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Книга  Закарпаття  у  2008 році

Уже сьомий рік анотований каталог «Книга Закарпаття» віддзер-
калює стан книговидавничої справи в області.

Поки що це єдине більш-менш повне бібліографічне видання, 
що дає уявлення як про книги, які виходять в області, про видання з 
карпатознавства, що вийшли друком за межами краю, так і про дина-
міку видавничого процесу, його здобутки та проблеми.

Формуючись в основному за надходженнями до ЗОУНБ обо-
в’язкового безоплатного примірника від видавців та подарованих 
авторами примірників, «Книга Закарпаття» демонструє також їх  за-
цікавленість або навпаки – незацікавленість у тому, щоб нове ви-
дання було «вписане» у щорічник. Адже відсутність примірника у 
бібліотеці чи невчасне його надходження одразу впливає на повноту 
і структуру каталогу. Так, у «Книзі Закарпаття» за 2008 рік з 423 по-
зицій 107 склали розділ «Видання 2007 року, що надійшли до бі-
бліотеки із запізненням». І це своєрідний «рекорд запізнення», бо в 
минулі роки «запізнювались» 40-50 видань.

Перше видання покажчика, що фіксувало книги за 2002 рік, 
представляло десять активно діючих видавництв області.

Через сім років перелік їх практично не змінився. Серед нових 
виробників книжкової продукції за останні 2 роки помітними стали 
«Видавництво Олександри Гаркуші», «набрала обертів» «Карпат-
ська вежа» (м. Мукачево).

Знайомство з виданнями, що вийшли друком, засвідчує наяв-
ність давніх проблем – малотиражність, відсутність обігових коштів, 
а відтак й можливість видавців концентруватись на виданні якісної 
(не тільки поліграфічно) книжкової продукції. Поліграфічна ж якість 
продукції помітно підвищується. 
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Хоча треба зауважити, що частина видань ще виходить без на-
лежного оформлення вихідних даних, бібліографічного опису, від-
повідно до державного стандарту, правильного індексу та авторсько-
го знаку, що утруднює державну реєстрацію в Книжковій палаті та 
бібліотечну обробку книги. 

При наявності певного збільшення видань мовами національних 
меншин загальна кількість та тематика цієї книжкової продукції все 
ще не забезпечує потреби угорського, словацького і, особливо, ром-
ського, румунського населення краю.
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ОБЛАСТЬ  У  ЦІЛОМУ
1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2009 

рік : реком. бібліогр. посіб./ ЗОУНБ, Від. краєзнавч. л-ри ; 
Інформ.-бібліогр.від. ; уклад.: М.І. Івашко, Г.В. Бобо нич, 
І.М. Гор ват ; відп. за вип. Л.З. Григаш ; вип. та біблі огр. 
ред. Л.О. Іль чен ко.– Ужгород : Вид-во В. Падя ка, 2008.– 
284 с.

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю 
у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2009 році. Основу 
кален даря складають грунтовні наукові розвідки про визначних 
діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями.

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

2. Календар «Просвіти» на 2008 рік / уклад. П. Феда-
ка. – Ужгород, 2008. – 160 с. : іл.

Видання знайомить читача з пам’ятними датами історії 
Закарпаття і всієї України, постатями вчених, письменників, 
художників, педагогів, громадських, культурних і політичних 
діячів, перлинами української поезії, подіями, які відбулися в 
житті крайового товариства «Просвіта» й нашої області тощо.

3. Kárpátaljai Magyar Kalendárium : 2008 – A magyar 
reneszánsz éve / Összeállították : Gy. Dupka, L. Zubánics, 
A. Fuchs. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2008. – 
116 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 170). – Угор. мовою.

Закарпатський угорський календар на 2008 рік – рік, який в 
Угорщині названо роком угорського ренесансу. Календар міс-
тить матеріали про річниці важливих історичних подій, статті, 
наукові дослідження, прислів’я, приказки та легенди, пов’язані 
із Закарпаттям.

4. Náš kalendář 2008 / redakční kruh : O. Buksarová, 
A. Jaku biková, A. Demetr ; sefredaktor I. Latko. – Ужгород, 
2008. – 112 с. : іл. – Чес. та укр. мовами.

Ужгородська спілка чеської культури та Клуб Т.Ґ. Масарика 
(за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської респуб-
ліки) пропонують читачам ознайомитись з інформацією про 
період входження нашого краю до складу Чехо-Словаччини, 
вміщує публікації творів чеських письменників, істориків, 
життя яких було тісно пов’язане із Закарпаттям.
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5. Náš kultúrno-historický kalendár 2008 / Užhorodský 
spolok Slovákov ; šefredaktor I. Latko. – Ужгород, 2008. – 
120 с. : іл. – Слов. та укр. мовами

Щорічне видання Ужгородського товариства словаків 
пропонує низку статей з історії та культури словацької меншини 
краю та публікації про знаменні події Словаччини. Знайде для 
себе тут чимало цікавого й україномовний читач.

Видатні  діячі  краю
6. Академік Отто Шпеник : до сімдесятиріччя від дня 

народж. / Ін-т електрон. фізики НАН України ; вступ. ст. 
І. Вашкеби, А.М. Завілопуло, В.А. Кельмана ; відп. ред. 
А.М. Завілопуло. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2008. – 154 с. – 
Бібліогр. : С. 72-105.

Книга містить матеріали про основні етапи життя, науко-
вої, педагогічної та науково-організаційної діяльності відомого 
україн ського вченого в галузі експериментальної атомної фі-
зики, фізики електронних і атомних зіткнень, академіка НАН 
України, іноземного члена Угорської Академії наук Отто Барто-
ломійовича Шпеника. У ній наведено повний бібліографічний 
покажчик наукових праць та фотокопії фрагментів з оригіналів 
найбільш важливих статей та монографій.

7. Дочинець, М. Душа Мукачева. Силуети європей-
ської провінції на тлі часу і простору : [нариси, есеї] / 
Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2008. – 
384 с. : іл.

Ця книга – перша спроба вловити невловиме – грані ко-
лективного портрету Мукачева. Він цілісно постає з окремих 
фрагментів-образів особистостей, що були, є і будуть обличчям 
цього міста, його Душею.

8. Пагиря, В. Мукачево і його почесні громадяни / 
Василь Пагиря, Євген Федів. – Мукачево : Карпат. вежа, 
2008. – 128 с. : іл.

За особливі успіхи у будь-якій галузі суспільного розвитку 
Мукачева, особі, яка зробила гідний внесок у розвиток міста 
і зрос тання його престижу, присвоюється звання почесного 
грома дя нина Мукачева. У минулому почесне звання громадя-
нина Мукачева було надано 17 особам, у тому числі художнику 
М. Мункачі, графу Ф.-К. Шенборну-Бухгейму, Л. Кошуту та ін. 
Нині це почесне зван ня присвоєно 33 особам, про них і розпо-
відає видання.
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9. Пагиря, В.В. Я син Карпат і України : до 85-річчя 
Василя Пагирі / Василь Васильович Пагиря. – Мукачево : 
Карпат. вежа, 2008. – 68 с. : іл.

Видання містить текстові та фотографічні матеріали , при-
свячені відзначенню 85-річчя від дня народження пись мен-
ника, краєзнавця В. Пагирі та вшанування його творчості.

ІСТОРІЯ .  ЕТНОГРАФІЯ
10. Бача, Ю. Чому, коли і як? : запитання й відповіді 

з історії та культури русинів-українців Чехословаччини / 
Юрій Бача, Андрій Ковач, Микола Штець. – 3-тє вид., до-
повн., переробл. [підготував Ю. Бача]. – Ужгород : Мистец. 
Лінія, 2008. – 84 с.

Видання у формі запитань і відповідей пояснює найважли-
віші та найактуальніші питання минулого і сучасного життя 
русинів-українців у Чехословаччині. Життя це маловідоме, і 
результати його дослі джень рідко публікуються в популярних 
виданнях. Книжка, за словами авторів, коротко і доступно роз-
повідає «про наше минуле, про те – хто ми є, коли пересели-
лися за Карпати наші предки, як вони жили, що доброго вони 
створили за тисячі років свого життя, як вони говорили, в яких 
вірили богів, яких співали пісень, хто були їх найвидатніші 
представники».

10/а. Бендас, C. П’ять років за колючим дротом : що-
денник, написаний в ГУЛАЗі / Степан Бендас ; заг. ред., вступ. 
ст. о. Д. Бендаса. – Ужгород : Карпати, 2008. – 246 с. : іл.

Книга містить спогади греко-католицького священика 
С. Бендаса із Виноградівщини, якого радянська влада у перші 
роки після возз’єднання прагнула примусити зректися віри і 
переконань, засудивши до ув’язнення в таборах ГУЛАГу.

11. Боднар, В. Проблеми становлення політичної 
системи в Угорській республіці : політологічні аспекти / 
Володимир Боднар ; М-во освіти і науки України, УжНУ, 
Ф-т суспіл. наук, Каф. політології. – Ужгород : Говерла, 
2008. – 44 с.

До книги увійшли політологічні нариси про місце і роль 
парламенту в політичній системі Угорської республіки. Значна 
увага приділяється партійній системі та діяльності уряду Угор-
ської республіки.

Видання розраховане на студентів спеціальності «Політоло-
гія».
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12. Вегеш, М. Карпатська Україна в контексті україн-
ського державотворення : навч. посіб. / Микола Вегеш, 
Маріан Токар, Михайло Басараб ; Упр. освіти і науки За-
карпат. обл. держ. адмін., ЗІІПО, УжНУ, Ф-т суспіл. наук. – 
Ужгород : Карпати, 2008. – 256 с. : іл.

У посібнику системно висвітлюються взаємопов’язані про-
блеми розвитку Карпатської України в контексті українсько-
го державотворення для широкого впровадження основних її 
компонентів у навчальному і виховному процесі педагогами й 
вихователями різних типів навчальних закладів. Матеріал до-
зволяє в доступній формі ввести тему Карпатської України до 
навчальних та виховних планів.

13. Вегеш, М.М. Назустріч волі : нариси історії ви-
звол. змагань / Микола Миколайович Вегеш ; УжНУ, Н.-д. 
ін.-т карпатознавства. – 2-ге вид., змінене й допов. – Ужго-
род : Ґражда, 2008. – 152 с. : іл.

Книга складається з трьох окремих частин, які присвяче-
ні акту альним питанням історії ОУН-УПА на Закарпатті в 
1929–1950-х рр. минулого століття, її відкриває короткий іс-
торичний нарис про зародження і розвиток націоналістичного 
руху в краї. Історико-біографічний нарис про життєвий шлях і 
багатогранну ді яльність І.Ю. Коршинського, а також листуван-
ня українського підпільника Федора Удички із побратимами по 
національно-визвольній боротьбі публікуються вперше.

14. Висіцька Т. Хуст : сторінки історії та сучасність / Та-
міла Висіцька. – Ужгород : Ліра, 2008. – 680 с. : іл. ; табл.

У книзі викладено історію міста Хуст починаючи з XI ст. і 
по сьогоднішній день. Матеріали подаються виключно на базі 
архівних доку ментів та нинішнього часу.

15. Відлуння жахливої трагедії (До 75-х роковин Го-
ло  домору 1932–1933 років в Україні: зб. ст., опублік. у 
газетах 30-х років XX ст. в Підкарпат. Русі) / упорядкув. : 
М.В. Делеган, С.А. Вискварко ; Закарпат. обл. держ. адмін, 
Держ. архів Закарпат. обл. – Ужгород : Патент, 2008. – 160 с.

Трагедію українського народу 1932–1933 рр. неможливо 
було приховати. Відлуння про неї доходили до більшості країн 
Європи, у тому числі й до Чехословацької республіки, до скла-
ду якої у той історичний період входило і Закарпаття. У Дер-
жавному архіві Закарпатської області збереглися підшивки га-
зет 30-х років XX ст., у яких публікувалися відгуки. Саме вони 
послужили основою для підготовки даного збірника.
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15/а. Данилець, Ю. “Наш край в Україні є феноме-
ном...” / Юрій Данилець ; [серію веде] М. Дочинець. – Му-
качево: Карпат. вежа, 2008. – 80 с. : іл. – Бібліогр. : С. 56-
78. – (Домінія слова: портрети-інтерв’ю. Кн. № 5).

У книзі йдеться про становлення молодого науковця-
історика Ю.Данильця, його студії, дослідницьку діяльність та 
публіцистичну творчість. Подано також рецензії та відгуки на 
книги та бібліографію наукового доробку.

16. Довганич, О.Д. Так ламалися долі репресованих 
закарпатців : сторін ками обл. тому «Реабілітовані історі-
єю» / Омелян Дмитрович Довганич ; післямова М. Олаши-
на. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 292 с.

У книзі вперше подано вибрані газетні статті та нариси ав-
тора про репресованих радянською тоталітарною системою за-
карпатців. Тексти винятково і повністю базуються на архівних 
документах та рідкісних спогадах, і значно доповнюють фак-
тичний матеріал вступного розділу першої книги і нарисів дру-
гої книги обласного тому «Реабілітовані історією». 12 статей на-
писано за пропозицією редак тора газети «Срібна Земля–Фест», 
інші друкувалися раніше. У кін ці додається список праць авто-
ра з цієї проблеми, опублікованих за останні 20 років.

17. Довганич, О.Д. «Я не випадково став істори-
ком...» / Омелян Довганич ; [серію веде] М. Дочинець. – 
Мукачево: Карпат. вежа, 2008. – 97 с. : іл. – Бібліогр. : 
С. 80-95. – (Домінія слова: портрети-інтерв’ю. Кн. № 6).

Чергове видання серії містить інтерв’ю з відомим істориком 
та краєзнавцем, одним із перших скрупульозних дослідників 
трагічних сторінок історії краю періоду Другої світової війни і 
жорстоких репресій закарпатців довоєнного і повоєнного часу 
О.Довганичем. Додається також продовження бібліографічно-
го покажчика «Омелян Довганич», виданого до 75-річчя автора 
у 2005 р.

18. Дорошенко, Д. Євген Чикаленко. Його життя і гро-
мадська ді яльність / Дмитро Дорошенко, передм. Л. Бе лея ; 
УжНу, Н.-д. ін-т україністики ім. М. Мольнара. – Ужгород : 
Ґражда, 2008. – 224 с. : іл. – (Ucrainica: ad fontes. Кн. 1).

Серію відкриває ма ловідома праця професора Д. Дорошен-
ка «Євген Чикаленко», що була написана славетним істориком 
до п’ятих роковин смерті великого українського громадського 
діяча, мецената, видавця й ученого-агронома та хлібороба-
практика.
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19. Закарпатські втікачі в СРСР 1939–1941 : зб. ар-
хівних документів і матеріалів / Закарпат. обл. держ. ад-
мін., Закарпат. обл. рада, Держ. архів Закарпат. обл. ; 
упорядкув., від упоряд ників та покажч. О.Д. Довганича, 
О.М. Корсуна; передм. М.А. Поповича. – Ужгород: Закар-
паття, 2008. – 416 с.

За нелегальний перехід радянського кордону закарпатських 
втікачів в СРСР засуджували на три і більше років ув’язнення. 
Покару вони відбували в таборах ГУЛАГу, розташованих 
на півночі європейської частини, Далекому Сході й у Сибіру 
колишнього Радянського Союзу. Після амністії у листопаді 
1942 р. за клопотанням уряду Чехословаччини як громадяни 
цієї країни придатні до військової служби всту пали в чехосло-
вацьку військову частину, що формувалася в Бузулуці Орен-
бурзької області. Але амністія лише частково вирішувала спра-
ву закарпатських втікачів. Жінки, крім тих небагать ох, що теж 
стали воїнами згаданої військової частини, діти, представ ники 
неслов’янських національностей – євреї, угорці, румуни, німці, 
особи, непридатні до військової служби, підозрювані органами 
НКВС у шпигунстві та у причетності до антирадянських націо-
налістичних організацій – надалі залишалися в таборах аж до 
1947 р. Доля ба гатьох дітей невідома і донині.

20. Історичні студії : зб. наук. праць з проблем дав-
ньої і се редньовічної історії та етнології / М-во освіти і на-
уки України, УжНУ, Каф. історії стародав. світу і середніх 
віків ; редкол. : М. Вегеш [та ін.]. – Вип. 2. – Ужгород : По-
ліграфцентр «Ліра», 2008. – 156 с.

Публікації збірника торкаються актуальних питань 
всесвітньої історії та етнології. Особлива увага приділяється 
етнокультурним і політичним процесам, що відбувалися на 
теренах Центрально-Східної Європи у стародавні часи та 
епоху Середньовіччя. При цьому, в науковий обіг вводяться 
маловідомі джерела, робиться спроба їх аналізу.
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21. Карпатська Україна – героїчна сторінка іс-
то рії нашої держави : (метод.-бібліогр. матеріали до 
70-річ чя Карпат. України) / Упр. культури облдержадмін., 
Закарпат. ОУНБ, Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнац-
тва; уклад. : Н.М. Вачиля, Є.Ю. Напуда, Н.М. Пан-
чук, О.С. Шляхта, А.О. Фролова, І.М. Хмара; відп. за 
вип. Л.З. Григаш. – Ужгород, 2008. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: 
С. 58-67.

Видання розраховане на використання в організації різно-
манітних форм масових заходів у період відзначення 70-річчя 
Карпатської України для читачів різних вікових категорій, в 
тому числі – для школярів середнього та старшого шкільного 
віку.

Матеріали доповнені докладною бібліографією, яка може 
бути використана для допомоги читачам при підготовці ними 
рефератів, курсових та дипломних робіт, а також поглибленого 
вивчення питань, пов’язаних з відповідним періодом історії на-
шого краю.

22. Книга Скорботи України. Закарпатська об-
ласть. 6 том : Тячівський район / редкол. : О.Д. Довганич, 
Б.О. Гвардіонов, І.І. Бруссо [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 
2008. – 632 с.

На сторінках історико-меморіального серіалу «Книга Скор-
боти України. Закарпатська область» увічнено пам’ять грома-
дян, які загинули у роки Другої світової війни від рук угорських 
і німецьких окупантів, а також унаслідок бойових дій та інших 
подій і акцій, пов’язаних з війною і фашистською окупацією. 
До шостого тому обласного видання занесено імена загиб-
лих (пропалих безвісти) уродженців (мешканців) Тячівського 
району .

23. Котигорошко, В.Г. Верхнє Потисся в давнину : 
1 000 000 років тому – X сторіччя н.е. / Вячеслав Григорович 
Котигорошко ; М-во освіти і науки України, УжНУ, Н.-д. ін.-т 
карпатознавства. – Ужгород : Карпати, 2008. – 432 с. : іл.

Монографія присвячена історії давнього на селення Верх-
нього Потисся, від кам’яного віку (1 млн. років тому) до се-
ред  ньовіччя (X ст. н.е.). Розглядаються питання розвитку 
господарства, культури та соціального устрою племен регіону, 
аналізуються проблеми походження, взаємозв’язків і історичних 
доль носіїв археологічних культур та етносів.

Для науковців, студентів і найширшого кола шанувальників 
нашої історії.
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24. Маланюк, Є. Шлях до Шевченка / Євген Мала-
нюк ; підготовка тексту та при м. Л. Белея. – Ужгород : 
Ґражда, 2008. – 48 с. : іл. – (Ucrainica: ad fontes. Кн. 2).

Видання вмістило працю поета та публіциста Є. Маланюка 
«Шлях до Шевченка» (1942 р.) – це і проблеми шевченкознав-
ства першої половини ХХ ст., і роздуми автора над місцем і 
роллю імені та слова Тараса Шевченка в історії України. Саме 
Шевченко, – вважав автор, – допоміг Україні відновити душу і 
тіло народу в добу історичного занепаду.

25. Мигович, І. Закарпаття: на зламі епох : Статті. 
Виступи. Інтерв’ю / Іван Іванович Мигович. – Ужгород : 
Вид-во В. Падяка, 2008. – 384 с. : фото.

У книзі вміщено оригінальні статті, тексти усних виступів, 
документів та інші матеріали громадсько-політичного діяча, 
доктора філософських наук І.І. Миговича про суспільне життя 
в Закарпатті на рубежі ХХ–ХХІ ст. та участь у ньому комуні-
стів.

Розрахована на молодих членів КПУ, депутатів різних 
рівнів, управлінців, дослідників новітньої доби, викладачів 
соціально-гуманітарних дисциплін, студентів та усіх, хто ціка-
виться пробле мами сучасного суспільного розвитку в нашому 
краї та Україні.

26. Никогосян, С. Элегия камней : сб. документов и 
фотоматериалов / Сергей Никогосян, Карлен Ширинян. – 
Ужгород : Лира, 2008. – 136 с. : ил. – Рос. мовою.

Матеріальна та духовная культура Вірменії відображає 
развиток, долю, побут і національні традиції народів, що про-
живали багато тисячоліть на території Вірменського нагір’я. 
У період втрати державності вірменська церква стала центром 
духовності нації.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією вірмен-
ського народу, і особливо – вірменською церквою.

27. Офіцинський, Р. Тяжко жити Касандрою : Украї-
на (2006–2008) / Роман Офіцинський. – Ужгород : Ґражда, 
2008. – 352 с.

Збірник містить тексти науково-популярних статей істори-
ка, що побачили світ у регіональних та електронних ЗМІ протя-
гом 2006–2008 рр. та присвячені різним аспектам і проблемам 
розвитку та життєдіяльності держави.
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28. Піпаш, В.В. Народний Рух України як форма 
національно-визвольної боротьби українців на зламі 
80-90-х років XX століття: закар патський регіональний 
аспект : монографія / Володимир Васильович Піпаш. – 
Ужгород : Ґраж да, 2008 – 216 с. : іл.

Видання досліджує діяльність Закарпатської крайової органі-
зації Народно го Руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х 
років XX ст., як характерної для цього часу форми багатовікової 
національновизвольної боротьби закарпатських українців.

На основі опрацювання великої кількості документів та ма-
теріа лів автор розповідає про передумови та те, як відбувався  
сам процес утворення Закарпатського Руху, висвітлює його вне-
сок у боротьбу з тоталіта ризмом, регіональним сепаратизмом, 
за демократизацію та становлення громадянського суспільства і 
головне – у здобуття українським народом власної держави. Ви-
світлюються форми, методи діяльності НРУ.

Для науковців, вчителів, політиків, студентів.

29. Сірка, Й. Історичний аспект двомовности в ук-
раїнській літера турі XIX ст. : На прикладі творчости Пан-
телеймона Куліша / Йосиф Сірка ; ред. О. Козоріз. – Ужго-
род : Мистец. Лінія, 2008. – 88 с.

У книзі професора Зігенського університету, який тепер  
мешкає в Канаді, автора численних наукових і на уково-попу-
лярних праць, підручників, йдеться про двомовність в україн-
ській літературі XIX ст. на прикладі творчості П. Куліша.

У стислій формі автор намагається довести, що вільний дух 
української нації, який зазнав у XIX столітті жорстоких пере-
слідувань та заборон, не вда лося знищити. Через форму дво-
мовності, як феноменального явища світо вої літератури, утвер-
див себе як дух окремої нації, яка багата не лише ге роїзмом, але 
й історичними постатями в літературі та в мистецтві в цілому.

30. Федака, П.М. Народний Дім «Просвіти» в Ужго-
роді / Федака Павло Михайлович ; Закарпат. крайове 
куль т.-освіт. т-во «Просвіта». – Ужгород : Ґражда, 2008. – 
120 с. : іл.

Видання присвячене 80-річчю відкриття Народного Дому 
товариства «Просвіта». Збір пожертв на бу дівництво його роз-
почався у 1921 р., а вже 6-7 жовтня 1928 р. відбулись святкуван-
ня з на годи відкриття Народного Дому в Ужгороді. Многотруд-
ній, але високопатріотичній історії спорудження та діяльності 
Народного Дому «Просвіти» в Ужгороді й присвячене це юві-
лейне видання.
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31. Федака, П.П. Історія етноґрафічного вивчення 
Закарпаття в українській крайовій періодиці другої 
половини XIX – першої половини XX ст. : монографія / 
Павло Павлович Федака ; Закарпат. культ.-освіт. т-во 
«Про світа». – Ужгород : Ґражда, 2008. – 200 с.

Понад вісім століть розвивалася народна культура русинів-
українців в умовах чужих державно-політичних, правових, 
ідейно-культурних, релігійних та етнічних впливів, в оточен-
ні панівних – угорського і німецького, а також румунського, 
словацького і польського етносів, що не могло не вплинути на 
формування схожих для усього регіону Карпат культурних рис, 
чому сприяли також подібні природні та господарські умови.

У збереженні та розвитку традиційної культури, вихован-
ні любові до рідної землі, поширенні етноґрафічних знань та 
етноґрафічному вивченні українців Закарпаття помітну роль 
відіграли періодичні видання, які з другої половини 60-х років 
XIX ст. почали виходити на своїй етнічній території та на зро-
зумілій для народу мові.

Видання розраховане на науковців, істориків, краєзнавців, 
учителів, широке коло читачів, тих, хто цікавиться історією За-
карпаття.

32. Філіппов, О. Питання створення прапора Під-
карпатської Русі / Олексій Філіппов. – Ужгород : Ліра, 
2008. – 60 с.

На основі архівних матеріалів досліджується історія ство-
рення територіальної символіки Закарпаття (до 1938 р. – Під-
карпатської Русі).

33. A magyar történelem forrásai a honfoglalástól az 
Árpád-ház kihalásáig (1301) / Összeállította és a jegyzeteket 
írta L. Zubánics. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2008. – 
143 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 183). – Угор. мовою.

Книга «Джерела угорської історії від здобуття батьківщини 
угорцями до занепаду династії Арпадовичів (1301)» є хресто-
матією з угорської історії, яка охоплює період другої полови-
ни ІХ ст. До книги увійшли різні історичні джерела (арабські, 
перські, турецькі, грецькі, латинські), хроніки, легенди, листи 
угорських королів, закони, оповіді про битви, повідомлення, 
молитви. 
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Історія  міст  і  сіл  краю
34. Рошканюк, А. Історія села Тернова : худож.-до-

кум. повість / Андрій Іванович Рошканюк. – Уж город : Па-
тент. – 2008. – 276 с. : іл.

Книга розповідає про засну вання і розвиток одного з най-
старіших та найбільших сіл Закарпаття – Тернова. Йдеться про 
мешканців, їх звичаї, фольклор, традиції, вірування, господар-
ську та культурну діяльність. Всебічно висвітлено участь тер-
нівчан у боротьбі за незалежність, створення власної держави.

Повість стане в пригоді вчителям, науковцям, студентам, 
учнівській мо лоді.

35. Рубіш, Ф. Родовід великолучанських Хомів, 
Фелдіїв та їх родинні зв’язки / Федір Федорович Ру-
біш. – Ужгород : Патент, 2008. – 146 с. : іл.

Життя людей нерозривно пов’язане з місцем їх проживання, 
його історією. Треба не забувати своїх предків, пізнавати багате 
минуле свого села, міста, яке переплітається з історією рідного 
краю і обов’язково починається з батьківського порога.

У книзі автор представив не лише корінних жителів села 
Великі Лучки, але й дослідив виникнення їх прізвищ, їх родин-
ні зв’язки та родовід Хомів та Фелдіїв. Подаються прізвища, 
найбільш розповсюджені на території с. Великі Лучки в ХVIII–
ХХ ст. Є етимологічна довідка щодо походження прізвища, 
його початкової форми та допрізвищевого значення.

36. Чопик-Микунда, І. Історія і культура села Те-
ребля / Іван Чопик-Микунда. – Мукачево : Карпат. вежа, 
2008. – 200 с. : іл.

