 с.
235. Інформаційний бюлетень. – № 23./ Від. у справах національно
стей Закарпат. облас. держ. адмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття ; відп. за вип. С. І. Ігнатович. – Ужгород, 2012. – 120 с.



236. Історичний часопис з богемістики і словакістики = Historický
časopis z bohemistiky a slovakistiky. – Вип. 2 : Словаки й українці крізь
призму сусідства = Slováci a Ukrajinci cez prizmu susedských kontaktov /
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад
„Ужгород. нац. ун-т”, Центр іст. студій з богемістики і словакістики =
Ministerstvo školstva, vedy, mládeže a športu Ukrajiny, Štátna vysokб škola
„Užhorodská národná univerzita”, Centrum historických štúdií z bohemistiky
a slovakistiky ; упоряд. І. М. Ліхтей. – Ужгород = Užhorod ; Поліграфцентр
„Ліра” = Poligrafcentr „Lira”, 2012. – 200 с. – Текст укр. та слов. мовою.
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237. Історичні студії : зб. наук. праць з проблем дав. і середньов. історії та етнології. – Вип. 4 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ;
Держ. вищ. навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т” ; Каф. історії Стародав. світу
і Серед. віків ; редкол. : М. М. Вегеш [та ін.] ; упоряд. І. М. Ліхтей.– Ужгород : Поліграфцентр „Ліра”, 2012. – 132 с. : іл.
238. Міжнародний науковий вісник. – Вип. 5 (24) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Ун-т м. Мішкольц
(Угорщина), Академ. т-во ім. М. Балудянського (Словац. респ.) ; редкол. :
Ф. Г. Ващук [та ін.]. – Ужгород ; Кошіце ; Мішкольц, 2012. – 582 с. – Титул
парал. анл. мовою. – Текст укр., англ., слов. мовами.
239-240. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Ужгород. нац. ун-т ; редкол. : В. П. Мікловда [та ін.]. – Ужгород, 2012.
Вип. 35 : Ч. 1. – 272 с. ; Ч. 2. – 272 с.
Вип. 3 (37). – 172 с.
241. Наукові записки Ужгородського університету. Сер. : Історичнорелігійні студії. – Вип. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
ДВНЗ „Ужгород. нац. ун-т”, Іст. ф-т, Наук.-дослід. центр іст.-реліг. студій
„ЛОГОС” ; редкол. : [С. А. Вискварко] ; відп. за вип. В. В. Кічера ; упоряд.
Д. І. Штерр. – Ужгород, 2012. – 172 с.
242-243. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія / М-во освіти і науки молоді та спорту України, Держ. вищ. навч.
заклад „Ужгород. нац. ун-т”, Іст. ф-т ; редкол. : М. М. Вегеш [та ін.]. – Ужгород : Вид-во ужНУ „Говерла”, 2012.
Вип. 28. – 214 с.
Вип. 29. – 220 с.
244-246. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац.
ун-т ; редкол. : А. С. Головацький [та ін.]. – Ужгород, 2012.
Вип. 1 (43). – 224 с.
Вип. 2 (44). – 170 с.
Вип 3 (45). – 182 с.
247. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 27. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. : Ю. М. Бідзіля [та ін.]. – Ужгород,
2012. – 228 с.
248-249. Науковий вісник Ужгородського університету : зб. нак.
праць. Сер. : Хімія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ.
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вищ. навч. заклад. „Ужгород. нац. ун-т” ; редкол. : С. Ю. Чундак [та ін.]. –
Ужгород, 2012.
Вип. 1 (27). – 114 с.
Вип. 2 (28). – 114 с.
250. Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. –
Вип. ХІІ / Закарпат. краєзн. музей ; наук. ред. Й. В. Кобаль : відп за вип.
В. Шеба. – Ужгород ; ІВА, 2012. – 304 с.
251. Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. –
Вип. 10 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад „Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т романо-герман. філол. ; відп. ред. М. П. Фабіан. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – 399 с. − Текст англ., нім., рос. та
укр. мовами.
252. Geopolitics of Ukraine: history and modern times : collection of
scientific papers. – Issue 9 : „Ways to improve efficiency of cooperation at
new Eastern border of EU” : materials of the international scientific – practical
conference (Stará Lesná, Slovak Republic, September, 18-19, 2012). –
Uzhgorod, 2012. – 324. – Текст англ. мовою.



253. Studia slovakistica. – Вип. 12 : Слов’янські взаємини / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад „Ужгород.
