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Книг а З а ка р п ат тя у 2 0 14 р оці

Тривожні події, складна економічна ситуація 2014 року у
нашій країні не могли не відбитися на стані видавничої галузі, в тому числі, і на діяльності видавництв нашої області.
Кількість книг, що вийшли друком і надійшли у фонди
нашої книгозбірні, зменшилась майже на третину, навіть у порівнянні з 2013 роком. Щодо видового та тематичного аспектів друкованої продукції – зберігаються тенденції минулого
року: певне збільшення частки книг авторів-аматорів, а також числа видань навчального та інформаційно-методичного
характеру. Продовжується тенденція збільшення кількості
закарпатських авторів, що видаються за межами області.
Через розбалансованість процесу книгорозповсюдження
залишається значною кількість видань, що надходять у фонди бібліотеки із запізненням. За 2014 рік це склало 31 примірник.
Варто зазначити, що цей анотований каталог – єдине
в області видання, що відображає місцевий книговидавничий процес, його перебіг, а отже становить частину історії
культури краю. Тому і видавництва, і окремі автори мали б
бути зацікавленими у повноті відображення цього процесу,
як, до речі, і стану дотримання стандартів поліграфічного
оформлення та видавничих реквізитів, що в багатьох випадках утруднює точне бібліографування видань.
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Анотований каталог "Книга Закарпаття" за 2014 рік містить
традиційний довідковий апарат - іменний покажчик та алфавітний покажчик назв творів, що сприяє оперативному пошуку
необхідної інформації.
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О блас т ь у ц ілому
1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на
2015 рік : рек. бібліогр. посіб. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри
Від. наук. інформації та бібліогр. ; уклад. : Н. М. Вачиля, Г. В. Бобонич, І. М. Горват, Ч. Ш. Горват ; відп. за
вип. О. А. Канюка ; вип. ред. Л. О. Падяк. – Ужгород :
Вид-во В. Падяка, 2014. – 320 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у
перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2015 році. Основу
календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних
діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме
в 2015 році громадськість світу та України.
Представлені матеріали можуть бути використані в бібліотеках краю, у регіональній пресі, культосвітніх установах, нав
чальних закладах тощо.
2. Календар "Просвіти" на 2014 рік / уклад. :
П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2014. – 164 с. : іл.
Календар-альманах "Просвіти" на 2014 рік знайомить читачів з пам’ятними датами з історії Закарпаття і всієї України,
постатями визначних вчених, письменників, художників, композиторів, краєзнавців, громадських, культурних і політичних
діячів, подіями, які відбулися у 2014 році в житті крайового товариства "Просвіта", суспільному житті області та ін.

В и дат н і д і яч і к р а ю
3. Вірний син Срібної Землі / упоряд. С. М. Чобей. –
Ужгород : Карпати, 2014. – 208 с. : іл.
Цей збірник приурочений до 65-річного ювілею доктора
медичних наук, професора кафедри хірургічних хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету,
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженого лікаря України Василя Івановича Русина.
Колеги, друзі, учні, однодумці склали своєрідний літопис
життя і невпинної, жертовної праці талановитого науковця і
менеджера, хірурга від Бога, вчителя і громадського діяча, пат
ріота і вірного сина Срібної Землі.
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І СТО Р І Я . Е Т НОГРАФІЯ
4. Достал, Ярослав. Підкарпатська Русь (Закарпаття періоду Чехословацької Республіки: 1919–
1938 pp.) : путівник-довідник / Я. Достал ; пер., упоряд.,
доповн. Ю. Фатули. – Ужгород : Карпати, 2014. – 312 с. : іл.
Видання є одним із багатьох досліджень туристичної й рек
реаційної привабливості краю, що побачили світ у далеких
тридцятих роках минулого сторіччя. Воно й сьогодні вабить
сучасного читача своєю унікальною інформацією і є цінним
джерелом вивчення історії тих наших сіл і міст, яким довелося
два десятки років бути у складі однієї з найрозвиненіших демократичних держав Європи.
5. Маґочій, Павло-Роберт. Крим : наша благословенна земля / П.-Р. Маґочій ; карти П.-Р. Маґочія ; пер.
з англ. : О. Сидорчука та Н. Кушко. – Ужгород : Вид-во
В. Падяка, 2014. – 600 с. : іл. + карти.
Книга знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів, які в різні епохи населяли ці території,
сприймаючи Крим як свою вітчизну.
6. Магочий, Павел-Роберт. Крым : наша благословенная земля / П.-Р. Магочий ; карты П.-Р. Магочия ; пер.
с англ. : Н. Кушко. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2014. –
160 с. : ил. + карты. – Текст рос. мовою.
Видання, що побачило світ українською, російською та
англійською мовами, знайомить читача з важливими етапами
цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення.



7. Петрецький, Віктор. Історичні особливості становлення політичної еліти Закарпаття : (перша чверть
XX ст.) / В. Петрецький ; передм. М. Токара ; НДІ політ.
регіоналістики ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац.
ун-т". – Ужгород, 2014. – 60 с.
У праці досліджується процес становлення та формування
політичної еліти Закарпаття у першій чверті XX ст. Однією із
важливих проблем краю була відсутність власної політичної
еліти і харизматичних лідерів. Акцентується увага на тому, що
суспільно-політичний рух у Закарпатті не був однорідним, у
ньому формувалися течії і напрями, що відбивали інтереси та
ідеологію різних суспільно-політичних груп.
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8. Сова, Петр Петрович. Седые замки повествуют : автор. легенды и ист. рассказы / П. П. Сова ; вступ.
ст. С. Федаки. – Ужгород : Карпати, 2014. – 144 с. : іл. –
Текст рос. мовою.
У своїй книзі літературно-історичних пошуків, написаній
40 років тому, відомий ужгородський краєзнавець, хранитель
нашої старовини П. Сова оповідає про іноді маловідомі, а часто
зовсім невідомі сучасному читачеві факти з бурхливого життя
закарпатських замків, їх власників, чиї імена, героїчні і трагічні, праведні й неправедні діяння відображені в документах і переказах, а також з життя простих трудівників і воїнів, що жили
в ті далекі від нас часи, вірою і правдою служили рідній землі.
З цієї мозаїки документальної історії та легенд перед молодим сучасником відтворюється унікальна доля Закарпаття та
його гордих, волелюбних, творчо обдарованих синів і дочок.
9. Ужгородські словацькі наукові читання: історія, культура, політика, право : наук. зб. : 13 лют. 2014,
м. Ужгород / Ужгород. нац. ун-т, НДІ Центр. Європи, Каф.
політології і держ. упр., Регіон. філ. нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Ужгороді, Укр.-слов. центр транскордон. співробітництва "Карпати" ; редкол. : М. Лендьел [та ін.]. –
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 192 с.
Спільні кордони України та Словаччини зумовлюють розвиток транскордонного співробітництва, стимульованого процесами європейської інтеграції, спільними інтересами захисту
довкілля, розвитку економіки периферійних територій, туризму, збереженню культурної спадщини.
Всі ці грані українсько-словацьких відносин, сторінки словацької історії, елементи сучасного життя сусідньої держави є
у фокусі уваги збірника.
10. Федака, Сергій. Населені пункти і райони Закарпаття : іст.-геогр. довід. / С. Федака ; Закарпат. обл.
орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 264 с.
Довідник подає стислу інформацію про 607 сучасних населених пункти Закарпаття, а також про усі 13 адміністративних
районів області. Відзначено адміністративно-територіальну належність кожного населеного пункту, подано його географічні
характеристики, археологічну передісторію, час заснування або
першої письмової згадки, перебіг історичних подій, обліковано
архітектурні та інші культурні пам’ятки, окреслено сучасний
стан справ. До багатьох статей подано наявну літературу.
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11. Час обрав нас. Кн. друга : до 70-річчя визволення Закарпаття, України і досягнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні / Орг. ветеранів України, Закарпат. обл.
орг. ветеранів ; ред.-упоряд. О. Г. Самойлович. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 298 с.
До другого тому книги "Час обрав нас" увійшли спогади ще
живих земляків, ветеранів війни, котрі проживають у нашому
краї, та спогади про видатних патріотів Закарпаття, відтворені
закарпатськими журналістами в різні часи у міській пресі.
12. Шманько, Ілля. Копинівці : іст.-краєзн. нариси /
І. Шманько. – Ужгород : Карпати, 2014. – 314 с. : іл.
На підставі доступних архівних матеріалів, літературних
першоджерел, спогадів вихідців та жителів села, їхніх сімейних архівів відтворено соціально-економічні передумови виникнення компактних людських поселень на південно-західних
схилах Карпат та передгір’ях Маковицького хребта. Приведені
ймовірні обставини виникнення у XV ст. на берегах річки Подуй населеного пункту та появи його назви Копинівці. Прослідковані етапи становлення, динаміка соціального, економічного, духовного та культурного розвитку села упродовж шести
століть його існування.
На прикладі кількох родин показаний вплив соціальних, економічних та природних процесів на кількісний склад жителів
села, демографічні показники його розвитку.



13. Mágócsi, Pál Róbert. A nép, amelyik sehonnan
sem jött : a kárpáti ruszinok képes története / P. R. Mágócsi ;
az illusztrációkat kommentálta : Valerij Pagyak ; magyarra
fordította : Varga Béla. – Ungvár : V. Pagyak Kiadója, 2014. –
120 o. : ill. + térképek. – Текст угор. мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії
карпатських русинів; історії, насиченої драматичними подіями,
маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга –
про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху
в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди
жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.
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14. Magocsi, Pavel Robert. Národ odnikud : ilustrované
dějiny karpatských Rusínů / P. R. Magocsi ; texty k ilustracím :
Valerij Paďak ; přeložil : Miloslav Kopecký. – Užhorod : Vyda
vatelství V. Paďaka, 2014. – 120 s. : il. + mapi. – Текст чес.
мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії
карпатських русинів; історії, насиченої драматичними подіями,
маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга –
про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху
в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди
жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.
15. Magocsi, Paul Robert. Narуd znikąd : ilustrowana
historia Rusinуw Karpackich / Paul Robert Magocsi ; podpisy
pod ilustracjami : Walerij Padiak ; z angielskiego przełożyła :
Edyta Tkacz. – Użhorod : Wydawnictwo W. Padiaka, 2014. –
120 s. : il. + mapi. – Текст пол. мовою.
На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії
карпатських русинів; історії, насиченої драматичними подіями,
маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга –
про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху
в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди
жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів. Видання завершує проект, в рамках якого книга
побачила світ 10 мовами.

І с то рі я м і с т і с і л к р а ю
16. Буришин, Федір Іванович. Студений – Хуст у
моїй долі : штрихи історії та сьогодення села Нижній
Студений, родоводу Буришинів і власних стежок-доріг
автора / Ф. І. Буришин. – Ужгород : TIMPANI, 2014. –
584 с. : фот.
Подиву гідні заглиблення хустського лікаря-травматолога,
громадського і політичного діяча краю, уродженця Нижнього
Студеного – віддаленого гірського закарпатського села під Головним вододільним хребтом Українських Карпат – Ф. Буришина в історію і сьогодення свого родоводу, як і його щоденні
труди і дні не лише на ниві охорони здоров’я, а і в українському
державотворенні останніх десятиліть.
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17. Лукач, Іван Юрійович. Руські Комарівці: село
над Солотвинкою / І. Ю. Лукач. – Ужгород : Вид-во
В. Падяка, 2014. – 188 с. : іл.
Руські Комарівці – низинне село на Ужгородщині, засноване
на початку ХV століття. Книга – своєрідний літопис села на Закарпатті, яким воно було в усі часи і залишається тепер.
Автор – біолог за фахом і літератор за покликанням –
об’єднав та інтерпретував чимало історичних джерел, публікацій у пресі, розповідей старожилів, щоб змалювати достовірне
документально-художнє полотно сільського життя.
18. Пагиря, Василь. Вулиці Мукачева в іменах /
В. Пагиря, Федір Шандор. – Мукачево : Карпат. вежа,
2014. – 108 с. : іл.
Книга написана на основі архівних енциклопедичних документах, в яких подано біографії визначних осіб, іменами яких
названо вулиці Мукачева.



