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Книга Закарпаття у 2013 році

Книговидавнича справа нашої області, як і цілому по 
Україні, у 2013 році несе на собі відбиток цього непростого в 
економічному та політичному сенсі періоду, а також дальшо-
го розвитку глобального явища – індустріалізованого виходу 
книжкового контенту в Інтернет, переміщення книги з центру 
медіасвіту на його узбіччя. 

Видавнича галузь Закарпаття відреагувала відчутним 
зменшенням книг, що вийшли друком, збільшенням частки 
книг авторів-аматорів, а також зростанням числа видань на-
вчального та інформаційно-методичного характеру. Як і в ці-
лому по Україні,  у спектрі художньої літератури зросла частка 
книг, адресованих юним читачам, хоча це деколи негативно по-
значається на якості. 

Продовжується тенденція збільшення кількості закарпат-
ських авторів, що видаються за межами області. 

Залишається не розв’язаною проблема дотримання стан-
дартів поліграфічного оформлення та видавничих реквізитів, 
що додає труднощів при бібліографуванні видань, знецінюючи 
зусилля видавців та прагнення авторів знайти найкоротшу до-
рогу до читача та покупця. 

Вочевидь, книгодрукування в Україні, і відповідно – у на-
шому краї – стоїть на порозі необхідних і неминучих змін. Не 
виключено, що перспективні видавництва у недалекому май-
бутньому будуть трансформовуватись у медіа-компанії, що 
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працюватимуть із мультимедійним контентом, а книга ставатиме 
унікальним продуктом, який потребуватиме нових засобів акту-
алізації.

Анатований каталог "Книга Закарпаття" за 2013 рік тради-
ційно містить довідковий апарат – іменний покажчик та алфавіт-
ний покажчик назв творів, що допомагає в оперативному пошуку 
потрібної інформації. 



5

ОБЛАСТЬ У ЦІЛОМУ
1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2014 

рік : реком. бібліогр. посіб. / Закарпат. облас. універс. 
наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнавства ; Від. 
наук. інформації та бібліографії ; уклад. : Н. М. Вачиля, 
Г. В. Бобонич, І. М. Горват, Ч. Ш. Горват ; відп. за вип. 
Л. З. Григаш ; випуск. ред. Л. О. Ільченко. – Ужгород : 
Вид-во В. Падяка, 2013. – 400 с.

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у 
перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2014 році. Основу 
кален даря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних 
діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окре-
мим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме 
в 2014 році громад ськість світу та України.

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

2. Календар "Просвіти" на 2013 рік / уклад. : 
П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2013. – 164 с. : іл.

Календар-альманах "Просвіти" знайомить читачів з па м’ят-
ними датами з історії Закарпаття і всієї України, постатями 
визначних вчених, письменників, художників, композиторів, 
краєзнавців, громадських, культурних і політичних діячів, по-
діями, які відбулися у 2012 році в житті крайового товариства 
"Просвіта", суспільному житті області та ін.

Видатні  діячі  краю
3. Гаврош, Олександр. Загадковий Духнович / 

О. Гаврош ; Записки краєзнавчої бібліотеки Анатолія Не-
дзельського. – Ужгород :  Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 
96 с. – (Post Sckriptum. Вип. № 6).

Видання розповідає про Олександра Духновича – найпоміт-
нішої постаті в культурно-освітньому русі краю XIX століття.
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ІСТОРІЯ. ЕТНОГРАФІЯ
4. Від білих хорватів до українців : за матеріала-

ми наук. конф. "Русини Закарпаття  – хто ми?", 21 жовт., 
2012 р., м. Ужгород / Всеукр. т-во "Лемківщина", Закар-
пат. облас. орг. ВУТЛ ; упоряд. В. В. Мулеса. – Ужгород : 
Патент, 2013. – 64 с. 

Питання політичного русинства на Закарпатті дуже актуаль-
не. Деякі полі тичні "лідери" намагаються ще більше загострити 
його, втягують у політичні ігри не дуже досвідчених співгро-
мадян. "Підкормлюють" цей процес і зарубіжні добродії... Та 
переважна більшість автохтонів Срібної Землі давно вирішила 
для себе – ми русини-українці. Спадкоємці слави часів князя 
Лаборця й Корятовича, часів білих хорватів, коли все тільки по-
чиналося.

5. Годинка, Антоній. Gens fidelissima / А. Годинка ; 
пер. укр. Й. Кобаля. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2013. – 116 с. : іл.  – Текст укр. та угор. мовами.

Пропонована публікація є перекладом праці відомого закар-
патського історика А. Годинки. У ній роз повідається про учас-
ників визвольної боротьби 1703–1711 pp. під керівництвом 
Ференца Ракоці ІІ – руських (українських) жителів 93 сіл Му-
качівської та Чинадіївської домінії. У книзі подається перелік 
понад чотирьохсот прізвищ людей, які воювали на боці волода-
ря Мукачівського замку.

6. Данилюк, Дмитро Дмитрович. Історія Закар-
паття : навч. посіб. / Д. Д. Данилюк ; М-во освіти і на-
уки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад 
"Ужгород. нац. ун-т", Іст. ф-т, Каф. історії України ; вип. 
ред. та покажч. Л. Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падя-
ка, 2013. – 304 с. в т. ч. 16 с. кольор. вкл.

У посібнику в науково-популярній формі висвітлюються 
основні етапи історичного розвитку Закарпаття від найдавні-
ших часів до сьогодення з урахуванням найновіших досягнень 
історичної науки.

Історія краю викладена у взаємозв’язку з історією Угорщи-
ни, Австрії, Австро-Угорщини, Чехословаччини. Доводиться, 
що у їх складі Закарпаття було не лише територіальним при-
датком, а й розвивалося економічно, духовно і дало світу цілу 
плеяду вчених, культурно-освітніх, політичних та церковних 
діячів, які виборювали йому належне місце в загальноєвропей-
ському історичному процесі. 
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7. Книга Скорботи України. Закарпатська область. 
Т. 10 : іменний покажч. – Ужгород : Карпати, 2013. – 
896 с.

На сторінках історико-меморіального серіалу "Книга Скор-
боти України. Закарпатська область" увічнено пам’ять понад 
93 тисяч громадян, які загинули в роки Другої світової війни 
від рук угорських і німецьких окупантів, а також унаслідок бо-
йових дій та інших подій і акцій, пов’язаних з війною і фашист-
ською окупацією. В 10-му томі подано алфавітний покажчик 
імен загиблих (пропалих безвісти) уродженців (мешканців) За-
карпатської області, увічнених на сторінках 1-9 томів.

8. Корсак, Роман Володимирович. Політична і еко-
номічна співпраця України та Чехії в умовах трансфор-
мації суспільних відносин 2000–2012 pp. / Р. В. Корсак ; 
М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужго-
род : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2013. – 518 с.

У монографії на основі архівних матеріалів Посольства і 
Торгівельно-економічної місії України в ЧР, міністерств і ві-
домств обох країн, української та чеської періодики здійснено 
комплексне дослідження політичної й економічної співпраці 
України та Чехії в умовах реформування суспільно-економічних 
від носин (2000–2012 pp.).

Монографічне дослідження розраховане на науковців-
богемістів, спеціа лістів з чехознавства, істориків і країнознав-
ців та студентів вищих навчальних закладів.

9. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції "Слов’янський світ: здобутки, пробле-
ми, перспективи", 23-24 трав. 2013 р. / М-во освіти і на-
уки України, Київ. славіст. ун-т, Закарпат. філ., Вищ. навч. 
заклад "Східно-європ. слов’ян/ ун-т" ; за ред. Л. М. Не-
сух. – Ужгород : Вид-во "Закарпаття", 2013. – 408 с.

У збірнику вміщено наукові студії учасників міжнародної 
науково-практичної конференції. Зазначені доповіді й висту-
пи стосуються актуальних проблем слов’янського мовознав-
ства та літературознавства, фольклору, культурної спадщи-
ни та ментальності слов’ян, життя національних меншин у 
слов’янських країнах, проблем розвитку слов’янських народів 
та їх взаємозв’язку.

Видання розраховане на науковців, викладачів вузів, аспі-
рантів і студентів.
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10. Пеняк, Степан Іванович. Археологія Закар-
паття: історія дослідж. / С. І. Пеняк, Павло Степанович 
Пеняк ; Закарпат. облас. держадмін., Закарпат. облас. 
рада, Ред. по підготовці і випуску зводу пам’яток історії 
та культури Закарпат. обл. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 
2013. – С. 256 : іл.

Монографія присвячена результатам вивчення прадавньої 
історії сучасної території Закарпатської області України та су-
міжних з нею земель. Висвітлюється шлях, пройдений від про-
стого колекціонування старожитностей до виникнення в краї 
археологічної науки. Кожна епоха розглядається у взаємозв’язку 
із соціально-економічним і культурним розвитком Карпато-
Дунайської улоговини та тими етносами, які її населяли.

11. Федака, Сергій Дмитрович. Ужгород: роки і 
люди : хронолог. і біобібліогр. покажч. / С. Д. Федака ; 
Закарпат. облас. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 248 с.

У довіднику подано максимально детальну хронологію істо-
рії Ужгорода та інформації про всіх діячів, чиїми іменами назва-
но міські вулиці. Особливу увагу звернуто на зв’язок більшості 
поста тей з містом чи областю. Подається список рекомендова-
ної літе ратури для подальшого знайомства з відповідними пер-
соналіями. Видання приурочено до 1120-річчя міста.

12. Філіппов, Олексій. Кельти на берегах Латориці : 
ранній залізний вік (III ст. до н.е.–65 р. до н.е.) / О. Філіп-
пов. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 48 с. : іл.

Книга розповідає про опідум (городище) кельтів, що займає 
близько 15 га на го рах Галіш (237 м над рівнем моря) і Ловачка 
(304 м). Він знаходиться на території села Клячаново, що на 
північно-західній околиці сучасного Мукачева.

13. У рабстві: усні історії примусових робітників 
із Закарпаття 1939–1944 років / упорядкув., підгот. тек-
стів, коментарі, прим. : О. Грицака, Р. Офіцинського. – 
Ужгород : ІВА, 2013. – 168 с.

У книзі висвітлено обставини насильних трудових мобіліза-
цій, підневільної праці, повернення додому примусових робіт-
ників Закарпаття у роки Другої світової війни. У виданні вмі-
щено матеріали, різні за жан ром: спогади, архівні документи, 
наукові статті, картосхема з легендою туристичного маршруту, 
сценарій документального фільму.
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14. Ужгородські чеські наукові читання: історія, 
культура, політика, право : наук. зб. : 30 трав. 2013 р. 
м. Ужгород / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. 
ун-т, НДІ Центр. Європи, Центр іст. студій з богемістики 
і словакіс тики ; редкол. : М. Лендєл, І. Ліхтей [та ін]. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 272 с. 

Збірник презентує матеріали перших Ужгородських чесь-
ких наукових читань, що проводилися на базі Ужгородського 
націо нального університету з ініціативи Науково-дослідного 
інституту Централь ної Європи та Центру історичних студій з 
богемістики і словакістики.

Для науковців, студентів, учителів, всіх, хто цікавиться ми-
нувшиною та сучасністю чеського народу.

15. Химинець, Василь Васильович. Історія Ужго-
родської гімназії (1613–2013) / В. В. Химинець, Михай-
ло Михайлович Басараб. – Ужгород : Карпати ; Інформ.-
видав. центр ЗІППО, 2013. – 272 с. : іл.

На основі архівних матеріалів, праць вітчизняних і зарубіж-
них дослідників гімназійної освіти автори книги подали уза-
гальнюючий матеріал про створення, розвиток і досягнення 
Ужгородської гімназії.

У книзі аналізуються особливості становлення, динаміка 
розвитку й змін організаційної структури, змісту навчання і ви-
ховання в Ужгородській гімназії в різний період існування За-
карпаття. Стисло подані також мате ріали про внесок культурно-
освітніх діячів краю в цей процес.

16. Dupka, György. „Hova tűnt a sok virág…” : Időutazás 
az Urálba magyar és német rabok (1941–1955) nyomában : 
(Történelmi szociográfia) / Gy. Dupka. – Ungvár ; Budapest : 
Intermix Kiadó, 2013. – 224 o. : fotók. – (Kárpátaljai Magyar 
Könyvek 221). – Текст угор. мовою.

Путівник розповідає про експедицію її учасників по історич-
ному маршруту угорських та німецьких військовополонених у 
табори ГУЛАГу, прокладеному 68 років тому за наказом Ста-
ліна. В експедиції брали участь 20 осіб, у тому числі із Закар-
паття Дьєрдь Дупко (угорський письменник, редактор, дослід-
ник), полковник Олексій Корсун та Андрея Фукс. Станціями 
призначення були м. Перм, м. Нижній Тагіл, м. Єкатеринбург 
(Свердловськ), м. Челябінськ, та м. Уфа. Група відвідувала всі 
колишні робочі табори і досліджувала за яких умовах жили 
військовополонені. У додатку опубліковані архівні документи 
і спогади в’язнів.
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17. Szamborovszkyné Nagy, Ibolya = Самборовскі-
Нодь, Ібоя. Oktatáspolitika és történelemtanítás a 
Szovjetunióban és Ukrajnában (1945–2010) = Політи-
ка освіти і викладання історії в Радянському Союзі 
та Україні (1945–2010 pp.). I. kötet : Szovjetunió (1945–
1991) = Т. І : Радянський Союз 1945–1991 pp. : [моно-
графія у 2-х тт.] / I. Szamborovszkyné Nagy ; II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. угор. 
ін-т ім. Ференца Ракоці IІ. – Ungvár = Ужгород : "Líra" 
Poligráfcentrum = Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 316 с. – 
Текст. угор. мовою.

Монографія є першою частиною розширеної версії канди-
датської дисертації, яка з’явилася завдяки результатам багато-
річної роботи автора. Праця – в першу чергу – описує історію 
політики в галузі освіти між 1945–1991 рр., а також у цьому 
контексті висвітлює історію викладання історії в Радянському 
Союзі. 

Монографія може бути корисною спеціалістам різних сфер: 
дослідникам політичної та суспільної історії Радянського Со-
юзу, дослідникам історії педагогіки та методики викладання 
історії, студентам вищих навчальних закладів, і для всіх, хто 
цікавиться цією тематикою.

Історія міст і  с іл краю
18. Моняк, Іван. Гусний: cело Ужанської долини / 

І. Моняк. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2013. – 
104 с. : іл.

Гусний (Huszna, Erdőludas) – невеличке високогірне село, за-
селене русинами. Воно розляглось коло підніжжя Карпатського 
вододільного хребта у верхів’ях річки Уж (нині Великоберез-
нянський район Закарпатської області). Перша згадка про село 
датується 1599 роком. 

Книжка є першою спробою розповісти про історію села.

19. Піняк, Юлія Іванівна. Рокосово : сторінки істо-
рії : худ.-докум. оповіді та фотоматеріали / Ю. І. Піняк. – 
Ужгород : Ужгород. міська друк., 2013. – 56 с. + 48 с. вкл.

Книга присвячена селу, де народилася і виросла автор, його 
історії і сучасності, яскравим особистостям, які закарбувалися 
у пам’яті односельчан.

Текстовий виклад доповнено цікавим ілюстративним ма-
теріа лом, який публікується вперше.
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21. Филиппов, Алексей. Мункач (Мукачево) в XVIII 
веке : краткая история одного города за 100 лет : (крае-
вед. очерк) / А. Филиппов. – Ужгород : Полиграфцентр 
"Лира", 2013. – 36 с. : ил. – Текст рос. мовою.

23. Филиппов, Алексей. Мукачево в XX веке : крат-
кая история одного города за 100 лет : (краевед. очерк) / 
А. Филиппов. – Ужгород : Полиграфцентр "Лира", 2013. – 
36 с. : ил. – Текст рос. мовою.

22. Филиппов, Алексей. Мункач (Мукачево) в XIX 
веке : краткая история одного города за 100 лет (кра-
евед. очерк) / А. Филиппов. – Ужгород : Полиграфцентр 
"Лира", 2013. – 32 с. : ил. – Текст рос. мовою.

20. Филиппов, Алексей. Мункач (Мукачево) в XIV–
XVI веках и раньше : краткая исто рия начала одного 
города : (краевед. очерк) / А. Филиппов. – Ужгород : По-
лиграфцентр "Лира", 2013. – 40 с. : ил. – Текст рос. мо-
вою.

Сучасне обличчя м. Мукачево, яке називалось до 1919 р. 
угорською і німецькою Мункач, створювалася по ступово. Цей 
процес зароджувався у XІV–XVIII ст. Про історію ви никнення 
багатьох існуючих будов мало хто з його жителів замислювався 
всерйоз. Але Мукачево відноситься до ряду тих міст України, 
які на законодавчому рівні вважаються істо ричними.

Серія книг представляє читачам історичний розвиток міста.

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. 
ЕКОЛОГІЯ

24. Від джерела до джерела : дегустуємо мінераль-
ні води Закарпаття / упорядкув. Л. Алексеєнко ; фото : 
П. Ляха, К. Смутко. – [Ужгород, 2013.] – 20 с. : іл.

Одна з головних принад Закарпаття – велика кількість дже-
рел мінеральної води. 

Видання містить короткі довідки про родовища мінеральних 
вод та санаторії, які їх використовують у лікувальних цілях.
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25. Потіш, Людвіг Адальбертович. Птахи : (фондо-
ва колекція) : кат. колекцій Зоолог. музею Ужгород. нац. 
ун-ту / Л. А. Потіш, Наталія Ігорівна Потіш ; Держ. вищ. 
навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва, Зо-
олог. музей. – Ужгород, 2013. – 84 с.

Книга представляє собою каталог фондової збірки птахів 
Зооло гічного музею ДВНЗ "Ужгородський національний уні-
верситет".

Наводяться відомості про видову належність експонату, його 
інвентарний номер, стать, вік, дату і місце добування, прізвище 
та ініціали колектора.

Книга розрахована для спеціалістів-орнітологів, працівників 
природоохо ронних установ, викладачів та студентів природни-
чого та лісівничого профілю вищих навчальних закладів.

ЕКОНОМІКА
26. Ващук, Ф. Г. Комунікативні процеси в менедж-

менті / Ф. Г. Ващук, І. В. Козубовська ; М-во освіти і на-
уки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во ФОП 
Бреза А. Е., 2013. – 278 с.

У монографії розглядаються питання, які стосуються суті 
менеджменту як науки і професійної діяльності, розкриваєть-
ся роль комунікативних процесів у менеджменті, аналізуються 
особливості ділового спілкування, в тому числі й іншомовного, 
у професійній діяльності сучасного менеджера.

27. Крутов, Василь Васильович. Недержавна сис-
тема безпеки : (проблеми становлення і роз витку) / 
B. B. Крутов, Володимир Григорович Пилипчук ; Укр. 
союз промисловців і підприємців, НДІ інформатики і 
права Нац. акад. прав. наук України, Секція держ.-прав. 
проблем нац. безпеки Нац. акад. прав. наук України. – 
Ужгород : IBA, 2013. – 180 с.