нац. унт.” ; редкол. С. М. Пахомова [та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші,
2012. – 180 с. : іл. – Текст укр. та слов. мовами.
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Л І Т Е РАТ У РА З КАРПАТОЗНАВСТВА,
ЩО В И Й Ш Л А ЗА МЕ Ж А МИ О БЛАСТІ
254. Гаврош, О. Блукаючий народ : роман-подорож
у часі і просторі / Олександр Гаврош. – К. : Нора-Друк,
2012. - 312 с: іл. – (Серія МАНДРИ).
Автор пропонує здійснити разом з ним цікаву мандрівку на
землі нинішньої Сербії, куди понад два з половиною століття
тому було переселено кілька тисяч українців Закарпаття.
Ми зустрінемося з найдавнішою українською діаспорою в
Європі, представники якої за двісті п’ятдесят років не тільки не
розчинилися поміж своїми значно могутнішими сусідами, але
й зберегли рідну мову, віру і національну свідомість. В книжці
багато історичних гравюр, картин і сучасних фотографій.
255. Вавра, К. И. Венгерский язык : самоучитель
для начинающих / Клара Иосифовна Вавра. – М. : АСТПРЕСС КНИГА, 2012. – 368 с. : ил. – (Язык без границ). –
Текст угор. мовою.
Самовчитель нового покоління адресований тим, хто не
вчив раніше угорську мову, і хоче оволодіти нею швидко і
самостійно. Посібник включає уроки з фонетики, лексики і
грамматики, вправи різного ступеня складності з ключами,
угорсько-російський та російсько-угорський словник. Самовчитель включає аудіоматеріали на CD, де знаходяться тексти і
діалоги, озвучені угорськими дикторами, а також додаток з кольоровими ілюстраціями країнознавчого характеру. Доступне і
поступове ознайомлення з матеріалом, пояснення російською
мовою; ефективна система самоконтролю роблять посібник
незамінним для тих, хто ніколи не вивчав мову або думає, що
не має здібностей до цього. Вивчаючи цей курс, читач зможе
спілкуватися по-угорськи в типових ситуаціях, читати тексти
середньої складності і орієнтуватися в угорських реаліях.
256. Данилец, Ю. В. Православные монастыри Закарпатья : путеводитель / Юрій Данилец, Пимен (Мацола), иером. – Изд. 2-е, испр. и доп. – К. : Издательский
отдел Украинской Православной Церкви, 2012. – 237 с. :
ил. – Текст рос. мовою.
У путівникові подається необхідна для паломників і туристів інформація про монастирі й скити Закарпаття. Вказувається
дата заснування монастиря або скиту, кількість його послушників та ім’я настоятеля, храми, престольні свята та святині,
розклад богослужінь, адреса і схема проїзду, а також подається
коротка історія обителі.
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257. Данканич, Г. Сонце і сльоза : [поезія] / Ганна
Данканич, Мирослава Данканич. – Корсунь-Шевчен
ківський : В. М. Гавришенко, 2012. – 112 с.
Це збірка поезій сестер Анни і Мирослави Данканич. У своїх творах ужгородські авторки торкаються проблем сучасності
та питань, які хвилюють людство в цілому та кожного з нас
зокрема. Збірку ілюстровано авторськими малюнками, які допомагають зрозуміти вірші та посилити враження від прочитаного.
258. Падяк, В. Нарис історії карпаторусиньской
літературы XVI–XXІ стороча / Валерій Падяк ; Сполок
русиньскых писателїв Словеньска. – Пряшів, 2012. –
140 с. ; карта. – Текст русин. мовою.
Пропонована книга вводить у літературознавство поняття
“карпаторусинська література” – спільне для всіх частин карпаторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює
його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до відновлення єдиного історичного, мовного, культурного та літературного простору.
Впродовж віків становлення та розвиток літератури карпаторусинів сприяли збереженню цього східнослов’янського
етносу на етнічній карті Центральної Європи – і всупереч
роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами
нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в
умовах заборони в епоху тоталітаризму національності “русин”.
Видання рекомендоване як посібник для вищих навчальних
закладів зі спеціальності “Русинська література та культура”.



259. Beskid, M. Prešovska eparchia = Пряшевская
епархия / Mikuláš Beskid. – Prešov, 2012. – 80 s. : il. –
Текст слов. мовою.
Автор дослідження Микола Бескид (1883–1947) – видатний
карпаторусинський культурний та громадський діяч, вчений.
