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Книга  Закарпаття  у  2010 році

Щорічник «Книга Закарпаття», що вже удев’яте подає кар-
тину видавничого процесу нашого краю, цього разу підтвер-
джує, по-перше, певну стабільність цього процесу, по-друге, 
деякі ознаки профілювання наявних видавництв, а, по-третє, 
характерне зараз для всієї України зниження темпів книгови-
давання, навіть у порівнянні з минулим роком.

Помітна тенденція останніх років – зростання частки на-
укових та науково-популярних видань з різних галузей знань, 
книг краєзнавчого характеру.

Видання фіксує також відрадну для області тенденцію – 
постійне зростання кількості книг закарпатських авторів, ви-
даних за межами області.

Нерозв’язаними залишаються проблеми минулих років – 
невідповідність кількості нових книг кількості потенційних 
читачів з числа національних груп, що компактно проживають 
у Закарпатті, особливо румунського населення. 

У цілому матеріали анотованого каталогу відображають ті 
ж тенденції та проблеми, котрі характерні для загального стану 
видавничої справи в Україні – відсутність довгострокових пла-
нів та обігових коштів у видавництвах, а звідси – низька якість 
окремих видань, малотиражність тощо.

Відрадно, що з року в рік зменшується кількість книг, що 
надійшли до бібліотеки із запізненням. Це свідчить про те, що 
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анотований каталог набув авторитету як джерело об’єктивної ін-
формації про нові видання.

Як і раніше, «Книга Закарпаття» містить і довідковий апа-
рат – іменний покажчик та алфавітний покажчик назв творів, що 
значно полегшує пошук потрібної інформації.
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ОБЛАСТЬ  У  ЦІЛОМУ 
1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2011 рік : 

реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас. універс. наук. 
б-ка, Від. краєзнав. л-ри ; Інформ.-бібліогр. від. ; уклад. : 
 Н. М. Вачиля,  О. В. Малинич,  Г. В. Бобонич,  І. М. Горват ; 
відп. за вип.  Л. З. Григаш ;  випуск. ред.  Л. О. Ільченко. – 
Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 460 с.

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у 
перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2011 році. Основу 
календаря складають грунтовні наукові розвідки про визначних 
діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окре-
мим розділом подано календар знаменних дат, які в 2011 р. від-
значатиме громадськість світу та України.

Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані 
не лише в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культ-
освітніх установах, навчальних закладах тощо.

2. Náš kalendár – 2010 / šefredaktor  I. Latko. – Užho rod, 
2010. – 102 s. : il. – Чес. та укр. мовами.

Ужгородська спілка чеської культури та Клуб  Т. Ґ. Масарика 
пропонують читачам ознайомитись з інформацією про період 
входження нашого краю до складу Чехословаччини. Видан-
ня вміщує публікації творів чеських письменників, істориків, 
життя яких було тісно пов’язане із Закарпаттям.

3. Ділове Закарпаття 2010 : щоріч. телефон. довід. – 
Ужгород, 2010. – 384 с. – (Золоті сторінки України).

Видання окрім телефонів та адрес різних фірм, банків, уста-
нов, магазинів, ресторанів тощо містить оновлену корисну ін-
формацію про різні види послуг. 

ВИДАТНІ  ДІЯЧІ  КРАЮ 
4.  Копинець, Д. Від Буштина до вершин їхньої 

сла ви : люди із світовим іменем : док. біограф. нариси / 
Дмитро Копинець. – Буштино, 2010. – 192 с. : іл.

У книзі вміщено дев’ять біографічних нарисів про життя та 
діяльність видатних буштинців, які працювали і працюють у 
різних галузях науки, медицини, спорту та освіти. І хоча деякі 
з них і не народилися в Буштині, та проте вони довгий час пра-
цювали у селищі, вчилися або своєю працею внесли великий 
духов ний вклад не лише у життя односельців, але й у світову 
нау ку.
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ІСТОРІЯ .  ЕТНОГРАФІЯ 
5.  Балега, Ю. І. Політичне русинство, або Фен цико-

бродіївські привиди на Закарпатті / Юрій Іванович Ба-
лега. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 248 с.

У книзі автор виклав свої погляди щодо політичного руху, 
який у певних колах носить назву – “політичне русинство”. Ав-
тор прослідковує ґенезу цього руху та його сучасний стан.

6.  Данилюк, Д. Д. Кафедра історії України УжНУ / 
Д. Д. Данилюк,  В. В. Міщанин ; М-во освіти і науки Украї-
ни, Держ. вищий навч. заклад “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. 
історії України. – Ужгород : Інформ.-вид. центр. ЗІППО, 
2010. – 125 с. – Бібліогр. : с. 76-105.

Кафедра історії України Ужгородського державного універ-
ситету була відкрита у 1990 р. Видання висвітлює процес ста-
новлення кафедри, діяльність відомих науковців та викладачів 
кафедри, формування навчального процесу. Особливу цінність 
книзі додає представлена значна бібліографія матеріалів та до-
кументів.

7.  Делеган, М. В. История Мукачевского замка : (в до-
кументах) : науч.-попул. ист.-краевед. очерк / Михаил Василье-
вич Делеган, Алексей Игоревич  Филиппов. – Ужгород : Полі-
графцентр “Ліра”, 2010. – 128 с. : іл. – Рос. мовою.

На південно-західній околиці Мукачева гостроверху гору 
вінчає овіяний легендами і бойовою славою Мукачівський за-
мок. Він є пам’яткою архітектури XIV–XVIII ст. всеукраїнсько-
го значення.

Пропонована книга висвітлює події героїчної та трагічної іс-
торичної минувшини заснування та існування замку.

8.  Довганич, О. Коли історія як незагойна ра-
на… / Омелян Дмитрович Довганич. – Ужгород : Ґражда, 
2010. – 384 с. : іл.

Спогади О. Довганича – особливо цінні своєю документаль-
ністю. Він належить до того покоління краян, яке вступило в 
життя у міжвоєнний період, пережило розпад чехословацької 
держави, відчуло національне піднесення за Карпатської Укра-
їни, терпіло шість років окупації краю Угорщиною та майже 
півстоліття радянської влади, з ентузіазмом зустріло здобуття 
Україною незалежності. 

Історичні особи, події та явища автор характеризує з науко-
вих позицій, відкидаючи практику очорнення, паплюження та 
перекручування.
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9.  Елинек, Й. А. Карпатская диаспора : Евреи Под-
карпатской Руси и Мукачева (1848–1948) / Йешаягу 
А. Елинек ; пер. с англ.  М. Егорченко,  С. Гурбича,  Э. Грин-
берга, при участии  С. Беленького,  О. Клименко ; фото-
материалы и карты П. Р.  Магочия ; ред. рус. текста  В. Па-
дяк. – Ужгород : Изд-во В. Падяка,  2010. – 498 с. : [в т. ч.] 
32 с. фото. + ХХІІ с. – Рос. мовою.

Книга з історії єврейської громади історичної Підкарпат-
ської Русі (нині Закарпатська область України і суміжні ру-
синські етнічні території – у складі Словаччини, Угорщини і 
Румунії) вперше була видана на івриті (“Ha-golah le-raglei ha-
karpatim, yehude Karpato-Rus’ u-Mukacevo, 1848–1948”, Тель-
Авів, 2003) дослідним центром Гольдштейн Горен-Діаспора 
Тель-Авівського університету.

10. Енциклопедія історії і культури карпатсь ких 
русинів / уклад. :  П. Р. Маґочій,  І. Поп ; заг. ред. П. Р. Ма-
ґочія ; пер. з англ. мови Н.  Кушко ; ред. укр. вид. В.  Па-
дяк ; карти П. Р. Маґочія ; вип. ред. Л.  Ільченко. – Ужго-
род : Вид-во В. Падяка, 2010. – 856 с. + ХХХІІ с. : іл., у т. ч. 
32 кольор. вклейки + карти.

Дане видання є першою енциклопедією (англійською мовою  
вийшла у 2002, 2005 рр.), присвяченою історичному минулому 
та культурі карпаторусинів усіх країн, де вони мешкають. 

Україномовне видання містить понад 1100 гасел, 13 кольо-
рових карт, понад 1100 чорно-білих та кольорових ілюстрацій, 
унікальні архівні фотографії, які друкуються вперше, репро-
дукції картин майстрів Підкарпатської школи мистецтва

11. Карпатська Україна : документи і матеріали. Хро-
ніка подій. Персоналії : у 2-х т. Т. 2 : Карпатська Україна : 
Хроніка подій. Персоналії / упорядкув.  С. Д. Федака ; пе-
редм. :  О. М. Корсуна,  О. М. Пагірі ; ред. кол. :  І. І. Качур 
[та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2010. – 776 с.

Книга про один із найзагадковіших феноменів українсько-
го державотворення – Карпатську Україну, в якій всебічно 
представлені труди і дні її формування, розбудови та руйнації 
за умов терористичних актів двох великих європейських дер-
жав – Угорщини й Польщі (1938–1939), окупації гортіївською 
Угорщиною за згодою гітлерівської Німеччини (1939–1944) та 
входження до складу радянської держави (1944–1946), йде до 
читача вперше. У другому томі вміщено хроніку подій Карпат-
ської України.
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12. Книга Скорботи України. Закарпатська область. 
Т. 8 (Додатковий) : Міста обласного підпорядкування : 
Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст, Чоп. Райони : Бе-
регівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Во-
ловецький / голов. редкол. іст.-меморіал. серіалу “Книги 
пам’яті України” :  І. О. Герасимов [та ін.] ; облас. редкол 
“Книги пам’яті України” :  О. Д. Довганич [та ін.]. – Ужго-
род : Карпати, 2010. – 576 с.

У виданні увічнено пам’ять громадян, які загинули у роки 
Другої світової війни від рук угорських і німецьких окупантів, 
а також унаслідок бойових дій, інших подій та акцій, пов’язаних 
з війною і фашистською окупацією. До восьмого (додаткового) 
тому занесено імена загиблих (пропалих безвісти) уродженців 
(мешканців) міст обласного підпорядкування : Ужгород, Берего-
во, Мукачево, Хуст і Чоп ; Берегівського, Великоберезнянського, 
Виноградівського та Воловецького районів.

13.  Коршинський, І. Ю. Сторінки життя : мої гула-
гівські, лікарські, депутатські та громадські університети 
у спогадах, роздумах, бувальщинах, листах та публіка-
ціях / Іван Юрійович Коршинський ; передм.  О. Довгани-
ча. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 416 с. : іл.

Відомий лікар-хірург, кандидат медичних наук, доцент Уж-
го родського національного університету, заслужений лікар 
України, народний депутат України II скликання, багаторічний 
в’язень сталінсько-беріївських концтаборів-гулагів, керівник 
Закарпатської крайової організації політв’язнів і репресованих 
І. Коршинський ще юнаком брав активну участь у підпільному 
русі опору більшовицькому тоталітаризму. У другій половині 
40-х – першій 50-х років зазнав нелюдських знущань та поневі-
рянь за свої політичні погляди. Однак попри все вистояв. Про-
житому і пережитому й присвячена ця його книга.

14.  Мариконь, Б. Геральдика Закарпаття : герби і 
печатки міст, сіл та селищ / Богдан Мариконь, Володи-
мир  Ньорба ; худож. оформ. Б.  Васильєва-Сазанова. – 
Ужгород : Краєвиди Карпат, 2010. – 96 c.

Видання є спробою авторів узагальнити наявні сфрагістичні 
пам’ятки, ґрунтовніше зазирнути в історичне минуле населе-
них пунктів нашого краю. 

Видання містить понад 200 зображень гербів, їх реконструк-
цій або печаток. Представлений матеріал розкриває традиції 
самоорганізації громад нашого краю ще у ХІVст. Високий рі-
вень розвитку знаменує їх суверенний статус, підтвердженням 
якого є надання прав і використання власних гербів і печаток.



9

15.  Федака, С. Д. Стратегічні і фронтові операції 
Великої Вітчизняної Війни на території України / Сер-
гій Дмитрович Федака. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра” 
2010. – 240 с.

У монографії розглянуто перебіг бойових операцій радян-
ських військ на теренах України 1941–1944 рр. Проаналізовано 
цілі та засоби здійснення операцій, процеси підготовки і роз-
гортання бойових дій, особливу увагу звернуто на співвідно-
шення сил, коригування планів у ході операції, досягнення і 
прорахунки воєначальників. Виклад матеріалу ґрунтується на 
спогадах радянських і гітлерівських воєначальників, а також на 
документальних матеріалах. Книжка створює цілісну картину 
бойових дій на українському відтинку радянсько-німецького 
фронту впродовж усіх трьох із половиною років.

Розрахована на учнів, студентів, усіх, хто цікавиться вій-
ськовою історією.

16.  Федака, С. Д. Ужгород крізь віки : нариси з іс-
торії Ужгорода / Сергій Федака. – Ужгород : Патент, 
2010. – 296 с. : іл.

У книзі відтворено найбільш яскраві етапи історії Ужгорода, 
подано портрети окремих видатних городян, нариси про площі, 
вулиці і парки міста; розглянуто дискусійні питання про генезис 
міста, його роль в угорсько-руських взаєминах, подальше зна-
чення як важливого прикордонного пункту ; прослідковано чис-
ленні перипетії історії XX століття, коли в Ужгороді змінилося 
шість державно-політичних режимів; показано особливості су-
часної історії Ужгорода, триваючі соціокультурні процеси. 

17.  Bagu, B. Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ság harc Kárpátalján / Balázs Bagu. – Ungvár-Bp. : Intermix 
Kiadó, 2010. – 180 o. : il. – Kárpátaljai Magyar Könyvek 198. – 
Угор. мовою.

Нова книга відомого не лише на Закарпатті краєзнавця, 
фольклориста, педагога із Берегівщини Балажа  Багу описує по-
дії визвольної революції 1848–1949 рр. у нашому краї з вико-
ристанням нових досліджень та вивчення архівних матеріалів.

18. “Verecke hìres útján jöttem én...” / összeállìtotta 
 L. Zubánics. – Ungvár-Bp. : Intermix Kiadó, 2010. – 140 o. – 
Kárpátaljai Magyar Könyvek 201. – Угор. мовою.

Літературний збірник, присвячений пам’яті Андраша Ш.  Бе-
недека, містить краєзнавчі та літературні матеріали, що охоп-
люють практично всю тисячолітню історію Угорщини.
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Історія  міст  і  сіл  краю 
19.  Чопик-Микунда, С. Книга пам’яті села Тереб ля / 

Степан Чопик-Микунда, Іван  Чопик-Микунда. – Мукаче-
во : Карпат. вежа, 2010. – 124 с. : іл.

Війна. Скільки трагедій і смерті принесли важкі 1939–
1945 рр. Багато вже описано подій із тих років, але рани війни 
дають про себе знати і по сьогоднішній день. 

У книзі зібрані біографічні дані учасників Другої світової 
війни із с. Теребля Тячівського р-ну, які власним життя вибо-
рювали свободу і перемогу над ворогом.

Генеалогія
20.  Самойлович, О. Г. Связь времен / Олег Григо-

рьевич Самойлович. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 
2010. – 244 с. : іл. – Рос. мовою.

Автор кількох книг, присвячених, в основному, подіям ВВВ, 
звертається у новій праці до історії свого роду та висвітлює 
життя своїх предків на тлі сучасних їм історичних подій.

21.  Свида-Панько, М. Родовідними стежками : спо-
гади та оповіді про родину  Свидів із с. Пацканьово Ужго-
род. р-ну Закарпат. обл. / Марія Свида-Панько. – Ужго-
род : Ужгород. міська друк., 2010. – 112 с. + 32 с. вкл.

Книга знайомить читача з відомим родом Свидів із села 
Пацканьово Ужгородського району Закарпатської області, із 
трудовими та творчими здобутками й досягненнями його пред-
ставників.
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Етнографія 
22.  Braun, L. =  Браун, Л. Magyar anyanyelvű cigá-

nyok = Угорськомовні цигани/роми Закарпаття / romák 
Kárpátalján / László Braun, István  Csernicskó,  József Molnár 
= Л. Браун,  С. Черничко,  Й. Молнар. – Ungvár : PoliPrint 
Kft., 2010. – 120 o. – Угор. мовою.

Цигани (роми) внаслідок демографічних чинників скла-
дають усе більшу частку населення як на Закарпатті, так і по 
Україні та в усьому центральноєвропейському регіоні. Значна 
частина закарпатських ромів у якості рідної мови користують-
ся угорською. У виданні розкриті основні особливості згаданої 
етнічної групи на Закарпатті, в т. ч., їх справжня кількість, роз-
селення, освітні умови, ставлення до них представників інших 
національностей, наявність цільових програм в окремих гро-
мадських організаціях щодо соціальної інтеграції ромського 
населення. 

Рекомендовано для спеціалістів-етнографів, географів, мо-
вознавців,  суспільствознавців, політиків, а також для широко-
го кола читачів.

23.  Kožmínová, A. Podkarpatská Rus : práce A život 
lidu po stránce kulturní, hospodářské a národopisné / Amálie 
Kožmínová. – Факс. вид. : Administrace : KARL ĹN, Rokyca-
nova Čís. 5. – Vydavatel : Dr. R. Kobosil, 1922. – Ужгород : 
2010. – 128 с. : іл. + ноти + карта. – Чес. мовою.

Унікальне видання чеської письменниці Амалії  Кожмінової 
зосереджує увагу на традиціях, культурі, віруваннях, умовах 
життя та побуті русинів Підкарпатської Русі. Тексти збагачені 
оригінальними фотографіями, малюнками та графічними зо-
браженнями. 
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ПРИРОДА  І  ПРИРОДНІ  РЕСУРСИ . 
ЕКОЛОГІЯ 

24.  Бігун, М. Ю. Лісам Закарпаття зеленіти вічно / 
Микола Юрійович Бігун. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 
328 с. + 32 с. іл.

Закарпатські ліси є всеукраїнською оздоровницею, місцем 
зосередження туристів, відпочинку людей, місцем краси і жи-
вотворного впливу на фізичний і духовний розвиток людини. 
Тому унікальний природний потенціал Закарпаття, передусім 
ліси, що створюють сприятливі умови для організації відпо-
чинку та оздоровлення в регіоні, обумовлюють необхідність 
подальший розвит ок лісового господарства здійснювати у су-
ворій відповідності з екологічними та морально-етичними ви-
могами.

Окремий розділ присвячено видатним особистостям краю, 
які поєднали свою долю зі збереженням та примноженням лісо-
вих багатств Закарпаття, доклали максимум зусиль для утвер-
дження раціонального використання, насамперед експлуатації 
природних ресурсів, найперше лісів – головного багатства на-
шого краю.

25. Відповідальність за Створіння і сталий розви-
ток Верхнього Потисся = Responsib ility for Creation 
and Sustainable Development in the Upper Tisa Region : 
матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, Ужгород, 
16-17 трав. 2008 р. = Materials of the international scientifi c 
practical seminar Uzhhorod, 16-17 May, 2008 / Комісія з 
екології і мігрантів Конференції римо-католицьких єпис-
копів України, Університет Людвіга  Максиміліана [та ін.] ; 
відп. ред.  О. М. Бокотей. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 
2010. – 112 с. : іл. – Укр., угор. та англ. мовами. 

Збірник містить матеріали міжнародного науково-прак тич-
ного семінару, ініційованого римо-католицькими єпископськи-
ми конференціями України й Угорщини. Матеріали стосуються 
спільного пошуку рішень духовною і світською частинами су-
спільства по збереженню довкілля у Верхньому Потиссі. Зібра-
но ідеї і пропозиції представників різних конфесій і суспільних 
рухів та інституцій у напрямку збереження Творіння в унікаль-
ному регіоні. 

Для екологів, працівників природоохоронних установ, акти-
вістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів 
та широких верств церковної та світської громадськості.
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26.  Гамор, Ф. Д. Екологічна ситуація у басейні 
Верхньої Тиси на ділянці українсько-румунського 
кордону та шляхи її стабілізації / Ф. Д. Гамор,  Я. О. Дов-
ганич,  В. Ф. Покиньчереда ; Закарпат. облас. вироб. упр. 
по меліорації і водному госп-ву. – Ужгород, 2010. – 72 с. : 
іл. + карти + табл.

У виданні наведено результати комплексної оцінки еко-
логічної ситуації правобережжя верхньої Тиси (українсько-
румунська ділянка). Зокрема, розглянуто етап біологічного різ-
номаніття, лісового покриву та об’єктів природно-заповідного 
фонду. Проведено також аналіз системи лісокористування. 
Запропоновано модель екологічної мережі, підготовлено реко-
мендації щодо покращення збереження біорізноманіття, опти-
мізації природно-заповідного фонду, а також пропозиції щодо 
оптимізації ведення лісового господарства в регіоні та ство-
рення українсько-румунського транскордонного біосферного 
резервату в Мармароських горах.

Дослідження проведено у рамках спільного українсько-
румунського проекту “Покращення протипаводкового захис-
ту та екологічне оздоровлення навколишнього середовища на 
українсько-румунській ділянці р. Тиса”.

27. Два сторіччя дослідження рослинного по-
криву Карпат : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 
130-річчю від дня народж. Антонія  Маргіттая (16-18 ве-
рес., 2010 р., мм. Мукачево–Берегово, Україна) / Ужго-
род. нац. ун-т, Закарпат. угор. ін-т ім.  Ф. Ракоці ІІ [та ін.]. – 
Ужгород : Карпати, 2010. – 240 с. – Титул паралельно 
укр., угор. та англ. мовами.

У матеріалах конференції представлені наукові повідомлен-
ня, присвячені історії ботанічних досліджень та природоохо-
ронної справи в Карпатах, життєвому і творчому шляху вчених 
та аматорів-дослідників рослинного покриву Карпат, гербар-
ним колекціям.

