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Книг а З а ка р п ат тя у 2 0 16 р оці
Книжковий «урожай» 2016 року свідчить, по-перше, що
книга здатна зберігати свої позиції і тоді, коли світ стає гло
бально незрозумілим і тривожним, а по-друге, видавнича
продукція під тиском ринку стає значно якіснішою саме як
товар.
Стан видавничих справ у нашому краї, незважаючи на
порівняно малі обсяги друку, в цілому відзеркалює загально
українську ситуацію.
Словом, книга як явище культурного життя виявилась
потрібною, а зросле звернення до давньої і недавньої історії,
проблем економіки та екології Закарпаття підтверждує потребу
соціуму в осмисленні себе.
У видавничій сфері триває процес пристосування до
нинішніх складних економічних умов – діяльність одних
видавництв завмирає, інших – набирає обертів. З’являються і
впевнено заявляють про себе нові видавництва, як, наприклад,
РІК-У.
З року в рік все більше закарпатських авторів видаються
за межами області, що свідчить про зростання інтересу як до
окремих авторів, так і до Закарпаття в цілому.
Доводиться констатувати, що впродовж багатьох років
залишаються актуальними проблеми, напряму пов’язані з еко
номічною ситуацією в Україні – відсутність видавничої тактики
і стратегії, обігових коштів, малотиражність.
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Ще зустрічаються огріхи в оформленні видавничих реквізи
тів, що додає труднощів не тільки в бібліографуванні видань, але
й ускладнює їх шлях до потенційного читача.
«Книга Закарпаття» містить традиційний довідковий апарат –
іменний покажчик та алфавітний покажчик назв творів, що
допомає в оперативному пошуку інформації.
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Область у цілому
1. Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2017
рік : рек. бібліогр. посіб. / Закарпат. обл. універс. наук.
б-ка ім. Ф. Потушняка, Від. краєзнав. л-ри ; уклад. :
Л. О. Падяк, Г. М. Ростецька, М. Б. Бадида ; за участі :
О. В. Шмайда, Є. Й. Слуцька, І. Р. Фофлак ; відп. за вип.
О. А. Канюка ; вип. ред. Л. О. Падяк. – Ужгород : Вид-во
В. Падяка, 2016. – 288 с.
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю
у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2017 році. Основу
календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями.
Представлені матеріали з успіхом можуть бути використані
не лише в бібліотеках краю, але й у регіональній пресі, культ
освітніх установах, навчальних закладах тощо.

Історія. Етнографія
2. Довгович, Левко. Хроніка життя політичного
в’язня № 2А 424 / Л. Довгович. – Ужгород : Карпати,
2016. – 520 с.
Його доля унікальна. Він відомий у всьому світі завдяки
музиці і любові до України. Левко Довгович був Президентом
Європейського Конгресу українців, він удостоєний ордена
України “За заслуги” III ступеня. Багато років поспіль був визнаним лідером українців Словаччини.
А книга Левка Довговича, культурного і передусім громадського діяча, який нині проживає у словацькому місті Кошице, – це не просто чергова оповідь безпосереднього свідка
життя в умовах радянських гулагів, а глибоко лірична і водночас драматична сповідь людини перед своїм народом, перед
рідною землею і своїми дітьми, сповідь патріота, котрий усе
своє життя віддав боротьбі за кращу долю України.
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3. Задорожний, Володимир Євгенович. Історіографічні студії / В. Є. Задорожний ; передм. І. Хланти. –
Ужгород : Ґражда, 2016. – 680 с. : іл.
Пропоноване видання покликане якнайповніше розкрити
перед читачем увесь спектр наукових та суспільно-політичних
зацікавлень професора В. Задорожного і як ученого, і як громадянина.
У доробку проф. В. Задорожного близько трьохсот наукових, навчально-методичних і популярних публікацій, серед
них п’ять монографій та науково-популярних книг, написа
них одноосібно чи у співавторстві (“Зоря незгасна. Зв’язки
Закарпаття з усією Україною і Росією. ІХ–ХХ ст.” (1986), “Товарне виробництво і торгівля на західноукраїнських землях
(кінець XVІІІ – перша половина XIX ст.)” (1989), “Велич і трагедія Карпатської України” (1993), “Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) у міжнародних відносинах (травень 1938 р. –
березень 1939 р.)” (1999), “Курс історії української культури”
(2009)).



4. Заплетал, Флоріан. Міста і села Закарпаття :
фотоальбом / передм. М. Мушинки ; упоряд. М. Cирох
ман. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. –
176 с. : іл.
В альбомі представлено повну збірку світлин Ф. Заплетала,
зроблених чеським дослідником у 1919–1925 рр. у містах і селах Закарпаття, коли край входив до складу Чехословаччини.
Заплетал знав і любив цю карпатську землю, якій присвятив
багато статей та різноманітних видань і яку завзято фотографував. Його об’єктив зафіксував крім дерев’яних церков, яким
було присвячено попереднє видання, вигляд наших міст і сіл,
замки й муровані церкви, селян і сільські хати, господарські
споруди й криті мости – все розмаїте етнографічне багатство
старого Закарпаття, яке нині майже повністю втрачено. Фотографії для альбому надав учень і друг Заплетала, спадкоємець
його архіву академік проф. Микола Мушинка (Пряшів, Словаччина). Йому належить також вступна стаття, присвячена
громадській діяльності чеського дослідника.
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5. Книга Скорботи України. Закарпатська область.
Т. 11 : Документи і матеріали / обл. редкол. : В. М. Керечанин [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2016. – 440 с.
На сторінках історико-меморіального серіалу “Книга
Скорботи України. Закарпатська область” увічнено пам’ять
громадян, які загинули в роки Другої світової війни від рук
гортіївських і гітлерівських окупантів, а також унаслідок
бойових дій та інших подій та акцій, пов’язаних з війною і
фашистською окупацією. В 11-му томі серії додатково занесено імена загиблих (пропалих безвісти) уродженців (мешканців) Закарпаття, які стали відомі вже після виходу десяти
попередніх томів. Окремим розділом увічнено імена наших
земляків, котрі загинули в ході Антитерористичної операції
на сході України, захищаючи незалежність і територіальн у
цілісність Батьківщини в 2014–2016 pp. Публікуються окремі
документи і матеріали, пов’язані з цими трагічними подіями.
6. Маґочій, Павло-Роберт. Євреї та українці: тисячоліття співіснування / П.-Р. Маґочій, Йоханан Петров
ський-Штерн ; пер. з англ. О. Форостини ; ред. укр. вид.
В. Падяк. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2016. –
316 с.+ XII с. : іл. + мапи.
Це видання, що нещодавно побачило світ англійською мовою
під назвою “Jews and Ukrainians : a millennium of co-existence”
(Торонто, 2016), нині виходить також у перекладі українською.
Книжку було написано на замовлення недержавної організації “Українсько-єврейська зустріч” (UJE), яка разом із урядом
Канади (Міністерством громадянства й імміграції) співфінансувала публікацію книги у рамках проекту “Взаємо-Дія: Програма грантів і підтримки мультикультуралізму”.
7. Набока, Олександр Вікторович. Політика США
у Східній Азії в 30-70-х роках XIX століття : монографія / О. В. Набока. – Старобільськ : ДЗ “Луганськ. нац.
ун-т ім. Т. Шевченка” ; Ужгород : Ґражда, 2016. – 284 с.
У монографії роглядається процес становлення та реалізації східноа зійської політики США в 30-70-х pp. XIX ст. Особлива увага автора зосереджена на дослідженні стосунків
Сполучених Штатів з такими ключовими державами Східної
Азії, як Цинська імперія, Японія, а також з королівством ЛюЧу, тайванськими племенами, західними колоністами осторовів архіпелагу Бонін та корейською державою Чосон.
У роботі використана широка джерельна база, а також праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених.