Книга розкриває історію і культуру одного з мараморош-
ських сіл Тячівщини. Історія його сягає в глибоку давнину, 
багата на цікаві події і показує, як формувалось і розвивалось 
село. А культура, яка склалась за цей період, міцно ввійшла в 
свідомість місцевого населення. Вона багата та дуже різнома-
нітна.
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ПРИРОДА  І  ПРИРОДНІ  РЕСУРСИ . 
ЕКОЛОГІЯ

37. Забруднювачі та їх впливи на екологічно враз-
ливі екосистеми Верхнього Потисся / під ред. Н. Бойко, 
Ш. Балажі ; М-во освіти і науки України, УжНУ, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка, Ін-т екології Карпат, М-во освіти Угор-
щини, Ніредьгазька вища школа. – Ужгород ; Ніредьгаза, 
2008. – 380 с.

Монографія присвячена результатам систематичного моні-
торингу забруднених територій Верхнього Потисся та розробці 
адекватної стратегії їх ремедіації.

Видання підсумовує отримані дані комплексних дослі-
джень, виконаних фахівцями в галузях хімії, ботаніки, зоології, 
фізіології рослин, мікробіології, імунології, екології та охорони 
навколишнього середовища.

Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів універси-
тетів та практиків у галузі екології та охорони довкілля.

38. Земля, наближена до неба = Land cloze to the 
sky / редкол. : М.М. Кічковський, Ф.Д. Гамор, Б.Г. Кушнір 
[та ін.] ; пер. англ. Б. Метка, Н. Камінської. – Ужгород : 
Карпати, 2008. – 48 с. : іл. – Укр. та англ. мовами.

Довідкове видання присвячене проблемам охорони довкіл-
ля, сталого розвитку Карпат – природної серцевини Європи. 
У книзі широко використані унікальні аналітичні матеріали 
провідних фахівців, науковців України і їхніх зарубіжних колег. 
Йдеться про необхідність міжнародної координації зусиль усіх 
природоохоронних відомств і структур у рамках Рамкової кон-
венції про охорону довкілля та сталий розвиток Карпат під егі-
дою Ради Європи, розробки Екологічної Конституції Європи.

39. Мій рідний край – моя земля : зб. творч. робіт 
юних екологів Закарпаття / Упр. освіти і науки, Закарпат. 
обл. держ. адмін. ; [редкол. : О.В. Геревич (голова редкол.) 
та ін.]. – Ужгород : Вид-во О.Гаркуші, 2008.– 172 с. : іл.

До збірника увійшли роботи юних натуралістів Закарпаття, 
переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Мій 
рідний край – моя земля» та інші ґрунтовні дослідження 
юннатів-учасників конкурсу, що заслуговують на широке 
ознайомлення з ними ровесників, педагогів, батьків.
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40. Попов, С. = Popov, S. Денні метелики (Lepido-
ptera, Rhopalocera) заплавних екосистем Закарпаття = 
Butterfl ies of the Transcarpathian Floodplain Ecosys-
tems: моніторинг, екологія та охорона = Monitoring, Ecolo-
gy and Conservation / Сергій Попов = Sergey Popov ; 
АЛЕКСАНДОР, Світовий фонд охорони дикої природи, 
Голланд. т-во охорони метеликів, Великобритан. т-во 
охорони метеликів, Європ. т-во охорони метеликів, Держ. 
природознавч. музей НАН України, Фонді Вітлі. – Ужгород : 
Мистец. Лінія, 2008. – 124 с. : іл. – Англ. та укр. мовою.

У монографії подано відомості про денних метеликів 
(Lepidoptera, Rhopalocera) заплавних екосистем Закарпаття. 
Представлено схеми моніторингу, докладні списки та зміни 
динамічних тенденцій популяцій метеликів для вибраних 
ділянок. Наведено також дані про екологічний стан та охорону 
метеликів.

Для ентомологів, екологів, працівників природоохоронних 
установ, а також для забезпечення навчального процесу у ви-
щих наукових закладах по підготовці фахівців з даної спеці-
альності.

41. Фіторізноманіття Карпат = Phytodiversity of the 
Carpathians : сучасний стан, охорона та від творення = 
modern status, conservation and restoration : матеріали 
міжнар. наук. конф., при свяч. 15-річчю Міжвід. наук.-дос-
лід. лабораторії охорони природ. екосистем Ужгород. нац. 
ун-ту 11-13 верес. 2008 року = proceedigs of the Internation-
al sciantifi c Conferense dedicated to the 15th anniversary of 
the Laboratory for Nature Protection of Uzhorod National Uni-
versity September 11-13, 2008. – Ужгород : Поліграфцентр 
«Ліра», 2008. – 196 с. – В надзаг. : М-во освіти і науки Ук-
раїни, УжНУ, Міжвід. наук.-дослід. лабораторії охорони 
природ. екосистем, Держупр. охорони навколиш. при род. 
середовища в Закарпат. обл., Нац. природ. парк «Си-
невир», Ужан. нац. природ. парк, Регіон. ландшафт. парк 
«Зачарований край». – Укр. та англ. мовами.

У збірнику вміщені повідомлення, пов’язані з дослідженням 
рослин ного покриву Карпат на різних рівнях його організації. 
Висвітлено акту альні питання охорони та відтворення рос-
линного покриву як базового елементу природних екосистем.

Для спеціалістів різних галузей – біологів, екологів, фахів-
ців лісівництва, охоро ни природи.
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НАРОДНЕ  ГОСПОДАРСТВО . 
ЕКОНОМІКА

42. Дьомін, О.В. Посібник з правового забезпе-
чення використання біомаси / О.В. Дьомін ; пер. англ. 
О.І. Ко нопльова. – Ужгород, 2008. – 119 с. – Укр. та англ. 
мовами.

Видання підготовлено в рамках виконання міжнародного 
проекту транскордонного співробітництва «Дослідження 
комплексного використання біомаси у спільному прикордонному 
регіоні Угорщина–Словаччина–Україна (техніко-економічне 
обгрунтування)».

43. Жигуц, Ю.Ю. Наукові дослідження в технології 
машинобудуван ня : [навч. посіб.] / Ю.Ю. Жигуц. – Ужго-
род : Вид-во УжНУ «Говерла», 2008. – 225 с.

Посібник призначено для магістрів машинобудування при 
вивченні дисципліни «Наукові дослідження в технології маши-
нобудування» та для розробки і виконання науково-дослідної 
частини магістерських робіт, дипломних і курсових прое ктів. 
У ньому узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи сту-
дентів у вищому нав чальному закладі. Сформовано терміноло-
гічний апарат молодого науковця, передбаче но контрольні за-
питання, тести для самостійної роботи студентів.

Книга буде корисною і для керівників дипломних та магі стер-
ських робіт, аспіра нтам та здобувачам, науковим працівникам.

44. Жулканич, Н.М. Трансформація аграрних від-
носин в областях Українських Карпат (друга половина 
60-х рр. XX – початок XXI ст.) : монографія / Неля Михай-
лівна Жулканич, М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т 
ім. М.П. Драгоманова. – Ужгород : Карпати, 2008. – 408 с.

У виданні обґрунтовано етапи трансформації аграрних від-
носин впродовж другої половини 60-х рр. ХХ ст. та початку 
XXI ст. в областях Українських Карпат, висвітлено історичні 
передумови аграрних перетворень та напрямів господарювання 
в аграрному секторі регіону, проблеми продовольчого забез-
печення населення, недоліки реалізації аграрної і земельної 
ре форм, соціально-економічний розвиток карпатського села. 
Розкрито також еволюцію аграрних відносин у регіоні в умо вах 
переходу до ринкових відносин, зосереджено увагу на ре гіо-
нальних особливостях завершення аграрної і земельної реформ, 
вирішенні проблем господарювання реформованих аграрних 
підпри ємств, фермерських і особистих господарств. 
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45. Заяць, В.А. Нові сорти нектарина на Закарпатті : 
посібник / Василь Андрійович Заяць. – Ужгород : Патент, 
2008. – 88 с.

Видання інформує про найновіші високоврожайні сорти 
нек тарина, які за своїми біологічними та господарськими по-
казниками перевер шують сорти, рекомендовані Державною 
комісією України по випробу ванню та охороні сортів рослин. 
Вони мають відмінні смакові та дієтичні властивості, чудові 
товарні якості, відзначаються високою транспорта бельністю. 
У посібнику звертається увага на вибір сортів у залежності від 
періоду достигання, наводяться короткі рекомендації з вирощу-
вання садівного матеріалу, вибору місця під сад, формування 
крони, обрізу вання дерев та їх захист від шкідників та хвороб.

Посібник розрахований на агрономів, спеціалістів садівни-
чих господарств, фермерів, студентів, садоводів-любителів.

46. Концепція комплексного використання біома-
си у Закарпатті / О.І. Бедя, B.C. Грищенко, A.M. Казаков, 
В.І. Родіна, М.В. Чернявський, В.Ю. Чопак. – Ужгород, 
2008. – 220 с. + CD диск.

Викладено засади Концепції комплексного використання 
біомаси у Закарпатті: опрацювання теоретичних засад для 
сприяння розвитку альтернативних джерел енергії, зокрема 
біомаси. Наведено опис та аналіз окремих технологій вико-
ристання біомаси, як у сільському, так і в лісовому господарстві; 
здійснено опис технологій виробництва теплової енергії 
з біомаси; проведено аналіз затрат, доходів та економічної 
ефективності використання біомаси. Опрацьовані загальні ре-
комендації щодо використання біомаси в Закарпатській області.

47. Мікловда, В.П. Агропромислове виробництво 
регіону в умовах ринкових трансформацій / Василь Пет-
рович Мікловда, Михайло Васильович Газуда ; М-во освіти 
і науки України, УжНУ. – Ужгород : Ліра, 2008. – 224 с.

У монографії досліджуються регіональні особливості роз-
витку агропромисло вого виробництва в умовах ринкових 
транс  фор мацій. Обґрунтовано об’єктивний характер трансфор-
маційних процесів в аграрному секторі економіки в умовах 
становлення різних альтернативних форм земельної власності, 
а також особливо сті відтворювальних процесів у провідних 
сферах агропромислового виробницт ва за видами економічної 
діяльності; розробле но схеми трансформаційних етапів ре-
формування агропромислового виробницт ва регіону (1990, 
2001, 2006 p.).



20

48. Пітюлич, М.І. Регіональні механізми розвитку 
соціально-трудового потенціалу : монографія / Михай-
ло Іванович Пітюлич ; Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і 
гуманіт. дослідж. НАН України ; заг. ред. В.П. Мікловди. – 
Ужгород : Карпати, 2008. – 200 с.

Книга присвячена дослідженню соціально-трудового по-
тенці алу в умовах ринкової трансформації регіонального гос-
подарського комплексу Закарпатської області. У виданні по-
глиблено сутність соціально-трудового потенціалу, розкрито 
інституціональні фактори його розвитку, запропоновано кон-
цептуальні підходи до підвищення конкурентоздатності люд-
ського капіталу, проаналізовано ситуацію на локальних ринках 
праці. На основі соціологічного моніторингу досліджено осно-
вні тенденції в рівні життя сільського населення краю, з’ясовано 
фактори розвитку підприємницького потенціалу села.

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавлять-
ся економічними трансформаціями, на викладачів і студентів, 
економістів, що працюють в органах державної влади і підпри-
ємницьких структурах.

49. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів 
Закарпатської області та рекомендації щодо захисту 
рослин у 2008 році / Держ. інспекція захисту рослин. За-
карпат. обл., Закарпат. ін-т агропромисл. вир-ва УААН. – 
Ужгород : Патент, 2008. – 72 с.

У прогнозі фітосанітарного стану описані найбільш по-
ширені в об ласті хвороби та шкідники сільськогосподарських 
культур, прогноз їх по ширення та можливого ступеня загрози в 
2008 р. з врахуванням якісного складу та щільності залягання 
зимуючих стадій; викладено системи захисту основних сіль-
ськогосподарських культур, що вирощу ються в області, а також 
основні види бур’янів і заходи боротьби з ними. В окремому 
розділі подано охорону праці при роботі з пестицидами.

Для керівників і спеціалістів сільськогосподарських підпри-
ємств, фермерів, власників присадибних ділянок, спеціалістів 
із захисту рослин. Може бути використаний при плануванні й 
організації заходів захисту рослин.

50. Статистичний щорічник : Закарпаття за 2007 рік / 
Держ. комітет статистики України, Голов. упр. статистики у 
Закарпат. обл. ; за ред. Г.Д. Гриник ; відп. за вип. Т.В. Чер-
няк. – Ужгород, 2008. – 576 с. ; табл.

Довідник містить дані про соціально-економічне станови-
ще Закарпаття у 2007 році порівняно з минулими роками.
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51. Стратегія розвитку міста Ужгород до 2015 року / 
упорядкув. М.Ю. Куберка. – Ужгород : Ужгород. міська 
друк., 2008. – 152 с.

У книзі подана перша в історії Ужгорода реалістична і кон-
со лідована з громадськістю стратегія розвитку міста до 2015 р. 
та плани, програми і проекти по її досягненню.

ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я .  МЕДИЦИНА
52. Булеца, Б.А. Захворювання нервової системи / 

Богдан Антонович Булеца ; М-во освіти і науки України, 
УжНУ, Мед. ф-т, Закарпат. наук.-практ. т-во невроло-
гів, психіатрів та наркологів. – Ужгород : Поліграфцентр 
«Ліра», 2008. – 240 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання топічної 
діагностики спинного та головного мозку і сучасні погляди на 
етіологію, патогенез, клініку та лікування захворювань нерво-
вої системи. Посібник є додатком до підручника з неврології.

53. Василинець, М.М. Єднаймося, солодкі! : практ. 
посіб. для хворих цукр. діабетом / Василинець Михайло 
Михайлович, Ганинець Павло Павлович. –Ужгород : Кар-
пати, 2008. – 64 с. : іл

У посібнику автори – практикуючий лікар і водночас, як він 
сам наголошує, пацієнт ендокринологічного кабінету М.М. Ва-
силинець та головний лікар санаторію «Квітка полонини» на 
Закарпатті, заслужений лікар України П.П. Ганинець детально 
і скрупульозно розповідають про одну із найпоширеніших «не-
інфекційних епідемій XXI ст.», а водночас вчать і дають поради, 
як жити з цією хворобою. Викладений тут матеріал є наслідком 
тривалого спостереження за хворими і вивчення найновішої 
медичної інформації.

Видання призначене для всіх, хто цікавиться проблемами 
сучасного стану боротьби і, головне, повноцінного життя із 
«солодкою» хворобою.
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54. Ганич, Т.М. Клінічна фітотерапія : навч. посіб. для 
студ. мед. ф-тів вищих навч. закладів / Тарас Михайлович 
Ганич, Михайло Іванович Фатула, Оксана Миколаївна Га-
нич ; М-во освіти і науки України, УжНУ. – 2-ге вид., допов. 
і випр. – Ужгород : Говерла, 2008. – 304 с.

У посібнику визначено місце фітотерапії в комплекс но-
му лікуванні хворих з патологією внутрішніх органів тера-
певтично го профілю, описані вимоги до збору лікарських 
рос лин, приготування настоїв та відварів. Описаний хімічний 
склад, фармакологічна дія та застосування лікарських рослин 
при різних захворюваннях. Рекомен довані найчастіше вживані 
рецепти настоїв та відварів.

При підготовці навчального посібника використана основ-
на сучас на література та клінічний досвід авторів.

55. Грига, I. В. Курс фармакології : навч. посіб. 
для студ. вищих мед. навч. закладів України ІІІ-IV рівнів 
акредитації / І.В. Грига ; М-во освіти і науки України, 
М-во охорони здоров’я, УжНУ, Мед. ф-т. – Ужгород : Ліра, 
2008. – 552 с: іл.

Четверте допрацьоване та доповнене видання навчального 
посібника написано згідно з діючою Програмою з фармакології 
для студентів вищих медичних навчальних закладів Укра їни, 
розробленою методичним центром по вищій медичній освіті 
III-IV рівнів акредитації (Київ, 2005 p.).

Посібник розрахований на студентів вищих медичних 
навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації, буде ко-
рисним також студентам-медикам старших кур сів, інтернам та 
лікарям.

56. Довкілля і здоров’я людини : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (17-19 квіт. 2008) / УжНУ, Н.-д. ін-т фіто-
терапії, Слов. аграр. ун-т в Нітрі, Ін-т збереження біорізно-
маніття в Нітрі, Упр. охорони здоров’я, Упр. освіти і науки 
Закарпат. ОДА, санаторій «Квітка полонини» ; під. ред. 
О.М. Ганич. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2008. – 
400 с. – Укр. та слов. мовами.

Збірник матеріалів конференції, присвячений проблемам 
оздоровлення та профілактики захворювань в умовах еколо-
гічного забруднення довкілля на початку III-го тисячоліття. 
Висвітлено теоретичні та практичні аспекти корекції 
негативного впливу довкілля засобами природного походження, 
вказано на можливості покращення здоров’я людини шляхом 
природного харчування.
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ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ. 
ТУРИЗМ

57. Лукашевич, М.П. Соціологія туризму: курс лек-
цій / Микола Павлович Лукашевич, Федір Федорович Шан-
дор ; передм. В.К. Федорченка ; М-во освіти і науки Украї-
ни, Ін-т вищої освіти Акад. пед. наук України, УжНУ, Київ. 
ун-т туризму, економіки і права. –Ужгород : Мистец. Лінія, 
2008. – 340 с.

У виданні уточнюється зміст основних сутнісних ознак і 
характеристик, понятійно-категоріальний апарат соціології 
туризму. Подається визначення соціології туризму як науки і 
нав чальної дис ципліни. Автори спозиціонували соціологію ту-
ризму як галу зеву соціологічну теорію середнього рівня, яка 
притаманними їй соціо логічними методами досліджує соціаль-
ний феномен туризму в сукуп ності його проявів: туристичної 
діяльності і поведінки, туристичних груп і організацій, соці-
альних систем і соціального інституту туризму.

Для студентів фаху «Туризм, менеджмент туристичної ді-
яльності, менеджмент готельно-ресторанної справи», соціоло-
гів та соціальних працівників і для тих, хто працює в галузі 
соціології та туризмології.

58. Міжгірщина – край краси і туризму / упоряд. 
Н. Биба ; фото: С. Вагерич, О. Гладовський, Ф. Клемба. – 
Ужгород : Ліра, 2008. – 44 с. : іл.

Книга-путівник допоможе краще пізнати край, який дав 
Україні чимало видатних вчених, талановитих художників, май-
стрів сцени; подає історичну довідку про район; ознайомлює з 
туристичними та санаторно-курортними комплексами краю.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією та 
сьогоденням Міжгірщини.

59. Мільчевич, І.І. Богатирська естафета Закар-
паття : Від класичної бороть би до магії дзюдо / Іван Іва-
нович Мільчевич, Андрій Андрійович Шерегій ; передм. 
О. Нагібіна, Ф. Харути. – Ужгород : Закарпаття, 2008. – 
88 с. : іл.

Як Черкащину Іван Піддубний, так Закарпаття Кротон (Іван, 
Фірцак, уродженець мальовничого села Білки на Іршавщині) 
небуден ними якостями силача-борця уславив на весь світ. 
У книзі журналіста прослідковано набутки закарпатців з кла-
сичної боротьби та дзюдо на борецьких килимах і на татамі 
краю та поза його межами.
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60. Туристичний путівник по Берегову (Береґсасу) / 
упоряд. Й. Торпої, фото Ф. Ласло. – Ужгород ; Берегово : 
Мистец. Лінія, 2008. – 56 с. : іл.

Щоб потрапити в Угорщину, не обов’язково перетинати 
державний кордон. Досить поїхати в Берегове (угорською 
мовою – Береґсас). І тут починається територія, на якій панують 
інша мова, інша культура, інша архітектура, інші звичаї. На 
вказівниках уздовж траси, на табличках із назвами вулиць, на 
вивісках крамниць і кав’ярень домінує угорська мова.

Видання представляє своєрідний, неповторний стародавній 
архітектурний ансамбль міста Берегова, термальний басейн 
мінеральної води, дегустаційні винні зали та інші зваби 
районного центру Закарпаття.

61. Carpathian Warrior / By Bogdan Lalič and Vladimir 
Okhotnik ; Artwork by Martin ; Foto by Martin and Vladimir 
Okhotnik ; Typesetting by Vasil Šikula. – Book Two. – 
Uzhhorod : V. Padiak Publisher, 2008. – 367 p. – Англ. мо-
вою.

«Карпатський воїн» – друга книга міжнародного гросмей-
стера Б. Лаліча та чемпіона України міжнародного майстра 
В. Охотніка знайомить читачів із новими здобутками в шахо-
вик теоріях.

Видання розраховане на висококваліфікованих шахістів.

62. Kárpátalja : turisztikai útikönyv / Szerkesztő Olek-
szandr  Marc senko. – Kijev : «Svit Uspihu» Kiadó Beregszászi 
Turisztikai Információs Központ, 2008. – 220 o. – Угор. мо-
вою.

Короткий путівник, де описані цікаві подорожі Закарпат-
тям – краєм, що здавна приваблює чарівними пейзажами, ви-
значними історичними пам’ятками, різноманітною народною 
культурою та звичаями.

Путівник збагачений кольоровими ілюстраціями міст і сіл 
Закарпаття та їх видатними пам’ятками архітектури. В книзі 
можна знайти телефони та електронні адреси культурних за-
кладів та туристичних баз відпочинку Закарпаття.
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СУСПІЛЬНО -ПОЛІТИЧНЕ  ЖИТТЯ
63. Безпека закарпатської землі – у надійних ру-

ках : інформ.-довід. матеріали / М-во України з питань 
надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від на-
слідків Чорнобил. катастрофи, Голов. упр. МНС України в 
Закарпат. обл. ; відп. за вип. Ф. Філіп. – Ужгород, 2008. – 
16 с. : іл.

Довідкове видання подає короткі характеристики області 
в географічних, природничих, техногенно-екологічних аспек-
тах та відомості про сили реагування на недзвичайні ситуації, 
які готові прийти на допомогу у разі виникнення повеней, па-
водків, селевих та снігових зсувів, лісових пожеж, порушення 
експлуатації магістральних газопроводів, радіоекологічних та 
хімічних забруднень тощо.

64. Бронтерюк, П.І. На передньому краї : начальники 
районних і міських відділів внутрішніх справ Закарпатської 
області / Петро Іванович Бронтерюк, Іван Васильович Са-
бов. – Ужгород : Закарпаття, 2008. – 252 с. : іл.

Автори книги все своє трудове життя віддали міліцейській 
службі. П.І.Бронтерюк випустив у світ 9 книг про будні міліції 
Закар паття. В новій книзі – розповіді про закарпатську міліцію, 
її ветеранів, які тривалий час працювали начальни ками район-
них і міських відділів, їх оперативно-службову діяльність.

65. Довідник державних послуг / Карпат. агенство 
прав людини «Вестед» ; упоряд. : М.В. Менджул, М.М. Яц-
ков. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 88 с.

У довіднику розглядається оригінальна польська методи-
ка інформування громадян про послуги, які надаються вико-
навчими органами місцевих громад відповідно до принципів 
ефективного управління. Висвітлено досвід апробації цієї ме-
тодики в Україні та проілюстровано на прикладі опису послуг 
виконавчих органів територіальної громади сіл Баранинці, Під-
горб, Довге Поле та Барвінок Ужгородського району Закарпат-
ської області в рамках проекту «Бюро інформування громадян 
у сільській громаді». Опис послуг актуальний станом на 1 січня 
2008 р.

Ця публікація буде корисною для громадських активістів, 
депутатів місцевих рад, службовців виконавчих органів місце-
вих рад, ініціативних груп та небайдужих читачів, які цікав-
ляться питаннями сталого розвитку та демократичних перетво-
рень у місцевих громадах.
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66. Закордонне українство: утвердження української 
при сутності в світі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 
«Реалізація в Закарпатській області державної політики 
співпраці із закордонними українцями: стан, про б леми, 
перспективи», 14-15 травня 2008 року, м.Ужгород, Украї-
на / за ред..: М.Ю. Моца (Гаврилешко). – Ужгород : Ліра, 
2008. – 380 с

У виданні представлено матеріали доповідей, виступів та 
повідомлень учасників міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Реалізація в Закарпатській області державної полі-
тики співпраці із закордонними українцями: стан, проблеми, 
перспекти ви».

67. Карпатський регіон та його роль у забезпе-
ченні безпеки і співробітництва в Європі = The Car-
pathian Region and Its Role in Strengthening Security 
and Cooperation in Europe : матеріали міжнар. конф. : 
за сприяння Міністерства закордонних справ Швеції 
(11-12 черв. 2008 р., м.Ужгород) = the materials of the 
international conference : Fuded by Ministry of Fereign Af-
fairs of Sweden (June 11-12, 2008, Uzhgorod) / редкол. : 
Я. Хеденског, В.Є. Воротін, С.І. Мітряєва. – Ужгород = 
Uzhgorod : Ліра, 2008. – 252 с. : іл. – В надзаг. : Шведський 
інститут оборонних дослідж., Регіон. філ. Нац. ін-ту 
стратег. дослідж. в м.Ужгороді. – Укр. та англ. мовами.

У збірнику представлено виступи і матеріали міжнародної 
конференції, де розглядалися питання: європейські структури 
безпеки: можливості України; регіональна безпека: роль 
країн Карпатського регіону; безпека кордонів; енергетична 
безпека в контексті взаємовідносин Росія–Україна–Європа. 
В обговорення зазначених питань брали участь експерти 
Ук раїни, Словаччини, Угорщини, Швеції, США та Росії, 
представники дипломатичних місій, органів державної влади 
та місцевого самоврядування, неурядових громадських 
організацій та засобів масової інформації.

Видання розраховано на експертів з питань міжнародної, 
європейської та національної безпеки, представників дипло-
матичних місій країн Європейського Союзу, Державної 
при кордонної служби України, органів державної влади та 
місцевого самоврядування, студентів факультетів міжнародних 
відностин, всіх, хто цікавиться питаннями національної, 
регіональної та міжнародної безпеки.
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68. Кіш, Є.Б. Центральна Європа в сучасній системі 
єврорегіональної інтегра ції : монографія / Єва Берна-
тівна Кіш ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. 
відносин. – Ужгород : Ліра, 2008. – 440 с.

Наукове дослідження присвячено аналізу теоретичних за-
сад та розробці методологічних підходів формування системи 
міжнародного та міжрегіональ ного співробітництва в цен-
тральноєвропейському регіоні. Розроблено авто рську концеп-
цію трансформації нового східного кордону ЄС, запропоно-
вано авторське концептуальне узагальнення визначення нової 
Центральної Євро пи. У монографії здійснено комплексне до-
слідження сутності, специфіки системи міжнародного та між-
регіонального рівнів співробітництва країн Централь ної Євро-
пи в форматі Вишеградського об’єднання.

Для науковців, викладачів вузів, дипломатів, державних 
службовців, студе нтів, а також усіх, хто цікавиться проблемами 
новітньої історії країн Європи.

69. Мітряєва, С.І. Європейська безпека і Україна : 
навч. посіб. / Світлана Іванівна Мітряєва; М-во освіти і на-
уки України, ЗакДУ, Навч.-метод. ін-т філософії та євроін-
теграц. дослідж., Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. в 
Ужгороді. – Ужгород : Ліра, 2008. – 222 с. – (Євроінтегра-
ція : український вимір. Вип. 8).