Для фахівців у галузі ботаніки, охорони природи та історії 
ботанічної науки, вчителів шкіл, студентів вищих учбових за-
кладів, а також освітян та краєзнавців.
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28. Екологічний потенціал водних об’єктів меліо-
рованих заплав річок Закарпатської низовини : (на 
прикладі Берегів. транскордон. польдерної системи) / 
Київ. нац. ун-т ім.  Т. Шевченка, Ін-т гідробіології НАН 
України, Закарпат. облас. вироб. упр. по меліорації і вод-
ному госп-ву ; за ред.  С. О. Афанасьєва. – Ужгород : ІВА, 
2010. – 80 с. : іл. + табл. + карти. 

У книзі наведено результати гідроекологічних досліджень 
водойм та водотоків меліорованих заплав річок Закарпатської 
низовини. Виконано ідентифікацію та типологію природних та 
штучних водних об’єктів Берегівської транскордонної польдер-
ної системи. На основі даних щодо складу та розповсюдження 
гідробіонтів у різнотипних водних об’єктах меліорованих за-
плав річок Закарпатської низовини проведено ретроспектив-
ний аналіз структури біотичних угруповань.

Наведено результати гідроморфологічної оцінки водойм та 
водотоків, дані щодо гідрохімічного стану за кисневим режи-
мом, біогенними речовинами та важкими металами, результати 
біоіндикації якості води.

Виконано комплексну оцінку екологічного статусу водото-
ків та водойм Берегівської транскордонної польдерної системи 
відповідно до положень Водної Рамкової Директиви ЄС. Нада-
но рекомендації щодо розчистки каналів.

Видання є результатом дії спільного українсько-угорського 
проекту “Розвиток Берегівської транскордонної польдерної 
системи в басейні р. Тиса”.

29. Екологічний стан водотоків басейну Верхньої 
Тиси (українсько-румунська ділянка) / за ред.  С. О. Афа-
насьєва. – Ужгород : ІВА, 2010. – 36 с. : іл. + табл.

У виданні наведено результати комплексної оцінки еколо-
гічного стану водотоків басейну Верхньої Тиси (українсько-
румунська ділянка) відповідно до положень Водної Рамкової 
Директиви ЄС та вимог Міжнародної комісії із захисту річки 
Дунай. Виконано ідентифікацію та типологію річок басей-
ну Верхньої Тиси. Містяться дані щодо гідрохімічного стану 
гирлових ділянок Тиси та її приток за біогенними речовинами, 
кисневим режимом та важкими металами. На основі вивчен-
ня біотичних угруповань, аналізу складу та розповсюдження 
гідро біонтів визначено якість води та екологічний стан для да-
ної ділянки. Розглянуто сценарій суцільного одамбування ліво-
го берега Тиси та зроблено прогноз змін гідроморфологічного 
та екологічного стану річки.
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30.  Маргіттай, А. Взносы къ флор¤ Подкарпатской 
Руси / Антоній Маргіттай ; репринт. вид. [1923] ; вступ. 
ст. : Р. Я. Кіш,  Є. Й. Андрик,  М. В. Шевера,  Р. В. Джах-
ман. – Ужгород : Карпати, 2010. – 100 с.

Репринтне видання унікального дослідження Антонія 
Маргіттая, яке побачило світ у 1923 p., є цінною історичною 
пам’яткою і до сьогодні зберегло свою наукову актуальність. 
Дана праця є важливим джерелом подальших флористичних 
пошуків у Карпатському регіоні.

31. Природні цінності української частини регіону 
Берег : сучас. стан і відтворення / Закарпат. облас. ви-
роб. упр. по меліорації і водному госп-ву, Держ. вищий 
навч. заклад “Ужгород. нац. ун-т”, Міжвід. наук.-дослід. 
лаб. охорони природ. екосистем ; матеріали підгот. : 
 В. І. Комендар,  А. В. Мигаль,  Р. Я. Кіш [та ін]. – Ужгород, 
2010. – 56 с. : іл.

Видання представляє результати досліджень флори і фауни 
басейну р. Тиса у Берегівському р-ні. Здійснено її созологіч-
ний аналіз, виявлено і досліджено созологічно значимі при-
родні комплекси, запропоновано заходи щодо їх ревіталізації, 
а також розроблено рекомендації щодо здійснення гідротехніч-
них заходів на території Берегівської польдерної системи, які 
сприятимуть оптимізації застосування сучасних інженерно-
гідрологічних методів захисту територій від водної стихії.

Вивчення проведено у рамках спільного українсько-угор-
ського проекту “Розвиток Берегівської транскордонної поль-
дерної системи в басейні р. Тиса”.

32. Українсько-румунське співробітництво на при-
кордонних водах = Ukrainian-romanian cooperation at 
boundary waters / за ред.  В. П. Чіпака. – Ужгород : ІВА, 
2010. – 72 с. : іл. – Укр. та англ. мовами.

У публікації висвітлено історію та досвід співпраці двох 
водогосподарських організацій України і Румунії на прикор-
донних водах, які діють у рамках спільного проекту “Покра-
щення протипаводкового захисту та екологічне оздоровлення 
навколишнього середовища на українсько-румунській ділянці 
р. Тиса”.



16

НАРОДНЕ  ГОСПОДАРСТВО . 
ЕКОНОМІКА

33.  Білак, С. П. Як зберегти і заморозити літо / Сла-
ва Петрівна Білак. – Ужгород : Карпати, 2010. – 72 с.

Про збереження – заморожування дарів навколишньої при-
роди розповідає широкому колу читачів автор пропонованого 
видання, науковець, кандидат наук і пристрасний прихильник 
здорового способу життя.

При цьому в доступній формі вона прагне донести до читача 
вкрай важливу й актуальну інформацію про вітаміни та біоло-
гічно активні сполуки, якими матінка-природа щедро ділиться 
з кожним із нас. Видання пропагує корисні для людського ор-
ганізму складові дарів природи, які насичують людський орга-
нізм необхідними.

34.  Еґан, Е. Економічні можливості наших Карпат / 
Еде Еґан ; пер. з угор.  З. Товт ; за вид. : Будапешт, 1890. – 
Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, [2010]. – 52 с.

Представлене україномовному читачеві повідомлення, що 
було презентовано 8 березня 1890-го р. на засіданні комісії з на-
ціональної економіки Угорської академії наук керівником відді-
лу тваринництва Міністерства землеробства Угорського королів-
ства Е. Еґаном, свого часу було активною спробою привернути 
увагу уряду до катастрофічного економічного стану русинів-
верховинців та накреслювало реальні шляхи підтримки сіль-
ського господарства у полонинських районах Угорщини.

35.   Пітюлич, М. І. Мікроекономіка : навч. посіб. / Ми-
хайло Іванович Пітюлич, Юрій Борисович  Кушнір ; М-во 
освіти і науки України ; ВДНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Екон. 
ф-т, Каф. економ. теорії. – Ужгород : Карпати, 2010. – 
144 с.

У посібнику стисло викладені основи мікроекономічної те-
орії – моделювання поведінки споживача, еластичність попиту, 
особливості функціонування виробника на різних типах ринків 
та шляхи максимізації прибутку, функціонування ринку фак-
торів виробництва. Посібник складений за нормативною про-
грамою курсу “Мікроекономіка”, що викладається студентам 
економічних спеціальностей.

Розраховано на викладачів, студентів економічних спеціаль-
ностей вищих навчальних закладів.
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36.  Пойда-Носик, Н. Н. Страхове підприємництво 
регіону : сучас. стан і перспективи розвитку : моногра-
фія / Ніна Никифорівна Пойда-Носик, Роберт Йосипович 
 Бачо ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. за-
клад “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Мист. Лінія, 2010. – 
232 с. + табл.

Монографія присвячена дослідженню сутності та проблем 
функціонування страхового підприємництва в умовах сучасної 
економічної системи. Розглянуто підходи до визначення зміс-
ту страхового підприємництва в регіоні, виходячи з різнома-
нітності трактувань понять “страхування”, “підприємництво”, 
“регіон”. Увага зосереджується насамперед на оцінці сучасного 
стану розвитку страхового підприємництва у регіонах України, 
в тому числі й Закарпатській області. Така оцінка здійснюється 
на основі розробленої авторами методики рейтингової оцінки 
розвитку страхового підприємництва в регіонах. Оцінений су-
часний стан розвитку страхового підприємництва Закарпаття 
та побудована модель його розвитку на довгострокову перспек-
тиву. Висвітлюються проблеми розвитку страхового підпри-
ємництва на загальнодержавному та регіональному рівнях, а 
також шляхи їх вирішення.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, ас-
пірантів, викладачів, науковців, працівників державних та ко-
мерційних структур, усіх, хто прагне професійно вирішувати 
проблеми страхування.

37. Соціально-економічний розвиток та аграрні 
перспективи українсько-румунської прикордонної 
ділянки р. Тиса / Закарпат облас. вироб. упр. по меліо-
рації і водному госп-ву, Закарпат. центр з соц.-екон. і 
гуманіт. дослідж. НАН України, Закарпат. облас. держ. 
проектно-технол. центр охорони родючості ґрунтів і 
якості продукції. – Ужгород, 2010. – 76 с. : іл. + карти + 
табл.

У рамках проекту “Покращення протипаводкового захис-
ту та екологічне оздоровлення навколишнього середовища на 
українсько-румунській прикордонній ділянці р. Тиса” вивчено 
стан соціально-економічного розвитку території проекту, ви-
користання трудових ресурсів, демографічну ситуацію, спрог-
нозовано соціально-економічні наслідки від реалізації проти-
паводкових заходів. Результати дослідження представлені у 
даному виданні.
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38. Статистичний щорічник : Закарпаття за 2009 
рік / Держ. комітет статистики України, Голов. упр. ста-
тистики у Закарпат. облас. ; за ред.  Г. Д. Гриник ; відп. за 
вип.  М. Білей. – Ужгород, 2010. – 544 с. + табл.

Довідник містить дані про соціально-економічне становище 
Закарпаття у 2009 р. порівняно з минулими роками.

39. Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звіт-
ності у сучасних умовах глобалізаційних процесів 
у світовій економіці : матеріали першої міжнар. наук.-
практ. конф., Ужгород, 26-28 квіт. 2010 р. / М-во освіти і 
науки України, Держ. вищий навч. заклад “Ужгород. нац. 
ун-т” [та ін.] ; редкол. :  В. П. Мікловда [та ін.]. – Ужгород, 
2010. – 378 с.

Збірник містить тези доповідей вітчизняних та іноземних 
учасників, які були розглянуті на першій Міжнародній науково-
практичній конференції “Удосконалення обліку, аналізу аудиту 
і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світо-
вій економіці”. У публікаціях висвітлено широке коло питань 
теоретичних та прикладних аспектів обліку, аналізу, аудиту 
звітності та інших економічних напрямів.

Для студентів, науковців а також фахівців-практиків yсіх га-
лузей економіки.

40. Українсько-угорське співробітництво на при-
кордонних водах = Ukrán-magyar határvízi együt-
tmüködés = Ukrainian-hungarian cooperation at boun-
dary waters / за ред.  В. Чіпака,  О. Кисіля. – Ужгород : ІВА, 
2010. – 72 с. : іл. – Укр., угор. та англ. мовами.

У публікації висвітлено історію та досвід співпраці двох 
водогосподарських організацій України та Угорщини на при-
кордонних водах, які діють у рамках спільного проекту “Розви-
ток Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні 
р. Тиса”.
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41.  Szpásszky, G. =  Спаський, Г. Kárpátalja szociális 
és gazdasági problémái az agráripari beruházásokban = 
Соціальні та економічні проблеми АПК Закарпат-
тя в інвестиційній діяльності : monográfi a / Gábor 
Szpásszky ; lektorálta  Sz. M. Kvasa,  M. J. Malik ;  II Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т 
ім.  Ф. Ракоці ІІ. – Ungvár : PoliPrint Kft., 2010. – 112 o. – 
Rákóczi-füzetek LXXVII. – Угор. мовою.

У монографії досліджуються актуальні соціальні та еконо-
мічні проблеми АПК Закарпаття в інвестиційній діяльності в 
період до світової фінансової кризи. Розроблено теоретичні 
засади, методологічні принципи та методи формування ефек-
тивних механізмів інвестиційної діяльності, відтворення при-
вабливого інвестиційного середовища.

Визначено стратегію ефективної діяльності АПК на макро- 
та мікрорівнях. Розрахована на економістів, науковців, магі-
стрів, студентів, спеціалістів АПК.

42. Táj- és történelmi almafajták Kárpátalján = Міс-
цеві та історичні сорти яблук Закарпаття /  II Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т 
ім.  Ф. Ракоці ІІ ; szerk.  È. Komonyi = за ред.  Є. Й. Комо-
ні ; lektorálta dr.  J. Molnár. – Ungvár : PoliPrint Kft., 2010. – 
76 o. – Rákóczi-füzetek LXXIV. – Угор. мовою.

Гірський рельєф, кліматичні умови Закарпаття зумовили 
розвиток садівництва, у т.ч. вирощування яблук, як одну з пріо-
ритетних галузей сільського господарства, основи якого було 
закладено в 1950–1960-х рр.

Робота відбиває результати досліджень, які були проведені 
автором у цих яблуневих насадженнях. Дані свідчать про те, 
що зменшення площ під багаторічними яблуневими насаджен-
нями зупинити не вдалося. Описані як причини зменшення цих 
площ, так й історичні й місцеві сорти яблук, які іще не зникли, 
але наявні у незначній кількості.
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ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я .
МЕДИЦИНА 

43. Біогеохімічні аспекти збереження здоров’я 
людини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 квіт.  
2010) / Ужгород. нац. ун-т, Наук.-дослід. ін-т фітотерапії, 
Словац. аграр. ун-т в Нітрі [та ін.] ; під ред.  О. М. Ганич. – 
Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2010. – 384 с. 

Збірник матеріалів конференції, присвяченої проблемам 
оздоровлення та профілактики захворювань в умовах екологіч-
ного забруднення, висвітлює теоретичні та практичні аспекти 
корекції негативного впливу довкілля, зокрема йододефіциту, 
малих доз радіації, засобами природного походження. Вказано 
на можливості покращення здоров’я людини шляхом раціо-
нального харчування, розвантажувальної дієтотерапії, а також 
фіто- та апітерапії. Приділено увагу педагогічним аспектам ви-
кладання курсу нетрадиційної медицини, бальнеології, а також 
питанням агротехніки вирощування лікарських рослин.

44.  Горленко, О. М. Нутриціологія дитячого віку : 
навч. посіб. / Олеся Михайлівна Горленко,  Адріан Іва-
нович Томей,  Маріанна Іванівна Переста ; М-во освіти і 
науки України, Держ. вищий навч. заклад “Ужгород. нац. 
ун-т”, Мед. ф-т, Каф. дит. хвороб. – Ужгород : ІВА, 2010. – 
360 с. : іл. 

Посібник відображає сучасні тенденції в дитячій нутриціо-
логії. У ньому викладені основні принципи харчування здо-
рової дитини першого року життя (включаючи аспекти груд-
ного та штучного вигодовування), а також дітей, старших 
одного року; приділено увагу харчуванню вагітних жінок та 
матерів-годувальниць; розписаний алгоритм вигодовування 
недоношених дітей; наведена стисла характеристика анатомо-
фізіологічних особливостей органів травлення. Окремий розділ 
присвячений обміну речовин у дитячому організмі. Особлива 
увага приділяється лікувальним дієтам при різних аліментарно-
залежних захворюваннях.

Навчальний посібник адресований студентам вищих ме-
дичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарям-
інтернам, неонатологам, педіатрам та лікарям загальної прак-
тики – сімейної медицини.
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45. Лікарські рослини Закарпаття в народній ме-
дицині : довід. з фітотерапії / упоряд. :  Т. Ф. Росола,  І. І. Ро-
сола,  Ф. Ф. Рубіш. – Ужгород : Патент, 2010. – 252 с. : іл.

У виданні описано фармакологічні властивості лікарських 
рослин, якими здавна користується як народна, так і наукова 
медицина. Кожній рослині дана ботанічна, морфологічна, хі-
мічна характеристика, вказані строки і способи заготівлі си-
ровини, особливості виготовлення з неї ліків та їх практичне 
застосування.

46. Можно удлинить свою жизнь до 1600 лет, если 
преодолеть 12 знаков зодиака /  Б. В. Болотов,  Н. А. Бо-
лотова,  М. Б. Болотов,  И. М. Болотов. – Ужгород : Патент, 
2010. – 352 с. – Рос. мовою.

Авторами описані методи стимулювання утворення мукопо-
лісахаридів самим організмом, що не лише уповільнює процес 
старіння, але й підвищує імунітет організму та відновлює спро-
можність організму протистояти хворобам.

Значне місце в книзі посідає й теорія, яка допомагає усвідо-
мити вплив способу життя  на організм. Розуміння механізму 
зцілення дає більше можливостей до зцілення, ніж просте до-
тримування пропонованих рекомендацій.

47.  Никитюк, А. Азбука здоровья / Александр Ники-
тюк. – Мукачево : Карпат. вежа, 2010. – 18 с. – Рос. мовою.

Видання у стислій формі доносить до читача інформацію 
про здоровий спосіб життя, основи раціонального харчування 
та наявність необхідних людському організму вітамінів та мі-
нералів у різних видах продуктів.

48.  Пантьо, B. I. Загальна хірургія : навч. посіб. / 
Валерій Іванович Пантьо,  Василь Михайлович Шимон, 
 Олександр Олександрович Болдіжар ; М-во освіти і на-
уки України, Держ. вищий навч. заклад “Ужгород. нац. 
ун-т”, Каф. заг. хірургії. – Ужгород : ІВА, 2010. – 464 с. 

Навчальний посібник охоплюює тематику, затверджену для 
вивчення студентами медичних та стоматологічних факульте-
тів (університетів) III-IV рівнів акредитації. Окремий розділ 
присвячено лабораторним дослідженням, які використовують-
ся у хірургічній клініці. Кожний розділ навчального посібника 
складається, у свою чергу, із декількох підрозділів: основні тео-
ретичні положення теми, питання для самоконтролю, тести для 
самоконтролю та ситуаційні клінічні задачі.
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49. Heilpfl anzen in der Volksmedizin Transkarpa-
tiens = Лікарські рослини Закарпаття у народній 
медицині : Handbuch fuer Kraeutermedizin = довід. з 
фітотерапії / regelung von  F. Rubisch = під упорядкув. 
 Ф. Ф. Рубіша ; пер. з укр.  О. Поповича. – Ужгород : Па-
тент, 2010. – 292 с. : іл. – Нім. мовою.

У довіднику описано фармакологічні властивості лікар-
ських рослин, якими здавна користується як народна, так і на-
укова медицина. Кожній рослині дана ботанічна, морфологіч-
на, хімічна характеристика, вказані строки і способи заготівлі 
сировини, особливості виготовлення з неї ліків та їх практичне 
застосування.

Для широкого кола читачів, які цікавляться лікувальними 
властивостями рослин.

ФІЗИЧНА  КУЛЬТУРА  І  СПОРТ.
ТУРИЗМ
 Туризм 

50. Древний город Берегово : [путеводитель] / уклад. 
 Л. Алексеєнко ; фото  К. Смутко. – Ужгород, [2010]. – 16 с. : 
іл. – Рос. мовою.

Видання містить загальні відомості та короткі історичні роз-
відки про місто Берегово та Берегівський район, про пам’ятки 
архітектури, рекреаційні зони, промисловість.

51. Ужгород : турист. путеводитель / авт. проекту 
 Й. Маняс. – Ужгород : Ариадна, 2010. – 112 с. : іл. – Рос. 
мовою.

Путівник містить інформації про історичні та пам’ятні міс-
ця Ужгорода, екскурсійні маршрути, готельний та ресторанний 
сервіс, карти, які можуть зацікавити туристів, котрі відвідують 
місто і сприяють їм в організації привабливого та комфортного 
відпочинку.

52. Хустщина – перлина Марамороша : [альбом]. – 
Ужгород : Краєвиди Карпат, 2010. – 80 с. : іл.

Книга-фотоальбом знайомить читача з історією одного з 
найчарівніших куточків Закарпаття – Хустщиною. Видання 
розкриває древнє коріння перлини Марамороша, як з давніх-
давен називають Хуст із його околицями.
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СУСПІЛЬНО -ПОЛІТИЧНЕ  ЖИТТЯ 
53.  Макара, М. П. Карпатський регіон : у пошуках 

парадигми розвитку (наук.-публіцист. дослідж.) / Микола 
Петрович Макара ; М-во освіти і науки України, Закарпат. 
держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2010. – 152 с. 

Дослідження присвячене особливостям геополітичного роз-
ташування Карпат, їх ролі в історико-географічному, етнодемо-
графічному, цивілізаційному поділі Євразійського материка.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто 
не байдужий до історії, культури, життя свого краю.

54.  Мигович, I. I. Світочі і фарисеї / Іван Іванович 
Мигович. – Вид. 2-ге. – Ужгород : ІВА, 2010. – 252 с. : іл. 

Як гідно жити? З кого брати приклад? У кого вчитися, чого 
уникати? На ці одвічні запитання пропонує свої відповіді автор 
книги. На її сторінках читачі зустрінуть загальновідомі й нові 
імена, події, факти минулого й сьогодення, чимало дискусійно-
го, особистого.

Розрахована на суспільно небайдужих, мислячих людей різ-
них уподобань і віку, передусім на старшокласників, студентів, 
педагогів, науковців, журналістів, управлінців – усіх, кого ці-
кавлять історія і політика, мораль і духовність.

55.  Устич, С. І. Кордон, війна та мир в долі сучас-
ного світу : тріада життя чи колапсу? : монографія / Сергій 
Іванович Устич. – Ужгород : Карпати, 2010. – 328 с. : іл.

Видання є міждисциплінарним дослідженням однієї із най-
більш значимих проблем історії і сьогодення – взаємозалеж-
ності феноменів кордону, війни та миру. 

Інтегральний підхід до аналізу проблеми реалізується через 
використання методології системного дослідження, зокрема, 
аплікацію розробленої автором власної версії теорії соціальної 
системи.