У монографії на основі системного аналізу та поєднання 
різних методологічних підходів висвітлено сучасні виклики й 
загрози економічній діяльності підприємств; розкрито основні 
тенденції та проблеми становлен ня і розвитку недержавних 
суб’єктів сектору безпеки і недержавної системи безпеки як 
складової громадянського суспільства та системи забезпечення 
національної безпеки України. На підставі проведеного аналі-
зу розроблено низку прикладних рекомендацій та пропозиції з 
удосконалення її законодав чого забезпечення.
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28. Купалова, Галина Іванівна. Статистико-еконо-
мічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку пер-
соналу сільськогосподарських підприємств / Г. І. Ку-
палова, Віктор Михайлович Четверик. – Ужгород : Вид-во 
ФОП Бреза А. Е., 2013. – 212 с.

Монографію присвячено питанням розробки теоретико-
методичних засад і практичних рекомендацій щодо розвитку 
персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможно-
сті сільськогосподарських підприємств. Розкрито й уточнено 
сутність "розвитку персоналу" як економічного поняття, здій-
снено класифікацію його видів, визначено фактори впливу на 
професійний розвиток працівників, обгрунтовано теоретико-
методичні основи дослідження, запропоновано систему по-
казників та схему статистико-економічного аналізу, оцінки та 
прогнозування підготовки, перепідготовки і підвищення квалі-
фікації персоналу.

Висвітлено стан та основні тенденції розвитку персоналу 
сільськогосподарських підприємств Київської області, вста-
новлено зв’язок між рівнем розвитку працівників і конкурен-
тоспроможністю підприємницьких структур, складено серед-
ньостроковий прогноз професійного зростання керівників і 
спеціалістів. Розроблено концептуальні засади, сформульовано 
пропозиції щодо поліпшення інформаційно-правового забезпе-
чення моніторингу, аналізу та планування розвитку персоналу.

Для науковців, аспірантів, студентів, керівників і менедже-
рів підприємств різних форм власності, а також широкого кола 
читачів, зацікавлених проблемою розвитку персоналу.

29. Мікловда, В. П. Активізація соціально-тру до-
вого потенціалу регіону : монографія / В. П. Мікловда, 
М. М. Пітюлич, Г. С. Кесарчук ; М-во освіти і науки, молоді 
і спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. 
ун-т". – Ужгород, 2013. – 160 с.

У дослідженні розглядаються актуальні проблеми теоре-
тичного і практичного характеру, пов’язані з активізаці-
єю соціаль но-трудового потенціалу в умовах трансформа-
ції економіки Закарпатської області до ринкових відносин. 
Знач на увага приділена з’ясуванню сутності процесу акти-
візації соціально-трудового потенціалу, його інституціонально-
інфраструктурному забезпеченню. Поглиблено теоретико-
методичні підходи до формування організаційно-економічного 
механізму підвищення економічної активності населення.
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30. Реслер, М. В. Обліково-аналітичне забезпечен-
ня фінансового менеджменту : монографія / М. В. Рес-
лер ; М-во освіти і науки України, Мукач. держ. ун-т. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 296 с.

У виданні розглянуто актуальні питання методології та 
організації обліково-аналітичного забезпечення фінансового 
менеджменту та методику оперативного контролю операцій 
основної діяльності металургійної галузі. Обліково-аналітичне 
забезпечення системи управління відіграє одну із ключових 
ролей у функціонуванні управління, забезпечує взаємодію 
різних процесів діяльності підприємства, структурних підроз-
ділів. Акцентується увага на врахуванні особливостей мета-
лургійної галузі при розробці методики та організації обліково-
аналітичних робіт на підприємствах чорної металургії.

Для працівників навчальних і наукових закладів, аспірантів, 
докторантів, студентів, а також керівників та спеціалістів мета-
лургійної галузі.

31. Статистичний щорічник : Закарпаття за 2012 
рік / Держ. служба статистики України, Головне упр. ста-
тистики у Закарпат. обл. ; за ред. Г. Д. Гриник. – Ужгород, 
2013. – 512 с. + табл.

Довідник містить дані про соціально-економічне становище 
Закарпаття у 2012 р. порівняно з минулими роками.

Народне господарство
32. Головач, М. Й. Державна книга племінних коней 

гуцульської породи. Т. II / М. Й. Головач, М. М. Головач ; 
М-во аграрної політики та продовольства України, Наук.-
виробн. ассоціація "Племкоцентр". – Ужгород : Карпати, 
2013. – 256 с.

У книзі висвітлено історію коней гуцульської породи, пле-
мінну роботу з ними за попередній період, історичні та сучасні 
типи, генеалогічні лінії, маточні родини, чисельність поголів’я, 
робочу продуктивність, інструкцію з бонітування коней гу-
цульської породи, що була затверджена Наказом Міністерства 
аграрної політики України № 236 від 12. 05. 2010 p., реєстр же-
ребців і кобил із записом їх родоводів, екстер’єрних та племін-
них якостей. Окремо подано схеми генеалогічних ліній коней 
гуцульської породи.

Розрахована на наукових працівників, спеціалістів у галузі 
конярства, власників коней, викладачів і студентів навчальних 
закладів відповідного профілю.
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33. Komonyi, Éva = Комоні, Єва С. Mezőgazdasági 
alapismeretek = Oснови сільського господарства : 
főiskolai jegyzet =  навч. посіб. : a kézirat a MTA Határon 
Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram támogatásával 
készült 2009–2010-ben / É. Komonyi ; II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім. Ферен-
ца Ракоці IІ. – Ungvár = Ужгород : "Líra" Poligráfcentrum = 
Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 284 с. – Текст. угор. мо-
вою.

Цей конспект вміщує матеріал з дисципліни "Основи сіль-
ського господарства", обов’язкової для студентів ЗУІ ім. Ф. Ра-
коці II спеціальностей "біологія" і "географія", що навчаються 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр". З цієї дисци-
пліни не вистачає угорськомовних підручників, саме цю прога-
лину має заповнити посібник. У конспекті розглядаються усі ті 
проблеми, з якими зустрічається сучасне сільськогосподарське 
виробництво. Крім цього, книга містить матеріал про особ-
ливості рільництва, садівництва та тваринництва.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЦИНА
34. Вода і здоров'я людини : (до 150-річчя з дня 

народж. В. І. Вернадського) : матеріали міжнар. між-
дисциплінар. наук.-практ. конф., сан. "Квітка полонини",  
19-20 квіт. 2013 року (с. Солочин Свалявського р-ну) / за 
ред. проф. Т. М. Ганича. – Ужгород : Патент, 2013. – 304 с.

Книга висвітлює актуальні питання здоров’я людини, а саме 
важливість якості питної води і чистоти довкілля, забезпечен-
ня необхідними мікро- і макроелементами для повноцінного 
функціонування людського організму, нанотехнології, фітоапі-
терапії і можливості санаторно-курортного лікування.

35. Гепаторенальний синдром / Василь Іванович Ру-
син, Неля Миколаївна Маляр-Газда, Єлизавета Степа-
нівна Сірчак, Христина Володимирівна Футько. – Ужго-
род : Карпати, 2013. – 216 с. + 8 с. іл.

Монографія присвячена важливій проблемі сучасної меди-
цини – діагностиці та лікуванню цирозу печінки, ускладненому 
гепаторенальним синдромом. Авторами відображені сучасні 
уявлення про гепаторенальний синдром, приведені діагнос-
тичні критерії та класифікації, особливу увагу приділено стану 
основних функціональних систем організму. Вперше дослідже-
но ендотеліальну дисфункцію у пацієнтів з цирозом печінки. 
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36. Діагностика та лікування передпухлинних за-
хворювань товстої кишки / Василь Іванович Русин, 
Андрій Васильович Русин, Степан Михайлович Чобей, 
Анна Володимирівна Сочка. – Ужгород : Карпати, 2013. – 
208 м. + 24 кольор. іл.

Монографія присвячена важливій проблемі сучасної меди-
цини – діагностиці та лікуванню передпухлинних захворювань 
товстої кишки. У роботі проведено аналіз, науково-теоретичне 
обґрунтування та вирішення наукового завдання – встановлен-
ня закономірностей виникнення та розвитку передракових 
захворювань у процесі переродження з метою впровадження 
оптимального діагностичного алгоритму для пацієнтів із за-
хворюваннями товстої кишки, а також оцінку лікувальних 
ендоско пічних методів, спрямованих на профілактику колорек-
тального раку.

Базуючись на регіональному досвіді, в клінічну практику за-
пропоновано впровадити хромоколоноскопію з біопсією, при 
цьому діагностична колоноскопія може відразу перейти в ліку-
вальну процедуру.

Отримані закономірності предикторів колоректального раку 
можуть бути в подальшому використані при обґрунтуванні й 
розробці заходів щодо первинної та вторинної профілактики 
злоякісних новоутворень прямої та ободової кишки серед на-
селення Закарпатської області та України.

37. Кучеренко, Єгор Валерійович. Інтегративні 
методи психосинтезу особистості : [навч. посіб.] / 
Є. В. Кучеренко, Юрій Олексійович Медвін ; Нац. пед. ун-т 
ім. П. М. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології. – Ужго-
род : Вид-во ФОП Бреза А. Е. – 2013. – 120 с.

У посібнику з позицій інтегративного підходу розглянуто 
методи психосинтезу як науково обґрунтованого напряму пси-
хотерапії, що поєднує психодинамічні та трансперсональні по-
гляди. Представлено психосинтетичну модель особистості клі-
єнта за Р. Ассаджіолі, етапи та завдання процесу психосинтезу, 
а також описано принципи та механізми методів розвивального 
коучингу та корекційної сугестії. Автори пропонують інтегра-
тивну систему названих методів психосинтезу, які запозичені з 
поведінкової, когнітивної та трансперсональної психотерапії.

Навчальний посібник стане в нагоді студентам психологіч-
них спеціальностей у вивченні окремих тем із курсів "Психо-
логія особистості", "Основи психологічного консультування та 
психокорекції", "Основи психотерапії" та у вивченні спеціалі-
зованого курсу "Психосинтез як метод психотерапії".
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38. Принципи небулайзерної терапії в практиці сі-
мейного лікаря : метод. реком. / І. В. Чопей, П. О. Колес-
ник, О. О. Рудакова, М. І. Веждєл ; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т після-
диплом. освіти та довуз. підготовки, Каф. терапії та сі-
мейн. медицини. – Ужгород, 2013. – 40 с.

У рекомендаціях подано інформацію про типи сучасних не-
булайзерів, показання та протипоказання, а також правила про-
ведення небулайзерної терапії у загальній лікарській практиці.

Наведено основні препарати для небулайзерної аерозольте-
рапії, та прописи при окремих патологічних станах.

39. Протезування при повній втраті зубів : навч. по-
сіб. / Петро Анатолійович Гасюк, Євген Янович Костенко, 
Віталій Володимирович Щерба, Віталій Яро славович 
Савчин. – Тернопіль ; Ужгород : Закарпаття, 2013. – 
222 с. : іл.

Посібник присвячений питанням ортопедичного лікування 
пацієнтів з адентією. Подано відомості про різні види знімного 
протезування. Описані клінічні та лабораторні етапи виготов-
лення знімних ортопедичних конструкцій. Обґрунтовано пере-
ваги та недоліки різних видів знімних та незнімних протезів. 
Детально описані методи діагностики, планування лікування 
та подано клінічні рекомендації для лікарів-стоматологів. 

40. Федорич, Александр Владимирович. Энергии 
жизни: современное понимание древних представ-
лений о Вселенной : монография / А. В. Федорич, На-
талия Витальевна  Слухай. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – 
Ужгород : Патент, 2013. – 136 с. – Текст рос. мовою.

Книга присвячена дослідженню взаємодії людини з ві таль-
ними енергіями Всесвіту, містить практикуми, направлен і на 
відновлення енергетики та здоров’я людини, а також опи с уні-
кальної авторської методики оздоровлення шляхом зміцнення 
основних стрес-лімітуючих систем організму людини, відпо-
відно до концепції А. В. Федорича.

Для широкого кола читачів, а також спеціалістів в галузях 
натуропатії, гомеопатії, імунології, загальної медицини, філо-
софії.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ
41. Кашка, Марія. Етнополітичний розвиток та со-

ціальні реалії на Закарпатті (друга половина XVIII–
1867 р.) : наук. моногр. / М. Кашка ; М-во освіти і на уки, 
молоді та спорту України, Держ. вищ.  навч. заклад 
"Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 177 с.

У виданні на основі аналізу архівних документів і матері-
алів, творчої спадщини культурних діячів Закарпаття другої 
половини XVIII–XIX ст., політичних програм революції 1848–
1849 pp. і післяреволюційного періоду всебічно розглянуто 
проблеми етнополітичного розвитку русинської спільноти За-
карпаття, процес формування етнічної ідентичності русинів та 
соціальні реалії краю у другій половині XVIII–1867 р.

42. Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як 
чинник консолідації українського суспільства: до-
свід Закарпаття : матеріали міжнар. наук.-практ. кон ф., 
28-29 трав. 2013 р., м. Ужгород, Закарпат. обл., Україна / 
Закарпат. облдержадмін., Від. національностей та ре-
лігій облдержадмін., Ужгород. нац. ун-т, Центр культур 
нац. меншин Закарпаття ; відп. за вип. С. Ігнатович. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 416 с.

У збірнику представлено матеріали доповідей, виступів та 
повідо млень учасників міжнародної науково-практичної кон-
ференції. Зроблено аналіз тенденцій і подальших перспектив 
розвитку етно-національних та міжконфесійних процесів у 
контексті реалізації чинних нормативно-правових актів Укра-
їни, які регулюють міжнаціональні та державно-церковні від-
носини.

43. Слюсаренко, Вікторія Євгенівна. Формування 
інститутів громадянського суспільства: регіональ-
ні ас пек ти / В. Є. Слюсаренко ; [ДВНЗ "Ужгород. нац. 
ун-т"]. – Ужгород, 2013. – 160 с. 

У запропонованій читачеві монографії узагальнено резуль-
тати діяльності неприбуткових громадських організацій як 
важливого інституту громадянського суспільства та суб’єкта 
соціально-економічних відносин. Автор, застосовуючи сис-
темний підхід, розкрила сутність та принципи діяльності не-
прибуткових організацій Закарпатської області, запропонувала 
методичні підходи до формування механізму регулювання їх 
розвитку та підтримки.

Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, 
викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
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ДЕРЖАВА І ПРАВО
44. Бобкова, Антоніна Григорівна. Правовий ста-

тус суб’єктів турис тичної діяльності / А. Г. Бобкова, 
Василь Івано вич Ярема, Василь Васильович Манзюк. – 
Ужгород : Вид-во "За карпаття", 2013. – 272 с.

У монографії досліджуються теоретичні й практичні аспекти 
правового статусу суб’єктів туристичної діяльності. Особлива 
увага приділяється харак теристиці правового статусу суб’єктів 
туристичної діяльності; конкретизуються питання створення та 
припинення суб’єктів туристичної діяльності; обґрунто вуються 
пропозиції щодо удосконалення правового режиму майна та-
ких суб’єктів (туристичних ресурсів); запропоновано допо-
внення до переліку та змісту прав і обов’язків суб’єктів такої 
діяльності; доопрацьовано напрями удос коналення правових 
засад державної підтримки суб’єктів туристичної діяль ності. 
Запропоновано шляхи удосконалення господарсько-правової 
відпові дальності суб’єктів туристичної діяльності.

Для наукових та практичних працівників, викладачів і сту-
дентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться пробле-
мою.

45. Волощук, Марта Гнатівна. Податкове право : 
навч. посіб. / М. Г. Волощук, Марія Василівна Менджул ; 
М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Терит. 
від-ня Асоц. платників податків України у Закарпат. обл., 
Громад. рада при Закарпат. облдержадмін. – [Вид. 2-ге, 
доповн. і переробл.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2013. – 168 с.

Навчальний посібник розроблений згідно з вимогами Бо-
лонського процесу та відповідає навчальній програмі із зазна-
ченої дис ципліни у вищих навчальних закладах. У посібнику 
висвітлені основні теми курсу податкового права, міститься 
практикум із питаннями для роботи на практичних за няттях, 
задачами, а також перелік рекомендованої літератури. 

Посібник розрахова ний на викладачів і студентів юридич-
них та економічних факультетів, працівників податкових і мит-
них органів, практикуючих юристів та економістів.
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46. Волощук, Mарта Гнатівна. Фінансове право : 
навч. посіб. / М. Г. Волощук, Марія Василівна Менджул ; 
М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Терит. 
від-ня Асоц. платників податків України у Закарпат. обл., 
Громад. рада при Закарпат. облдержадмін. – [Вид. 2-ге, 
доповн. та перероб.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2013. – 238 с.

Навчальний посібник з дисципліни "Фінансове право" роз-
роблений згідно з вимогами Болонського процесу та відпові-
дає навчальній програмі із зазначеної дисципліни у вищих на-
вчальних закладах. У посібнику висвітлені теми із Загальної та 
Особливої частини фінансового права, міститься практикум із 
питаннями для робо ти на практичних заняттях, задачами, тес-
тами для самоконтролю знань студентів, а також перелік реко-
мендованої літератури. 

Посібник розрахований на викладачів і студентів юридич-
них та економічних факультетів, працівників податкових і мит-
них органів, практикуючих юристів та економістів.

47. Грін, Олександр. Делікти в цивільному праві 
України : альб. схем : навч. посіб. / О. О. Грін. – Ужгород : 
ФОП Бреза А. Е., 2013. – 243 с. + табл.

Навчальний посібник розроблений згідно з вимогами Болон-
ського процесу та відпові дає навчальній програмі із вказаної 
дисципліни у вищих юридичних на вчальних закладах. Видан-
ня у систематизованому вигляді знайомить сту дентів з теорі-
єю зобов’язань з відшкодування шкоди та спеціальними (фа-
культативними) видами деліктів у цивільному праві України.

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспіран-
тів та ви кладачів вищих юридичних навчальних закладів і 
факультетів. Видання може бути корисним також практичним 
працівникам нотаріату, прокура тури, адвокатури та всім, хто 
цікавиться питаннями цивільного права.

48. Грін, Олександр. Цивільне право України : особ -
лива частина : альб. схем : навч. посіб. / О. О. Грін. – 
Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2013. – 464 с. + табл.

Навчальний посібник підготовлений на основі чинного ци-
вільного законодавства Украї ни, існуючих правових теорій та 
відповідає навчальній програмі з зазна ченої дисципліни у ви-
щих юридичних навчальних закладах. Пропонова ний посібник 
ілюструє послідовний виклад у схемах основних інститутів 
Особливої частини цивільного права України.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів та ви кла-
дачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів. 
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49. Дорофеєва, Лідія Максимівна. Митне право 
України : навч. посіб. / Л. М. Дорофеєва, Микола Михай-
лович Ясевич ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. 
навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Бреза, 
2013. – 268 с.