Посібник підготовлений у формі курсу лекцій для студентів 
вищих навчальних закладів, які вивчають міжнародні відносини. 
Складається з теоретичної частини та додатків. У теоретичній 
частині (інформаційно-лекційний курс) розглянуто загальні 
інститути безпеки (ОБСЄ, НАТО, Європейська система безпеки 
і оборони), суть Концепції національної безпеки і оборони 
України, місце і роль України в регіональних і глобальних 
системах безпеки, можливі сценарії майбутніх моделей 
безпеки.

У додатках представлено перелік зовнішніх та внутрішніх 
загроз для національних інтересів України в різних сферах 
суспільного життя, cтратегія національної безпеки України 
та список рекомендованих джерел і літератури з навчального 
курсу.

Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто вияв-
ляє інтерес до проблем національної та європейської безпеки.
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70. Модель доброго управління для громади / упо-
ряд.: Н.Г. Гмурковська, М.М. Яцков ; Карпат. агенство прав 
людини «Вестед». – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 
112 с: іл.

У посібнику розглядається оригінальна польська методика 
запровадження етичного та ефективного управління в органах 
місцевого самоврядування відповідно до шести принципів до-
брого управління. Висвітлено досвід апробації цієї методики 
в Україні та проілюстровано на прикладі виконавчих органів 
Перечинської міської ради.

Публікація буде корисною для громадських активістів, де-
путатів місцевих рад, службовців виконавчих органів місцевих 
рад, ініціативних груп та небайдужих читачів, які цікавляться 
питаннями розвитку та демократичних перетворень у місцевих 
громадах на засадах прозорості, нетерпимості до корупції, гро-
мадської співучасті, фаховості, передбачуваності та звітності.

71. Чепурнов, В.О. Благодійництво як пріоритетна 
форма некомерційної господарської діяльності : мо-
нографія / Вадим Олександрович Чепурнов, Василь Іва-
нович Ярема; М-во освіти і науки України, УжНУ. – Ужго-
род : Ужгород. міська друк., 2008. – 144 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню благо-
дійництва як пріоритетної форми некомерційної господарської 
діяльності в Україні. Формування демократичного суспільства 
в Україні супроводжується підвищенням суспільно-громадської 
активності громадян, яка знаходить свій прояв в утворенні ве-
ликої кількості некомерційних організацій, які покликані ви-
рішувати суспільно-значущі проблеми. Гарантом формування 
цивілізованого демократичного суспільства стає створення не-
залежного некомерційного сектору в нашій країні.

У роботі проводиться системний аналіз теоретичних роз-
робок, які присвячені інституту благодійництва та некомерцій-
ної господарської діяльності. Автори монографії розробили 
науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення законо-
давства України в галузі некомерційного господарювання.
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ДЕРЖАВА  І  ПРАВО
72. Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних 

прагнень України : зб. наук. праць за матеріалами наук.-
практ. конф. (м. Ужгород, 29-30 листоп. 2007 р.)/ М-во 
освіти і науки України, ЗакДУ, Навч.-метод. ін-т філосо-
фії та євроінтеграц. дослідж. ; відп. ред. І.В. Артьомов. – 
Ужгород : Ліра, 2008. – 390 с. (Євроінтеграція: український 
вимір. Вип. 9)

Видання включає наукові статті вчених, представників ор-
ганів державної влади, студентів-магістрів, присвячені актуаль-
ним проблемам реалізації євроінтеграційних прагнень України. 
Висвітлюються питання практичної реалізації зав дань, сформу-
льованих у державних програмах інформування громадськості 
й підготовки кадрів у сфері європейської та євро атлантичної ін-
теграції, а також у Плані дій Цільового Плану «Україна-НАТО» 
на 2007 р.

Видання розраховане на викладачів, науковців, аспірантів, 
студентів, працівників органів державної влади і місцевого са-
моврядування, які займаються проблемами реалізації завдань 
євроінтеграційного поступу України.

73. Актуальні питання цивільного та трудового 
законодавства України : для працівників юрид. служб 
місцевих органів виконав. влади, органів місцевого само-
врядування, п-в, установ, орг. і працівників район., місь-
крайон. управлінь юстиції : Заняття І. Правові підстави 
укладення, зміни та розірвання цивільно-правового до-
говору (28 трав. 2008 р.) / М-во юстиції України, Головне 
упр. у Закарпат. обл. – Ужгород : Ліра, 2008. – 40 с.

До збірника увійшли матеріали першого семінарського за-
няття постійно діючого семінару з актуальних питань цивіль-
ного та трудово го законодавства України, яке було організоване 
та проведене Головним управлінням юстиції у Закарпатській 
області для праців ників юридичних служб місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцево го самоврядування, підпри-
ємств, установ, організацій і працівників районних, міськра-
йонних управлінь юстиції.



30

74. Бисага, Ю.М. Конституційно-процесуальне пра-
во України : навч. посіб для студ. вищих навч. закладів 
України / Ю.М. Бисага, В.В. Гомонай, В.І. Чечерський ; 
М-во освіти і науки України, УжНУ, Ін-т держави і права 
країн Європи, Юрид. ф-т, Каф. конституц. права та порів-
няльного правознавства. – 5-е вид., допов. та вдоскона-
лене. – Ужгород, 2008. – 308 с.

До підручника увійшли наукові та навчально-методичні 
здобутки вчених УжНУ, в яких висвітлюється пред мет, ме-
тод і система конституційно-процесуального права Украї ни, 
а також проводиться детальна характеристика основних кон-
ституційно-правових інститутів, що належать сфері правового 
регулювання даної дисципліни.

Видання розраховане на студентів – юристів вищих навчаль-
них закладів, може стати в пригоді як викладачам, так і праців-
никам органів державної влади, а також народним депутатам та 
депутатам органів місцевого самоврядування.

75. Грін, О.О. Спадкове право України : навч. по-
сіб. для студ. юрид. вузів і ф-тів / Олександр Олексійович 
Грін. – Ужгород, 2008. – 241 с.

У книзі висвітлено основні питання спадкового права: спад-
кування за заповітом і за законом, порядок набуття спадщини, 
особливості спадкування окремих видів майна, аналізується 
судова практика.

Посібник призначений для студентів юридичних вузів і фа-
культетів, а також стане у нагоді аспірантам, науковцям, прак-
тичним працівникам нотаріату, прокуратури, адвокатури та 
юрисконсультам, всім, хто цікавиться питаннями спадкового 
права.

76. Грін, О.О. Цивільне право : (особлива частина) : 
навч.-метод. посіб. за вимогами кредитно-модульної сис-
теми / Олександр Олексійович Грін ; М-во освіти і науки 
України, ЗакДУ, Юрид. фа-т, Каф. цивільно-правових дис-
циплін. – Ужгород, 2008. – 174 с.

Матеріали, викладені у навчальному посібнику покликані 
сприяти досягненню всебічного глибокого розуміння студен-
тами природи і сутності цивільно-правових відносин, змісту 
основних норм цивільного права та допомогти їм підготува-
тися до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-
правознавців.
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77. Європейська та євроатлантична інтеграція Ук-
раїни: стан і перспективи : зб. наук. праць / М-во освіти і 
науки України, ЗакДУ, Навч.-наук. Ін-т філософії та євро-
інтеграційних досліджень ; редкол. : Ф.Г. Ващук [та ін.]. – 
Ужгород : Ліра, 2008. – 374 с. – (Євроінтеграція: україн-
ський вимір. Вип. 10)

У збірнику вміщено наукові статті вчених, аналітиків, 
представ ників органів державної влади, присвячені актуальним 
проблемам реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних 
прагнень України. Висвітлюються питання практичної реалі-
зації завдань, сформульованих у Цільовому Плані «Україна-
НАТО» на 2008 р.

Видання розраховане на науковців, студентів, працівників 
органів державної влади і місцевого самоврядування, які за-
ймаються про блемами реалізації завдань євроінтеграційного та 
євроатлантичного вибору України.

78. Латинсько-український та українсько-латин-
ський словник юридичної фразеології / авт.-укладач 
М.М. Ухаль. – Ужгород, 2008. – 414 с.

У словнику зібрано близько 5000 сентенцій, прислів’їв, 
приказок, формул в основному на юридичну та моральну те-
матику. Лише незначна частина виразів стосується логіки, пси-
хології, філософії, економіки й політики. Для зручності корис-
тування всі латинські вирази супроводжуються українською 
транскрипцією. Розрахований на юристів-фахівців, а також на 
тих, хто прагне удосконалити свою мову і культуру спілкування 
та цікавиться народною мудрістю.

79. Муніципальне право України : навч. посіб. / 
Ю.М. Би сага, О.Я. Рогач, А.В. Бачинська ; М-во освіти і 
науки України, УжНУ, Юрид. ф-т, Каф. конституц. права та 
порівняльного правознавства, Ін-т держави і права країн 
Європи. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Ужгород : Ліра, 
2008. – 440 с.

У посібнику висвітлюються питання історії муніципаль-
ного права в Україні, змісту, сутності та правової природи по-
няття місце вого самоврядування, його принципів, проблем ор-
ганізації та функціону вання; вивчаються питання компетенції 
та гарантій здійснення місцево го самоврядування в Україні.

Для студентів юридичних спеціальностей, по садових осіб 
і керівників органів державної влади та місцевого самовря ду-
вання та всіх, хто цікавиться питаннями місцевого самовряду-
вання.



32

80-81. Основи правознавства / Ю.М. Бисага, Д.М. Бе-
лов, Я.Л. Ленгер, Я.В. Митровка ; М-во освіти і нау ки 
України, УжНУ, Юрид. ф-т, Ін-т держави і права країн 
Єв ропи, Каф. конституц. права і порівняльного пра-
вознавства. – Ужгород : Ліра, 2008.

Ч. І. – 304 с.
Ч. ІІ. – 328 с.
Видання у стислій формі подає характеристику Української 

дер жави та права, основи знань про державу і право, відомості 
про основні юридичні поняття та норми права, інформацію про 
основні галузі права. Структуру посібника та зміст викладеного 
матеріалу розроблено відповід но до програми зовнішнього 
незалежного оцінювання на 2008 р. з основ правознавства. 
Враховано швидкоплинність та постійну змінюваність за-
конодавства нашої держави, нормативно-правовий масив, який 
використо вується при висвітленні основ окремих галузей за-
конодавства станом на 31 березня 2008 р.

Посібник адресований у першу чергу учням загальноосвіт-
ніх шкіл, а та кож тим, хто бажає більше знати про державу та 
право.

82. Правові засади діяльності Національного бан-
ку України : навч. посіб. / кол. авт. : Ю.М. Бисага, В.І. Яре-
ма, М.В. Сідак, [та ін.] ; М-во освіти і науки України, УжНУ, 
Ін-т держави і права країн Європи, Юрид. ф-т. – Ужгород : 
Ліра, 2008. – 264 с.

Навчальний посібник складено відповідно до програми 
курсу «Банківське право України» та «Фінансове право Укра-
їни» для студентів юридичних та економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів. Тут висвітлюються питання основ 
організації та діяльності Національного банку України. Роз-
кривається правовий ста тус, завдання, функції, види операцій, 
структури НБУ, а також права та обов’язки керівних органів 
Національного банку України. Значну увагу приділено право-
вим засадам діяльності філій НБУ, кредитним відноси нам НБУ 
з банківськими установами, питанням банківського регулюван-
ня і нагляду, а також валютному регулюванню і контролю.

Посібник розрахований на студентів юридичних та еко-
номічних спеціальностей, аспірантів, науковців, викладачів, 
фахівців-практиків.
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83. Правознавство : творчі завдання / М.В. Томашо-
вич, О.П. Муляр ; за ред. Р.І. Євтушенко. – Ужгород : Ліра, 
2008. – 204 с.

У книзі пропонується широка палітра методичних прийо-
мів, які можуть бути застосовані при формуванні критичного 
мислення учнів, правові тести як творчі завдання, задачі під-
вищеної складності з різних галузей права, у тому числі задачі 
на міжгалузеві зв’язки, а також завдання для підготовки до зо-
внішнього незалежного оцінювання.

Посібник стане у нагоді учителям правознавства, учням, які 
беруть участь у правознавчих олімпіадах або готуються до зов-
нішнього незалеж ного оцінювання з цього предмету.

84. Токар, П. Нові реалії сучасних кордонів : соціо-
лого-політолог. аналіз / Петро Васильович Токар; УжНУ, 
Ф-т міжнар. відносин. – Ужгород: Ужгород. міська друк., 
2008. – 320 с.

У монографії подається соціолого-політологічний аналіз 
результатів соціологічного дослідження «Новий східний кор-
дон Європейського Союзу: питання транспарентності, безпе-
ки і транскордонного співробітництва (Польща, Словаччина, 
Угорщина, Україна)». Дане дослідження проведене вперше і 
одночасно у чотирьох країнах та за єдиною методикою. Проект 
здійснений Асоціацією соціологів Закарпаття.

85. Шеремет, А.П. Мотив і мета злочину / Антон 
Пет рович Шеремет; М-во освіти і науки України, ЗакДУ. – 
Ужгород : ІВА, 2008. – 148 с.

У монографії розглянуто весь комплекс питань, пов’язаних 
з уста новленням мотиву і мети злочину; висвітлено гносеоло-
гічні, процесуальні та криміналістичні особливості доказуван-
ня мотиву і мети злочину на поперед ньому слідстві та в суді; 
дано психологічну характеристику мотиву і мети злочи ну як 
обставин, що підлягають установленню за справою; описано 
пізнавальні можливості окремих слідчих дій щодо їх установ-
лення, тактику розслідуван ня, коли ще не відома особа, яка 
скоїла злочин, і коли вона встановлена.

Розраховано на наукових працівників у галузі права, сту-
дентів юридичних вузів, юристів-практиків.
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НАУКА ,  ОСВІТА
86. Блецкан, Д.І. Електричні вимірювання : підруч. 

для студ. вищих навч. закладів / Дмитро Іванович Блец-
кан, Андрій Андрійович Горват, Василь Миколайович Ка-
бацій ; за ред. проф. Д.І. Блецкана ; М-во освіти і науки 
України, УжНУ, Мукач. технолог. ін-т. – Ужгород : Закарпат-
тя, 2008. – 400 с. : іл.

Підручник складається з двох частин. Перша частина при-
свячена методам і за собам вимірювання електричних і маг-
нітних величин, викладено відомості про конструкцію, схеми 
вмикання, застосування та похибки аналогових і цифрових ви-
мірювальних приладів. У другій частині міститься опис 16 ла-
бораторних робіт з розділу «Електрика і магнетизм» курсу за-
гальної фізики. У кожній з них докладно подано основи теорії 
досліджуваних явищ, описано методику проведення експери-
менту, указано конкретні завдання, які необхідно виконати, 
і наведено контрольні питання для самоперевірки. Завдання 
складені таким чином, щоб викладач мав змогу варі ювати їх 
підбір згідно з індивідуальними здібностями студента.

Для студентів фізичних спеціальностей університетів та 
інженерно-технічних спеціальностей вузів, а також може бути 
використаний інженерними працівниками при підготовці лабо-
раторних практикумів.

87. Біоорганічна хімія : навч. посіб. / Василь Григо-
рович Лендєл, Ірина Михайлівна Балог, Наталія Петрівна 
Хрипак, Михайло Юрійович Онисько, Михайло Васильович 
Сливка, Іван Федорович Русин ; М-во освіти і науки Укра-
їни, Держ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – Вид. 2-ге, 
переробл. та допов. – Ужгород : Патент, 2008. – 360 с.

Посібник включає матеріал, при свячений будові та реак-
ційній здатності органічних сполук, у тому числі біополімерів, 
які беруть участь у процесах обміну або є структурними ком-
понентами клі тин. Знання закономірностей взаємного впливу 
атомів у молекулах сприяє форму ванню у студентів системних 
уявлень про будову і хімічні перетворення органіч них сполук, 
які лежать в основі процесів життєдіяльності. При переробці 
посібника основна увага була звернена на сполуки та реакції, 
що мають аналоги в живих організмах, питанням взаємного 
зв’язку структури речовин та їх фізіологічної дії, відомостям 
про ряд біологічно активних речовин.

Для студентів медичного, стоматологіч ного, біологіч ного та 
хімічного факультетів вищих навчальних закладів.
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88. Гадош, О.А. Перлини рідної мови : слово, значен-
ня слова : [навч.-метод. посіб.] / О.А. Гадош, I.I. Халахан ; 
Упр. освіти і науки Закарпат. облдержадмін., ЗІППО. – 
Ужгород : Ґражда, 2008. – 68 с.

У посібнику подані творчі завдання з української мови для 
учнів 1-4-х класів, які можуть бути викори стані вчителем по-
чаткових класів на уроках і в позаурочний час у період під готовки 
до конкурсу мово знавців чи олімпіад з української мови.

89. Жигуц, Ю.Ю. Сплави синтезовані металотермі-
єю і СВС-процесами / Юрій Юрійович Жигуц. – Ужгород : 
Ґражда, 2008. – 288 с.

У книзі приведено основні фізико-механічні та технологічні 
властивості тер мітних і синтезованих у результаті поєднання 
металотермії і СВС конструкційних, інструментальних, жа-
роміцних й інших сплавів, у тому числі литих твердих спла-
вів, карбідосталей, спеціальних чавунів, деяких кольорових 
сплавів, висвітлено питання теорії і практики синтезу та 
термічної обробки цих матеріалів.

Книга розрахована на наукових й інженерно-технічних 
працівників, зайня тих у сфері матеріалознавства, метало знав-
ства, термічної обробки матеріалів, металотермії та СВС.

90. Збірник завдань з курсу «Органічна хімія» : 
навч. посіб. для студ. фармацевт., біолог. та екол. спеці-
альностей / Михайло Юрійович Онисько, Марина Василів-
на Сливка, Михайло Васильович Сливка, Петро Петрович 
Онисько, Василь Георгієвич Лендєл ; М-во освіти і науки 
України, УжНУ, Хім. ф-т, Каф. органіч. хімії. – Ужгород : Па-
тент, 2008. – 200 с.

В основу збірника завдань покладено нерозрахункові зав дан-
ня, диферен ційовані трьохрівневою системою складності й кла-
сифіковані за розділами згідно з навчальною програмою з курсу 
«Органічна хімія» для студентів спеціальності «фармація».

Збірник завдань розрахований на студентів, які навчаються 
на фармацев тичних спеціальностях вищих навчальних закла-
дів III і IV рівнів акредитації і може бути використаний для 
студентів біологічних та екологічних напрямків вищої освіти. 
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91. Збірник ситуаційних завдань з фармацевтич-
ної хімії : навч. посіб. для студ. фармацевт. спеціальнос-
тей / Михайло Васильович Сливка, Pуслан Mиколайович 
Усенко, Іван Федорович Русин, Андрій Олександрович 
Кривов’яз, Марина Василівна Сливка, Василь Георгієвич 
Лендєл ; М-во освіти і науки України, УжНУ. – Ужгород : 
Патент, 2008. – 248 с.

В основу даного видання покладено приклади ситуаційних 
завдань, які наведено в хронології до навчальної програми з 
курсу «Фармацевтична хімія». Ситуаційні завдання наводяться 
як розрахункові (задачі), так і нерозрахункові. Тут представле-
но як найважливіші розрахункові фор мули та пояснення до них 
так і зібрано ситуаційні зав дання, які виникають при добуванні 
та фармацевтичному аналізі відпо відної субстанції чи лікар-
ської форми.

Для студетів фармацевтичних спеціальностей.

92. Митрога, М.К. Безпека життєдіяльності : навч. по-
сіб. / Марія Кузьмівна Митрога ; М-во освіти і науки України, 
УжНУ. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2008. – 164 с.

У посібнику значна увага приділена характеристиці джерел  
небезпеки середовища проживання і породжених ними факто-
рів, їх нормуванню, діям населення у випадках прояву небезпек, 
взаємному впливові людини на навколишнє природне середо-
вище та середовища на людину. Розглянуто питання запобіган-
ня надзвичайним ситуаціям, організації дій з метою усунення 
їх негативних наслідків, подання першої долікарської допомо-
ги потерпілим, організації управління і нагляду за БЖД.

93. Міжнародний науковий вісник : інновації в на-
вчальному процесі вищих навчальних закладів : між нар. та 
нац. досвід : зб. наук. ст. за матеріалами ХV міжнар. наук.-
практ. конф. 6-9 листоп. 2007 р. Ужгород (Україна)–Сніна 
(Словаччина) / редкол.: Ф.Г. Ващук [та ін.] ; упорядкув. 
К. Мовчан. – [Спец. вип.] – Ужгород : Ліра, 2008. – 396 с. – 
Титул подано укр. та англ. мовами.

Вісник містить наукові статті, підготовлені на основі до-
повідей, проголошених та обговорених на науково-прак тичній 
конференції, проведеній Закарпат ським державним уні вер-
ситетом відповідно до Плану прове дення нау ково-методичних 
конференцій та науково-практичних семі нарів з проблем вищої 
освіти і науки професорсько-вик ладацького складу в системі 
MOH України від 02.02.2007 р., № 1/9-50 та відповідного роз-
порядження голови Закарпатської облдержадміністрації.
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94. Навчально-методичний посібник з фармацев-
тичної хімії : для студ. фармацевт. спец. / Михайло Ва-
си льович Сливка, Михайло Юрійович Онисько, Марина 
Василівна Сливка, Андрій Олександрович Криво в’яз , 
Pуслан Mиколайович Усенко, Роман Степанович Шкум-
батюк, Василь Георгієвич Лендєл. – Ужгород : Патент, 
2008. – 336 с.

У посібнику подано теоретичний матеріал та прописи до 
лабораторних робіт з курсу «Фармацевтична хімія», до яких 
включено опис, рівняння реакцій основних хімічних перетво-
рень та методики експериментальних досліджень лікарських 
препаратів, що узгоджені з Державною Фармакопеєю України. 
Матеріал поділено на змістові модулі з відповідною системою 
оцінювання знань студентів по кожному типу завдань; на по-
чатку посібника для кожного змістового модулю наведено тео-
ретичні питання для самопідготовки, що включені до переліку 
питань під час проведення заліку та іспиту.

95. Ньорба, С.Ф. Водограй : тексти для аудіювання 
на уроках укр. мови у шк. з угор . мовою навчання. Ч. 2 : 
Українсько-угорський словник. Угорсько-український слов-
ник. Фразеологічний словник / Світлана Федорівна Ньор-
ба ; Закарпат. наук.-метод. центр освіти нац. меншин при 
Ужгород. нац. ун-ті, Філ. наук.-метод центру серед. освіти 
М-ва освіти і науки України, ЗІІПО. – 3-е вид. – Ужгород : 
Ліра, 2008. – 214 с

Видання уміщує понад 3500 найбільш уживаних слів 
сучасної української літера турної мови з їх угорськими відпо-
відниками.

Словник може послужитися учням та вчителям загально-
освітніх шкіл з угорсь кою мовою навчання, а також іноземцям, 
що вивчають українську мову.

96. Орос, В.М. Контрольно-практичні роботи з ма-
тематики. Ч. 2 / Василь Михайлович Орос, Василь Ми-
хайлович Петечук, Катерина Михайлівна Петечук. – Уж-
город: Інформ.-видав. центр ЗШПО, 2008. – 204 с.

Даний збірник завдань є другою частиною посібника 
«Контрольно-практичні роботи з математики». У ньому зібра-
но контрольні роботи, які пропонувалися вчителям математи-
ки Закарпатської області на курсах підвищення кваліфікації в 
1992–2007 рр.

Для вчителів та викладачів математики, сту дентів математич-
них факультетів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
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97. Пахомова, С. = Pachomivá, S. Словацька мова = 
Slovenský jazyk / Світлана Пахомова, Ярослав Джоганик 
= Svitlana Pachomivá, Jaroslav Džoganík ; М-во освіти і 
науки України, УжНУ. – Ужгород : Графіка, 2008. – 472 с.

Це перший в Україні підручник для студентів вищих на-
вчальних закладів, де базовий курс словацької мови викладено 
в контрастивному аспекті, у зіставленні з українською мовою. 
Тут подані основи фонетики, морфології та синтаксису сучасної 
словацької літературної мови з відповідною кількістю вправ на 
розвиток усного мовлення та поповнення словникового складу 
студента. Теоретичний матеріал та практичні завдання врахо-
вують і попереджують інтерферуючий вплив рідної мови. Під-
ручник розраховано на 35 тижнів навчання, впродовж якого за-
безпечується початковий і середній рівень володіння мовою.

98. Підліткові побачення: зроби свій вибір! Я+ТИ = ? 
а) МИ ; б) Я ти ; в) ТИ я : інформ. матеріали для про-
ведення інтерактивних занять з підлітками з профілактики 
насильства у молодіж. середовищі / ГО «Коаліція по по-
передженню насильства в сім’ї» ; уклад. : В.В. Онищук, 
В.А. Башкірєв. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2008. – 
32 с. – (Естафета протидії насильству).

Матеріали розроблені на допомогу підліткам для підвищен-
ня їх рівня обізнаності щодо небезпеки насильницької поведін-
ки, розпізнавання проявів насильства та усвідомлення власної 
відповідальності за якість стосунків з коханою людиною.

Вони також стануть у пригоді класним керівникам, шкіль-
ним психологам, соціальним працівникам, які за службовими 
обов’язками та за покликом душі ведуть роботу з профілактики 
насильства в загальноосвітніх закладах.

99. Пінчук, Ю.Б. Веселкова математика : навч. по-
сіб. для другокласників. Ч. 1 / Юлія Борисівна Пінчук ; ху-
дож. оформл. : А.І. Дурда. – Ужгород : Вид-во О. Гар куші, 
2008. – 44 с. : іл. – (Веселкова Школа).

Посібник, передбачений експеримен тальною програмою 
«Веселкова Школа», містить у собі навчальні матеріали з ма-
тематики для другого класу, у т.ч. таблицю множення чисел від 
1 до 10, позатабличне множення і ділення, множення чисел 11, 
12, 13, 15, 20, 25, 50, 100.

Матеріал посібника має розвиваючий, пізнавальний і випе-
реджувальний характер. Працюючи з ним, учні легко і швидко 
засвоюють навчальний матеріал.
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100. Пінчук, Ю.Б. Веселкові розповіді : читанка для 
першокласників. Ч. 2 / Юлія Борисівна Пінчук, Любов Ва-
силівна Бердар ; худож. оформл. : А.І. Дурда. – Ужгород : 
Вид-во О.Гар куші, 2008. – 84 с. : іл. – (Веселкова Школа).

Читанка містить у собі матеріал другого півріччя для пер-
шого класу і знайомить учнів зі скарбницями рідної та світової 
літератури, граматикою і фонетикою, елементами природо-
знавства, географії, біології тощо.

101. Пітюлич, М.І. Економічна теорія : посіб. для студ. 
природ. ф-тів / Михайло Іванович Пітюлич, Юрій Борисо-
вич Кушнір ; М-во освіти і науки України, УжНУ, Екон. ф-т, 
Каф. екон. теорій. – Ужгород : Карпати, 2008. – 168 с.

У посібнику, підготовленому науковцями УжНУ, представ-
лені найважливіші розділи економічної теорії: політична еконо-
мія, макроекономіка та мікроекономіка. Теоретичні матеріали 
підкріплюються графічним аналізом, що полегшує розуміння 
закономірностей функціонування ринкової економіки.

Для студентів природничих факультетів, а також усім, хто 
цікавиться проблемами сучасної економічної теорії.

102. Порадник учителям зарубіжної літератури: ви-
корист. інтерактивних методів навчання при викладанні за-
рубіж. л-ри в навч. закладах Іршавщини (з досвіду роботи 
район. творчої групи) : метод. посіб. ; редкол. : В.А. Сим-
канець [та ін.] / ЗІППО, Метод. кабінет від. освіти Іршав. 
райдержадмін. – Ужгород : Ґраж да, 2008. – 308с. : іл.