У роботі аналізується еволюція цих феноменів від першого 
письмово засвідченого факту розмежування територій і первіс-
них війн до сучасних глобалізаційних процесів “розмивання” 
кордонів і геополітичних викликів, що породжуються жор-
сткою боротьбою за просторовий ресурс.

Автор розглядає парадигми транскордонних явищ та вій-
ськових конфліктів.

Досліджуються теоретичні та практичні проблеми однієї з 
найбільш контроверзних транскордонних систем сучасності – 
системи відносин між Сходом і Заходом Європи.
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56.  Kiss, É. Magyarország útja a parlamenti demo-
krácia felé : Társadalompolitikai átalakulás Magyarországon 
1966–1990 közöt : monográfi a / Éva Kiss. – Ungvár-Bp. : 
Intermix Kiadó, 2010. – 139 o. – Kárpátaljai Magyar Könyvek 
202. – Угор. мовою.

Книга Єви  Кіш “Перехід Угорщини до парламентської демо-
кратії” – це наукове дослідження, присвячене аналізу теоретич-
них засад та розробці методологічних підходів формування пе-
реходу від тоталітаризму до демократії на прикладі Угорської 
Республіки.

57.  Híres-László, K. =  Гіреш-Ласлов, К. “Az öreg fát 
már nagyon nehéz kivágni” : A nemzeti és lokális iden-
titás faktorai az ezredfordulón a kárpátaljai magyar 
közö sségben = Фактори локальної та національної 
само свідомості угорського населення Закарпат-
тя на початку 21 ст. / Kornélia Híres-László ;  II Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т 
ім.  Ф. Ракоці ІІ. – Ungvár : PoliPrint Kft., 2010. – 176 o. – 
Угор. мовою.

Видання дає соціологічний аналіз локальної та національ-
ної самосвідомості угорського населення Закарпаття на осно-
ві соціологічних інтерв’ю. В роботі виокремлені такі основні 
фактори самосвідомості угорців Закарпаття, як рідна мова, на-
ціональна історія, регіональна культура, народні традиції, на-
ціональна символіка та ставлення до України і Угорщини.

ДЕРЖАВА  І  ПРАВО 
58. Актуальні проблеми кримінального законо-

давства в Україні : навч.-метод. комплекс : [підручник] / 
 В. М. Попович,  П. А. Трачук,  В. М. Варцаба,  А. В. Андруш-
ко. – Ужгород, 2010. – 209 с.

Спеціальний навчальний курс, покликаний поглибити знан-
ня магістрів та студентів з проблем теорії, методології, пра-
вотворчої і правозастосовчої практики кримінального права, 
шляхом дослідження найбільш актуальних публікацій з загаль-
нотеоретичних і прикладних проблем вітчизняного і міжнарод-
ного кримінального права.

Навчально-методичний комплекс розроблено для викладачів, 
аспірантів (ад’юнктів), магістрів, слухачів та студентів у кон-
тексті впровадження у ВУЗах України модульно-рейтингової 
системи організації навчального процесу. 
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59.  Бадида, М. П. Податкова база місцевого са-
моврядування : монографія / Марія Петрівна Бадида ; 
М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужго-
род, 2010. – 408 + [8] с.

У монографії розкрито правові та фінансові засади місце-
вого самоврядування, сутність і складові його фінансового по-
тенціалу. Особливу увагу приділено характеристиці й аналізу 
місцевого оподаткування, власним і закріпленим податковим 
доходам, проблематиці податкового боргу. Здійснено кількісну 
оцінку й аналіз податкових надходжень, розкрито основні по-
зиції їх планування і прогнозування, показана ефективність і 
недоліки податкового контролю. Розроблено пропозиції щодо 
зміцнення податкової бази місцевого самоврядування.

Для працівників фінансових і податкових органів, фінансо-
вих і економічних підрозділів суб’єктів господарювання, орга-
нів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспіран-
тів і студентів.

60.  Бронтерюк, П. І. Не старіють в душі ветерани / 
Петро Іванович Бронтерюк,  Іван Олексійович Пранни-
чук ; вступ. сл. О. Ледиди ; передм. В. Русина. – Ужго-
род : Закарпаття, 2010. – 248 с. : іл.

Автори книги – ветерани міліцейської служби, які все своє 
трудове життя віддали їй і працюють досі. 

Книга містить відомості про становлення міліції Закарпаття, 
про побратимів, що стояли і стоять на сторожі правопорядку, 
неодноразово наражаючись на смертельну небезпеку.

61.  Грін, О. О. Матеріали до вивчення курсу “Вступ 
до спеціальності “Міжнародне право” / Олександр 
Олександрович Грін ; М-во освіти і науки України, Закар-
пат. держ. ун-т. – Ужгород, 2010. – 124 с.

Матеріали до вивчення курсу призначені для самостійного 
вивчення навчального курсу “Вступ до спеціальності “Міжна-
родне право”. Посібник формує уявлення про обсяг навчаль-
ного матеріалу, який необхідно вивчити студентам, визначає 
основні питання курсу, сприяє з’ясуванню питань теоретич-
ного та практичного характеру щодо “Вступу до спеціальності 
“Міжнародне право”; дозволяє опанувати основні положення 
науки міжнародного права. Посібник може бути використано 
при проведенні семінарських та інших занять практичного 
спрямування.

Для студентів спеціальності “Міжнародне право” усіх форм 
навчання, які самостійно або в інший спосіб вивчають міжна-
родне право, а також всіх, хто цікавиться цією проблематикою.
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62.  Грін, О. О. Методичні рекомендації до напи-
сання та захисту курсових робіт з цивільного права 
України / Олександр Олександрович Грін ; М-во освіти і 
науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород, 2010. – 
20 с.

Методичні рекомендації написані відповідно до Положен-
ня про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах освіти України та Положення про організацію на-
вчального процесу ЗакДУ. Метою видання є закріплення, по-
глиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час 
навчання, та їх застосування до комплексного вирішення кон-
кретного фахового завдання, а також для напрацювання досві-
ду роботи з нормативно-правовими актами та науковою юри-
дичною літературою цивільно-правового спрямування під час 
написання курсових робіт.

Для студентів спеціальності “Правознавство” усіх форм на-
вчання, які самостійно або в інший спосіб вивчають цивільне 
право України.

63.  Грін, О. О. Страхове право : метод. рек. для студ. 
юрид. ф-тів / Олександр Олександрович Грін ; М-во осві-
ти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Каф. 
цивільно-правових дисциплін. – Ужгород, 2010. – 88 с.

Посібник складений у відповідності до курсу лекцій “Стра-
хове право” і має на меті сприяти засвоєнню студентами необ-
хідних знань, навичок та вміння з тим, щоб надалі застосову-
вати їх у практичній роботі. На допомогу самостійній роботі 
студентів посібник доповнено детальним списком джерел із 
даної теми. 

64. Законодавство України про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування : для праців-
ників юрид. служб місцевих органів викон. влади, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
орг. та працівників район., міських упр. юстиції : Заняття 
І. Правові засади загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування : метод. зб. матеріалів постій-
но діючого семінару. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 
2010. – 68 с.

До збірника увійшли матеріали першого заняття постій-
но діючого семінару з питань законодавства України про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке було 
організоване та проведене 26 березня 2010 р. Головним управ-
лінням юстиції у Закарпатській області.
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65.  Менджул, М. В. Цивільно-правовий статус гро-
мадських організацій : монографія / Марія Василівна 
Менджул. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2010. – 200 с.

У монографії, присвяченій дослідженню цивільно-правового 
статусу громадських організацій, розглядаються питання ви-
значення поняття та ознак громадської організації як суб’єкта 
цивільного права, порядок створення та припинення діяльності 
громадських організацій, їх місця в системі суб’єктів цивільно-
го права. Аналізується цивільна правоздатність та дієздатність 
громадських організацій, особливості здійснення ними майно-
вих та особистих немайнових прав. Сформульовано пропозиції 
щодо удосконалення законодавства у сфері цивільно-правового 
регулювання створення, діяльності та припинення діяльності 
громадських організацій.

Видання призначене для науковців, викладачів і студентів 
юридичних факультетів та юридичних вузів, а також для прак-
тикуючих юристів, працівників органів юстиції, суддів та гро-
мадських організацій.

66.  Немеш, П. Ф. Правова охорона торговельних 
марок в Україні та країнах Центральної і Східної Єв-
ропи : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Закар-
пат. держ. ун-т. – Ужгород : IBA, 2010. – 288 с. 

У посібнику аналізуються системи правової охорони тор-
говельних марок на підставі законодавства України та низки 
країн Центральної і Східної Європи (Угорщини, Польщі, 
Словаччини, Росії та Білорусі). Значна увага приділена питан-
ням теорії права інтелектуальної власності. Поряд з цим висвіт-
люються практичні аспекти, пов’язані з правовою охоро ною 
за реєстрованого позначення товарів.

67.  Олексик, Х. М. Історія вчень про державу і пра-
во / Х. М. Олексик. – Ужгород, 2010. – 238 с.

Пропонований конспект лекційного курсу з “Історії вчень 
про державу і право” відповідає вимогам теоретичної під-
готовки правознавців у вищих навчальних закладах України. 
У ньому дається виклад основних політико-правових поглядів 
на державу і право мислителів та шкіл різних епох – Давньо-
го Сходу, Греції та Риму, Середньовіччя, Нових і Новітніх ча-
сів. Значну увагу приділено витокам та розвитку української 
політико-правової думки в контексті становлення загальноєв-
ропейської і світової політико-правової думки.

Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам, а також 
широкому колу читачів, які цікавляться еволюцією всесвітньої 
та вітчизняної політико-правової думки.



28

68.  Ухаль, А. М. Захист у кримінальній справі : 
навч. посіб. / Арсен Михайлович Ухаль. – Ужгород : ІВА, 
2010. – 136 с. 

У виданні розглядаються найважливіші питання і сутність 
захисту в кримінальних справах. Потреба у створенні тако-
го навчального посібника актуалізується значним інтересом 
студентів і фахівців до проблематики захисту в криміналь-
ному процесі, а також змінами, що відбулися в кримінально-
процесуальному праві.

Посібник розрахований на студентів, магістрів юридичних 
навчальних закладів (особливо – заочної та дистанційної форм 
навчання), а також на тих, хто цікавиться питаннями захисту в 
кримінальних справах.

НАУКА .  ОСВІТА 
69.  Андреєва, О. Ф. = [ Andreeva, A.] Посібник з 

фран цузької мови для студентів-біологів = [Manuel 
de français : pour les etudiants en biologie] /  О. Ф. Ан-
дреєва,  Д. І. Граб ; М-во освіти і науки України, Ужго-
род. нац. унт. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2010 – 
277 с.  – Фр. мовою.

Посібник побудовано з урахуванням різносторонніх інте-
ресів аудиторії. Він охоплює тексти з різних розділів біології, 
ботаніки, зоології, загальної біології. До кожного тексту подано 
ряд запитань, які орієнтують студента на повноцінне засвоєння 
лексичного матеріалу і спеціальної термінології, на розвиток 
уміння сприймати та запам’ятовувати прочитану інформацію, 
реферувати її, залучатися до комунікативного процесу.

Пропонується для студентів-біологів усіх форм навчання.

70.  Апшай, Н. І. Інформатика. Інформаційні систе-
ми : навч. посіб. / Надія Іванівна Апшай ; М-во освіти і 
науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мат. ф-т. – Ужгород : 
Закарпаття, 2010. – 76 с.

Посібник підготовлено у відповідності до програми з курсів 
по вивченню інформатики студентів гуманітарних спеціально-
стей. У виданні висвітлено деякі питання структури персональ-
ного комп’ютера, апаратного та програмного забезпечення, 
основні функції операційних систем, інформаційні системи та 
їх класифікація, комп’ютерні мережі та телекомунікації, основ-
ні послуги Інтернет і їх класифікація, методи пошуку в Інтер-
нет необхідної інформації, основні принципи функціонування 
мережі, а також захист інформації в Інтернеті.
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71. Атлас спектрів ядерного магнітного резо-
нансу : навч. довід. /  А. О. Кривов’яз,  М. В. Сливка, 
 М. Ю. Онисько,  В. Г. Лендєл ; М-во освіти і науки України, 
Держ. вищий навч. заклад “Ужгород. нац. у-т”, Хім. ф-т. – 
Ужгород : Патент, 2010. – 324 с.

Навчальний довідник містить спектри магнітного резонансу 
294 органічних сполук на ядрах 1Н, 13С, 19F, 31P, 77Se, а також 
двохмірні NOESY спектри гомоядерного магнітного резонансу 
на ядрах протону.

Може бути корисним як для студентів, так і для аспірантів та 
початкуючих дослідників в галузі органічної хімії.

72.  Бенца, В. М. Методика розв’язування задач : 
Електрика і магнетизм : навч. посіб. / Василь Михайло-
вич Бенца, Андрій Андрійович  Горват, Юліан Миронович 
 Височанський ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий 
навч. заклад “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : ІВА, 2010 – 
288 с. 

Видання подає короткі теоретичні відомості, якісні питання, 
наведено приклади розв’язування задач з детальним аналізом 
їх фізичного змісту, а також задачі для аудиторної та самостій-
ної роботи та приклади типових залікових контрольних робіт з 
відповідних розділів курсу “Електрика і магнетизм”, які відпо-
відають дисципліні “Загальна фізика” для фізичних факульте-
тів університетів.

Посібник призначений для використання при проведенні 
практичних занять та для самостійної роботи студентів, які 
навчаються за напрямами підготовки фахівців “Фізика”, “При-
кладна фізика” та деякими інженерними спеціальностями, а 
також може бути корисним викладачам вузів та вчителям.

73.   Гвоздяк, О. М. Граматика сучасної німецької 
мови : навч. посіб. для студ. вищих навч. закла
Ольга Михайлівна Гвоздяк ; М-во освіти і науки України, 
Держ. вищий навч. заклад “Ужгород. нац. ун-т”. – 

2010. – 548 с.
Посібник призначено для підготовки студентів факульте-

ту романо-германської філології, які вивчають німецьку мову 
як другу іноземну мову, та студентів немовних факультетів. 
Структура і зміст посібника адаптовані до вимог навчальної 
програми “Німецька мова (друга іноземна мова)”.

Рекомендується для використання у навчальному процесі 
загальноосвітніх шкіл, гімназій та середніх спеціальних на-
вчальних закладів, а також для всіх, хто бажає вивчати німець-
ку мову самостійно.
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74.  Гече, Ф. Аналiз дискретних функцiй та синтез 
логiчних схем у нейробазисi : монографiя / Федір Еле-
мирович Гече ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий 
навч. заклад “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Вид-во 
В. Падяка, 2010. – 212 с.

Монографiя присвячена дослiдженню реалiзованостi дис-
кретних функцiй одним нейронним елементом, методам синте-
зу нейронних елементiв, а також синтезу логiчних схем iз цих 
елементів. Особлива увага придiляється вивченню нових влас-
тивостей нейрофункцiй. На основi матриць толерантностi отри-
мано ряд необхiдних i достатнiх умов реалiзованостi функцiй 
алгебри логiки одним нейроелементом. Розроблено метод син-
тезу нейромереж для розпiзнавання дискретних сигналiв та зо-
бражень. Наводиться метод представлення дискретних зобра-
жень у нейробазисi, що забезпечує видiлення iнформативних 
ознак зображень, необхiдних для побудови розпiзнавальних 
схем.

Для студентiв, iнженерiв, аспiрантiв, викладачiв i наукових 
спiвробiтникiв кiбернетичних спецiальностей.

75. XXII українська конференція з органічної хі-
мії : [тези доп.] : 20-25 верес. 2010 p., Ужгород / редкол. : 
 М. О. Лозинський [та ін.]. – Ужгород : Патент, 2010. – 
392 с.

До збірника увійшли матеріали виступів та повідомлень, 
зроблених учасниками ХХІІ української конференції з органіч-
ної хімії. Матеріали публікуються у авторській редакції.

76.   Козубовська, І. Особливості формування про-
фесійної мотивації майбутніх фахівців  в Угор щині / 
Ірина Василівна Козубовська,  Мар’яна Іванівна Леврінц ; 
М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : 
Мист. Лінія, 2010. – 252 с.

У монографії автори роблять спробу узагальнити досвід ви-
щих навчальних закладів Угорщини з формування мотивації 
професійної педагогічної діяльності майбутніх учителів іно-
земних мов і обґрунтувати можливості впровадження прогре-
сивних ідей угорського досвіду у підготовку фахівців інозем-
них мов в Україні.
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77-80.  Лизанець, П. =  Lizanec, P. Наукові праці = Tu-
do   má  nyos művek / Петро Лизанець ; Ужгород. нац. ун-т ; 
Каф. угор. філол. ; Центр гунгарології. – Ужгород : Кар-
пати, 2009. – Укр. та угор. мовами.

Т. 21 : Наукові праці (2001–2003). – 472 с.
Т. 23 : Наукові праці (2003–2005). – 472 с.
Т. 24 : Наукові праці (2006–2007). – 444 с.
Т. 26 : Наукові праці (2008–2009). – 476 с.
Багатотомне видання містить науковий доробок визначного 

українського гунґаролога Петра Лизанця з 1957 р. до нинішньо-
го часу. Представлені томи включають праці з 2001 до 2009 р.

81.  Олашин, М. В. Історичний факультет Ужго-
родського національного університету : біобібліогр. 
довід. / Микола Васильович Олашин ; М-во освіти і на-
уки України ; Держ. вищий навч. заклад “Ужгород. нац. 
ун-т” ; бібліогр. ред.  О. Д. Закривидорога ; відп. за вип. 
 І. О. Мандрик. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 440 с. : іл.

У пропонованому науково-довідковому виданні подається 
короткий нарис історії розвитку історичного факультету Ужго-
родського національного університету, вміщено біобібліогра-
фічні статті про усіх викладачів з моменту його створення, а 
також наведено відомості про професорсько-викладацький 
склад кафедр політології та філософії в період їх входження до 
структури істфаку УжНУ.

82.  Рего, Г. Дошкільне виховання у Закарпатті : 
витоки й історія розвитку (1836–1918 рр.) : монографія / 
Ганна Рего ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. 
наук України, Прикарпат. нац. ун-т ім.  В. Стефаника, 
Наук.-метод. центр “Укр. етнопедагогіка і народознав-
ство”. – Ужгород : Патент, 2010. – 256 с.

У монографії відтворено найважливіші віхи становлення та 
розвитку дошкільної освіти в Закарпатті періоду входження 
краю до складу Австро-Угорської імперії, розкрито особливо-
сті формування теоретико-методичних основ функціонування 
різних типів дошкільних закладів, зміст, форми і методи їх ро-
боти. На основі багатої джерельної бази вперше репрезентова-
но імена й організаційну діяльність визначних представників 
угорської громадськості, активних учасників розбудови мережі 
інституцій дошкільного виховання та закладів із підготовки ви-
хователів, показано внесок у виховання дітей дошкільного віку 
кращих педагогів-практиків.
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83.  Сірчак, Є. С. Основи лабораторної діагности-
ки : навч.-метод. посіб. для студ. вищих мед. навч. закла-
дів ІV рівня акредитації / Єлизавета Степанівна Сірчак, 
Віталій Васильович  Вайс ; М-во освіти і науки України, 
М-во охорони здоров’я України, Держ. вищий навч. за-
клад “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : ІВА, 2010. – 104 с.

Видання присвячене актуальній проблемі – основам лабо-
раторної діагностики. У навчально-методичному посібнику 
докладно висвітлено основні положення лабораторної діагно-
стики різних біологічних середовищ організму, подано інтер-
претацію лабораторних показників при основних захворюван-
нях внутрішніх органів.

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів 
та лікарів-інтернів вищих медичних закладів, студентів фарма-
цевтичних факультетів. 

84.  Тиводар, М. П. Етнологія : навч. посіб. для студ. 
іст. спец. вищих навч. закладів / Михайло Петрович Ти-
водар. – 3-є вид., виправ. і доповн. – Ужгород : Ґражда, 
2010. – 504 с.

У посібнику досліджено місце етнології у системі гумані-
тарних наук, охарактеризовано джерела, методи і методики до-
слідження, розкрито шляхи її формування як самостійної на-
уки, проаналізовано школи, напрями тощо. В окремих розділах 
дається аналіз основних понять етнології, розкриваються сут-
ність і природа етносу, особливості його існування в часі, ви-
світлюються теоретичні проблеми етногенезу і етнічної історії 
та характеризуються культурно-побутові особливості етнічних 
спільнот у минулому і сьогоденні.

Для студентів гуманітарних факультетів вузів.

85.  Huszti, I. =  Густі, І. Nyelvtanìtás : módszerek és 
eljárások = Навчання іноземних мов : методи та про-
цедури / Ilona Huszti ; lektorok dr.  M. Nikolov, DSc. és 
dr.  Z. Poór, PhD ;  II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім. Ф.  Ракоці ІІ, Filológia 
Tanszék. – Ungvár : PoliPrint Kft., 2010. – 168 o. – Rákóczi-
füzetek LXVIІ. – Угор. мовою.

У посібнику розглядаються найважливіші питання сучасної 
методики навчання іноземних мов. Він розрахований на викла-
дачів англійської, німецької, французької мов, а також на ви-
кладачів угорської та української мов, які викладають ці мови 
не як рідні, а як іноземні. Посібник може бути використаний як 
підручник з курсу методики навчання іноземних мов.
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86.  Jakab, E. =  Якоб, Е. Biológia tételek a 9. osztály 
szá mára = Розробка білетів з біології для учнів 9-го 
класу / E. Jakab,  É. Kálmán = Є. З. Калман. – Ужгород : 
Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 76 с. – Угор. мовою.

Посібник складений у повній відповідності з екзаменацій-
ними білетами з біології для 9 класів, затвердженими Міні-
стерством освіти й науки України. Він допоможе учням 9 класу 
систематизувати отримані знання й ефективно підготуватися 
до державної підсумкової атестації з біології.