Видання висвітлює діючу регламентацію митних правовід-
носин в Україні, базові положення законодавства в галузі мит-
ного права, ознайомлює із структурою, завданнями та функці-
ями органів, уповноважених здійснювати митний контроль та 
митне оформлення. Визначається місце органів доходів і зборів 
у системі органів виконавчої влади, розкриваються основні на-
прями митного регулювання та протидії митним правопору-
шенням.

Навчальний посібник "Митне право України" складений за 
вимогами кредитно-модульної системи і містить короткий ви-
клад тем лекцій, тематику семінарських занять та методичні 
рекомендації з підготовки до них, тестові завдання для модуль-
ного контролю, перелік рекомендованої літератури.

50. Менджул, Марія Василівна. Судовий захист 
прав та законних інтересів громадян  / M. B. Менджул ; 
Закарпат. держ. ун-т, Координац. рада молодих юристів 
Закарпаття при Голов. упр. юстиції у Закарпат. обл., Кар-
пат. агенство прав людини "Вестед", Юрид. клініка "Аль-
тернатива". – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 212 с.

Видання присвячене аналізу поняття та змісту права особи 
на справедли вий судовий захист, дослідженню судової систе-
ми України, порядку захисту прав громадян в рамках цивіль-
ного, адміністративного, кримінального про вадження, а також 
у Європейському суді з прав людини, надаються зразки про-
цесуальних документів.

Видання буде корисним для викладачів і студентів юридич-
них факультетів, адвокатів, юристів та громадян.
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51. Міловідов, Руслан Миколайович. Ефектив-
ність кримінальної відповідальності за легалізацію 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-
хом : монографія. / Р. М. Міловідов. – Ужгород : IBA, 
2013. – 259 с. : іл. + табл.

Книга присвячена науково-правовому розв’язанню пробле-
ми ефективності кримінально-правової протидії легалізації 
(відмиванню) дохо дів, одержаних злочинним шляхом. У ро-
боті аналізуються підходи між народної кримінально-правової 
протидії цьому злочину і сучасний погляд вітчизняного законо-
давця та практики застосування ст. 209 Кримінального кодексу 
України при кваліфікації діянь, що містять ознаки відмивання 
"бруд них" грошей.

52. Немеш, Петро Федорович. Законне представ-
ництво у цивільному процесі : навч.-метод. посіб. / 
П. Ф. Немеш, Дмитро Васильович Іванчулинець ; Закар-
пат. держ. ун-т. – Ужгород : IBA, 2013. – 262 с.

У посібнику розглядаються теоретичні та практичні про-
блеми, які виникають у зв’язку із захистом прав та інтересів 
осіб законними представниками. Особлива увага у посібнику 
приділяється аналізу чинного цивільного процесуального за-
конодавства України, яке відноситься до інституту законного 
представництва в цивільному процесі щодо відповідності його 
інтересам осіб, які позбавлені можливості самостійно здійсню-
вати цивільні процесуальні права та обов’язки під час розгляду 
та вирішення цивільної справи.

Посібник розрахований на студентів, викладачів, вчених, 
суддів, прокурорів, адвокатів та всіх інших, хто цікавиться пи-
таннями представництва у цивільному процесі.

53. Ukraine at Crossroads. Prospects of Ukraine’s 
Relations with the European Union and Hungary : 
materials of the International Conference "Where Is 
Ukraine Headed in the Wake of the 2012 Parliamentary 
Elections?" / editorial board : P. Ba lázs, S. Mytryayeva, 
B. Zákonyi. – Budapest ; Uzhgorod : Lira, 2013. – 72 p. – 
Текст англ. мовою.

Збірник представляє виступи і матеріали Міжнародної кон-
ференції "Куди йде Україна в результаті парламентських виборів 
2012 року?", яка відбулася 14 листопада 2012 р. в Будапешті. 

 Для фахівців, політологів, представників дипломатичних 
місій країн-членів ЄС, представників державних органів і міс-
цевих органів управління, студентів факультетів міжнародних 
відносин.
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НАУКА. ОСВІТА
54. Боркач, Євгеній Ілліч. Структура халькогенід-

них склоподібних напівпровідників : монографія / 
Є. І. Боркач ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ. – 
Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 160 с.

У монографії представлені результати електронно-
мікроскопічних та електронографічних досліджень структури 
масивних склоподібних халькогенідних напівпровідників. Де-
тально розглянуто вплив умов отримання, насамперед темпе-
ратури ізотермічної витримки та швидкості охолодження на 
структуру.

55. Кеслер, Стелла Mихайлівна. Українська мова : 
для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням угор. мовою : 
3 кл. / С. М. Кеслер ; худож. К. В. Коляджин. – Ужгород : 
ІВА, 2013. – 224 с. : іл.

Підручник розроблений згідно з Державним стандартом по-
чаткової загальної освіти та чинною програмою з української 
мови для учнів 3-го класу шкіл з навчанням угорсь кою мовою.

Змістовне наповнення видання забезпечує учням 3-го кла-
су сприятливі умови для подальшого розвитку всіх видів мов-
леннєвої діяльності (аудіювання, говоріння, чи тання, письма), 
а також засвоєння знань з мови й формування мовних умінь, 
необхід них і достатніх для удосконалення й розвитку мовлен-
нєвих навичок.

56. Кобаль, Йосип. Олександр Грабар : (до 130-річ-
чя з дня народж.) / Й. Кобаль ; вступ. ст., упорядк., пер. з 
угор. Й. Кобаля. – Ужгород : IBA. – 2013. – 52 c. : іл.

Видання присвячене ювілею відомого за карпатського орні-
толога й педагога О. Грабаря. У ньому зібрані матеріали про 
його життя та наукову діяльність; зроблені переклади кількох 
праць; подані спогади П. Сови й цікаві світлини з архіву юві-
лянта.

Для вчених, краєзнавців, вчителів, студентів, усіх, хто не-
байдужий до історії та культури рідного краю.
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57. Козубовський, Р. В. Підготовка майбутніх соці-
альних працівників до профілактики девіантної по-
ведінки неповнолітніх у процесі волонтерської прак-
тики / Р. В. Козубовський, О. Т. Смук. – Ужгород : Вид-во 
ФОП Бреза А.Е., 2013. – 226 с.

У монографії розглядаються питання девіантної поведінки 
неповнолітніх, у тому числі й учнівської молоді, та шляхів її 
профілактики. Наголошується на необхідності професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактич-
ної роботи з неповнолітніми під час їх навчання у ВНЗ, зокрема 
в період проходження волонтерської практики.

Матеріали монографії можуть бути використані педагога-
ми, психологами, працівниками соціальних служб, студентами 
ВНЗ.

58. Науковець, історик і громадський діяч: внесок 
Павла-Роберта Маґочія в наше розуміння України та 
Центральної Європи : матеріали симпозіуму. – Вид. 
2-ге, без змін. –  Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 
84 с.

Видання вміщує матеріали симпозіуму (Торонто, 2008), 
організованого на  пошану відомого американського вченого, 
професора Торонтського університету Павла-Роберта Маґочія.

З доповідями виступили провідні науковці США та Канади 
Г. Грабович, Т. Кузьо, С. Плохій, О. Мотиль та Д. Арель. 

59. Ніколайчук, Віталій Іванович. Генетика : [під-
руч. для студ. вищ. навч. за кл.] / В. І. Ніколайчук, Михай-
ло Михайлович Вакерич ; М-во освіти і науки України, 
Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац ун-т", Біолог. 
ф-т. – Ужгород : Ґражда, 2013. – 506 с.

У підручнику в систематичній послідовності викладе-
но основні розді ли класичної та сучасної генетики. Описано 
принципи молекулярної ге нетики, закономірності успадкуван-
ня ознак, механізми мінливості носіїв спадкової інформації, 
особливості проходження генетичних процесів у про- та еука-
ріотів, у тому числі в людини, а також основи генетики попу-
ляцій і генетичної інженерії. За змістом книга відповідає ви-
могам типо вих програм університетів з навчальної дисципліни 
"Генетика". З ураху ванням отримання новітніх результатів ге-
нетичних досліджень в остан ні роки особлива увага приділена 
темам "Генетичні основи онтогенезу", "Генетика мікроорганіз-
мів", "Основи антропогенетики та медичної гене тики", "Осно-
ви генетичної інженерії", "Сучасні методи селекції".
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60. Нуждак, Людмила. Українська мова (за профе-
сійним спрямуванням) : метод. розробки до практ. за-
нять для студ. мед. ф-ту / Л. Нуждак ; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т, НДІ 
україністики ім. М. Мольнара. – [Ужгород, 2013]. – 52 с.

Методичні розробки призначені для комплексної підготовки 
до модульних контрольних робіт із предмету "Українська мова 
(за професійним спрямуванням)" для студентів медичного фа-
культету. Проілюстровано робочу програму (методичні вказів-
ки) вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним 
спрямуванням)". Наведений список рекомендованої (основної 
та додаткової) літератури допоможе студентам під час підго-
товки до тестових завдань та вивчення тем для самостійного 
опрацювання.

61. Нуждак, Людмила. Українська мова : метод. роз-
робки тестових завдань для слухачів підгот. курсів цент-
ру доуніверситет. підготовки та роботи з інозем. гро-
мадянами Ін-ту післядиплом. освіти та доуніверситет. 
підготовки / Л. Нуждак ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т, НДІ україні-
стики ім. М. Мольнара. – Ужгород, 2013. – 58 с.

Методичні розробки призначені для комплексної підготов-
ки до зовнішнього незалежного тестування з української мови. 
Проілюстровано програму (методичні вказівки) вивчення пред-
мету.

Список рекомендованої літератури допоможе абітурієнтам 
під час підготовки до тестових завдань. 

62. Освіта, фізична культура і спорт Закарпаття : 
у цифрах і фактах : 2012–2013 н. р. / Закарпат. облдер-
жадмін., Департамент освіти і науки, молоді і спорту За-
карпат. облдержадмін. ; ред. : М. І. Кляп, Г. І. Собкова, 
В. Е. Тороній [та ін.]. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 
2013. – 176 с. : іл. + табл., діаграми.

У збірнику подано інформаційно-аналітичні матеріали, що 
презентують розвиток освіти, фізичної культури і спорту За-
карпаття з урахуванням сучасних вимог до реалізації державної 
політики в галузі дошкільної, загальної середньої, позашкіль-
ної, професійно-технічної та вищої освіти, а також у напрямку 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, моло-
діжної діяльності у 2012–2013 навчальному році та завдання на 
2013/2014 навчальний рік.
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63. Падяк, Валерій. Русинська школа: відроджен-
ня народної освіти : нарис / В. Падяк ; Дослідний центр 
карпатознавства при Вид-ві В. Падяка, ЗОБФ “Русинська 
школа” ; фото В. Падяка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 
2013. – 64 с. у. т. ч. 16 с. кольор. вкл.

Десять років на Закарпатті діє Програма відродження на-
родної (недержавної) освіти. В області функціонують кілька 
десятків русинських недільних шкіл. Нарис підсумовує досвід 
їхньої діяльності.

64. Печора, Надія. Русинськый язык : 1.-3. цвіт : 
про русинські школы пятьрочной сістемы народной 
освіты / Н. Печора ; Дослїдный центер карпатістикы при 
Выдавательстві В. Падяка ; научный редактор В. Па-
дяк ; ілустрації :  Л. Буксар. – Ужгород : Выдавательство 
В. Падяка, 2013. – 144 с. : іл. – Текст русин. мовою.

На Закарпатті понад 10 років діє мережа народних шкіл, 
головним завданням яких є вивчення русинської мови, літера-
тури, історії та географії краю, народних традицій. Підручник 
подає правила та практичні завдання з вивчення фонетики, лек-
сики, морфології та синтаксису русинської мови.

65. Потіш, Л. А. Навчально-польова практика з зоо-
логії : навч. посіб. / Л. А. Потіш, С. Л. Фаринець ; М-во освіти 
і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісництва. – 
Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2013. – 120 с.

У посібнику наведені найбільш поширені й доступні ме-
тоди збору та аналізу наземних безхребетних та хребетних в 
різних екосистемах, а також польове і лабораторне обладнання 
для збору та обробки тварин. Наведені таблиці для визначення 
(черевоногі молюски, наземні ракоподібні, багатоніжки, паву-
коподібні, листогризучі личинки, ознаки пошкоджень листків 
широколистяних порід), способи їх виявлення та обліку.

Наведені основні способи виявлення слідів діяльності хре-
бетних тварин, методику виконання індивідуальних завдань, 
написання звіту про проходження практики.

66. Тячів – 2013 : з рідним містом крокую в майбутнє : 
док.-худ. вид. / упоряд. О. В. Решетар. – Ужгород : Па-
тент, 2013. – 108 с.

У книзі зібрані матеріали про випускників загальноосвітніх 
та дошкільних навчальних закладів 2013 р. м. Тячів. 
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67. Щерба, Наталія = Scserba, Natália. Я розмов-
ляю угорською = én beszélek magyarul : розмовник 
з аудіодиском = térsalgási könyv hangfelvétellel azoknak, 
akiknek ez kell "rögtö, de máris" / Н. Щерба – Ужго род : 
Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 88 с. – Текст угор. та укр. 
мовами. 

Українсько-угорський розмовник з аудіодиском, записаним 
носіями мови для того, щоб користувачі мали можливість чути 
правильну вимову, вчилися розпізнавати сказане на слух, а та-
кож самі повторювали почуте за диктором з правильним акцен-
том та інтонацією.

Для тих, хто хоче самостійно, швидко і правильно навчитися 
володіти угорською мовою.

КУЛЬТУРНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ 
КРАЮ

68. Балог, Клара Федорівна. Танці Закарпаття : [ре-
пертуар. зб.]. – Вид. третє, доповн. / К. Ф. Балог. – Ужго-
род : Ужгород. міська друк., 2013. – 168 с. + 20 кольор. 
вкл. + ноти. + Буклет.

До книги увійшли кращі народні та сюжетні танці, хорео-
графічні картинки, поставлені народною артисткою України 
К. Балог у державному заслуженому Закарпатському народно-
му хорі (м. Ужгород). Книгу доповнює буклет із статтею В. Га-
борця про життєвий та творчий шлях К. Балог та світлинами, 
які його ілюструють.

Видання розраховане на керівників та учасників танцюваль-
них колективів.

69. Закарпатські Волошинські читання : матеріа-
ли Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (25-30 берез. 
2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т", Закарпат. держ. ун-т., Закарпат. ін-т післяди-
плом. пед. освіти ; наук. ред. І. B. Козубовська [та ін.]. – 
Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2013. – 112 с.

У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції; розглядаються актуальні пи-
тання творчої спадщини Августина Волошина, а також сучасні 
проблеми педагогіки, психології, філософії, політології, соціо-
логії та соціальної роботи.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, на-
уковців.
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70. Заклади культури клубного типу Закарпатської 
області. Посада – методист : інформ.- аналіт. зб. / Упр. 
культури Закарпат. облдержадмін., Облас. організац.-
метод. центр культури ; упорядкув. : Ю. Ф. Глеба, В. В. Ру-
дейчук. – Ужгород : Ужгород. міська друк.,  2013. – 168 с. + 
8 с. вкл. + 4 CD-диски.

У збірнику подано інформаційно-аналітичні матеріали та 
нормативно-правові документи, що висвітлюють діяльність за-
кладів культури клубного типу Закарпатської області, зокрема, 
методичної служби.

71. Культура і мистецтво Закарпаття у 2012 році : 
матеріали до підсумк. колегії / Упр. культури Закарпат. 
облдержадмін. ; відп. за вип. І. І. Канюка ; упорядкув. 
О. С. Дурунда. – Ужгород, 2013. – 112 с.

У збірнику подаються найважливіші матеріали про стан, 
досягнення та розвиток усіх галузей культури та мистецтва 
області за 2012 р., включаючи такі аспекти як фінансово-
господарська діяльність та кадрове забезпечення, кількісні по-
казники результатів за рік.

72. Dupka, György. Magyar művészet Kárpátalján : 
Kultúr- és művészettörténeti vázlat / Gy. Dupka. – Ungvár ; 
Budapest : Intermix Kiadó, 2012. – 380 o. : fotók. – (Kárpátaljai 
Magyar Könyvek 223). – Текст угор. мовою.

Ця книга – одне з перших угорськомовних видань, де зро-
блена спроба окреслити культурологічні та мистецькі контури 
історії краю – від Х-го століття до наших днів. Видання містить 
матеріали про визначні особистості, художні напрямки та твор-
чі об’єднання Закарпаття, доповнене ілюстраціями, бібліогра-
фією та списком електронних джерел. 

Образотворче мистецтво
73. АРТ-ФАКТ : річник мистец. подій Закарпаття : 

2012 / ред. Л. Мельник. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2013. – 32 с. : іл.

"Арт-факт" – перша спроба зібрати в одному виданні хроні-
ку мистецьких подій області 2012 року. Адже Ужгород – мис-
тецький центр Закарпаття і один з важливих центрів мистецтва 
в Україні, тому кожен експозиційний рік – важлива сторінка як 
для сприйняття сучасниками, так і для фіксації цих подій для 
майбутніх дослідників.



29

74. Гораль, Олег. Олег Гораль [Образотворчий ма-
теріал] : альбом / О. Гораль ; передм. : М. Сирохмана ; 
І. Панейко ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 68 с. : іл.

Художник-музикант О. Гораль вирізнявся оригінальністю 
творчого мислення, своєрідним баченням і трактуванням світу. 
Полотна митця, максималіста у творчості й житті, на вистав-
ках ніколи не залишалися непоміченими як критиками, так і 
глядачами.

75. Громовий, Олександр. Олександр Громовий 
[Образотворчі матеріали] : живопис / О. Громовий ; вступ. 
ст. В. Зубача. – [Б. м., б. і., 2013]. – 32 с. : іл.

У кожному творі самобутнього художника так і струменить 
джерельний живчик живої національної душі. У свою чергу, чіт-
ке відчуття свого національного дає змогу "бути присутнім", як 
свій і цілком упізнаний митець, у кожній культурі світу. 

Враховуючи ліпші традиції з мистецького минулого Закар-
паття, України, Франції, інших європейських країн, О. Громо-
вий відчув нерв сучасності, що пульсуює в його і традиційних, 
і новітніх експериментальних роботах. Тобто, точніше буде 
сказати, що в традиційних роботах є авангард, а в авангард-
них – традиції. 

76.  Легенди Карпат [Образотворчий матеріал] : 
VII облас. дит.-юнац. конкурс образотв. мистецтва : ка-
талог / Закарпат. облдержадмін., Упр. культури Закар-
пат. облдержадмін. ; відп. за вип. В. Фролова ; вступ. сл. 
Ю. Глеби. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші. – 41 с. : іл.

У каталозі представлено роботи VII обласного дитячо-
юнацького конкурсу образотворчого мистецт ва. Експозиція 
творів засвідчила творчу самореалізацію та успіхи вихованців 
закарпатських дитячих шкіл мистецтв.