У посібнику викладено сутність і зміст інтерактивних мето-
дів навчання, вимоги до їх впровадження в практику роботи 
учителів, подано власні рекомендації та творчі доробки членів 
район ної творчої групи навчальних закладів Іршавщини.

Для вчителів-словесників загальноосвітніх шкіл, гімназій, 
ліцеїв.

103. Русско-словенский и словенско-русский ма-
лый словарь = Rusko-slovenski in slovenskj-ruski mali 
slovar : mini / уклад. : И. Гостенчик. – Ужгород : Карпати, 
2008. – 432 с. – Рос. та словен. мовами.

Словник містить більше 14 000 слів, словосполучень та тер-
мінів. Адресований у першу чергу тим, хто вивчає російську 
та словенську мову, може бути використаний для перекладів 
нескладних текстів, допоможе туристам та діловим партнерам. 
Словник супроводжується короткими граматичними відомо-
стями.
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104. Станкевич-Волосянчук, О.I. Азбука поводжен-
ня з твердими побутовими відходами : навч.-метод. по-
сіб. за авт. прогр. з природоохорон. освіти «Школа у при-
роді» / Оксана Іванівна Станкевич-Волосянчук, Катерина 
Іванівна Станкевич-Коваль. – Ужгород : Ужгород. міська 
друк., 2008. – 52 с.

Посібник розроблений для впровадження короткого 
навчального курсу щодо проблематики поводження з твердими 
побутовими відходами у школах. Він містить матеріали десяти 
уроків для дітей середнього шкільного віку. Тут викладено 
теоретичну інформацію, необхідну для розуміння проблематики, 
а також зразки практичних занять до кожного уроку. Виконання 
практичних завдань допоможе дітям зрозуміти проблеми 
поводження з твердими побутовими відходами та власну роль 
у їх вирішенні.

Посібник рекомендовано для вчителів, які впроваджувати-
муть цей курс у школах.

105. Тарахонич, М.Ф. Вивчення історії рідного краю 
в школі : уроки, тести, пошукова робота, кросворди, ві-
кторини, ігри : метод. посіб. / Михайло Федорович Тарахо-
нич ; ЗІІПО. – Ужгород : Ліра, 2008. – 176 с. : іл.

У посібнику вміщено традиційні та іноваційні форми ро-
боти при вивченні історії рідного краю, розроблено ряд ігор, 
кросвордів, вікторин, тестів, які сприятимуть закріпленню на-
вчального матеріалу.

Як форму вдосконалення вивчення історії рідного краю 
показано наслідки роботи історико-краєзнавчого гуртка «По-
шук», який діє в загальноосвітній школі.

Для вчителів історії та учнів 7-11 класів.

106. Теорія і практика перекладу : навч. посіб. для 
студ.-словакістів / упоряд. : Т. Ліхтей, О. Мадяр. – Ужго-
род : Ліра, 2008. – 120 с.

Книга знайомить студентів-словакістів з актуальними пи -
таннями в галузі теорії та практики перекладу, демонструє 
до сягнення відомих теоретиків і критиків перекладу, а також 
перекладачів-практиків, подає зразки аналізу перекладів тек-
стів різних жанрів, викона них українською, словацькою та ін-
шими мовами.

Для студентів-словакістів, а також для всіх, хто цікавиться 
питаннями перекладу зі слов’янських мов.
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107. Тюшко, Б.С. Принципи наочності в шкільно-
му образотворчому мистецтві : [навч.-метод. вид. для 
вчителів образотв. мис тецтва ЗОШ] / Богдан Степанович 
Тюшко, Леся Богданівна Гуменюк ; ЗІППО. – Ужгород : 
Ґражда, 2008. – 40 с. : іл.

У виданні подаються окремі мето дики роботи з різни-
ми видами наочності, а також методичні пора ди щодо виго-
товлення та застосування наочних навчальних посіб ників у 
навчально-виховному процесі. Автори звертають особливу 
увагу на психологічні особ ливості навчання образотворчого 
мистецтва засобами наочності. У додатках міс титься багатий 
ілюстративно-дидактичний матеріал.

Для вчителів образотвор чого мистецтва, керівникам студій 
і гуртків образотворчого мисте цтва.

108. Тюшко, Б.С. Уроки образотворчого мистецтва 
в народознавчому аспекті / Богдан Степанович Тюшко ; 
ЗІППО. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 80 с: іл.

У посібнику висвітлено актуальні проблеми впрова дження 
елементів народознавства на уроках образотворчого мистецтва 
у 5-7 класах загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Розгля-
нуто окремі скла дові народного, ужиткового і декоративного 
мистецтва, що вивчаються за чинною навчальною програмою 
з предмета «Образотворче мистецтво». Подається орієнтовне 
тематичне планування образотворчого мистецт ва у 5-7 класах 
загальноосвітньої школи. У якості додатків використані ро бочі 
малюнки учнів ЗОШ № 8 І-ІІІ ст. м. Ужгорода.

Матеріали посібника адресовані вчителям образотворчого 
мистецтва і можуть використовуватися на уроках і позакласних 
заходах художньо-есте тичного циклу.

109. Фечко-Каневська, О.І. Слово про любов. Сло-
во на добро : етичні бесіди / Олена Іванівна Фечко-
Каневська ; післямо ва Н. Ребрик. – Ужгород : Ґражда. 
2008. – 328 с. : іл.

До книги увійшли бесіди на морально-етичні теми, в яких 
роз’яснюються принципи загальнолюдської моралі, даються 
пора ди, як навчитися пізнати світ, полюбити себе і ближньо-
го, як «лег ше» осмислити життя, щоб набути досвіду в плані 
адаптації та соціалізації, самовиховання та саморозвитку осо-
бистості. Пропоноване видання в доступній формі досліджує і 
висвітлює такі теми: шлях від індивіда до особистості, особис-
тість у старості; роль релігії в житті людини; проблеми любові–
дружби–кохання, сучасної сім’ї; виховання дітей та молоді; 
профілактика шкідливих звичок; культура спілкування.
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110. Bagu, B. Beszéljünk magyarul! : magyar nyelvi 
tanterv és segédanyag a nem magyar isko lákban tanulók és 
tanítók számára [Текст] / Balázs Bagu, dr. Ferenc Deák // 
Kezdő csoport . – Ungvár; Budapest.: Intermix Kiadó, 2008. – 
64 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 182). – Угор. мовою.

Книга «Говорімо по-угорськи!» призначена для викорис-
тання як навчально-методичний посібник на допомогу вчите-
лям та учням-почат ківцям з угорської мови для неугорсько-
мовних шкіл.

КУЛЬТУРНЕ  І  МИСТЕЦЬКЕ  ЖИТТЯ 
КРАЮ

111. Децик, Р.А. Невичерпна скарбниця людських 
святинь : шк. музеї Закарпат. обл. – 2-ге вид., перероб. та 
допов. / Роман Андрійович Децик ; вступ. сл. О.О. Гаваші 
та В.І. Чепи. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 216 с. : іл.

Ця книга – спроба допомогти керівникам навчальних за-
кладів, молодому поколінню педагогів краще зрозуміти доціль-
ність проведення туристсько-краєзнавчої роботи та музейної 
справи серед колег і школярів. Автор розглядає певні пробле ми 
шкільних музеїв області та на прикладі чинних показує весь 
аспект напрямків цієї роботи.

112. Закарпатський обласний художній музей 
ім. Й. Бокшая : зб. статей та матеріалів / Закарпат. обл. 
худож. музей ім. Й. Бокшая ; авт. ідеї, упоряд. та відп. за 
вип. О. Зайцев. – Ужгород : Шарк. – 2008. – 130 с. : іл. + 
CD диск.

Ювілейне видання (книга та CD-диск) висвітлює сторінки  
створення музею та формування його поважних колекцій. По-
дається характеристика художніх фондів за певними розді-
лами: Західноєвропейське мистецтво XVІ – початку ХХ ст.; 
Українське мистецтво ХVІІ – початку ХХ ст. ; Російське мис-
тецтво ХVІІІ – початку ХХ ст.

113. Заяць, М. Наша людина в кіно : Творчий пор-
трет художника / Михайло Заяць ; інтерв’ю взяв, упоряд. 
та ред. О. Гаврош ; серію веде М. Дочинець. – Мукачево : 
Карпат. вежа, 2008. – 44 с. : іл. – (Домінія слова : портрети-
інтерв’ю. Кн. № 7)

Книга присвячена закарпатцю за походженням, худож-
нику-постановнику 14 повнометражних фільмів на Одеській 
кіностудії.
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114. Збереження та відродження історико-ду-
ховної, культурної, спадщини гуцулів, бойків, лемків 
Закарпаття: витоки і сьогодення : матеріали круглого 
столу 15 трав. 2008 р., м.Ужгород / Від. у справах націо-
нальностей облдержадмін., Центр культур нац. меншин 
Закарпаття, Кабінет виховної роботи та предметів етико-
естет. циклу ЗІІПО ; [за ред. В.І. Сивохоп]. – Ужгород : Ліра, 
2008. – 260 с.

У збірнику представлено матеріали доповідей, виступів та 
повідомлень учасників «круглого столу» з питань збереження 
та відродження культури представників усього етнічного роз-
маїття Закарпаття.

Засоби  масової  інформації
Видавнича  справа

115. Орос, О. Грушівський монастир і початки кни-
годрукування в Європі : Хто перші винахідники кни-
годрукування в Європі – голландці, німці чи українці / 
Олек сандр Михайлович Орос. – Ужгород : Закарпаття, 
2008. – 392 с. : іл.

У книзі розповідається про початки європейського книго-
друкування. На основі вивчення двох євангелій-першодруків, 
що зберігаються у бібліотеці Ужгородського національного 
університету, автор ді йшов висновку, що вони виготовлені 
ксило графічним друком у Грушівському та Угольському (За-
нівському) монастирях на Закарпатті. Перша у 1380–1400 рр., 
друга у 1400–1415 рр. Вони заглиблюють започаткування кни-
годрукування у Європі в товщу часу на кілька десятиліть глиб-
ше, ніж нині вважається.

РОЗВИТОК  МИСТЕЦТВА
116. Балог, К.Ф. Танці Закарпаття : [репертуар. зб.] / 

Клара Федорівна Балог ; вступ. сл. В. Габорця. – Ужгород : 
Ужгород. міська друк., 2008. – 168 с. : 20 с. іл.

До книги увійшли кращі народні та сюжетні танці, хорео-
графічні картинки, поставлені народною артисткою України К. 
Балог у державному заслуженому Закарпатському народному 
хорі (м. Ужгород).

Для керівників та учасників танцювальних колективів.
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117. Кондор, Ю.А. Обставини, воля і доля / Юлій 
Анд рійович Кондор. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 224 с., 
96 с. : іл.

Пропоноване видання – це вільна і щира розповідь про пере-
жите й почуте, про радісне й ви страждане, продовження розпо-
віді, розпочатої автором у першій книзі «Життя мого рай дуга» 
(2005 р.), присвяченій закарпатській художній школі живопису. 
Досягти в цій розповіді-роздумі повної об’єктивності навряд 
чи вдалося, але викладене є мак симально можливою для від-
творення правдою, без ниток якої неможли во ткати полотно про-
тиріч життя будь-якої людини, будь-якої людської спільноти.

118. Рудейчук, В. Розвиток аматорського мистец-
тва Закарпаття / Володимир Васильович Рудейчук, Ва-
силь Федорович Сможаник ; Упр. культури Закарпат. обл. 
держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури. – Перечин : 
ТУРпрес, 2008. – 156 с. : іл.

Це видання – перша спроба зробити певний аналіз роз-
витку основних жанрів художньої самодіяльності (вокально-
хорового, музичного, хореографічного і драматичного) нашого 
краю від середини XIX ст. до 2007 р. включно.

Книга розрахована на широке коло працівників культури, 
учасників художньої самодіяльності та їх керівників. Основна 
частина матеріалів друкується вперше. У них використано ар-
хівні статистичні дані Закарпатського обласного центру народ-
ної творчості.

Образотворче  мистецтво
119. Бокшай Йосип [Образотворчі матеріали] : 

60-річчю Закарпат. обл. худож. музею ім.Й.Бокшая при-
свяч. / вступ. ст. О. Зайцева ; авт. ст. : Л. Біксей, О. При-
ходько ; фоторепродукції О. Попова. – Ужгород : Шарк, 
2008. – 96 с. : 87 іл. – Бібліогр. : С. 93-94.

До відзначення ювілею музею підготовлено унікальне ви-
дання – фотоальбом, у якому вперше представлена вся колекція 
творів мистецтва видатного митця, що зберігаються у фондах 
музею. У виданні також містяться ґрунтовні статті про життя та 
творчість художника.
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120. Борис Кузьма = Borys Kuzma [Образотворчі 
матеріали] / Закарпат. обл. держ. адмін., Упр. культури 
Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки 
художників України; вступ. сл. О. Федорук. – Ужгород, 
2008. – Укр. та англ. мовами.

Видання представляє творчість Б.І. Кузьми – заслуженого 
художника України, лауреата обласної премії ім. Й. Бокшая та 
А. Ерделі у галузі образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва.

Всесторонне дослідження творчого доробку і постаті ху-
дожника у сучасному мистецтві доповнюється репродукціями 
живописних полотен та графічних аркушів автора.

121. Володимир Микита = Volodymyr Mykyta  [Об-
разотворчі матеріали] / вступ. ст. : О. Сидор-Тібелінда ; 
уклад. Л. Мельник ; пер. англ. М. Мельника ; пер. з 
угор. Й. Балаж. – Ужгород: Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 
248 с. : іл. – Рез. : англ. – Бібліогр. : 150 назв. – (Палітра 
Закарпаття). – Укр. та англ. мовами.

Перший альбом серії «Палітра Закарпаття» присвячується 
народному художнику України Володимиру Микиті.

У книзі зібрано 173 живописних полотна з 1949 по 2008 рік. 
Видання представляє як уже відомі знакові картини, так і нові 
роботи художника.

122. Глущук, С. «Портретний літопис» : 60 земля-
ків і визначних діячів України: вист. графіки [Образотвор-
чі матеріали ] / Сергій Глущук ; Упр. культури Закарпат. 
облдерж адмін., Закарпат. музей нар. архіт. та побуту, Упр. 
у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгород. міськ. 
ради, Міжнар. спілка незалеж. художників ім. А. Кашшая. – 
Ужгород : Ужгород. міська друк., 2008. – 20 с. : іл.

Каталог містить репродукції полотен художника, що експо-
нувались на виставці в Ужгороді з 22 жовтня по 5 листопада 
2008 р. у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. 
Митець представив глядачам портрети визначних людей краю 
та України. Серед них відомі корифеї мистецтва, громадські ді-
ячі і просто друзі.
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123. Ковач, А. = Kovach, A. Між ілюзією і реаль-
ністю = Between Illusion and Reality : Живопис = Paint-
ing [Образотворчі матеріали] / Антон Ковач ; передм. : 
О. Приходько. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 
108 с. : іл. – Укр. та англ. мовами.

В альбомі представлено живописні твори різних періодів 
творчості художника, який працює у жанрах монументального 
мистецтва, живопису та графіки.

124. Левадський, Г. Карпатська кантилена : кат. ре-
троспект. вист. творів : живопис, графіка [Образотворчі ма-
теріали] / Георгій Левадський, Емма Левадська ; Закарпат. 
обл. держ. адмін., Упр. культури Закарпат. облдержадмін., 
Об’єд. проф. художників Закарпаття ; дизайн Е. Левад-
ська, Г. Юречко ; фото В. Балега, Л. Матейдис, Т. Джа-
наєва ; вступ. сл. Л. Біксей. – Ужгород : Ужгород. міська 
друк., 2008. – 66 с.

На обрії самобутнього і оригінального мистецтва Закар-
паття подружжя Георгій та Емма Левадські займає свою вива-
жену, чітку, відшліфовану десятиліттями плідної творчої діяль-
ності позицію. Георгій мистецькі підсумки свого багатого 
внутрішнього досвіду передає через зовні неускладнені 
численнимим деталями сюжети. У його полотнах – два аспекти 
Всесвіту, що звернені до двох істот і розкриваються ними і через 
них: чоловік і жінка. У творчій майстерні Емми – і живопис, і 
графіка, взірці батика, розписи по склу. Її амплуа – пошуки і 
експерименти.

125. Турок, А. = Turok, A. = Turok, A. Закоханий 
в красу = A szépség szerelmese = In love with beauty 
[Образотворчі матеріали] : живопис і графіка = festészet és 
grafi ka = painting and graphic / Антоній Михайлович Турок 
= Antal Turok = Antonuj Turok ; вступ. ст. О. Приходько. – 
Ужгород : Карпати, 2008. – 64 с. : іл. – Укр., угор. та англ. 
мовами.

Альбом представляє творчість митця, чиї пейзажі та натюр-
морти за настроями й образністю дуже близькі до стильового 
відчуття провідних представників закарпатського живопису 
Й. Бокшая, З. Шолтеса, А. Кашшая, І. Шутєва. Його живопис 
від самого початку був означений чіткою зорієнтованістю на 
сталі традиції закарпатської художньої школи.
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126. Ужгородське міське творче об’єднання «Бар-
ви Карпат» : [Образотворчі матеріали] / відп. за вип. 
В.Ю. Гаркавенко, Г.О. Лісова. – Ужгород : Ужгород. міськ. 
друк., 2008. – 24 с.

Двадцять художників м. Ужгорода 10 років тому створили 
міське творче об’єднання «Барви Карпат» з метою підтримки 
та розвитку найкращих традицій закарпатської школи живо-
пису. Даний каталог і представляє репродукції робіт членів 
об’єднання та короткі біографії авторів. У переважній більшо-
сті митці оспівують красу рідного краю, дарують глядачам не-
повторні за своєю композицією і розмаїтістю полотна.

Музичне  життя
127. «Співайте Богові нашому, співайте» : Духовні піс-

ні Закарпаття / запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. тек-
стів, вступ, ст., приміт. та слов. І.В. Хланти ; розшифру вання 
мелодій Ф.І. Копинця. – Ужгород : Патент, 2008. – 848 с. + 
Ноти. – В надзаг. : Укр. православна церква, Ужгород. 
укр. богослов. акад. ім. Святих Кирила і Мефодія, Карпат. 
ун-т ім. А. Волошина, Закарпат. обл. осередок наук. т-ва 
ім. Т. Шевченка, Упр. культури Закарпат. облдержадмін .

До книги ввійшли кращі зразки духовних позаслужбових 
пісень, що побутують на Закарпатті й виконуються на свята 
Господні, Богородичні, святих та під час інших урочистих по-
дій. Пісні записані протя гом останніх двадцяти років.

Для всіх, хто шанує духовні надбання нашого народу, зо-
крема для загальноосвітніх і музичних шкіл, професійних му-
зичних навчальних закладів, церковних хорів.

128. Співанки з репертуару зразкового дитячого 
ансамблю народної музики «Дзвіночки Карпат» Ужго-
родської дитячої школи мистецтв : керівники [ансамб-
лю] : Євген і Тетяна Ясінські / [упорядкув.] М. Керецмана ; 
вступ. сл. П. Федаки. – Ужгород, 2008. – 52 с. : іл. + Ноти.

Дитячий ансамбль «Дзвіночки Карпат» своїм репертуаром 
фольклорних співанок засвідчує пошану до минувшини, до 
рідної землі, до людей, які працюють на рідній землі. Пісні ці 
дуже мелодійні, цікаві, з доречними текстами, їх гармонія про-
ста і доступна дитячому і дорослому сприйняттю.
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Театр
129. Ігнатович, Г. Від гасниці до рампи : нариси з іс-

торії укр. театру на Закарпатті / Гнат Ігнатович. – Ужгород : 
Поліграфцентр «Ліра», 2008. – 344 с. : іл.

Книга українського актора, режисера, театрального педаго-
га, заслуженого артиста України є першою спробою узагаль-
нюючого дослідження з іс торіографії театру на Закарпатті – від 
народних традицій, що передували його вини кненню, до кінця 
червня 1945 р. На основі численних документів, архівних да-
них та публікацій висвітлюються та аналізуються «джерела» 
виникнення театру, діяльність аматорських та професійних те-
атральних колективів краю. Автор простежує еволюцію, духо-
вні інтенції, традиції та проблеми розвитку українського театру 
Закарпаття. 

ЛІТЕРАТУРНЕ  ЖИТТЯ . 
МОВИ  НАРОДІВ  ОБЛАСТІ . 

ФОЛЬКЛОР

Літературне  життя
130. Балла, Е. Поетика лірики Василя Пачовсько-

го : монографія / Балла Евеліна ; М-во освіти і науки Укра-
їни, УжНУ, Каф. укр. л-ри ; передм. Л. Голомб. – Ужгород : 
Ліра, 2008. – 176 с.

Видання присвячене дослідженню поетики ліричної твор-
чості В.Пачовського в контексті його ліро-епічних, драматич-
них і науково-публіцистичних праць. У книзі системно аналі-
зується лірика поета у плані з’ясування основних ознак його 
індивідуального стилю через призму творчої еволюції та на тлі 
розвитку раннього українського модернізму, визначено місце 
і роль В.Пачовського в оновленні української поезії початку 
XX ст.

Розрахована на фахівців-філологів, студентів, аспірантів 
та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку української літе-
ратури.
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131. Барчан, В.В. Творчість Теодосія Осьмачки в 
контексті стильових та філософських вимірів XX сто-
ліття : монографія / Валентина Володимирівна Барчан ; 
М-во освіти і науки України, УжНУ. – Ужгород : ТІМРАNI, 
2008. – 432 с.

У полі уваги монографії – рецепція творчості митця 
вітчизняною критикою 20-х рр. XX ст., дослідниками української 
еміграції та сучасним літературознавством, питання психології 
творчої особистості, літературно-критичної діяльності мит-
ця, його світоглядно-естетичні погляди. Розглядається питан-
ня експресіоністичної естетики і мистецької свідомості в 
Україні у 10-20-х рр. XX ст., акцентується увага на поетиці 
Т. Ось мачки, творчість якого найбільш повно репрезентує 
експресіоністичний стиль в українській поезії та утверджує 
його як митця-екзистенціаліста.

Для літературознавців, викладачів і студентів, широкого 
загалу читачів.

132. Голомб, Л. Новаторські тенденції в українській 
літературі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. / Лідія 
Григорівна Голомб – Ужгород : Ґражда, 2008. – 296 с.

У книзі зібрано статті, в яких на матеріалах лірики І. Франка, 
Лесі Українки, В. Самійленка, М. Вороного, М. Чернявського, 
Б.-І. Антонича, поезій у прозі В. Стефаника, О. Кобилянської, 
Марка Черемшини, Г. Хоткевича простежуються новаторські 
тенденції в розвитку українського художнього слова кінця 
ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. Основна увага звертається на 
оновлення проблематики, стилю, поетики національного пись-
менства, на його місце в загальноєвропейському літературному 
контексті. Досліджується зокрема, ліризація української прози 
початку ХХ ст.

У руслі національно-культурного відродження Закарпаття 
в 20-30-х рр. ХХ ст., в окремому розділі книги розглядається 
поезія, проза, драматургія та театральне життя краю вказаного 
періоду.
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133. Лінтур, П. Літературознавчі та фольклороз-
навчі праці : матеріали для студ.-філологів, які вивчають 
курси «Українська усна народна творчість», «Історія укра-
їнської літератури» / Петро Лінтур ; уклад., передм., прим. 
В.В. Барчан, І.М. Сенько ; передм. І. Чендея ; Держ. вищий 
навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філол. ф-т, Каф. укр. 
л-ри. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2008. – 64 с

У виданні представлено праці відомого літературознавця і 
фольклорознавця П.В. Лінтура (1909–1969) про рецепцію твор-
чості Т.Г. Шевченка в Сербії та Хорватії, сприйняття худож-
ніх творів М.В. Гоголя літераторами Закарпаття XIX ст., про 
походження української баладної пісні, побутування казкового 
епосу в Карпатах та ін.

134. Пагиря, В. «Мене веде поклик пізнання...» / 
Василь Пагиря; [інтерв’ю провів М. Дочинець]. – Мукаче-
во : Карпат. вежа, 2008. – 128 с. : іл. – (Домінія слова: 
портрети-інтерв’ю. Кн. № 3).

Старійшина літературного корпусу Закарпаття, відомий 
краєзнавець, з висоти свого 85-річчя розмірковує про свої 
житейські університети, про перипетії історії і сучасності, про 
секрети щасливого творчого довголіття.

Автор публікує також листування з друзями, де висвіт-
люються маловідомі факти у літературному русі та історії краю.

135. Письменники Закарпаття / Упр. культури Закар-
пат. обл. держ. адмін., Закарпат. орг. Нац. спілки письмен-
ників України ; упоряд., вступ. ст. П.М. Ходанича. – Ужго-
род, 2008. – 74 с. – Комплект листівок.

Кожна листівка комплекту містить портрет та короткі біо-
графічні відомості присвячені одному з письменників Закар-
паття, а також інформацію про основні їх публікації.

136. Поп, В. Речник духовності : Дмитро Попович. Жит-
тя і творчість / Василь Поп. – Ужгород : Ліра, 2008. – 168 с.

Д.М. Попович (1899–1968) знаний як письменник, педагог, 
громадсько-культурний та релігійний діяч Закарпаття 20-40-х 
років XX ст., який зазнав тортур радянських ГУЛАГів. Насна-
жені гуманізмом та патріотизмом, його старання на ниві літе-
ратури, журналістики, освіти, науки залишили помітний слід 
у справі примноження традицій, духовності, слугують відро-
дженю самосвідомості жителів краю. У широко осмислено ба-
гатогранну діяльність автора, зроб лено спробу вписати його в 
загальноукраїнський культурно-літературний контекст.
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137. Рошко, М.М. Постмодернізм у зарубіжній літе-
ратурі : «Ім’я троянди» У. Еко ; «Парфумер. Історія одного 
вбивці» П. Зюскінда ; «Політ над гніздом зозулі» К. Кізі : 
навч. посіб. із зарубіж. л-ри для студ. філолог. та романо-
герман. ф-тів / Михайло Михайлович Рошко ; М-во освіти 
і науки України, УжНУ, Ф-т романо-герман. філол., Каф. 
франц. мови і зарубіж. л-ри. – Ужгород : Вид-во О. Гарку-
ші, 2008. – 52 с.

У посібнику подається узагальнена характеристика постмо-
дернізму як культурологічного та літературного феномену кін-
ця ХХ ст., аналізуються класичні літературні зразки європей-
ського та американського постмодернізму.

Видання стане у нагоді студентам факультету філологічно-
го та романо-германської філології, які вивчають курс «Істо-
рія зарубіжної літератури XX століття», а також для вчителів 
зарубіжної літератури в середніх школах та гімназіях України.

138. Фединишинець, В.С. Не помру, доки не напишу 
бестселер «Старий і гори» : [інтерв’ю] / Володимир Сте-
панович Фединишинець.– Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2008. – 112 с. : іл.

Дванадцять горнят бесіди – це виношені й вихлюпнуті на-
строї, мрії, емоції, інтерв’ю-подорожі життям і творчістю пись-
менника В. Фединишинця.

139. Шкіря, В. «Життя як казка» / Василь Шкіря; 
інтерв’ю взяв В. Кузан; ред. видав. серії М. Дочинець. – 
Мукачево : Карпат. вежа, 2008. – 44 с. : іл. – (Домінія сло-
ва : портрети-інтерв’ю. Кн. № 4).