19. Туряниця, Юрій Васильович. Медведівці – любов наша : іст.-етногр. нарис / Ю. В. Туряниця, Стефан
Васильович Туряниця ; Закарпат. обл. орг. Нац. спілки письменників України. – Ужгород : TIMPANI, 2014. –
368 с. : фот.
Автори, уродженці Медведівців, прагнули якомога сумлінніше підійти до висвітлення подій минулого рідного села та його
мешканців, використавши при цьому всі доступні їм архівні
документи, власні спогади та спогади сельчан. Усвідомлюючи
ту гірку істину, що пам’ять поколінь з плином 50-70 років майже повністю стирається, вони й пропонують як фіксацію відомих їм і нинішнім поколінням медведівчан історичних перипетій, сільських звичаїв та обрядів, конкретних постатей сельчан,
соціально-економічного й духовного життя села цю свою книгу. У ній бринить непідкупна синівська любов до кожної билинки й камінчика, кринички і потічка, старших від себе людей
і своїх ровесників, молоді, що своїми здобутками славить село
на обширах світу й мирно трудиться в селі, дбаючи про його
прийдешність.
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П Р И РОД А І ПРИРОДНІ РЕСУ Р СИ.
Е КОЛ ОГІЯ
20. Біологічне різноманіття природно-заповідних
об’єктів Карпат : матеріали Міжнар. наук, конф., присвяч. 25-річчю створення Нац. природ. парку "Синевир"
(Україна, с. Синевир, 25-27 черв. 2014 р.) / М-во екол. та
природ. ресурсів України, Нац. природ. парк "Синевир ;
редкол. : М. Ю. Дербак, С. М. Зиман (відп. ред.) [та ін.]. –
Ужгород : Патент, 2014. – 256 с.
Статті збірника присвячені розгляду актуальних проблем
дослідження і охорони біологічного різноманіття природнозаповідних об’єктів Карпат. Розглянуто питання функціонування природно-заповідних установ та їх роль у вивченні і збереженні рослинного і тваринного світу.
Для науковців і фахівців з охорони природи, екологічної
освіти і рекреації.
21. Основи управління біосферними резерватами
в Україні : зб. нормативно-правових актів та наук.-практ.
ст., підготовлених у рамках проведення Міжнар. наук.практ. семінару "Розвиток системи біосферних резерватів в Україні" (01-03 жовт. 2014 р., Ужан. нац. природ.
парк, Закарпат. обл.) / М-во екол. та природ. ресурсів
України, Карпат. біосфер. заповідник, Ужан. нац. природ.
парк ; [за ред. Ф. Д. Гамора, Г. В. Парчука.] – Ужгород :
Ужгород. міська друк., 2014. – 320 с.
В збірнику представлено основні нормативно-правові акти
ЮНЕСКО та українського законодавства, що регламентують
діяльність біосферних резерватів (заповідників).
Представлено також статті, які присвячені аналізу досвіду
роботи з реалізації в Україні та за кордоном основних засад
функціонування біосферних резерватів, зокрема виконання
Статутних рамок про біосферні резервати, Севільської стратегії, Мадридського плану дій та Дрезденської Декларації про
біосферні резервати та зміни клімату, окреслено перспективи
розвитку мережі біосферних резерватів в Україні.
Особливий акцент зроблено на підвищенні ролі біосферних
резерватів у розв’язанні проблем сталого розвитку.
Для науковців та фахівців з охорони природи, екологічної
освіти, рекреації й туризму, працівників органів влади, місцевого самоврядування та громадськості.
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22. Proceedings : abstracts The 5th International
Conference on Carpathian Euroregion = зб. абстрактів
міжнар. конф. асоц. "Карпат. Єврорегіон" : ekology 6
Berehove, Transcarphatia, Ukraina, 26-28 Marh, 2014 /
Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ = II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola. – Ужгород : Поліграфцентр
"Ліра", 2014. – 124 с. – Текст угор., укр., рос. та англ. мовами.
Збірник включає абстракти міжнародної конференції
СЕRЕСО-2014. Метою цієї конференції є вивчення екологічних проблем регіону, їх обговорення та розробка пропозицій.
Конференції надають можливість зацікавленним фахівцям, науковцям і політикам зустрітися і обговорити питання водного
господарства, охорони ґрунтів і повітря, визначити спільний
підхід до вирішення актуальних екологічних проблем.
Конференція СЕЮЇСО–2014 відбулася 26-28 березня 2014 р.
в рамках традиційних "Днів Ракоці" Закарпатського угорського
інституту ім Ференца Ракоці II м. Берегове (Закарпаття, Україна).

Е КО Н О МІКА



23. Кушнір, Юрій Борисович. Економічна теорія :
посіб. для студ. неекон. спец. / ю. б. Кушнір. – Ужгород :
Карпати, 2014. – 272 с. + табл., гісторгами.
У посібнику представлені найважливіші розділи економічної теорії: політична економія, макроекономіка та мікроекономіка. Теоретичні матеріали підкріплюються графічним аналізом, що полегшує розуміння закономірностей функціонування
ринкової економіки.
Окремі теми присвячено оптимізації витрат сімейного бюджету (причини, які стимулюють витрачати гроші, шляхи зменшення витрат) та багатству (психологічні аспекти багатства,
національне багатство, вимірювання світового багатства).
Курс лекцій адресований студентам неекономічних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться проблемами сучасної
економічної теорії.
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24. Пойда-Носик, Ніна Никифорівна. Інвестиції
в туристично-рекреаційну галузь України: теорія
та практика регулювання : монографія / Н. Н. ПойдаНосик, Роберт Йосипович Бачо, Іван Іванович Січка ;
М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад
"Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е.,
2014. – 208 с.
Монографія присвячена дослідженню проблем регулювання
інвестицій в туристично-рекреаційній галузі України. У роботі
розкрито сутність інвестицій в туристично-рекреаційну галузь,
поняття, форми та інформаційне забезпечення регулювання
інвестиційних процесів у туристично-рекреаційній галузі, досліджено фактори впливу на інвестиційну привабливість галузі. Виділено етапи розвитку туристично-рекреаційної галузі в
Україні та розглянуто еволюцію організаційних форм і структури органів державного регулювання у туристично-рекреаційній
галузі. Проаналізовано вплив регулювання інвестиційних процесів на розвиток галузі, розкрито зарубіжний досвід регулювання
інвестиційних процесів у туристично-рекреаційній галузі.
25. Статистичний щорічник : Закарпаття за 2013
рік / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Закарпат. обл. ; за ред. Г. Д. Гриник ; відп. за
вип. Т. В. Черяник. – Ужгород, 2014. – 512 с. + табл.
Довідник містить дані про соціально-економічне становище
Закарпаття у 2013 р. порівняно з минулими роками.

Н ародне го с подар с т во
26. Виявлення, локалізація та ліквідація бактеріального опіку плодових : метод. рек. / О. Я. Бокшан,
Є. М. Баул, А. М. Садляк, Л. С. Юсько ; Закарпат. територ. центр карантину рослин Ін-ту захисту рослин НА
аграр. наук України. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е.,
2014. – 88 с.
У виданні детально описані процедури проведення обстежень плодових насаджень на виявлення збудника бактеріального опіку плодових Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,
відбору зразків для аналізу та методики його діагностування з
використанням класичних мікробіологічних та сучасних (серологічних та молекулярних) тестів, що відповідають Міжнародним фітосанітарним вимогам.
Викладено систему заходів з локалізації та ліквідації вогнищ
бактеріального опіку плодових.
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27. Міцко, Михайло. Закарпатські ласощі та печива / М. Міцко, Марія Липчей. – 2-ге вид, без змін. – Ужгород : Патент, 2014. – 232 с. : іл.
Книга містить близько 500 рецептур найпоширеніших в області ласощів із викладом раціональних технологічних способів їх приготування.
Розрахована на широке коло читачів, зокрема молодих господинь, допоможе їм швидко вибрати потрібні рецепти для
приготуванн виробу, провести належним чином технологічний
процес приготування, правильну закладку потрібної кількості
продуктів.
28. Новак, Володимир Іванович. Виконавча технічна документація у будівництві / В. І. Новак ; Громад. орг. "Спілка будівельників Закарпаття". – Ужгород,
2014. – 168 с.
Дане видання містить найбільш розповсюджені форми (зразки) технічної документації на окремі види будівельно-монтаж
них робіт та на об’єкти в цілому, а також взірці їх заповнення.
Видання надасть допомогу виконробам та інженерам технічного нагляду забудовника у складанні, веденні та використанні виконавчої технічної документації у будівництві згідно із
сучасними нормативними вимогами.

ОХОРО Н А ЗДОРО В ’Я. МЕДИЦИНА



29. Актуальні питання сучасної стоматології : матеріали III міжнар. стомат. конф. студентів та молодих
вчених (7-9 лют. 2014 р.) / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т",
Стомат. ф-т, Університет. стоматолог. поліклініка (Ужгород, Україна), Асоц. судової стоматолог. України, Асоц.
студ. стоматологів України, Наук. т-во студентів та аспірантів стомат. ф-ту УжНУ ; ред. колегія : Ю. Ю. Переста
[та ін.]. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2014. – 230
с.
Матеріали збірника присвячені науковим досягненням та
практичним напрацюванням студентів та молодих вчених в
галузі стоматології. Під керівництвом їх наукових керівників
були проведені дослідження у сфері хірургічної, ортопедичної,
терапевтичної, дитячої стоматології, онкостоматології, імплантології та судової стоматології з метою вдосконалення науковопрактичної діяльності і визначення напрямків подальших досліджень.

14

30. Дячук, В. В. Історія оториноларингології
Закарпаття / В. В. Дячук ; Закарпат. наук. Т-во лікарівотоларингол. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. –
512 с. : іл.
У монографії викладено короткі відомості про історію Закарпаття, історію медицини, становлення, розвиток медичної
освіти та оториноларингологічної служби нашого краю. Вказано етичні аспекти в роботі отоларинголога. У монографії зібрано та підсумовано великий матеріал творчих біографій ЛОРлікарів, призначений для висвітлення та відображення внеску
оториноларингологів у розвиток медичної спеціальності нашого краю та країни в цілому, а також із пізнавальною метою
і збереженням пам’яті про кожного конкретного ЛОР-лікаря
Закарпаття.
Монографія адресована отоларингологам, медичним працівникам і всім, хто цікавиться історією розвитку даної галузевої
науки і практики.
31. Ендоваскулярні технології в лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок : монографія / Василь Іванович Русин, В’ячеслав Васильович Корсак, Євген Степанович Буцко, Ярослав Михайлович Попович, Василь
Васильович Русин. – Ужгород : Карпати, 2014. – 200 с. +
24 с. кольор. іл.
Монографія присвячена важливій проблемі судинної хірургії – ендоваскулярному лікуванню атеросклеротичних
оклюзійно-стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок. На
основі світових даних та власних спостережень запропоновано раціональне використання черезшкірної транслюмінальної
балонної ангіопластики, стентування та поєднання ендоваскулярних і відкритих операційних втручань. Одним із показів
до ендоваскулярних втручань є пацієнти з хронічною ішемією
нижніх кінцівок у поєднанні з супутньою патологією, що вимагає особливо ретельного діагностичного огляду до операції та
специфічного післяопераційного ведення. Висвітлені технічні
особливості різних доступів, стандартних характеристик балонних катетерів, стентів та інших приладів – інструментів для
дисекції. Особлива увага приділяється можливим периопераційним ускладненням та їх профілактиці.
Монографія призначена для судинних та ендоваскулярних
хірургів, радіологів, фахівців ультразвукової діагностики, лікарів відділень хірургічного профілю, лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів і студентів IV-VI курсів вищих медичних
навчальних закладів.
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32. Ендоскопія резектованого шлунка / Bасиль
Iванович Русин, Олександр Олександрович Болдіжар,
Олександр Михайлович Торохтін, Костянтин Євгенович
Румянцев, Анна Володимирівна Сочка, Андрій Романович Василів. – Ужгород : Карпати, 2014. – 224 с. + 16 с.
кольор. іл.
Книга присвячена актуальній проблемі сучасної хірургії –
вивченню змін в організмі людини після перенесеної резекції
шлунка. Проведено обстеження 177 пацієнтів, яким виконане
видалення дистальної частини шлунка з різних причин, що
дало можливість на підставі результатів загальноклінічних,
біохімічних та інструментальних досліджень оцінити найближчі та віддалені результати операційного втручання, запропонувати програму диспансерного спостереження, лікування
ускладнень, їх профілактики та комплексної післяопераційної
реабілітації.
33. О возможности создания интеллектуального
аппарата робота, построенного с использованием
аналоговых принципов обработки информации /
Б. В. Болотов, Н. А. Болотова, М. Б. Болотов, И. М. Болотов – Ужгород : Патент, 2014. – 488 с. – Текст. рос. мовою.
У книзі схематично представлена одна з можливостей створення електронного пристрою, здатного замінити розум людини і бути йому помічником і порадником у найважчих інтелектуальних питаннях людського життя.
Коротко описані процеси, що відбуваються в організмі людини, що дозволяє самим читачам свідомо підходити до свого
оздоровлення.