7

8. Поп, Дмитрий. Подкарпатская Русь : деятели
культуры, науки, истории / Д. Поп. – Ужгород, 2016. –
584 с. – Текст рос. мовою.
Енциклопедичне видання подає відомості про визначних
державних, політичних та культурних діячів нашого краю.
9. Посилення політичних репресій проти мешканців Закарпаття на завершальному етапі його радянізації. 1947–1953 pp. : зб. архів. док. і матеріалів / Закарпат. обдержадмін., Закарпат. обл. рада, Держ. архів
Закарпат. обл., Архів упр. служби безпеки України в Закарпат. обл., Архів голов. упр. нац. поліції України в Закарпат. обл. ; упоряд. О. М. Корсун. – Ужгород : Карпати,
2016. – 744 с. : іл.
Збірник архівних документів і матеріалів висвітлює період
посилення комуно-партійного і адміністративного тиску на
мешканців краю в перші роки його перебування у складі радянської держави. На конкретних фактах розкривається підступна роль Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 травня 1947 р. “Про відміну смертної кари”, що дав можливість
органам МДБ під виглядом виконання вимог цього Указу
застосувати до різних категорій місцевого населення широкі
заходи політичного переслідування та засудження на 25 років позбавлення волі в “особих таборах” горезвісної каральної
системи ГУЛАГу.



10. Федака, Сергій. Історія Закарпаття у датах і подіях / С. Федака. – Ужгород : IBA, 2016. – 184 с.
Хронологічний довідник з історії Закарпаття від найдав
ніших часів до наших днів містить близько 2000 дат з корот
кими характеристиками подій, що на них припадають.
Розглян уто переважно соціально-політичний та економічний
розвиток усіх регіонів Закарпатської області з особливою увагою до провідних персоналій краю.
Довідник стане у пригоді учням і студентам при вивчен
ні історії рідного краю, може бути корисний для культурноосвітніх працівників, усіх, хто цікавиться історією Закар
паття.
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11. Федака, Сергій. Хроніка Закарпаття у незалежній Україні (24 серпня 1991 – 24 серпня 2016) : довідник / С. Федака. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2016. –
112 с.
Хронологічний довідник з історії Закарпаття 1991–2016 рр.
містить близько тисячі дат із короткими характеристи
ками подій, що на них припадають. Розглянуто переважно
соціально-політичний та економічний розвиток усіх регіонів
Закарпатської області з особливою увагою до провідних персоналій краю.
Довідник стане у нагоді учням і студентам при вивченні
історії рідного краю; може бути корисним культурно-освітнім
працівникам, усім, хто цікавиться історією Закарпаття.
12. Фатула, Юрій Mихайлович. Полеглих ми так
і не поховали... : бойовий шлях 85-го МарамороськоУгочанського піхотного полка австро-угорської армії.
1914–1918 / Ю. М. Фатула ; передм. : М. Вегеша, Й. Кобаля. – Ужгород : Патент, 2016. – 348 с. : іл. + табл. +
карти.
Глибоке військово-історичне дослідження маловідомих
і незаслужено забутих сторінок Першої світової війни допомогло вперше описати бойовий шлях одного з полків авст
ро-угорської армії, 85-го Мараморосько-Угочанського, який
формувався на території сучасних Угорщини, Румунії та
Закарпатської області України. Використані маловивчені
бібліографічні та архівні матеріали, унікальні фотографії та
ілюстрації, в тому числі з приватних колекцій. Об’єктивність
та змістовність книги посилюється тим, що опис бойових подій подається з різних боків, у тому числі протиборчих, підтверджується свідченнями з мемуарів, спогадів, щоденників
безпосередніх учасників тих драматичних подій. Наведений
мартиролог полеглих містить 3211 прізвищ вояків полку, більшість з яких є прадідами нинішніх закарпатців.
Призначена для істориків, краєзнавців, військових, для
всіх, кому не байдужа історія рідного краю, кому важливий і
дорогий свій родовід.
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13. A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alterna
tívák Kelet-Közép Európában = Жертви комунізму та
альтернативи їх реабілітації у Східно-Центральній
Європі : nemzetközi tudományos konferencia, Beregszász,
2015. november 20-21. = матеріали міжнар. наук. конф.,
м. Берегово, 20-21 листоп. 2015 р. / II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola ; szerk. : D. E. Molnár, D. I. Mol
nár. – Beregszász, 2016. – 260 о. – Текст угор. мовою.
Збірник включає матеріали міжнародної наукової конференції “Жертви комунізму, та альтернативи їх реабілітації у
Східно-Центральній Європі”, що відбулася 20-21 листопада
2015 р. у м. Берегово.
14. Barta, Elemér = Борта, Елемир. Velünk az Isten! :
Gulág-sors Kovács Zoltán élettörténetén keresztül =
З нами Бог! ГУЛАГ – доля в світлі життєвого шляху
Ковача Золтана. – Ungvár = Ужгород : RIK-U = РІК-У,
2016. – 150 о. – Текст угор. мовою.
Книга відображає життєвий шлях та діяльність священно
служителя Золтана Ковача, висвітлюючи тяжкі випробувальні часи сталінізму, в яких він жив і працював, добросовісно
виконував свої обов’язки, якими його наділив Всевишній, не
відступаючи перед комуністичною владою, а навпаки сміливо
проголошував слово Боже. Перед нами розкривається життєвий шлях людини, яка пройшла тернистий шлях ГУЛАГу і все
ж таки повернулася звідти додому, і на якого повсякчас можемо рівнятися і вважати його за взірець. Ті десятиліття, в яких
він працював, були тяжкими і небезпечними не лише для священнослужителів, але й для самої релігійної громади, оскільки
супроводжувалися випробуваннями та приниженням.