Василь Шкіря, прозаїк-казкар, публіцист, критик, у прита-
манній йому довірливій тональності ділиться своїми міркуван-
нями про життя і творчість, про статус письменника, що пише 
для дітей, про будні та маленькі свята душі митця, глибоко зако-
ріненого в самобутню етнокультуру пречудової карпатської про-
вінції – Іршавщини. Ця книжка-інтерв’ю є своєрідним підсумком 
власного письменницького доробку до 50-літнього ювілею.

140. Щедра борозна : Юрій Шип та його твори в ре-
цензіях і від гуках літературознавців / передм. В.В. Зуба-
ча. – Ужгород: Патент, 2008. – 68 с. : іл.

Збірка публікацій літературознавців про життя і творчість 
письменника Юрія Шипа, лауреата літературних премій: кра-
йової – ім. Ф. Потушняка та Все української – ім. Л. Глібова зі 
світлинами його книжок за жанровою структурою в хроноло-
гічній послідовності.
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 Художня  література
141. Балега, Ю. Вечірні рефлексії : вибране : [оповід., 

есе, сирохманські рефлексії та маленькі повісті] / Юрій 
Балега ; передм. Е. Балли. – Ужгород : Ґраж да, 2008. – 
392 с.

На сторінках оповідань і повістей Ю. Балеги оживає і далеке 
минуле, пов’язане в основному з дитинством автора, і сюжети,  
що містять цікаві спостереження, драматичні й комічні колізії 
з життя Ужгорода, нинішнього і вчорашнього. Наскрізний мо-
тив представленої прози – утвердження моральних і духовних 
цінностей людини. Життєві реалії завжди переосмислюються 
через особистісну призму автора, що зумовлює різноманіття 
настроїв та інтонацій – від ліричних до відверто саркастичних 
та викривальних.

142. Балега, Ю. Осіння печаль : оповід., маленькі 
повісті, есе / Юрій Балега. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 
198 с.

Нова книга письменника – це літера турні візії про те, що 
було, ретроспекції пережитого: доб рого і злого, приємного і 
брутального, величного і дріб’язко вого... Осіння печаль пере-
ймає автора при згадці про рід не село Богаревицю на Іршав-
щині, з якого вийшов у не безпечні мандри по чужих світах, в 
якому залишилося ко ріння власного роду, там жила мама, туди 
просто було в будь-який момент повернутися по цілющі соки 
народної мудрості, припасти до несхитної, випробуваної віка-
ми моралі як до рятівного острівця ; про знайомих і незнайо мих 
людей, у долі та вчинках яких пізнається істина, від кривається 
правда, оголюється біль; про молодість і ста рість, про ницість і 
самотність, про буденність і вічність...

143. Бонь-Якубишин, М.С. Але : поезія / Ма р’я на Сте-
панівна Бонь-Якубишин; передм. Н. Ребрик. – Ужго род : 
Ґражда, 2008. – 80 с. 

Друга поетична книжка авторки – це достойний «збір сил» 
і серйозний розгін у Храм Мистецтва Слова, їй є що сказати 
світу. Поетка, віддаючи шану героїці й жертвенності минулого, 
борючись з байдужі стю й цинізмом сучасності, – у пошуках ви-
соти майбутнього. Вона свідомо обрала свій шлях і то рує його 
щоденно і вперто.
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144. Бричкова, С.Б. О чём-то вечном ... : стихи, 
поэма / Светлана Борисовна Бричкова ; послесловие 
В. Падяка. – Ужгород : Изд-во В.Падяка, 2008. – 112 с. – 
Рос. мовою.

Нова книга авторки – це розмова про сутність поезії та роль 
поета в суспільстві. Відмовляючись бути стороннім спостері-
гачем, вона чуйно та дуже емоційно реагує на всі перипетії в 
житті. 

145. Бумбар, М. Я родом з чарівного краю легенд : 
[поезії] / Марія Бумбар ; вступ. сл. Н. Ребрик. – Ужгород : 
Ґражда, 2008. – 96 с.

Дивні, чарівні легенди лягають на папір «сумними ряд-
ками», розкриваючи багатий душевний світ поетки. Закоха-
на у міжгірські звори і долини, переповнена по вінця щирою 
любов’ю до закарпатського фольклору, вона творить срібну ле-
генду – величний гімн рідному Негрівцю. Творить так, як уміє, 
як вчила її мати, як велить сумління, як вимагає фах педагога. 
Бо ж вона – з краю легенд, де все фантастичне, тільки почуття – 
справжні…

146. Бундаш, К.Є. Восени всі сосни плачуть : по-
езія / Кароліна Євгеніївна Бундаш. – Ужгород : Ґражда, 
2008. – 56 с. : іл.

Юна авторка (нар. 1995 р.) свій перший вірш написала у 
4 роки. І ось уже десятий рік поезія та Кароліна нероздільні. 
Її дебютна збірочка із передмовою П. Скунця побачила світ у 
2005 р. І знову вона несе на суд читачів свої поезії, як вира-
ження свого світосприйняття та бачення навколишнього через 
призму почуттів, нехай і невеликого, але власного життєвого 
досвіду.

147. Василенко, Э. Люби меня, убей меня : роман / 
Эдвард Василенко. – Ужгород : Полиграфцентр «Лира», 
2008. – 297 с. – Рос. мовою.

Які найсильніші почуття притаманні людині? Що це? Лю-
бов? Ревнощі? Страх? Ненависть? Або щось інше?.. Чи можна 
кого-небудь ненавидіти звірячою ненавистю, любити до без-
тями і при цьому шалено бажати вбити? Скільки може бути 
облич у людини? Одне? Два? Чи більше? Чи можуть кілька 
окремих особистостей існувати в одному тілі? І що може ста-
тися, якщо всі ці особистості перетнуться?.. Відповіді на ці 
неоднозначні запитання, можливо, читач знайде в цій книзі, 
а, можливо, в комусь із героїв впізнає самого себе.
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148. Відгомін трагедії : Спогади мукачівців, які пере-
жили Голодомор 1932–1933 років в Україні : до 75-ї річниці 
Голодомору / упоряд. : М.М. Лабош, І.І. Лендьєл ; вступ. 
сл. М. Вегеша. –Ужгород : Карпати ; ПП Басараб М.М., 
2008. – 216 с.

Книга містить спогади мукачівців, які пережили страшну 
трагедію Голодомор 1932–1933 ро ків.

У кожному спогаді доля людей, яким довелося пережили 
нелюдські муки, відгомін яких відчуває кожен, хто перегорне 
сторінки цієї книги. 

Документи та матеріали, вміщені у книзі, дають можливість 
крок за кроком прослідкувати дії центральної та місцевої вла-
ди, а також мету, яку вона переслідувала. 

В окремому розділі вміщено методичні матеріали, сценарії 
уроків, виховних годин до 75-річчя Голодомору в Україні, а та-
кож фотографії, які доповнюють розповіді очевидців.

149. Втушенко, Е. Свет мгновений : [поезія] / Е. Вту-
шенко, И. Френко. – Ужгород, 2008. – 316 с. – Укр. та рос. 
мовами.

Книгу складають ліричні мініатюри.
Перша частина книги – любовна лірика включає як нові по-

езії, так і вірші з попередніх збірників. Друга частина – лише 
нові вірші філософсько-громадянського змісту, в яких автори 
виділяють три види філософської поезії: натурфілософську, 
соціально-філософську та морально-філософську. 

150. Габор, А. Дорога до слави : [лірика, сатира та 
гумор] / Андрій Габор ; вступ. сл. В. Густі. – Ужгород : Кар-
пати, 2008. – 136 с. : іл.

Нова збірка лірики і віршованої сатири та гумору вчителя 
із Тячівського району засвідчує: літератор впевнено продов-
жує славні традиції: не кожному-бо дано сміятися над вадами 
найближчих людей, з якими ти живеш поруч, а водночас і над 
самим собою. Це дано тільки оптимістам. Та й сміх цей добро-
зичливий, щирий, той сміх, який приносить очищення і радість. 
Саме задля цього пише сільський поет із глибинки.

151. Габорець, В. Молитва душі : поезії / Василь Га-
борець ; передм. Д. Кешелі. – Ужгород : Поліграфцентр 
«Ліра», 2008. – 240 с.

Внутрішні почуття і переживання автора вилились у пое-
тичну збірку віршів про любов до Вітчизни і казкового рідного 
краю, звеличення людей, роздуми про життя і наші проблеми.
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152. Галас, В. Зелене сонце : вірші / Василь Галас. – 
Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2008. – 24 с : іл.

Пропонована книжка – наступний урок прекрасного, що 
його подає автор молодим читачам. Рядки книги спонукають 
юних читачів дослухатися до самих себе, до Божого голосу, сві-
ту, що навкру ги. 

153. Галас, В.В. Парад звёзд : поэзия / Василий Васи-
льевич Галас. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2008. – 100 с. – 
Рос. мовою. 

До нової книги поета ввійшли вірші та пісенні тексти, напи-
сані протягом 2002–2006 рр. Вони – про любов і ненависть, про 
радість і горе, про віру й невіру, про боротьбу Добра зі Злом. 
Долі сучасників змальовані автором зі співчуттям і людино-
любством. Книжку вирізняє заклик до людяності, громадської 
та особистої справедливості. 

154. Галас, В.В. Трояндовий дощ : вірші для дітей. – 
Ужгород : Мистец. Лінія, 2008. – 28 с. 

Збірку склали вірші для дошкільнят та молодших школя-
рів, покликані допомогти юним читачам відкрити для себе світ 
природи, взаємин з ровесниками, перших шкільних пригод.

155. Галас, В.В. Чорне Біле Червоне : вибрані твори : 
[поезія] / Василь Васильович Галас. – Ужгород : Мистец. 
Лінія, 2008. – 108 с.

До збірки увійшли твори поета, написані переважно в 
2003–2004 рр. Перед читачем відкривається людське буття в 
усіх його проявах і кольорах – чорне, біле, червоне. Зло. Добро. 
Любов. Кожний рядок – щирий і правдивий, викликає глибокі 
роздуми над сутністю буремного сьогодення, слугує меті подо-
лання суспільної ворожості, черствості, несправедливості.
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156. Гніденко, В. Ейфорія : сучасні байки / Віктор Гні-
денко ; вступ. сл. М. Зуєва. – Ужгород : Патент, 2008. – 
128 с. : іл. – Укр. та рос. мовами.

У збірці сучасних байок читач знайде все: алегоричність, 
сати ричну злободенність, живий народний гумор. 

157. Гніденко, В.І. Останній склик : фантаст. дра-
ма / Віктор Іванович Гніденко. – Ужгород : Патент, 2008. – 
128 с.: іл.

Вперше автор звернувся до жанру фантастич ної драми. Твір 
представляє низку героїв різних епох і рівнів, від шахтаря до 
Прометея. У розділах-картинах змальовані фрагменти загаль-
ної історії, вміщені короткі нариси з життя нашої країни, коли 
точилася кривава боротьба за незалежність.

158. Гойда, А.Ю. Біле і чорне = Білоє & чорноє / Анд-
рій Юрійович Гойда ; упорядку в., вступ. ст. В. Дрогальчука 
та Б. Кушніра. – Ужгород : Карпати, 2008. – 128 с. : іл.

До читача вперше йдуть окремим виданням карикатури 
художника, гумористичний доробок котрого відомий сьо годні 
далеко за межами рідного краю. Із 1981 р. ужгородський ми-
тець – учасник обласних, все українських художніх виставок та 
міжнародних бієнале карикатури і сатиричної скульптури (Бол-
гарія, Югославія, Італія, Латвія). Він також здійснив художнє 
оформлення і проілюстрував цілий ряд книг, що побачили світ 
у видавництві «Карпати».

159. Грицик, М.М. Поезія душі моєї... / Марія Мико-
лаївна Грицик ; передм. М. Бонь-Якубишин. – Ужгород : 
Ґражда, 2008. – 112 с. : іл.

Авторка виносить на суд читача свою першу поетичну збір-
ку, вона – надзвичайна жінка, яка прагне здійснитися в усьо-
му – коханні, дітях, професії, слові... Їй це вдається. І своїм до-
свідом ділиться з кожним, хто читатиме її книгу віршів. 

Слово поетки йде у світ не з метою змінити літературу, воно 
прагне змінити на краще сам світ, збагативши його любов’ю і 
добром.
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160. Гудмунсан, П. У чому полягає драма? : опо-
відання / Пимін Гудмунсан. – Ужгород : Поліграфцентр 
«Ліра», 2008. – 96 с

Людство численне, але значна частина його індивідумів за-
лишається самотньою... Забуваються найприємніші сни життя 
і пахощі дитинства... Технократійність як спосіб життя змушує 
вагатись в існуванні любові. Хіба це не є найабсурднішою дра-
мою сьогодення? Короткі фрагмен ти життя з сюрреалістични-
ми нашаруваннями можливо допоможуть розкрити головну 
проблему теперішньої по ведінки суспільства...

161. Ґренджа-Донський, В. Під чоботом окупанта. 
Мадярські звірства / Василь Ґренджа-Донський ; вступ. 
сл. О. Куцина ; нарис В. Рекіти. – [2008]. – 100 c. : іл. – 
(Героїчний чин Карпатської України).

Видання, присвячене 70-річчю Карпатської України, 
вміщує історичну розвідку «Короткий опис історії Карпатської 
України» В. Рекіти, уривки із щоденника В.Ґренджі-Донського 
«Щастя та горе Карпатської України» та список загиблих в ті 
драматичні дні.

162. Довганич, Н. Голоси : поезія / Наталія Довга-
нич. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 88 с. 

Третя збірка поезії поетеси переконливо засвідчує, що ав-
торка вправно володіє художніми засо бами у творенні образу, 
вільно почувається в різних по етичних жанрах, що й дає мож-
ливість виділити та сфор мулювати ознаки її оригінального ав-
торського стилю.

163. Жупан, В. Екзотична абетка-розмальовка : для 
дітей мол. шк. віку / Вікторія Василівна Жупан ; мал. В. Жу-
пан. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2008. – 36 с.

Книжечка пропонує наймолодшим читачам вивчати укра-
їнську абетку безпосередньо через їх знайомство з рідкісними 
видами звірів, птахів, риб чи плазунів, які населяють нашу ди-
вовижну планету. А заодно й проявити власну творчість у наді-
ленні їх неповторним колоритом.
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164. Іваньо, Я. Кущ білого бузку : поезії / Ярослав 
Іваньо. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2008. – 216 с.

Природі цієї книги чужі ефекти і яскравості, прикраси 
і блискітки. Вона – ніби сам час, що стікає крізь пальці і па-
дає до ніг кольоро вим піском. Характерною рисою цієї збірки 
є глибокий філософський аналіз у поєднанні з пристрасним 
особистісно-людським ставленням до того, що відбувається з 
людиною, нацією, культурою, словом.

165. Керита, Х. Ви чули про гнома? : для дітей дошк. 
та мол. шк. віку : вірші / Христина Василівна Керита ; ху-
дож. І. Дранчак. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2008. – 
84 с. : іл.

Захоплюючі вірші поетки розкажуть малечі де у них вдо-
ма живе гномик, коли вирушає на роботу дятел, що за лицар 
ходить під водою та ще багато цікавого. А яскраві малюнки від-
творюють поетичних героїв на кожній сторінці книжки. 

166. Кешеля, Д. Мармалада / Дмитро Кешеля ; худож. 
К. Малько. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2008. – 32 с. : іл.

Нова дитяча книжка «дорослого» письменника ще раз під-
твердила істину про те, що всі ми родом із дитинства. І не важ-
ливо, на який час припадають наші юні літа – вони чарівні, 
сповнені добродушного гумору і щемливої поезії, а головне – 
великої любові ближніх, якої дуже не вистачає нам у доросло-
му житті і за якою так усім хочеться повернутися в дитинство.

167. Коваль, С.Г. Від А до Я світ бачу Я : вірші для 
малят і батьків / Світлана Георгіївна Коваль. – Ужгород : 
Карпати, 2008. – 56 с. : іл.

Це третя поетична збірка поетки, яка адресує свої вірші 
найменшим читачам і їхнім старшим порадникам, рідним – та-
там і мамам, дідусям і бабусям, зрештою усім, для кого радість 
дитинства знаменує ніжність, любов, а передусім – пізнання 
світу. Книга вчить пізнавати навколишню природу, красу люд-
ських відносин, бачити все це і відчувати серцем.
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168. Коврей, В. Чарівні пута / Вік Коврей ; худож. 
О. Кондратюк ; вступ. сл. Д. Стуса. – Ужгород : Ґражда, 
2008. – 22 с. : іл. 

Писати вірші на задану (нехай навіть картиною Олени Кон-
дратюк) тему – завжди виклик. Передусім поетичній вправно-
сті, ремеслу, вмінню й навичкам літератора. Автор пише що-
денник ліричного героя, що загубився у власних відчуттях й не 
може дати їм ради. Глядач-читач має змогу відчути-побачити 
досконалий образ хвилевого горя, котре обов’язкого «реінкар-
нується в щастя».

169. Константинович, С. Казки і безпека дітей : по-
сіб. для вихователів, викладачів і батьків / Стеван Кон-
стантинович ; пер. із серб. : Є. Кулеба, Я. Кулеба ; лектор 
В. Бродович ; худ. оформл. І. Супрунюк. – Ужгород : Ґраж-
да, 2008. – 168 с. : іл.

Для дитячого віку найцікавішим джерелом інформації є 
казка, яку дитині розповідають батьки, вихователі. Через еле-
менти світу, які дитина любить, існує можливість швид ко про-
реагувати, розкрити суть і запобігти можливому пси хічному 
травмуванню дитини.

170. Корзо : альм. сучас. л-ри Закарпаття / упорядкув., 
вступ. сл. М.М. Рошка. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 
2008. – 358 с. – (Джинсове покоління. Ви п. 2).

Літературний альманах – це збірка нових творів сучасних 
закарпатських літераторів, уже знайомих читачеві з першого 
«Джинсового покоління», яке зібрало безліч схвальних відгу-
ків. Твори, вміщені у книзі, демонструють розширення творчих 
обріїв митців, їх невтомні пошуки свого Слова і свого шляху в 
літературі.

Видання дає можливість читачеві познайоми тись з творами 
тих, що увійшли в літературу в 1990–2000 рр. і продо вжують 
працювати на ниві красного письменства.

171. Костак, М.М. Ясна зірка : вірші (для дітей дошк. 
та мол. шк. віку) / М.М. Костак ; ред. О. Тимофієва ; 
мал. Д. Гаркуші. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 
16 с. : іл.

Це друга збірка авторки для дітей, де поетеса простими і 
зрозумілими дітям щирими словами та яскравими образами 
розповідає про вічні й завжди цікаві явища природи та про свя-
та, які супроводжують зиму, весну, літо, осінь.
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172. Країна Романія : читанка / упоряд. О. Федорова, 
Б. Кушнір. – Ужгород : Карпати, 2008. – 112 с. : іл. – Укр. та 
ромською мовою.

Читанка для ромських недільних шкіл та для позакласного 
читання на теренах України виходить вперше. Вона адресована 
як учням, так і педагогам, які покликані навчити малих ромів 
насамперед – умінню читати.

173. Кудрявская, Л. Парк Июльского периода, или 
«Кудрявчики-3» : иронические стихи. – Ужгород : Вид-во 
О. Гаркуші, 2008. – 240 с. – Рос. мовою. 

Узявши до рук нову книжку іронічних віршів, або «кудряв-
чиків», як їх називає автор, читач вирушить блукати парком 
«Липневого періоду». На щастя, не Юрського, як це було в зна-
менитому фільмі. Однак, і у нашому освіченому столітті не-
рідко також зустрі чаються динозаври, щоправда, моральні, (як 
і «свої миші під кожним дахом»). І найкраще – це посміятися 
над ними. 

174. Кудрявская, Л. Природы вернисаж : новые сти-
хи / Людмила Кудрявская. – Ужгород : Вид-во О.Гаркуші, 
2008. – 123 с. – Рос. мовою.

Чи часто ми дивимося в небо? – примушують задуматись 
читача вірші поетки. А якщо так, то які думки виникають, коли 
бачите хмари, що пливуть у світлі дня, або сузір’я, що мерех-
тять уночі? Які почуття охоплюють вас, коли ви гуляєте під літ-
нім дощиком або ж по золотистому осінньому листю? А, може, 
ви просто крокуєте собі на роботу чи у справах, і вас мучать 
якісь тривоги, ви на когось (а, можливо, й на себе) за щось гні-
ваєтеся?

175. Кудрявская, Л.Б. Рондо : триолеты / Людмила 
Борисовна Кудрявская. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2008. – 140 с: ил. – Рос. мовою.

Рондо, як і його різновид тріолет, – рідкісна нині форма ві-
рша. Та саме цією старовинною чарівністю, довершеністю кола 
(«рондо» – в перекладі з французької означає «круглий») вона 
й привабила поетесу, автора збірок ліричних октетів, гуморис-
тичних катренів, пишномовних од. Незважаючи на зовнішнє 
«вбрання» – під старовину – поетичні мініатюри нової книжки 
глибоко сучасні за своїм змістом. І ні віршовані мережива, ні 
обов’язкові рефрени, ні всього дві рими кожного вірша не зава-
жають читачеві відчути біль, сумніви, любов, печалі й радощі 
живої душі.
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176. Кудрявская, Л. Храбрый кролик и другие исто-
рии рассказы и сказки / Людмила Кудрявская ; худож. 
О. Гаркуша. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 144 с. : 
ил. – Рос. мовою.

Історії, придумані письменницею, а також її оповідання та 
казки, вміщені у книжку, дають відповіді на багато цікавих для 
дітей запитань: чому у Жирафа така довга шия; від чого пла-
че Кошеня; кого можна зустріти у мандрах, якщо ти Хробачок; 
чому носорогам не можна ділити спільну поляну?  А крім того, 
читач зануриться у казковий світ, у світ алегорії та вигадки.

177. Кузан, В.В. Книжка як жінка : Роздуми. Розмо-
ви / Василь Васильович Кузан. – Ужгород : Мистец. Лінія, 
2008. – 264 с. : іл.

Своєрідним продовженням «Віагри для поета» є «Книжка 
як жінка». Автор вирішив продовжити дослідження творчості 
як такої, докладніше проаналізувати літературний процес, за-
глибитися в світ мистецтва. Особливу увагу він приділив сфері 
духовної культури, проблемам книговидання та утвердження 
української мови в інформаційному просторі нашої держави. 
У розділі «Роз мови» представлено перспективну літературну 
молодь. Серед героїв книжки Д. Стус, П. Вольвач, Б. Бенюк, 
Т. Ліх тей, М. Рошко, К. Родик та Г. Родіна, П. Мідянка та ін.

178. Кухта, В. Лотоси і лотоки : есе / Василь Кухта. – 
Ужгород : Ужгород . міська друк., 2008. – 240 с. : 16 с. іл.

Маргінали чи творці непроминаючих цінностей? – це конт-
ра версійне запитання у центрі нової книги письменника. Автор 
досліджує глибинні пласти ду ховної і матеріальної культури 
своїх земляків, привідкриває небуденні сторінки минувшини і 
сучасності рідного краю.

179. Лакатош, І. Молодість комсомольська моя : 
спогади / Іван Лакатош – Ужгород : Карпати, 2008. – 
128 с. : іл.

Книга спогадів – це не лише своєрідна подорож автора у ті 
вже досить далекі роки, а й своєрідний літопис успішних справ, 
які здійснювала комсомольська молодь в одному з районів За-
карпаття – Іршавському, а водночас: на думку тих фахівців, які 
знайомилися з рукописом, ці добрі справи повністю віддзерка-
люють діяльність осередків ЛКСМУ і їхніх штабів – райкомів 
комсомолу, де довелося працювати автору. Полемічний харак-
тер спогадів повною мірою відповідає характеру неформаль-
них молодіжних лідерів тих часів, про які розповідає книга, 
написана у зв’язку з відзначенням 90-річчя ВЛКСМ.
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180. Ландовський, Е. Ужгород на зламі епох : книга 
про пережите, прожите і здійснене / Еміл Ландовський ; 
вступ. ст. І. Коцура. – Ужгород : Карпати, 2008. – 536 с. : іл.

Книга про ужгородські події у переддень незалежності 
України та у перші роки, дуже непрості для утвердження демо-
кратичних змін в обласному центрі Закарпаття загалом і у без-
посередньому штабі цих перетворень – міській Раді, про тих 
депутатів, господарських керівників, лідерів політичних, релі-
гійних організацій, які й були безпосередніми творцями нової 
доби, нової епохи.

182. Ліхтей, Т. = Lichtejová, T. Розмаринові сни = Roz-
marínové sny : лірика = lirika / Тетяна Василівна Ліхтей ; 
пер. слов. Ю. Андрічика. – Ужгород : Поліграфцентр 
«Ліра», 2008. – 114 с. : іл. – Укр. та слов. мовами.

Збірка презентує вибране з поетичного доробку закарпат-
ської поетеси Тетяни Ліхтей, авторки книжок лірики «Окса-
митова ніч» (1995), «Химерні ромени» (1997), «Зела» (2002), 
«Сарабанда дощу» (2005), у творчій інтерпретації відомого 
словацько го перекладача Юрая Андрічика.

183. Ліхтей, Т.В. Лялька : повість / Тетяна Василівна 
Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2008. – 80 с.

У повісті психологічно тонко відтворено пере ломний мо-
мент у житті сучасної жінки. Твір вирізняє поетичне сприй-
мання світу, спостережливість, вміння використовувати про-
мовисті деталі.

184. Лях, М. Хвилюватися негоже – правда завжди 
переможе / Михайло Лях. – Виноградів, 2008. – 56 с.

У поетичній збірці автор вдало і дотепно висвітлив діяль-
ність кількох наших земляків. А також зібрав, обробив і подав 
веселі та влучні вислови для підняття адреналіну в шанованих 
читачів.
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185. Марышева, М. Звезда над обрывом : лирика / 
Мила Марышева [псевд. Л.П. Бородиной]; худож. Л. Гу-
диашвили. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 66 с. : 
ил. – Рос. мовою.

 «Наше життя – немов пісок, який протікає крізь пальці», – 
сказано ще древніми Наш дім – на піску, бо ж цей світ не віч-
ний, хиткість нашого існування незмінно тривожить людське 
серце, а серце поета – тим паче. «Дім на піску» – один із ключо-
вих образів нової книги ужгородської поетеси Міли Маришевої 
«Звезда над обрывом», яка спрямуванням думки, світосприй-
няттям, емоційною напруженістю продовжує її попередню 
збірку лірики «Ожог». Усвідомлюючи неминучість утрат, ту-
жачи за любов’ю, людина болісно чекає на ніжність і в надії 
шукає свою зірку у глибині високого й безкрайнього неба.

186. Маслиев, Ю. Злобным алюром пропорота 
ночь : приключен. роман. Кн. 5 : Маятник судьбы / Юрий 
Константинович Маслиев. – Мукачево : Карпат. вежа, 
2008. – 394 с. – Рос. мовою.

У пригодницькому романі, який завершує серію «Злобным 
аллюром пропорота ночь...» головний герой – російський князь 
Михайло Муравьєв, який розшукує архів керівника Абверу – 
військової розвідки Німеччини, адмірала Канаріса, розкриває 
нову змову. Світові фінансові магнати намагаються підкорити 
собі увесь світ.

Крайня точка, досягнувши, якої маятник розпочинає зворот-
ній рух. Бог і Сатана. А якщо поміняти полюси? Філософске пи-
тання полярності набуває в романі конкретного відображення .

187. Матола, В. Днесь час такый... : поезія / Василь 
Матола. – Ужгород, 2008. – 156 с. – Русин., укр. та рос. 
мовами.