34. Основи практичної електрокардіографії : (навч.
посіб.) / Михайло Іванович Фатула, Михайло Михайлович Шютєв, Василина Василівна Свистак, Олександр
Адальбертович Рішко, Корнелій Анатолійович Чекан ;
М-во освіти і науки [України], Держ. вищ. навч. заклад
"Ужгород. нац. ун-т", Мед. ф-т, Каф. факульт. терапії. –
[Вид. 2-ге, перероб. та допов.]. – Ужгород : Вид-во Ужгород. нац. ун-ту "Говерла", 2014. – 80 с. + діагр., табл.
У навчальному посібнику висвітлено основні елементи
електрокардіографії, наведено принципи діагностики найбільш
поширених порушень серцевого ритму та провідності, знання
котрих є необхідними студенту-медику та лікарю-інтерну для
самостійного аналізу ЕКГ.
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35. Постгастректомічні синдроми : монографія / Bа
силь Iванович Русин, Андрій Васильович Русин, Костянтин Євгенович Румянцев, Bолодимир Iванович Ігнат. –
Ужгород : Карпати, 2014. – 132 с. + 20 с. кольор. іл.
Книга присвячена актуальній проблемі сучасної хірургії –
покращенню якості життя пацієнтів, які перенесли гастректомію, шляхом теоретичного обґрунтування, опрацювання і
впровадження у клінічну практику нових способів реконструкції шлунково-кишкового тракту. Проведено обстеження 453 пацієнтів, яким виконана гастректомія з приводу раку шлунка, що
дало можливість на підставі результатів загальноклінічних, біохімічних та інструментальних досліджень оцінити найближчі
та віддалені результати операційного втручання. З метою відновлення пасажу їжі шлунково-кишковим трактом використали
езофагоєюноанастомоз "кінець у кінець" з виключеною за Ру
петлею тонкої кишки, езофагоєюноанастомоз за Г. В. Бондарем
та власноруч розроблений спосіб реконструкції, який включав
дванадцятипалу кишку в пасаж їжі.
36. Торохтин, Александр Михайлович. Аналитическая медицина : (аксиомы, принципы, гипотезы) :
введение в мат.-аналит. решение мед. задач / А. М. Торохтин. – Ужгород : Полиграфцентр "Лира", 2014. –
168 с. – Текст рос. мовою.
У книзі викладено сучасні методи об’єктивізації клінічного стану пацієнтів, запропоновано засоби чіткого метричного
відображення явищ патології, котрі надають можливість використовувати математичний апарат для розв’язання діагностичних задач та для вибору оптимального методу лікування,
ґрунтуючись на індивідуалізованому підході до терапії та з
прогнозуванням подальшого перебігу процесу.
Видання факультативно комплектується комп’ютерною програмою (Medic-TORA-[v20120919] та наступними версіями.
Розраховано на науковців, практичних лікарів різних спеціальностей, студентів-медиків та тих, хто запроваджує алгоритмізацію та оптимізацію лікувально-діагностичного і реабілітаційного процесів.
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СУСПІЛЬНО-П ОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ
37. Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття / НДІ політ. регіоналістики Ужгород. нац. ун-ту, НДІ європ. інтеграції та регіон. дослідж. Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; [під
ред. А. Круглашова і М. Токаря ; редкол. : М. Зан [та ін.] ;
відп. за вип. М. Токар]. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра",
2014. – 552 с.
Буковина і Закарпаття – два регіони України, які мають подібні історичні та сучасні тенденції суспільно-політичного
розвитку. У монографії досліджуються регіональні політичні
процеси крізь призму електоральної участі та культури виборців, елітотворчих традицій, партійного структурування тощо.
На основі взаємозв’язку історичних та етнополітичних фактів
аналізується характер політичного життя у регіональному вимірі XXI століття.
38. Золотий фонд Тячівщини. – Ужгород : Патент,
2014. – 184 с. : іл.
На сучасному етапі розвитку державності України вирішення питання якісного кадрового забезпечення суспільнополітичних та соціально-економічних сфер життєдіяльності
України стало одним із пріоритетних завдань. Цьому приділяється велика увага повсюдно. Не є винятком Тячівський район
Закарпатської області. Книга, що пропонується увазі широкого
читацького загалу, дає змогу реально познайомитись з тими
особистостями, які керують районом в різних сферах життєдіяльності, кожний з яких на своїй ділянці робить внесок у справу розбудови району, а відповідно області і країни в цілому.



39. Палінчак, Микола Михайлович. Держава і церква у постсоціалістичних суспільствах : (на прикладі
країн Центр. Європи та України) : монографія / М. М. Палінчак ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч.
заклад "Ужгород. нац. ун-т", Ун-т "Україна". – Ужгород :
Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 408 с.
У книзі визначено основні тенденції розвитку державноцерковних відносин в Україні та необхідні пріоритети у законотворчій діяльності Української держави щодо релігії і церкви, використовуючи позитивний досвід країн Центральної Європи.
Для науковців, викладачів вузів, студентів, державних службовців та всіх, хто цікавиться державно-церковними відносинами, політичним розвитком регіону Центральної і Східної
Європи.
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Д ЕРЖ А ВА І П РА В О
40. Бронтерюк, Петро Іванович. З історії закарпатської міліції / П. І. Бронтерюк ; передм. В. М. Варцаби. –
Ужгород : Закарпаття, 2014. – 216 с. : іл.
У своїй новій книзі про закарпатську міліцію її ветеран, полковник міліції у відставці, автор дванадцяти книг цієї тематики,
подає нові грані становлення міліції області, детально характеризує її перших керівників, знайомить читача з міліціонерами,
які полягли при виконанні службових обов’язків.
41. Крутов, Василь Васильович. Протидія інформаційному тероризму та його фінансуванню в сучасних умовах : монографія / В. В. Крутов, Микола Павлович Стрельбицький, Олексій Анатолійович Шевченко ;
Нац акад. правових наук України ; за заг. ред. В. В. Крутова. – К. : Вид-во НАПрНУ ; Ужгород : ІВА, 2014. – 309 с.
У монографії на основі системного аналізу та поєднання різних методологічних підходів висвітлено сучасні виклики й загрози у сфері інформаційного тероризму, а також питання протидії фінансуванню тероризму; досліджено теоретичні основи
виникнення інформаційного тероризму та правові основи
протидії йому; розкрито вплив інформаційного тероризму на
державне управління та єдність нації. На підставі проведеного аналізу розроблено низку рекомендацій та пропозицій щодо
удосконалення протидії тероризму.
Розрахована на юристів, експертів, учених, керівників та
фахівців державних і недержавних суб’єктів сектору безпеки,
науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів,
студентів і слухачів профільних навчальних закладів та усіх,
хто цікавиться проблематикою національної безпеки.
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42. Михайлишин, Iгор Bолодимирович. Міграційне
право України : навч. посіб. / І. В. Михайлишин, Петро
Антонович Трачук ; М-во освіти і науки України, Держ.
вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Патент, 2014. – 352 с.
У навчальному посібнику розглядається коло питань,
пов’язаних з правовим регулюванням міграційних процесів.
Висвітлено теоретичні засади формування та розвитку міграційного права як галузі в системі національного права України. Аналізується стан існуючої законодавчої та нормативноправової бази, яка регламентує діяльність у цій сфері. Поряд із
теоретичним матеріалом вміщено питання для самоперевірки,
тестові завдання для підсумкового контролю та перелік рекомендованої літератури.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх
зацікавлених осіб.



43. Орлова, Оксана Степанівна. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової
звітності суб’єктів господарювання : монографія /
О. С. Орлова. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. –
312 с.
Видання присвячене комплексному дослідженню правового регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності
суб’єктів господарювання в Україні.
Надано загальну характеристику майнового стану та правового регулювання обліку суб’єкта господарювання. Визначено
зміст поняття "майновий стан суб’єкта господарювання", його
співвідношення з категорією "фінансовий стан суб’єкта господарювання". Визначено поняття та елементи господарського
обліку, досліджено їх взаємозв’язок. Особливу уваги приділено питанню співвідношення та гармонізації бухгалтерського й податкового обліку суб’єкта господарювання. Визначено
поняття, з’ясовано мету та основні принципи бухгалтерського
обліку. Встановлено особливості правового регулювання організації ведення бухгалтерського обліку. Особливу увагу приділено проблемним аспектам формування та реалізації облікової
політики суб’єктів господарювання. Визначено поняття, склад
та види фінансової звітності суб’єктів господарювання. Досліджено загальні вимоги щодо фінансової звітності, принципи
її побудови, порядок подання її суб’єктами господарювання,
оприлюднення. Значну увагу приділено питанням державного
регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в
Україні.
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44. Устич, Сергій Іванович. Методологія системного дослідження транскордонних процесів та її соціальна імплементація / C. I. Устич. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 352 с.
У
монографії
аналізуються
проблеми
системнометодологічного забезпечення соціологічних досліджень транскордонних процесів. Розкривається системна якість транскордонних явищ, механізм їх функціонування та розвитку.
Пропонується алгоритм використання системного знання про
кордони для суттєвого поліпшення управління сучасними транскордонними процесами, зокрема на новому Східному кордоні
Європейського Союзу. Цей алгоритм розроблений з урахуванням особистого досвіду роботи автора в структурах державної
влади та дипломатичної служби.
Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, державних службовців та всіх, хто цікавиться міжнародними відносинами.

Н АУК А . О СВ ІТА
45. Використання нетрадиційних технік образотворчого мистецтва з дітьми дошкільного віку. Ліпка
з солоного тіста : метод. посіб. – Ужгород, 2014. – 44 с.
У посібнику розкривається зміст образотворчої діяльності
в дошкільних закладах, її вплив на естетичний розвиток дітей.
В контексті художньо-естетичного виховання розглядається
питання творчого розвитку малюків з урахуванням індивідуальних здібностей. У першому розділі розкривається зміст
художньо-естетичного виховання, теоретичні підходи, виділено особливості дошкільного віку, визначено шляхи художньоестетичного виховання, роль ліпки в розвитку дитини, методичні рекомендації для вихователів щодо залучення дитини до
роботи з солоним тістом, та ліпки з глини, а також практичні
поради щодо роботи.
У другому розділі зібрані практичні розробки занять з використанням нетрадиційних технік образотворчої діяльності,
які допоможуть педагогам в організації навчально-виховного
процесу художньо-естетичного спрямування. Розроблені інтегровані заняття апробовані у старших групах дошкільного навчального закладу № 39 міста Ужгорода Закарпатської області.
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46. Залуцька, Світлана Борисівна. Творення родинних оберегів – то робота серця і душі : навч.-практ.
посіб. / С. Б. Залуцька ; Закарпат. ін-т післядиплом. освіти, Упр. освіти Ужгород. міск. ради, Ужгород. гімназія. –
Ужгород : Карпати, 2014. – 80 с. : іл.
У своїй мистецькій та педагогічній діяльності автор плідно
поєднує знання глибокого коріння народної творчості, зокрема
щодо виготовлення традиційної української ляльки-мотанки,
впровадження унікальної мистецької техніки оформлення
писанок – рішельє тощо, з передачею цих знань учителям та
учням навчальних закладів цілого Закарпаття.
Ці, на перший погляд, звичайні ужиткові речі, стають відтак родинними оберегами, своєрідним сакральним містком між
поколіннями, нашим національним корінням і між нашими душами, якщо вони наповнені прагненнями бути гідними свого
роду, нашого народу.
Для вчителів, вихователів дитсадків, керівників гуртків,
батьків, усіх, хто цікавиться народною творчістю.



47. Математичне моделювання в мікробіології та
хімічній технології харчових добавок : навч. посіб. /
Олександр Вікторович Болотін, Іван Михайлович Мага,
Василь Васильович Нечипорук, Володимир Іванович
Ткач. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 368 с. + діаграми + табл. – В надзаг. : М-во освіти і науки, молоді та
спорту України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. аналіт.
хімії, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", Каф. аналіт.
хімії та хім. технології, харч. добавок і космет. засобів,
Двнз "Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича", Каф. фіз. хімії та екол. хім. виробництв, Держ. вет. та фітосанітар.
служба України, Ужгород. прикордон. держ. контрольнотоксикол. лаб.
У посібнику викладено основні принципи побудови базових
математичних моделей хімічних і мікробіологічних процесів
виробництва харчових добавок та сучасні методи їх дослідження. Розглянуті як математичні моделі, що описують поведінку
системи у часі, так і моделі, які описують самоорганізацію у
просторі. Обговорюються такі питання: методи якісного дослідження нелінійних диференціальних рівнянь; математична
теорія ферментативних процесів; використання динамічних
математичних моделей для найкращого керування.
Призначений для викладачів, аспірантів, студентів, а також
наукових працівників та інженерів вузів хімічного та біологічного профілю.
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48. Нуждак, Людмила. Українська мова за професійним спрямуванням : законодавчі та нормативностильові основи проф. спілкування : метод. розробки до
практ. занять для студентів І курсу іст. ф-ту / Л. Нуждак ;
М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад
"Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Ужгород, 2014. – 48 с.
Методичні розробки призначені для комплексної підготовки до модульної контрольної роботи із предмета "Українська
мова (за професійним спрямуванням)" для студентів 1 курсу історичного факультету. Проілюстровано робочу програму (методичні вказівки) вивчення дисципліни "Українська мова (за
професійним спрямуванням)". Наведений список рекомендованої (основної та додаткової) літератури допоможе студентам
під час підготовки до занять та вивчення тем для самостійного
опрацювання.
49. Нуждак, Людмила. Українська мова за професійним спрямуванням : проф. комунікація : метод. розробки до практ. занять для студентів ІІ курсу іст. ф-ту /
Л. Нуждак ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч.
заклад "Ужгород. нац. ун-т", Філол. ф-т, Каф. укр. мови. –
Ужгород, 2014. – 48 с.
Методичні розробки призначені для комплексної підготовки
до модульної контрольної роботи із предмета "Українська мова
(за професійним спрямуванням)" для студентів 2-го курсу історичного факультету. Проілюстровано робочу програму (методичні вказівки) вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Наведений список рекомендованої
літератури допоможе студентам під час підготовки до занять та
вивчення тем для самостійного опрацювання.
50. Попович, Наталія Михайлівна. Неперервна
педагогічна освіта : орг.-метод. засади : навч. посіб. /
Н. М. Попович ; М-во освіти і науки України, Мукач. держ.
ун-т. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2014. – 124 с.
Посібник присвячений дослідженню організаційнометодичних засад системи неперервної педагогічної освіти.
Основну увагу зосереджено на специфіці процесу неперервної
професійної підготовки майбутнього вчителя музики – поетапному професійному навчанні та самовихованні, що ґрунтується
на ранньому виявленні основних компетентностей особистості, професійній орієнтації на творчу й педагогічну діяльність,
формуванні готовності до самоосвіти і професійної самореалізації впродовж життя.
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51. П’ясецька-Устич, С. В. Економічна теорія : навч.метод. комплекс для студентів нееконом. спеціальностей / С. В. П’ясецька-Устич, В. М. Герзанич ; М-во освіти
і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац.
ун-т", Ін-т екон. та міжнар. відносин, Каф. екон. теорії. –
Ужгород, 2014. – 124 с.
Видання покликане допомогти майбутнім дипломованим
спеціалістам вищої кваліфікації набути глибоких знань у сфері
економічних відносин, сприяти становленню нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; сформувати навички аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем,
пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.
Глибоке засвоєння змісту цієї навчальної дисципліни забезпечується поєднанням аудиторних занять із самостійною роботою студентів.