15. Csatáry, György = Чотарі, Юрій. Magyar katonaiés kémelhárítási iratok a Kárpátaljai Állami Levéltárban
(1938–1944) = Документи угорських військових комендатур та контррозвідки в Державному архіві Закарпатської області (1938–1944) / Gy. Csatáry = Ю. Чотарі. – Beregszász ; Ungvár = Берегово ; Ужгород : RIK-U =
РІК-У, 2016. – 136 о. – Текст угор. мовою.
У виданні наведені архівні матеріали військових комендатур міст Закарпаття (Ужгород, Хуст, Рахів, Перечин, Тячів)
часів Другої світової війни. Описані архівні справи та документи під час боїв були залишені у згаданих містах, їх не
вдалося вивести в Угорщину угорським військовим, оскільки
було обмаль часу.
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16. „Ezer fogoly küldi imáját az égbe… Mi Atyánk,
Úristen, segíts haza minket!...” : internálás és genocídium
a Kárpát-medence régióiban. Internálás és deportálás,
szovjetellenes személyek begyűjtése, megtorlás Kárpátalján :
nemzetközi emlékkonferencia a GULAG-GUPVI Emlékév
alkalmából a Szolyvai Emlékbizottság és a Kárpátaljai
Művelődési Intézet szervezésében (Beregszász, 2015.
november 20.) : a konferencia anyagai. – Ungvár ; Budapest :
Intermix Kiadó, 2016. – 141 o. : fotók. – (Kárpátaljai Magyar
Könyvek 252). – Текст угор. мовою.
Збірка матеріалів міжнародної конференції GULAG-GUPV,
що висвітлювала злочини тоталітаризму щодо угорського населення Закарпаття кінця 1940-х та середини 1950-х років.
Конференція відбулася 20 листопада 2015 р. у м. Берегово.
17. Kovács, Elemér. Az igazság mindenek felett! :
kárpátaljai ötvenhatosok: Varga János / E. Kovács. – Ung
vár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2016. – 149 o. : fotók. – (Kár
pátaljai Magyar Könyvek 250). – Текст угор. мовою.
Нова книга Елемера Ковача присвячена драматичній долі
уродженця с. Чорнотисово на Виноградівщині Яноша Варги.
У цій долі відбилися непрості реалії життя угорського населення Закарпаття повоєнних років.
18-19. Lehoczky, Tivadar = Легоцький, Тиводар. Vi
lágháborúnk = Наша світова війна. [У 2-х кн. У 4-х т.] /
T. Lehoczky = Т. Легоцький ; A ІI. Rakóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi
Kutatóközpontjának forráskiadványa ; szerk. : Gy. Csatáry,
F. Molnár, M. Orbán. – Beregszász ; Ungvár = Берегово ;
Ужгород : RIK-U = РІК-У, 2016. – Текст угор. мовою.
I-II. rész = Ч. І-ІІ. – 340 о.
III-IV. rész = Ч. III-IV. – 468 o.
Рукопис Тиводара Легоцького “Наша світова війна” описує
початок Першої світової війни (від 31 липня 1914 р. до 31 жовт
ня 1915 р.) на основі власного досвіду автора-очевидця. Науковець послідовно подає події міжнародного та місцевого
значення. Між іншим, описує хід подій на російському та італійському фронтах, особисту долю військових і полонених,
благодійну роботу населення. Сподіваємося, що це видання
сприятиме глибшому висвітленню історії нашого краю та Великої війни в цілому, стане у пригоді вченим, краєзнавцям,
усім, хто цікавиться історією рідної землі.
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20. Vádolnak a kárpátaljai túlélők és a meggyalázott
holtak : szemelvények a szovjet fogságból hazatért túlélők
(volt katonafoglyok, civil internáltak, politikai elítéltek,
kényszermunkások) vallomásaiból, visszaemlékezéseiből,
valamint a hozzátartozók adatközléseiből / közreadja dr.
Gy. Dupka. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2016. –
224 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 242). – Текст угор.
мовою.
Нова книга історика, культуролога та журналіста Дєрдя
Дупки продовжує висвітлення доль закарпатських угорців,
які були репресовані у повоєнний час.
Збірка містить уривки свідчень, спогадів військовополоненних, політичних в’язнів та простих робітників.

І с то р і я м і с т і сіл кр аю
21. Пітра, Петро Юрійович. Білки. Славетне село
славетних родин : іст.-краєзн. нариси / П. Ю. Пітра. –
Ужгород : Карпати, 2016. – 282 с. : іл.
Історико-краєзнавчі нариси про долю с. Білки і білківських
родин продовжує серію видань про населені пункти нашого
краю. Як наголошує сам автор, історія Білок – складна та в
усі сторіччя драматична, як і всього Закарпаття. Тут живуть,
мріють і трудяться красиві душею, у всіх поколіннях віддані рідній землі люди, що завжди пам’ятають про своє родове,
праотче, національне коріння. І усі при цьому з такими унікальними долями, що кожна з них заслуговує принаймні на
окрему главу у літописі про село над Боржавою.

Етнографія



22. Алмашій, Михаил. Еволуція світозора / М. Алмашій. – Ужгород : [Карпат. вежа], 2016. – 582 с. – Текст
русин. мовою.
Видання представляє вибрані публікації із творчого доробку М. Алмашія з історії та культури русинів Підкарпаття. Матеріали згруповані за такими розділами: русинське
мовознавство та літературознавство, етнографія, етнологія,
співанковий фольклор, педагогіка, славістика, а також містять довідки про видатних людей русинського культурнонаціонального ренесансу. У другій частині читач познайомиться з особистістю автора – заслуженого учителя України.
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23. Ледней, Олеся Василівна. Довге. Обряди, звичаї, традиції : іст.-етногр. нарис (кінець XIX – перша
половина XX ст.) / О. В. Ледней ; переднє слово М. Іса
ка. – Ужгород : Патент, 2016. – 162 с. : іл.
Широка і глибока наукова база, скрупульозні кількарічні
польові дослідження, методичність у доборі, систематизації
і аналізі зібраного та опрацьованого фактичного матеріалу у
кінцевому результаті витворили працю, яка може і повинна
слугувати багатьом колегам у вик ладанні основ народознавства не тільки в школах с. Довге, але й сусідніх сіл.