87.  Pallay, D. =  Поллої, Д. Analitikus Geometria = 
Ана літична геометрія [навч. посіб.] / Dezső Pallay ; 
 II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. 
угор. ін-т ім.  Ф. Ракоці ІІ. – Ужгород : ПоліПрінт, 2010. – 
124 с. – Rákóczi-füzetek LXXVIІІ. – Угор. мовою.

У посібнику викладено короткі теоретичні відомості з аналі-
тичної геометрії, приклади теоретичного характеру. Наведено 
зразки розв’язування основних типів задач з аналітичної гео-
метрії.

Для студентів вищих навчальних закладів.

88.  Spenik, S. =  Шпеник, О. О. A parciális differen-
ciál  e gyenletek osztályozása (klasszifi kációja) = Класи-
фікація рівнянь в частинах похідних. Рівняння гі-
перболітичного типу : hiperbolikus egyenletek = робоча 
програма / Dr. Sándor Spenik ; Ungvári nemzeti egyetem, 
Magyar tannyelvű- és természettudományi kara. – Ungvár-
Bp. : Intermix Kiadó, 2010. – 100 o. – Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 203. – Угор. та укр. мовами.

Книга доктора О. О. Шпеника “Класифікація рівнянь в 
частинних похідних. Рівняння гіперболічного типу” вміщує в 
собі робочу програму з курсу “Методи математичної фізики”. 
Перша частина видання подається угорською мовою, друга – 
містить ідентичну інформацію українською мовою.
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КУЛЬТУРНЕ  І   МИСТЕЦЬКЕ  ЖИТТЯ  
КРАЮ  

89. Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : мате-
ріали міжвід. наук.-практ. конф.,  присвяч. 65-річчю За-
карпат. ОУНБ / Упр. культури Закарпат. облас. держ. 
адмін. ;  Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : 
 Л. З. Григаш,  В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – 
Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 348 с. : іл.

Збірник матеріалів міжвідомчої науково-практичної кон-
ференції, присвяченої 65-річчю Закарпатської ОУНБ, містить 
статті бібліотечних фахівців Закарпаття про діяльність бібліо-
тек області, що охоплюють основні напрямки роботи книго-
збірень – як системи Міністерства культури і туризму України, 
так і інших відомств за останнє п’ятиріччя.

У конференції також взяли участь провідні фахівці Націо-
нальної парламентської бібліотеки України.

90.  Габорець, В. Жива легенда нашої культури / 
Василь Габорець. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 232 с. : іл.

У документальній повісті розповідається про життєвий і 
творчий шлях Клари Федорівни  Балог – талановитого україн-
ського хореографа, головного балетмейстера заслуженого ака-
демічного Закарпатського народного хору, активного збирача і 
невтомного популяризатора народної хореографії Закарпаття, 
народної артистки України.

Книжка стане у пригоді хореографам, балетмейстерам, ке-
рівникам танцювальних колективів, викладачам, учням та 
студентам мистецьких навчальних закладів, шанувальникам 
непересічного таланту відомої майстрині танцю, всім, хто ці-
кавиться народним мистецтвом.

91.  Глеба, Ю. І проросли зерна духовності... : 
нариси з історії та сьогодення культури Іршав. р-ну 
Закарпаття / Юрій Глеба, Василь  Кобаль, Василь  Смо-
жаник. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2010. – 400 с. + 
64 с. вкл.

У книзі йдеться про діячів культури Іршавщини, про мис-
тецьку еліту краю, багатьох подвижників української культу-
ри світового значення, які прилучалися до джерел духовності 
Боржавсько-Іршавської долини. 
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92. Закарпатська ОУНБ в особах / Закарпат. об-
лас. універс. наук. б-ка ; авт. ідеї :  Л. З. Григаш ; уклад. : 
 Н. М. Панчук, Л. З. Григаш ; фото :  М. Дорогович,  С. Ко-
валенко,  О. Попов,  Н. Яблонська ; ред.  Л. О. Ільченко. – 
Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Ужгород : Вид-во В. Па-
дяка, 2010. – 92 с. : іл.

Довідкове видання, присвячене 65-річчю утворення книго-
збірні, розкриває структуру бібліотеки та містить фактографіч-
ний та фотоілюстративний матеріал про працівників бібліоте-
ки, їх діяльність у першому десятилітті нового століття. 

Колектив бібліотеки – команда однодумців, відданих улюб-
леній справі, здатних відповідати на виклики часу, формувати у 
свідомості громадськості оновлений образ бібліотеки і бібліо-
текаря інформаційної доби.

93. Русская культура Закарпатья : посвящается 
65-й годовщине Победы в ВОВ : альм. 2010 / Закарпат. 
област. об-во рус. культуры “Русь” ; Ужгород. об-во рус. 
культуры ; сост. :  Л. П. Бородина,  А. Е. Луговой ; ред. кол. : 
Л. П. Бородина [и др.] – Вып. 4. – Ужгород,  2010. – 152 с. – 
Рос. мовою.

В альманасі зібраніні матеріали, що віддзеркалюють різні 
аспекти життя та діяльності людей закарпатського краю, які 
цікавляться історією Росії, шанують російську культуру. Даний 
випуск Альманаху присвячений 65-ій річниці Перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні.

94.  Magyar, T. Kulcslyuk : Magánbeszégetések ismert, 
elismert kárpátaljai személyiségekkel / Tímea Magyar, Márta 
Varga. – Ungvár : Magyar Újságirók Kárpátaljai Szö vetsége, 
2010. – 121 o. – Угор. мовою.

Це видання вміщує інтерв’ю з відомими представниками 
угорської культури краю, що публікувались впродовж тривало-
го часу на сторінках газети “Karpati Igoz Sző”.

95.  Zubánics, L. Perli-e még ezt a hont más? : Ezer 
évig tényleg nem volt itt semmi? Vagy mégis!? : honismereti 
tanulmányok / László Zubánics. – Ungvár-Bp. : Intermix 
Kiadó, 2010. – 260 o. – Kárpátaljai Magyar Könyvek 200. – 
Угор. мовою.

Збірка Ласла  Зубанича, відомого публіциста, редактора, 
історика, політика у справах національних меншин, фотографа 
вміщує краєзнавчі статті, присвячені видатним особистостям 
угорської культури краю, а також історії окремих населених 
пунктів, геральдиці, освіті. Частина відомостей вводиться у 
науковий обіг вперше.
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Образотворче   мистецтво  
96. Левадський, Г. Георгій  Левадський [Образотвор-

чий матеріал] : графіка, пленерні замальовки та етюди / 
Георгій  Левадський ; Упр. культури Закарпат. облдержад-
мін., Об-ня проф. худож. Закарпаття ; передм. Л.  Біксей. 
– Ужгород : Ужгород. міська друк., 2010. – 48 с.

Краса і велич Карпат, люди які живуть на їх схилах, нади-
хають митця на ліричні, камерні сюжети його робіт. Реалізм і 
глибина образів, мудрість і сила життя дуже важливі для ху-
дожника. Для своїх робіт він обирав непоказні, буденні теми, 
які у його вираженні набувають узагальнюючого, філософсько-
го змісту.

97. Мичка, З. Золтан  Мичка =  Zoltan Michka [Об-
разотворчий матеріал] : альбом / Золтан Мичка ; Упр. 
культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. орг. 
Нац. спілки худож. України ; вступ. сл.  О. Федорука ; пе-
редм.  І. Пака ; упорядкув.  Л. Мельник. – Ужгород : Вид-во 
О. Гаркуші, 2010. – 188 с. : іл. – Бібліогр. : 174 назви. – Укр. 
та англ. мовами.

Видання представляє роботи закарпатського художника Зол-
тана Мички, творчість якого позначена колірною експресією, 
тонким мистецьким смаком та філософськими роздумами.

Полотна Золтана Мички зберігаються у багатьох музеях 
України, приватних колекціях, за кордоном.

98. Волосянський, Й. Йосип  Волосянський : різьб-
лення іконостасів : кат. творів 1989–2009 рр. / Йосип Во-
лосянський ; вступ. сл.  М.  Сирохмана – Ужгород : Ґраж-
да, 2010. – 320 с. : іл.

Творчість Й. Волосянського належить до найкращих зразків 
сучасних різьбярів Закарпаття в жанрі іконостасного різьбяства. 
Для нього характерний вивірений інженерний підхід до кон-
структивної складової іконостаса та власний почерк різьблення 
у виконанні художньої частини. Його творчій манері властиве 
досконале виведення лінії соковитого рослинного орнаменту, 
повнокровність моделювання декоративних елементів – завит-
ків, перехідних між’ярусних мотивів, накладних рельєфів, об-
рамлень, увінчуючих частин. Його роботи представлені у му-
качівському Успенському соборі,  церкві св. Трійці у Великому 
березному, монастирі сестер-василіанок у Пряшеві (Словач-
чина), церкві св. Петра і Павла у с. Минай, у новозбудованих 
церк вах м. Сваляви та с. Тур’я Бистра.
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99.  Рогаль, М. = Rohal, М. Формосфера  = Formo-
sfera [Образотворчий матеріал] : альбом / Микола Ро-
галь ; передм. М.  Сирохмана. – Ужгород : Вид-во О. Гар-
куші,  2010. – 122 с. : іл. – Укр. та англ. мовами.

В альбомі представлено роботи художника – скульптуру, 
живопис, графіку, металеву та паперову пластику.

100. Митрик, М. Михайло  Митрик = Mykhaylo  Mytryk 
[Образотворчий матеріал] : альбом / Михайло Митрик ; 
Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; уклад. Марія 
Митрик ; передм. Л.  Біксей. – Ужгород : Вид-во О. Гарку-
ші, 2010. – 64 с. : іл.

Видання представляє роботи закарпатського художника Ми-
хайла Митрика, творчість якого є яскравою сторінкою в історії 
розвитку закарпатської графіки та живопису.

101. Шолтес, П. Петро  Шолтес [Образотворчий ма-
теріал] : живопис, графіка / Петро  Шолтес ; Упр. культури 
Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. Спілки ху-
дож. України ; передм.  М.  Сирохмана. – Ужгород : Вид-
во О. Гаркуші, 2010. – 64 с. : іл. – Бібліогр. : с 58-59. 

Петро Шолтес – закарпатський художник, який у своїх по-
лотнах прагне передати чарівність життя у звичайних, буден-
них речах.

Особливою сторінкою творчості Петра Шолтеса є його 
ужгородські пейзажі. У різні пори року він оспівує рідне місто 
задушевно й велично, пристрасно й ностальгійно.

102. V обласна виставка скульптури [Образотвор-
чий матеріал] : 19 груд. 2008 р. м. Ужгород / Закарпат. 
облас. держ. адмін., Упр. культури облдержадмін., 
Закарпат. орг. нац. спілки художн. України, Секція 
скульптури ; вступ. сл. та відп. за вип.  В. С. Олашин. – 
Ужгород : Ужгород. міська друк., 2010. – 32 с.

Роботи закарпатських скульпторів живуть життям складного, 
динамічного організму, їх пластика не схожа на грецьку – вона 
сучасна і в тому, що скульптори вміють зробити, і в тому, що 
не вміють. Їх моделювання і композиція, гра планів і фактур 
будуються на образотворчій та об’ємно-просторовій системах, 
характерних для сучасних художників.

Видання представляє творчість таких майстрів як  Б. Корж, 
 П. Матл,  В. Роман,  В. В. Олашин,  В. С. Олашин,  М. Попович, 
 В. Стегура.
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Музичне   життя  
103.  Барвік, С. Г. Осягаючи музику  Баха : специф. 

особливості інтерпретації та виконання на баяні (акордео-
ні) Прелюдії та фуги до-мінор з 1-го тому “Добре темперо-
ваного клавіру” Й.-С. Баха : навч. посіб. / Сергій Григорович 
Барвік. – Ужгород : Карпати, 2010. – 48 с. : іл. + ноти.

На основі аналізу цілого ряду музикознавчих праць відомих 
вітчизняних та закордонних бахознавців, автор – доцент кафед-
ри інструментального мистецтва та музично-теоретичних дис-
циплін Мукачівського державного університету, заслужений 
артист України Сергій Барвік пропонує основні “ключі” для 
усвідомлення та осягнення клавірної Прелюдії і фуги до-мінор 
1-го тому “Добре темперованого клавіру” (ДТК) Й.-С Баха та 
основні прийоми і методи побудови індивідуального виконав-
ського прочитання з позицій максимально точного і автентич-
ного розкриття змісту твору.

Для студентів вищих мистецьких закладів.

104. Ірмологіон 1809 року Івана  Югасевича-Скляр  -
ського : факс. і транскр. / Ін-т українознавства ім. І.  Кри-
п’якевича НАН України, Львів. нац. муз академія ім.  М. В. Ли-
сенка, Ін-т Літургійних Наук Укр. Католиц. Ун-ту, Мукачів. 
держ. ун-т. ; упорядкув., транскр., передм.  І. Задорожно-
го. – Ужгород : Карпати, 2010. – 392 с. + ноти.

Рукописний Ірмологіон 1809 р. є цінною пам’яткою церков-
ного співу Закарпаття. Ірмологіон вживався як практичний по-
сібник для вивчення музичної грамоти та літургійної практики. 
Автор спирався на загальноукраїнський репертуар сакральної 
монодії, враховуючи особливості Закарпаття і Східної Словач-
чини. У виданні подано факсиміле і транскрипція сучасною 
графікою нотного і словесного тексту.

Праця адресована студентам мистецьких вищих навчальних 
закладів, викладачам, науковцям, мистецтвознавцям, компози-
торам, а також практикам церковного співу.

105.  Марушка,  В. І. Мелодії оркестру : репертуар. зб. 
для оркестрів нар. інструм. та супроводи до вокально-
хорових творів для мішаного хору і жін. вокального 
квартету / В. І. Марушка ; Упр. культури Закарпат. облас. 
держ. адмін, Метод. кабінет по мист. навч. закладах ; 
вступ. сл.  О. Бецик. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 
2010. – 172 с.

До репертуарного збірника увійшли музичні твори, опра-
цьовані та інструментовані В. І. Марушкою.
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106.  Піров, І. В. Як заграє сопілонька [Ноти] : під-
ручник / Іван Васильович Піров. – Ужгород : Карпати, 
2010. – 306 с.

Новий, вкрай необхідний для практичного музикування під-
ручник достойно представляє Закарпаття у барвистій музичній 
скарбниці сучасної української культури. Відомий мукачівський 
педагог, музикант та літератор відзначається сучасним бачен-
ням розвитку літературного сюжету та музики, успішно вико-
ристовуючи у творчості найкращі досягнення комп’ютерних 
технологій. 

Це п’ята музична робота митця. Вона увібрала нові доробки 
та обробки інструментальних творів. 

Книга адресована учням, вчителям, дитячим, студентським, 
художнім народним колективам, що прагнуть долучитися до 
глибоких народних музичних традицій.

107. Професійна музична культура Закарпаття : 
етапи становлення : зб. ст., есе про муз. культуру Закар-
паття / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Ужгород. 
заоч. ф-т Донец. держ. муз. акад. ім.  С. С. Прокоф’єва, 
Ужгород. держ. муз. уч-ще ім.  Д. Є. Задора, Закарпат. об-
лас. орг. Нац. спілки композ. України ; упоряд.  Л. М. Мо-
кану. – Вип. 2. – Ужгород : Карпати, 2010. – 504 с. : іл. – 
Укр. та рос. мовами.

Збірка статей, есе, мемуарів подає широку панораму куль-
турно-музичного життя краю за останні 100 років. Автори 
представляють історію музичної освіти, творчість яскравих 
представників виконавського та композиторського мистецтва, 
досліджують основні мистецькі здобутки та проблеми сього-
дення.

Для музикознавців, викладачів, студентів вищих мистець-
ких закладів.

108.  Червеняк, А. Кличе сонце : зб. пісень / Андрій 
Червеняк ; вступ. сл. М. Попенка. – Ужгород : Поліграф-
центр “Ліра”, 2010. – 72 с. + ноти.

Пропонована збірка – друге видання творів композитора-
пісенника. До книги увійшли пісні на слова українських поетів 
для різних типів хору, вокальних ансамблів, сольного виконан-
ня в супроводі фортепіано. Тематика пісень дуже розмаїта (па-
тріотичні, ліричні та ін.) – всього 37 пісень.

Видання адресується керівникам художніх колективів, окре-
мим виконавцям, професіоналам сценічного мистецтва, усім, 
хто любить і шанує українську пісню та для широкого кола ша-
нувальників пісні в поєднанні з поезією.
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Театр  
109. Любов глядача – найвище визнання : золоті 

сторінки з історії та сьогодення театру Срібної Землі / 
упоряд.  В. Кобаль ; вступ. сл.  Ю. Глеби. – Ужгород : Кар-
пати, 2010. – 258 с. : іл.

Пропонована книга увібрала в себе історію і сьогодення 
театру Срібної Землі. Нариси, зарисовки, роздуми й інтерв’ю, 
численні фотоілюстрації представляють передусім подвижни-
ків Закарпатського українського музично-драматичного театру. 
Крім авторських матеріалів упорядника видання до книги уві-
йшли також нариси про театр і його діячів, які свого часу були 
підготовлені  В. Руснаком, Й.  Баглаєм, І.  Хлантою, Д.  Федакою 
та іншими дослідниками. 

ЛІТЕРАТУРНЕ   ЖИТТЯ .  
ФОЛЬКЛОР. 

МОВИ   НАРОДІВ   ОБЛАСТІ   

Літературне   життя  
110. Будівничий культури : зб. матеріалів до 100-річ чя 

від дня народж. Петра  Лінтура / упоряд.  І. М. Сенько. – 
Ужгород : Карпати, 2010. – 352 с. : іл.

Книга присвячена справжньому будівничому культури, літе-
ратурознавцю, фольклористу, педагогу, ученому високої еруди-
ції і принциповості Петру Васильовичу Лінтуру, чиє сторіччя 
від дня народження було широко відзначено 2009 р. у цілому 
слов’янському світі.

Даний збірник увібрав матеріали двох Лінтурівських читань 
в Ужгородському національному університеті, а також доку-
менти, спогади рідних, близьких, учнів і вихованців, життєпис 
у датах і подіях.

111.  Вигодованець, Н. І. Літературне Бароко За-
карпаття : [літературознавчі ст.] / Наталія Іванівна Ви-
годованець. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 136 с.

У пропонованому збірнику статей, окремі з яких уже публі-
кувалися раніше, автор та видавці прагнули домогтися певної 
цілісності змісту та його відповідної рецепції. Концептуальним 
стрижнем тут обрано теоретичну парадигму літературного ба-
роко в Закарпатті.
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112.  Голомб, Л. Г. Петро  Карманський : життя і 
творчість / Лідія Григорівна Голомб. – Ужгород : Ґражда, 
2010. – 246 с.

Пропоноване видання є монографічним дослідженням 
життя і творчості одного з визначних майстрів українського 
слова першої половини XX ст. Петра Сильвестровича Карман-
ського (1878–1956) – поета, прозаїка, літературного критика, 
публіциста, громадського діяча років боротьби за українську 
державність. Поряд із аналізом уже опублікованих творів 
письменника в дослідженні розглядаються маловідомі та 
зовсім не відомі сучасному читачеві матеріали, частина яких 
зберігалася в різних архівах Європи та Америки та в родинному 
архіві Карманських, а нині знаходиться у Відділі рукописів 
НАН України.

113.  Коссей, Ю. Талант любити рідний край : цер-
ков. письм. про життя і творчість Володимира  Федини-
шинця / Юрій Коссей. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2010. – 32 с. : іл.

Книга присвячена не лише творчості поета, есеїста, авто-
ра романів, дитячих книжок В. Фединишинця, але й філософ-
ським, історичним, етнографічним роздумам про минуле та 
сучасне рідного Закарпаття, яке так палко люблять обидва лі-
тератори.

114.  Ліхтей, Т. Слов’янська Планида : словац. по-
езія ХІХ–ХХ ст. у дискурсі укр.-словац. літ. взаємин : [мо-
нографія] / Тетяна Ліхтей ; М-во освіти і науки України, 
Держ. вищий навч. заклад “Ужгород. нац. ун-т”, Філол. 
ф-т, Каф. словац. філол. – Ужгород : Поліграфцентр 
“Ліра”, 2010. – 304 с. – (Між Карпатами і Татрами).

У виданні розглядається словацька поезія ХІХ–ХХ ст. у 
дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин. Аналі-
зуються українські переклади доробку визначних словацьких 
митців.

Для науковців-славістів, викладачів, перекладачів, аспіран-
тів та студентів.
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115.  Мандриченко-Щубелка, Л. М. Вертаймося 
до джерел : загальноукр. контекст л-ри Закарпаття : 
навч.-метод. посіб. / Любов Михайлівна Мандриченко-
Щубелка. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 248 с.

Прищеплення любові до рідної землі, формування націо-
нально свідомого громадянина через осягнення краси рідного 
слова у творчій спадщині письменників-земляків – важливе за-
вдання уроків літератури рідного краю як складової частини 
основного курсу літератури. Саме уроки літератури рідного 
краю допомагають збагатити духовний світ школяра, сформу-
вати національну свідомість, викликати повагу до його щедрих, 
чесних і працьовитих людей, до славного минулого, до безцін-
них скарбів культурного надбання малої батьківщини.

Видання розраховане на вчителів-словесників.

116. Науковий і мистецький світ Федора  Потуш-
няка : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річ-
чю від дня народж. видатного укр. письм. і вченого : 
Ужгород, 15-16 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, 
Держ. вищий навч. заклад “Ужгород. нац. ун-т”,  Каф. іс-
торії стародав. світу і серед. віків,  Каф. укр. л-ри ; ред-
кол. :  Л. Бабота [та ін]. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 
2010. – 456 с. :  іл.