52. Станкевич-Волосянчук, Оксана Ігорівна. Адвокація як метод впливу : практ. посіб. / О. І. СтанкевичВолосянчук. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2014. –
80 с.
Посібник може слугувати азбукою для початківців у адвокаційному русі, а також порадником для більш досвідчених у цій
сфері організацій. Автор, однак, не ставив собі за мету відповісти на усі питання, оскільки більшість питань, як і відповідей,
приходять з досвідом.
Усе викладене у цій книзі опирається на конкретний досвід
з практики здійснення адвокаційних кампаній. Саме тому тут
кожен може знайти для себе корисні приклади та "рецепти" на
майбутнє.
У посібнику викладені основні положення, важливі для громадських активістів, які планують захищати своє право жити у
безпечному довкіллі через адвокаційні кампанії. Оповідь щодо
покрокового планування та впровадження адвокаційної кампанії, а також приклади з кампаній, які відбулись, допоможуть
читачу правильно обрати стратегію адвокаційної кампанії, визначати її мету, інструменти, та зрозуміти, яку роль у ній відіграють соціальні мережі й співпраця зі ЗМІ.
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53. Староста, В. І. Тестові завдання з курсу "Педагогіка" : навч. посіб. / В. І. Староста, В. В. Росул ; за ред.
В. І. Старости ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ.
навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Вид-во
УжНУ "Говерла", 2014. – 148 с.
Навчальний посібник містить тестові завдання з усіх розділів курсу "Педагогіка". Обрана форма контролю навчальних
досягнень студентів відповідає сучасним світовим тенденціям
моніторингу якості навчального процесу у вищій школі, сприяє
формуванню культури розумової праці студентів. Пропоновані тести є системою завдань, за результатами виконання яких
можна здіснювати як поточне й підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів, так і вносити певні корективи у
процес вивчення окремих розділів чи тем. Посібник може бути
використаний студентами у процесі самостійної роботи.
54. Товканець, Г. В. Міжпредметні зв’язки у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових
класів : монографія / Г. В. Товканець, У. В. Понзель ;
М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 228 с.
У монографії розглядаються проблеми реалізації міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутніх вчителів
початкових класів. Здійснено теоретико-методологічний аналіз проблеми міжпредметних зв’язків у навчально-виховному
процесі вищої школи, визначені педагогічні умови та роль
психолого-педагогічної підготовки викладача вищої школи в
реалізації міжпредметних зв’язків. Охарактеризовані педагогічне прогнозування та моделювання і формування змістових
компонентів як особливості формування професійної компетентності майбутніх педагогів у вищій школі.
Адресується педагогам професійної і вищої школи, вчителям початкових класів, працівникам методичної служби відділів освіти, студентам, аспірантам, науковцям, які досліджують
проблеми педагогіки, психології, а також усім тим, хто цікавиться проблемами педагогічної освіти.
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55. Тячів – 2014 : у рідному місті – до Країни Знань /
упоряд. О. В. Решетар. – Ужгород : Патент, 2014. – 60 с. : іл.
У книзі зібрані матеріали про випускників дошкільних навчальних закладів 2014 р. м. Тячів. Нехай добрі спогади про
рідне місто, роки, проведені в дитсадку, завжди звуть вас до
рідного порогу.
56. Тячів – 2014 : з рід. містом крокую в майбутнє /
упоряд. О. В. Решетар. – Ужгород : Патент, 2014. – 140 с. :
іл.
У цій книзі зібрані матеріали про випускників загально
освітніх навчальних закладів 2014 р. м. Тячів. Нехай добрі спогади про рідне місто, роки навчання в школі завжди залишаються із випускниками.



57. Українська мова : експеримент. підруч. для 5 кл.
загальноосвіт. навч. закл. (кл.) з навчанням угор. мовою /
Іван Пилипович Ющук, Тетяна Дмитрівна Гнаткович, Андріана Юліївна Лукач, Єва Елемирівна Борисова, Катерина Михайлівна Лавер. – Ужгород, 2014. – 288 с. : іл.
Експериментальний підручник підготовлений авторським
колективом провідних фахівців області, містить розробки педагогічних ідей, спрямованих на підвищення культури мовлення
і спілкування.
Дана книжка заохочує учнів до самостійності й творчості
у вивченні української мови. Тести, цікава граматика допоможуть п’ятикласникам систематизувати вивчене, а довідки до
вправ і українсько-угорський словник активізують і збагатять
словниковий запас школярів.
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58. Улинець, Аліса Юріївна. Зошит для тематичного оцінювання знань з дисципліни "Математика" : для
студентів ВНЗ1-11 рівнів акредитації / А. Ю. Улинець, Зореслава Юріївна Маргітич, Наталія Миколаївна Сабов ;
ВП НУБіП України "Мукачів. аграр. коледж". – Мукачево,
2014. – 128 с. + табл., діаграми.
Посібник містить завдання для тематичного контролю знань
з математики згідно з програмами для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти рекомендованої Міністерством освіти і науки України.
Пропоновані завдання можна використовувати при перевір
ці якості практичних умінь і навиків, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час письмового розв’язання
задач і вправ загальноосвітнього спрямування.

КУЛ ЬТУ Р Н Е І МИСТ ЕЦЬ КЕ ЖИ ТТЯ
К РА Ю

О б ра зот во рче м и с т е ц т во

59. Глагола, Юрій = Glagola Iouriy. Живопис, графіка & художньо-прикладні роботи = painting, graphic
& applied art work [Образотворчий матеріал] / Ю. Глагола ; вступ. слово А. М. Буренина. – Ужгород : Ужгород.
міська друк., 2014. – 88 с. : іл.
Альбом містить широкий спектр робіт митця, які представляють неповторну красу гірських краєвидів Карпат, історичне
минуле та сьогодення краю, людей, що трудилися та трудяться
на цій землі. Полотна вражають соковитістю палітри, свіжістю,
легкістю, увагою до кожної деталі.
60. Приймич, Михайло. Іконостаси Закарпаття :
іст.-мист. нариси / М. Приймич ; вступ. ст. М. Сирохмана. – Ужгород : Карпати, 2014. – 184 с. : іл.
Нариси присвячені проблемам культурного розвитку Закарпаття у XVIII ст. та подальших десятиліттях, для якого церковне мистецтво було складовою формою національного відродження.
Це закономірно, адже саме навколо церкви формувалося не
лише культурно-мистецьке, але значною мірою і суспільнополітичне та господарське життя краю.
Широкий читач має змогу побачити в одному виданні унікальне зібрання іконостасів храмів Срібної Землі у всій їхній
красі та вишуканій величі.
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61. Маснюк, Іван. 33 скульптури Івана Маснюка
[Образотворчий матеріал] / І. Маснюк ; передм., упоряд.
М. Сирохмана. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2014. –
52 с. : іл.
Альбом представляє репродукції робіт скульптора, частина з
яких стали окрасою нашого міста. В ужгородській скульптурі ще
не було творів настільки експресивної форми і настільки філософськи глибоких; ніхто до І. Маснюка не брався за втілення на
такому рівні ідей вічних і загальнолюдських. Гімн життю звучав
на два голоси чи на дві мелодії: як перемагаючий нескорений
дух – "бунтівна людина", що запульсувала у грубому залізобетоні, в камені, з часом – у бронзі, і як космічна мелодія у невеликих
бронзових скульптурах, присвячених жінці, коханню, матері, де
кожна фігура – фрагмент у світовій симфонії любові.
62. Русин, Василь. Адальберт Мартон, мандрівник
краси = Márton Béla, a szépség vándora [Образотворчий
матеріал] : живопис = festèszet / В. Русин, Валерія Русин ;
вступ. слово В. І. Русин ; передм. Вал. Русин, ессе П. Токач. – Ужгород : Карпати, 2014. – 128 с. : іл. – Текст укр. та
угор. мовою.
Адальберт Мартон – визнаний майстер ліричного пейзажу і
портрету. Художник, який народився у США, навчався і проживав у Європі, Україні та Угорщині, був справжнім мандрівником краси. Тридцять чотири роки свого життя активно творив у
м. Ужгород, був членом Спілки художників УРСР (нині України). Його полотна випромінюють різні настрої, індивідуальний
світогляд та любов митця до життя.

Му зи чн е ж иття



63. Копинець, Федор Іванович. Словник церковнопівчих термінів : навч. посіб. / Ф. І. Копинець ; М-во
освіти і науки України, Ужгород. укр. богослов. акад.
ім. Св. Кирила і Мефодія Карпат. ун-ту ; передм. архі
мандрита Віктора. – Ужгород : Патент, 2014. – 184 с.
В умовах сучасних загальномистецьких та соціокультурних
процесів в Україні виникла потреба введення в ужиток надбання величезного пласту церковної хорової музики, а також
забезпечення її наукового богословського, термінологічного
тлумачення, що сприятиме подальшому духовному розвитку
нашого народу.
Священнослужителі, регенти, півчі, студенти духовних семінарій і академій, коледжів культури і мистецтв, а також світські любителі духовної музики отримають систематизований
компендіум відомостей з царини православної практики.
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64. Пісня над Дунаєм : нар. пісні русинів (українців)
Сербії / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат обл. орг.-метод. центр культури ; запис текстів і мелодій, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. та алф.
покаж. І. В. Хланти ; розшифрування мелодій В. В. Кобаля. – Ужгород : Патент, 2014. – 792 с. : іл.
До книги ввійшли кращі зразки пісень, записаних у 2007 р.
від русинів, які з 1745 р. і пізніше з Карпат переселилися до
Воєводини, що на території Сербії, та зберегли тут віру, мову і
культуру своїх предків. Переважно вони проживають нині у селах Руський Керестур, Коцур, Вербас, Дюрдьов, Нове Орахово,
Кула та м. Новий Сад, де й зафіксовано ці пісні.
Книга стане в пригоді науковцям, учителям, учням, студентам, працівникам культури та всім шанувальникам народнопоетичної творчості.
65. Червеняк, Андрій Андрійович. На Говерлі сонце сходить / А. А. Червеняк. – Ужгород : Поліграфцентр
"Ліра", 2014. – 62 с. + ноти.
Збірка пісень – п’яте видання композитора, члена національної Ліги українських композиторів А. Червеняка.
До збірки пісень увійшли пісні на слова І. Франка, Л. Костенко, С. Воробкевича, Ю. Шипа, В. Кобаля, В. Габорця, В. Густі,
І. Гармасій, О. Пекар, М. Пак-Салай, Н. Гумен та інших поетів
про Україну, любов до матері, до рідних Карпат, до отчого дому.
Автор оспівує доброту, щирість, велике та ніжне кохання.
Видання адресується керівникам художніх колективів, окремим виконавцям, студентам, виконавцям професійного сценічного мистецтва, усім, хто любить і шанує українську пісню.
66. Шманько, Ілля. З піснею крізь життя : до
50-річчя капели "Боян" Ужгород. нац. ун-ту : іст. нарис /
І. Шманько. – Ужгород : Карпати, 2014. – 188 с : іл.
Цей історичний нарис – про витоки, специфіку та результати творчої діяльності самодіяльної народної чоловічої капели
"Боян" Ужгородського національного університету на порозі її
піввікового ювілею. Прискіпливий читач має змогу дізнатися
про життєвий шлях та творчі здобутки учасників унікального
хорового колективу вищої школи на теренах України, про адміністративних та художніх керівників, професійних виконавців,
причетних до її діяльності. Підкреслено позитивний емоційний вплив колективного хорового співу, регулярної репетиційної та концертної діяльності на фахове зростання наукових та
науково-педагогічних працівників університету.
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67. Шостак, Віктор Андрійович. Цінності, що виходять за межі часу : інструмент. музикування на Закарпатті : монографія / В. А. Шостак ; вступ. ст. І. Мацієвського ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін.,
Закарпат. краєзнав. музей. – Ужгород : Карпати, 2014. –
162 с. : іл.
Упродовж кількох десятиліть автор досліджує питання традицій і форм побутування народних музичних інструментів,
архаїчних форм інструментального музикування на Закарпатті, багатство музичного інструментарію місцевих верховинців,
угорців, румунів тощо.
Ця книга – своєрідний підсумок його подвижницької дослідницької і практичної діяльності, результати якої неодноразово
були представлені вітчизняним та європейським музикознавцям, етнологам на міжнародних конференціях і форумах. Дослідження є яскравим утвердженням і пропагандою унікального багатства матеріальної та духовної культури закарпатців у
цілому світі.

Театр
68. Андрійцьо, Василь Михайлович. Августин Волошин і український театр на Закарпатті : (до 140річчя з дня народж.) / В. М. Андрійцьо. – Ужгород : Карпати, 2014. – 64 с. : іл.
Зі сторінок цього видання перед сучасником на повен зріст
вимальовується постать Героя України – президента Карпатської України, видатного релігійного, державного діяча, педагога, публіциста, письменника і драматурга, одного із засновників українського театру на Закарпатті Августина Волошина
(1874–1945).