Дане дослідження є частиною його історико-літературної
спадщини і присвячене історії Пряшівської єпархії.
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260. Онлайн покоління : зб. творчості молодих авторів Закарпаття / редкол. : В. П. Густі [та ін.]. – Львів :
Видавнича компанія „АРС”, 2012. – 256 с.
Видання пропонує знайомство з творчістю талановитих поетів та прозаїків, діяльність яких так чи інакше пов’язана зі
Срібною Землею. Для когось це дебют у літературі, а дехто вже
має в доробку одну або й кілька книг. Автори – здебільшого з
покоління, яке виросло за комп’ютером і вже не уявляє свого
життя без Інтернету, електронної пошти, скайпу і численних
соцмереж, тому їх можна сміливо назвати онлайн поколінням.
261. Studium Carpato-Ruthenorum 2012 = Штудії з
карпаторусиністікы / Пряшівска універзіта в Пряшові,
Інштітут русиньского языка і културы ; ред. К. Копорова. – Пряшів, 2012. – 100 с. – Текст русин. мовою.
Інститутом русинської мови і культури Пряшівського університету (Словаччина) з лютого 2009 р. започатковано проведення Наукових семінарів з карпаторусиністики. Семінари
адресовані як студентам-русиністам, так і всім, хто професійно
чи непрофесійно займається проблемами русинів. Пропонований збірник складається з доповідей та повідомлень, виголошених на цих семінарах у 2012 р.
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В И Д А Н НЯ 2011 РО КУ, Щ О НАДІЙШЛИ
Д О Б ІБЛІОТ Е К И ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ
262. Бізонич, М. Хуст у старовинній листівці / М. Бізонич. – Хуст,
2011. – 128 с. : іл.
263. Билыч, В. П. Dum spiro, spero : лирика / Василий Петрович
Билыч. – Ужгород : Карпати, 2011. – 152 с. – Текст. рос. мовою.
264. Бугір, М. В обіймах долі... : повість / Мирослав Миронович Бугір. – Ужгород : Карпати, 2011. – 136 с.
265. Волощук, М. Фінансове право : навч. посіб. / Марта Волощук,
Марія Менджул ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Територ. від-ня Асоц. платників податків України у Закарпат. обл. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. – 216 с.
266. Ганич, О. М. Розвантажувально-дієтична терапія в комплексі
оздоровлення людини / Оксана Миколаївна Ганич, Тарас Михайлович
Ганич, Павло Павлович Ганинець. – Ужгород : Карпати, 2011. – 128 с.
267. Дуло, О. А. Гігієна в системі підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації : навч. посіб. до практ. занять для студ. вищих навч. закладів фізич. виховання і спорту / О. А. Дуло, В. А. Товт, К. П. Мелега. –
Ужгород : Графіка, 2011. – 256 с.
268. Закарпатські втікачі в СРСР: через табори ГУЛАГу і Бузулук до
рідних Карпат, 1939–1949 рр. : арх. док. і матеріали / Закарпат. облас.
держ. адмін., Закарпат. облас. рада, Держ. архів Закарпат. обл., Галузевий. держ. архів Служби безпеки України, Архів упр. Служби безпеки
України в Закарпат. обл. ; упоряд. : О. М. Корсун, О. М. Пагіря. – Ужгород :
Карпати, 2011. – 768 с. : іл.
269. Заслужений академічний Закарпатський народний хор / упорядкув., передм. Н. Петій-Потапчук ; нарис В. Габорця ; ст. М. Попенка. –
Ужгород : Карпати, 2011. – 182 с. : іл. ; ноти.
270. Коршинський, І. Скальпелем і пером: факти, події, роздуми у
дзеркалі преси / Іван Юрійович Коршинський ; біограф. нарис М. Вегеша. – Ужгород : TIMPANI, 2011. – 440 с. : іл.
271. Кузан, В. Ваба : поезії / Василь Кузан. – Ужгород : Поліграфцентр
„Ліра”, 2011. – 96 с.
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Книга Закарпаття : анотований каталог видань 2012 року
К53
[Текст] : (З фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліо
теки ім. Ф. Потушняка) / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад.
Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка,
2013. – 94 с. : іл.
ІSBN 978-966-387-078-6

Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану
продукцію, що протягом 2012 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний
опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки книжки.
Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника видань
до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як центральної книгозбірні
регіону.
Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в
Україні, представників органів державної влади та управління, керівників
бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторів
книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.
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