У збірнику вміщено матеріали міжнародної конференції 
“Науковий і мистецький світ Федора Потушняка”, присвяче-
ні різним аспектам діяльності видатного вченого, етнографа, 
письменника. Співорганізатори форуму – кафедра історії Ста-
родавнього світу і Середніх віків та кафедра української літера-
тури Державного вищого навчального закладу “Ужгородський 
національний університет”, Закарпатська ОДА та обласна 
рада.

Для науковців, учителів, усіх, хто вивчає літературу, архео-
логію та етнологію Закарпаття.

117.  Носа, М. Літературна Тячівщина в загально-
українському контексті : [метод. посіб.] / Михайло Носа, 
Богдан  Носа. – Ужгород, 2010. – 80 с.

Видання є спробою розглянути письменство одного району 
(Тячівського) в його неодмінних зв’язках з літературним про-
цесом Закарпаття і України в цілому. Тут подано літературні 
портрети О.  Маркуша, Ю.  Станинця, О.  Сливки, А.  Патруса-
Карпатського, І.  Чендея, П.  Мідянки, тобто членів Спілки пись-
менників України, що народилися в районі або тривалий час 
тут проживали і творили.



43

118.  Падяк, В. Нарис історії карпаторусинської лі-
тератури XVI–XXІ століть / Валерій Падяк ;  Дослідний 
центр карпатознавства. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 
2010. – 204 с. : іл. + карта.

Пропонована книга вводить у літературознавство поняття 
“карпаторусинська література” – спільне для всіх частин кар-
паторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює 
його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до віднов-
лення єдиного історичного, мовного, культурного та літератур-
ного простору.

Впродовж віків становлення та розвиток літератури кар-
паторусинів сприяли збереженню цього східнослов’янського 
етносу на етнічній карті Центральної Европи – і всупереч 
роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами 
нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в 
умовах заборони в епоху тоталітаризму національності “ру-
син”.

119.  Ребрик, Н. Література народовецтва і чину на 
українському Підкарпатті в першій половині ХХ сто-
ліття / Наталія Ребрик ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ украї-
ністики ім.  М. Мольнара. – 2-ге вид. – Ужгород : Ґражда, 
2010. – 220 с.

У монографії досліджується література українського Під-
карпаття в першій половині ХХ століття, історичні умови її 
розвитку та витворення двох напрямів, об’єднаних патріотич-
ним духом, але відмінних за ідейно-естетичними ознаками : лі-
тература народовецького напряму – на основі творчості А.  Во-
лошина, І.  Невицької, Ю.  Станинця та літератури Чину – на 
основі поезії С.-С.  Сабола-Зореслава й І.  Рошка-Ірлявського. 
Автор аналізує самобутність кожного з означених напрямів, іх 
ідейно-естетичні програмні настанови, роль в історії розвитку 
літератури краю вище зазанчених письменників та їх місце в 
загальноукраїнському літературному контексті.

Досліджуються функціональне значення народовецької 
літератури й літератури Чину в сучасності та історичній пер-
спективі.

Пропоноване видання розраховане на науковців, вчителів, 
студентів-філологів та широке коло зацікавлених літературою 
Закарпаття.
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Художня  література 
120.  Бабічин, Ю. Дефект генерації / Юрій Бабічин ; 

передм. І.  Хланта. – Ужгород : Патент, 2010. – 128 с.
Книга розповідає про захоплюючі пригоди студента Герма-

на і його друзів, які, подорожуючи Карпатськими горами, по-
трапляють у полон до таємного ордену, що сповідує ідеали не-
безпечної течії сатанізму. Сектанти мають намір пити їх кров, 
муками довести до смерті, а здобуті людські черепи – то для 
них головні трофеї, власники яких покращують свій статус у 
середовищі однодумців.

Небезпека і випробування, перемоги і поразки, пригоди і 
жахи нічного лісу, ненависть і помста, палке кохання і незрад-
лива дружба – усім цим твір пройнятий наскрізь. У ньому чи-
мало несподіванок і напруження, які спонукають гаряче вболі-
вати за долю героїв. 

До книжки також увійшли кращі оповідання автора, герої 
яких – люди, різні за віком, долею і поглядами. Але головним 
об’єктом дослідження письменника є їхній стан душі, мислен-
ня та вчинки, що проявляються під впливом особистих пере-
живань чи соціальних обставин.

121. Березневі коти : антол. ЕротАртФесту / уклад. 
Вік  Коврей. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 
236 с. : іл.

Ця антологія – вершина айсберга текстів, що читалися на еро-
тично-мистецькому фесті “Березневі коти”, який проводився 
упродовж останніх п’яти років у м. Ужгород. Більш як пів сотні 
творів включені до розділів майже за алфавітним порядком (єди-
ний виняток – проза, розбавлена віршами в “Бк-1”). Тексти абсо-
лютно різні, як за стилем, так і за мистецькою цінністю.

Жевріє надія, що вишукана еротика таки переможе порно-
графію (ту чорнуху, що прикривається еросом), і думаючі по-
чнуть вдягатися та бе регти вірність своїм чистим ідеалам, а не 
навпаки.

122.  Білич, В. П. Метаморфози почуттів : поезії / 
Василь Петрович Білич. – Ужгород : Карпати, 2010. – 
192 с. – Укр. та рос. мовами.

Нова поетична книга автора – передусім про кохання, яке 
здатне змінити не тільки ліричного героя, але змінити й цілий 
світ. З висоти років і досвіду автор прагне поділитися з чита-
чем розмірковуваннями про почуття юного кохання і кохання 
зрілості.
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123. Більшість : [зб. поезій] / худож. К.  Коляджин. – 
Ужгород : Ґражда, 2010. – 112 с. : іл.

Спеціальність “літературна творчість” не конче передбачає у 
висліді з’яву дипломованих письменників. Однак, фактом є, що 
автори поетичного збірника :  Калинська Галина,  Китай Наталя, 
 Линник Наталя,  Нестерович Євгенія,  Ребрик Олеся є першими 
випускниками філологічного факультету ЛНУ ім.  І. Франка зі 
згаданого фаху. 

124.  Варга, О. О. Провокація : [поезія] / Оксана 
Олександрівна Варга. – Уж город : Поліграфцентр “Ліра”, 
2010. –52 с.

Провокація (від латинського provocatio – виклик). Виклик 
у першу чергу собі. Навмисна акція спонукання, запрошення, 
стимулювання і маніпулювання. Це своєрідна гра, подолання 
стереотипів і руйнування переконань, модель психологічної 
зброї, яку вміло використовують жінки. Як це не дивно, чоло-
вікам це подобається.

125.  Воротинцев, К. Л. До : вірші / Кирило Леонідо-
вич Воротинцев. – Ужгород : Карпати, 2010. – 72 с. – Укр. 
та рос. мовами.

 “До” – це перша книга віршів молодого ужгородського по-
ета, які віддзеркалюють глибокий світ сучасника, для котрого 
характерні оптимізм, категоричність, небайдужість до долі рід-
ної землі.

Коротку назву збірки автор трактує просто. У першу чергу – 
це цілий період Досягнення певної межі, коли ти усвідомлено 
доходиш вис новку про те, що власною творчістю слід діли тися 
з оточуючими, відчувати їхню реакцію, а отже і змінювати 
власне бачення на краще. По-друге, це звертання ДО певних 
людей, які зали шили свій відбиток у житті автора. Втекти по-
далі від оточуючого, і знову ДО людей, ДО нових вчин ків, ДО 
незнаного, ДО кращого. Завжди. Всюди. 

126.  Гаврош, О. Таємниця Замкової гори : легенда 
Мукачівського замку : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / 
Олександр Гаврош ; [іл. П.  Ковач]. – Ужгород : Вид-во 
О. Гаркуші, 2010. – 16 с. : іл.

У легендах та переказах немов оживають середньовічні за-
карпатські замки-фортеці. Дивна пригода трапилася в Мукачів-
ському замку, коли задумав князь Федір Корятович викопати 
колодязь на високій Замковій горі...
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127.  Гаврош, О. Три сестриці : легенда Середнян-
ського замку : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Олек-
сандр Гаврош ; [іл.  П. Ковач]. – Ужгород : Вид-во О. Гар-
куші, 2010. – 16 с. : іл.

У легенді про Середнянськии замок історія замку тісно пе-
реплітається з життям славного воєводи Добоша та його дочок-
красунь.

128.  Галас, В. Життя, сльози і любов… : [поезія] / 
Василь Галас. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 
64 с.

Це видання, на відміну від попередніх, адресованих в основ-
ному школярам, звернуте до дорослого читача. До збірки уві-
йшли вірші на соціальну тематику, про кохання, про любов до 
рідної землі.

129.  Галас, В. Мої уроки : [поезія] / Василь Галас. – 
Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 24 с.

“Мої уроки” – це четверта збірка В. Галаса, адресована шко-
лярам. Тематика віршів – знайомство із залізницею, книгар-
нею, зміни пір року тощо.

Автор умістив у книжку кілька гімнів окремим школам об-
ласті – сіл Білки, Дусино, Росош.

130.  Галас, В. Щасливий білет : [поезія] / Василь 
Васильович Галас. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 
2010. – 24 с.

До уваги малечі та школярів нова збірка поезій автора. Кни-
га – для родинного читання. Вірші – образні, емоційні, вчать 
щирості, правді, любові найдорожчого, що є у закарпатців, до 
нашої казкової землі – Закарпаття.
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131.  Гурницький, К. I. В одвічнім колі дванадцяти : 
лірика у проекціях Зодіаку. Ґендерні мотиви. Хоку / Казі-
мір Гурницький ; передм.  С. Федаки. – Ужгород : Мист. 
Лінія, 2010. – 192 с. – Укр. та пол. мовами.

У своїм нескінченнім русі незнищенної матерії Космос тво-
рить Всесвіт, земним виразом якої є життя – видиме коло нашої 
присутности і невидиме – вічного спасіння... І вічні і всюди-
сущі Дванадцять у нім. Теза ця, водночас і поетичний образ, у 
взаємодії з магією Числа становлять архітектоніку нової книж-
ки автора.

До четвертого розділу збірки увійшли вірші двома мовами – 
здебільшого як інтерпретація теми.

132. Дваnásť = Дванадцять : 12 поетів, 2 мови = 
12 básnikov, 2 jazyky : укр. поезія авторів Карпат. регіону 
у слов. пер.  В. Юричкової / упоряд.  В. Кухта ; передм. 
В. Юричкова ; координатор проекту  Т. Ліхтей. – Ужгород : 
Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 260 с : іл. – (Між Карпатами 
і Татрами).

Видання презентує поезію авторів Карпатського регіону 
 І. Андрусяка,  Ю. Андруховича,  В. Герасим’юка,  Т. Григорчука, 
 Д. Кременя,  Р. Кудлика,  В. Кухти,  Т. Ліхтей,  С. Майданської, 
 І. Марковича,  П. Мі дянки,  Д. Павличка у словацькому перекла-
ді В. Юричкової. Книжка спонукає до осмислення, переоцінки 
чи доповнення власного пізнання того, що ж насправді творить 
КАРПАТИ.

133.   Дочинець, М. Булава і серце : великі романи 
великих людей / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Кар-
пат. вежа, 2010. – 144 с.

Книга є спробою торкнутися таїни таїн, що зветься – Кохан-
ня. І як воно осявало життя великих. Незбагненні дороги Чоло-
віка до Жінки і Жінки до Чоловіка. 

Навіть великих кохання робить слабкими і вразливими, по-
заяк руйнує бар’єри і знищує укріплення, які ми зводимо до-
вкола себе. 
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134.  Драгун, Ю. Горнятко доброти : вірші та оповід. / 
Юлія Драгун ; вступ. ст.  Б. Кушніра, худ. оформ.  О. Лади-
жець,  Ю. Рогової-Єгорової. – Ужгород : Карпати. 2010. – 
120 с. : іл.

Книга авторки, як і перша “Хто раніше всіх встає?” (2009), 
знову адресована найменшим читачам і їхнім батькам. Вона 
продовжує вчити діток добру, умінню ділитися з іншими ду-
шевною радістю і теплом, любові до отчої землі рідного краю. 
І робить це щиро, лірично, зворушливо, безпосередньо.

135.  Звонарь, В. Днів незабутніх проміння : прав-
дива повість / Василь Звонарь. – Ужгород, 2010. – 152 с.

Закарпатський журналіст у своїй автобіографічній книзі від-
творив складні, доленосні події, що відбувалися в різні історич-
ні епохи. Автор був їх безпосереднім свідком і учасником. Він 
був серед будівничих нового життя, стояв біля витоків розвитку 
журналістики, культури, мистецтва – загалом духовності за но-
вих умов і в нових обставинах разом з однодумцями, бойовими 
побратимами, товаришами і друзями, про яких його щире сло-
во і світла пам’ять.

136.  Іванова, Я. Танго метелика : [зб. оповід.] / 
Яро  слав на Іванова. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 
2010. – 108 с.

Пропоноване видання – перша збірка, у якій молода авторка 
іде до читача із тим, що хвилює кожну молоду людину: про 
любов і зраду, розлуку і несподівану зустріч, про кохання, яке 
робить людину високою, світлою, чистою, піднімає над сірими 
буднями і щоденними клопотами.

137.  Іваньо, Я. Камінний змій / Ярослав Іваньо ; ху-
дож. оформ.  С. Олаг. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 
2010. – 44 с. : іл. 

 “Камінний змій” – перша прозова книга Я. Іваня, автора по-
етичних збірок “Літери соняха”, “Фрагменти”, “На екрані сні-
гу”, “Кущ білого бузку”, “Розплетений кошик саду”.

Автор веде свого читача у дивовижну країну, де барвисті ме-
телики заціловують зелене поле, сніговик-мрійник вирушає у 
мандри, дрімає упокорений камінний змій на краю землі, стає 
парубком стрункий клен...

А пропуском у цю країну див може стати уміння спостеріга-
ти і відкривати для себе красу світу.
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138.  Йовдій, В. Слово – моє життя / Василь Йовдій ; 
вступ. сл.  І. Костевича. – Ужгород, [2010]. – 266 с. : іл.

До книги увійщли кореспонденції, нариси, інтерв’ю, зама-
льовки та інформації, опубліковані автором у ЗМІ упродовж 
45-літньої творчої діяльності. В усі напрями діяльності, а 
В. Йов дій – лікар, поет, журналіст, громадський діяч, він вкла-
дає душу та невтомну працю. Його друковане слово – правди-
ве, глибокозмістовне, виважене і читабельне.

139.  Кешеля, Д. Сяйвооке звірятко : повість / Дмит-
ро Михайлович Кешеля ; іл.  О. Гаркуша. – Ужгород : Вид-
во О. Гаркуші, 2010. – 48 с. : іл.

Захоплююча повість продовжує щиру розповідь про хлоп-
чика Митра, з яким читач уже знайомий із попередніх творів 
автора. Герой книги має фантастичну здатність потрапляти у 
якусь халепу та чергові неймовірні пригоди. Повість, начинена 
жартами, народним гумором, кумедними та повчальними істо-
ріями, адресована і дітям, і дорослим.

140.  Кірімов, І. Доля : вірші, сонети, поеми / Іван За-
харович Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2010. – 68 с.

Життя, як колесо, що котиться з горба, – зворот ного шляху 
немає. Нам часом видається, що кожний відтинок шляху схо-
жий на інший. Та це лише на перший погляд. А насправді все 
по-іншому. Колесо котиться, і кожна миттєвість його руху не-
повторна. Так і поезії. Із самого їхнього зародження вони не-
повторні. Та й не можуть бути іншими, бо виникають з душі 
та серця кожного поета, по-своєму інтерпретуючи події, пере-
живання, розуміння вічного руху колеса життя. 

141.  Кірімов, І. Кінгір : вірші, поема, притчі, сонети, 
танка / Іван Захарович Кірімов. – Ужгород : IBA, 2010. – 
88 с.

Недарма в народі кажуть: півсвіту плаче, а півсвіту скаче. Бо 
ж дійсно, суцільне щастя може бути лише в уяві. У житті все 
по-іншому: хтось народжується, а хтось помирає, хтось одру-
жується, а хтось розлучається; хтось одужує, а хтось захворює; 
хтось будує у своїй душі Божий храм, а хтось руйнує й чужі... 
Дуже часто водночас комусь надто радісно і комфортно, а хтось 
з останніх сил вберігає своє серце, аби воно не вибухнуло від 
болю та наруги...

У нових поезіях автор прагне передати почуття, які наро-
джуються від щастя та болю, від віри та зневір’я, від безнадії 
та надії...
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142.  Кірімов, І. Ми з XX століття / Іван Захарович 
Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2010. – 80 с. : іл.

Це коротка оповідь про однокласників автора та їхніх вчите-
лів. Звіс но, що лише мачинки з їх життя потрапили в книжечку, 
хоча кожний окре мо заслуговує на об’ємний та широкомасш-
табний роман. Але нехай і ці ма чинки нагадують майбутньому 
поколінню про те, що молодь 60-х років XX століття – безо-
глядно йшла вперед, раділа та сумувала, вірила, сподівалася. 

143.  Кобаль, B. B. Смерековий камінь : поезії / Ва-
силь Васильович Кобаль. – Ужгород : Ужгород. міська 
друк., 2010. – 148 с.

Пропонована збірка поезій – осмислення ліричним героєм 
усього того, що останнім часом відбувається в нашій країні, 
роздуми поета над сенсом людського життя, над долею 
майбутніх поколінь.

144.  Кудрявская, Л. Гривна в томате, или “Кудряв-
чики” – 4 : антикризисные [иронич. стихи] / Людмила 
Борисовна Кудрявская. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2010. – 204 с. – Рос. мовою.

Навіть борячись зі світовою та особистою кризою, можна 
знайти час для посмішки і тут – “антикризові кудрявчики” – чу-
довий засіб розслабитися після напруження, щоб легше було 
знову напружитися.

145.  Кустрьо, O. I. Про маленького Піціка та велику 
Ельзу, які живуть в Ужгороді / Oльга Iванівна Кустрьо ; 
худож.  К. Малько. – Ужгород : Мист. Лінія, 2010. – 20 с. : 
іл.

У своїй другій книжечці для дітей О. Кустрьо, вчителька 
української мови і літератури, розповідає про нові пригоди Пі-
ціка та Ельзи, добрих і розумних песиків, які мешкають в чудо-
вому місті – стародавньому Ужгороді.

Автор і видавці сподіваються, що книжка, яка вчить любити 
своїх вірних друзів і місто, в якому живеш, сподобається і ді-
точкам, і їхнім батькам.
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146.  Лемко, Й. Співане слово / Йосип Лемко ; авт. 
тексту літ. портр.  М. Ряшко. – Ужгород, 2010. – 72 с. : іл. – 
Укр. та русин. мовами.

Книга розповідає про життя та творчість русинського поета 
та гумориста Й. Лемка, містить також інтерв’ю з ним та зразки 
його творчості.

147.  Лесич, В. Вибрані поезії : [поезії] / Вадим Ле-
сич ; упорядкув. та передм. Т. Салиги ; худож. оформ. 
І. Супрунюк. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 416 с. : іл. – 
(Розси пані перли).

Вадим Лесич (Володимир Кіршак) – поет, літературо знавець. 
Про його поезію писали найавторитетніші автори  Є. Маланюк, 
 Б.-І. Антонич,  С. Гординський,  М. Рудницький,  І. Костецький, 
 В. Державин та багато інших. Його вірші перекладені німець-
кою, поль ською, францу зькою, англій ською, білоруською, ро-
сійською мовами, а також публікувались на івриті.

Видання поетичного доробку Вадима Лесича започатко вує 
нову літературну серію “Розсипані перли”.

148.  Лизанец, Е. Касаясь Неба! : [сб. поэзий] / Еле-
на Лизанец ; передсл.  Д. Кешели. – Ужгород : Патент, 
2010. – 144 с. – Рос. мовою.

Поетичний голос авторки оповитий аурою жіночності, над-
звичайно тонкою і чуттєвою. Витканий чистими фарбами по-
диху Любові. І не лише Любові жінки до чоловіка, але і все-
перемагаючої Любові, що розсіює темряву. Тієї Божественної 
Любові, якою є наша природа. Тієї Любові, яка, наче безмежне 
Небо.

149.  Лях, І. Via est vita = Дорога це життя : [спомини, 
факти, архів. матеріали : до 65-річчя дорожнього госпо-
ва Закарпаття] / Іван Лях, Василь  Маркович, Тамара  Ре-
шетар. – Ужгород, 2010. – 260 с. : іл. + табл. + карти.

В основу книги покладені історико-інформаційні спогади, 
архівні та статистичні дані, що знайомлять читача зі значенням 
автомобільних доріг: як вони виникли, як розвивалися, яке міс-
це їм призначено в розвитку економічного потенціалу держави, 
оцінка світових вчених – що таке дорога, чому без неї не можна 
обійтись.

Наведені дані про керівників шляхових організацій: хто, де, 
коли і що зробив для розвитку шляхової мережі у довоєнний 
та післявоєнний періоди від Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. до 2009 р. включно.
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150.   Маслов, В. Мысли души : стихи / Владимир 
Маслов. – Мукачево : Карпат. вежа, 2010. – 100 с. : ил. – 
Рос. мовою.

Автор, інженер за професією і лірик за складом душі, вклю-
чив до своєї першої книжки краще з віршів.

Тут пейзажі рідної природи, що як струни, звучать суголосо 
з душевним станом автора, рядки про кохання, присвяти рідним 
і друзям – все, чим живе душа в нашому неспокійному світі.

151. Масяк, Н. Дым и пепел ненависти : [роман] / 
Нинель Масяк. – Ужгород : Карпати, 2010. – 512 с. – Рос. 
мовою.

Новий роман авторки продовжує серію гостросюжетних 
детективів наси ченого містичного напрямку. Він став своєрід-
ним освідченням у любові до англійського письменника Оска-
ра  Уайльда. Саме з цієї причини в романі є декілька цитат з 
Уайльда, опис найбільш відомих місць Лондона, а також анти-
кварної ляльки Алекс, що стала безпосереднім учасником від-
разу кількох трагедій.