69. Зайцев, Олег Дмитрович. Режисери Закарпатського театру XX сторіччя / О. Д. Зайцев. – Ужгород,
2014. – 244 с. : іл.
У книзі на основі історико-архівних джерел та періодичних
матеріалів розглядаються творчі портрети театральних режисерів Закарпаття.
Книга призначена для фахівців театрального мистецтва,
культурологів, студентів та викладачів театральних навчальних
закладів, а також усім, хто цікавиться театральним мистецтвом
Срібної Землі.
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Му з е й н а с т р а в а
70. Подорож музеями Закарпаття = Exploring
the muzeums of Transcarpathia / вступ. слово Ю. Глеба ; [автор. колектив]. – [Мукачево : Видавнича студія
"ZORIANa", 2014?]. – 80 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами. – ("Закарпаття: філософія культури").
Щедро ілюстроване видання подає інформацію про численні музеї краю. У Закарпатті поряд з державними музеями гостинно відчиняють двері ще 215 самостійно діючих музейних
закладів. 27 з них носять звання "народний". Привабливі світлини та тексти, написані мистецтвознавцями та відомими працівниками культури, запрошують до знайомства з унікальними
музейними експозиціями.

ЛІ Т Е РАТУ Р НЕ Ж И ТТЯ . Ф ОЛЬК ЛОР.
М О ВИ НА РОДІВ О БЛ АСТ І

Лі т е р ату р н е ж и т тя
71. І світлий спомин, і щире слово : про письменника Михайла Томчанія / упоряд. В. П. Густі. – Ужгород :
ІВА, 2014. – 116с.
У книжці вперше зібрано спомини сучасників про Михайла
Томчанія (16.07.1914–19.01.1975) – видатного майстра слова,
автора роману-трилогії "Жменяки", а також поезії, які присвятили йому відомі закарпатські поети.
72. Мишанич, Володимир Васильович. Митці Закарпаття : літ. портрети / В. В. Мишанич. – Ужгород :
Ужгород. міська друк., 2014. – 424 с. : іл.
Тексти, зібраних у цій книзі публіцистичних і культурологічних статей, первісно побачили світ протягом 2002–2012 рр. у регіональних друкованих та електронних газетах і журналах "Карпатська Україна", "Новини Закарпаття", "РІО", "Срібна Земля",
"Ужгород", "Культурологічні джерела", Закарпаття online.
Матеріали дадуть змогу простежити культурно-мистецьке
життя Закарпаття, ознайомитися з неординарними особистостями краю, зазирнути у їхню творчу майстерню, відкрити
нові, досі незнані, сторінки життя відомих митців, які збагатять
читачів емоційно, інформаційно, спонукатимуть до глибокого
осмислення багатьох явищ у суспільному, духовному і культурному житті не лише Закарпаття.
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73. Танчинець, Василь Васильович. Осінні акорди : статті, рецензії та відгуки / В. В. Танчинець ; Упр.
культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. орг.метод. центр культури ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст.
І. В. Хланти. – Ужгород : Патент, 2014. – 248 с. : іл.
До збірки увійшло понад півсотні літературно-критичних
статей, рецензій та відгуків. Це своєрідна лоція для орієнтації в
морі книжок, які упродовж останніх п’ятнадцяти років побачили світ у видавництвах Срібної Землі.
74. Ференц, Надія Станіславівна. Художній світ
Христини Керити : літ.-крит. нарис / Н. С. Ференц. –
Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 144 с.
Нарис присвячений творчості поетки Христини Керити,
лауреата обласної літературної премії імені Ф. Потушняка. Її
лірика розглядається в аспекті морально-етичних і художніх
пошуків сучасної української поезії. Розкриваються джерела
художнього мислення, аналізуються особливості поетики.
75. Csordás, László. A szétszóródás árnyékában:
tanulmányok, esszék, kritikák / L. Csordás. – Ungvár- Bp. :
Intermix Kiadó, 2014. – 188 o.
Збірка досліджень та ессе молодого початківця-аспіранта
Ласла Чордаша. Збірка охоплює творчість закарпатських
письменників-початківців останніх десятьох років.

Худ ож н я лі тер атур а



76. Андрусів, Вікторія. Пробач, Марцело... : [роман] / В. Андрусів. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра",
2014. – 368 с.
Молода журналістка з Праги мріє дослідити власні корені,
що походять з України... Вирушивши задля цього до землі, де
поховані її бабуся з дідусем, вона зустрічає чоловіка, в якого
закохується з першого погляду. За дивним збігом обставин
з’ясовується, що історії двох родин у далекому минулому перепліталися поміж собою.
Однак ментальність та поле діяльності закоханих полярно протилежні. Вона – захисник прав українських заробітчан
за кордоном, що, очолюючи у часописі рубрику "Українське
слово", здобула статус чеської Марії Терези. Він – представник криміногенного світу, який знаходить заробіток також на
чеських "теренах", але незаконним шляхом. Неприпустимий
зв’язок, горюча суміш. Що спіткає цей вибуховий тандем?
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77. Бартош, Йосип. Ілона Зріні : життя та боротьба :
[документ. повість] / Й. Бартош. – Ужгород : Поліграф
центр "Ліра", 2014. – 28 с. – Книга-перекрутка. – Текст
укр. та рос. мовами.
Документальна повість – це достовірна розповідь про життя
однієї з найвидатніших особистостей епохи – Ілону Зріні. Історія, що базується на фактах, оживає під пером автора Йосифа
Бартоша – хранителя духу замку Сент-Міклош, в якому відбувалися найзначніші події в житті не тільки Ілони, а й Угорської держави, патріотами якої до кінця своїх днів залишалися
назавжди люблячі один одного Ілона та Текелі.
78. Вайнберг, Лев. Апфелина : сказки для взрослых /
Л. Вайнберг, Н. Масяк. – Ужгород : Карпати, 2014. –
60 с. – Текст рос. мовою.
Королева фей Мелузіна виконала бажання яблуньки, перетворивши її в Апфеліну, дівчину рідкісної краси. Натомість вимагаючи, щоб на той час, поки триває перетворення, дівчина
відвідувала міста Німеччини, щоб нагадати її мешканцям про
необхідність Любові для їхнього власного щастя. На цьому
шляху Апфеліна не тільки зіткнулась із Силами Темряви, що
бажали перешкодити виконанню її місії, але й стала новим символом Любові, а також зустріла свого обранця.
79. Густі, Василь. Не все змивають хвилі часу... :
спомини-есеї / В. Густі. – Ужгород : ІВА, 2014. – 92 с.
До книжки увійшли спомини-есеї про побратимів по журналістському перу, спілкування з якими залишилось в пам’яті
і серці на все життя. Вона – логічне продовження книжки
споминів-есеїв В. Густі про письменників "Кого я знав, кого
люблю".
80. День сказки : междунар. сб. сказок / ред. М. Темнов ; худож. оформ. Г. Польняк. – Ужгород : Полиграфцентр "Лира", 2014. – 312 с. : ил. – Текст рос. мовою.
81. День сказки : сказки. Т. 5 / ред. М. Темнов. – Ужгород, 2014. – 328 с. – Текст рос. мовою.
Це спільний проект творчої майстерні "День Казки", який
об’єднав авторів, громадян різних держав (Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Ізраїлю, США та ін.), з єдиною
метою – видання казок. Серед авторів – люди різних професій і
різного віку: від школярів до пенсіонерів, яких об’єднує любов
до чарівного світу казки.
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82. Дорогі наші. – Ужгород : Графіка, 2014. – 44 с. : іл.
У цій книжечці зібрані листи та малюнки учнів третього класу (вчитель Я. Поханіч) спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-Ш ступенів № 4 з поглибленим вивченням словацької мови до
наших воїнів АТО.
83. Дочинець, Мирослав. Лад / М. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2014. – 564 с.
Книга, що складається з трьох частин: "Многії літа. Благії
літа", "Вічник", "Світован", об’єднаних головним героєм – карпатським мудрецем Андрієм Вороном, якого вже встигли назвати "світовим чоловіком", "українським Сократом", "новітнім
Сковородою". Він жив, як дихав, власним життям явив спроможність бути вільним у світі, який ловить і поневолює людину.
84. Дочинець, Мирослав. Світован : штудії під небесним шатром : роман-намисто / М. Дочинець ; іл.
Н. Ізай. – Мукачево : Карпат. вежа, 2014. – 232 с.
Ця книга – повна захоплення і любові розповідь про мандри в горах із мудрецем Андрієм Вороном, якого вже встигли
назвати українським Сократом. Для сучасної, заблуканої серед
штучних міражів людини світло його досвіду постає опорою
для порятунку. Між рядками щирого письма живе гірський дух,
нурт живої природи, правда первісної оселі.



85. Драгун, Юлія Юріївна. Веселіться, верховин
ці! : казки-п’єси і сценки для найменших читачів та п’єси
за мотивами традиц. закарпат. вечорниць для дітей
і юнацтва / Ю. Ю. Драгун ; вступ. слово В. Андрійця ;
післяслово О. Гайдамаки ; худ. оформ. О. Ладижець. –
Ужгород : Карпати, 2014. – 208 с. : іл.
До книги увійшли п’єси-казки і сценки про малят і звірят,
а також п’єси за мотивами традиційних закарпатських вечорниць, у яких автор представляє неповторну поетичну магію
верховинських звичаїв і обрядів, серед яких і чистілля, і скубілля, і сватання, і колядки, і великодні забави.
П’єси за мотивами закарпатських вечорниць мають незмінну популярність передусім в аматорських театральних колективах, і їх уже ставлять учителі та школярі не тільки на учнівських сценах верховинських сіл, але й багатьох міст України.
Широко використавши сценарії автентичних вечорниць, автор наповнює їх написаними за фольклорними мотивами ліричними піснями, коломийками, співавторами яких стали композитори М. Баяновська, Л. Бонка, Г. Гордійчук, В. Гудак, М. Жабляк,
Г. Мельник, Т. Мельник, В. Попович, Л. Прокопів, М. Шваля.
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86. Драгун, Юлія Юріївна. Карпатська цілюща криниця : вірші / Ю. Ю. Драгун ; передм. В. Густі. – Ужгород :
Карпати, 2014. – 392 с.
Нову книгу письменниці склали вірші, адресовані як ровесникам незалежної України і їхнім батькам, так і тим, хто виростає їм на зміну для того, аби продовжувати будувати рідну
державу.
Усі твори збірки, чимало з яких покладено на музику самодіяльними композиторами Закарпаття, об’єднані любов’ю до
отчої землі, її працелюбних людей і присвячені їхнім почуттям і мріям, їхньому одвічному прагненню бачити рідний край
щасливим.
87. Кірімов, Іван. Люсія : повість / І. Кірімов. – Ужгород : IBA, 2014. – 146 с.
Повість присвячена подіям війни в Афганістані.
У грудні 1979 р. розпочалася з боку Радянського Союзу операція "Шторм", яка передбачала взяття палацу Тадж-Бек у Кабулі, а вже 12 грудня 1979 р. на засіданні Політбюро ЦК КПРС
було оформлено секретну постанову про підтримку радянської
влади в цій мусульманській країні. Після цього обмежений контингент радянських військ опинився в епіцентрі початку Афганської громадянської війни. З часом війна проти заколотників переросла у війну проти афганського народу. Вона тривала
з 25 грудня 1979 р. до 15 лютого 1989 р. У ній брали участь
620 тисяч радянських солдатів та офіцерів. Згідно з офіційними
даними загинуло 14 453 радянських віськовослужбовців. Афганський народ втратив від 1,5 до 2 млн. людських життів.
88. Комендар, Василь Iванович. Подорожі близькі
та далекі / В. І. Комендар. – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2014. – 144 с. : іл. ; кольор. іл.
У книзі розповідається про подорожі автора, доктора біологічних наук професора Ужгородського національного університету В. І. Комендара, у різні природні зони Євразії, де автор
проходив літні практики зі студентами або бував під час проведення наукових конференцій. Цікавими є дані про рослинний
покрив в таких географічних широтах, як: тайга, лісотундра,
тундра (Кольський півострів), Заполяр’я, узбережжя Білого
моря, Кандалакшський заповідник, Гірсько-Алтайський край,
Кавказ, Урал, Альпи тощо. У нарисах також подаються відомості про сучасний стан природних багатств рідних Карпат, заходи по їх раціональному використанню та охороні.
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89. Купарь, Марія. Відродження : поезії, ст., автор.
роботи / М. Купарь ; упоряд. і оформ. М. В. Купарь ; передм. В. Мишанича. – Ужгород, 2014. – 128 с. : іл.
До книги увійшли нові поетичні твори, написані протягом
2014 р., про відродження української культури, українського
національно-визвольного руху, прагнення народу до волі, незалежності. А також статті про народний одяг та вишивку Закарпаття, фотографії авторських робіт майстрині – ескізи, сценічні
костюми, сорочки, прикраси з бісеру, писанки, розпис на склі,
витинанки.
Її творчість характеризує сучасний підхід до народного мистецтва краю, безмежний потенціал, що проявляються у її роботах.
90. Лайкерт, Йозеф. Дотики душі = Dotyky Duže :
[поезії] / Й. Лайкерт ; пер. зі слов. мови В. Густі. – Ужгород : TIMPANI, 2014. – 192 с. – Текст слов. та укр. мовами.
Відомий словацький поет, знаний не лише у себе на батьківщині, а й на світових обширах, йде до українського читача
окремою книжкою втретє. Два попередні його поетичні видання видрукувані у Києві у 2002 і 2006 рр. Збірка "Дотики душі" у
художньому світі поета займає особливе місце своїм пристрасним філософським осмисленням людської сутності, її суперечливої природи. Тексти подаються паралельно мовою оригіналу
і у перекладі українською.
91. Матіїв, Володимир. Смерековий світ : поезії /
В. М. Матіїв. – Ужгород : ІВА, 2014. –152 с.
Збірка вибраних поезій В. Матіїва (1939–1985) містить кращі поезії з книжок "Зблиски ватри" (1978 p.), "Крапля живиці" (1982 p.), які вийшли прижиттєво, і з посмертного видання
"Ялинні плеса" (1986 р.) та поему "Сонечко на гілці" із його
рукописної спадщини.
Творам поета притаманні заглибленість в історію рідного
народу і свого роду, вдумливе сприйняття краси і величі природи отчого краю, схвильоване і ніжне відтворення людських
переживань.