77. Корж, Богдан. Богдан Корж [Образотворчий мате-
ріал] : альбом / Б. Корж ; передм. Ок. Гаврош ; Упр. культу-
ри Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки 
худож. України. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 32 с. : 
іл. 

Роботи скульптора Б. Коржа дивують жанровим розмаїт-
тям – медалі, скульптурні портрети, монументальні твори, ін-
сталяції. Митець отримав визнання своєї високої професійної 
вправності, якої він досяг наполегливою працею.
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78. Левадська, Емма. Карпатський гомін [Обра-
зотворчий матеріал] : графіка, витинанки, аплікація, пи-
санки, лоповки / Е. Левадська ; Упр. культури Закарпат. 
облдержадмін., Закарпат. облас. осередок Нац. спілки 
майстрів нар. мистецтва України, Об-ня проф. худож. 
Закарпаття ; передм. Ок. Гаврош. – Ужгород : Вид-во 
О. Гаркуші, 2013. – 48с. : іл.

В альбомі представлено роботи мисткині Закарпатського 
обласного осередку Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України, яка працює у різних жанрах декоративно-
прикладного мистецтва.

79. Рущак, Йожеф. Йожеф Рущак [Образотворчий 
матеріал] : живопис / Й. Рущак ; передм. Ок. Гаврош ; 
уклад. А. Рущака ; фото А. Рущака. – Ужгород : Вид-во 
О. Гаркуші, 2013. – 36 с. : іл.

Й. Рущак – один із визнаних представників закарпатської 
школи живопису, його творчість наповнена філософським зміс-
том та відображає природу рідного краю.

Музичне життя
80. Білик, Ігор. Білий птах : зб. пісень / І. Білик. – 

Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 120 с. + ноти.
Пропоноване видання – найбільш повне видання композито-

ра, до якого увійшли пісні написані як для дітей, так і для до-
рослих. Творча добірка пісень зорієнтована на широкий загал 
і послужить практичним матеріалом для музичних керівників 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, виклада-
чів вокалу, студентів, а також професійним виконавцям та щи-
рим шанувальникам сучасної української пісні.

81. Божий Син днесь народився : різдвяні пісні / Упр. 
культури Закарпат. облдержадмін., Облас. орг.-метод. 
центр культури ; нотування мелодій, пер. та гармоні-
зація В. І. Марушки. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 
2013. – 64 с. : іл. + ноти.

До книги увійшли 35 найпоширеніших коляд, пере писаних 
Михайлом Івановичем Гвоздьо, жи телем села Підвиноградів, з 
різних джерел. 

Для широкого кола поціновувачів украї нської закарпатської 
коляди.
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82. Матій, Петро Петрович. Палай, любове, без кін-
ця : пісні / П. П. Матій, Василь Петрович Білич ; вступ. ст. 
В. Кобаля. – Ужгород : Карпати, 2013. – 72 с. : іл. + ноти.

Нова пісенна книга – результат співдружності народного ар-
тиста України П. Матія і поета В. Білича.

Пісенний збірник стверджується уже самою назвою, – про 
одвічне, невгасиме і завжди неповторне почуття, котре тримає 
всіх нас на білому світі та є джерелом і творчості, і всіх діянь, і 
всього нашого життя.

83. Матій, Петро Петрович. У полоні мелодії : [зб. 
пісень] / П. П. Матій, Bасиль Cтепанович Габорець. – 
Ужгород  ІВА, 2013. – 130 с. + ноти.

Збірка пісень – друге видання композитора П. Матія на слова 
поезій В. Габорця (перша збірка – "Криниця щастя", 2007 р.)

Видання адресується керівникам художніх колективів, окре-
мим виконавцям, викладачам, студентам та учням мистецьких 
навчальних закладів, широкому колу шанувальників пісенної 
творчості.

84. Пісня – то моє життя : укр. нар. пісні з голосу Анни 
Опришко / Закарпат. облас. орг.-метод. центр культури, 
Всеукр. громад. об-ня "Бойків. етнолог. т-во", Закар-
пат. облас. наук.-культуролог. т-во "Бойківщина" ; запис 
текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. І. В. 
Хланти ; післямова, підгот. фотоматеріалів І. М. Гарма-
сій ; розшифрування мелодій В. В. Кобаля. – Ужгород : 
Патент, 2013. – 620 с. : іл. + ноти.

Автентичність української культури тримається на трьох 
китах: історії, пісні та книжці. У цьому святому для кожного 
українця зв’язку пісня – найдоступніше правічне джерело на-
шого пізнання. У пропонованому збірнику подано кращі зраз-
ки народних пісень різних жанрів, записаних у 2005, 2006, 
2011 рр. із голосу Анни Іванівни Опришко (1938–2012) в селі 
Голобутові Стрийського району Львівської області. У них відо-
бражена душа патріотки, яка у складних умовах XX ст. збере-
гла у пам’яті багатющу пісенну спадшину рідного українського 
народу для нас і майбутніх поколінь.
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. ФОЛЬКЛОР. 
МОВИ НАРОДІВ ОБЛАСТІ

85. Закарпатська Шевченкіана : зб. наук. та публі-
цист. статей, есе, спо гадів, поетич. добірок, бібліогр. 
джерел / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закар-
пат. облас. універс. наук, б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : 
М. Б. Бадида, О. Д. Гаврош, Н. М. Панчук, Л. А. Філіп ; авт. 
ідеї проекту О. Д. Гаврош ; відп. за вип. Л. 3. Григаш. – 
Ужго род : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 264 с. : іл.

Приурочений до 200-річчя з дня народження Великого 
Кобза ря, збірник "Закарпатська Шевченкіана" – перша спроба 
зібрати в одному виданні різнопланові матеріали та відомості 
про вплив по статі Т. Шевченка та його творчості на громадське 
і культурне життя Закарпаття з кінця XIX ст. до наших днів.

Ряд матеріалів збірника, художніх творів та ілюстрацій 
пропо нуються широкій читацькій аудиторії вперше, як і бібліо-
графічні джерела на заявлену тему.

Структура збірника сформована за хронологічним принци-
пом, щоб потенційний читач мав змогу прослідкувати розвиток 
закар патської Шевченкіани в контексті тих чи інших історич-
них умов.

Видання адресоване, в першу чергу, працівникам бібліотек 
та викладачам і студентам культосвітніх навчальних закладів.

86. Ігнатович, Олександра. Літературні портре-
ти / О. С. Ігнатович. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2013. – 120 с. : іл.

Збірник літературних портретів складають нариси та мі-
ніатюри різних років написання, присвячені поетичній, про-
зовій, перекладацькій та науковій творчості наших земляків: 
І. Чендея, Ю. Шкробинця, В. Попа, О. Мишанича, В. Марка, 
П. Скунця, В. Фединишинця, В. Густі, Д. Кешелі, Миколи Ма-
толи, Д. Креміня, М. Нейметі.

87. Ряшко, Михайло Іванович. Скульптор слова з 
Лемківщини : худож.-публіцист. нарис, рец., відгуки / 
М. І. Ряшко. – Ужгород : Патент, 2013. – 120 с.

В п’ятій книжці поета-публіциста М. Ряшка про письменни-
ків Срібної Землі автор знайомить читача з цікавими сторінка-
ми життя пись менника Василя Мулеси. Книжка також містить 
рецензії, критичні статті відомих науковців й літераторів Укра-
їни.
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88. Стадник, Володимир Васильович. Слово о 
пол ку Ігоревім – сина Святослава, внука Олегово-
го : построк. пер. зі слов’ян. на сучас. укр. мову, слов’ян.  
мова та її орфографія часів написання "Слова…" ; по-
етич. пер. "Слова…" / В. В. Стадник. – Ужгород, 2013. – 
128 с. 

Вперше на суд читачів та фахівців виноситься оригінальна 
наукова праця самобутнього українського автора В. Стадника 
(1923–1992 рр).

Автор спромігся відтворити слов’янську граматику, взявши 
за основу "Слово о полку Ігоревім...". Користуючись цією гра-
матикою, він зробив построковий переклад твору на сучасну 
українську мову. Базуючись на цьому тексті, В. Стадник ство-
рив авторизований поетичний переклад "Слова...".

Праця буде цікава широкому загалу українських читачів, а 
не лише філологам, історикам та літературознавцям.

Цій роботі автор присвятив останні тридцять років свого 
життя. Видання посмертне, тому сюди включена і власна до-
бірка віршів, поем та перекладів, яка характеризує філософську 
натуру автора, а також філософський твір "Гносеологія".

Художня література
89. Ах, если бы… : сб. сказок / автор и организатор 

проекта О. Еранова ; худ.-оформл. : Р. Гулин, В. Луки-
на. – Ужгород : Полиграфцентр "Ліра", 2013. – 360 с. – 
Текст рос. мовою.

Чудеса та чарівні перетворення, фантастичні герої та пере-
мога добра над злом – з усім цим маленькі читачі зустрінуться 
на сторінках збірника казок.

90. Балега, Юрій. Бумеранг : маленькі повісті та 
оповід. / Ю. Балега – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2013. – 200 с.

Маленькі повісті та оповідання збірки створюють мозаї ку 
карпатоукраїнської Долі.

Деякі з них гірчать полиново, але не через відчай, а від прав-
ди, від досади, що так воно у нас є.

Бумеранг сягає глибоко і далеко, розсікаючи час і виявляю-
чи на зрі зі все, що лишилося у серці спогадом, світлом, болем, 
утіхою. А ще зму шує замислитися над причинами нашої украй 
заклопотаної прагматич ної дійсності, відчути себе вартим кра-
щого життя і здатним таким його зробити.
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91. Бамбула, Володимир. Стою, задумавшись про 
літо : поезії / В. Бамбула. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 
2013. – 96 с.

В. Бамбула – автор не тільки прозових книжок, а ще і добі-
рок по езії, в яких він осмислює історію та сьогодення ромсько-
го народу. Ці поезії пе ріодично друкувалися у Всеукраїнській 
ромській газеті "Романі Яг" та інших ви даннях. Темою його 
віршів є любов до України, рідної землі, свого народу. Наразі 
письменник пропонує свою першу поетичну збірку ліричних 
та гумористичних творів читачам, яка, сподіваємося, знайде 
шлях до їхніх сердець.

92. Бесерминї, Владимир. Зоз писню поведзене : 
писнї / В. Бесерминї ; послеслово В. Кочиша. – Ужгород : 
Выда вательство В. Падяка, 2013. – 96 с. : іл. – Текст 
воєводинору син. мовою.

Владимир Бесерміні – відомий воєводинорусинський поет 
сучасної доби. 

Як це було на пoчaткy творчого шляху, так і сьогодні: він 
залишається відданий cвоємy cпocoбy пиcaння, пошукy тeм і 
caмиx почуттів, які спонукають поета до творчості.

93. Білич, Василь Петрович. Ноша : поезії / В. П. Бі-
лич ; вступ. ст. С. Гайдука ; худ. оформл. : І. Бугір, А. Венг-
ринович. – Ужгород : Карпати, 2013. – 176 с.

Нова книга В. Білича – про одвічну відповідальність поета 
перед народом, перед рідною землею, перед роди ною і, що 
важливо, перед собою і перед своїм сумлінням. "Людина звеш-
ся – стій на тім!" – це звучить як програма, як кредо автора, 
котрий виступає перед нами глибоким, зрілим, мудрим і, як за-
вжди, закоханим.

94. Бобак, Мілан. Бути птахом : [поезії] / М. Бобак. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 60 с. : іл.

Знаний у Словаччині й Україні поет і перекладач зі Східної 
Словаччини М. Бобак у переддень свого ювілею приходить до 
читача з новою збіркою поетичних мініатюр "Бути птахом".

У новій книзі автор, залишаючись вірним своїй образній 
системі, лаконізму, філософічності, наповнює свої місткі ряд ки 
реаліями і настроями нинішніх, за висловом філософа Зігмунда 
Баумана, "плинних часів", що потребують "відваги жити".

Нова збірка поета ста не справжнім подарунком для шану-
вальників інтелектуальної поезії, скупої на слово і багатої на 
думку.
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95. Бугір, Мирослав. Доторкнутись до миті : по-
вість / М. Бугір. – Ужгород : Карпати, 2013. – 272 с. : іл.

Минулорічний дебют М. Бугіра художньою повістю "В обій-
мах долі..." став успішним відкриттям нового імені на літера-
турних горизонтах.

Як зазначають дослідники творчості молодого прозаїка, го-
ловний герой повісті, проходячи цілу низку випробовувань, до-
сягає своєї мрії і стає Обра ним. Бути Обраним – мотив, який все 
частіше звучить у творчості сучасних авторів і відображає одну 
з основних потреб особистості – потребу в індиві дуалізації, 
звільненні від соціальних стереотипів та зашкарублої свідо-
мості, пошуку свого власного шляху, розкритті особистісного 
потенціалу. Олег Бой ко й Ірина Тимчик – це ті ліричні герої, у 
яких кожен читач може побачиш і впізнати себе, а повість стала 
відгуком закарпатського прозаїка на потреби молоді шукати і 
знаходити відповіді на вічні запитання: як жити далі?

96. Будинский, Дмитрий. Полный вперед : повесть / 
Д. Б. Будинский. – Ужгород : Полиграфцентр "Лира", 
2013. – 168 с. : ил. – Текст рос. мовою.

За плечами автора двадцятилітний стаж моряка від курсан-
та до капітана, більше семидесяти країн світу, моря і океани. 
Представлений твір – це документальна автобіографічна по-
вість закарпатця про рятувальну операцію на Ти хому океані в 
2010 році. 

97. Габорець, Василь Степанович. Мовою серця : 
поезії, культуролог. ст. / В. С. Габорець. – Ужгород : Ґраж-
да, 2013. – 332 с. : іл.

Автор кількох вагомих видань про мистецтво та культуру 
Закарпаття та поетичних збірок, громадсько-культурний діяч, 
заслужений працівник культури України, прийшов до читача з 
новою книгою, куди увійшли поетичні твори останнього часу 
та культурологічні статті.

98. Гаврош, Олександр. Чорне вино любові / О. Гав-
рош. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 16 с. : іл.

Цей художньо-документальний твір – ще одна спроба звер-
нути увагу читача на відомі в історії постаті – Ілону Зріні та 
Імре Текелі та бурхливі події другої половини ХVІІ ст. у Цент-
ральній Європі та в нашому краї, події, в яких тісно перепле-
лись політичні й особисті пристрасті.
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99. Гера, Ірина. Хресна дорога / І. Гера. – Ужгород : 
Ґражда, 2013. – 64 с. : іл.

Автор використовує канву євангелічних оповідей про Хрес-
ну дорогу Ісуса Христа, щоб запросити читача до роздумів про 
власну Хресну дорогу очищення душі та тіла кожного христия-
нина, про сенс земного терпіння, милосердя до ближнього.

100. Громовий, Григорій. Вигнаниця Душа : поезії-
думи / Г. Громовий ; вступ. сл. В. Зубача. – [Мукачево : 
Карпат. вежа], 2013. – 72 с.

Творчість Г. Громового – живого пристрасного поета з Оча-
ківського району на приморській Миколаївщині – в її першому 
представленні вітчизняному читачеві є фактично відкриттям 
для Закарпаття і України. 

101. Густі, Василь Петрович. Зоря Біловежі : лірич. 
драми та поезії / В. П. Густі. – Ужгород : Карпати, 2013. – 
258 с. : іл.

До поціновувачів творчості пись менника йде нова книга, у 
якій читач має змогу познайомитися із поетичними драмами-
діалогами, у яких історія наших велетів – Станіслава Граматика 
і ство реного ним Королівського Євангелія у замку Нялаб, тобто 
в рідному для В. Густі с. Королево, Олександра Духновича пе-
ред висилкою у Біловежу і близьких за часом – борця за Україн-
ську державність Івана Рогача і його сестри Анни. А філософ-
ські поезії-притчі постають нагадуванням для сучасника про 
нашу гірку й солодку місію на цій землі.

102. Демура, Тетяна. Рижа : повість / Т. Демура. – 
Ужгород : Карпати, 2013. – 272 с.

Нова повість авторки присвячена найсвятішому почуттю на 
світі – коханню. Безперечно, по шук ідеального супутника жит-
тя – це завжди захоплення, сумніви і непростий моральний ви-
бір. Ой, як непросто, не легко він дається студентській молоді. 
Зрештою, молода ужгородська письменниця пробує показати 
нам не тільки перипетії цього пошуку і критерії вибору, але 
й примушує читача замислитися над одвічними прагненнями 
юнаків і дівчат бути чесними насамперед перед своїм сумлін-
ням.
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103. День сказки : междунар. сб. / ред. М. Темнов ; 
худож. оформл. Г. Польняк. – Ужгород : Полиграфцентр 
"Лира", 2013. – 312 с. : ил. – Текст рос. мовою.

Це четверта книга проекту, яка розширила географію про-
живання авторів включених творів і містить захоплюючі казки 
та справжні казкові повісті.

104. День Сказки : [сб. сказок]. [Т. 1] / ред. М. Тем-
нов. – Ужгород, 2013. – 328 с.

105. День Сказки : междунар. сб. [Т. 2] / ред. М. Тем-
нов. – Ужгород, 2013. – 328 с.

106. День Сказки : междунар. сб. [Т. 3] / ред. М. Тем-
нов. – Ужгород, 2013. – 328 с.

Збірники "День Сказки – 2013" це спільний проект творчої 
майстерні "День Казки", який об’єднав понад 30 авторів, гро-
мадян різних держав (Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вір-
менії, Ізраїлю, США та ін.), з єдиною метою – видання казок. 
Серед авторів – люди різних професій і різного віку: від шко-
лярів до пенсіонерів, яких об’єднує любов до чарівного світу 
казки.

107. Дочинець, Мирослав. Горянин : Води Господ-
ніх русел : роман. / М. Дочинець. – Мукачево : Карпат-
ська вежа, 2013. – 132 с.

Незбагненна історія про дивовижного чоловіка, який неспо-
дівано втрачає все і починає свою щоденну боротьбу за кожну 
п’ядь родової землі, кожну крихту родового скарбу. Ця книга – 
про "стяжання духу", мудрість любові, про пам’ять серця, силу 
терпіння і високість людської душі. І про те, що кожен наш 
день – це сходження до чогось і спуску в нікуди...

А ще між рядками цього роману буяє джерельний нурт сти-
хії Карпатського Світу.

108. Дочинець, Мирослав. Світильник слова : Кни-
га життя. Життя книги / М. Дочинець. – Мукачево : Кар-
пат. вежа, 2013. – 212 с.

Новий твір автора про роль мистецького слова, книгу у ду-
хов ному зростанні людини, про магію творчості. Роздуми авто-
ра, укладені у формі самоінтерв’ю, цікаві заглибленням у твор-
чу кухню та особистість М. Дочинця.
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109. Дурунда, Андрій Ілліч. Сім янголів затруби-
ли... : новели та оповід. / А. І. Дурунда. – Ужгород : Ужго-
род. міська друк., 2013. – 256 с.