До нової збірки поета увійшли як нові вірші, так і поезії з 
книги «Русинська иконка». Природний гумор та ліризм, загли-
блення в народну культуру рідного краю – головні риси твор-
чості автора, лауреата «Русской премии» (Прага, 2006 рік).
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188. Меденці, М. Там, де ельфи п’ють росу : поезії / 
Маргарита Меденці ; худож. : М. Ільїна, О. Баранова. – 
Ужгород : Патент, 2008. – 64 с. : іл.

Книга для тих, хто хочете дізнатися більше про поведінку 
птахів, тварин і звірів. Не виходячи з дому, юні читачі можуть 
опинитися на річці чи на озері з гідом, який відповість на їхні 
запитання. Різноманітна пізнавальна, виховна й естетична ін-
формація про навколишній світ зачарує простотою і доступ-
ністю викладу. Юний читач дізнається про витівки природи з 
посмішкою: адже у віршах відтворені й дотепні ситуації. Легка, 
прозора, лірично стигла поезія зі спресованою думкою – чита-
ється на одному диханні. 

На сторінках книги, крім кольорових ілюстрацій, трапля-
ються й чорно-білі. А цей сюрприз – для охочих розфарбувати 
все за власним світобаченням. 

189. Між Карпатами і Татрами : зб. перекладів. 
Вип. 7 / упоряд. Т. Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр 
«Ліра», 2008. – 56 с.

До чергового випуску збірника увійшли урив ки з прозових 
творів закарпатських авторів О. Гавроша, М. Дочинця, Г. Ма лик, 
М. Рошка, С. Федаки, В. Шкірі та уривки з нарису Ю. Шипо-
вича, І. Козаря «На берегах Пині» у словацьких перекладах 
М. Вейкай, Т. Горничар, Дз. Лободи, Я. Мацоли, А. Русанюк, 
Л. Свиди, Ю. Соляник, Н. Тимчук, Р. Толвай, М. Шваб.

У рубриці «Наш гість» – відомий словацький перекла дач 
Юрай Андрічик з перекладами поезій Н. Панчук та Т. Ліхтей.

190. Надворна, І. текстСтильна проМисльСловість : 
поезія / Ірина Надворна ; вступ. сл. М. Дочинця. – Мукаче-
во : Карпат. вежа, 2008. – 72 с.

Це перша збірка молодої ужгородки. У 2007 р. її, студентку, 
назвали «відкриттям року в крайовій журналістиці». Нині вона 
відкривається читачам своєю поезією. Свої тексти вона тче з 
ниток музики, незвичайного звучання, вдало обраних образів 
та рим.

191. Новак, В. Смерековий камінь : (зб. поезій) / Во-
лодимир Новак. – Ужгород, 2008. – 138 с. – Укр., рос. та 
русин. мовами.

У виданні вперше зібрано поетичний доробок автора, зна-
ного раніше як автора фахових публікацій та ведучого телепе-
редач з проблем будівництва. Багатогранна діяльність автора, 
активна життєва позиція, щира любов до рідного краю яскраво 
висвітлена в його віршах.



65

192. Патрус-Карпатський, А.М. Голуба далечінь : 
вибрані поезії / Андрій Михайлович Патрус-Карпатський ; 
упорядкув. та передм. О.Д. Довганича ; приміт. Д.М. Феда-
ки. – Ужгород : Закарпаття, 2008. – 440 с. : іл.

Поезія А. Патруса-Карпатського (1917–1980) – своєрідна 
нивка роз маїтої української поетичної ниви, яку він старанно 
доглядав упродовж чотирьох з половиною десятиліть: і за ча-
сів Першої Чехословацької Республіки, до скла ду якої входило 
його рідне Закарпаття, і в часи розбудови Карпатської України, 
і на тернистих шляхах пошуків пристанища в довоєнній Укра-
їні у 1939–1941 рр., і на путівцях воїна Чехословацького кор-
пусу, сформованого в Радянсь кому Союзі, і під тортурами ста-
лінських концтаборів (1948–1956) – аж до скону. Пропонована 
книга – найповніше нині видання його творчої спадщини.

193. Продан, П. Поле / Петро Продан ; передм. І. Губа-
ля. – Ужгород : Патент, 2008. – 136 с. : іл. – Укр. та рос. мо-
вою.

Життєве поле... Що виросло на ньому? Які стежки його пе-
ретнули? Які дощі над ним пройшли? На «Полі» Петра Про-
дана колоситься врожай щирої лірики, тече чистий струмок 
відвертості і відданості карпатській землі, виростають розлогі 
дерева теплих спогадів. Книга виходить до 90-річчя з дня на-
родження автора.

194. Ребрик, О. А 4 : [поезія] / Олеся Ребрик ; худож. 
К. Ілюк. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 48 с. : іл.

Третій книзі молодої поетеси пощастило в тому сенсі, що 
вона стала одночасно й дипломним проектом студентки За-
карпатського художнього інституту Корнелії Ілюк, в доробку 
якої уже також кілька поважних дизайнерських робіт. Однак у 
цьому випадку обидві вони – якоюсь мірою дебютантки. Олеся 
після двох прозових книг виносить на читацький суд поезію, 
Неля ж виходить за межі чисто дизайнерських пошуків і реалі-
зує себе в поезомалярстві. 

195. Розкута, Г. Пригоди дівчинки Улянки : вірші / Га-
лина Розкута ; худож. О.Є. Гаркуша. – Ужгород : Вид-во 
О. Гаркуші, 2008. – 54 с. : іл. 

У фантастичних віршованих розповідях письменниці на 
хлопчиків і дівчаток чекають дивовижні пригоди Улянки, Ва-
силька та їхніх друзів –сонячного зайчика, добрих чудернаць-
ких інопланетян, розумних і справедливих героїв із улюблених 
казок.
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196. Салаї, Б. = Szalai, B. В гостях у зірок = Vendég-
ségben a csillagoknál / Борбала Салаї ; худож. А. Кулін. – 
Ужгород : Карпати, 2008. – 64 с. : іл. – Угор. мовою.

Автор книги веде маленьких читачів у таємничий світ не-
бесних зірок, у якому діти можуть дати волю своїм фантазіям. 
Уявіть: між дітьми-землянами і їхніми космічними зірочками-
ровесниками зав’язується міцна дружба. А проявом цієї безко-
рисливої любові є подарунок землянам маленького букварика.

Цікаві ілюстрації молодої художниці Агнеш Кулін роблять 
збірку ще більш привабливою для читачів.

197. Самойлова, Л. Свет в окне : стихи о любви / Люд-
мила Самойлова. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 
68 с. – Рос. мовою. 

Що може бути світлішим за почуття любові? Чи може бути 
щось добрішим і благороднішим? І неважливо, яке це кохання – 
взаємне чи нерозділене, – в будь-якому випадку воно наповнює 
душу до дна. Зустрічі, розлуки, ревнощі, довіра, величезне 
щастя чи сумніви і розчарування – це все лики любові, яка при-
мушує нас здійматися над буденним чи падати вниз. Щаслива 
людина, яка вміє кохати, адже без кохання в душі – пустка.

198. Свалявська формула успіху : нариси / П. Феди-
кович, М. Попович, В. Габорець [та ін.] ; упорядкув., вступ. 
ст. П. Федиковича. – Ужгород : Карпати, 2008. – 332 с. : іл.

Книгу нарисів склали журналістські розповіді про знаних 
людей Свалявщини, керівників передусім промислового і сіль-
ськогосподарського виробництва, курортно-оздоровчої сфери, 
культури, освіти, медицини тощо. 

199. Скунць, П.М. Твори. Кн. 2 : [ поезії] / Петро Мико-
лайович Скунць ; упорядкув. та підгот. текстів Н. Скунць. – 
Ужгород : Ґражда, 2008. – 248 с. : іл.

П. Скунць справді характерник і виразно індиві дуальна та 
самобутня особистість. Він ніколи не «грав чу жих ролей», не 
підлаштовувався навіть під тих, кого лю бив на усю повноту 
свого серця. Він завжди виконував власну роль – роль Петра 
Скунця – у житті й творчості. 

Зайти в Скунцевий світ не складно, важче зрозу міти. Це 
розуміння відкриється не кожному або ж кожно му по-своєму, 
тому й розгортається у книзі творчий світ Петра Скунця у зво-
ротній хронології написання творів: від ще недавнього Скунця 
до зовсім юного мрійливого лірика.
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200. Сорока, С. Іди, іди, Дощику... : для дітей дошк. 
та мол. шк. віку / Софія Степанівна Сорока ; пер. англ. 
М. Пришляк. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 16 с . : 
іл. – Укр. та англ. мовами.

Нова казка із серії «Дарунки природи» розповідає малятам 
про доброго, веселого казкового героя, якого всі довкола чека-
ють із нетерпінням у спекотний літній день. Кого так любить 
малеча, чому радіє уся земля?

201. Спілка генералів : худ.-док. оповіді-мемуари / 
Громад. об-ня ветеранів військ. служби та правоохорон. 
органів «Спілка генералів» ; упорядкув. : М.В. Рішко, 
А.М. Ухаль. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2008. – 
208 с. : іл.

Книга містить живі документально-публіцистичні розповіді 
про долі-дороги наших мужніх сучасників – колишніх військо-
вослужбовців та провідних працівників правоохоронних орга-
нів Закарпаття. Видання цінне ще й тим, що вони самі написали 
нариси-мемуари про нелегку службу, небезпечні ситуації, які 
вимагали сили волі, мужності та високого професіоналізму.

202. Стецюра, І.К. Букет синіх волошок : оповідання/ 
Іван Кононович Стецюра ; передм. М. Галаса. – Ужгород : 
Ужго род. міська друк., 2008. – 296 с.

Мабуть, не знайдеться людини, яка заперечить, що любов – 
одне з найглибших і найблагородніших почуттів. У цьому пе-
реконують яскраві, динамічні і часто незвичайні сюжети опо-
відань, однаково цікавих і повчальних для молодих і літніх.

203. Стецюра, І.К. Любов, омита кров’ю : роман у 
віршах / Іван Кононович Стецюра. – Ужгород : ІВА, 2008. – 
316 с.

Роману у віршах має захоплюючий гострий сюжет, в осно-
ву якого покладена легенда про незрадливе кохання дівчини із 
заможної родини і простого хлопця-верховинця. Він є своєрід-
ним гімном Любові, яка не знає перепон на своєму шляху, на-
віть під загрозою смерті.
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204. Сюсько, М.І. Серпантини / Микола Іванович 
Сюсько. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 140 с. : іл. 

«Серпантини» – символічна назва книги про долання вер-
шин людського життя. Рідко в кого життєві доро ги стеляться 
лише по прямій лінії. Автор народився, жив і тридцять років 
працював на Міжгірщині. Він добре знає життя верховинців в 
минулому і в сучасному. Працюючи у школах, а також багато 
років на посаді секретаря райкому партії, він сам був активним 
учасником і організатором соціально-економічних змін на кра-
ще, що відбулися у другій половині минулого століття в рід-
ному Закарпатті. З теплотою розповідає про керівників різних 
рангів, освітян, лікарів, рядових працівників, які в ті часи не 
жаліли сил, знань, щоб закарпатці, в тому числі і верховинці, 
жили краще, мали тут роботу, щасливу долю.

У другій частині книги мова йде про події і людей, з якими 
автор зустрівся на життєвих серпантинах.

205. Тимофієва, О. Висоти вічних журавлів : поезії / 
Ольга Олександрівна Тимофієва ; передм. М. Зимомрі. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 116 с. : іл.

Чим виміряти висоти вічності, миті, любові, слова – усієї 
розмаїтості світу? Ольга Тимофієва вимірює й душею і серцем 
у поетичних світлинах нової збірки.

206. Тимофієва, О. Невтоленність : поезії / Ольга 
Олександрівна Тимофієва ; передм. Т. Ліхтей. – 2-ге вид. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2008. – 67 с. : іл.

Як відчуває сучасна жінка химерний чуттєвий світ, таїну 
кохання? Що успадкувала від татуйованої нестримно-жагучої 
трипільської жінки, уквітчаної дівчини купальських червне вих 
дивовиж?

У сміливих ліричних одкровеннях поетка створює свій ва-
ріант безмежного світу правічного почуття, Безмір любові.

207. Топольська, М. Лояльність : поезії / Мар’яна То-
польська. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2008. – 48 с. 

«Немає загадки таланту, є вічна загадка любові», – виголо-
сив свого часу геніальний український прозаїк Григір Тютюн-
ник. І справді, небуденний хист юної поетеси, яка повсякчас 
осягає виміри протиріч – між національним і космополітич-
ним, особистим та суспільним.
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208. Турак, А. Пригоди юних екологів у часі і просто-
рі : розповіді для дітей / Ангеліна Андріївна Турак, Олек-
сандр Васильович Геревич. – Ужгород : Вид-во О.Гаркуші, 
2008. – 80 с. : іл.

На людство очікує екологічна катастрофа внаслідок забруд-
нення Землі. Хто і як врятує його від загибелі? Про це дізна-
ються діти із фантастично-пригодницької розповіді письмен-
ниці Ангеліни Турак.

Разом із захисником природи, педагогом-мандрівником 
Олександром Геревичем юні екологи подолають незвичний 
шлях у 95 км на катамаранах найбільшою річкою Закарпаття – 
Тисою.

209. Турок, М.І. «І запах хліба, й смак води...» : по-
езії / М.І. Турок. – Ужгород : Карпати, 2008. – 208 с. – Укр., 
рос. та русин. мовами.

Перша збірка віршів поета зі Сваляви представляє читачеві 
автора глибоко ліричного, щирого, із своєрідним, неповторним 
баченням світу, а найперше того краю, у якому народився і ви-
ріс, а головне – сприйняттям людей, з якими поруч живе, тру-
диться, ділиться з ними радощами і клопотами.

210. Фегер, М.Ф. Моє життя – вишитий рушник : по-
езії / Маргарита Федорівна Фегер ; Упр. культури Закарпат. 
обл. держадмін., Обл. центр нар. творчості ; упоряд., під-
гот. текстів І.В. Хланти. – Ужгород : Патент, 2008. –104 с. : 
іл.

Головне джерело другої збірки поезій поетеси – рідна зем-
ля, Україна з її невмирущим прагненням волі, людські тривоги 
й радощі. У її поезіях – відлуння про пережи те і прожите, по-
бачене і почуте, виболене і вистраждане.

211. Фесенко, В.Г. У віночок України : поезії / Віра 
Григорівна Фесенко ; передм. Н. Ребрик ; худож. Л. При-
ймич. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 80 с. : іл. 

Нова збірка поезій – це натхненний гімн красі рідної при-
роди. Її твори спрямовані на виховання у дітей шани і поваги 
до українського національного символу – віночка, формування 
знань про квіти-талісмани кожної людини, прагнення оберігати 
дивосвіт рідної природи, до якої час повітатися, йдучи новою 
дорогою, по новій спіралі пізнання.
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212. Франко, І. = Franko, I. Вибрані твори = Válogatott 
művei / Іван Франко ; пер. угор. Л. Балла [та ін.]. – Ужгород : 
Карпати, 2008. – 272 с, іл. – Укр. та угор. мовами.

У книзі подаються перли поезії й новелістики І.Франка, 
який є однією з вершин української культури. Вірші та прозові 
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 визначни-
ми творами української класики, так і учням шкіл з угорською 
мовою навчання, котрі можуть співставити паралельні тексти, 
що полегшує засвоєння навчального матеріалу.

213. Фюшт, М. = Füst, M. Автопортрет = Önarckép : 
вибрані поезії = költemények / Мілан Фюшт, пер. укр. 
Ю. Шкробинець = magyarból ukránra fordította : Jurij Skro-
binec ; передм.: Л. Балли, С. Ваша. –Ужгород = Uzshorod: 
Мистец. Лінія = Misztecka Linija, 2008. – 232 с. – Укр. та 
угор. мовою.

Книга містить добірку вибраних поезій одного з найви-
датніших угорських поетів XX ст., засновника угорського вер-
лібру в літературі Угорщини Мілана Фюшта мовою оригіналу і 
в перекладі укра їнською мовою.

До видання введено як додаток дві передмови М. Фюшта до 
збірок його творів 1934 і 1947 рр.

Для тих, хто любить красне письменство, цікавиться поезі-
єю обидвох народів –українського та угорського, шанує твор-
чий набуток їх найкращих представників.

214. Ходанич, П.М. Таємниця капища Перуна : ро-
ман-містерія / Петро Михайлович Ходанич. – Ужгород : 
Карпати, 2008. – 224 с. : іл.

Це захоплююча книга про слов’янські язич ницькі віруван-
ня, які споконвіку живуть в Карпатах. Перун, гонихмарники, 
відьми, вовки і вівці, ведмеді й мудрий собака, сучасна наука і 
техніка, загадки НЛО, приготування сирів і чар-зілля, таїнства 
воро жіння і неймовірні перетворення, життя сучасних вівча-
рів – все це вилилося у гостросюжетну розповідь. Дивні події 
розгортаються на полонині біля Капища Перуна, юний вівча-
рик Михайло стає свідком відкриття багатьох таємниць, які не 
може розгадати наука.

Роман адресовано читачам середнього шкільного віку.
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215. Шип, Ю. Побожні думки в чотири рядки / Юрій 
Шип. – Ужгород : Патент, 2008. – 216 с. 

Видання складають катрени – чотирьохрядкові афористич-
ні констатації, повчанння, спонуки, перестороги, медитації про 
вічне і тлінне, святе і грішне, красиве і потворне, про чесність і 
ницість, правду і кривду, добро і зло в людському житті.

Видання пройняте змістом Святого Пись ма та народної му-
дрості. Адресоване юним і дорослим, багатим і незаможним 
чита чам: богословам і вірянам, школярам і педа гогам, вченим і 
невченим, а також тим, котрі ще без Бога блукають поза норма-
ми християн ської моралі.

216. Шкиря, И.И. Афганистан : эпизоды : [воспомина-
ния] / Иван Иванович Шкиря ; Хорьков, В.С. В горах Гин-
дукуша : [дневник] / Владимир Селиверстович Хорьков. – 
Ужгород : Карпати, 2008. – 208 с. : ил. – Рос. мовою.

Ця книга спогадів та записів із щоденника двох воїнів-
інтернаціоналістів – не лише пам’ять про війну в Афганіста-
ні, про тих, хто вистояв під афганським пресом і про тих, хто 
вже ніколи не повернеться (через цю страшную війну пройшли 
2876 закарпатців, 53 з них загинули, четверо пропали безвісти, 
більше 100 померли вже після повернення...

Книга містить і розповіді про долі воїнів, що брали участь у 
бойових діях в інших країнах.

217. Шкіря, В. Майстер Нехай : казки для дітей та 
дорослих / Василь Васильович Шкіря ; вступ. ст. Л. Хода-
нич. – Ужгород : Карпати, 2008. – 200 с. : іл.

До збірки увійшли кращі твори знаного у краї письменника, 
чиї авторські казки однаково адресовані як малятам, так, вод-
ночас, що характерно, і дорослим. Переважна більшість творів 
письменника є своєрідними притчами, де у казкових героях так 
легко впізнати наших сучасників.

218. Як Сміттєзнайко Незнайка вчив сортувати 
сміття : кн.-розмальовка для дітей дошк. та мол. шк. віку / 
авт. віршів Катерина Станкевич-Коваль, худож. І. Дран-
чак. – Ужгород : Ужгород. міськ. друк., 2008. – 8 с. : іл.

Видання розроблено у рамках проекту «Запровадження 
інноваційних механізмів роздільного збирання, вивезення та 
переробки твердих побутових відходів в обласному центрі За-
карпатської області – місті Ужгороді», який впроваджується 
Ужгородською міською радою у партнерстві з РМЕО «Екосфе-
ра».
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219. Balla, L. Szép, mert reménytelen : kortörténeti 
regény / László Balla. – Ungvár : PoliPrint, 2008. – 140 o. – 
Угор. мовою.

«Прекрасне, бо безнадійне» – сьома книга циклу романів, 
що носить назву «Місце зустрічі – безмежність». У цьому циклі 
автор прагне охопити історію Закарпаття і суміжних районів 
Угорщини та Словаччини протягом усього ХХ ст., показуючи 
події через призму долі трьох поколінь сім’ї Герлоці.

220. Bartha, G. Sajgás : kisregény / Gusztáv Bartha. – 
Ungvár; Budapest : Intermix Kiadó, 2008. – 112 o. (Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 181). – Угор. мовою.

Новий короткий роман угорського письменника Густава 
Барти «Біль» про події 80-х років минулого століття, про за-
грозливі вітри Чорнобиля, що зловісно змінюють людські 
долі. 

221. Kovács, G. Az önvaló dicsérete : esszék / Gábor 
Kovács. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2008. – 92 o. – 
(Kárpátaljai Magyar Könyvek 178). – Угор. мовою.

До книгу ввійшли нові есе закарпатського угорського пись-
менника, поета, філолога Габора Ковача. Тематика есе охоплює 
різні грані людського життя під кутом зору філософії.

222. Lengyel, J. Fallal az arcnak / János Lengyel. – 
Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2008. – 120 o. – 
(Kárpátaljai Magyar Könyvek 180). – Угор. мовою.

У новій книзі Янош Лендьєл змалював будні дні робочого 
люду, які приїхали працювати в Угорщину із Закарпаття.
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223. Nagy, Z.M. Messze még az alkonyat : versesregény-
variáció / Zoltán Mihály Nagy. – Ungvár ; Budapest: Intermix 
Kiadó, 2008. – 156 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 179). – 
Угор. мовою.

Угорський письменник Золтан Мігаль Нодь пропонує чи-
тачам свій новий віршований роман-варіацію «Далекі ще при-
смерки». Тканину твору склали проблеми старості, труднощі, 
болі й радощі, що приносить людині похилий вік.

224. Pap, I. Táltosok : regény / Ildikó Pap. – Ungvár ; 
Budapest : Intermix Kiadó, 2008. – 172 o. – (Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 164). – Угор. мовою.

У новому романі угорської письменниці Ілдики Поп «Жер-
ці» переплетені два сюжети – один з нашої сучасності, інший – 
з кінця ІХ століття.

Фольклор
225. Вамош, І. Новоселицькі вечорниці : з народ-

ної криниці / Ірина Іванівна Вамош. – Ужгород : Патент, 
2008. – 250 с. : іл.

Пропоноване видання – ще одна спроба збереження багатої 
фольклорної спадщини закарпатського села. До збірки ввійшли 
легенди, колядки, прислів’я, загадки, приказки, обрядові звичаї 
та понад тисячу коломийок, записані авторкою у рідному селі.

226. Казки Карпат про тварин : для мол. та серед. 
шк. віку / упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., приміт. та слов. 
І.В. Хланти ; мал. М. Маронця. – Ужгород : Патент, 2008. – 
368 с. : іл.

У виданні представлено невеличку частину найбільш типо-
вих казок про тварин Карпатського регіону. Вона познайомить 
з розмаїттям цього жанрового різ новиду  і буде цікава як для 
дітей, так і до рослим. Казки повідають про таємниці тварин і 
рослин. Книжка ознайомить читачів із крапли ною в бездонній 
криниці народнопоетичної творчості Карпат.
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227. Притчі українського народу  / зібрав, впорядку-
вав, авт. передм. І. Сенько;  худож. Л. Поліха. – Ужго род : 
Закарпаття, 2008. – 216 с. 

До книги увійшли притчові твори української народної про-
зи, в яких утверджуються моральні принципи людського буття. 
Окремою книгою в Україні народні притчі видаються вперше.

228. Світлик, П.М. Небесна студня : закарпат. нар. 
пе рекази, легенди, вірування, звичаї, традиції, побут / 
Петро Ми хайлович Світлик ; упорядкув. та підгот. текстів 
Н. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2008. – 144 с. + 16 с. : іл. – 
(Блукаючі вогні вірту ального світу. Кн. 2.)

Перша половина XX ст. виховала цілу плеяду вчених та 
письменників, композиторів, просто «чорно робів українського 
письменства», що поклали на олтар Вітчизни знання і талант. 
Серед них почесне місце посі дає видатний закарпатський на-
родний вчитель, фольк лорист, етнограф, самодіяльний компо-
зитор П.М. Світлик. Особливе місце у його спадщині за ймають 
записані ним особисто та у співпраці із Семе ном Петрашком 
історичні перекази, легенди, народні оповідання. Глибоке зна-
ння справи і науковий підхід продемонстрував П. Світлик і при 
опрацюванні етнографічних матеріалів. Стабільним і послідов-
ним був його інтерес до «народної філософії». Доробок ав тора 
по сьогодні залишається найповнішим зібранням народознав-
чих матеріалів з Боржавської долини.

229. Три золоті слова : закарпат. нар. казки Андрія 
Калина, Михайла Галиці, Василя Короловича в за писах 
Петра Лінтура / упорядкув., передм., слов. та приміт. 
І.М. Сенька. – Ужгород : Закарпаття, 2008. – 304 с.

До книги народної казкової прози ввійшли казки, відібрані 
з ре пертуару трьох чи не найталановитіших носіїв народного 
казкового епосу Закар паття XX століття – із скарбниці записів 
видатного, знаного в Україні та світі фольклориста Петра Лін-
тура, до 100-річного ювілею якого і приурочено це видання.

230. Чопик-Микунда, С. Журавка  : легенди і казки 
Марамороша / Степан Чопик-Микунда. – Мукачево : Кар-
пат. вежа, 2008. – 124 с.

Легенди, які автор записував упродовж 30 років у с. Тере-
бля, що на Тячівщині, несуть розповіді про минуле не лише 
цього села, а й усього гірського краю. За давністю років важко 
відслідкувати, як реальна дійсність у них переплітається із ви-
мислом, але книга захоплює читача цікавими сюжетами.
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Мовознавство . 
Мови  народів  області

231. Дуличенко, А.Д. Письменность и литературные 
языки Карпатской Руси (XV–XX вв.) : вступительная 
статья, тексты, комментарии / Алек сандр Дмитриевич 
Дуличенко.– Ужгород : Изд-во В. Па дяка, 2008. – 908 с. – 
Русин. мовою.

У книзі у вигляді коротких нарисів та зразків текстів впер-
ше представлена історія писеменності та літературної мови 
Карпатської Русі з XV до XX ст. Тексти взяті з першоджерел 
та розподілені у відповідності до дев’яти епох, а всередині їх – 
за жанрово-стилістичними ознаками. Книга містить вступну 
статтю. У прилогах: алфавітні системи, що використовувалися 
в Карпатській Русі, покажчики – іменний, періодики та книг, з 
яких подаються матеріали, а також факсиміле деяких карпато-
русинських видань.

232. Сабадош, І.B. Словник закарпатської говірки 
села Сокирниця Хустського району / І.В. Сабадош. – 
Ужгород : Ліра, 2008. – 480 с.

Словник уміщує понад 15,9 тисяч діалектних слів (не 
враховуючи переважної більшості фонетичних варіантів), 
записаних автором протягом останніх 20-25 років у говірці 
марамороського типу закарпатського діалекту. Більшість 
реєстрових слів супроводжується ілюстраціями із зв’язно-
го мовлення, а також прислів’ями, приказками, загадками, 
уривками з народних пісень та зразками інших видів усної 
народної творчості. До Словника додані діалектні тексти, 
записані в говірці села Сокирниця на магнітофонну стрічку в 
2004–2005 рр.

233. Туріс, І.Ю. Німецькі запозичення в угорських 
говірках Закарпатської області / Інгрід Юріївна Туріс ; 
М-во освіти і науки України, УжНУ, Каф. угор. мови. – Ужго-
род : Карпати, 2008. – 64 с. 