Природа і природні ресурси.
Екологія
24. Актуальні питання досліджень рослинного світу Карпат: ретроспектива та сучасність : міжнар. наук.
конф. присвяч. світлій пам’яті викл.-дослідників каф. ботаніки Ужгород. нац. ун-ту проф. В. І. Комендаря, проф.
В. Ю. Мандрик, доц. Ю. Ю. Петруса (Ужгород, 8-9 груд.
2016) : зб. тез / Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац.
ун-т”, Біолог. ф-т, Каф. ботаніки ; редкол. : Я. С. Гасинець
[та ін.]. – Ужгород, 2016. – 80 с. – Текст. укр., румун., англ.,
угор. мовами ; титул паралел. укр. та англ. мовами.
У збірнику містяться тези пленарних, секційних і стендових доповідей, представлених на Міжнародній науковій конференції “Актуальні питання досліджень рослинного світу
Карпат: ретроспектива та сучасність”.
25. Gönczy, Sándor = Генці, Шандор. Kárpátalja
magmás komplexumai : (adattár, ősföldrajz és esettanul
mányok) = Магматичні комплекси Закарпаття : (банк
даних, палеогеографія та тематичні дослідження) /
S. Gönczy = Ш. Генці ; ІI. Rakóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola. – Beregszász, 2016. – 192 о. – Текст угор. мовою.
Видання має дві основні цілі. Перша – на основі доступних фахових літературних джерел дати загальний огляд подій міоценової магматичної діяльності на території Закарпаття. В рамках цього розглядаються палеогеографічні умови, а
також геохімічні та геохронологічні характеристики окремих
вулканічних структур. Друга – показати головні результати
польових вулканологічних, петрографічних, геохімічних та
геохронологічних досліджень, що проводилися на території
масиву Синяк протягом понад десяти років, шляхом детального аналізу гірських порід окремих відшарувань і кар’єрів.
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Е колог ія
26. Kovalchuk, Andrey A. On the perspectives of
development the ecological net in the army forestries
(in example of the Uzhgorod forestry) = Про перспективи розвитку екомережі в межах військових лісництв
(на прикладі Ужгородського військового лісництва) /
A. A. Kovalchuk ; [під заг. ред. Л. M. Фельбаби-Клушиної]. –
Uzhgorod, 2016. – 40 с. : іл.
У книзі розглядаються особливості функціонування
природно-заповідних об’єктів та цінних у природоохоронно
му та естетичному плані природних комплексів в умовах
військового лісництва в Українських Карпатах на Закарпатті.
Проаналізовано організаційну структуру військового лісництва, особливості його організації та функціонування, а також
наявність передумов для створення на його базі природоохоронного об’єкта високого рівня. Для вчених-природничників
та природоохоронців, членів неурядових організацій.

Економіка



27. Актуальні проблеми міжнародних відносин та
міжнародного бізнесу : матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. (27 жовт. 2016 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки
України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т міжнар. політики,
менеджменту та бізнесу, Інформ. центр Європ. Союзу ;
відп. за вип. О. Ю. Качмар. – Ужгород : [Вид-во УжНУ “Говерла”], 2016. – 184 с. – Текст укр., англ. та угор. мовами,
титул паралел. укр. та англ. мовами.
Збірник містить статті й тези доповідей провідних вчених
освітніх і наукових установ України та зарубіжжя, державних
службовців, представників підприємств, громадських організацій, експертів тощо.
Висвітлюються пріоритети зовнішньої та безпекової політики України у контексті російської агресії, економічний, бізнесовий, цивілізаційний та гуманітарно-культурний виміри
європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також
мовні аспекти їхньої реалізації.
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28. Бачо, Роберт Йосипович. Ринки небанківських
фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти) : монографія / Р. Й. Бачо ;
М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 448 с. – Текст укр. та
угор. мовами.
Монографія присвячена дослідженню проблем регулювання розвитку ринків небанківських фінансових послуг в умовах
вибору Україною євроінтеграційного вектора. У монографії
розкрито теоретико-методологічні основи функціонування
ринків небанківських фінансових послуг, чинників впливу на
їх розвиток та систематизовано проблеми, що їх характеризують. Розкрито механізм регулювання досліджуваних ринків
в Україні, враховуючи існуючі моделі регулювання в країнах
ЄС. Побудовано авторську методику оцінки державного та інституційного регулювання ринків небанківських фінансових
послуг України та здійснено компаративний аналіз ефективності їх здійснення. Проаналізовано функціонування ринків
небанківських фінансових послуг України в регіонах та оцінено рівень забезпеченості останніх цими послугами. Представлено діючу систему регулювання досліджуваних ринків
у країнах ЄС, на основі чого подано заходи із вдосконалення
захисту прав споживачів на ринках небанківських фінансових послуг України в умовах реформування державного регулювання.
Монографія розрахована на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, працівників
державних та комерційних структур і широке коло читачів,
які поглиблено цікавляться проблемами розвитку ринків небанківських фінансових послуг.
29. Статистичний щорічник Закарпаття за 2015 рік /
Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Закарпат. обл. ; за ред. Г. Д. Гриник ; відп. за вип.
Є. Ф. Панчук. – Ужгород, 2016. – 480 с. + табл.
Довідник містить дані про соціально-економічне становище Закарпаття у 2015 р. порівняно з минулими роками.
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30. Gazdasági fejlődés kihívásai és lehetőségei a
nemzetközi együttműködések és európai tapasztalatok
összefüggésében (Beregszász, 2016. május 6-7.) = Виклики та перспективи економічного розвитку в умовах міжнародного співробітництва: європейський
досвід (м. Берегове, 6-7 трав. 2016 р.) : absztraktok =
абстракти / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola =
Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II ; szerk. bizottság :
R. Bacsó [és mások] = редкол. : Р. Й. Бачо [та ін]. –
Beregszász, 2016. – 104 с. – Текст укр. та угор. мовами.
Збірник містить абстракти міжнародної наукової економічної конференції “Виклики та перспективи економічного розвитку в умовах міжнародного співробітництва: європейський
досвід”, що відбулася 6-7 травня 2016 р. в м. Берегово.