Новели та оповідання, подані у книзі, що досі не друкували-
ся у виданнях – про життя, його складнощі та протиріччя, про 
надвелику силу кохання й ненависть, підлість і зраду, невігла-
ство та продажність. З цього складається нинішня реальність.

І за всім цим – наші сучасники, часто знедолені, обкрадені, 
обмануті, але чисті душею, світлі.

Пропоновані твори – художній калейдоскоп нашої непростої 
епохи, пропущений через болючу і чутливу душу письмен ника.

110. Духнович, Александер. Добродітель превы-
шає бо гатство : игра на три дії : на честь 210. роко-
вин народженя А. Духновича / А. Духнович ; післямова 
В. Падяка. – Факс. вид. за : Духновичъ, Алек сандеръ. 
Добродђтель превышаетъ богатство: иг ра въ трехъ 
дђйствіяхъ. – Ужгородъ : Книгопечатня акціонерного 
товариства “УНІО”, 1923. – Ужгород : Выдавательство 
В. Падяка, 2013. – 68 с. – (Русинське факсіміле. Книга 
перша). – Текст русин. мовою.

Твір визначного культурно-освітнього діяча краю О. Духно-
вича започатковує серію «Русинське факсіміле», яка представ-
ляє книжки місцевих авторів, видані у нашому краї та популяр-
ні у середині ХІХ – першій половині ХХ ст. 

111. Жупан, Вікторія. Світлячок Маячок та його 
перший ліхтарик : [оповідання] / В. Жупан ; худож. 
оформл. І. Осадча. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2013. – 20 с. : іл.

На безкраїх полях живуть цілі поселення світ лячків. Ко-
машки тримаються сім’ями. У когось ро дина більша, у когось 
менша. Якраз у такій світлячковій сім’ї і підростає маленький 
герой-мрійник світлячок Маячок. Які пригоди доведеться пере-
жити крихітному Маячкові й чи вдасться йому засвітити омрія-
ного ліхтарика, – розповідає ця казкова іс торія.

112. Канюк, Богдан Григорович. Букет : [поезії] / 
Б. Г. Канюк. – Ужгород : Друкарня ФОП Бреза А. Е., 
2013. – 52 с.

Це перша книжка поезій автора, інженера-електрика за фа-
хом, в якій зібрано юнацькі вірші про кохан ня, роздуми про ми-
нуле і майбутнє, гордість і хвилювання за долю Батьківщини. 
Деякі вірші покладені на музику. Деякі пісні автора ви конують 
закарпатські співаки.
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113. Кизак, Йосиф. Свадьбов ся начинат и свадь-
бов ся cкончит : селська игра з музиков у 3-х дїях / 
Й. Кизак ; післямова В. Па дяка. – Факс. вид. за : Кизак, Іо-
сиф. Свадьбой начинается и свадьбой кончится. – Кни-
гопечатня “Св. Николая” в  Пряшевђ, 1937. – Ужгород : 
Выдавательство В. Падяка, 2013. – 60 с. – (Русинське 
факсіміле. Книга друга). – Текст русин. мовою.

Й. Кизак, знаний на Підкарпатті драматург міжвоєнного 
періоду. Пропонована п’єса мала значний успіх серед народ-
них драматичних гуртків. Це друга книга у серії «Русинське 
факсіміле», яка представляє книжки місцевих авторів, видані 
у нашому краї та популярні у середині ХІХ – першій половині 
ХХ ст. 

114. Кірімов, Іван Захарович. Стою на березі жит-
тя : вірші, поема, переклади, Давидові псалми, сонети, 
рубаї / І. З. Кірімов. – Ужго род : IBA, 2013. – 108 с.

Нова збірка поезій – наступний крок до пізнання світу на-
вколишнього, пізнання світу людини, її часу, наповненого до-
бром і злом, відкриттям і забуттям, вірою і байдужістю, а ще... 
сподіванням на щастя.

115. Кудрявская, Людмила Борисовна. Торт для 
Наполеона, или Кудрявчики-5 / Л. Б. Кудрявская. – 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 180 с. : іл. – Текст 
рос. мовою.

До нової збірки майстра іронічно-сатиричної поезії увійшли 
найсвіжіші "кудрявчики" – афористичні віршовані мініатюри, 
означені літературознавчим іменем, похідним від прізвища ав-
торки.

Як і "кудрявчики" попередніх років, вони є відголоском 
українського сьогодення у всіх його проявах – від парламентсь-
них завдань до вад і достоїнств національного менталітету.

116. Кузан, Василь Васильович. Пірсинг : мініатю-
ри / В. В. Кузан. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2013. – 
72 с. 

У книжці зібрані поетичні мініатюри поета-лірика, автора 
понад 150 пісень та 14 книг, сотень публікацій у періодичних 
виданнях вдома та за кордоном. Ці "краплини мудрості" писа-
лися впродовж двадцяти років і майже не публікувалися.

"Пірсинг" відкриває для читача ще одну грань поетичного 
таланту В. Кузана.
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117. Купарь, Марія. Вогник вічної любові : цикли ві-
ршів із записничка / М. Купарь. – Ужгород, 2013. – 96 с. : іл.

Автор – художник-модельєр, член Національної спілки 
майстрів на родного мистецтва України. Народна майстриня, 
справж ній патріот свого краю, яка вишиє сорочку, розробить 
модель народного костюму, зробить писанку чи при красу з 
бісеру, витинанку чи декоративний розпис. Сьогодні відкри-
вається нам інша грань – творця поетичного слова. У зрілому 
віці вона має мужність винести на суд людський свою першу 
збірку – цикли віршів із записничка.

118. Курта, Омелян. Сороковець-1 : [поезії] / О. Кур-
та ; худож. оформл. О. Курта. – Ужгород : IBA, 2013. – 
48 с. : іл.

У книжці вміщено вірші, в яких автор прагне допомогти бать-
кам у вихованні дітей, пробудити в маленьких дитячих серцях 
любов до рідної землі, добре ставлення до всього, що їх оточує, 
прищепити гарні риси характеру. Автор робить це щиро, з гумо-
ром, не полишаючи поза увагою фольклорні мотиви.

119. Курта, Омелян. Сороковець-2 : [поезії] / О. Кур-
та ; худож. оформл. О. Курта. – Ужгород : IBA, 2013. – 48 с. 

У цій книжці вміщено вірші, в яких автор прагне допомог-
ти батькам у вихованні дітей, пробудити в маленьких дитячих 
серцях любов до рідної землі, добре ставлення до всього, що їх 
оточує, закликає робити корисні справи задля збереження дов-
кілля. Автор робить це щиро, з гумором, не полишаючи поза 
увагою фольклорні мотиви.

120. Ленчур, Михайло. Життя прожити – не поле 
перейти : сторінки життя, професійна діяльність, твор-
чість / М. Ленчур ; вступ, ст., упорядкув., бібліогр. Н. Ва-
кула. – Ужгород : IBA, 2013. – 168 с.: іл.

У книжці висвітлено життєвий і творчий шлях М. Ленчура, 
лікаря-рентгенолога, завідувача рентгенорадіологічного відді-
лення Ужгородської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, 
обласного рентгенолога, кандидата ме дичних наук, доцента, 
викладача медичного факультету Ужгородського державно го 
університету (1962–1983 рр.), який, не покидаючи рідний край, 
проживав у п’яти державах – у Чехословаччині, Карпатській 
Україні, Угорщині, Радянському Союзі, Україні та був свідком 
доленосних для Закарпаття подій. Був причетним до організа-
ції рентгенорадіологічної служби на Закарпатті після Другої 
світової війни.
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121. Мазур, Петро Федорович. "Я есьм русин, ру-
син буду!.." : іст.-біогр. нариси / П. Ф. Мазур. – Ужгород : 
[Поліграфцентр "Ліра"], 2013. – 336 с. : іл.

Автор у своїй автобіографічній книзі знайомить читача із 
невідомими сторінками історії Підкарпатської Русі, трагедії 
русинського народу, який із приходом Радянської влади в один 
день перетворився на "українців".

Разом із автором читач порине в молоді роки Петра Федо-
ровича, здійснить подорож до Сибіру, Тихого океану, далекої 
революційної Куби. Побачить справжнього керівника – голо-
ву Углянської сільської ради та секретаря партійної організації 
колгоспу "Іскра", а згодом голову ради секретарів парторганіза-
цій Тячівського агропромислового об’єднання, який щиро вбо-
лівав за простого працівника, рідний квітучий край.

Є тут і роздуми про сучасні реалії і так звану "незалежну" 
залежність нинішньої України.

122. Малишка, Василь. Просторовірші : [поезія] / 
В. Малишка ; передм. М. Нейметі. – Ужгород : Вид-во 
О. Лоре, 2013. – С. 36.

"Просторовірші" – поетичний дебют В. Малишки, автора 
двох збірок прози. Написані чотирнадцятилітнім, ці рядки – як 
окремі миті фотосинтезу, стан дорослішання. Адже буквально 
завтра він стане зовсім іншим.

123. Марышева, Мила. Иммортели : поэзия / М. Ма-
рышева. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 128 с. : 
ил. – Текст рос. мовою.

Роздуми про поезію і творчість, емоції, викликані му зикою і 
театром, літературні та історичні персонажі й перипетії любов-
них почуттів, осягнення смислів, пов’язаних із вічними питан-
нями і таїнами Всесвіту, ніжність і любов до рідних, близьких 
і кровних – наскрізна лінія збірника поезій Міли Маришевої. 
Імортелі – це символ вічної душі, це образ, який стає централь-
ним у третій книзі авторки.



42 

124. Матій, Петро Петрович. Перевесла моєї долі : 
док. повість-сповідь / П. П. Матій ; вступ. ст. Ю. Глеби та 
В. Габорця. – Ужгород : Карпати, 2013. – 236 с. : іл.

Читач має нагоду познайомитися із життєвим та творчим 
шляхом народного артиста України, соліста Закарпатської об-
ласної філармонії, соліста заслуженого академічного Закарпат-
ського народного хору, лауреата обласної премії ім. Д. Задора, 
композитора П. Матія. У книзі він зумів роз повісти не лише 
про свою, а й про долю десятків талановитих, багатих серцем і 
душею людей, з якими його зводила сцена, музика і котрі були 
поруч із Маестро на житейських перехрестях.

Його документальна повість вирізняється пере дусім лірич-
ністю і щирістю. Не випадково автор називає свої спомини спо-
віддю, а це передбачає максимальну відвертість і відкритість. 

125. Миф фентези : междунар. сб. [Т. 1] : Капли в 
море / ред. М. Темнов. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2013. – 328 с. – Текст рос. мовою.

Збірник фантастичних повістей, який захоплююче представ-
ляє зигзаги долі та удачі літературних героїв.

126. Між Карпатами і Татрами. – Вип. 20 : поезія Емі-
ла Болеслава Лукача в укр. пер. Дмитра Кременя / упо-
ряд. Т. Ліхтей. – Ужго род : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 
64 с.

Черговий випуск серії відкриває для українського читача 
вибрані поезії з лірики словацького неосимволіста Е. Б Лу-
кача (1900–1979) у перекладі лауреата Національної пре-
мії ім. Т. Шевченка, нашого земляка, нині жителя Миколаєва 
Д. Кременя, автора справжніх ліричних шедеврів і багатьох 
вдалих перекладів, в тому числі словацьких поетів – Яна Кост-
ри та Любомира Фелдека.

127. Між Карпатами і Татрами. – Вип. 21 : поезія На-
дії Панчук у словацькому перекла ді Юрая Андрічика / 
вступ. сл., упоряд. Т. Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр 
"Ліра", 2013. – 80 с.

Видання містить вибрані поезії знаної в краї поетеси Н. Пан-
чук у перекладах на словацьку відомого перекладача Ю. Анд-
річика, талант якого вже подарував читачам Словаччини твори 
М. Рильського, Л. Костенко, Б. Олійника та інших. Переклади 
Ю. Андрічика приваблюють точністю, гармонійним відтворен-
ням змісту і форми оригіналу, глибоким проникненням в реалії 
української сучасності та минувшини.
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128. Молдован, Стефан. Шлях до успіху : спогади / 
С. Молдован ; пер. з англ. М. А. Падяк. – Ужгород : Вид-
во В. Падяка, 2013. – 80 с. : іл.

Автор спогадів народився на Підкарпатській Русі у Чехо-
словаччині (нині Закарпатська область України) у багатодітній 
єврейській родині. Пережив Голокост та змушений був емігру-
вати до Канади. 

Схильність до точних наук та винахідництва, помножені на 
неймовірну працелюбність і загартований характер, зробили 
своє: він пройшов шлях від простого робітника на підприєм-
стві до віце-президента великого північноамериканського кон-
сорціуму.

129. Наконечна, Оксана. Життя в бордовій па-
літурці / О. Наконечна. – Ужгород : Вид-во ФОП Бре-
за А. Е., 2013. – 114 с.

Книга, написана в манері сучасного го строго українського 
слівця, поєднала у собі життєву історію щирого ко хання та від-
верті роздуми автора на соціальні теми. Проте основна увага 
читача буде прикута до загадкових листів невідомої дівчини. 
Листів без зворотної адреси... Що це? Плід чиєїсь божевільної 
уяви чи реальна історія звичайних людей?

130. Невидайло, М. Г. Динозаври : вибрані твори / 
М. Г. Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2013. – 108 с. – 
(Біб ліотека журналу "Бористен").

До книги ввійшли повісті, шо з позицій парапсихології і міс-
тики аналізують страждання звичайних людей, які в зашморзі 
трагічних подій нашого підневільного бездержавного існуван-
ня в лабетах імперії шукають виходу з глухого кута неволі.

131. Новак, Володимир. Стихи издалека : [сб. 
поэзий] / В. Новак. – Ужгород, 2013. – 96 с. – Текст рос., 
укр. та русин. мовами.

Це восьма поетична збірка автора. Його вірші наповнені лі-
рикою й відвертістю, роздумами про життя і любов’ю до рідної 
землі.
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132. Новак, Володимир. Тихий берег : (зб. поезій 
укр., рос. та русин. мовами) / В. Новак. – Ужгород, 2013. – 
120 с. – Текст рос., укр. та русин. мовами.

 Це сьома поетична збірка поезій про все, що наповнює зміст 
малої батьківщини для кожного із нас.

У цих віршах читач з цікавістю впізнає ліричний, щирий та 
змістовний світ автора, яким він доброзичливо ділиться із су-
часником.

133. Пагиря, Василь. Від "Полум’я" до "Рідного 
слова" : поезії, прозові твори / В. Пагиря, М. Шушкевич ; 
вступ. сл. В. Пагирі. – Мукачево : Карпат. вежа, 2013. – 
216 с.

У книзі опубліковані поетичні та прозові твори Мукачів-
ських літераторів, які охоплюють періоди: довоєнний, воєнно-
го лихоліття, радянський і сучасний.

Це пам’ять про становлення відомих імен поетів і прозаїків, 
які внесли вагомий внесок у розвиток літературної творчості 
рідного міста.

134. Піров, Іван Васильович. Святі мандрують не-
бесами... : новели, притчі, повість / І. В. Піров. – Ужго-
род : Карпати, 2013. – 208 с. : іл.

Нова повість та новели мукачівського прозаїка Івана Пі-
рова – про одвічні людські почуття і прагнення, які, на жаль, 
не завжди відповідають загально прийнятим нормам людської 
моралі. Форма притч та казок для дорослих до зволяє автору 
бути саркастичним і жартівливим. Проте не будемо забувати, 
що у кожному жарті – ой яка серйозна думка. Ось чому такими 
сучасними й актуальними є авторські оповідки про минуле, бо-
лісними – про сьогодення.

135. Планчак, Кристина. Охоронці Кристалів / 
К. План чак. – Ужгород : IBA. – 2013. – 116 с. : іл.

Юна авторка у своїй першій повісті наділяє героїв 
надлюдськи ми здібностями і відправляє їх у фантастичні по-
дорожі, змушуючи долати всілякі перешкоди і витримувати 
різні випробування задля перемоги добра над злом на нашій 
планеті.
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136. Пекар, Олена Василівна. Земля у дзеркалі не-
бес : [поезії] / О. В. Пекар. – Ужгород : ІВА, 2013. – 160 с. 

У новій збірці поетеси – зворушливі твори про красу отчої 
землі, чистих людських взаємин, вірності, про світлу пам’ять, 
яка зігріває серце, дає наснаги жити, творити, долати труднощі 
й перешкоди.

137. Перекрёсток судеб : междунар. сб. рассказов / 
ред. М. Темнов. – Ужгород : [Поліграфцентр "Ліра"], 
2013. – 304 с. – Текст рос. мовою.

Що таке життя? Це зустрічі, розлуки, сльози і радощі. Всі 
ми живемо за якимось планом, який називається Долею. Кожен 
з нас грає у житті безліч ролей: в автобусі – пасажир, в полі-
клініці – пацієнт, вдома – чоловік і дружина, діти і батьки. Ми 
прилаштовуємося до обставин, часто не задумуючись, у чому 
сенс життя, звідки ми прийшли й куда відходимо. Саме цим 
переймаються герої книги.

138. Петровці-Кук, Михайло Михайлович. Із цент-
ру Європи : поезії / М. М. Петровці-Кук ; передм. М. По-
повича. – Ужгород : Ґражда, 2013. – 232 с. – Текст укр. та 
рос. мовами.

До книги ввійшли як нові поезії любовної та філософсько-
громадянської лірики, так і мініа тюри із попередніх книг "Ска-
нер души", "Свет мгновений", "Відлуння до лі", "Листя часу", 
"Закарпатський гомін", "Два Петровції".

139. Путилин, Александр Ильич. Очарование 
ми ража : [поезії] / А. И. Путилин. – Ужгород : Карпати, 
2013. – 240 с. – Текст рос. мовою.

Поетичний світ О. Путіліна дуже гармоній ний, ніжний і гли-
бокий. Цей світ поєднав відверті зізнання його ліричного героя 
з непростою долею і проникливим російським характером.

Життєвий досвід автора – нейрохірурга за професією, ліка-
ря і поета за покликанням – дозволяє йому говорити з читачем 
на відстані душі. І цю розмову дуже важко на звати дебютом. 
Перед нами яскрава, насичена почуттями, емоціями і мудрістю 
поетична сповідь зрілого романтика, який уміє щиро любити, 
щиро ненавидіти, сумніватися, співчувати і мислити, прощати 
і бути у наш непростий час серед тих небагатьох, котрі "під-
носять молитви за всіх".
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140. Пыжьянова-Тарасова, Татьяна. Тонкие стру-
ны любви : сб. рассказов / Т. Пыжьянова-Тарасова. –  
Ужго  род : Полиграфцентр "Ліра", 2013. – 256 с. – Текст 
рос. мовою.

В оповіданнях автора постає наше сьогодення, життєві про-
блеми, колізії кохання та розлуки. У книзі тонко і лаконічно 
відзначені характеристики літературних героїв, долі людей, їх 
переживання.