152. Між Карпатами і Татрами : цикл “Постаті”.  – 
Вип. 11 : поезія Ярослави  Павличко у словацькому пе-
рекладі Валерії  Юричкової / упоряд. та вступ. сл.  Т. Ліх-
тей. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 64 с. – Укр. 
та слов. мовами.

Черговий випуск збірника презентує поетичний цикл “Не-
вицька легенда” лауреата Міжнародних літературних премії ім. 
 Богдана-Нестора, ім. Остапа  Грицая Я. Павличко у словацько-
му перекладі В. Юричкової.

153. Між Карпатами і Татрами : цикл “Постаті”.  – 
Вип. 12 : проза Леопольда  Лагоди у пер. І. Яцканина. / 
упоряд. та передм.  Т. Ліхтей. – Ужгород : Ліра, 2010. – 
48 с. 

Видання пре зентує оповідання словацького прозаїка Лео-
польда Ла годи “Про тіло і душу” в українському перекладі Іва-
на  Яцканина.
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154. Між Карпатами і Татрами : цикл “Постаті”.  – 
Вип. 13 : пол. поезія в укр. пер. Н. Панчук / упоряд. та 
передм. Т. Ліхтей ; вступ. сл. Н. Панчук. – Ужгород : Полі-
графцентр “Ліра”, 2010. – 64 с. – Пол. та укр. мовами.

Пропонована книга презентує поезію Марії Павліковської-
Ясножевської та Маріанни Ольшевської в українському пере-
кладі Надії Панчук.

155. Між Карпатами і Татрами : цикл “Постаті”. – Вип. 
14 : проза Д.  Кешелі у пер. В. Юричкової / упоряд.  Т. Ліх-
тей. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 112 с.

Серія презентує оповідання відомого закарпатського проза-
їка Дмитра Кешелі у словацькому перекладі Валерії Юричко-
вої.

156.  Мочарник, I. Химери : поезія / Інна Мочарник ; 
передм. А.  Любки. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 
2010. – 48 с. 

Авторка шукає свої образи, невидимими нитками зводить 
їх докупи у тривке й прекрасне мереживо поезії. Найдивовиж-
ніше у цьому всьому те, як найрізноманітніші, непоєднувані, 
здавалося б, речі під пильним поглядом І. Мочарник раптом 
грають спільну симфонію, стають однією картиною, і ця кар-
тина – імпресіоністична.

157.  Нейметі, М. Пропале місто : [поезія] / Мар’яна 
Нейметі ; худож. К.  Коляджин. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 
128 с. : іл.

Поезія М. Нейметі – це такий згус ток любові й розпуки, не-
здійснених мрій і тихого відчаю, жіночої приреченості й без-
просвітньо-світлого смутку, такий щем стри муваної ніжності 
й недозігрітої любов’ю, та кий беззарадний схлип незреалізо-
ваних по тенцій, що залишається лише дивуватися її умінню 
“дивом жити”, щоденно “доповзати до дороги” і прагнути ви-
сокості...
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158.   Новак, В. Де вихор ходить спати: зб. поезій / 
Владимир Новак ; передм. М.  Алмашія. – Ужгород, 
2010. – 100 с. – Русин мовою.

Це третій поетичний збірник автора, де він презентує русин-
ські вірші, в яких піднімає теми любові до малої Батьківщини 
та знання її історії, захоплюється природою рідного краю та 
переймається проблемами сучасного життя краян. 

159. Новак, В. Мы – дети затянувшейся войны : [сб. 
поэзий] / Владимир Новак. – Мукачево : Карпат. Вежа, 
2010. – 32 с. – Рос. мовою.

Невеликий поетичний збірник поезій про Велику Вітчиз-
няну війну, про покоління дітей війни, сучасником которих є 
автор пропонованого видання.

160.  Пагиря, В. Голос із-за ґрат : до 65-річчя визво-
лення з концтабору : [зб. віршів та коломийок]. – Мукаче-
во : Карпат. вежа, 2010. – 84 с.

Оригінали записів Василя Пагирі в концтаборах були пере-
дані в Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 років на зберігання, а копії цих матеріалів було по-
вернуто авторові. Дещо з цих матеріалів і пропонується читаче-
ві як додаток до навчально-методичного посібника по вивчен-
ню творчості Василя Пагирі.

161.  Панчук, Н. Скоромороз : [поезії] / Надія Ми-
хайлівна Панчук. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2010. – 
80 с. : іл. 

 “Скоромороз” – дванадцята книжка ав торки, в якій продо-
вжуються головні мотиви попередніх збірок – час і людина в 
ньому. Нове видання виявляє і нові штрихи та стильові зміни 
у поезії Надії Панчук, сліди того, про що “говорить з нами цей 
білий світ із чорними дивами”.
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162.  Піров, І. В. Графи Шенборни : худ.-докум. 
порт рети / Іван Васильович Піров. – Ужгород : Карпати, 
2010. – 216 с. : іл.

Художньо-документальні портрети представників знаме-
нитого роду графів Шенборнів, життя і діяльність яких тісно 
пов’язані із Закарпаттям, – перша спроба мукачівського літе-
ратора І. Пірова представити широкому читачеві історію нашої 
землі через призму буденного життя творців тієї історії упро-
довж більше 200 років. Напевне, прискіпливий історик відзна-
чить ескізність, фрагментарність висвітлення тих чи інших по-
дій із життя представників родини Шенборнів...

Та автор і не претендує на всебічне висвітлення складних 
геополітичних катаклізмів, що випали на долю його героїв і 
простого люду, якому судилося жити і увійти разом з ними в іс-
торію. Він прагне просто познайомити читача з окремими, хай 
і неоднозначними та суперечливими, сторінками життя графів 
Шенборнів, без яких історія нашої Срібної Землі немислима.

163.  Повх, Л. Канікули : вірші для дітей мол. шк. 
віку / Лідія Петрівна Повх. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2010. – 64 с. : іл.

Канікули – це феєрія пригод, неймовірних відкриттів і зу-
стрічей, відчуття радості відпочинку з друзями, насолоди піз-
нання природи. Саме про це нова книга віршів Л. Повх.

164.  Погоріляк, Ю. Трембіта : [поезія] / Ю. Погорі-
ляк ; вступ. сл. Ю. Потокі. – [Б. м.], 2010. – 102 с.

Нова поетична збірка автора про Закарпаття, нелегке життя 
краян та сваволю, що тут чиниться олігархами. Та яке б воно 
не було, а життя є, а де є життя – там є і любов. А є любов, то 
є і злагода.

Отож то через любов і злагоду автор закликає до об’єднання 
держави, яку роз’єднали клани.

165.  Провозин, В. В. Низвержение Перуна / Вале-
рий Владимирович Провозин. – Ужгород : Закарпаття, 
2010. – 234 с.

Книга знайомить читачів із видатними пам’ятками та діяча-
ми Київської Русі. Серед героїв оповідань – великі князі  Воло-
димир Святославович,  Ярослав Мудрий і  Володимир Мономах, 
 Нестор-літописець та іконописець  Алімпій, зодчий  Ждан і ав-
тор “Слова о полку Игореве”, просвітителька  Єфросинія По-
лоцька та митрополит  Іларіон, автор “Слова о Законе и Благо-
дати”, однієї з перших літературних пам’яток Київськой Русі.
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166.  Ситар, И. Товмацтва. Руданки. Стихи / Иван 
Ситар / Иван Ситар ; передм. И. Петровція. – Ужгород, 
2010. – 218 с. : іл. – Русин. мовою.

Іван Ситар, педагог (математик) за професією, любить, ви-
вчає і зберігає рідну мову свого краю – русинську та творить 
нею поезію. До книги увійшли як власні твори автора, так і пе-
реклади, зокрема, поезії С. Єсеніна, а також твори за мотивами 
С. Руданського та короткі інформації біографічного плану.

167.  Сорока, С. Закарпаття моє... : [поезії, пісні] / 
Софія Сорока. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2010. – 
108 с. : іл. 

До нової книги поетеси увійшли твори із попередніх збірок 
поезій, а також нові вірші. Її поезії сповнені вірою і любов’ю до 
Бога, до рід ного краю, до людей.

168.  Тайви Тум. Исповедь : [в 2 т.]. Кн. 2. После тебя : 
[роман] / Тайви Тум. – Ужгород : IBA, 2010. – 496 с. – Рос. 
мвою.

У своїй другій книзі авторка продовжує розмову-сповідь, 
звертаючись до уже померлої подруги, а насправді – до 
потенційного читача, намагаючись поділитися роздумами про 
своє покоління, про пошуки відповідей на вічні питання: про 
сенс життя, про загадку кохання, про божественне в людині.

169.  Танчинець, В. Русине, віруй! : стихы, пере-
клады, оповід. / Володимир Танчинець ; Дослідный цен-
тер карпатистикы ; спередслово В.  Па дя ка. – Ужгород : 
Выдавательство В. Падяка, 2010. – 64 с. – Русин. мо-
вою.

У своїй другій книзі (дебютна збірка “Тямте нас!” вийшла у 
2002 р.) поет та письменник постає подекуди роман тичним, по-
декуди – меланхолійним, чи й саркастич ним. Разом із тим він 
постійно звертається до історичної пам’яті свого народу. І ця 
тема, як незагойна рана, буде його довго мучити, а вірші, ви-
страждані душею, ніби вже й не вірші, а лише вузлики на тілі 
народної пам’яті, тихо будуть лягати на папір… у фантастич-
ній гармонії з поетичними можливостями вічного русинського 
слова. 
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170. Троє з Осою : Феодосій  Злоцкій, Федор  Потуш-
няк, Иван  Петровцій : творы / ушорив Иван Петровцій. – 
Ужгород, 2010. – 170 с. – Русин. та укр. мовами.

Видання містить добірку творів трьох авторів, представни-
ків різних епох, але об’єднаних тим, що вони є земляками – 
уроженцями села Осій Іршавського району.

Поезії Ф. Злоцкого та Ф. Потушняка представлені у факси-
мільному варіанті. 

171. Українська література : хрестоматія для 
учнів 5-9 кл. шк. з угор. мовою навчання / кер. проекту 
 С. С. Черничко ; упорядкув., літ. завдання  О. А. Кордо-
нець. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 356 с. – Угор. мовою.

Видання містить твори української літератури у перекладах 
угорською мовою та укладене у відповідності до Програми з 
української літератури для загальноосвітніх навчальних закла-
дів з навчаннями мовами національних меншин, затвердженої 
Міністерством науки й освіти України (2005 рік).

172. Українська література : хрестоматія для учнів 
10-11 кл. шк. з угор. мовою навчання / кер. проекту 
 С. С. Черничко ; упорядкув., літ. завдання  О. А. Кордо-
нець. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 356 с. – Угор. мовою.

Видання містить твори української літератури у перекладах 
угорською мовою та укладене у відповідності до Програми з 
української літератури для загальноосвітніх навчальних закла-
дів з навчаннями мовами національних меншин, затвердженої 
Міністерством науки й освіти України (2005 рік).

173.  Федака, С. Д. Валет Валентина Другета : іст.-
пригод. роман / Сергій Дмитрович Федака. – Уж город : 
Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 220 с.

Загадкове вбивство графського дворецького біля мурів Ужго-
родського замку і одночасна поява в Ужгороді (середньовічна 
назва – Унгвар) коло ритного волоцюги Івана Ходини стають 
зав’язкою авантюрних подій, в ході яких Іван змушений роз-
слідувати убивство, а задля цього глибоко вникати в обставини 
повсякденного життя городян, особливості їхніх заплутаних 
родинно-шлюбних взаємин, химерні соціальні та економічні 
відносини все редині міста, замкового гарнізону і графського 
двору. Читачам пропонуєть ся захоплююча мандрівка до Ужго-
рода другої половини XVII ст., живі типажі його тодішніх меш-
канців. При цілком вигаданому сюжеті художня реконструк-
ція “ужгородського міфу” опирається на багатий автентичний 
фольклор та численні історичні і археологічні реалії.
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174.  Фленько, А. Веселка : [поезії] / Аліна Фленько ; 
худож. оформ.  О. Демідової. – Уж город : Поліграфцентр 
“Ліра”, 2010. – 22 с. : іл.

Юна ужгородська авторка (їй виповнилося 12 років) іде до 
читачів із своєю пробою пера, оптимістичним та сонячним сві-
тосприйняттям, любов’ю до батьків, друзів та рідного міста – 
почуттям без якого людина не може бути щасливою.

175.  Фулитка, О. Казки від Сонька / Оксана Григорі-
на Фулитка ; вступ. ст.  П. Ходанича ; худож. оформ.  Г. Ре-
вери. – Ужгород : Карпати, 2010. – 40 с. : іл. 

Ліричні казкові оповіді адресовані найменшим читачам. 
Вони – про зло і добро, про красу світу і красу почуттів люди-
ни, а відтак і про вчинки.

Навчити маленьку людину робити добро і уміти ділитися з 
іншими – саме так визначає для себе лейтмотив своєї книжечки 
молода літераторка з Іршави.

176. Чарівний колодязь : казки / упорядкув., пер. 
 Л. Алексеєнко. – Ужгород : Патент, 2010. – 264 с. : іл.

У книгу ввійшли кращі казки різних країн і народів сві ту – 
англійські, французькі, німецькі, латиські, фінські, українські 
та інші. Це переважно чарівні казки, герої яких – благородні 
лицарі, багатирі, звичайні люди, яким, завдяки їх шляхетності 
й мужності, відвазі та кмітливості, вдається перемогти злі сили. 
Вони сміливо вступають у боротьбу за правду і справедливість, 
кохання і відданість – і виходять переможцями з цієї бороть-
би. Казки вчать добру, милосердю, мудрості й оптимістичному 
ставленню до життя. 

177.  Чорі, Ю. Нескореный русин : (поема-очерк) / 
Юрій Чорі ; вступ. сл.  В. Біланина,  И. Петровція,  И. Туря-
ниці. – Ужгород, 2010. – 76 с. – Русин. мовою.

Твір присвячений борьбі русинів Закарпаття за своє на-
ціональне визнання, за свої громадські права. Він не лише 
розповідає про окремі етапні моменти бороби русинів за 
свою національність, свою материнську мову, рідні школи та 
літературно-культурну спадщину краю, але й виражає автор-
ське переконання в успішному завершенні цієї борьби.
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178.  Чорі, Ю. Чорт на вечерницях = Чорт на вечор-
ницях : казка на єнно дійство, 10 картин = казка на 1 дію, 
10 картин. – Ужгород, 2010. – 76 с. – Русин. та укр. мовами.

В основі п’єси-казки така звичаєво-обрядова традиція под-
карпатських русинів як вечорниці. На вечорницях молодь пря-
де, в’яже, вишиває, між тим і весело забавляється. Та серед 
них є й такі, котрі почувають себе невтішно, самітньо, бо вони 
бідні, не викликають симпатій у заможніх. Одна з героїнь у від-
чаї каже : “Хоча б і чорт до мене прийшов, тільки б мав подо-
бу хлопця”. І чорт з’явився в образі симпатичного, вродливого 
Йончія і героїня Гафійка замилувалася в нього. 

179.  Шаблатурова, М. =  Šablatúrová, M. Закарпаття 
очима словацької вчительки = Yakarpatie očami slo-
venskej učite ľky : [поезія] / Магдалена Шаблатурова ; 
фото автора. – [Ужгород, 2010?]. – 29 с. : іл. – Слов. та 
укр. мовами.

Автор видання – добра, чуйна людина і вчителька зі Словач-
чини, яка допомагає дітям не лише оволодіти знаннями мови, 
математики, але й вчить пізнавати світ, розпізнавати добро і 
зло, любити. Любити Україну, людей, природу. Як вірші, так 
і її фото вчать бачити красу в усьому, що оточує нас, дбати 
про довкілля, не забруднювати його самому і не дозволяти це 
робити іншим.

180.  Шкіря, B. Пригоди Поштарика : казки / Василь 
Васильович Шкіря. – Ужгород : Мист. Лінія, 2010. – 132 с.

Герої казок В. Шкірі живуть поруч із своїми юними читача-
ми, вони вчать їх бути сміливими і мудрими, долати перешкоди 
і біди, не забувати про добро. 

Казки, на погляд автора, повинні бути образні й дотепні. 
Вони мають розширювати дитячий кругозір, допомагати ма-
ленькому читачеві чи слухачеві пізнавати довколишній світ, 
розрізняти добро і зло. 

181.  Balla, L. Fényimádat : Új és régebbi, eddig nem 
publikált versek. 1941–2010 : [versek] / László Balla. – 
Ungvár : PoliPrint, 2010. – 144 o. – Угор. мовою.

Автор – відомий в першу чергу як прозаїк – у цій книзі опуб-
лікував ті свої вірші, які не увійшли до попередніх його збірок. 
Читач матиме змогу ознайомитись із невідомим раніше дороб-
ком, що яскравіше висвітлює майже сімдесятирічний поетич-
ний шлях закарпатського угорського письменника.
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182.  Nagy, Z. M. Fogyó fényben : A Messze még az 
alkonyat cìmű versesregény-trilógia második része / Zoltán 
Mihály Nagy. – Ungvár-Bp. : Intermix Kiadó, 2010. – 194 o. – 
Kárpátaljai Magyar Könyvek 199. – Угор. мовою.

Збірка Золтана Мігаля Нодя є другою частиною трилогії 
віршованого роману “Далеко ще сутінки” (“Messze méd az 
alkonyat”.)

183. Premija. ru : лауреаты “Русской премии” = 
Premija. ru лавреати “Руської премії” / уклад. : 
 А. В. Гегальчій,  В. С. Бедзір. – Ужгород : Вид-во О. Гар-
куші, 2010. – 192 с., 156 с. – Рос. та русин. мовами. – Паг. 
окрема.

Незалежна літературна “Руська премія” щорічно присуджу-
ється авто рам, які живуть і творять на просторах віртуаль ної 
Підкарпатськой Русі й пишуть російською та русинською мо-
вами. У збірнику представлені твори лауреатів премії 2005–
2009 рр.– добрі, злі, веселі, іронічні, ліричні.

184.  Singer, Zs. Nyomok a lèlkekben : A Sztálini mun-
ka táborok kényszerű öröksége : tanulmány / Zsuzsa Sin-
ger. – Ungvár : Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, 
2010. – 60 o. – Угор. мовою.

Авторка, соціальний психолог за професією, постави-
ла мету – донести до нинішніх поколінь правду про табори 
ГУЛАГу, зібравши спогади тих, хто пережив це випробування, 
і узагальнивши цю інформацію як психолог.
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Фольклор  
185. Легенди та перекази Міжгірщини / Упр. куль-

тури Закарпат. облас. держ. адмін., Облас. орг.-метод. 
центр. культури ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. 
та слов.  І. В. Хланти. – Ужгород : Патент, 2010. – 336 с.

До збірника ввійшли кращі з художнього погляду легенди та 
перекази Міжгірщини історико-героїчного, побутового й топо-
німічного характеру, записані починаючи з XX ст. й до наших 
днів.

Для науковців-філологів, істориків, етнографів, викладачів 
та студентів вузів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, усіх 
шанувальників народнопоетичної творчості.

186.  Чорі, Ю. З глибин спогадів : (бувальщина про 
людей та природу рідного краю ; дод. до 6-ти томного 
вид. легенд про Закарпаття) / Юрій Чорі. – Ужгород, 
2010. – 258 с.

Спогади – різновид народної творчості. Вони невичерпні й 
неосяжні, як саме життя. Вони охоплювали й охоплюють со-
бою усі відрізки історичного часу до нашої та нашої ер, від-
творюючи як життя самої людини зокрема, так і оточуючої її 
довкружньої природи взагалі. Збірка бувальщин продовжує 
серію видань автора, у яких зібрано кращі фольклорні перлини 
краю.

187.  Чорі, Ю. С. Слово – думці основа : нар. прислів’я, 
приповідки, приказки, проговорки-скоромовки, вітання, 
доброзичливі побажання, портретно-порівняльні харак-
теристики, фразеолог. вислови та звороти / Юрій Семе-
нович Чорі. – Ужгород : IBA, 2010. – 288 с. 

Ця книжка є додатком до двохтомного видання “Слово – 
не полова”. Оскільки джерело мудрості невичерпне і процес 
творення народом афоризмів безперервний, автор не припиняв 
їх запис.

Слід зазначити, що в цьому збірнику записи не коректуються 
строго лексично, згідно з вимогами сучасної української 
літературної мови, тому трапляються фразеологічні вислови, 
характерні для русинської мови (притаманної корінному 
населенню краю).
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Мовознавство .  
Мови  народів  області  

188. Країна ромів на просторах України : перші кро-
ки до абетки / упоряд. :  Л. Гедьо,  В. Трикур,  М. Кадар ; 
мал. :  Л. Вовк,  Н. Горгош. – Ужгород : Поліграфцентр 
“Ліра”, 2010. – 64 с. : іл. 

Відсутність єдиної кодифікації ромської мови, велика кіль-
кість її діалектів, і навіть неузгодженість поглядів представни-
ків ромської нації на рахунок цієї одвічної проблеми не запере-
чує факту існування живої ромської мови і її використання.

Однак наявність такої мовної проблеми змусила нас звузити 
коло читачів до носіїв одного конкретного діалекту (ловарсько-
го або карпато-циганського), яким користується частина ром-
ського населення Закарпатської області.

Даний буквар сприятиме розвитку ромської культури та 
освіти. Його метою є навчання ромських дітей нашої області 
основам писемної мови.

189.  Мельник, С. Етнічне та мовне розмаїття Украї-
ни : аналіт. огляд ситуації / Світлана Мельник,  Степан 
Черничко ; Київ. нац. ун-т ім.  Т. Шевченка, Закарпат. угор. 
ін-т ім.  Ф. Ракоці ІІ. – Ужгород : ПоліПрінт, 2010. – 164 с. 