Охорона здоров’я. Медицина



31. Матеріали 70-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу УжНУ / М-во
освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т післядиплом. освіти та доуніверситет. підготовки. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 130 с.
Збірник матеріалів висвітлює актуальні питання медичного сьогодення. Роботи, що ввійш ли до збірника, присвячені
проблемам сучасної діагностики, оптимального лікування та
профілактики різноманітних захворювань, а також питанням
реформування організації охорони здоров’я та впровадженню новітніх технологій в медицину. В збірнику представлено
нові погляди на актуальні питання медичної науки, вказано
на можливості застосування результатів світових досягнень
у повсякденній лікарській діяльності. Матеріали збірника висвітлюють наукову тематику всіх 6 кафедр ФПОДП: терапії
та сімейної медицини; пульмонології, фтизіатрії та фізіотерапії; громадського здоров’я; хірургічних дисциплін; охорони
материнства та дитинства; радіології та онкології. Взаємно
перетинаючись та доповнюючи одна одну, вони створюють
цілісну наукову палітру факультету післядипломної освіти,
що протягом останнього десятиліття є незмінним флагманом
у становленні та розвитку вітчизняної науки та інтеграції її в
світову наукову мережу.
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32. Невідкладна допомога в кардіології в практиці
сімейного лікаря на догоспітальному етапі : навч. посіб. / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т післядиплом. освіти та доуніверситет. підготовки, Каф. терапії та сімейної медицини ;
за ред. проф. І. B. Чопея. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 112 с. :
іл.
У посібнику наведені визначення, причини, клінічні оз
наки, приклади формулювання діагнозу, невідкладна допомога на догоспітальному етапі згідно з програмою типового
навчального плану інтернатури за фахом “Загальна практика – сімейна медицина”. Видання рекомендовано лікарям та
інтернам за фахом “Загальна практика – сімейна медицина”.
33. Турак, Йосип Андрійович. Документальна історія лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді : (з найдав.
часів до наших днів) : у 3 т. Т. 1 : Розвиток та діяльність
лікарні під керівництвом Андрія Новака (1874–1928) /
Й. А. Турак, Юрій Юрійович Яцина. – Ужгород : Патент,
2016. – 624 с. : іл. + табл.
На основі порівняльного аналізу відомих публікацій, а також вітчизняних і зарубіжних архівних документів, приватних архівів, використаних дослідниками, автори внесли істотні корективи до основних дат і подій, персональних даних
осіб, пов’язаних зі становленням, розвитком та діяльністю
лікарні в Ужгороді, що нині носить ім’я Андрія Новака, аби
зберегти цю інформацію для нинішніх та прийдешніх поколінь. Історію лікарні подано на тлі непростих геополітичних,
етнографічних, економічних колізій, що випали на долю Закарпаття.

Суспільно-політичне життя
34. Безклубенко, Сергій Данилович. Тексти роздумів / С. Д. Безклубенко. – Ужгород : Карпати, 2016. –
320 с.
Книга являє собою збірку текстів промов автора в різні
часи на різних зібраннях (конференціях, “круглих столах”
тощо) з приводу актуальних, часом – болісних питань вітчизняної історії, філософії, культурології, політології, мистецтвознавства.
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35. Загребельний, Ігор. Орієнтири спротиву : зб.
ст. / І. Загребельний. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 360 с.
Статті, що увійшли до збірника, охоплюють широке коло
тем: теоретичні аспекти українського націоналізму, нинішня
московсько-українська війна, проблеми міграції та відносин
між християнами і мусульманами, перспективи націоналістичної боротьби в Україні та ін. Предмет аналізу варіюється
від політичного життя в Україні чи динаміки розвитку Західної цивілізації до новинок кінематографу. Погляд на національні негаразди України здійснюється з позицій усвідомлення глобальної кризи людства.
Книга адресована філософам, політологам, богословам,
представникам кліру, активістам націоналістичного руху.
36. 70 років з людьми і для людей : історія та сьогодення Закарпат. обл. орг. Профспілки працівників освіти і науки / упоряд. Т. Ф. Повханич. – Ужгород : Патент,
2016. – 190 с. : іл.
Видання, приурочене до 70-річчя Закарпатської обласної
організації Профспілки працівників освіти і науки, розповідає про історію та сьогодення найпотужнішого в області
профспілкового об’єднання і його структ урних ланок.
Книга зацікавить профспілкових активістів освітньої галузі, масового читача, фахівців, які досліджують історію профспілкового руху Закарпаття.

Держава і право



37. Андрушко, Андрій Васильович. Злочинність у
сфері туристичного бізнесу : кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А. В. Андрушко,
Ірина Анатоліївна Нестерова ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : ІВА, 2016. – 220 с.
У монографії, присвяченій комплексному дослідженню
злочинності у сфері туристичного бізнесу, проаналізовано сучасний стан, динаміку та структуру вказаного виду злочинності та з’ясовано її детермінанти; розкрито основні риси осіб,
які вчинили злочини у сфері туристичного бізнесу, і на цій
основі створено узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що вчиняє відповідні діяння; розроблено систему заходів запобігання злочинності у сфері туристичного бізнесу; охарактеризовано віктимологічний напрям запобігання
злочинам, вчинюваним у вказаній сфері.

18

38. Закарпатські правові читання : матеріали
VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (21-23 квіт. 2016 р., м. Ужгород). Т. 1. / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т [та ін.] ; за заг.
ред. В. І. Смоланки [та ін.]. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК,
2016. – 537 с.
Для наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів правничого напрямку, юристівпрактиків, усіх, хто цікавиться питаннями юриспруденції.
39. Карабін, Тетяна Олександрівна. Розподіл пов
новажень публічної адміністрації : монографія /
Т. О. Карабін ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 220 с.
Монографія присвячена комплексному дослідженню проб
лем теорії, методології і практики розподілу повноважень пуб
лічної адміністрації. Розк рито зміст правових характеристик
розподілу повноважень, його форм та інструментів. Значна
увага приділена аналізу ролі європейських принципів права в розподілі повноважень публічної адміністрації, а також
децентралізації як динамічному виразу даного розподілу. Розподіл повноважень публічної адміністрації за вертикаллю і за
горизонталлю та повноважень між органами із різною природою проведений на основі чинної вітчизняної нормативноправової бази, адміністративних актів владних суб’єктів, а
також судової практики адміністративних судів.
40. Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці XX – на початку XXI століть :
навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац.
ун-т ; упоряд. М. Лендьел. – Ужгород : Поліграфцентр
“Ліра”, 2016. – 464 с.
У навчальному посібнику проаналізовано передумови
лібералізації недемократичних політичних режимів у країнах Центральної Європи, трансформацію системи владних
інститутів у регіоні, еволюцію партійних та електоральних
систем, політичну культуру та участь громадян, регіональний, місцевий та етнополітичні виміри політичного процесу,
зовнішню політику центральноєвропейських країн упродовж
кінця 1980–2010-х років. Завершується видання підсумуванням результатів політичних трансформацій в Україні на фоні
центральноєвропейського досвіду, що полегшить студентам,
читачам загалом зробити висновки про гомогенні та гетерогенні тенденції у розвитку сусідніх держав.