141. Раді, Марія Георгіївна. Нерозлучні подруги 
Мея і Мія : захопливі розповіді для дітей мол. та серед. 
шк. віку / М. Г. Раді ; худож. оформл. І. Бучмея. – Ужго-
род : Ужгород. міська друк., 2013. – 64 с. : іл.

Книжка – захоплива розповідь про правдиве життя бджілок. 
Головні героїні, бджілки Мея і Мія, хоч і розмовляють між со-
бою людською мовою, все ж живуть за законами комах.

Нескінченні пригоди, в які потрапляють Мея і Мія, дають 
можливість більше дізнатися про вірну дружбу і взаємопід-
тримку.

142. Рибар, Тетяна. Дзиґар : поезії / Т. Рибар. – Му-
качево : Карпат. вежа, 2013. – 80 с.

У новій збірці Т. Рибар живуть у рядках і поміж ними дух 
і напруга часу, світлоносна наповненість простору, тепло ро-
динного вогнища, лоскітно-тривожні ритми кохання, тайни 
жіночого серця, сповідальність у Слові високої і чулої душі. 
Секунди серця і вічності невблаганно відмірює великий суддя і 
розрадник – дзигар Часу.

143. Розкута, Галина. Невгамовні : вірші для дітей / 
Г. Розкута. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 52 с. : 
іл.

У новій книжці письменниці юні читачі залюбки прочита-
ють про незвичайні, кумедні та веселі пригоди невгамовних 
хлопчиків Тарасика та Івасика.
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144. Розман, Анна. Вона і справді королева : вір-
ші / А. Розман ; вступ. ст. С. Деркача. – Ужгород : Карпа-
ти, 2013. – 136 с.

Нова книга поезій автора, як і її попередні, – про любов до 
рідного краю, до рідної землі й до найрідніших людей на пла-
неті – до матері, до батьків, до дітей. Окремий розділ збірки 
склали сонячні й мрійливі вір ші про кохання. Як відзначають 
прихильники творчості А. Розман, у її творах – ріка почуттів, 
джерело щирої до броти, внутрішньої гармонії і шляхетності, 
невичерпної енергії і нескінченного оптимізму.

145. Poшко, B’ячеслав Bасильович. Перерваний 
політ : [поезії] / В. В. Рошко ; упоряд., підгот. текстів, 
вступ. ст. I. B. Хланти. – Ужгород : Патент, 2013. – 234 с.

Збірка поезії та прози молодого закарпатського письменника 
вражає почуття, викликає переживання за долю героїв, дарує 
приємні миті читання.

Ця книжка – пам’ять про В. Рошка і здійснена мрія молодого 
ав тора, яку не встиг реалізувати за життя – він помер 6 червня 
2011 р., за лишивши по собі чимало літературних творів і жур-
налістських матеріалів.

146. Русская культура Закарпатья : альманах 2013. – 
Вып. 6 / Ужгород. общество рус. культуры ; редкол. : 
Л. П. Бородина [и др.]. – Ужгород, 2013. – С. 304. – Текст рос. 
мовою.

У шостій збірці альманаху надруковані матеріали, що відо-
бражують значущі події в житті та діяльності людей Закарпат-
тя, які цікавляться історією Росії, шанують російську культуру 
та обстоюють збереження російської мови. Цей випуск альма-
наху присвячений 200-літтю перемоги Росії у Вітчизняній ві-
йні 1812 року, у зв’язку з чим значна частина статей та окремі 
поетичні твори присвячені цій знаменній даті.

147. Рыбченко, Ирина. Стихи для детей : автори-
зов. пер. англ. стихов Алана Милна / И. Рыбченко ; ху-
дож. М. Кошель. – Ужгород : Графика, 2013. – 25 с. : ил. – 
Текст рос. мовою. 

На творах Алена Мілна (1882–1956), одного з найпопулярні-
ших дитячих письменників, виросло вже не одне покоління ді-
тей Європи, а його герой Вінні-Пух давно вже побив усі рекор-
ди популярності. Але веселі, задирливі рядки віршів А. Мілна 
щоразу привертають увагу не тільки юних читачів, але й пере-
кладачів. Чергову спробу відтворити низку віршів А. Мілна у 
своєму авторизованному перекладі зробила ужгородська жур-
налістка І. Рибченко.
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148. Салай-Пак, Маріанна. У долонях вічності : [по-
езії] / М. Салай-Пак. – Ужгород : IBA, 2013. – 108 с. 

Збірка поезії містить твори написані авторкою в період із 
серпня 2012 р. по липень 2013 р. Вони по-новому, більш осмис-
лено і ви тончено розкривають вічні теми людського буття: тему 
кохання, пізнання світу і свого місця в ньому, любові до людей і 
всього навколишнього, тему душевного і духов ного зростання.

149. Самойлович, Олег Григорьевич. Памятью отто-
чен ные годы : 70-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне посвящается / О. Г. Самойлович. – Ужгород : 
Полиграфцентр "Лира", 2013. – 360 с. – Текст рос. мо-
вою.

Книга розповідає про нелегкі долі юнаків 1926-го року на-
родження, яким довелося про жити важке життя. 

Історія нашої Батьківщини така, що людина, яка народилася 
в першій половині XX ст., повинна була пережити голодні 30-ті 
роки, зустріти війну у чотирнадцять років, пережити німецьку 
окупацію, брати участь у боях за визволення від німецьких за-
гарбників західних областей України та єв ропейських країн і 
зустріти День Перемоги в Німеччині. 

Потім на плечі солдатів, які повернулися живими, лягла ве-
личезна работа з відродження зруйнованого війною народного 
господарства. Та й з закінченням століття не закінчилось все 
страшне в нашій Вітчизні. У нове XXI ст. Батьківщина увійшла 
розколотою на частини, разграбованою, у ній пишним квітом 
розцвіли брехня, зрадництво, втрата ідеалів.

150. Сергеев, Владислав. Господарь / В. Сергеев. – 
Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А.Е., 2013. – 222 с. – Текст 
рос. мовою.

Влад Цепеш, названий Дракулою... Мабуть, немає в історії 
За карпаття особистості більш загадкової та суперечливої. Ким 
він був: великим правителем чи кривавим тираном? Питання 
поки що залишається відкритим. Ця книга допоможет глянути 
на нього під дещо іншим кутом зору.

151. Степа-Пеньора, Наталія Василівна. A y небі – 
воля : [поезії] / Н. В. Степа-Пеньора ; упоряд., підгот. текстів, 
вступ. ст. І. В. Хланти. – Ужгород : Патент, 2013. – 122 с.

Поезії приваблюють задушевною інтонацією, гуманістич-
ною спрямованістю, довірою до почуттів людини, пробуджу-
ють і утверджують у читачів любов і доброту, внутрішнє ба-
гатство й непримиренність до кривди і зла, роблять читачів 
мудрішими, діяльнішими.
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152. Томенюк, Ганна. Свято – це серйозне діло! : 
вірші та віршовані розповіді / Г. Томенюк ; мал. Ю. Єгоро-
вої. – Ужгород : Карпати, 2013. – 48 с. : іл.

У канві нашого життя будні та свята переплелися так тісно, 
що уявити їх порізно дуже важко. Свята доповнюють будні, а 
будні – свята. Свята є власні, державні, професійні, релігійні 
тощо. І всі вони присутні в житті як дорослої людини, так і у 
житті дітей. Тому в цій книжці й зібрані розповіді про усі най-
визначніші свята року, які ми традиційно святкуємо, аби на-
повнювати своє життя духовністю та гордістю за звичаї свого 
народу.

Видання адресоване вчителям, батькам і, в першу чергу, 
найменшим читачам.

153. Фегер, Маргарита Федорівна. Життєва сте-
жина : поезії, легенди, перекази, спогади / М. Ф. Фегер ; 
упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. І. В. Хланти. – Ужго-
род : Патент, 2013. – 250 с. : іл.

Головне джерело поезій М. Фегер – рідна земля, Україна з її 
невмирущим прагненням волі, людські тривоги й радощі. У її 
поезіях – відлуння про пережите і прожите, поба чене і почуте, 
виболене і вистраждане. По своїй життєвій дорозі авторка пря-
мує активно і впевнено, даруючи зустрічним радість і теплоту 
свого серця. Вірші близькі до народної поезії, у них багато ко-
ломийкового, рідного й зрозумілого читачам.

154. Фединишинець, Володимир Степанович. 
Бран ці лісу, або Хащовики : іст.-пригод. роман-гротеск 
із уст народу про життя Підкарпат. Русі у 30-х рр. XX ст. / 
В. С. Фединишинець. – Ужгород : Патент, 2013. – 424 с. : 
іл.

Історичний роман-гротеск хоч і написа ний автором на ре-
альному матеріалі з життя рідного бойківського села Репинний 
30-х років ХХ-го ст., проте містить чима ло фантастичного і 
притодницького. Крім цього, твір мовби почерпнутий з фольк-
лору. Роман, який є своєрідною енциклопедією життя верхо-
винців, написаний у модерному стилі – потоку свідомості, 
сповнений народними фразеологізмами, лексикою і, звичайно, 
народною мудрістю.

Головні дійові особи – два верховинські розбійники-
антигерої, своєрідні бранці лісу, хащовики, а також поетичні, 
богобойні селяни, які понад усе лю блять свої гори, де і розі-
гралася трагедія...
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155. Фулитка, Оксана Григорівна. Казки однієї 
ночі : казки для дітей, їхніх мам, татусів, бабусь і діду-
сів / О. Г. Фулитка ; худож. оформл. Г. Ревери. – Ужгород : 
Карпати, 2013. – 88 с. : іл.

Нова книга молодої письменниці-казкарки, як і дві її 
поперед ні збірки, адресована не тільки маленьким читачам, 
але і їхнім мамам і татам, бабусям і дідусям. Казки, казки-п’єси 
розповідають про добро і зло, про правду і брехню, про радість 
і смуток, а головне – про мрії, які повинні збуватися, бо ж вони 
дитячі й тому завжди щирі.

156. Шип, Юрій Васильович. Шиліякі співанки : 
зб. вибраних музич. тв. / Ю. В. Шип ; передм. : Н. Петій-
Потапчук, Д. Кременя. – Ужгород : Патент, 2013. – 480 с. : 
іл. + ноти.

Книга змережена з мажору та мінору людського життя, її 
художня мозаїка пройнята тим, що хвилює, радує і засмучує 
кожного з нас. Любов до Всевишнього й ближнього, до приро-
ди та рідної Батьківщини автор подає через призму християн-
ських чеснот і натуру доброти в розмаїтих піснях та романсах, 
вокально-хорових та естрадних творах для дорослих і дітей.

157. Шкіря, Василь. Чупакабра : казкові оповід., 
пові сті та роман-фентезі / В. В. Шкіря ; вступ. ст. Є. Ба-
рана ; худ. оформл. О. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 
2013.  – 218 с. : іл.

Усі твори – і про пригоди Зайчика, і про мандри Чупакабри на-
шими селами і містами, і про НЛО у закарпатському містечку – 
це захоплюючі історії як для найменших читачів, так і для підліт-
ків. Варто прочитати їх і дорослому, аби не тільки повер нутися 
у світ дитинства, але й зрозуміти, чим живуть наші вундеркінди 
і мрійники, надто коли батьки змушені довгі роки забезпечувати 
їм нібито безбідне життя заробітчанством, саме тоді, коли дітям 
на рідній землі потрібна мамина рука, батькове плече.

158. Штеля, Анатолій. Вірую... : [поезія] / А. Ште-
ля. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2013. – 216 с. 

Із семи поетичних книг, що входять у канонічний Старий За-
віт Біблії, особливе місце займає книга Про повідника. Читаючи 
Проповідника, хтось відчуває хо лод, хтось песимізм, а хтось 
марноту людського життя. Добрих і злих очікує один кінець – 
смерть. Це писалося ще до Христа. Автор збірки "Вірую..." зміг 
по-іншому по бачити те, про що написано в Проповіднику.
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159. Шутко, Маріанна. Сонцехолод : [зб. поезій] / 
М. Шутко. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 
120 с.

Любов і зрада, печаль та ейфорія від щастя, духовні пошуки, 
очікування кохання, внутрішня драма ліричної героїні, ліричні 
інтерпретації відомих казок, емоційний вибух і надрив, край-
ній песимізм, розчарування і зневіра, піднесення, відродження, 
віра у справжні почуття, безмежна щирість і гранична відвер-
тість – це далеко не все, що ховається у цій поетичній збірці 
М. Шутко.

160. Шутко, Маріанна. Стенокардія : поезії / М. Шут-
ко ; передм. І. Павлюка. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 
2013. – 128 с.

У книжці фонтанують, іскряться, піняться-шиплять аристо-
кратичне шампанське, сакральна свячена вода, органічна кров 
калини, косміч ний розмах ножово-ніжних почуттів-доторків 
у фатально-прірвній бо ротьбі між свободою і насолодою, 
обов’язком і потягом, язичницьким і християнським...

161. Czébely, Lajos. Fehérbe fogyó láng : (régi és új 
versek) / L. Czébely. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 
2013. – 80 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 225). – Текст 
угор. мовою.

У збірнику вміщені нові вірші закарпатського поета, кра-
єзнавця, педагога Лайоша Цебеля – головний спільний мотив 
яких – смерть. Поет у своїх філософських віршах роздумує 
про категорії життя і смерті, а також часу, про самотнісь людей 
ХХІ-го ст., про моральні рани людей, що належать до націо-
нальної меншини.

162. Finta, Éva. Örök partok : versek (1990–2009) / 
É. Finta. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2013. – 
280 o. – Текст угор. мовою.

Ця книга – восьма поетични збірка закарпатської пись-
менниці родом із м. Берегова (нині  живе у м. Шарошпатак, 
Угорщина) – вміщує найкращі вірші останніх двадцяти років. 
У збірці вона робить спроби прищепити угорській поезії тра-
диційні класичні  форми античного віршування. Авторка у на-
ративних вільних віршах медитує про таємниці людської та 
творчої долі.
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163. Lastivka, Vira = Ластівка, Віра. Lesin motýľ = 
Лесин метелик : básne pre deti a rodičov / V. Lastivka ; ху-
дож. К. Рибалко. – Ужгород : Графіка, 2013 с. : іл. – Текст. 
слов. мовою.

Книжка пахне сонцем, літом, барвистими квітами з мами-
ної клумби, зеленими травами, землею, на якій народилися і 
живемо.

Маленькі герої оповідань відкривають для себе світ, сповне-
ний тайни, чарівності й добра.

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

Яскравий метелик летить у світ, і політ його буде довгим і 
щасливим.

164. Nagy, Zoltán Mihály. Az árnyék völgye : novellák / 
Z. M. Nagy. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2013. – 
148 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 224). – Текст угор. 
мовою.

Представлена збірка – третя збірка малої прози – закар-
патського угорського прозаїка та поета Золтана Мігаля Нодя. 
У книзі зібрано 21 новелу, які ще не були опубліковані в окре-
мих виданнях. Теми новел дуже різні: сюжети одних пов’язані 
із Другою світовою війною, інші – про життя селян у радянські 
часи, соціальний хаос у часи перевороту, деформацію людських 
моральних цінностей. 

165. Čičvákova, Martina. Farby života (ktoré mi dal a 
vzal) / M. Čičvákova. – Užhorod, 2013. – 96 s. – Текст слов. 
мовою.

Дебютна поетична збірка словацької авторки М. Чічвакової, 
майбутнього лікаря за професією, а також художниці й фото-
графа, і справді містить всі барви життя – від насолоди світ-
лими моментами до глибокого суму та роздумів над вічними 
питаннями буття.
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Фольклор
166. Закарпатські замки : у легендах, переказах 

та літ. тв. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Об-
лас. орг.-метод. центр культури ; упоряд., підгот. текстів, 
вступ. ст., іст. довідки, прим. та слов. I. B. Хланти. – 
2-е змінене та доповн. вид. – Ужгород : Патент, 2013. – 
184 с. : іл. 

До збірника ввійшли кращі з художнього боку легенди й пе-
рекази, записані з кінця ХІХ ст. і до наших днів. Крім того, по-
дано також літературні твори, навіяні їх авторам таємничими 
руїнами фортечних мурів та замкових споруд.

167. Молодильна вода : героїко-фантаст. казки Укр. 
Карпат : для мол. та серед., шк. віку / Упр. культури За-
карпат. облдержадмін., Облас. орг.-метод. центр куль-
тури ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. та слов. 
І. В. Хланти. – Ужгород : Патент, 2013. – 392 с. : іл.

До книжки ввійшли кращі зразки українських народних 
героїко-фантастичних казок Карпатського регіону – Закарпат-
ської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, записаних 
відомими фольк лористами з кінця XIX – початку XXI століть.

168. Народні балади Закарпаття : у записах Петра 
Лінтура / вступ. ст., упорядкув. І. Сенька. – Ужгород : Кар-
пати, 2013. – 208 с.

Багатий і неповторний український фольклор Закарпаття. 
Однією з найбільших його мистецьких цінностей є народні 
пісні-балади. З великої кількості зафіксованих текстів (понад 
600) у цьому виданні представлено найбільш типові, повні, 
найціка віші з літературно-естетичного та історичного боку 
твори у записах визначного фоль клориста П. Лінтура.

Важливим фактором унікальності представлення народних 
перлин є підготовлені вірогідні мелодії до текстів балад, які й 
сьогодні, через сторіччя, звучать у виконанні самодіяльних і 
професійних виконавців.
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169. Ой роде наш красний... : обрядово-звичаєві 
традиції Закарпаття / Від. національностей та релігій За-
карпат. облдержадмін, Центр культур нац. меншин За-
карпаття ; відп. за вип. С. Ігнатович ; передм. Ю. Чорі. – 
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 212 с. : іл.

У виданні описані основні обрядово-звичаєві традиції бага-
тонаціонального Закарпат тя. Узагальнені найбільш поширені 
світські звичаєві та церковно-релігійні традиції, а та кож звичаї, 
обряди, що пов’язані з найголовнішими віхами життя людини і 
періодами річ ного етнографічного циклу.

У збірнику "Ой роде наш красний..." використано матеріали 
творчих досліджень Ю. Чорі про обрядово-звичаєві традиції 
краю, опубліковані ним у книгах "Звичаї рідного села" (1993), 
"Від роду до роду" (2001).

Видання розраховане на повсякденне використання у ро-
боті громадськими організація ми національно-культурних то-
вариств, педагогами недільних шкіл та керівниками гурткової 
роботи, самодіяльними художніми колективами національних 
меншин краю.

Книга також може бути корисною для працівників навчально-
виховних та культурно-мистецьких закладів, а також для всіх, 
хто цікавиться обрядово-звичаєвими традиціями За карпаття.

170. Сівак, Єлизавета Михайлівна. Із людського 
джерела – чистої криниці : закарпат. весілля: традиції, 
звичаї та обряди / Є. М. Сівак. – Ужгород : Ужгород. місь-
ка друк., 2013. – 64 с. + 16 с. вкл. + ноти.