У виданні вперше проаналізовано німецькі запозичення в 
угорських говірках Закарпаття з погляду семантики, етимоло-
гії, словотвору, соціолінгвістики та лінгвогеографії. Зібраний 
лексичний фактичний матеріал містить значну інформацію про 
побут угорського населення Закарпатської області, його істо-
рію, взаємозв’язки з іншими угорськими, а також німецькими, 
українськими, румунськими, словацькими говірками краю. 
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РЕЛІГІЯ
234. Монич, О., диякон. Мараморошська святиня : 

нариси з історії Грушівського монастиря / Олександр Іва-
нович Монич ; під заг. ред. В. Бедя ; передм. проф.-ієрея 
О. Гука, проф.-прот. В. Бедя. – Ужгород : Патент, 2008. – 
256 с. : іл. – В надзаг. : Укр. Православна Церква, Ужгород. 
Укр. Богослов. Академія ім. св. Кирила і Мефодія, М-во 
освіти і науки України, Карпат. ун-т ім. А. Волошина, Держ. 
архів Закарпат. обл.

У пропонованому виданні викладено огляд історії одного з 
найдав ніших православних монастирів України на Закарпатті 
кінця XII – початку ХІІІ ст. Автор детально знайомить читача з 
архівними та науковими матеріалами стосовно історії Грушів-
ського монастиря.

Для студентів, докторантів, науковців духовних і гуманітар-
них вузів та широкого кола читачів, які цікавляться історичною 
спадщиною Православної Церкви на Закарпатті.

235. Мукачевский Свято-Николаевский православ-
ный монастырь : (краткий ист. очерк) / авт.-cост. М.М. По-
пович ; фото С. Гудака ; отв. за вып. Игумения Эпистимия. – 
Ужгород : Закарпаття, 2008. – 52 с. : іл. – Рос. мовою.

Видання містить широке коло ілюстративного матеріалу та 
короткий історичний нарис про заснування та подальшу долю 
Мукачівського Свято-Миколаївського православного монасти-
ря на Чернечій горі.

236. Пагиря, В. Архімандрит о. Василій Пронін / Ва-
силь Пагиря. – Мукачево : Карпат. вежа, 2008. – 80 с. : іл.

Виходець із Києва (родина у 1917 р. емігрувала до Руму-
нії), о. Василій закінчив ряд богословських закладів Європи 
і служив у різних приходах Закарпаття. З 1951 р. і до смерті 
був архімандритом Мукачівського монастиря на Чернечій горі. 
Він був відомий далеко за межами краю. Мав особливу пова-
гу серед духовних осіб, інтелігенції і простого люду. Видатний 
богослов, науковець, історик, майстер пензля залишив поміт-
ний слід в історії Закарпаття. Його життєдіяльності присвячена 
збірник статей В. Пагирі, які раніше публікувалися у періодич-
ній пресі.
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237. Хиксон, Г. От личной молитвы – к захвату го-
родов : увлекательное пособие по молитве устами одно-
го из организаторов крусейдов Рейнхарда Бонке / Гордон 
Хиксон ; пер. с англ.: В. Сергачова, А. Шамшура. – Ужго-
род : IBА, 2008. – 212 с. – Рос. мовою.

У книжці автор розкриває вражаючі принципи ду ховного 
наступу на темні сили, спираючись на Слово Боже. Його бага-
тий, яскравий життєвий досвід і явлення Божої слави є реаль-
ним підтвердженням цих істин.

238. Хланта, І. Копашнівський Свято-Іоанно-
Богословський жіночий монастир / Іван Васильович 
Хланта, Семен Юрійович Мельник. – Ужгород : Патент, 
2008. – 32 с. : іл.

Видання уперше знайомить широке коло читачів із Копаш-
нівським Свято-Іоанно-Богословським жіночим монастирем, 
побудованим 1936 p., зруйнованим комуністичним режимом 
1960 p., відновленим 1992 р. й заново побудованим протягом 
останніх років копашнівцями на свої пожертви і благодійні 
внески інших вірників.

БІБЛІОГРАФІЯ
239. Письменники Закарпаття – дітям : біобібліогр. 

реком. покажч. / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юна-
цтва ; упоряд.: Т.М. Вудмаска, Н.І. Кавунець ; відп за вип. 
В.Д. Чіка. – Вип. 2. – Ужгород, 2008. – 52 с. : іл.

Випуск 2-й рекомендаційного покажчика допомо же більше 
дізнатися про творчість письменників, адресовану дітям, яка 
хвилює нас і сьо годні, бо вчить усім людським чеснотам, лю-
бові до своєї Батьківщини, свого народу та поваги до інших 
народів.

Видання рекомендовано організаторам ди тячого читання, 
бібліотекарям, які працюють з дітьми, педагогам, читачам-
дітям та їх батькам.
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240. Закарпатські митці – лауреати Національної 
премії ім. Т.Г.Шев ченка : бібліогр. посіб. / Упр. культури 
Закар пат. обл. держ. адмін, ЗОУНБ, Інформ.-бібліогр. від. ; 
уклад.: О.А. Канюка, М.Б. Бадида ; упо рядкув. Л.О. Іль-
ченко ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Па-
дяка, 2008. – 256 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття: бібліогра-
фія).

 У бібліографічному покажчику вперше зібрано найповні-
шу бібліографію всіх лауреатів цієї премії – уродженців нашого 
краю, що представляють різні жанри мистецтва.  Бібліографія 
кожного з митців доповнена статтею про його життя і творчість .

Видання адресується краєзнавцям, культурологам, виклада-
чам та студентам гуманітарних і мистецтвознавчих спеціаль-
ностей, бібліотечним та культосвітнім працівникам.

241. Закарпаття на сторінках преси: Бібліогр. покажч. 
за ІV кв. 2007 р./ ЗОУНБ ; уклад.: Н.М. Вачиля, О.В. Ма-
линич, М.П. Самусь ; ви п. ред. Л.О. Іль ченко ; відп. за вип. 
Л.З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Па дяка, 2008. – 76 с.

242-245. Закарпаття на сторінках преси : бібліогр. по-
кажч. за 2008 р. / ЗОУНБ ; уклад. : О.В. Ма линич, М.П. Са-
мусь ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород, 2008.

І кв. – 88 с.
ІІ кв. – 88 с.
ІІІ кв. – 60 с.
ІV кв. – 93 с.
У чотирьох випусках бібліографічного покажчика представ-

лено бібліографічні описи газетно-журнальних статтей, що 
відо бра  жають наш край на сторінках обласних, районних, за-
гально державних видань протягом року. Описи систематизова-
но за галузями знань. Бібліогра фічні описи літе ратури мають 
суцільну нуме рацію, на яку поси лається довід ковий апарат, 
вміщений у кінці посібника за ІV-й квартал.

246. Качкан, В.А. Іван Хланта  : біобібліограф. покажч. / 
Володимир Атаназійович Качкан; ЗОУНБ, Наук. т-во 
ім.Шев ченка, Каф. українознавства Ів.-Франків. держ. 
мед. ун-ту. – Ужгород : Патент, 2008. – 458 с. : іл.

У покажчику зібрано творчий доробок кандидата філоло-
гічних наук, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча 
мистецтв України І. Хланти: окремі видання та рецензії на них, 
фольклористичні, літературознавчі, ми стецтвознавчі статті, 
опубліковані у періодичній пресі, тематичних збірниках, та лі-
тература про його життя і творчість.
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247. Книга Закарпаття : Анотований каталог видань 
2007 року : (З фондів Закарпатської обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки) / ЗОУНБ ; уклад. Л.О. Ільченко ; 
наук. ред. В.І. Падяк ; відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород : 
Вид-во В. Падяка, 2008. – 112 с. : іл.

Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу 
друковану продукцію, що протягом 2007 р. вийшли на Закар-
патті. До кожної анотації додається репродукція обкладинки 
анотованої книги. 

Каталог формується з надходжень до ЗОУНБ – центральної 
книгозбірні регіону – обов’язкового примірника видань.

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

248. Юрій Шкро бинець – поет, пере кладач = Jurij 
Skrobinec – a költő és műfordító : до 80-річчя від дня 
народж. = születése 80. évfordulójára : бібліогр. покажч. = 
bibliográfi ai mutató / Упр. культури Закарпат. обл. держ. ад-
мін., ЗОУНБ ; уклад. : М.Б. Бадида, Т.Г. Ба лаж, О.А. Каню-
ка, Є.Й. Слуцька. – Ужгород = Ungvár : Вид-во В. Па дяка 
= Pagyak Könyvkiadó, 2008. – 100 с. : іл. – Укр. та угор. 
мовами. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).

У бібліографічному покажчику зроблено першу спробу 
представити широким колам шанувальників літератури та 
фахівцям-літературознавцям найповнішу бібліографію твор-
чості видатного майстра перекладу, журналіста та автора ори-
гінальних віршів. Побудований за хронологічним принципом, 
покажчик включає бібліографічні описи з 1950 по 2008 р., у 
тому числі і публікацій, що вийшли посмертно. 

Бібліографічні джерела угорською мовою для зручності 
угорськомовних читачів подаються окремою частиною.

Серед допоміжних матеріалів: біографічна довідка та літе-
ратурознавче есе Василя Густі, а також іменний покажчик. 

Видання адресоване краєзнавцям, викладачам та студентам 
філологічних дисциплін, бібліотечним та культосвітнім праців-
никам, усім, хто цікавиться доробком та багатогранною осо-
бистістю цього майстра слова.
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БУКЛЕТИ  ТА  МАЛОТИРАЖНІ  ВИДАННЯ
249. Турак, А. Три кроки до щастя : педагог, художник, літератор [Об-

разотворчі матеріали] / Ангеліна Турак. – [Ужгород, 2008]. – 4 с. – Буклет .

250. Бібліотеки Закарпаття для дітей : цифри і факти : інформ. 
бюл. / ЗОДЮБ  ; автор і уклад. А.О. Фролова  ; відп. за вип. В.Д. Чіка. – 
Ужгород, 2008. – 53 с. : іл.

251. Великоберезнянський район : путівник, карта-схема [Карта]. – 
Ужгород: Краєвиди Карпат, 2008. + іл. + текст.

252. «Вікно в Америку» – ресурсно-інформаційний центр / ЗОУНБ ; 
відп. за вип. Л.З. Григаш. – Ужгород, 8 с. : іл. – Буклет.

253. VIII Міжнародний дитячо-юнацький музичний конкурс «Сріб-
ний дзвін» = VIII International art competition for children and youth 
«Sribny dzvin» [28 листопада – 7 грудня 2008 р.] : [програма].– Ужгород, 
2008. – 60 с. – Буклет.

254. Громаду села об’єднала бібліотека : (З досвіду роботи Мало-
копанської бібліотеки-філії Виноградівської РЦБС) / ЗОУНБ ; відп. за вип. 
Л.З. Григаш. – Ужгород, 2008. – 12 с. : іл. – Буклет.

255. Губаш, С. Воловеччина моя – духовності скарбниця : (звичаї, 
традиції та обряди Воловеччини, зібрані і відтворені нар. фольклорно-
етнограф. колективом «Верховинка», кер. Софія Губаш) / Софія Губаш. – 
Воловець, 2008. – 100 с. 

256. Дерев’яні церкви Закарпаття [Образотворчі матеріали] / вступ. 
сл. М. Папариги ; фото В. Ньорби. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. – 
Комплект із 15 міні-листівок.

257. Довідник закарпатських Інтернет-ресурсів / ЗОУНБ, Від. інформ.-
бібліограф. роботи, Інтернет-центр ; уклад. М.Б. Бадида, О.А. Канюка ; відп. 
за вил. Л.З. Григаш. – 2-е вид., допов., перероб. – Ужгород, 2008. – 84 с.

258. Закарпатський обласний державний український музично-
драматичний театр запрошує на вистави 63-го театрального сезону 
(2008–2009 рр.) / М-во культури і туризму України, Закарпат. обл. держ. 
адмін. – Ужгород, 2008. – 12 с. : іл. – Буклет.

259. Закарпаттурист : Travel with us! = Путешествуйте с нами! = По-
дорожуйте з нами!. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. – 24 с. : іл. – Бу-
клет. – Укр., англ. та рос. мовами.
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260. Закарпаття : Санаторії Срібної Землі [Образотворчі матеріа-
ли] / фото В. Ньорби. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. – Комплект із 
12 листівок.

261. Знав і казки, і життя... : до 100-річчя від дня народж. Петра 
Лінтура (1909–1969) : метод.-бібліогр. матеріали / матеріал підготува-
ли : Н.М. Вачиля, Н.О. Волошина, Є.Ю. Напуда ; відп. за вип. Л.З. Гри-
гаш ; Упр. культури облдержадмін., ЗОУНБ, Від. краєзн. л-ри. – Ужгород, 
2009. – 34 с.

262. Знаменні та пам’ятні дати Іршавщини на 2008 рік : інформ. 
листівка / Іршав. ЦРБ ; уклад. М.М. Матішинець. – [Іршава], 2008. – 8 с. 

262/а. Зразковий дитячий ансамбль «Джерельця Карпат» запро-
шує у « Країну дитячих мрій» / Закарпат. обл. рада профспілок, Обл. б. 
культури профспілок. – Ужгород: Ужгород. міська друк., 2008?. – 6 с. : 
іл. – Буклет.

263. Інтернет-центр: 5 років діяльності / ЗОУНБ ; відп. за вип. Л.З. Гри-
гаш. – Ужгород, 8 с. : іл. – Буклет.

264. Інформаційний день: Підтримка ЄС – Україні = Information 
Day on EU – Ukraine Co-jhtration : кат. проектів-учасників = catalogue of 
Participating Projects (Ужгород, 1 жовт. 2008) / УжНУ. – Ужгород, 2008. – 
20 с. – Укр. та англ. мовами.

265. Календар знаменних та пам’ятних дат Виноградівщини на 
2008 рік / Виноградів. ЦРБ ; уклад. Л.С. Вовканич. – Виноградів, 2008. – 
32 с. 

266. Карпатський біосферний заповідник = Carpathian Biosphere 
Rezerve / Ф.Д. Гамор, Ю.Ю. Беркела, В.В. Бундзяк, [та ін.]. – [Ужгород], 
2008. – 8 с. : іл. – Буклет. – Укр. та англ. мовами.

267. Карта туристичних маршрутів Закарпаття [Карта]. – Ужгород: 
Краєвиди Карпат, [2008?].

268. Каталог : Періодичні видання 2008 р. в бібліотеках м.Ужгорода 
[Таблиці] / [уклад.] Г.І. Місевра ; відп. за вип. Л.З. Григаш ; ЗОУНБ, Від. 
комплектування бібліотеч. фондів. – Ужгород, 2008. – 56 с.

269. Каталог = Catalogue : VII Ужгородська міжнародна туристич-
на виставка-ярмарок «Тур’євроцентр–Закарпаття 2008», 11-13 вересня  
2008 р., м. Ужгород = VII Uzhhorod international turist exhibition-fair 
«Toureurocenter–Transcarpathia 2008» , 11-13 September 2008, Uzhhorod. – 
Ужгород : Патент, 2008. – 80 с. 
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270. Ми йшли до тебе, перемого! : іст.-документ. посіб. / Волов. 
р-на б-ка для дорослих ; уклад. та відп. за вип. В. Шугаєва. – Воловець, 
2008. – 116 с.

271. «Молодь – за здоров’я» : Інтернет-ресурси / Виноградів. ЦРБ ; 
уклад. М.В. Марущак, відп. за вип. К.Г. Вашкеба. – Виноградів, 2008. – 16 с.

272. Мукачево = Mukachevo : Готелі. Ресторани. Кав’ярні = Hotels. 
Restaurants. Café [Текст].– 2008?. – 6 с. : іл. – Буклет.

273. Розвиток науки та науковий потенціал області : стат. зб. / 
Держ. комітет статистики України, Головне упр. статистики у Закарпат. 
обл. ; відп. за вип. В.Б. Фогаш. – Ужгород, 2008. – 52 с.

274. Син Карпат : (метод. –бібіліогр. матеріали до 85-річчя від дня 
народж. письм., краєзнавця Василя Васильовича Пагирі) / Мукачів. МЦБ 
ім. О.Духновича, сектор краєзнавч. л-ри ; підготувала Т.М. Туряниця, 
відп. за вип. О.А. Стадник. – Мукачево, 2008. – 24 с.

275. 7 природних чудес Закарпаття / Ф. Шандор, В. Ньорба. – Ужго-
род : Краєвиди Карпат, 2008. – 24 с. : іл. – Буклет.

276. Т.Г. Шевченко та закарпатські митці – лауреати Національної 
премії України / Закарпат. обл. худож. музей ім. Й. Бокшая, ЗОУНБ ; вступ. 
сл. Л. Біксей ; відп. за вип. О. Зайцев. – Ужгород, 2008. – 8 с. : іл. – Бук лет .

277. Ужгородський ДП ТОК Світанок : відпочинок, оздоровлення, 
туризм. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. – 20 с. : іл. – Буклет.

278. Художнє життя на Закарпатті ХІХ–1-ї пол. ХХ ст. (живо-
пис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво) : [вист. із 
фондів музею, 11 квіт.-8 черв. 2008 р.] / Закарпат. обл. худож. музей 
ім. Й. Бокшая ; вступ. сл. О. Приходько ; відп. за вип. О. Зайцев. –Ужго-
род : Шарк, 2007. – Буклет.

279. Honismereti naptár nevezetes és emlékezetes dátumokról / 
Nagyszőlősi Központi Járási Könyvtár ; уклад. Г.Й. Меланчук ; відп. за вип. 
К.Г. Вашкеба. – Nagyszőlős, 2008. – 20 o. – Угор. мовою.

280. Petőfi  Sándor a szabadságharc költője / Nagyszőlősi Központi 
Járási Könyvtár ; уклад. Г.Й. Меланчук ; відп. за вип. К.Г. Вашкеба. – 
Nagyszőlős, 2008. – 20 o. – Угор. мовою.

281. «Vidékünk híres szülöttei» / Nagyszőlősi Közpönti Járási Könyvtár ; 
уклад. : Г.Й. Меланчук ; відп. за вип. К.Г. Вашкеба. – Nagyszőlős, 2008. – 
20 o. – Угор. мовою.
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ВИДАННЯ ,  ЩО  ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
282. Бібліотечка позашкільника / Упр. освіти і науки Карпат. обл. 

держ. адмін., Закарпат. обл. еколого-натураліст. центр учнів. молоді ; 
редкол. : О.В. Геревич [та ін.]. – Вип. 9. – Ужгород : Вид-во О.Гаркуші, 
2008. – 64 с. : іл.

283-286. Культурологічні джерела : щокварт. вісн. / Закарпат. обл. 
центр нар. творчості ; упорядкув., підгот. текстів М. Офіцинської ; ред-
кол. : Ю. Глеба [та ін.].  – Ужгород, 2008. – № 1-4. – 48 с. : іл.

287. Науковий вісник студентів та аспірантів ЗакДУ : за матеріала-
мии наук.-практ. конф. студ. та аспірантів «Актуальні проблеми правової 
системи та держави», 13 травня 2008 р. / М-во освіти і науки України, 
ЗакДУ, Наук. т-во студ. та аспірантів; упорядкув. Р.В. Марчук. – 
Вип. 5 (08). – Ужгород, 2008. – 104 с.

288. Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Біоло-
гія / УжНУ ; голов. ред. В.І. Ні колайчук, ред. В.О. Чумак [та ін.]. – Вип. 22. – 
Ужгород : УжНУ, 2008. – 240 с.

289. Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Еко-
номіка / М-во освіти і науки ; УжНу ; редкол. : В.П. Мікловда [та ін.]. – 
Вип. 26. – Ужгород, 2008. – 200 с.

290. Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Історія 
/ М-во освіти і науки України, УжНУ, Іст. ф-т ; редкол. : М. Вегеш (голова) 
[та ін.]. – Вип. 20. – Ужгород : Говерла, 2008. – 308 с.

291. Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Історія 
/ М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад «УжНУ», іст ф-т. ; 
редкол. : М.М. Вегеш (голова редкол.), С.В. Віднянський, Д.Д. Данилюк 
[та ін.]. – Вип. 21. – Ужгород : Говерла, 2008. – 244 с.

292. Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Полі-
тологія. Соціологія. Філософія / М-во освіти і науки України, УжНУ, ф-т 
суспіл. наук ; редкол. І. Вовканич [та ін.]; відп. за вип. А. Ключкович. – 
Вип. 9. – Ужгород : Говерла, 2008. – 336 с.
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293. Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Фізи-
ка = Ser. : Physics / М-во освіти і науки України, УжНУ, редкол. : В. Різак 
[та ін.]. – Вип. 22. – Ужгород, 2008. – 136 с. 

294. Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Фізика 
= Ser. : Physics / М-во освіти і науки ; УжНу ; editorial board. : V. Rizak [та 
ін.] – Вип. 23. – Ужгород, 2008. – 119 с.

295. Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Філоло-
гія / М-во освіти і науки України, УжНУ ; редокл. : Ю.М. Бідзіля [та ін.]. – 
Вип. 18. – Ужгород : Говерла, 2008. – 184 с.

296. Руснацький світ : наук.-попул. зб. / Русин. наук.-освіт. т-во, Наук. 
центр русиністики; редкол. : М.І. Алмашій [та ін.]; упоряд.: М.П. Макара,  
М.І. Алмашій. – Вип. 4. – Ужгород, 2008. – 248 с.

297. Соціально-політичні студії : вісн. наук. думки студ. ф-ту суспіл. 
наук Ужгород. нац. ун-ту / редкол. : М. Вегеш [та ін.] ; відп. ред. М. То-
кар. – Вип. 1. – Ужгород, 2008. – 116 с.

298. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : (зб. 
наук. праць). Вип. 12 : Українська діалектна лексика як об’єкт словникар-
ства та лінгвогеографії : До 100-річчя М.А. Грицака / М-во освіти і науки 
України, УжНУ, НАН України, Ін-т укр. мови ; відп. ред. І.В. Сабадош. – 
Ужгород, 2008. – 230 с.

299. Carpatica-Карпатика / Ужгород. нац. ун-т, Ін-т карпатознавства ; 
редкол. М.М. Вегеш [та ін.]. – Вип. 37. – Ужгород, 2007. – 196 с.
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Додаток 3

ЛІТЕРАТУРА З КАРПАТОЗНАВСТВА, 
ЩО ВИЙШЛА ЗА МЕЖАМИ ОБЛАСТІ

300. Василь, П. Християнські місії св. Кирила і Ме-
фодія / Павло Василь ; відп. ред. П. Богдан. – Пряшів, 
2008. – 240 с. + Карти.

Недавні розвідки вносять нові погляди у вивчення жит-
тя та діяльності св. апостолів Кирила та Мефодія. Тому варті 
уваги порівняння та зіставлення як духовних, так і світських 
поглядів, які дають можливість ширше охарактеризувати й оці-
нити справді феноменальний талант і здібності цих видатних 
представників візантійської культури, глибину їх духовності, 
ученості, відданості своїй справі й жертвенності заради хрис-
тиянської релігії, науки, заради слов’ян, котрим вони віддали 
свої сили і знання. Пропонована книга приділяє увагу тим по-
діям, які означали початок виникнення ідеї створення нової 
слов’янської культури: походженню та життю солунських бра-
тів, подіям на Великій Моравії, які привели до виникнення са-
мої ідеї створення нового самостійного слов’янського письма, 
трьом посольствам великоморавського князя Ростислава, візан-
тійській місії до Херсонесу та Хозарії, створенню «глаголиці» 
та перекладам нею релігійних книг.

301. Веклюк, М. Угорская Русь – Русь у гор / Мирон 
Веклюк. – Приморско-Ахтарск, 2008. – 60 с.

Автор нарису – військовий та журналіст за професією, уро-
дженець Закарпаття, що нині проживає у Красноярському краї, 
присвятив свою працю історії рідної землі. У пропонованих 
нарисах, які є частиною його майбутньої книги про Підкарпат-
ську Русь, висвітлюються окремі періоди історії русинів. 

302. Гаврош, О. Пригоди тричі славного розбійника 
Пинті / Олександр Гаврош ; худож. М. Паленко. – Львів : 
Вид-во Старого Лева, 2008. – 280 с. : іл.

Видання побачило світ у новій серії львівського видавниц-
тва «Українська сила». Це серія захоплюючих і веселих книг 
про легендарних українців, сильних духом і тілом богатирів, 
героїв, силачів і навіть ... розбійників – якщо вони такі благо-
родні, оспівані у легендах і казках справедливі опришки, як 
тричі славний Григір Пинтя.
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303. Ділове Закарпаття 2008 : щоріч. телефон. до-
від. / кер. проекту Т. Лемещенко. – К. : Голден Пейджес 
Груп, 2008. – 396 с. – (Золоті сторінки України).

Видання окрім телефонів та адрес різних фірм, банків, 
установ, магазинів, ресторанів містить корисну інформацію 
про різні види послуг тощо. 

304. Закарпаття в етнополітичному вимірі = Tran-
scarpathia in etnopolitical dimension / НАН України, Ін-т 
політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса = I. Kuras 
institute of political and etnic studie of the nas of Ukraine ; 
авт. кол. : М. Панчук [та ін.] ; редкол. : Ю. Левенець [та 
ін.] ; ред. С. Носова. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 
682 с.

У монографії представлено результати комплексного до-
слідження етнополітичних та етноконфесійних процесів на За-
карпатті в історичній ретроспективі.

На великому фактичному матеріалі, в тому числі вперше 
залученому до наукового обігу, розкриваються зміст, характер 
та наслідки урядової політики різних державних утворень 
щодо етнічної сфери закарпатського регіону. Особлива увага 
звертається на сутність та перебіг етнополітичних процесів 
на Закарпатті у контексті загальних суспільних змін за часів 
радянського режиму та в умовах незалежної України.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів вузів, тих, 
хто цікавиться проблемами етнополітики та її регіональної 
специфіки.

305. Кобаль, Й. Ужгород відомий та невідомий / Йо-
сип Васильович Кобаль. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Світ, 
2008. – 196 с. : іл. 

Книга написана на основі відомих на сьогодні історичній 
науці археологічних, писемних, фольклорних джерел про пер-
лину українського Закарпаття, одне з най давніших і наймальов-
ничіших міст України Ужгород, про його оповиті романтични ми 
легендами вулиці, площі, будинки, пов’язані з іменами відомих 
українських і зарубіжних політиків, письменників, музикантів, 
художників. Докладно розповідаєть ся про історію формування 
своєрідних господарських, етнокультурних, релігійних тради-
цій міста, про більш ніж тисячолітню боротьбу закарпатських 
українців за збереження своєї національної ідентичності.

Для істориків, архітекторів, художників, студентів, усіх, хто 
цікавиться історією рідного краю.
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306. Малик, Г. Злочинці з паралельного світу / Га-
лина Малик; худож. С. Храпов. – Вінниця : Теза, 2008. – 
220 с. : іл. 

Знайти батьків – ось мрія головного героя оповіді. Знайти 
батьків, хай би де вони не були – навіть у Чорнобильській зоні. 
Знайти батьків крізь знайомство з друзями – псом Рексом і кру-
ком Гаєм, крізь втрату приятельки вівчарки Доллі, крізь зраду 
кота Рати, крізь розчарування, крізь життя упрого лодь, крізь 
переслідування Ацетонової банди...

Словом, він ладен стерпіти усе, доки шукає бать ків... 

307. Малильо, С. Надія : [поезії] / Софія Малильо. – 
Львів, 2008. – 348 с.