92. Мир чудес / ред. М. Темнов. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 292 с. – Текст рос мовою.
Другий том збірника "Мир Чудес" складається із трьох частин: "Царство сказок", переможці конкурсу "Дадим шар земной детям" и "Королевство фэнтези".
До збірника увійшли як казки для малюків, так і таємничі історії світу фентезі та фантастики для читачів старшого шкільного віку та дорослих.
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93. Між Карпатами і Татрами : поезія Зореслава у
словацькому перекладі Валерії Юричкової. До 105-річчя
від дня народж. – Вип. 22 / вступ. слово, упоряд. Т. Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 56 с.
Черговий випуск популярної серії, що презентує вірші Зореслава словацькою мовою, став новим досягненням словацької дослідниці й перекладача В. Юричкової, помітною подією
у розвитку українсько-словацьких літературних з’вязків. За популяризацію доробку Зореслава (Степана Сабола) на теренах
Словаччини В. Юричкову нагороджено спеціальною відзнакою
та премією Ректора Пряшівського університету.
94. Невидайло, Микола Гаврилович. Людина людині – вовк! : вибрані твори / М. Г. Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2014. – 84 с.
Заключна четверта книжка автора містить автобіографічні оповідання і новели очевидця подій з часів його юності до
останніх років життя, а також авторські ілюстрації до "казок".
Це, так би мовити, – збірка його нелегкого життєвого шляху,
який він пройшов разом зі своїм народом. До останнього подиху життя він залишався патріотом України, незламним борцем
за її волю.
95. Новак, Володимир. Из дідової тайстри : [поезії] / В. Новак. – [Ужгород, 2014]. – 42 с. : іл. – Текст русин.
мовою.
Це десятий поетичний збірник поета В. Новака, який презентує вірші для дітей.
Книжка виконана у вигляді розмальовки – вперше в дитячій
русинській літературі, і може використовуватися для виховання
малечі дошкільного віку в дитсадках та родинному колі.
96. Новак, Владимир. "Поетам Закарпаття" : [поезія]/ В. Новак. – Ужгород, 2014. – 28 с. – Текст рос., укр.
та русин. мовами.
Твори дев’ятої поетичної збірки В. Новака написані у складній поетичній формі сонетів, присвячених поетам Закарпаття.
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97. Панчук, Надія. Справжнє кіно / Н. Панчук ; іл.
М. Рогаля. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2014. – 92 с. : іл.
Друга збірка малої прози поетеси Надії Панчук тематично продовжує та розширює першу ("Двоє у багряному саду",
2011). Сюжети деяких новел – події необ’явленої війни, що
майже десятиліття точилась на Заході України в другій половині 40-х – початку 50-х років минулого століття, дивним чином
резонують із драматизмом днів нинішніх, упевнюючи у незнищенності правди і людської гідності.
98. Петровці-Кук, Михайло. Подих Срібної Землі :
поезії / М. Петровцій-Кук. – Ужгород : Поліграфцентр
"Ліра", 2014. – 360 с
У восьму книгу М. Петровці-Кук ввійшли як нові поезії любовної та філософсько-громадянської лірики, так і мініатюри із
попередніх книг "Сканер душі", "Свет мгновений", "Відлуння
долі", "Листя часу", "Закарпатський гомін", "Два Петровції",
"Із центру Європи", написаних українською та російськими
мовами.
99. Пигуляк, Николай Николаевич. Горизонты вожделения : блиц-повесть / Н. Н. Пигуляк. – Ужгород : Карпати, 2014. – 144 с. : іл. – Текст рос. мовою.
Нова повість письменника, як і його попередні пригодницькі
повісті "Турлаш" та "Код аквасвіту", має яскравий, динамічний
сюжет, хвацько закручену інтригу, яку автор майстерно зберігає в буквальному сенсі до останнього абзацу. Тут є все, що характерне для сучасного детективу: і вбивства, і переслідування,
і таємниці, від яких холоне кров та, звичайно ж, кохання. А ще
є вишукана родзинка – події, які описує ужгородський прозаїк, дуже співзвучні з непросто нашумілими, а й сенсаційними
фактами, які буквально примусили вибухнути інформаційний
простір України та й, без перебільшення, всього світу, знов
нагадавши йому про неповторність й унікальність регіону у
центрі Європи. Мова, перш за все, про підземний тунель під
українсько-словацьким кордоном. Що і хто стоїть за всім цим?



100. Продан, Петр. Дыхание надежды : проза,
поэзия, воспоминания / П. Продан ; предисловие В. Фединишинца. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2014. – 80 с. :
ил. – Текст рос. мовою.
У збірку ввійшли різножанрові твори, в яких автор розмірковує про людські долі, про вічні духовні цінності, творчість,
виражає свою любов до природи і рідного краю.
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101. Раді, Марія. Лисичка Люся : неймовірні історії
з життя мешканців лісу / М. Раді ; худож. К. Климик. –
Ужгород : Ужгород. міська друк., 2014. – 56 с. : іл.
Це четверта книжка у творчому доробку М. Раді.
Головна "героїня", лисичка Люся, зростала та мужніла під
пильним наглядом турботливої мами — лисиці Рудої. З часом
Люся сама опинилася в ролі виховательки своїх сестричок та
братиків, даючи їм уроки виживання.
102. Рибар, Тетяна. Чарівна флояра / Т. Рибар. –
Мукачево : Карпат. вежа, 2014. – 68 с.
Видання включає дві поеми, елегію та добірку поезій. Поема "Чолами в небо" веде читачів на зустріч із князем Корятовичем. Драматизм туги поетичної героїні за загиблим коханим
у поемі "Синь та Вир", елегійна наповненість рядків про Долину нарцисів, філософічність нових ліричних віршів – все це
говорить про розширення творчих обріїв поетеси.
103. Рішко, Микола. Гнів вождів : поема / М. Рішко. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 204 с.
У центрі оповіді поета (для нього поема "Гнів вождів" є своєрідним продовженням художнього осмислення історії України
і козацтва) – ліричний і неоднозначний образ гетьмана Івана
Мазепи.
104. Рішко, Микола. Тактовний полковник : фантаст. повість-притча / М. Рішко. – Ужгород : Карпати,
2014. – 232 с.
Ужгородський літератор, якого читач знає передусім як автора двох історичних поем "Романтик" та "Пригоди воєводи"
тепер запрошує до сторінок своєї фантастичної повісті-притчі
"Тактовний полковник".
Напружений пригодницький сюжет не залишить читача байдужим, тим паче, що усі без винятку розділи – передусім захоплюючий сплав фантазії й історичних прогнозів-передбачень,
лірики і серйозних роздумів про життя і діяльність людини на
нашій беззахисній планеті.
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105. Рудий, Іван. Незаймане місто : повісті / І. Рудий. – Ужгород : Карпати, 2014. – 208 с.
Студент Ужгородського національного університету І. Рудий
кілька років тому дебютував у великій літературі двома збірками поезій, а сьогодні до широкого читача йде його книга прози,
яка об’єднала п’ять повістей з несподіваними сюжетами, нетривіальними героями, здебільшого ровесниками автора.
Цікаві філософські роздуми ліричних героїв про своє місце
у цьому непростому світі, глибоке дослідження їхніх дій і вчинків (фахова підготовка добре служить молодому прозаїку!), несподівані сюжетні лінії і нетрафаретні події – все це, поза сумнівом, вказує нам на те, що перед нами непересічний літератор,
який вміє заінтригувати читача.
106. Семенюк, Iван Bікторович. Безсмертні /
І. В. Семенюк. – Ужгород, 2014. –138 с. – [На обклад. та
титулі : Ев Семенюк].
У сучасному світі Верселю Томпсону немає місця. Двадцятирічний юнак страждає від постійних психічних розладів.
Проте один день змінить його життя назавжди. Він пізнає інший бік наземного буття, ретельно прихований від людства.
Світ безсмертних, частинкою якого тепер є Версель, сповнений
несподіванок. Головний персонаж – один із семи захисників
звичайних громадян. Він отримає дар, з яким не зможе впоратись самотужки, він матиме соратників, яким не довірятиме.
Розгубленому хлопцю доведеться пройти чимало випробувань,
аби зрозуміти своє справжнє єство і осягнути усю свою безмежну силу.



107. Став’ярський, Вітьо. Брудні черевики : роман / В. Став’ярський ; пер. зі слов. мови В. Густі. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 136 с.
Пропонований роман сучасного словацького письменника
Вітя Став’ярського відзначено премією "Anasoft litera 2013".
У творі талановито відтворено життя і побут сучасних ромів
у Словаччині, різноманітні соціальні перипетії, в яких і зло, і
людська підлість, і авантюрні ситуації. Але весь твір пронизує
прагнення до високих і чистих почуттів, справедливості.
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108. Сурнин, Владимир. Неразлюбимая : [поэзия] /
В. Сурнин. – Ужгород : Полиграфцентр "Лира", 2014. –
116 с. – Текст рос. мовою.
Здивувати поезією сучасну людину не просто. Не те життя,
цінності змінилися, просто зараз не її час. Але так чи інакше,
кожен із нас потрапляє у вир емоцій і, захлинаючись ними, негайно потребує бодай ковток свіжого повітря. Саме тоді, коли
ми шукаєм порятунку, і приходить поезія...
109. Тимофієва, Ольга Олександрівна. Котикові
пісеньки : вірші для малят / О. О. Тимофієва ; худож.
К. Коляджин. – Ужгород : Карпати, 2014. – 24 с. : іл.
У книжці зібрано віночок віршів-пісеньок, дивовижно теплих, легких і ніжних, співмірних з дитячою уявою, поетичні
стю дитячої душі. У них читач знайде відповіді на різні питання: де спить сонечко, чому бузьок босий, що сниться котику
та ін. Написані живою образною мовою поезії допоможуть
відкрити малюкам чарівний світ материнської мови, виховати
любов до родини, до рідного краю.
110. Томчаній, Михайло Іванович. Вибрані твори /
М. І. Томчаній ; упоряд. Г. М. Щоки ; передм. О. С. Ігнатович. – Ужгород : Карпати, 2014. – 698 с.
Книгу вибраних творів, яка виходить до 100-річчя від дня
народження письменника-прозаїка, склали романи "Жменяки"
і "Тихе містечко", а також оповідання. Цими творами автор увів
у красне письменство цілу галерею колоритних постатей рідного краю, міцно закорінених у народному звичаєвому, обрядовому та ментальному ґрунті.
111. Торохтин, Александр. Благо несущее... : (под
занавес) : стихи / А. Торохтин. – Ужгород : Полиграфцентр "Лира", 2014. – 48 с. – Текст рос. мовою.
Філософія поезії та поезія філософії – філігранний синтез
простоти фраз з піднесеним захопленням свята думки в діалектиці почуттів і переживань, звук думки – в мелодії свідомості, – так можна охарактеризувати нові вірші О. Торохтіна у
новій збірці. У віршах відображений новий виток розвитку раціонального, перетворюючого потенційну енергію безмовних
відчуттів і переживань у кінетику звучання слів, що втілюють
віртуальне в реальне.
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112. Федака, Сергій. Калейдоскоп календаря :
поезія / С. Федака. – Ужгород : Поліграфцентр "Лipa",
2014. – 144 с.
Збірку віршів присвячено калейдоскопічній природі історичного часу – його химерно-примхливій циклічності, повторюваності у неповторності, несподіваному для стороннього
спостерігача внутрішньому ритмові подій, діалектичній сув’язі
хронологічних симетрій і асиметрій. У різноманітних образах
(біографічних, міфоепічних, автобіографічних) передано різні
нюанси взаємодії часу і людини, вічності й миттєвості, інтимного і суспільно-політичного, минувшини і сьогодення, історії
і буденщини. Люди, етноси, цивілізації крутяться усередині календаря, мов білочки у барабані, залишаючи на його внутрішній поверхні неповторні орнаменти своїх відбитків.
113. Фленько, Ольга. Альфред Нобель: торговец
смертью или пацифист? / О. Фленько. – Ужгород : Полиграфцентр "Лира", 2014. – 196 с. – Текст рос. мовою.
Альфред Нобель залишив дуже незвичний заповіт – щорічно
присуджується 5 премій: з хімії, фізики, медицини, літератури
та борьбі за мир. Для написання такого незвичного і унікального заповіту повинні були існувати певні життєві причини. Які?
Що спонукало до принятття такого неординарного рішения?
У п’єсі автор показує складний життєвий шлях хімікавинахідника Альфреда Нобеля, який створив найпотужнішу
вибухову речовину – динаміт та швидко разбагатів на виробництві цієї речовини. Однак досить швидко Альфред стає спонсором борців за мир, яких очолює Берта фон Зуттнер. Він переконаний, що потужна зброя повинна бути стримуючим фактором
розв’язання війни і людство зобов’язане усвідомити руйнівну
силу зброї.