У книзі описані традиції, звичаї та обряди кількох районів 
Закарпаття, починаючи з XIII ст. до наших днів, весіль своєрід-
них, схожих за змістом і в той же час різних за етнографічною 
основою та обрядовим видовищем.

171. Філіппов, Олексій. 50 нових легенд про Ужго-
род і Закарпаття / О. Філіппов. – Ужгород : Поліграф-
центр "Ліра", 2013. – 40 с. : іл.

Це видання є продовженням популярної книжки "40 міфів 
про Мукачево".

Ужгородські історики та закарпатські екскурсоводи про-
довжують замість історичних фактів користуватися власними 
вигадками. Вони нехтують архів ними документами про різні 
пам’ятні об’єкти та історичні події на території сучасного За-
карпаття. Автор видання коментує найбільш невірогідні твер-
дження, намагається заперечити їх за допомоги використання 
архівних матеріалів.
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Мовознавство.  
Мови народів області

172. Нуждак, Людмила. Еколінгвістика / Л. Нуж-
дак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. 
вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т", НДІ україністики 
ім. М. Мольнара. – Ужгород, 2013. – 109 с.

Книга присвячена еколінгвістичним студіям. Автор розгля-
дає історію формування мовознавчої науки еколінгвістики, її 
розвиток та функціонування на сучасному етапі. Також подано 
фрагменти наукових праць, які висвітлюють еколінгвістичні 
проблеми.

Видання розраховане на філологів, культурологів та всіх не-
байдужих до розвитку рідної мови.

173. Піпаш, Юрій. Плекаймо слово рідне / Ю. Пі-
паш ; Закарпат. облас. об-ня ВУТ "Просвіта ім. Т. Шев-
ченка". – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2013. – 164 с.

У виданні подається роз’яснення норм вживання низки 
українських лексем. 

Може стати у пригоді вчителям, студентам, журналіс там, 
дикторам мовлення, державним службовцям, всім, хто прагне 
володіти культурою українського мовлення та правопису, вжи-
вання термінів, правильного застосування норм літературної 
мови, усунення русизмів та суржику.

174. Чорі, Юрій. Словарь русинського языка. Т. 1 : 
А-Б-В-Г-Ґ-Д-Е-Є-Ж / Ю. Чорі. – Ужгород : ІВА, 2013. – 
444 с. – Текст русин. мовою.

Словник містить понад 250 тисяч найуживаніших слів ру-
синської мови і складається з п’яти томів. У цьому словнику 
зафіксовано і протлумачено побутову, ділову, термінологічну, 
діалектну лексику, іншомовні слова тощо.

Слова-лексеми проілюстровані прикладами, які в основно-
му придумані самим автором або почуті й записані з уст жите-
лів області, при цьому автор, як народознавець, надає перевагу 
фольклору.
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175. A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára : 
L-Zs = Словник угорських говорів Закарпаття : L-Zs / 
уклад. : П. Лизанець, К. Горват = főszerkesztő P. Lizanec, 
szerkesztő K. Horváth. – Ужгород = Ungvár : Карпати = 
Kárpáti Kiadó, 2013. – 436 с. – Текст угор. мовою.

Словник угорських говорів Закарпаття – перший джерельний 
реєстр лексики, семантики та фразеології угорських говорів За-
карпаття. У цих говорах збереглося чимало архаїзмів та вони 
характеризуються розмаїттям своїх лексем, адже ж чимало сто-
літь угорці Закарпаття перебувають у безпосередніх контактах 
з слов’янами та румунами, а це означає, що в угорських гово-
рах Закарпаття чимало слов’янізмів та запозичень румунських, 
а також нові запозичення з української та російської мов, що 
з’явилися після 1945 р. Словник включає як найважливішу за-
гальновживану лексику, так і діалектну, а також цілий ряд назв 
конкретних реалій, представлених рисунками.

Цей словник стане у пригоді не тільки мовознавцям і зокре-
ма діалектологам, але й етнографам, археологам, антропологам 
та спеціалістам інших галузей наук.

176. Márku, Anita. = Марку, Аніта. "Po  zákárpátszki" = 
"По-закарпатськи" : kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások 
és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar 
közösségben :  двомовність, двомовні впливи та комуніка-
тивні стратегії угор. меншини Закарпаття: monográfia = 
монографія / A. Márku ; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Рако-
ці IІ. – Ungvár = Ужгород : "Líra" Poligráfcentrum = Полі-
графцентр "Ліра", 2013. – 244 с. – Текст угор. мовою.

Предметом вивчення у книзі є дослідження впливу дво-
мовності на використання мови закарпатськими угорцями, со-
ціо- та психолінгвістичні аспекти двомовних комунікативних 
стратегій (вибір мови, зміна мовних кодів) в угорській громаді 
Закарпаття. 
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РЕЛІГІЯ
177. Палінчак, Микола Михайлович. Трансформа-

ція державно-церковних відносин у постсоціаліс-
тичному суспільстві : (на прикладі країн Центральної 
і Схід ної Європи) : монографія / М. М. Палінчак ; М-во 
освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужго-
род. нац. ун-т", Ун-т "Україна". – Ужгород : Поліграфцентр 
"Ліра", 2013. – 472 с.

У виданні аналізуються державно-церковні відносини у 
Центральній та Східній Європі у період постсоціалістичної 
трансформації. Досліджено теоретико-методологічні засади 
вивчення ролі церкви в громадянському суспільстві. Проаналі-
зовано правові норми, що регулюють відносини між державою 
та церквою впродовж останніх двох десятиліть.

Визначено основні тенденції розвитку державно-церковних 
відносин в Україні та необхідні пріоритети у законотворчій 
діяль ності Української держави щодо релігії та церкви, вико-
ристовуючи позитивний досвід країн Центральної Європи.

Для науковців, викладачів вузів, студентів, державних 
службов ців та всіх, хто цікавиться державно-церковними від-
носинами, по літичним розвитком регіону Центральної і Схід-
ної Європи.

178. Світлинець, Андрій Андрійович. Свято-Се-
ра фимівський монастир у с. Приборжавському / 
А. А. Світлинець, Сергій Петрович Канайло ; вступ. сл. 
М. Сирохмана. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 
2013. – 88 с. : іл.

Книжка є спробою викласти історію монастиря св. Серафи-
ма Саровського –одного з "нових" монастирів Закарпаття, за-
снованих у 20-30 рр. XX ст.

Історія монастиря поблизу с. Приборжавське, що на Іршав-
щині, – ти пова для більшості православних монастирів. Авто-
ри не вдаються до аналізу історичних передумов та політичних 
і соціальних джерел православного руху в краї після Першої 
світової війни. Свідомо обмежуючись безпосередньо істо рією 
монастиря, вони досягають ефекту збільшувального скла, коли 
на історич ній картині одного скиту проступають елементи, дії, 
взаємозв’язки, що мають ширше історичне навантаження.

У праці є намагання заповнити білу пляму в церковній історії 
краю, донести до сучасного читача правду про труднощі роз-
витку і становлення духовного осередку, а також висвітлити ту 
роль, яку він відіграв та продовжує віді гравати у нашому житті.
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179. 1150-річчя заснування Української Право-
славної Церкви (з центром Митрополії в Києві) : 
духовно-іст. передумови та цивілізац. спад щина : мо-
нографія / архім. Віктор (Бедь В. В.), прот. А. Гирич, 
А. В. Ішин [та ін.] ; за ред. архім. Віктора (Бедь В. В.), 
М. І. Обушного. – Ужгород : Патент, 2013. – 344 с. – 
В надзаг. : Уповноваж. Укр. Православ. Церкви з питань 
вищ. освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр 
україно знавства філософ. ф-ту, Ужгород. укр. богослов. 
акад. ім. св.  Кирила і Мефодія, Карпат. ун-т ім. А. Воло-
шина, Міжнар. акад. богослов. наук.

Колективна монографія друкується за матеріалами міжна-
родної науково-практичної конференції "Заснування Київської 
Митрополії та християнізаційні впливи на Русі-Україні за ча-
сів Великого князя Київського Оскольда : 1150 років" (м. Київ,  
14-15 груд. 2012 p.).

У виданні розглядаються історичні та духовно-церковні 
процеси початку християнізації, церковного будівництва на 
давніх українських землях в Скіфії – Русі – Україні та розвитку 
і утвердження Української Православної Церкви з середини 
І ст. до наших днів. 

180. Федака, Сергій Дмитрович. З історії христи-
янства на Закарпатті / С. Д. Федака ; Закарпат. облас. 
орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Полі-
графцентр "Ліра", 2013. – 188 с.

Видання містить інформацію про історію і сучасний стан 
усіх християнських церков Закарпатської області: нариси 
про відповід ні єпархії (дієцезїї), біографії більшості єписко-
пів, огляд окремих храмів. Книжку приурочено до 1150-річчя 
Кирило-Мефодіївського і 1025-річчя Володимирового хрещен-
ня України-Русі. 

Розрахована на всіх, хто цікавиться закарпатським краєзнав-
ством.

181. Чарак, К. С. Йоги в астрологии / К. С. Чарак. – 
Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2013. – 208 с. – Текст 
рос. мовою.

У книзі представлені техніки аналізу й інтерпретації різних 
йог в гороскопі, відповідно до системи Парашара Муні.

Дуже часто наявність навіть декількох йог у гороскопі мо-
жет не принести бажаних результатів. У книге добре висвітле-
но вплив на результати йоги різноманітнихх факторів, таких як 
сила і слабкість планет, аспекти, з’єднання, розміщення в домі 
тощо. 
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182. "Mint aranyalma ezüsttányéron..." : beregszászi 
prédikációk. – Ужгород : ПоліПринт ; 2013. – 300 с. – Текст 
угор. мовою.

Книга є збірником протестанських проповідей, які були 
проголошені в 2012 р. в Берегівській Реформатській Церкві. 
Проповіді зміцнюють нашу віру в Господа Бога, вони можуть 
послужити духовною поживою для всіх тих, хто бореться з 
проблемами, або просто читає слово Боже з вдячним серцем. 
В першу чергу рекомендується для дорослих та старших лю-
дей, які шукають відповіді на свої питання, або хочуть просто 
перепочити після повсякденних турбот.

МОРАЛЬНЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ  
ВИХОВАННЯ

183. Бару, Жан-П’єр. Ж.-П. Сартр і А. Камю: погляд 
із XXI ст. на проблему насильства/ненасильства : філо-
соф. есе / Ж.-П. Бару, Лу Марен ; пер. В. Мотрука. – Ужго-
род : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 56 с.

Із розвитком цивілізації прояви насильства не тільки не 
зменшилися, але й набули катастрофічних розмірів. Тому звер-
нення двох французьких дослідників до вивчення проблеми 
насильства/ненасильства у творчій спадщині видатних митців 
Франції ХХ століття – Сартра і Камю набуває особливої акту-
альності нині. 

184. Черничко, Іван. Візьмемо тільки характер / 
І. Черничко. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2013. – 
184 с.

Книга розкриває різні складові нашого морального єства, як 
негативні, яких слід позбавитись, так і позитивні, які необ хідно 
набувати.

Серія статей, що стосуються християнських цінностей, роз-
рахована на широку читацьку аудиторію. Разом із тим, книга 
може бути добрим помічником для тих, хто готується до пу-
блічних виступів.
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БІБЛІОГРАФІЯ
185. Володимир Фединишинець : біобібліогр. по-

кажч. : до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки 
України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т", 
Наук. б-ка Ужгород. нац. ун-ту ; уклад. : Л. О. Мельник, 
Н. С. Лехман, О. В. Бряник ; вступ, ст. : О. С. Ігнатович ; 
відп. за вип. М. М. Медвідь. – Ужгород : Вид-во О. Гарку-
ші, 2013. – 240 с. : іл.

Біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчій 
діяльності відомого закарпатського письменника, поета і про-
заїка, літературного критика, перекладача, громадського діяча 
В. Фединишинця. У виданні подано творчий доробок пись-
менника та літературу про нього за період з 1961 р. до серпня 
2013 р.

Для науковців, літературознавців, краєзнавців, студентів, 
біб ліотечних працівників і всіх, кого цікавить творчість пись-
менника та літературний процес у краї.

186-189. Закарпаття на сторінках преси : бібліогр. 
покажч. за …. кв. 2013 р. / Закарпат. облас. універс. 
наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : О. В. Довжанин, 
О. В. Малинич, М. П. Самусь ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – 
Ужгород, 2013. 

І кв. – 48 с.
ІІ кв. – 40 с.
ІІІ кв. – 32 с.
ІV кв. – 40 с.

У чотирьох випусках покажчика представлено бібліографіч-
ні описи газетно-журнальних статтей, що відображають наш 
край на сторінках обласних, районних, загальнодержавних 
видань протягом 2013 р. Описи систематизовано за галузями 
знань. У покажчику за ІV кв. вміщено довідковий апарат до 
усіх чотирьох випусків.
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190.  Зимомря, Іван. Алгоритми наукового посту-
пу : біобібліогр. покажч. Миколи Зимомрі / І. Зимомря, 
Руслана Жовтані, Владислав Грешук ; Дрогоб. держ. 
пед. ун-т ім. І. Франка, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : 
Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2013. – 366 с. 

Видання охоплює складові науково-педагогічного доробку 
доктора філоло гічних наук, професора Миколи Зимомрі, за-
відувача кафедри германських мов і перекладознавства Дрого-
бицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 
академіка АН Вищої школи України, члена Національної спіл-
ки письмен ників України.

Книжка містить назви позицій, опублікованих упродовж 
1959 – 2013 рр. 

Покажчик розрахований на широке коло читачів, зокрема, 
вчителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться питаннями 
теорії літератури, порівняльного літературознав ства, зарубіж-
ної літератури, взаємодії національних літератур (українська, 
росій ська, польська, болгарська, словацька, німецька), пере-
кладознавства, краєзнавства, народознавства та педагогіки ви-
щої школи.

191. Книга Закарпаття: анотований каталог ви-
дань 2012 року : (З фондів Закарпатської обласної уні-
версальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка) / За-
карпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Ільченко ; 
відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 
2013. – 94 с. : іл.

Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу 
друковану продукцію, що протягом 2012 року вийшли на За-
карпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються 
репродукцією обкладинки книжки. 

Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника 
видань до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як централь-
ної книгозбірні регіону.

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.
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192. Краплини книжкового моря : колекція книг-
мініатюр та малоформатних видань у фондах Закарпат. 
ОУНБ ім. Ф. Потушняка / Упр. культури Закарпат. облдер-
жадмін. ; Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. По-
тушняка ; уклад. : М. Б. Бадида, Л. С. Притулка ; ред. 
Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : 
Вид-во В. Падяка, 2013. – 144 с. : іл.

Видання колекції книг-мініатюр та малоформатних видань 
з фондів Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка – перша спро-
ба представити читачам бібліографію та деякі репродукції об-
кладинок цих витворів поліграфії і майстрів книжкової графіки 
(в основному другої половини ХХ та початку нинішнього сто-
ліття).

Видання може зацікавити не тільки фахівців книгодрукуван-
ня та дослідників історії книги, але й ширші кола шанувальни-
ків прадавнього і постійно обновлюваного мистецтва книги.

193. Охорона здоров’я в Закарпатті : 2012 рік : біб-
ліогр. покажч. / Закарпат. облас. держ. адмін., Упр. охо-
рони здоров’я, Облас. мед. інформ.-аналіт. центр, Мед. 
б-ка ; уклад. М. М. Цифра ; відп. за вип. Л. С. Дума. – 
Ужгород, 2013. – 103 с.

Покажчик містить зібрання публікацій, які вийшли у 2012 р. 
і присвячені питанням медичного обслуговування населення 
Закарпаття.

194. Постаті і ритми закарпатського шістдесятни-
цтва: Василь Вароді, Людмила Кудрявська : бібліогр. 
покажч. / Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін., 
Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; 
уклад. М. Б. Бадида ; авт. ст. та передм. Н. С. Ференц ; 
ред. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : 
Вид-во В. Падяка, 2013. – 92 с. : іл.

Бібліографічний покажчик вперше подає ґрунтовно зібра-
ні бібліографічні матеріали про життя і творчість об’єднаних 
часом і середовищем багато в чому різних поетів-ровесників. 
Аналітичні статті літературознавця Надії Ференц допомагають 
глибше ознайомитись з творчістю В. Вароді та Л. Кудрявської – 
яскравими і самобутніми сторінками новітньої літератури на-
шого краю. 

Покажчик видається до 70-річчя від дня народження поетів.
Видання розраховане на бібліотечних працівників, науковців-

літературознавців, студентів-філологів, журналістів, а також 
шанувальників поезії.



63

БУКЛЕТИ ТА МАЛОТИРАЖНІ ВИДАННЯ
195. Бібліотека як інформаційний центр регіону: матеріали район. 

семінару бібліотеч. працівників, 18 квіт. 2013 р. / Іршав. центр. район. б-ка ; 
уклад. М. М. Матішинець, Г. І. Васильцюн ; відп. за вип. А. І. Лакатош. – Ір-
шава, 2013. – 43 с.

196. Бібліотеки Закарпаття в дзеркалі статистики. Рік – 2012 / За-
карпат. облас. універс. наук. б-ка ім.  Ф. Потушняка ; уклад. : Л. З. Григаш, 
В. Д. Чіка ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2013. – 66 с. + табл.

197. Василь Сабов : до 75-річчя з дня народж. : [каталог] / Закарпат. 
облдержадмін., Упр. культури облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки 
худож. України ; текст М. Сирохмана. – Ужгород, 2013. – Буклет.

198. Василь Шкіря : творець казкового світу : до 55-річчя від дня 
народження : бібліогр. покажч. / Іршавська центр. район. б-ка ; уклад.  
М. М. Матішинець ; відп. за вип. А. І. Лакатош. – Іршава, 2013. – 31 с. : іл.

199. "Великий Кобзар і сьогодення" : метод.-бібліогр. матеріали до 
200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка (1814–1861) / Закарпат. облас. 
універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; матеріали підгот. : Н. М. Панчук, 
М. Б. Бадида ; відп. за вип. Л. 3. Григаш. – Ужгород, 2013. – 44 с. : іл.

200. Виставка-ярмарок "Книга-фест". 22-23 трав. 2013 р. : програма-
каталог / Упр. інформ. діяльності та комунікації з громадськістю облдер-
жадмін. ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облас. універс. 
наук. б-ка ім. Ф. Потушняка [та ін.]. – Ужгород, 2013. – 16 с. – Буклет.

201. Відомі люди Перечинщини : довід.-біогр. вид./ Перечин. центр. 
район. б-ка ; уклад. В. О. Магада ; А. Б. Ткаченко ; відп. за вип. Л. М. Гер-
цег.  – Вид. 2-ге, доповн., перероб. – Перечин, 2013. – 43 с. : іл.