У монографії розглядаються демографічне становище і право-
вий стан, аналізується освітня система національних та мовних 
меншин України, окреслюються теоретичні й практичні питан-
ня етнічної та мовної різноманітності держави. Робота виконана 
у рамках проекту “Поширення лінгвістичної відмінності: про-
спект підтримки та відродження мов меншин у новій Європі”.

190.  Сабадош, І. B. Сучасна українська літературна 
мова : Вступ : Лексикологія і семасіологія. Фразеологія. 
Лексикографія : практикум для студ.-філол. спец. “Укр. 
мова і л-ра” / Іван Васильович Сабадош ; Ужгород. нац. 
ун-т, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Ужгород, 2010. – 124 с.

Посібник призначений для проведення практичних занять зі 
студентами-україністами першого курсу філологічного факуль-
тету із сучасної української літературної мови. Він покликаний 
сприяти засвоєнню студентами як самостійно, так і під керів-
ництвом викладача теоретичних знань із лексикології, семасіо-
логії, фразеології та лексикографії, а також загальних питань 
курсу і допомогти студентам у виробленні в них навичок аналі-
зу мовних явищ, у практичному оволодінні лексичним і фразео-
логічним багатством сучасної літературної української мови.
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191. Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня 
народження професора Петра  Лизанця / Ужгород. 
нац. ун-т, Каф. угор. філол., Центр гунгарології ; відп. 
за вип. :  К. І. Горват,  М. П. Фабіан. – Ужгород : Патент, 
2010. – 696 с. – Укр., англ. та угор. мовами.

Збірник присвячений відомому українському вченому, гун-
гарологу, діалектологу, лексикографу, лінгвогеографу, дослід-
нику українсько-угорських міжмовних (міждіалектних) кон-
тактів, доктору філологічних наук, заслуженому діячу науки і 
техніки України, професору П. Лизанцю.

Наукові публікації, представлені у ювілейному збірнику вче-
ними Естонії, Угорщини, України, різноманітні за тематикою, 
методикою проведення досліджень, але спільне в них те, що всі 
автори прагнули приєднатися до святкування 80-річчя від дня 
народження професора П. Лизанця, виявляючи у такий спосіб 
свою повагу, глибоку шану, любов і визнаючи великі заслуги, 
науковий доробок та міжнародний авторитет ювіляра. 

РЕЛІГІЯ 
192.  Василий (Пронин), архимандрит. Собрание 

трудов. Т. І : Жизнеописание. Научные и богословские 
исследования / сост. :  А. Монич,  Ю. Данилец ; Укр. право-
слав. церковь, Мукачев. православ. епархия, Богослов.-
ист. исследовател. центр им. Архимандрита Василия 
(Пронина). – Ужгород : Патент, 2010. – 432 с. : ил. – Рос. 
та укр. мовами. 

До першого тому зібрання праць відомого богослова та вче-
ного, подвижника благочестя Православної церкви на Закар-
патті ХХ ст., духівника мукачівського Свято-Миколаївського 
жіночого монастиря, архімандрита Василія (світське ім’я Воло-
димир Васильович Пронін) (08.09.1911–05.01.1997) включає в 
себе життєписи, а також наукові дослідження та праці з питань 
богослів’я, публікації та статті різних рокі з історії, аскетики, 
археології тощо.

Багато із представлених статей з певних обставин були опуб-
ліковані за кордоном і недоступні для широкого вивчення. Ба-
гато рукописів о. Василія, архівні відомості, спогади, історії та 
листи публікуються вперше.

Збірник будет цікавий ученим, богословам, студентам, ас-
пірантам, віруючим людям і всім, хто цікавиться розвитком 
науково-богословської думки на Закарпатті.
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193.  Василий (Пронин), архимандрит. Собрание 
трудов. Т. II : Евангелие учительное. Слова на Недели 
Триоди Постной и Цветной, Недели по Пятидесятни-
це, праздники Господские, Богородичные и нарочитых 
святых (1939–1989) / Укр. православ. церковь, Мукач. 
православ. епархия, Богослов.-ист. науч.-исследовател. 
центр им. архимандрита Василия (Пронина) ; сост. : 
 А. Монич. – Ужгород : Патент, 2010. – 392 с. : ил. – Рос. 
мовою.

До другого тому зібрання праць увійшли особливі слова та 
проповіді, які протягом півстоліття отець Василій (Пронін) пи-
сав і проголошував у різнах храмах Мукачівської єпархії.

Збірник буде цікавим священикам, монахам, богословам, 
студентам духовних семінарій, віруючим людям і всім, хто 
цікавиться діяльністю Православної церкви на Закарпатті у 
ХХ ст.

БІБЛІОГРАФІЯ 
194. Закарпатський державний університет у пуб-

лікаціях періодичних видань : бібліогр. покажч. : 
(до 15-річчя ЗакДУ) / уклад. :  О. З. Цуняк,  К. Ю. Бабич, 
 А. Ю. Бабич ; відп. за вип.  М. М. Медвідь. – Ужгород, 
2010. – 28 с.

У покажчику, який відображає здобутки наукового складу 
ЗакДУ, яскраво простежується історія становлення і розвитку 
навчального закладу, його культурно-наукове значення для 
краю за 15 років діяльності.

195-198. Закарпаття на сторінках преси : бібліогр. 
покажч. за …. кв. 2010 р. / Закарпат. облас. універс. наук. 
б-ка ; уклад. :  О. В. Малинич,  М. П. Самусь ; відп. за вип. 
 Л. 3. Григаш. – Ужгород, 2010. 

І кв. – 49 с.
ІІ кв. – 80 с.
ІІІ кв. – 60 с.
IV кв. – 60 с.
У чотирьох випусках покажчика представ лено бібліографіч-

ні описи газетно-журнальних статтей, що відо бра  жають наш 
край на сторінках обласних, районних, за гально державних ви-
дань протягом січня-вересня 2010 р. Описи систематизовано за 
галузями знань. 
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199. Книга Закарпаття : анотований каталог видань 
2009 року : (з фондів Закарпатської обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки) / Закарпат. облас. універс. наук. 
б-ка ; уклад.  Л. О. Ільченко ; відп. за вип.  Л. З. Григаш. –  
Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 108 с. : іл.

Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу 
друковану продукцію, що протягом 2009 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 Україні, представників органів державної влади та 
управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, 
книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, на-
уковців, студентів тощо.

200.  Лизанець, П. М. Покажчик наукових праць 
професора Петра Лизанця у багатотомному видан-
ні (1957–2010) =  Lizanec Péter professzor többkötetes 
tudományos munkái gyűjteményének mutatója (1957–
2010) / Петро Миколайович Лизанець ; Ужгород. нац. 
ун-т, Каф. угор. філол., Центр гунгарології = Ungvári 
nemzeti egyetem, Magyar fi lológiai tanszék, Hungarológiai 
központ. – Ужгород = Ungyar : Карпати, 2010. – 272 с. – 
Укр. та угор. мовами.

У покажчику наукових праць професора Петра Лизанця по-
дається зміст кожного з 30 томів, що значно полегшить роботу 
науковців та взагалі користувачів у якнайшвидшому пошуку 
потрібної праці. 

201. Письменники Закарпаття – дітям : біобібліогр. 
реком. покажч. – Вип. 3 / Закарпат. облас. б-ка для дітей 
та юнацтва ; уклад. : Т . М. Вудмаска,  Н. І. Кавунець ; ред. 
 А. О. Фролова ; відп. за вип.  В. Д. Чіка. – Ужгород, 2010. – 
122 с. : іл.

Черговий випуск покажчика присвячений найбільш відомим 
письменникам краю :  Ю. Боршош-Кум’ятському,  В. Вовчку, 
 Ю. Гойді,  І. Невицькій, Ф.  Потушняку, М.  Томчанію, І.  Чендею, 
а також, нашим сучасникам, які творять для дітей та підлітків.

Видання адресовано організаторам дитячого читання, біб-
ліотечним працівникам, які працюють з дітьми, педагогам, 
читачам-дітям та їх батькам.
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202. Портрет словом : бібліотеки Закарпаття (1945–
2010) : бібліогр. покажч. / Упр. культури облдержадмін., За-
карпат. облас. універс. наук. б-ка, Від. дов.-бібліогр. та інф. 
роботи ; уклад. :   Л. М. Апполонова,  Є. Й. Слуцька ; наук. 
ред.  О. А. Канюка, ред.  Т. Г. Балаж ; відп. за вип.  Л. З. Гри-
гаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 428 с. : іл.

Бібліографічний покажчик підготовлений до 65-річчя утво-
рення в Закарпатській області державної мережі бібліотек. 
Це – перша спроба зібрати інформацію про власні бібліогра-
фічні видання бібліотек, а також статті з періодичної преси, що 
розповідають про життя і діяльність бібліотек області з часу їх 
створення.

   Покажчик стане в нагоді краєзнавцям, бібліотечним і куль-
тосвітнім працівникам, студентам, усім, кого цікавить розвиток 
бібліотечної справи на Закарпатті.

203. Публікації науково-педагогічних працівни-
ків За карпатського державного університету : галуз. 
біб ліогр. покажч. : (до 15-річчя Закарпат. держ. ун-ту) : у 
2-х т. Т. 1 / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. 
ун-т ; уклад. :  О. З. Цуняк,  К. Ю. Бабич,  Н. І. Цьома. – 
Ужгород : IBA, 2010. – 443 с.

Бібліографічний покажчик є першою спробою узагальнити 
доробок науково-педагогічних працівників Закарпатського 
державного університету за галузевим принципом.

Основним джерелом отримання відомостей про публікації 
були каталоги бібліотек та інформаційна база науково-
дослідного центру.

До покажчика увійшли праці, надруковані як за період ро-
боти автора в університеті, так і ті, що друкувалися з початку 
його наукової діяльності. У першому томі вміщені відомості 
про публікації з наукових збірників, реферованих наукових ви-
дань, журналів та газет, а також матеріалів і тез доповідей на 
наукових форумах, міжнародних, всеукраїнських та міжвузів-
ських наукових конференціях. 
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204. Федір  Потушняк : до 100-річчя від дня народ. : 
бібліогр.  покажч. / Упр. культури Закарпат. облас. держ. 
адмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : 
 М. Б. Бадида,  О. А. Канюка ; передм.  Д. Федаки ; ред. 
 Л. О. Ільченко ; відп. за вип.  Л. З. Григаш. –  Ужгород : 
Вид-во В. Падяка, 2010. – 100 с. : іл. – (Корифеї Закар-
паття: бібліографія).

Бібліографічний покажчик “Федір Потушняк”, підготований 
з нагоди 100-річчя від дня народження видатного письменни-
ка та вченого, продовжує серію “Корифеї Закарпаття: бібліо-
графія”, яка послідовно акумулює творчість найбільш відомих 
письменників Закарпаття.

 У покажчику вперше найповніше зібрано матеріали про лі-
тературну та наукову творчість Федора Потушняка (1910–1960) 
та літературу про його життя за період з 1934 до 2010 р. 

Видання адресоване літературознавцям, викладачам, 
студентам-філологам та історикам, вчителям, бібліотечним 
працівникам, усім, хто захоче докладніше познайомить з жит-
тям і творчістю Ф. Потушняка. 
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232-233.  Бібліотечка позашкільника / [редкол. :  О. В. Геревич та 

ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2010. 
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236. Історичні студії : зб. наук. праць з проблем давньої і середньовіч. 

історії та етнології / М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад 
“Ужгород. нац. ун-т”, Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; упоряд.  І. 
М. Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”. – Вип. 3. – 172 с. : іл.

237. Культорологічні джерела : щоквартал. вісн. / редкол. :  Ю. Глеба 
[та ін.] ; упорядкув., підгот. текстів  М. Офіцинської. – № 1-2 (9-10). – Ужго-
род, 2010. – 72 с. : іл.

238. Культорологічні джерела : щоквартал. вісн. / редкол. :  Ю. Глеба 
[та ін.] ; упорядкув., підгот. текстів  М. Офіцінської. – № 3-4 (7-8). – Ужго-
род, 2010. – 48 с. : іл.

239. Міжнародний науковий вісник. – Вип. 1 (20) : Ужгород–Кошице–
Мішкольц : вид. присвяч. 15 річниці Закарпат. держ. ун-ту / М-во освіти 
і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
вищої освіти ; редкол. :  Ф. Г. Ващук [та ін.] ; упорядкув.  K. M. Мовчан. – 
Ужгород, 2010. – 452 с.

240-241. Міжнародний науковий вісник. Перспективні напрями і 
способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської ви-
щої освіти : зб. наук. ст. за матеріалами ХІХ Міжнар. нак.-практ. конф., 
8-11 груд. 2011 р. Ужгород (Україна)–Високі Татри (Словаччина) : у 2-х кн. / 
М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; редкол. : Ф . Г. Ващук 
[та ін.], упорядкув. К. Мовчан. – Ужгород, 2010. – Титул паралельно англ. 
мовою.

Кн. 1. – 415 с.
Кн. 2. – 326 с.

242. Науковий вісник. Студентська наука: погляд у майбутнє. – 
Вип. 10. / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т [та ін.] ; ред-
кол. :  Ф. Г. Ващук [та ін.]. – Ужгород, 2010. – 368 с.



72

243-244. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Біо-
логія / голов. ред.  В. І. Ніколайчук. – Ужгород, 2010.

Вип. 27. –  258 с.
Вип. 28. – 164 с.

245-246. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : 
Економіка /  М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. : 
 В. П. Мік ловда [та ін. – Ужгород, 2010.

Спецвип. 29. Ч. 1 : Удосконалення обліку, аналізк, аудиту і звітно сті в 
сучасних умовах глобалізації процесів у світовій економіці. – 400 с.

Спецвип. 29. Ч. 2 : Удосконалення обліку, аналізк, аудиту і звітно сті в 
сучасних умовах глобалізації процесів у світовій економіці ]. – 354 с.

24-248. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Еко-
номіка / редкол. :  В. П. Мікловда. – Ужгород, 2010

Вип. 30. – 298 с.
Вип. 31. – 286 с.
249. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Політо-

логія. Соціологія. Філософія. – Вип 15 / редкол.  В. Андрушеноко [та ін.]. – 
Ужгород, 2010. – 218 с.

250. Науковий вісник Ужгородського університету = Uzhhorod 
University scientifi c herald. Сер. : Фізика = Physics . – Вип. 27 /  М-во освіти 
і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. :  В. Різак [та ін.]. – Ужгород, 
2010. – 134 с.

251. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. :  Хімія / 
редкол.  С. Ю. Чундак [та ін.]. – Вип 23-24. – Ужгород, 2010. – 220 с.

252. Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. –  
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ЛІТЕРАТУРА  З  КАРПАТОЗНАВСТВА,
ЩО  ВИЙШЛА ЗА  МЕЖАМИ  ОБЛАСТІ 

256.  Гаврош, О. Галуна-Лалуна або Іван Сила на 
Острові щастя : [для мол. та серед. шк. віку] / Олек-
сандр Гаврош ; іл.  О. Мазур. – Львів : Вид-во Старого 
Лева, 2010. – 384 с. : іл.

Іван Сила, найдужча людина світу, щасливо зажив у сімей-
ному колі – з дружиною Мілкою та трьома діточками, непере-
вершеними шибайголовами. Аж якось спокій родинного життя 
порушує дивний лист – тобто запрошення відсвяткувати на па-
роплаві “Колумбіна” 10-річний ювілей від останніх гастролей 
цирку пані Бухенбах. Усе сімейство Сили вирушає у подорож. 
На пароплаві збираються чи не всі циркові друзі і виявляється, 
що ніхто не знає, хто ж надсилав запрошення. А перед ними – 
безкрає море...

257. Карпатська саламандра : альм. молодіж. фрон-
ту мистецтв / уклад.  V. Коврей. – Львів, [2010]. – 110 с.

Антологія містить різноманітний спектр творчість молодих 
авторів: поезія, проза, есеї. Всі автори, представлені у збірнику, 
шукають гармонію – в собі чи в зовнішньому світі.

258.  Кузан, В. Щось : [поезія] / Валентин Кузан. – Тер-
нопіль : Крок, 2010. – 58 с.

Перша книжка автора, вже відомого шанувальникам мо-
лодої поезії з публікацій у колективних збірниках та участю 
у поетичних ужгородських мистецьких акціях – своєрідний 
монолог представника нової генерації, що шукає “тексти і під-
тексти”, форму свого співіснування зі світом, осягнення його 
закономірностей і несподіванок.

259.  Мигович, І. Світочі і фарисеї / Іван Іванович 
Мигович ; Всеукр. громад. об-ня “Інтелігенція України за 
соціалізм”. – К., 2010. – 248 с. : іл.

Як гідно жити? У кого вчитися, чого уникати? На ці одвічні 
запитання пропонує свої відповіді автор книги. На її сторінках 
читачі зустрінуть загальновідомі й нові імена, події, факти ми-
нулого й сьогодення, чимало дискусійного, особистого.

Розрахована на суспільно небайдужих, мислячих людей різ-
них уподобань і віку, передусім на старшокласників, студентів, 
педагогів, науковців, журналістів, управлінців – усіх, кого ціка-
вить історія і політика, мораль та духовність.
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260.  Пагіря, О. Карпатська Січ : військ. формуван-
ня Карпат. України / Олександр Пагіря. – К. : Темпора, 
2010. – 152 с. : іл.

Книга присвячена військовому формуванню Карпатської 
України Карпатській Січі. На основі широкого кола досі неві-
домих архівних документів і матеріалів простежується участь 
карпатських січовиків в обороні незалежної Карпатської Укра-
їни, відтворюються передумови й основні етапи військово-
організаційної розбудови цих збройних формувань, аналізу-
ється їх структура, подаються описи одностроїв і зображення 
відзнак.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією Укра-
їни XX ст. 

261. Русинський дайджест 1939–1944 : ІІІ/1. Кро-
ника : тексты з ужгород. новинок “Нова Нед¤ля” и “Кар-
патска Нед¤ля” 1939–1941 гг. / матеріали ушорив и спе-
редслово написав М.  Капраль ; Катедра украинськуй и 
русинськуй філології Нїредьгазькуй Высшуй Школы. – 
Нїредьгаза, 2010. – 250 с. – (Studia Ukrainica et Rusinica 
Nyíregyháziensia 25).

До третьої книги серії, присвяченої публікаціям ужгород-
ських газет “Нова Нед¤ля” и “Карпатска Нед¤ля” за період 
з 1939 до 1941 року, вміщено відібрані укладачем матеріали 
хро ніки, які відображали короткий, але дуже насичений зна-
чимими історичними подіями період в історії краю. 

Максимально збережено графіку і орфографію текстів.

262.  Сирохман, М. Нові церкви Мукачівської греко-
католицької єпархії : 20 років церков. будівництва 
1990–2010 / Михайло Васильович Сирохман ; вступ. сл. 
 М. Приймича ; Мукачів. греко-катол. єпархія. – Львів : 
Мс, 2010. – 320 с. : іл.

Видання охоплює 20-річчя церковного будівництва храмів 
Мукачівської греко-католицької єпархії. Подаються зображен-
ня усіх церков, споруджених до 2010 р. Аналізуються основні 
тенденції новітньої церковної архітектури Закарпаття.
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263. Створення екологічних коридорів в Україні : 
посіб. щодо законодавства, ландшафтно-екологіч. мо-
делювання та менеджменту для поєднання природоохо-
рон. об’єктів на підставі досвіду в Карпатах / Держ. служ-
ба заповід. справи М-ва охорони навколиш. середовища 
України, Altenburg & Wymenga Ecological Consultants, 
Благодійна орг. “ІнтерЕкоЦентр” ; ред. :  Ф. Д. Деодатус, 
 Л. Проценко. – К., 2010. – 160 с. : іл. + табл. + карти.

У посібнику накреслено методику проектування та офіцій-
ного ухвалення екокоридорів в умовах соціальних та законодав-
чих реалій українського сьогодення. В його основу покладено 
результати експериментального проекту, метою якого було на-
працювання практичного досвіду та, за його підсумками, роз-
роблення алгоритму створення екокоридорів в Україні. Сфор-
мульовано низку рекомендацій як щодо практичних аспектів 
створення екокоридорів, так і щодо напрямків державної по-
літики та розвитку законодавчої бази у цій сфері. 

264. Щоденники біженця : сучасна проза Закарпат-
тя / уклад.  А. Курков. – К. : Альтерпрес, 2010. – 360 с.

Закарпатську прозу можна сміливо назвати новим фено-
меном сучасної української літератури. Як це не дивно, але цей 
прикордонний регіон, в якому культури і мови змішані наче 
вітри, не відрізняються в своїй літературі якоюсь особли вою 
ноткою космополітизму. Вочевидь, у Закарпатті різнома ніття 
культур і мов сприймається настільки ж природно, як присут-
ність гір, мінеральних джерел і полонин.

265. Studium Carpato-Ruthenorum 2009 = Штудії з 
карпаторусиністікы 2009 / ред. К.  Копорова ; Пряшів-
ска універзіта в Пряшові, Інштітут русиньского языка і 
културы. – Пряшів, 2010. – 132 с. – Русин. та слов. мо-
вами.

Інститутом русинської мови і культури Пряшівського уні-
верситету (Словаччина) з лютого 2009 р. започатковано про-
ведення Наукових семінарів з карпаторусиністики. Семінари 
адресовані як студентам-русиністам, так і всім, хто професій-
но чи непрофесійно займається проблемами русинів. Збірник 
складається з доповідей та повідомлень, виголошених на цих 
семінарах.
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266. Русиньскый списовный язык на Словень-
ску 1995–2010 і сучасна русиньска література : збор-
ник рефератів з научного семінаря з міджінароднов 
участёв, 2. децембра 2010 / ред. Анна  Плїшкова ; Пря-
шівска універзіта в Пряшові, Інштітут русиньского языка 
і културы. – Пряшів, 2010. – 104 с. – Русин. мовою.

Матеріали семінару підсумовували вивчення стану русин-
ської писемної мови та літератури, їх розвиток у сучасний пе-
ріод, функціонування в різних сферах суспільного життя.