19

41. Ребрик, Михайло Михайлович. Конституція,
яку ми пишемо : зб. ст. / М. М. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 72 с.
Видання склали публікації автора в ЗМІ протягом останньо
го періоду з проблематики Конституції України, теорії і прак
тики державного будівництва та місцевого самоврядування.
Вибрані статті переважно торкаються становлення й утвердження нового сприйняття місця і ролі Основного Закону в
системі законодавства України загалом в контексті державо
творчих процесів кінця XX – початку XXI ст.
Присвячено 20-й річниці із дня прийняття першої Консти
туції незалежної України 28 червня 1996 року.
42. Тернущак, Михайло Михайлович. Адміністра
тивно-правові засади діяльності центрів обслуговування платників податків : монографія / М. М. Тернущак. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 136 с.
Монографія присвячена висвітленню та аналізу науковопрактичних положень щодо функціонування центрів обслуговування платників податків у податкових інспекціях Державної фіскальної служби України, як структурних одиниць
сервісного типу, у яких надаються податкові адміністративні
послуги.



43. Фундаментальні проблеми юриспруденції : зб.
наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публіч. права та
міжнар. права ; упоряд. : М. В. Савчин, М. В. Менджул ;
редкол. : Я. Лазур [та ін.]. – Ужгород : Вид-во Олександри
Гаркуші, 2016. – 260 с.
Науковий збірник присвячений фундаментальним проб
лемам юриспруденції в умовах процесів глобалізації. Розглянуто основні наднаціональні тенденції розвитку права,
зокрема глобалізацію та основоположні цінності у праві, їх
інтерпретація та взаємодія правових систем, роль основоположних принципів права, державний суверенітет і права людини, сучасні тенденції у забезпеченні правової безпеки та
економічних свобод у світлі взаємодії національних правових
систем.
Для наукових та науково-педагогічних працівників, аспі
рантів, докторантів, студентів юридичних факультетів, юри
стів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями юриспруденції.
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44. Brocková, Katarína. Conflicting decisions in in
ternational investment arbitration : monograph / K. Broc
ková. – Uzhhorod : Polihraftsentr “Lira”, 2016. – 104 p. – Текст
англ. мовою.
Монографія присвячена темі “Суперечливі рішення в міжнародному інвестиційному арбітражі”.
Автор досліджує і описує найбільш підходящий спосіб вирішення проблеми суперечливих результатів у галузі міжнародного інвестиційного арбітражу.

Наука. освіта
45. Актуальні питання соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : монографія / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл.
“Ужгород. нац. ун-т”, Каф. соціології і соц. роботи. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 312 с.
У пропонованій монографії розглядаються актуальні питання соціології (формування та реалізація соціального потенціалу спільнот, трудова міграція, соціальні детермінанти
девіантної поведінки, становлення галузевих соціологій та
ін.), соціальної роботи (теоретичні підходи до вивчення соціальних проблем, сучасні підходи до стандартизації соціальних послуг, соціальна робота з людьми похилого віку та ін.),
професійної підготовки фахівців (волонтерство як складова
підготовки соціальних працівників, формування міжкультурної компетентності, інформаційної культури, зарубіжний
досвід підготовки фахівців соціальної роботи та ін.).
46. Видання Навчально-наукового інституту євро
інтеграційних досліджень Ужгородського національного університет у : довідник / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т” ; уклад. :
І. В. Артьомов. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : РІК-У,
2016. – 216 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовами.
Довідник містить опис монографій, навчальних, навчаль
но-методичних посібників, збірників наукових праць за мате
ріалами всеукраїнських і міжнародних конференцій, наукових
розробок, а також періодичних видань Навчально-наукового
інституту євроінтеграційних досліджень УжНУ, що вийшли
друком у 2007–2016 pp. Матеріал структуровано за розділами
у хронологічному порядку станом на 1 листопада 2016 року.
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47. Горват, A. A. Основи інформаційно-вимірю
вальної техніки : лаборатор. практикум : навч. посіб. /
A. A. Горват, A. A. Когутич ; М-во освіти і науки України,
Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”,
2016. – 176 с.
У навчальному посібнику наведено описи лабораторних
робіт з курсу “Основи інформаційно-вимірювальної техніки”,
який включений у розділ професійно-орієнтованих дисциплін
навчального плану підготовки бакалаврів фізики, майбутніх
фізиків-інженерів. Кожен опис містить ґрунтовні теоретичні
відомості, методику проведення експерименту, опис приладів
та завдання і хід їх виконання. Тематика лабораторних робіт
охоплює загальні питання інформаційно-вимірної техніки,
вивчення первинних перетворювачів фізичних величин, приладів і установок та створення віртуальних вимірювальних
пристроїв.
Посібник призначений для методичного забезпечення самостійної роботи студентів і може бути корисним для використання при підготовці фахівців інших інженерних спеціальностей.