202. Вісник виставки-ярмарку "Книга-фест – 2013" : зб. матеріа-
лів / Упр. інформ. діяльності та комунікації з громадськістю облдержад-
мін. ; Упр. культури облдержадмін., Закарпат. облас. універс. наук. б-ка 
ім. Ф. Потушняка [та ін.] ; уклад. Н. М. Яблонська ; відп. за вип. Л. З. Гри-
гаш. – Ужгород, 2013. – 78 с. : кольор. іл.

203. Діяльність закладів освіти у Закарпатській області : статист. 
зб. / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Закарпат. 
обл. ; за ред. Г. Д. Гриник ; відп. за вип. О. А. Рябцева. – Ужгород, 2013. – 
36 с. + табл.

204. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговуван-
ня: трансформація послуг та ресурсів : матеріали облас. семінару-
тренінгу, 25-26 черв. 2013 p., м. Рахів / Закарпат. облас. універс. наук. 
б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. Г. К. Ковальчук ; відп. за вип. Л. 3. Григаш. – 
Вип. 14. – Ужгород, 2013. – 48 с. – (Серія "Бібліо-клас")



64 

205. Живемо дружно, працюєм успішно : (з практики роботи пер-
винної профспілкової орг. Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка) / Закарпат. 
облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Первинна профспілкова орг. 
Закарпат. облас. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка ; уклад. І. А. Гопко ; 
відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2013. – 28 с. : іл.

206. Заклади культури та мистецтв у Закарпатській області : ста-
тист. бюлетень / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики 
у Закарпат. обл. ; відп. за вип. О. А. Рябцева. – Ужгород, 2013. – 36 с. + 
табл., діаграми.

207. Календар краєзнавчих пам’ятних дат Іршавщини на 2014 рік : 
реком. бібліогр. посіб. / Іршав. центр. район. б-ка ; уклад. М. М. Матіши-
нець ; відп. за вип. А. І. Лакатош. – Іршава, 2013. – 56 с.

208. Календар пам’ятних дат м. Мукачева на 2014 рік / Мукачів. 
міська центр. б-ка ім. О. Духновича, Сектор краєзн. л-ри ; уклад. Т. М. Ту-
ряниця ; відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево, 2013. – 40 с.

209. Лесович, Регина. Дороги : воспоминания и рассуждения о жиз-
ни. Кн. 1 / Р. Лесович. – Ужгород, 2013. – 131 с. – Текст рос. мовою.

210. Модернізація методичної служби як фактор ефективнос-
ті управлінської діяльності : матеріали облас. шк. кер., 16-17 жовт. 
2013 p., [м. Виноградів] / Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потуш-
няка, Наук.-метод, від. ; уклад. О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. 3. Григаш. – 
Вип. 15. – Ужгород, 2013. – 60 с. – (Серія "Бібліо-клас").

211. Найвеличніша жінка Європи : інформ. пам’ятка : до 370-річчя 
від дня народж. Ілони Зріні (1643–1703) / Мукачів. міська центр. б-ка 
ім. О.  Духновича, Сектор краєзн. л-ри ; матеріал підгот. Т. М. Туряниця; 
відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево, 2013. – 16 с.

212. Просвітитель Сучасного Закарпаття : метод.-бібліогр. мате-
ріали до 90-річчя від дня народж. письменника, краєзнавця, Почесного 
громадянина м. Мукачева Василя Васильовича Пагирі / Мукачів. міська 
центр. б-ка ім. О. Духновича, Сектор краєзн. л-ри ; уклад. Т. М. Туряниця ; 
відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево, 2013. – 52 с.

213. Система підвищення професійної компетентності бібліотеч-
них працівників області : облас. соціолог. вивч. / Закарпат. облас. уні-
верс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; матеріал підгот. В. Г. Лехцер ; відп. за 
вип. Л. 3. Григаш. – Ужгород, 2013. – 32 с. : іл. + табл.

214. Хрещення – погляд крізь віки : метод.-бібліогр. матеріали 
до 1025-річчя Хрещення Київської Русі / Тячів. центр. район. б-ка, Ме-
тод. від. ; уклад. : О. В. Годомич, Н. І. Штець, Л. М. Патяник ; відп. за вип. 
І. С. Ключкей. – Тячів, 2013. – 24 с.
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ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
215. Геополітика України: історія і сучасність : методологія та ін-

струментарій соціол. аналізу транскордон. співробітництва : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 24-25 січ. 2013 р.) : спец. вип. зб. 
наук. праць. – Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, 
Ін-т транскордон. співробітництва ; редкол. : С. І. Устич [та ін.]. – Ужгород, 
2013. – 256 с.

216. Історичний часопис з богемістики і словакістики. – Вип. 3 : 
Словаки і Закарпаття / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. за-
клад "Ужгород. нац. ун-т", Центр іст. студій з богемістики і словакістики ; 
редкол. : І. М. Ліхтей, С. В. Віднянський, Л. Гарбульова [та ін.] ; упоряд. 
І. М. Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2013. – 232 с. – Текст укр. 
та слов мовами; титул паралельно укр. та слов. мовами.

217-220. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Еко-
номі ка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т ; 
редкол. : В. П. Мікловда [та ін.]. – Ужгород, 2013.

Вип 1 (38). – 340 с.
Вип 2 (39). – 336 с.
Вип 3 (40). – 296 с.
Вип. 4 (41). – 274 с.

221-222. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Істо рія  / 
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад  "Ужго-
род. нац. ун-т", Іст. ф-т ; редкол. : М. М. Вегеш [та ін.]. – Ужгород, 2013.

Вип 1 (30) : присвяч. світлій пам’яті педагога і вченого М. В. Трояна 
(1923–1987).  – 224 с.

Вип. 2 (31). – 198 с.

223. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медици-
на. Вип. 3 (48) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; редкол. : 
А. С. Головацький [та ін.]. – Ужгород, 2013. – 294 с.

224-225. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Фізи-
ка  / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, За-
карпат. фіз. т-во ; редкол. : В. Різак [та ін.]. – Ужгород, 2013.

Вип. 33. – 188 с.
Вип. 34. – 236 с.

226-227. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.  : Філо-
ло гія. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. 
ун-т ; редкол. : Ю. М. Бідзіля  [та ін.]. – Ужгород, 2013. 

Вип. 1 (29). – 362 с.
Вип. 2 (30). – 216 с.
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228-229. Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. 
праць. Сер. : Хімія. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад 
"Ужгород. нац. ун-т" ; редкол. : С. Ю. Чундак [та ін.]. – Ужгород, 2013. 

Вип. 1 (29). – 104 с.
Вип. 2 (30). – 104 с.

230. Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – 
Вип. ХІІІ / Закарпат. краєзн. музей ; наук. ред. Й. В. Кобаль ; відп. за вип. 
В. Шеба. – Ужгород, 2013. – 448 с. : іл.

231. Наукові записки богословсько-історичного науково-дослід-
ного центру імені архімандрита Василія (Проніна). – № 2 / Укр. право-
слав. церква, Мукач. православ. єпархія ; редкол. : Феодор (Мамасуєв) [та 
ін.]. – Ужгород : Карпати, 2013. – 266 с.

232. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. 
наук. праць. – Вип. 18 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; 
редкол. : І. В. Сабадош [та ін.]. – Ужгород, 2013. – 160 с.

233. Acta Academiae Beregsasiensis : tudományos folyóirat = науко-
вий вісник : történelem, filológia, pedagógia = історія, філологія, педаго-
гіка / Ukrajna oktatási Minisztériuma, II. Rákóczi Ferenc Kárpátalji főiskola =  
М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т. ім. Ференца Ракоці ІІ. – 
XII évfolyam, 2. kötet  = Т. ХІІ, № 2  ; голов. ред. : І. Орос, Й. Сікура. – Бере-
гово, 2013. – 280 с. – Текст угор. мовою. 

234. Geopolitics of Ukraine : history and modern times : methodology 
and tools for sociological analysis of transborder cooperation  : proceedings of 
international scientific –  practical conference (Uzhgorod, Ukraina 24-25 january, 
2013 р.) : special issue collection of sciennifie papers. – Вип. 11 / Ministery of 
edukation and science of Ukrainien, Transcarpahtian state uneversity, Institute 
for transforntier cooperation ; editorial board. : S. I. Ustych [та ін.]. – Uzhgorod, 
2013. – 236 p.  
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ЛІТЕРАТУРА З КАРПАТОЗНАВСТВА,  
ЩО ВИЙШЛА ЗА МЕЖАМИ ОБЛАСТІ

235. Аржевітін, С. Карпатська Україна: епоха в до-
бі : передумови утворення, доба незалежності, спогади 
і документи. Кн. 6 / Станіслав Михайлович Аржевітін ; 
упоряд. В. Ломакіна. – Вінниця : Тезис, 2013. – 868 с. : 
іл.

Одна доба незалежності Карпатської України для закарпат-
ських українців стала цілою епохою історичних подій. Ці події 
і покладено в основу книги. Читачу пропонується новий погляд 
на передумови створення, обставини існування Карпатської 
України та її роль в утвердженні української державності.

236. Ділове Закарпаття 2013 : щоріч. телефон. до-
від. – Запоріжжя, 2013. – 488 с. : іл.

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

237. Ващенко, I. B. Конфліктологія та теорія пере-I. B. Конфліктологія та теорія пере- B. Конфліктологія та теорія пере-B. Конфліктологія та теорія пере- Конфліктологія та теорія пере-
говорів : навч. посіб. / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. – К. : 
Знан ня, 2013. – 407 с. – (Серія "Вища освіта XXI століт-
тя").

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та 
практичні проблеми конфліктології як науки, а також медіація, 
посередництво і переговорні технології як одні з основних за-
собів розв’язання конфліктів.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів 
України, зокрема для майбутніх фахівців у галузі знань "Між-
народні відносини". Книга стане у пригоді також науковим і 
практичним працівникам та всім, хто цікавиться проблемами 
конфліктології.
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238. Степа, Сергій. Дерево Дірака : роман / С. Сте-
па. – Львів : Піраміда, 2013. – 188 с.

Нарешті в Україні виходить роман про життя українського 
емігранта-інтелектуала в Угорщині, переповнений реальними 
спостереженнями й хвилюючими переживаннями. В чужому 
комерціалізованому світі ніхто не цікавиться ним як людиною 
думаючою, всім байдуже до його особистих проблем. Він з 
ностальгією згадує втрачений світ – Ужгород і постійно повер-
тається до нього в думках, бо поки живе пам’ять, доти й люди-
на живе. Особливий роман ще й тим, що його герої змальовані 
очима фізика, улюбленим ученим якого є Поль Дірак – один з 
авторів парадоксальної, на перший погляд, квантової механіки. 
І деревце, посаджене колись самим Діраком у Балатонфюреді, 
мимоволі стає символом долі людини, яка живе на чужині.

239. Шандор, Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : 
підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 
334 с. – (Серія «Вища освіта XXI століття»).

Автори підручника досліджують соціальний феномен ту-
ризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності й по-
ведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем 
і соціального інституту туризму. Підручник також сприятиме 
підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть 
забезпечити високий рівень ефективності системи управління 
та конкурентоспроможності підприємств туристичної інду-
стрії.

Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, ме-
неджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-
ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників 
готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

240. Studium Carpato-Ruthenorum 2013 = Штудії з 
карпаторусиністікы / Пряшівска універзіта в Пряшові,  
Інштітут русиньского языка і културы ; зоставителька 
К. Копорова. – Пряшів, 2012. – 104 с. – Текст русин. мо-
вою.

Інститутом русинської мови і культури Пряшівського уні-
верситету (Словаччина) з лютого 2009 р. започатковано про-
ведення Наукових семінарів з карпаторусиністики. Семінари 
адресовані як студентам-русиністам, так і всім, хто професійно 
чи непрофесійно займається проблемами русинів. Пропонова-
ний збірник складається з доповідей та повідомлень, виголо-
шених на цих семінарах у 2013 р.
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ВИДАННЯ 2012 РОКУ,  
ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ  

ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ
241. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної систе-

ми у дітей та аномалії її розвитку : навч. посіб. для студ. мед. ф-ту 
ДВНЗ: УжНУ / В. В. Кучерук [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, ДВНЗ «Ужгород, нац. ун-т», Мед. ф-т. – Ужгород, 2012. – 96 с. : іл.

242. Гірські території Закарпаття: соц.-екон. трансформації : моно-
графія / НАН України, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманітар. до-
слідж. ; за заг. ред. В. П. Мікловди. – Ужгород : Бреза А. Е., 2012. – 262 с.

243. Гребенюк, Валерій Костянтинович. Вілаґ почуттів : зб. укр. пое-
зії / В. К. Гребенюк. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2012. – 592 с. 

244. Грін, Олександр. Спадкове право України : альбом схем : навч. 
посіб. / О. Грін. – Ужгород : ФОП А. Е. Бреза, 2012. – 208 с.

245. Дочинець, Мирослав. Бранець чорного лісу : версія роману 
«Вічник» для юнацтва / М. Дочинець. – Львів : Апріорі, 2012. – 292 с.

246. Закарпаття : місцеве самоврядування / редкол. : І. І. Балога [та 
ін.]. – Ужгород, 2012. – 240 с. : іл.

247. Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні про-
цеси. 1944–1955 рр. : архів. док. і матеріали / Закарпат. облдержадмін., 
Закарпат. облас. рада, Держ. архів Закарпат. обл., Архів упр. служби без-
пеки України в Закарпат. обл., Архів. упр. МВС України в Закарпат. обл. ; 
упоряд. О. М. Корсун. – Ужгород : Карпати, 2012. – 780 с. : іл.

248. Карпатика. – Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. 
заклад "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т карпатознавства ; редкол. : М. М. Вегеш 
[та ін.]. – Ужгород, 2012. – 252 с.

249. Кірімов, Іван. Джерела : повість / І. Кірімов. – Ужгород : IBA, 
2012. – 88 с.

250. Курта, Омелян. Легендарні історії / О. Курта. – Мукачево : Кар-
пат. вежа, 2012. – 284 с.

251. Либа, Віталій. Живопис [Образотворчі матеріали] / В. Либа ; 
вступ. ст. І. Хланти ; уклад В. І. Либи. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2012. – 
256 c. : іл. – Текст укр. та англ. мовами.

252. Лизанець, Петро = Lizanec, Péter. Наукові праці = Tudományos 
művek. Т. 29 = 29. kötet : A Kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára. 1. kötet / 
П. Лизанець ; Ужгород. нац. ун-т, Каф. угор. філол., Центр гунгарології = 



70 

Ungvárj nemzeti egyetem, Magyar filológiai tanszék, Hungarológiai központ. – 
Ужгород : Карпати, 2012.

Т. 29 : Словник угорських говорів Закарпаття. Т. 1 = 29. kötet : 
A Kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára. 1. kötet / Készült : Az Ungvári 
nemzeti egyetem, Magyar filológiai tanszék, Hungarológiai központjában ; 
főszerkesztő : P. Lizanec, szerkesztő K. Horváth ; lektorálta : M. Györke. 
2012. – 524 c. : іл

253. Маски, Владимир. Легенды футбола : Ветхий завет / В. Мас-
ки. – Ужгород : Закарпаття, 2012. – 380 с. : іл. – Текст рос. мовою.

254. Маслиев, Юрий Константинович. Красным по белому : (офи-
церская сага) : кинороман / Ю. К. Маслиев. – Мукачево : Карпат. вежа, 
2012. – 510 с. – Текст. рос. мовою.

255-256. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Фі-
зика / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, 
Закарпат. фіз. т-во ; редкол. : В. Різак [та ін.] ; відп. за вип. П. Гуранич. – 
Ужгород, 2012. 

Вип. 31. – 226 с. – Титул паралельно англ. мовою.
Вип. 32. – 166 с. – Титул паралельно англ. мовою.

257. Пилип, Роман Іванович. Художня вишивка українців Закар-
паття ХІХ – першої пол. ХХ ст. : (типологія за призначенням, худож. та 
локал. особливостями) / Р. І. Пилип. – Ужгород, 2012. – 468 с. : іл.

258. Пойда-Носик, Ніна Никифорівна. Регулювання та безпека роз-
витку страхового підприємництва регіону : монографія / Н. Н. Пойда-
Носик, Роберт Йосипович Бачо, Мар’яна Володимирівна Тимчак ; М-во 
освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – 
Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2012. – 244 с. 

259. Приколізми (трапляються і жарти) / [Й. Ганич]. – Ужгород, 
2012. – 220 с. : іл.

260. Рішко, Микола Миколайович. Пригоди воєводи : поема / 
М. М. Рішко. – Ужгород : Карпати, 2012. – 200 с.

261. Рішко, Микола Миколайович. Романтик : поема / М. М. Рішко. – 
Ужгород : Карпати, 2012. – 200 с.

262. Свида, Інна Василівна. Інфраструктурне забезпечення роз-
витку туризму : (за матеріалами Закарпат. обл.) : монографія / І. В. Сви-
да. – Ужгород : Карпати, 2012. – 336 с.

263. Середа, Микола. Закарпатська народна цілюща кулінарія  / 
М. Середа ; ред.-упоряд. М. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2012. – 156 с.
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264. Сігетій, Степан Васильович. Степан Васильович Сігетій [Об-
разотворчі матеріали] : альб. репродукцій худож. творів / С. В. Сігетій ; 
Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; передм. І. Хланти. – Ужгород : 
Ужгород. міська друк., 2012. – 96 с. : іл.

265. Тарасюк, Юлія. Ромена / Ю. В. Тарасюк. – Ужгород : ФОП Бре-
за А. Е., 2012. – 232 с. 

266. Тячівщина : іст.-краєзн. нариси / редкол. : М. В. Данилюк [та ін.]. – 
Ужгород : Карпати, 2012. – 320 с. : іл.

267. Фантич, Василь. Фіглі от дохтора Василя Фантича (на доб ре 
здоровля) / В. Фантич. – Ужгород, 2012. – 192 с. – Текст русин. мовою.

268. Фатула Михайло Іванович : біобібліогр. покажч. : до 80-ліття від 
дня народж. / Закарпат. облдержадмін., Упр. охорони здоров’я, Облас. 
центр інформ.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; уклад. : Н. С. Вакула, Л. С. Дума ; 
відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород, 2012. – 92 с. – (Визначні постаті меди-
цини Закарпаття).

269. Штепка, Станіслав. Ластівчані казки / С. Штепка ; пер. зі слов. 
мови І. Яцканина. – Ужгород : TIMPANI, 2012. – 40 с.

270. Шушкевич, Михайло Якович. Вересневі обрії : вибране / 
М. Я. Шуш кевич. – Мукачево : Карпат. вежа. – 2012. – 200 с.

271. Dupka, György. Magyar művészet  Kárpátalján : kultúr-és 
művészettörtérténeti vázlat / Gy. Dupka. – Ungvár ; Budapest, 2012. – 380 o. – 
(Kárpátaljai Magyar Könyvek, 223). − Текст угор. мовою. 

272. Slovensko-ukrajinské literárne vzťahy : zborník príspevkov z medzi-
národného seminára pri príležitosti 115. výročia narodenia Vasiea Grendžu-
Donského. – Bratislava : Vydavateѕstvo EKONУM, 2012. – 28 s.
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