114. Фленько, Ольга. Переплетение судеб: Кобзарь и Ленин / О. Фленько. – Ужгород: Полиграфцентр
"Лира", 2014. – 160 с. – Текст рос. мовою.
У творі в художнії інтерпретації подаються історичні події
та неймовірні переплетенння людських доль.
У 1820 р. два молодих євреї Абель та Ізраіль Бланки з
Житомира їдуть вступати до Санкт-Петербурзької медичнохірургічної академії. Для того, щоб побороти законодавчі перепони і здійснити свою мрію, вони змушені перейти від іудаїзму
до православ’я. Їм вдається стати лікарями, а які несподіванки
та зустрічі з відомими людьми очікують їх впродовж життєвого
шляху, читач довідається із захоплюючого твору.
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115. Шеро, Гастон. Чудовисько : повість / Г. Шеро ;
пер. з франц., передм., упоряд. та прим. В. Мотрука. –
Ужгород : Поліграфцентр "Лipa", 2014. – 72 с.
Повість відомого французького письменника XX ст., члена
Гонкурівської академії Г. Шеро "Чудовисько" – одна з найвідоміших книг автора, котрий увійшов у французьку літературу як
творець власного типу роману, майстер художнього зображення характеру героя, особливо в трагічних ситуаціях. Як вдумливий аналітик, Г. Шеро показав залежність життя людини від
соціальних умов, як тонкий психолог, торкнувся глибин людської душі, як майстер художньої форми, вразив читача багатством художніх засобів, майстерністю композиції, яскравими
описами природи.
У повісті показано глибоку людську драму, жертвами якої
є двоє нещасних членів родини Массе – мати та її син. Гастон
Шеро дає тут точну картину сільського життя своєї малої батьківщини (Західна Франція) у XIX ст.
116. Bartha, Gusztáv. A gabonafarkas legendája :
válogatott novellák 1988–2012 / G.Bartha. – Ungvár ; Bp. :
Intermix Kiadó, 2014. – 128 о. – Текст угор. мовою.
Нова, восьма збірка новел Густава Барта, закарпатського
угорського письменника-новеліста охоплює 25 років роботи
письменника і вміщує 26 новел, різних за тематикою і настроєм.
117. Drahun, Julija = Драгун, Юлія Юріївна. Košik
plný dobroty = Кошик, повний доброти : [вірші та
оповідання] / Ю. Ю. Драгун ; вступ. ст. Б Кушніра ; пер.
Т. Хланової ; худ. оформл. О. Ладижець та Ю. РоговоїЄгорової. – Užhorod = Ужгород : Karpaty = Карпати,
2014. – 96 с. : іл. – Текст чес. мовою.
Книга адресована найменшим читачам і їхнім батькам. Автор вчить діток добру, умінню ділитися з іншими душевною
радістю і теплом, любові до отчої землі, рідного краю. І робить
це щиро, лірично, зворушливо, безпосередньо.
118. Ferenczi, Tihamér. A magány templomában :
versek / Т. Ferenczi. – Ungvár ; Bp. : Intermix Kiadó, 2014. –
124 о. – Текст угор. мовою.
Нова шоста збірка коротких віршів закарпатського угорського поета Тихомира Ференці. Кожний вірш Т. Ференці несе одну
лаконічну думку.
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119. Nagy, Zoltán Mihàly. Ünnep Szodomában :
regény / Z. M. Nagy. – Ungvár ; Bp. : Intermix Kiadó, 2014. –
208 о. – Текст угор. мовою.
У найновішому романі Золтана Мігаля Нодя, закарпатського
угорського письменника змальовано деформацію людської моралі сьогодення та її наслідки.

Фоль к лор
120. Курта, Омелян. Події, що стали легендами :
(замки Подкарпатської Русі – Закарпаття) / О. Курта. –
Мукачево : Карпат. вежа, 2014. – 136 с. : іл.
Видання знайомить читача з минувшиною краю, подаючи
історію закарпатських замків. Автор викладає текст у формі
легенди, тому що, на його думку, так легше читається і краще
запам’ятовується історичний матеріал.
121. Szépasszony dombja : Kárpátaljai történeti és
helyi mondák / összeáll. : Gy. Dupka, L. Zubánics. – Ungvár ;
Bp. : Intermix Kiadó, 2014. – 240 о. – Текст угор. мовою.
Ця збірка зібрала в собі історичні та краєзнавчі легенди,
перекази та повір’я з різних куточків Закарпаття періоду від
896 р. до 1500 років. Збірку можна вважати продовженням книги «Квіти Ракоці».

Мово зн а в ство.
Мов и н а р од ів обл асті



122. Алмашій, Михайло. Правила русинського
правописаня / М. Алмашій ; Закарпатськоє областноє
научно-культурологичноє общество им. А. Духновича,
Языкознателна секція. – Ужгород, 2014. – 40 с. – Текст
русин. мовою.
Запропоновані правила русинського правопису – це спроба
нормуваня русинської мови карпатських русинів в непростих
умовах мовної асиміляції, які склалися на межі ХХ–ХХІ ст.
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123. Зимомря, Микола. Відлуння : світло поетич.
світу Тараса Шевченка : до 200-річчя від дня народж.
Т. Шевченка / М. Зимомря, Іван Зимомря, Руслана Жовтані ; за заг. ред. М. І. Зимомрі. – Ужгород ; Дрогобич :
Вид-во ФОП Бреза А. І., 2014. – 564 с. – Текст нім. мовою.
Книжка містить вибрані німецькомовні переклади творів
Т. Шевченка.
Видання може бути використане як навчальний посібник
для студентів-словесників. Воно розраховане на широке коло
читачів, у тім числі вчителів, аспірантів, усіх, хто цікавиться
літературно-мистецькими, загальнокультурними питаннями, а
передусім – темою "Світова велич Тараса Шевченка".
124. Курта, Омелян. Сучасний русинський тисячаслов / О. Курта. – Мукачево : Карпат. вежа, 2014. –
208 с. – Текст русин. мовою.
Автор підготував тлумачний словник сучасної русинської
мови, укладений за тематичним принципом. Пояснення деяких
слів супроводжується ілюстративним матеріалом.
125. Сюсько, Михайло Іванович. Питання сучасної
української літературної та живорозмовної мови :
вибране : монографія / М. І. Сюсько. – Ужгород : Ґражда,
2014. – 624 с.
До пропонованого видання увійшли вибрані матеріали з
наукового доробку відомого вченого-мовознавця Михайла
Сюська. У перших двох частинах подано матеріали, що стосуються діалектної морфології та всього комплексу ономастичної
проблематики. Більшість праць базується на фактах саме українського живорозмовного мовлення Закарпаття, але й карпато
українського ареалу взагалі. Окремо представлені матеріали
про українських мовознавців, культурно-освітніх та інших діячів краю. Вибране містить також інформацію про автора видання, що дасть читачеві уявлення як про нього самого, про
коло його наукових зацікавлень, так і про його стосунки з іншими людьми, ставлення й оцінку певних подій, явищ культурноосвітнього життя тощо.
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126. Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність = Az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok
múltja és jelene : матеріали міжнар. наук. конф. =
nemzetközi tudományos konferencia előadásai / ред. :
Є. Барань, С. Черничко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка,
2014. – 360 с. – Текст укр. та угор.мовами.
Збірник вміщує матеріали виступів учасників міжнародної
наукової конференції (Берегово, 2012 рік). Висвітлено проб
леми давніх українсько-угорських міжмовних та діалектних
контактів, представлено теоретичні і практичні проблеми перекладознавства, дво- та багатомовності, окреслено методи викладання української та угорської мов як іноземної, порушено
питання українсько-угорських літературних взаємин.
127. Черничко, Степан. Наш місцевий Вавилон :
історія мов. політики на території сучас. Закарпаття у
першій половині XX ст. (до 1944 року) : [монографія] /
С. Черничко, Чілла Фединець ; НДІ політ. регіоналістики,
ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Поліграфцентр
"Ліра", 2014. – 236 с.
Закарпаття у XX ст. належало декільком країнам, навіть
були періоди, коли територія регіону підпорядковувалася одночасно різним державам. Саме тому історія краю є унікальною,
в якому часто співіснували докорінно протилежні одне одному
мовно-політичні прагнення. Використання та функціональний
розвиток мов залежав від об’єктивних (історичних, політичних,
економічних, соціально-культурних, соціально-демографічних)
та суб’єктивних (ідеологічних) факторів. У монографії розглядається мовна політика саме як сукупність таких чинників.



128. Чорі, Юрій. Фразеолоґізмы русинського язы
ка. Т. 1 : А-Н / Ю. Чорі. – Ужгород : ІВА, 2015. – 594 с. –
Текст русин. мовою.
Словник знайомить читачів із багатогранністю особливо
стійких словосполучень русинської мови; подає приклади для
використання фразеологізмів у розмовній мові та писемних
джерелах.

46

Р ЕЛ ІГІЯ
129. Висіцька, Таміла. Монотеїзм: бесіда за круглим столом / Т. Висіцька. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2014. – 544 с. : іл.
У книзі досліджуються спільні і відмінні риси трьох основ
них монотеїстичних релігій – іудаїзму, християнства та ісламу – з метою встановити: чи можливе їх об’єднання в одну
релігію.
130. Пекар, В. Атанасій, ЧСВВ. Нариси історії церк
ви Закарпаття. Т. ІІІ. Монаше житття / А. В. Пекар,
ЧСВВ. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2014. – 224 с.
Ґрунтовна розвідка з історії церковного життя на Закарпатті о. А. Пекаря поповнилася черговим третім томом, який досліджує зародження, становлення та діяльність на Закарпатті
монастирів Чину св. Василія Великого та розповідає про житіє
отців василіан.
131. Фотолітопис 2013–2014 : Ужгород. укр. богослов. акад. / редкол. : архімандрит Віктор (Бедь В. В.) [та
ін.]. – 68 с. : іл.– Ужгород, 2014.
Видання містить фото та короткі довідки про знаменні події,
які сталися у 2013–2014 рр. в Ужгородській українській богословській академії Карпатського університету.

Б І БЛІОГРАФ ІЯ
132. Головацький Андрій Степанович : біобібліогр. покажч. / Закарпат. облдержадмін., Укр. охорони здоров’я, Обл. мед. інформ.-аналіт. центр, Мед.
б-ка ; авт., уклад. і упоряд. серії Н. С. Вакула ; передм.
Л. С. Думи. – Ужгород, 2014. – 114 с. : іл – (Визначні постаті медицини Закарпаття).
У покажчику представлено науковий доробок А. С. Головацького, доктора медичних наук, професора, заслуженого
працівника України, завідувача кафедри анатомії людини та
гістології медичного факультету Ужгородського національного
університету, академіка Української академії наук.
До видання увійшли матеріали за 1964–2014 pp.
Покажчик адресовано студентам, спеціалістам медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медичної науки
та освіти рідного краю.
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133. Зореслав (о. Севастіян Сабол) : до 105-річчя
від дня народж. : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук.
б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : М. Б. Бадида, Н. Й. Реб
рик ; вступ. ст. Л. Г. Голомб ; ред. Л. О. Падяк ; відп. за
вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. –
98 с. : іл. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія).
Бібліографічний покажчик “Зореслав (о. Севастіян Сабол)”,
що виходить до 105-річчя від дня його народження – дев’яте
видання із серії “Корифеї Закарпаття: бібліографія”, пропонує
найповніший натепер об’єм джерельних матеріалів, які стосуються життєпису і творчості видатного українського поета,
публіциста, вченого-теолога, культурно-освітнього і релігійного діяча, капелана Карпатської Січі, отця Севастіяна ЧСВВ, в
миру – Степана Михайловича Сабола (1909–2003).
Покажчик адресований літературознавцям, історикам, викладачам та студентам гуманітарних вишів, бібліотечним працівникам, журналістам, усім, хто прагне повніше ознайомитись
із творчим спадком та біографією цієї непересічної особистості, її місцем в історії культури нашого краю ХХ століття.