267. Павловіч, Р. =  Pavlovič, R. Ґрекокатолицькый 
священицькый род  Павловічовых із Шарішского 
Чорного (1693–1900) = Grékokatolícky kňazský rod 
 Pavlovičovcov zo Šarišského Čierneho (1693–1900) / Ру-
дольф Павловіч ; пер. із слов. М.  Мальцовська. – Пря-
шів = Prešov : Русин і Народны новинкы = Rusín a Ľudové 
noviny, 2010. – 84 с. : іл. – Русин. мовою.

Книга є результатом десятирічної пошукової роботи потом-
ка роду визначного народного будителя Олександра  Павловича 
інженера Р. Павловича. Вона представляє документи та мате-
ріали з приватних та державних архівів, які розширюють коло 
відомих джерел про О. Павловича та його походження.
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Äîäàòîê 4

ВИДАННЯ  2009  РОКУ,  
ЩО  НАДІЙШЛИ  ДО  БІБЛІОТЕКИ 

ІЗ   ЗАПІЗНЕННЯМ
268. Актуальні питання земельного законодавства України : для 

працівників юрид. служб місцевих органів викон. влади, органів місцев. 
самоврядування, підприємств, установ, орг. та працівників район., міськ. 
упр. юстиції : Заняття IV : Організація державного земельного контролю 
та вирішення земельних спорів :  метод. зб. матеріалів постійно діючого 
семінару. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2009. – 40 с.

269.  Брецко, Ф. Ф. Незалежна Україна:   хроніка державотворчо-
го  процесу (1991–2009) : [навч.-пізнавал. посіб. для вчителів та учнів 
7-12 кл. загальноосвіт. шк., гімназій та ліцеїв] / Федір Федорович Брец-
ко,  Алла Леонідівна Дрік, Любов Павлівна  Майор. – Ужгород : Ґражда, 
2009. – 264 с. 

270.  Буркут, І. Г. Русинство: минуле і сучасність / Ігор Григорович 
Буркут. – Чернівці : Прут, 2009. – 384 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд.

271. Вправи біля станка з народносценічного танцю для дитячих 
шкіл мистецтв : тема уроку “Танці рідного краю” : (метод. розробка для 
хореографів) / М-во культури і туризму України, Упр. культури Закарпат. 
облас. держ. адмін., Облас. організ.-метод. центр культури ; [уклад.] : 
 О. Б. Хижун,  Ю. Ю. Керецман. – Ужгород, 2009. – 36 с. + ноти

272. Ділове Закарпаття 2009 : щоріч. телефон. довід. – [Б.м.], [б.и.], 
2009[?].

273. Життєздатний економічний розвиток регіону : монографія / 
Закарпат. регіон. центр соц.-екон  і гуманітар. дослідж. НАН України ; 
за ред.  В. П. Мікловди [та ін.]. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2009. – 
432 с.

274. Закарпаття на сторінках преси : бібліогр. покажч. за IV кв. 
2009 р. / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка, Від. краєзнав. л-ри ; 
уклад. :  О. В. Малинич,  М. П. Самусь ; відп. за вип.  Л. З. Григаш. – Ужго-
род, 2009. – 72 с.

275. Золтан  Шолтес =  Zoltan Sholtes (1909–1990) : [Образотворчий 
матеріал] / уклад. :  В. Штець ; авт. вступ. ст. : В. Штець,  Л. Біксей ; пер. 
англ.  К. Штець. – Львів, 2009. – 240 с. : іл., фото.
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276. Культорологічні джерела : щоквартал. вісн. / редкол. :  Ю. Глеба 
[та ін.] ; упорядкув., підгот. текстів  М. Офіцинської. – № 3-4 (7-8). – Ужго-
род, 2010. – 48 с. : іл.

277.  Лемко, С. Моє рідне село : проза, вірші, публіц. / С Лемко. – 
Ужгород, 2009. – 270 с.

278.  Мольнар, М. Від Влтави до Дніпра : студії з укр. літературо-
знавства та міжслов’янських культур. взаємин / Михайло Мольнар ; упо-
рядкув. та передм. Любомира Белея, Леся   Белея ; Ужгород. нац. ун-т, 
НДІ україністики ім. М. Мольнара. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 408 с. : 
іл.  – (Ucrainica: ad fontes.  Кн. VI)

279. Науковий вісник Ужгородського університету = Uzhhorod 
University scientifi c herald. Сер. : Фізика = Physics /  М-во освіти і науки 
України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. :  В. Різак [та ін.]. – Вип. 25. – Ужго-
род, 2009. – 240 с.

280. Науковий вісник Ужгородського університету = Uzhhorod 
University scientifi c herald. Сер. : Фізика = Physics /  М-во освіти і науки 
України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. :  В. Різак [та ін.]. – Вип. 26. – Ужго-
род, 2009. – 194 с.

281. Організація та діяльність об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2009. – 108 с.

282. Правознавство : твор. завдання. Кн. друга. – Ужгород: Полі-
графцентр “Ліра”, 2009. – 204 с.

283.  Попович, В. Понад сині полонини покотилися пісні : хорові 
та вокальні твори (у супроводі фортепіано) / Василь Васильович Попо-
вич. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2009. – 72 с.  + ноти.

284.  Попович, В. Скрипалик-цвіркунець : зб. пісень для дітей мол. 
та серед. шк. віку (у супроводі фортепіано) / Василь Васильович Попо-
вич. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2009. – 48 с. : іл. + ноти.

285.  Роман, О. На березі мрії : [поезії] / Оксана Роман. – Ужгород : 
Поліграфцентр “Ліра”, 2010. – 68 с. 

286. Соціально-економічні та політико-правові аспекти держав-
ного управління в контексті процесів глобалізації : матеріали Все-
укр. наук.-практ. конф. студ. та асп. (15-17 квіт. 2009 р., м. Ужгород) / М-во 
освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; заг. ред.  Ф. Г. Ващук. – Ужго-
род, 2009. – 308 с.
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287. Синтез та властивості тієно [2, 3-d] піримідинів : моногра-
фія / Степан Михайлович  Хрипак, Михайло Васильович  Сливка, Василь 
Георгійович  Лендєл ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. за-
клад “Ужгород. нац. у-т”. – Ужгород : Патент, 2009. – 134 с.

288.  Стадник, О. А. Штрихи діяльності : (бібліогр. вид. Мукачів. 
міської ЦБС та публікацій про її діяльність) / Ольга Андріївна Стадник ; 
Мукачів. МЦБ, Сектор краєзнавч. л-ри ; уклад.  Т. М. Туряниця ; відп. за 
вип. О. А. Стадник. – Мукачево, 2009. – 94 с.

289.  Стадник, О. Бібліотека... Історія... Факти... : до 80-річчя від-
криття Мукачів. міської публіч. б-ки / Ольга Стадник ; Від. культури Мука-
чів. міськвиконкому ; Мукачів. міська централіз. бібліотеч. система. – Мука-
чево, 2009. – 134 с. : іл.

290.  Чуса, І. В. Син гір : (худ.-публіцист. нарис про І. В. Чусу – труда-
ря, лісолюба, людинолюба) / Іван Васильович Чуса. – Мукачево : Кар-
пат. вежа, 2009. – 160 с : іл. 

291. Acta Beregsasiensis : A  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola tudományos évkönyve. – 2009. – № 1. – 242 o. – Угор. мовою.

292. Acta Beregsasiensis : A  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola tudományos évkönyve. – 2009. – № 2. – 301 o. – Угор. мовою.

293.  Balla, L. Ifjúságom: volt egyszer egy akadémia : visszaemlékezések, 
1927–1946 / László Balla. – Ungvár: PoliPrint, 2009. – 128 o. – Угор. мовою.

294.  Barta, G. P pont, P pont P : drámák / Gusztáv Barta. – Ungvár-Bp. : 
Intermix Kiadó, 2009. – 140 o. – Kárpátaljai Magyar Könyvek 194. – Угор. мо-
вою.

295.  Barta, K. =  Борто, К. Mezővári = Варі / Károly Barta. – Ungvár : 
PoliPrint Kft., 2009. – 48 o. – Угор. мовою.

296.  Czébely, L. =  Цейбель, Л. Visk története = Історія Вишкова / 
Lajos Czébely. – Ungvár : PoliPrint Kft., 2009. – 308 o. – Угор. мовою.

297.  Huszti, I. =  Густі, І. The use of learner reading aloud in the english 
lesson : a look at the micto and macro levels of oral reading = Викорис-
тання читання вголос учнями на уроці англійської мови – мікро і 
макро рівні читання : [навч. посіб.] / Ilona Huszti. – Ungvár : PoliPrint Kft., 
2009. – 192 o. – Англ. мовою.

298.  Illár, L. =  Іллар, Л. А. Állattan : (gerinctelenek) = Зоологія : (без-
хребетних тварин) / Lénárd Illár ;  II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім.  Ф. Ракоці ІІ, Biológia Tanszék = Каф. біо-
логії. – Ungvár : PoliPrint Kft., 2009. – 208 o. – Rákóczi-füzetek LXVI. – Угор. 
мовою.
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299.  Lengyel, J. Halott ember Karácsonya : interjúk / János Lengyel. – 
Ungvár-Bp. : Intermix Kiadó, 2009. – 156 o. – Kárpátaljai Magyar Könyvek 
195. – Угор. мовою.

300. Babotová,  Ľ. Vybrané kapitoly z ukrajinskej literatúry. Literatúra 
Rusínov-Ukrajincov od 19. storočia : monographia / Ľubica Babotová ; Acta 
Facultatis Philosophicae Univtrsitatis Presovtensis. – Prešov, 2009. – 152 s. – 
Слов. та укр. мовами. – Бібліогр. у підрядк. прим.

301.  Kanjuk, О. =  Deutsche Geschichte in biografi en = Історія Німеч-
чини в біографіях : lehrbuch / О. Kanjuk = О. Канюх,  N. Kischk =  Н. Кіш. – 
Ushhorod, 2009. – 84 c. – Нім. мовою.

302.  Kész, B. =  Кейс, Б. “Egy földön, egy hazában” = “На одній зем-
лі, в одній Батьківщині” : hon- és népismeret kárpátaljai fi ataloknak = кра-
єзнавство та народознавство для угор. молоді Закарпаття / Barnabás 
Kész. – Ungvár ; Beregszász : PoliPrint, 2009. – 132 o. : ill. – Угор. мовою.

303. Közös gondolatok = Спільна думка : tanulmánykötet = зб. наук. 
праць / szerk. :  B. Gabóda,  I. Lipcsei. – Ungvár : PoliPrint Kft., 2009. – 276 o. – 
Угор. та англ. мовами.

304. Náš kultúrno-historický  kalendár – 2010 / šefredaktor  I. Latko. – 
Užhorod, 2009. – 120 s. : il. – Слов. та укр. мовами.

305. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században = Мова, 
ідентичність та освіта рідною мовою у ХХІ столітті : nemzetközi 
tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye = зб. матеріалів між 
нар. наук. конф. / szerk. :  Z. Karmacsi és  A. Márku ; lektorálta  I. Kótyuk és 
 T. Pintér, PhD. – Ungvár : PoliPrint Kft., 2009. – 184 o. – Угор. мовою.

306.  Pilipkó, E. Identitás és hit II : A kárpátaljai magyar görög katolikusok 
identifi kációs útjai / Erzsébet Pilipkó. – Ungvár-Bp. : Intermix Kiadó, 2009. – 
79 o. – Kárpátaljai Magyar Könyvek 193. – Угор. мовою.

307.  Valton, A. =  Валтон, А. Felismerés = Пізнання : versek, miniatűrök, 
aforizmák = вірші, мініатюри, афоризми / Arvo Valton ; fordították :  L. Balla, 
 M. Antonenkó. – Ungvár : PoliPrint, 2009. – 80 o. – Угор. мовою.

308.  Vrábel, T. =  Врабель, Т. Lectures in theoretical phonetics of the 
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Законодавство України про 
загальнообов’яз кове державне 
соціальне страхування 64

Захист у кримінальній справі 68
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Золтан  Мичка 97
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Кінгір 141
Коли історія як незагойна ра на 8
Класифікація рівнянь в частинах 

похідних. Рівняння гіперболі-
тичного типу 88

Кличе сонце 108

Книга Закарпаття : анотований 
каталог видань 2009 року 199

Книга пам’яті села Тереб ля 19
Книга Скорботи України. Закар-

патська область. Т. 8 12
Книгозбірні Тячівщини в плині 

часу 220
Кордон, війна та мир в долі сучас-

ного світу 55
Країна ромів на просторах Украї-

ни 188
Культорологічні джерела 237, 238, 

276

Л
Легенди та перекази Міжгірщини 

185
Лекції та методичний посібник для 

семінарів з теоретичної грама-
тики англійської мови 308

Лікарські рослини Закарпаття в 
народній ме дицині 45

Лікарські рослини Закарпаття у 
народній медицині 49

Лісам Закарпаття зеленіти вічно 24
Література народовецтва і чину на 

українському Підкарпатті в пер-
шій половині ХХ століття 119

 Літературна Тячівщина в загально-
українському контексті 117

Літературне Бароко Закарпаття 111
Любов глядача – найвище визнан-

ня 109

М
Матеріали до вивчення курсу 

“Вступ до спеціальності “Між-
народне право” 61

Мелодії оркестру 105
Метаморфози почуттів 122
Методика розв’язування задач 72
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Методичні рекомендації до на-
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робіт з цивільного права Укра-
їни 62

Ми з XX століття 142
Михайло  Митрик 100
Між Карпатами і Татрами 152-155
Міжнародний науковий вісник 

239-241
Мікроекономіка 35
Місцеві та історичні сорти яблук 

Закарпаття 42
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ною мовою у ХХІ столітті 305
Моє рідне село 277
Мої уроки 129
Можно удлинить свою жизнь до 
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знаков зодиака 46
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Мысли души 150

Н
На березі мрії 285
“На одній землі, в одній Батьків-

щині” 302
На терезах вічності 221
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Навчання іноземних мов 85
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Науковий вісник 242
Науковий вісник Ужгородського 
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Сер. : Біологія 243-244. 
Сер. : Економіка 245-248 
Сер. : Політологія. Соціологія. 

Філософія 249 
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ра  Потушняка 116

Наукові праці 77-80
Не старіють в душі ветерани 60
Незалежна Україна 269
Нескореный русин 177
Низвержение Перуна 165
Нові церкви Мукачівської греко-

католицької єпархії 262
Нутриціологія дитячого віку 44

О
Організація та діяльність об’єд-

нання співвласників багато-
квартирного будинку 281

Основи лабораторної діагностики 
83

Особливості діяльності бібліотек в 
багатонаціональних населених 
пунктах 223

Особливості формування про-
фе сійної мотивації майбутніх 
фахівців  в Угор щині 76

Осягаючи музику  Баха 103

П
Петро  Карманський 112
Петро  Шолтес 101
Письменники Закарпаття – дітям 

201
Пізнання 307
Податкова база місцевого самовря-

дування 59



90

Покажчик наукових праць профе-
сора Петра Лизанця у багато-
томному виданні (1957–2010) 
200

Політичне русинство, або Фен-
цико- бродіївські привиди на 
Закарпатті 5

Понад сині полонини покотилися 
пісні 283

Портрет словом : бібліотеки За-
карпаття (1945–2010) 202

Посібник з французької мови для 
студентів-біологів 69

Правова охорона торговельних ма-
рок в Україні та країнах Цент-
ральної і Східної Європи 66

Правознавство 282
Працюємо для громади 224
Пригоди Поштарика 180
Природні цінності української 

частини регіону Берег 31
Про маленького Піціка та велику 

Ельзу, які живуть в Ужгороді 
145

Провокація 124
Пропале місто 157
Професійна музична культура За-

карпаття 107
Публікації науково-педагогічних 

працівників За карпатського 
державного університету 203

V обласна виставка скульптури 
102

Р
Родовідними стежками 21
Розробка білетів з біології для 

учнів 9-го класу 86
Русине, віруй! 169
Русинство: минуле і сучасність 270
Русинський дайджест 1939–1944 261

Русиньскый списовный язык на 
Словеньску 1995–2010 і сучасна 
русиньска література 266

Русская культура Закарпатья 93
С

Сакура в Ужгороді 225
Світочі і фарисеї 54, 259
Связь времен 20
Священний храм, де мудрість книг 

і щедрість серця 226
Сивий свідок давнини 227
Син гір 290 
Синтез та властивості тієно [2, 3-d] 

піримідинів 287
Скоромороз 161
Скрипалик-цвіркунець 284
 Слово – думці основа 187
Слово – моє життя 138
Слов’янська Планида 114
Службовий розклад руху при-

міських та вантажних поїздів з 
30 травня 2010 року 228

Смерековий камінь 143
Співане слово 146
Спільна думка 303
Собрание трудов 192-193
Соціальні та економічні проблеми 

АПК Закарпаття в інвестицій-
ній діяльності 41

Соціально-економічний розви-
ток та аграрні перспективи 
українсько-румунської прикор-
донної ділянки р. Тиса 37

Соціально-економічні та політико-
правові аспекти державного 
управління в контексті проце-
сів глобалізації 286

Статистичний щорічник 38
Створення екологічних коридорів 

в Україні 263
Сторінки життя 13
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Великої Вітчизняної Війни на 
території України 15

Страхове підприємництво регіону 
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Страхове право 63
Сучасна українська літературна 

мова 190
Сучасні проблеми мовознавства та 
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Талант любити рідний край 113
Танго метелика 136
Трембіта 164
 Три сестриці 127
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Троє з Осою 170
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паття 22
Удосконалення обліку, аналізу, 

аудиту і звітності у сучасних 
умовах глобалізаційних про-
цесів у світовій економіці 39 

Ужгород 51
Ужгород крізь віки 16
Українська література 171-172
Українсько-румунське співро-

бітництво на при кордонних 
водах 32

Українсько-угорське співробітни-
цтво на при кордонних водах 40

Ф
Фактори локальної та національної 

само свідомості угорського на-
селення Закарпаття на початку 
21 ст. 57

Федір  Потушняк 204
Фестивалі Закарпаття 229
Формосфера 99

Х
Хустщина – перлина Марамороша 

52
Химери 156
Хрестовоздвиженський кафедраль-

ний собор в Ужгороді 230

Ц
Цивільно-правовий статус громад-

ських організацій 65

Ч
Чарівний колодязь 176
Чорт на вечерницях 178
Чорт на вечорницях 178

Ш
Шляхом випробування і безсмертя 

231
Штрихи діяльності 288
Штудії з карпаторусиністікы 2009 

265

Щ
Щасливий білет 130
Щоденники біженця 264
Щось 258

Ю
Ювілейний збірник на честь 

80-річ чя від дня народження 
професора Петра  Лизанця 191
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Як заграє сопілонька 106
Як зберегти і заморозити літо 33
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Acta Beregsasiensis 255, 291, 292
A  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola.  Lehoczky 
Tivadar Intézetének 
tanulmánygyűjteménye, 2010 254

 A parciális differen ciál  e gyenletek 
osztályozása (klasszifi kációja) 88

Állattan : (gerinctelenek) 298
Analitikus Geometria 87
 Az 1848/49-es forradalom és 

szabad ság harc Kárpátalján 17
“Az öreg fát már nagyon nehéz 

kivágni” : A nemzeti és lokális 
iden titás faktorai az ezredfordulón 
a kárpátaljai magyar közö sségben 
57

B
 Biológia tételek a 9. osztály szá-

mára 86

D
Deutsche Geschichte in 

biografi en 301

E
“Egy földön, egy hazában” 302

F
Felismerés 307
Fényimádat 181
Fogyó fényben 182
Formo sfera 99

G
Grékokatolícky kňazský rod 

 Pavlovičovcov zo Šarišského 
Čierneho (1693–1900) 267

H
Halott ember Karácsonya 299
Heilpfl anzen in der Volksmedizin 

Transkarpa tiens 49

I
Identitás és hit II 306
 Ifjúságom: volt egyszer egy 

akadémia 293

K
Kárpátalja szociális és gazdasági 

problémái az agráripari 
beruházásokban 41

Közös gondolatok 303
Kulcslyuk 94

L
Lectures in theoretical phonetics 

of the english language and 
method-guides  for seminars 308

Lizanec Péter professzor 
többkötetes tudományos munkái 
gyűjteményének mutatója 
(1957–2010) 200

M
Magyar anyanyelvű cigá nyok 22
Magyarország útja a parlamenti 

demo krácia felé 56
Manuel de français : pour les 

etudiants en biologie 69
Mezővári 295
Mykhaylo  Mytryk 100

N
Náš kalendár – 2010 2
Náš kultúrno-historický  kalendár – 

2010 304
Nyelvtanìtás : módszerek és 

eljárások 85
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Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés 
a XXI. században 305

Nyomok a lèlkekben 184

P
P pont, P pont P 294
Podkarpatská Rus 23
  Perli-e még ezt a hont más? 95
Premija. ru лавреати “Руської пре-

мії” 183
Premija. ru : лауреаты “Русской 

премии” 183

R
Responsib ility for Creation and 

Sustainable Development in the 
Upper Tisa Region 25

S
Studium Carpato-Ruthenorum 

2009 265

T
Táj- és történelmi almafajták 

Kárpátalján 42
Tu do   má  nyos művek 77-80
The use of learner reading aloud in 

the english lesson : a look at the 
micto and macro levels of oral 
reading 297

U
Ukrainian-hungarian cooperation at 

boun dary waters 40
Ukrán-magyar határvízi együt-

tmüködés 40
Ukrainian-romanian cooperation at 

boundary waters 32

 V
“Verecke hìres útján jöttem én...” 18
Via est vita 149
Visk története 296
Vybrané kapitoly z ukrajinskej 

literatúry. Literatúra Rusínov-
Ukrajincov od 19. storočia 300

Y
Yakarpatie očami slovenskej učite 

ľky 179

 Z
Zoltan Michka 97
Zoltan Sholtes 275
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К53

Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану 
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