Автор – жінка складної долі. 22-річною була засуджена і без 
судового слідства відправлена на 10 років каторжних робіт на 
Колиму та в Іркутську область. Та й подальші події: реабіліта-
ція, продовження навчання у вузі, праця, повернення на рідне 
Закарпаття – не були легкими. Як визнає сама поетка, писати 
вірші по-справжньому вона розпочала на 64-у році життя і при-
йшла до читачів уже трьома книгами: «Іди і вір» (1994), «Воск-
ресіння пам’яті» (1999), вибрані поезії: «А душа її – жива» 
(2006, 2007). Нові поезії відображають широчінь світосприй-
няття авторки, від простих спостережень за природою, до до-
слідження різнобічних проявів почуттів людини та її діяльно-
сті, надії на краще та критики негативів сьогодення.

308. Німчук Василь Васильович : бібліогр. до 
75-річчя / упоряд. Ю.В. Осінчук ; вступ. ст. Н.В. Пуряєва ; 
НАН України, Бібліогр. вчених України. – К. : Видав. дім 
Д. Бураго, 2008. – 128 с. : іл.

У виданні висвітлено життєвий і творчий шлях знаного 
українського мовознавця члена-кореспондента НАН України, 
доктора фі лологічних наук, професора В.В. Німчука. Відобра-
жено найважливіші етапи його життя, викладено основні здо-
бутки в галузях україністики та славістики. Бібліографія міс-
тить повний перелік друкованих праць ученого. 

Для мовознавців і всіх, хто ціка виться історією української 
мови й українського мовознавства.
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309. Плїшкова, А. Русиньскый язык меджі двома 
конгресами : зборник рефератів з III. Меджінародного 
конгресу русиньского языка, Краків, 13.-16.9.2007 / Анна 
Плїшкова ; Світовый конгрес Русинів, Інштітут русиньско-
го языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові. – 
Пряшів, 2008. – 240 с. – Русин. мовою.

Книга є дослідженням активного процесу відродження ру-
синської мови у світі. Перша її частину – нариси з історії ви-
рішення мовного питання; друга – про функціонування русин-
ської мови у різних сферах діяльності у Словаччині.

310-310/а. Русинський дайджест 1939–1944. / мате-
ріали ушорив й спередслово написав Михаил Капраль  ; 
Катедра украинськуй й русинськуй філології Нїредьгазькуй 
Высшуй Школы. – Нїредьгаза, 2008. – Русин. мовою; титул 
подається  паралел. угор. мовою.

І. Наука : научнї й научно-популарнї тексты з новинок 
1939–1944 гг.  : Ириней Контратович, Гіадор Стрипськый, 
Федор Потушняк, Петро Миговк. – 200 с. – (Studia Ukraini-
ca ét Rusinica Nyíregyháziensia 23).

ІІ. Красноє писемство : тексти з новинок «Карпат-
ска Не д¤ля» и «Нед¤ля» : Федор Потушняк, Александр 
Маркуш, Иван Муканій, Юрій Станинець, Марія Кабалюк, 
Василь Фенич, Лука Демян, Андрій Ворон, Петро Миговк 
и др. – 240 с. – (Studia Ukrainica ét Rusinica Nyíregyházien-
sia 24).

Видання представляє невідомі або маловідомі зразки 
наукових праць та художніх творів періоду 1939-1944 рр. 
на Підкарпатській Русі. Максимально збережено графіку і 
орфографію текстів.

311. Русинськый ренесанс. Т. І : Антолоґія русинської 
поезії другої половкы XX сторочя / Столичное Русинськоє 
Меншиновоє Самоуправленіє ; редакція та спередслово 
М.А. Лявинец. – Будапешт, 2008. – 168 с. : іл.– Русин. 
мовою.

Антологія відкриває серію видань «Русинський ренесанс». 
До видання увійшли зразки русинської поезії другої половини 
ХХ ст., які вийшли у 10 державах: Америці, Хорватії, Канаді, 
Угорщині, Польщі (Лемківщина), Румунії, Сербії (Веєводина), 
Словаччині, Україні (Закарпаття), Чехії, де проживають та 
творять свою культуру русини.

Збірка відображає зародження та розвиток сучасної русин-
ської літературної мови у всьому різноманітті її варіантів.
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312. Прогулка по Закарпатью : путеводитель / 
И. Лильо, З. Лильо-Откович, А. Пограничный. – К. : Балтія-
Друк, 2008. – 240 с. : ил. – Рос. мовою.

Путівник пропонує знайомство із Закарпаттям – надзвичай-
но гостинним краєм, який славиться історичними пам’ятками, 
музеями, санаторно-курортними зонами та чудовою природою. 
З його допомогою можна здійснити захоплюючі прогулянки ву-
лицями Ужгорода, Мукачева, Берегова, Виноградова та інших 
населених пунктів області, музеями та національними парка-
ми, ознайомитись з унікальними архітектурними ансамблями 
та пам’ятниками; розповість він також про місцеві традиції.

313. Шерегій Юрій-Августин = Šeregij Jurij Auhus-
tín : зб. до сотої річниці = zborník k storočnici / упорядкув. 
К. Фірцакова = K. Fircáková. – Bratislava, 2008. – 80 с. + 
26 с. іл. – Слов. та укр. мовами.

Збірник, присвячений ювілею найвизначнішого театраль-
ного діяча Закарпаття Ю.-А. Шерегія – актора, режисера, 
драматурга, автора п’єс, лектора, публіциста, історика театру, 
організатора театрального життя, містить статті словацьких ав-
торів, котрі досліджують різні аспекти його творчих здобутків. 
У книзі представлено також значну кількість архівних фото, 
пов’язаних із особистим життям та творчістю ювілянта.

314. Школна хроника Чинадёва (1923–1937)  / зла-
див до печатаня и спередслово написав Др. Михаил Ка-
праль ; Будапештське Варошське Русинське Меншинове 
Самосправованя ; отвічає за вуданя Др. М. Лявинец. – 
Будапешт, 2008.– 78 с. : іл. – Русин. мовою; титул подається  
паралел. угор. мовою.

Книга є джерелом різнобічних фактів із життя однієї з 
підкарпатських шкіл першої половини ХХ ст., оскільки містить 
хроніку подій, шкільних програм, узагальненої інформації, 
фотографій про шкільне життя закарпатського с. Чинадієво.
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315. Krusko, S. Nezabudame = Не забуваємо / Ste-
fan Krusko. – Presov, 2008. – 120 s. : il. – Слов. та укр. 
мовами.

Книга присячена пам’яті людей, жителів міста Пряшева, тих 
хто спочивають на цвинтарі міста та околиць, жертвам війни, 
насилля, трагічних подій, голодомору – серед них і відомі люди 
з нашого краю. Представлено як оглядові статті, так і короткі 
відомості про осіб та копії документів.

316. Juryckiv, Š. Chmeľová : ľudia, roky, udalostí / 
Štefan Juryčkiv, Helena Brindová. – Presov ; Chmeľová, 
2008. – 304 s. : il. – Слов. мовою.

Книга присвячена історії та сучасності села Хмельова 
(Chmeľová), відомого раніше під назвою Комлоша (Komlo-
sa), нині Словаччина. Автори представляють досить об’ємну 
розповідь про русинське село у різних історичних та політичних 
подіях, що мали значний вплив на життя сельчан; про розвиток 
духовності, культури, спорту та інших сфер буття хмілівчан, а 
також про видатних односельців.
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Додаток 3

ВИДАННЯ  2007 РОКУ, 
ЩО  НАДІЙШЛИ  ДО  БІБЛІОТЕКИ 

ІЗ  ЗАПІЗНЕННЯМ
317. Актуальні теоретичні та клінічні аспекти фітотерапії : матері-

али міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 квіт. 2007) : до 15-річчя заснування 
н.-д. і-ту фітотерапії УжНУ / УжНУ, НДІ фітотерапії, Мед. ф-т, Ф-т після-
диплом. освіти, Слов. аграр. ун-т в Нітрі, Ін-т збереження біорізноманіття 
в Нітрі, Упр. охорони здоров’я Закарпат. ОДА, Сан. «Квітка полонини» ; 
редкол. О.М. Ганич [та ін.]. – Ужгород, 2007. – 246 с.

318. Андрусів, В. Серед зими верталися птахи : поезії. – Ужгород : 
Ліра, 2007. – 132 с.

319. Аржевітін, С. Релігія : історія верховинського села Колочава. 
Кн. 2 / Станіслав Аржевітін ; передм. М. Болдижара, Ю. Сливка, В. Мале-
та. – К. : Видав. дім «Букрек» ; Укр. письм., 2007. – 832 с. : іл. 

320. Бабидорич Михайло : епізоди життя / упорядкув. В. Бабидорич ; 
передм. В. Дрогальчука. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2007. – 342 с. : іл.

321. Банківське право України : навч. посіб. / Ю.М. Бисага, С.М. Сі-
дак, Е.Й. Гайніш, С.В. Сідак ; М-во освіти і науки України, УжНУ, Юрид. 
ф-т, Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Лі ра, 2007. – 422 с.

322. Бронтерюк, П.І. Державній службі охорони при УМВС Укра-
їни в Закарпатській області – 55 років : худож.-докум. оповіді, іст. ма-
теріали, фотодок. / Петро Іванович Бронтерюк ; передм. В.І. Чепака. – 
Ужгород : Ужгород. міська друк., 2007. – 136 с. + 24 с. вкл.

323. Виноград і виноградарство : практ. і навч. посіб. / В.О. Ходак 
[та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2007. – 408 с.

324. Виноградівщина на сторінках періодики : бібліограф. покажч. 
за І кв. 2007 р. / Виноградів. ЦРБ ; уклад. Л.С. Вовканич. – Виноградів, 
2007. – 35 с.

325. Висіцька, Т. Опришки : легенди і дійсність / Таміла Висіцька.– 
Ужгород : Ліра, 2007. – 312 с.
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326. Вісник Ужгородського книжкового Миколая, 2006 : зб. матері-
алів / відп. за вип. О.І. Долгош. – Ужгород, 2007. – 50 с. 
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Нидерле Л. 377
Никогосян С.  26
Ніколайчук В.І.  288
Німчук В.В.  308
Новак В.  191
Нодь З. 223
Носов С. 304
Ньорба В.  256, 260, 275, 

336, 408
Ньорба С.Ф.  95

О 
Олашин М.  16
Ольжич Олег  380
Онисько М.Ю.  87, 90, 94
Онисько П.П.  90
Онищук В.В.  98
Орлай І.С.  340
Орос В.М.  96
Орос О.  115
Осінчук Ю.В.  308
Осьмачка Т.  131
Офіцинська М.  283-286, 

352
Офіцинський Р.  27
Охотнік В.  61

П 
Пагиря В.В.  8, 9, 134, 

236, 381, 383
Падяк В.І.  144, 247
Паленко М.  302
Панчук М.  304
Панчук Н.М.  21, 189

Папарига М.  256
Патрус-Карпатський А.М.  

192
Пахомова С.  97
Пачовський В.  130, 382
Пеленка-Басараб С.М.  

383
Пеняк П.  377
Петечук В.М.96  
Петечук К.М.  96
Петрашко С.  228
Піддубний І.  59
Пінчук Ю.Б.  99, 100
Піпаш В.В.  28
Пітюлич М.І.  48, 101
Плїшкова А.  309
Повх Л.  335
Погоріляк Ю.Ю.  387
Пограничный А.  312
Поліха Л.  227
Поляк С.С.  388
Пономаренко Н.  345
Поп В.  136
Поп Д.І.  394
Поп І. 224
Попович Д.  136
Попович М.  198
Попович М.А.  19
Попович М.М.  235
Попович Я.О.  406
Попов О.  119
Попов С.  40
Потушняк Ф.М.  140, 310, 

310/а, 389
Приймич Л.  211
Приходько О.  119, 123, 

125, 278, 350, 379, 
421

Пришляк М.  200
Продан П.  193
о.Пронін В., архімандрит  

236
Пуряєв Н.В.  308

Р 
Рак П.  356
Ребрик Н.  109, 143, 145, 

211, 228
Ребрик О.  194
Рекіта В.  161
Різак В.  293, 373
Рішко М.В.  201, 392
Рогач В.А.  393
Рогач О.Я.  79
Родик К.  177
Родіна В.І.  46
Родіна Г.  177
Розкута Г.  195
Рошканюк А.  34
Рошко М.М.  137, 170, 177, 

189
Рубіш Ф.  35
Рудейчук В.В.  118, 361
Румянцев А.П.  369
Русанюк А.  189
Русин І.Ф.  87, 91

С 
Сабадош І.В.  232, 298, 

404
Сабов І.В.  64
Сабов Ф.  396
Савчин М.В.  397
Салаї Б.  196
Салига Т.  401
Самійленко В.  132
Самойлова Л.  197
Самусь М.П.  241-245
Свалявчик В.  398
Свида Л.  189
Світлик П.М.  228
Сембер О.  399
Сенько І.М. 133, 227, 229
Сергачов В.  237
Сивохоп В.І.  114
Сивохоп Я.М.  400
Сидор-Тібелінда О.  121
Симканець В.А.  102
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Сідак М.В.  82
Сідак С.В.  321
Сідак С.М.  321
Сіма Н.  421
Сірка Й.  29
Скунць Н.  199, 401
Скунць П.М.  146, 199, 

401
Сливка М.В.  90, 91, 94
Сливка М.В.  87, 90, 91, 

94
Сливка Ю.  319
Слуцька Є.Й.  248
Сможаник В.Ф.  118
Соляник Ю.  189
Сопко О.І.  402
Сорока С.  200
Софійчук С.  335
Стадник О.А.  274
Станинець Ю. 310/а
Станкевич-Волосянчук 

О.I.  104
Станкевич-Коваль К.І.  

104, 218
Стефаник В.  132
Стецюра І.К.  202, 203
Стрипськый Г.  310
Стус Д.  168, 177
Супрунюк І.  169
Сюсько М.І.  204

Т 
Тарахонич М.Ф.  105
Тебляшкіна Л.І.  360
Телепа В.С.  357
Теофіла, сестра 409
Тимко М.Л.  400
Тимофієва О.  171, 205, 

206
Тимчук Н.  189
Токар М.  12, 297
Токар П.  84
Толвай Р.  189
Томашович М.В.  83

Топольська М.  207
Торпої Й.  60
Трачук П.А.  367
Тріфан О.М.  388
Турак А.  208, 249
Туріс І.Ю.  233
Турок А.  125
Турок М.І.  209
Туряниця Т.М.  274, 386
Тюшко Б.С.  107, 108

У 
Українка Леся  132
Усенко P.M.  91, 94
Ухаль А.М.  201
Ухаль М.М.  78

Ф 
Фатула М.І.  54
Фегер М.Ф.  210
Федака Д.М.  192, 389
Федака П.М.  2, 30, 128
Федака П.П.  31
Федака С.  189
Федикович П.  198
Фединишинець В.С.  138, 

407
Федів Є.  8
Федоров О.  172
Федорук О.  120, 350
Федорченко В.К.  57
Фелдії, родина  57
Фенич В. 310/а
Ференц Н.  345
Фесенко В.Г.  211
Фечко-Каневська О.І. 109
Філіппов О.  32
Філіп Ф.  63
Фірцак І. (див. Кротон)  

59
Фірцакова К.  313
Фогаш В.Б.  273
Франко І.  57, 132, 212
Френко И.  149

Фролова А.О. 21, 250, 385
Фюшт М.  213

Х 
Халахан I.I.  88
Харута Ф.  59
Хеденског Я.  67
Хиксон Г.  237
Хланта І.В.  127, 210, 

226, 238, 246
Хмара І.М.  21
Ходак В.О.  323
Ходанич Л.  217
Ходанич П.М.  135, 214
Хоми, родина  35
Хорьков В.С.  216
Хоткевич Г.  132
Храпов С.  306
Хрипак Н.П.  87

Ч 
Чендей І.  133
Чепа В.І.  111
Чепак В.І.  322
Чепурнов В.О.  71
Черемшина Марко  132
Чернявський М.В. 46, 132
Черняк М.В. 132
Черняк Т.В. 50
Чечерський В.І.  74
Чикаленко Є.  18
Чіка В.Д.  239, 250, 385
Чопак В.Ю.  46
Чопик-Микунда І.  36
Чопик-Микунда С.  230
Чорі Ю.  407
Чумак В.О.  288

Ш 
Шамшура А.  237
Шандор Ф.  57, 275, 408
Шваб М.  189
Шевченко Т.Г.  24, 133, 

240, 246, 276
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Шенборн-Бухгейм Ф.-К.  
8

Шерегій А.А.  59
Шерегій Ю.-А.  313
Шеремет А.П.  85
Шипович Ю.  189
Шип Ю.  140, 215
Ширинян К.  26
Шкиря И.И.  216
Шкіря В.  139, 189, 217
Шкробинець Ю.  213, 

248
Шкумбатюк Р.С.  94
Шляхта О.С.  21
Шолтес З.  125
Шпеник О.  6
Штець М.  10
Шугаєва В.  270, 327
Шутєв І.  125

Э
Эпистимия, игумения  

235

Ю 
Юречко Г.  124
Юсип-Якимович Ю.В.  410

Я 
Ярема В.І.  71, 82
Ясінська Т.  128
Ясінський Є.  128
Яхвак Б.  328
Яцков М.М.  65, 70, 391

* *  *

А
Ády E.  411

B 
Bagu B.  110
Balla L.  219

Bartha G.  220
Barzsó T.  418
Brindová H.  316
Buksarová O.  4

D 
Deák F.  110
Demetr A.  4
Dupka Gy.  3
Džoganík J.  97

F 
Fircáková K.  313
Franko I.  212
Fuchs A.  3
Füst M.  213

I 
Ivaskovics J.  413

J 
Jakubiková A.  4
Juryckiv Š.  316

K 
Király B.L.  414
Kontratovych E.  350
Kovach A.  123
Kovács G.  221
Kuras I.  304
Krusko S.  315
Kuzma B.  120

L 
Lalič B.  61
Latko I.  4, 5
Lengyel J.  222
Lichtejová T.  182
Lusztig K.  415

M 
Mandrik E.  416
Marcsenko O.  62

Martin  61
Mykyta V.  121

N 
Nagy Z.M.  223

O 
Okhotnik V.  61

P 
Pachomivá S.  97
Pap I.  224
Pavlyshin V.  421
Petőfi  S. 280
Pilipkó E.  417
Popov S.  40

R 
Rizak V.  294

S 
Sebestyén Gy.  419
Šeregij J.A.  313
Šikula V.  61
Skrobinec J.  213, 248
Szalai B.  196, 420

V
Vargáné Katona M.  423

T 
Turák A.  418
Turok A.  125

W 
Weinrauch K.  422

Z 
Zubánics L.  3, 33, 423
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В
В горах Гиндукуша 216
В гостях у зірок 196
Великоберезнянський район 251
Верхнє Потисся в давнину 23
Веселкова математика 99
Веселкові розповіді 100
Вечірні рефлексії 141
Вибрані твори (Франко, І.) 212
Вивчення історії рідного краю в школі 

105
Вивчення творчості Василя Пагирі на 

уро ках української мови та літерату-
ри 383

Видіння Зрячої Води, або ж Дурний Іван 
стріляє, а Бог кулі направляє 346

Виклик сатанинській імперії зла 393
Виноград і виноградарство 323
Виноградівщина на сторінках періоди-

ки 324
Висоти вічних журавлів 205
Ви чули про гнома? 165
Від А до Я світ бачу Я 167
Від гасниці до рампи 129
Відгомін трагедії 148
Відлуння жахливої трагедії 15
Від пісні до жарту 345
«Вікно в Америку» – ресурсно-інформа-

цій ний центр 252
Вісім місяців шизофренії 355
Вісник Ужгородського книжкового Ми-

колая, 2006 326
Водограй 95
Волейбол Закарпаття 388
Воловеччина в іменах 327
Воловеччина моя – духов ності скарбни-

ця 255
Володимир Микита 121
Восени всі сосни плачуть 146

А
А 4 194
Автопортрет 213
Агропромислове виробництво регіо-

ну в умовах ринкових трансформа-
цій 47

Азбука поводження з твердими побуто-
вими відходами 104

Академік Отто Шпеник 6
Актуальні аспекти реалізації євроінте-

граційних прагнень України 72
Актуальні питання цивільного та тру-

дового законодавства України 73
Актуальні теоретичні та клінічні аспек-

ти фітотерапії 317
Але 143
Архімандрит о. Василій Пронін 236
Аукціон зубочисток 333
Афганистан 216

Б
Бабидорич Михайло 320
Банківське право України 321
Безпека життєдіяльності 92
Безпека закарпатської землі – у надій-

них руках 63
Бібліотеки Закарпаття для дітей 250
Бібліотечка позашкільника 282
Біле і чорне 158
Білоє & чорноє 158
Біоорганічна хімія 87
Благодійництво як пріоритетна фор-

ма некомерційної господарської ді-
яльності 71

Богатирська естафета Закарпаття 59
Бокшай Йосип 119
Борис Кузьма 120
Букет синіх волошок  202
Бытъ и культура древнихъ славянъ 377

АЛФАВІТНИЙ  ПОКАЖЧИК  НАЗВ  ВИДАНЬ*

*Цифра після назви видання вказує на номер позиції.
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VIII Міжнародний дитячо-юнацький му-
зичний конкурс «Срібний дзвін» 253

Г
Голоси 162
Голуба далечінь 192
Громаду села об’єднала бібліотека 254
Грушівський монастир і початки книго-

друкування в Європі 115

Д
Денні метелики (Lepido ptera, Rhopaloce-

ra) заплавних екосистем Закарпаття 
40

Дерев’яна храмова архітектура Закар-
паття 398

Дерев’яні церкви Закарпаття 256
Державній службі охорони при УМВС 

України в Закарпатській області – 
55 років 322

…Дивосвіт наших пращурів… 328
Ділове Закарпаття 2008 303
Днесь час такый... 187
Довідник державних послуг 65
Довідник закарпатських Інтернет-ре-

сур сів 257
Довкілля і здоров’я людини 56
Домбоківський монастир 364
Дорога до слави 150
Душа Мукачева 7

Е
Ейфорія 156
Екзотична абетка-розмальовка 163
Економічна теорія 101
Електричні вимірювання 86

Є
Євген Чикаленко 18
Європейська безпека і Україна 69
Європейська та євроатлантична інте-

грація України 77
Єднаймося, солодкі! 53

Ж
«Життя як казка» 139
Журавка  230

З
Забруднювачі та їх впливи на екологіч-

но вразливі екосистеми Верхнього 
Потисся 37

Закарпатський обласний державний ук-
раїнський музично-драматичний те-
атр запрошує на вистави 63-го теат-
рального сезону (2008–2009 рр.) 258

Закарпатський обласний художній му-
зей ім. Й. Бокшая 112

Закарпатські втікачі в СРСР 1939–1941 
19

Закарпатські митці – лауреати Націо-
нальної премії ім. Т.Г.Шевченка 240

Закарпаттурист  259
Закарпаття в етнополітичному вимірі 

304
Закарпаття: на зламі епох 25
Закарпаття на сторінках преси 241-245
Закарпаття : Санаторії Срібної Землі 260
Закарпаття туристичне 338
Закарпаття : Хто є хто 339
Закордонне українство 66
Закоханий в красу 125
Закувала зозулиця 331
Захворювання нервової системи 52
Збереження та відродження історико-

духовної, культурної, спадщини гу-
цулів, бойків, лемків Закарпаття 114

Збірник завдань з курсу «Органічна хі-
мія» 90

Збірник ситуаційних завдань з фарма-
цевтичної хімії 91

Звезда над обрывом 185
З глибини віків 336
Зелене сонце 152
Земля, наближена до неба 38
Злобным аллюром пропорота ночь. Кн. 

3-5 186, 358, 359
Злочинці з паралельного світу 306
Знав і казки, і життя... 261
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Знаменні та пам’ятні дати Іршавщини 
на 2008 рік 262

Зоряне надвечір’я 387
З-під Бескидів – у світ 347
Зразковий дитячий ансамбль «Дже-

рельця Карпат» запрошує у « Краї-
ну дитячих мрій» 262/а

І
Іван Семенович Орлай 340
Іван Хланта  246
Іди, іди, Дощику... 200
«І запах хліба, й смак води...» 209
Інтерлялька 2007 342
Інформаційний день 264
Інтернет-центр 263
Історичний аспект двомовности в укра-

їнській літературі XIX ст. 29
Історичні студії 20
Історичні студії 343
Історія етноґрафічного вивчення Закар-

паття в українській крайовій періоди-
ці другої половини XIX – першої по-
ловини XX ст. 31

Історія і культура села Теребля 36
Історія села Тернова 34

К
Казки і безпека дітей 169
Казки Карпат про тварин 226
Календар знаменних та пам’ятних дат 

Виноградівщини на 2007 рік 344
Календар знаменних та пам’ятних дат 

Виноградівщини на 2008 рік 265
Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 

2009 рік 1
Календар «Просвіти» на 2008 рік 2
Календар «Просвіти» на 2008 рік 2
Карпатська кантилена 124
Карпатська Україна в контексті україн-

ського державотворення 12
Карпатська Україна – героїчна сторін-

ка історії нашої держави 21
Карпатський біосферний заповідник 266

Карпатський регіон та його роль у за-
безпеченні безпеки і співробітництва 
в Європі 67

Карта туристичних маршрутів Закар-
паття 267

Каталог,  268, 269
Клінічна фітотерапія 54
Книга Закарпаття : Анотований ката-

лог видань 2007 року 247
Книга Скорботи України 22
Книжка як жінка 177
Конспект 348
Конституційно-процесуальне пра-

во України 74
Контратович Ернест 350
Контрольно-практичні роботи з мате-

матики 96
Концепція комплексного використання 

біомаси у Закарпатті 46
Копашнівський Свято-Іоанно-Бого слов-

ський жіночий монастир 238
Корзо 170
Країна Романія 172
«Куди піти вчитися?» 351
Культурологічні джерела 283-286, 352
Курс фармакології 55
Кущ білого бузку 164

Л
Латинсько-український та українсько-

латинський словник юридичної фра-
зеології 78

Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та 
культурні 349

Літературознавчі та фольклорознавчі 
пра ці 133

Лотоси і лотоки 178
Лояльність 207
Люби і знай свій рідний край 400
Люби меня, убей меня 147
Любімо неньку Україну – вона того вар-

та! 396
Любов, омита кров’ю 203
Лялька 183
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М
Майстер Нехай 217
Майстри закарпатської сценографії 

ХХ сто  річчя 337
Мараморошська святиня 234
Мармалада 166
«Мене веде поклик пізнання...» 134
Ми йшли до тебе, перемого! 270
Мистецтво етносів Закарпаття 361
Мистецтво шрифту 402
Міжгірщина – край краси і туризму 58
Між ілюзією і реальністю 123
Між Карпатами і Татрами 189
Міжнародний науковий вісник 93
Міжнародний науковий вісник 362
Міжнародний науковий вісник 363
Мій рідний край – моя земля 39
Мій сад 389
Многії літа. Благії літа 334
Модель доброго управління для грома-

ди 70
Моє життя – вишитий рушник 210
Молитва душі 151
Молодість комсомольська моя 179
«Молодь – за здоров’я» 271
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Невичерпна скарбниця людських свя-

тинь 111
Невтоленність 206
Не забуваємо 315
Не помру, доки не напишу бестселер 

«Ста рий і гори» 138
Нижній Земплін – Закарпатська Украї-

на 376
Німецькі запозичення в угорських го-
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Село під Бескидом 381
Серед зими верталися птахи 318
Серпантини 204
Серце солдата 329
Син Карпат 274
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патців 16
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Угорская Русь – Русь у гор 301
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Volodymyr Pavlyshin 421
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