134. Карпатська Україна: до 75-річчя вікопомних
подій : бібліогр. покажч. : з фондів Закарпат. обл. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук.
б-ки ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида ; вступ. ст.
С. Федаки ; ред. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. –
Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 108 с. : іл.
Пропонований бібліографічний покажчик – перша спроба
зосередити й систематизувати в одному виданні всі джерельні
матеріали з фондів Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка, що
стосуються аналізу і вивчення передісторії та подій Карпатської України.
Покажчик адресований, в першу чергу, історикам, краєзнавцям, працівникам закладів культури, усім, кого цікавить історія
рідного краю.
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135. Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2013 року : з фондів Закарпат. обл. універс. наук.
б-ки ім. Ф. Потушняка. – Річник ХІІ / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. Л. О. Ільченко ;
відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка,
2014. – 84 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу
друковану продукцію, що протягом 2013 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються
репродукцією обкладинки книжки.
Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника
видань до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як центральної книгозбірні регіону.
Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в Україні, представників органів державної влади та
управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж,
книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.
136. Олександр Гаврош : між журналістикою та літературою : бібліогр. покажч. 1992–2014 pp. / Упр. культури
Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук.
б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. О. В. Шмайда ; передм.
С. Д. Федаки ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. – 184 с. : іл. – (Закарпатська
публіцистика в іменах).
Бібліографічний покажчик – перше видання нової серії покажчиків "Закарпатська публіцистика в іменах". Воно розраховано на бібліотечних працівників, журналістів, усіх, кого цікавить література і публіцистика нашого краю.
137. Сергій Федака : біобібліогр. покажч. / упоряд.
Д. М. Федаки. – Ужгород : TIMPANI, 2014. – 256 с. : іл.
Біобібліографічний покажчик доктора історичних наук,
професора Ужгородського національного університету, письменника, журналіста, що виходить до 50-річчя від дня його народження і 25-річчя трудової і творчої діяльності, хоч і не претендує на вичерпність, але увібрав значний пласт матеріалів з
архіву його батька та окремі матеріали з Інтернету.
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БУК Л Е ТИ
ТА МА Л ОТИРА Ж Н І В ИД АННЯ
138. Бібліотеки Іршавської ЦБС: рік 2013 : огляд.-аналіт. довідка / Іршав. центр. бібл. система ; Метод.-бібліогр. від. ; уклад. Л. І. Бровді ; відп.
за вип. А. І. Лакатош. – Іршава, 2014. – 28 с.
139. Бібліотечне обслуговування: розширення функцій та інноваційних напрямків : матеріали обл. семінару-тренінгу 1-2 квіт. 2014 р. –
Вип. 16 / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод.
від. ; уклад. О. А . Канюка ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2014. –
52 с. : іл. – (Серія "Бібліо-клас").
140. Бібліотечний менеджмент як головний чинник управління :
матеріали обл. шк. кер., 16-17 верес. 2014 р., [смт. Воловець]. – Вип. 17 /
Закарпат. обл. універс. наук, б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ;
уклад. О. М. Дзуровчик ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2014. –
80 с. – (Серія "Бібліо-клас").
141. Василь Фенич (1914–1949) : до 100-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Іршав. центр. район. б-ка ; уклад. М. М. Матішинець ; відп.
за вип. А. І. Лакатош. – Іршава, 2014. – 20 с. : іл.
142. Геральдика Виноградівщини : бібліогр. покажч. / Виноград.
центр. район. б-ка, Сектор краєзн. л-ри ; упоряд. Л. С. Вовканич ; відп. за
вип. К. Г. Вашкеба. – Виноградів, 2014. – 19 с.
143-146. Закарпаття на сторінках преси : бібліогр. покажч. за …. кв.
2014 р. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. :
О. Ф. Дувалка, М. П. Самусь ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2014.
І кв. – 32 с.
ІІ кв. – 36 с.
ІІІ кв. – 32 с.
ІV кв. – 64 с.
147. Календар знаменних та пам’ятних дат Виноградівщини на
2014 рік : рек. бібліогр. посіб. / Виноград. центр. район. б-ка ; уклад.
Л. С. Вовканич ; відп. за вип. К. Г. Вашкеба. – Виноградів, 2014. – 68 с.
148. Календар краєзнавчих пам’ятних дат Іршавщини на 2015 рік :
рек. бібліогр. посіб. / Іршав. центр. район. б-ка ; уклад. М. М. Матішинець ;
відп. за вип. А. І. Лакатош. – Іршава, 2014. – 44 с.



149. Календар краєзнавчих пам’ятних дат Мукачівщини на 2015
рік / Мукачів. центр. район. б-ка ; уклад. Н. І. Улинець ; відп. за вип.
Г. Ю. Дорош. – Мукачево, 2014. – 64 с.
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150. Календар пам’ятних дат м. Мукачева на 2015 рік / Мукачів.
міська центр. б-ка ім. О. Духновича, Сектор краєзн. л-ри ; уклад. Т. М. Туряниця ; відп. за вип. О. А. Стадник. – Мукачево, 2014. – 40 с.
151. Книжкова виставка – візитка бібліотеки : (інструктивно-метод.
матеріали) / Виноград. центр. район. б-ка ; упоряд. М. Ф. Хромей ; відп. за
вип. К. Г. Вашкеба. – Виноградів, 2014. – 38 с.
152. Кушнір, Юрій. Звичка, яка веде до фінансової незалежності /
Ю. Кушнір. – Ужгород, 2014. – 8 с.
153. Лесович, Ренина. Дороги. Кн. 3 : На перекрёстке дорог жизни /
Р. Лесович. – Ужгород. 2014. – 132 с. – Текст рос. мовою.
154. "Обрії Довженкового світу" : (до 120-ти річчя від дня народж.) :
метод.-бібліогр. матеріал / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва /
уклад. : Л. С. Горай, М. Д. Гартнер, І. М. Палаташ. – Ужгород, 2014. –
40 с. : іл.
155. Село моє – моя гордість : (з досвіду роботи б-к-філій р-ну / Мукач. центр. район. б-ка, Метод. від. ; уклад. Н. І. Улинець ; відп. за вип.
Г. Ю. Дорош. – Мукачево, 2014. – 20 с.
156. Стан поінформованості населення про бібліотечноінформаційні послуги : обл. соціолог. дослідж. / Закарпат. обл. універс.
наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; матеріал підгот. В. Г. Лехцер ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2014. – 20 с. : іл.
157. Тетяна Рибар: "Згораючи, відроджуюся вперто, щоб знов
торкнутися поезії крила..." : метод.-бібліогр. матеріали до 55-річчя від
дня народж. поетеси / Мукачів. міська центр. б-ка ім. О. Духновича, Сектор краєзнав. л-ри ; уклад. Т. М. Туряниця ; відп. за вип. О. А. Стадник. –
Мукачево, 2014. – 55 с.
158. У нас в бібліотеках... : інформ. бюл. за матеріалами звітів публіч.
б-к Закарпаття за 2013 рік / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; уклад. Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2014. – 28 с. : іл.
159. Українська художня книга: погляд користувача : підсумки лок.
соціолог. дослідж. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка,
Наук.-метод. від. ; уклад. В. Г. Лехцер ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2014. – 20 с. : фот.
160. Чуквівське Таїнство Любові : 160-років церкві Різдва Пресвятої
Богородиці с. Чуква Самбірського р-ну Львів. обл. / автор ідеї та тексту
М. Шиян. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2014. – 24 с. : іл.
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ВИ Д А ННЯ , ЩО ПРОДО ВЖУЮТЬСЯ
161-162. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія / М-во освіти і науки України, Держ.   вищ. навч. заклад "Ужгород.
нац. ун-т", Іст. ф-т ; редкол. : О. С. Мазурок [та ін.]. – Ужгород : Вид-во
Ужгород. нац. ун-ту "Говерла", 2014.
Вип. 1 (32). – 190 с.
Вип. 2 (33). – 174 с.
163-165. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т /
редкол. : В. П. Мікловда [та ін.]. – Ужгород, 2014.
Вип. 1 (42) – 318 с.
Вип. 2 (43). – 268 с.
Вип. 3 (44). – 214 с.
166. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика = Physik. – Вип. 36 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т,
Закарпат. фіз. Т-во ; редкол. : В. Різак [та ін.]. – Ужгород, 2014. – 172 с.
167-168. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія : зб. наук. праць / М-во освіти і науки [України], Держ. вищ. навч.
заклад "Ужгород. нац. ун-т" ; редкол. : С. Ю. Чундак [та ін.]. – Ужгород,
2014.
Вип. 1 (31) – 102 с.
Вип. 2 (32). – 108 с.
169. LIMES : наук. вісн. Закарпат. угор. ін-ту ім. Ф. Ракоці ІІ / М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ ; редкол. : І. Орос
(голов. ред.) [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – Том І. – 228 с. :
іл. + табл. + діаграми. – Текст угор., укр. та англ. мовами.
170-171. Studia Slovakistika / М-во освіти і науки України, Держ. вищ.
навч. заклад. "Ужгород. нац. ун-т ; упоряд. і відпов. ред. : С. Пахомова,
Я. Джоганик. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2014. – Текст укр. та слов.
мовами.
Вип. 14 : Словакістика в часовій рефлексії і контактах : зб. наук. ст. –
176 с.



Вип. 15 : Словацька філологія в Україні = Slovenská filológia na
Ukrajine). – 122 с.
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Л І ТЕ РАТУРА З КАРПАТОЗНАВ СТ ВА,
ЩО В И Й Ш Л А ЗА МЕ Ж А МИ О БЛАСТ І
172. Гармасій, Ірина. Шукає пару осінь золота /
І. Гармасій, Василь Сторонський. – Дрогобич : Посвіт,
2014. – 16 с. + ноти.
Видання містить пісні на слова закарпатської поетеси І. Гармасій, музику до яких написав композитор та педагог В. Сторонський.
173. Копинець, Антон. Іван Сила на прізвисько "Кротон" : роман / А. Копинець. – К. : Наш Формат,
2014. – 280 с. : іл.
Починається роман на тлі унікальних історичних декорацій – Закарпаття, де влада змінювалася п’ять разів протягом 35
років. А потім був майже весь світ, який побачив герой у своїх мандрах. Виняткові фізичні здібності Івана Сили (справж
нє ім’я – Іван Фірцак), мабуть, продиктували долю, насичену
і пригодами, і добрими друзями, і підступними ворогами; мав
він і велике кохання, і справжнього Вчителя...
Під цирковим іменем Кротон Іван Сила вразив своїми надзвичайними атлетичними здібностями глядачів 64 країн світу,
подолав у двобоях найсильніших людей трьох континентів та
був визнаний наймогутнішою людиною планети.
Антон Копинець став другом та прижиттєвим біографом свого видатного земляка. Це повна версія роману про Івана Силу.
174. Пічкар, Йосип Іванович. Діагностика і семіо
тика ендокринних захворювань : [навч. посіб.] /
Й. І. Пічкар ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ.
навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – К. : [Люди в білому],
2014. – 138 с.
У посібнику описано основні клінічні симптоми і синдроми,
які зустрічаються у клінічній практиці. Вказано прояви ураження окремих органів і систем у хворих на ендокринну патологію.
В алфавітному порядку представлено синдроми, які найчастіше
зустрічаються не тільки у хворих на ендокринну патологію, але
і при інших захворюваннях. Клінічні синдроми можуть бути
використані як алгоритм для проведення диференційного діаг
нозу. Приведено клінічний опис синдромів за авторами.
Для студентів старших курсів вищих навчальних медичних
закладів III-IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарівендокринологів і лікарів загальної практики – сімейної медицини.
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175. Рац-Стоїлькович, Саманта. Десь близько =
Рац Стоїлькович, Саманта. Дзешкаль блїзко : [поезія] / С. Рац Стоїлькович ; пер. укр. О. Гаврош. – Львів :
Тиса, 2014. – 88 с. : іл. – Текст укр., русин.-воєводин. мовами. – Книга-перекрутка.
Поетична збірка-білінгва поетеси з Руського Керестура (Воєводина, Сербія) в українському перекладі О. Гавроша стала
своєрідною дорогою повернення авторки, що походить з давнього українського роду Криницьких, до пракоренів. Поетеса
дарує нам власну історію духовного розвитку жіночої душі у
складних реаліях сучасного світу.
176. Ференц, Надія Степанівна. Теорія літератури і основи естетики : навч. посіб. / Н. С. Ференц. – К. :
Знання, 2014. – 511 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття").
У посібнику розглянуто становлення і розвиток світової
естетичної думки від античності до нашого часу. Значну увагу приділено концепціям та методологіям літературознавства,
специфіці художньої літератури. Проблеми літературних родів,
видів, жанрів, напрямів, течій автор розглядає на багатому літературознавчому матеріалі, використовуючи широкий контекст
творів світової літератури.
Посібник стане у пригоді студентам, аспірантам, викладачам. Він може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями
теорії літератури.



177. Studium Carpato-Ruthenorum 2014 = [Штудії з
карпаторусиністікы] / Пряшівска універзіта в Пряшові,
Інштітут русиньского языка і културы ; зоставителька
К. Копорова. – Пряшів, 2014. – 150 с. – Текст русин. та
слов. мовами.
Інститутом русинської мови і культури Пряшівського університету (Словаччина) з лютого 2009 р. започатковано проведення Наукових семінарів з карпаторусиністики. Семінари
адресовані як студентам-русиністам, так і всім, хто професійно
чи непрофесійно займається проблемами русинів. Пропонований збірник складається з доповідей та повідомлень, виголошених на цих семінарах у 2014 р.
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В И ДА Н Н Я 2013 РО КУ,
Щ О НАДІЙШЛИ ДО Б І БЛІОТЕКИ
ІЗ ЗАПІЗНЕ ННЯ М
178. Архітектурні, історичні та природні цінності Берегівщини =
A Beregszászi járás építészeti, történelmi és természeti értékei : Результати дослідж., здійснених в ході проекту "Забезпечення передумов для
створення міжнар. транскордон. Природ. парку Сатмар-Берег" в рамках
програми транскордон. співробітництва ЄІСП Угорщина-СловаччинаРумунія-Україна = �������������������������������������������������
A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával „A határon átnyúló,
nemzetközi Szatmár-Beregi Natúrpark feltételeinek megteremtése” c. projekt
keretében végzett kutatás eredményei. – Берегово = Beregszász, 2013. –
(Партнерство без кордонів).
179. Борецький, Ярослав. Борецький Ярослав = Boretskiy Jaros
lav [Образотворий матеріал] / Я. Борецький ; передм. З. Чугусової ; упоряд. Н. Борецької. – Ужгород : Вид-вo О. Гаркуші, 2013. – 28 с. : іл. – Текст
укр. та англ. мовою.
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