48. Горгош, Людмила Іванівна. Текстові редактори
та текстові процесори : навч.-метод. посіб. / Л. І. Горгош, Юрій Юрійович Білак ; М-во освіти і науки України,
ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т інформ. технологій, Каф.
інформатики та фіз.-мат. дисциплін, Від. освіти Ужгород.
райдержадмін., Середнян. загальноосвіт. шк. І-ІІІ ступенів. – Ужгород : АУТДОР–ШАРК, 2016. – 128 с.
Посібник написаний відповідно до навчальних програм з
інформатики для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
І-Ш ступенів та програм дисциплін інформатичного спрямування для студентів вищих навчальних закладів нетехнічних
спеціальностей. Посібник призначений для формування базових теоретичних знань з текстових процесорів та практичних
умінь і навичок роботи з текстами різної складності на основі
принципів наступності та перспективності між загальноосвітніми та вищими навчальними закладами.
Викладені основні принципи та особливості опрацювання
текстів, практичні роботи різної складності та методичні вказівки до їх виконання.
Рекомендовано учням загальноосвітніх навчальних закладів, студентам коледжів та вищих навчальних закладів нетехнічних спеціальностей, вчителям та викладачам інформатики.
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49. Колісник, Ганна Миколаївна. Аудит : навч. посіб. / Г. М. Колісник, Вікторія Євгенівна Слюсаренко. –
Ужгород : Ужгород. міська друк., 2016. – 456 с.
У навчальному посібнику викладені основи аудиту, показані логіка формування системи знань із сутності та історії виникнення аудиту, планування стадій і процедур аудиту, формування аудиторських доказів, робочих документів аудитора
і аудиторського висновку, аудиторського ризику, створення
господарюючого суб’єкта, що може здійснювати аудиторську
діяльність, та методики проведення аудиторських перевірок
з надання впевненості та надання супутніх аудиторських послуг.
До кожної теми наведені контрольні запитання та тести.
Для студентів економічних спеціальностей вузів та всіх,
хто починає вивчати аудит.
50. Основи здорового способу життя : підручник /
М. І. Кручаниця, B. В. Кручаниця, К. П. Мелега, О. А. Дуло,
Н. В. Розумикова ; М-во освіти і науки України, Держ.
вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т здоров’я людини. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 264 с.
Підручник призначений для бакалаврів, спеціалістів та
магістрів у галузі “Охорона здоров’я” спеціальності “Фізична реабілітація”. Структура і зміст підручника адаптовані до
вимог навчальної програми з дисципліни “Основи здорового
способу життя”. Містить особливості формування здорового
способу життя людини. Особливу увагу приділено впливу
шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія
і токсикоманія), висвітлено вплив комп’ютерних технологій
на здоров’я. Охарактеризовані методи окремих оздоровчозберігаючих технологій (загартування, рухова активність,
аромотерапія, фітотерапія). У додатках наведені матеріали,
які мають практичне значення: тести на виявлення рівня стану здоров’я, вміння вести здоровий спосіб життя, тести на
виявлення шкідливих звичок та тестовий контроль для самооцінки теоретичних знань.
Видання може бути корисним для студентів інших спеціальностей та викладачів предмета “Основи здоров’я” ВНЗ, а
також для всіх, хто не байдужий до стану власного здоров’я.
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51. П’ясецька-Устич, Світлана Василівна. Політич
на економія : навч. посіб.-практикум для самост. вивчення дисципліни студентами всіх напрямків екон.
спец. / С. В. П’ясецька-Устич ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Екон. ф-т,
Каф. екон. теорії. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 176 с.
Посібник з дисципліни “Політична економія” призначений
для самостійної роботи студентів і надає їм можливість
застосовувати методи вивчення економічних закономірностей
та економічних відносин на практиці, перевірити, наскільки
добре вони володіють теоретичними знаннями з курсу “Політична економія”. Посібник-практикум включає 12 тем, до
кожної наведено перелік основних термінів і понять, плани
семінарських зан ять, завдання для перевірки знань (тести),
контрольні питання для самоконтролю та роздумів, а також
список рекомендованої літератури та глосарій.
Використання даного навчального посібника допоможе
студентам засвоїти необхідний обсяг науково-теоретичних
знань.



52. Українська література : зб. тест. завдань для підгот. до ЗНО / Лідія Голомб, Валентина Барчан, Марія Козак, Евеліна Балла. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 168 с.
Збірник містить понад 1500 тестових завдань для перевірки
знань з української літератури та підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання. Тести укладено відповідно до програми ЗНО, на основі шкільних підручників та художніх текстів.
Може бути використаний учителями та учнями старших
класів у навчальному процесі та для самопідготовки до ЗНО.
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53. Українська мова : експеримент. підруч. для 6 кл.
загальноосвіт. навч. закл. (кл.) з навчанням угор. мовою /
І. П. Ющук, Т. Д. Гнаткович, А. Ю. Лукач, Є. Е. Борисова,
К. М. Лавер. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 328 с. : іл.
У підручнику вміщено матеріал, який допоможе учням
повторити вивчене про самостійні частини мови, поглибити
та доповнити свої знанн я про синтаксис і пунктуацію, лексику
і фразеологію, вдосконалити вмінн я спілкуватися, правильно
вживати слова і будувати речення, зробити своє мовлення
багатим і різноманітним. Пожвавити навчальний процес на
уроці й вдома покликані рольові завдання “Ти – дослідник”,
“Ти – конструктор”, “Ти – редактор”, “Робота в парах”, інтелектуальні розминки, творчі завдання і завдання з перекладу.
Тексти підручника та ілюстративний матеріал містять цікаву
інформацію про одвічні культурні цінності, українське мистецтво, життя і побут українців.
54. Фечко-Каневська, Олена Іванівна. Слово на
добро / О. І. Фечко-Каневська ; передм. Н. Ребрик. –
Ужгород : Ґражда, 2008. – 424 с.
Пропоноване видання – четверта книга О. Каневської, до
якої увійшли три попередні: “Слово на радість”, “Слово на добро”, “Слово про любов”, і нова – “Вчителько моя”. Це – прості, але безцінні поради, довірливі бесіди на морально-етичні
теми, в яких роз’яснюються принципи загальнолюдської моралі, рекомендації щодо поведінки в різних ситуаціях і вдячні
листи – від учнів та колег-учителів.
Книга адресована класним керівникам, кураторам, учителям, викладачам коледжів, гімназій, студентам, школярам,
батькам, а також широкому загалу читачів.
55. Шаповалова, Г. В. Теоретико-практичні питан
ня текстознавства / Г. В. Шаповалова, Я. М. Шебеш
тян ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгород. нац.
ун-т”, Філол. ф-т, Каф. журналістики. – Ужгород : Ґражда,
2016. – 100 с.
Запропоноване видання містить лаконічний виклад основ
них питань теорії тексту, окреслення дискусійних проблем і
деякі пропозиції щодо їх розв’язання; визначено коло стрижневих термінів, дефініцій, серед яких є й доопрацьовані, й
цілком оригінальні авторські; також подано перелік тем до
вивчення студентами курсу текстознавства, різноманітні схеми аналізу тексту для поглибленого осмислення сучасної медіатворчості.
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56. Шафраньош, Іван Іванович. Електронні зіткнення : [підручник] / І. І. Шафраньош, Mирослав Iванович
Шафраньош ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 256 с. : іл.
Підручник призначений для студентів, що вивчають курси
“Фізика плазми”, “Квантова електроніка”, “Фізика електрон
них зіткнень”, “Фізика лазерів”. У підручнику представлено
основи кінематики процесів зіткнень, основи експериментальної техніки та методів досліджень і основні процеси взаємодій
електронів з атомами, іонами, молекулами. Він буде корисним
і для аспірантів, викладачів та наукових співробітників, які
спеціалізуються в наведених вище областях фізики.



57. Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszle
hetőségek а XXI. század Kelet-Közép-Európájában :
nemzetközi Földrajzi Konferencia Beregszász, 2016. már
cius 31–április 1. = Соціально-географічні виклики в
Східно-Центральній Європі на початку XXI століття
і пошуки адекватних відповідей : міжнар. наук. геогр.
конф., м. Берегово, 31 берез.-1 квіт. 2016 р. = Social
Geographical Challenges and Search for Adequate Answers
in East-Central Europe of the 21st Century : international
geographical conference Berehove (Beregszász), March
31-April 1, 2016. – Beregszász = Берегово = Berehove,
2016. – 632 с. – Текст укр., угор. та англ. мовами.
Збірник включає матеріали міжнародної наукової географічної конференції “Соціально-географічні виклики в СхідноЦентральній Європі на початку XXI століття і пошуки адекватних відповідей”, що відбулася 31 березня та 1 квітня 2016 р.
в м. Берегово.
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58. Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai
gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében =
Інноваційні методи психолого-педагогічної практики у світлі євроінтеграційних процесів України =
Innovative methods in pedagogical-psychological prac
tice in the mirror of Ukraine’s european integration
ambitions : nemzetközi Tudományos Pedagógiai-Pszicho
lógiai Konferencia Beregszász, 2016. április 14-15. = міжнар. психол.-пед. конф. Берегово, 14-15 квіт. 2016. =
international Pedagogical-Psychological Conference Bere
hove, April 14-15, 2016 / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II = Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute
Beregszász. – Берегове = Berehovо, 2016. – 272 о. – Текст
угор. мовою.
Збірник включає матеріали міжнародної наукової пси
холого-педагогічної конференції “Інноваційні методи психо
лого-педагогічної практики у світлі євроінтеграційних процесів України”, що відбулася 14-15 квітня 2016 р. у м. Берегово.
59. Matematikát oktatók és kutatók nemzetközi tudo
mányos konferenciája : Beregszász, 2016. április 21-23. =
Методика викладання та методи дослідження в математиці : м. Берегово, 21-23 квітня 2016 р. : матеріали
міжнар. наук. конф. / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola = Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II. –
Beregszász = Берегово, 2016. – 80 о. – Текст угор. мовою.
Збірник включає матеріали міжнародної наукової мате
матичної конференції “Методика викладання та методи дослідження в математиці”, що відбулася 21-23 квітня 2016 р. в
м. Берегово.
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Спорт. Туризм

Туризм
60. Достал, Ярослав. Європейське коріння : пу
тівник-довідник / Я. Достал ; пер., упоряд. та доповн.,
передм. В. Фенича. – Ужгород : Карпати, 2016. – 328 с. :
іл.
Путівнику по Підкарпатській Русі, як звалося у минулому Закарпаття у складі Чехословацької республіки, судилося бути одним із багатьох досліджень туристичної й рекреаційної привабливості краю, що побачили світ у далеких
тридцятих роках мин улого 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.
Сьогодні це є особливо актуальним, коли Україна вкотре
декларує курс на Захід та його цінності, Закарпаття, зі своїм
тисячолітнім європейським корінням у складі середньовічної
та ранньомодерної Угорщини, модерної Австро-Угорщини, і
передусім демократичної Чехословаччини міжвоєнного часу,
має всі шанси повернути свою європейську спадщину.



61. Петрусь, Віталій Володимирович. Монастирі
Хустщини : турист. путівник / В. В. Петрусь. – Ужгород :
Патент, 2016. – 60 с. : іл.
У туристичному путівнику подано коротку історичну довідку про монастирі Хустського району з часів їх заснування
до наших днів.
Для краєзнавців, туристів, вчителів, учнів, студентів, всіх,
хто цікавиться історичним минулим цього чудового квітучого краю – Закарпаття, особливо сучасним розвитком релігійних відносин на Хустщині.
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Культурне
і мистецьке життя краю
62. Гаврош, Олександр. Таємниця Ерделі / О. Гаврош. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. –
100 с. : іл.
Книга є продовженням документальних розповідей О. Гавроша про видатних земляків. Автор вирішив розповісти про
одного з найталановитіших українських художників ХХ століття – Адальберта Ерделі (1891–1955). Інформаційність, ясність викладу, лаконізм, доступність – саме ці риси роблять
видання цікавим не лише для поціновувачів мистецтва, але й
для широких читацьких кіл.

Образотворче мистецтво
63. Дідик, Надія. Надія Дідик [Образотворчий матеріал] : живопис, графіка : [альбом-каталог] / Н. Дідик ;
передм. Л. Біксей ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. –
40 с. : іл.
Творчість закарпатської художниці Н. Дідик позначена
професійністю і майстерністю кольорового зображення світу.
Її твори – це заряд енергії, теп ла, радості, яскравих миттєво
стей життя. Художниця зуміла побачити і вибрати для своїх
робіт найбільш характерні й значні образи, символи, суспільні
явища, дати їм свою мистецьку і поетичну оцінку. Романтична піднесеність, насиченість робіт почуттями автора, закоханість у життя – все це у повній мірі передається глядачеві.
64. Долгош, Одарка Іванівна. Одарка Долгош [Образотворчий матеріал] : живопис, графіка / О. І. Долгош ;
вступ. ст. Ок. Гаврош. – Ужгород : Вид-во Олександри
Гаркуші, 2016. – 48 с. : іл.
Ужгородська художниця О. Долгош вирізняється оригі
нальністю творчого мислення, неповторною віртуозною манерою виконання мистецьк их робіт, які передають особливий
емоційний стан мисткині – радість, любов і захоплення, а сріблясті поверхні додають творам особливої чарівності і таємничості.


29

65. Закарпатський художній музей імені Йосипа Бокшая [Образотворчий матеріал] : 70 років : альбом / упоряд. : Ф. П. Ерфан, Л. І. Біксей, О. В. Приходько,
Б. Г. Рижова ; за заг. ред. Ф. П. Ерфана. – Ужгород : Патент, 2016. – 224 с. : іл.
У виданні коротко викладено історію формування музейної колекції, шлях становлення музею та специфіку зібраного
матеріалу. Висвітлено концепцію створення та обсяг тематики, наведено загальну характеристику країн, епох, течій в
мистецтві, шкіл та художніх осередків. Певну увагу приділено інтерпретації основ і композицій, проаналізовано стилістичні ознаки мистецьких вирішень поданих творів.
Для спеціалістів та усіх шанувальників образотворчого
мистецтва і культури.
66. Кузьма, Вікторія. Вікторія Кузьма [Образотворчий матеріал] : медитації на склі : [альбом] / В. Кузьма ;
вступ. слово Л. Біксей. – Ужгород : Карпати, 2016. – 40 с. :
іл.
Корені мистецтва малювання на склі мають свою історію
і сягають давнини. Образотворчі ж набутки В. Кузьми, котра
працює у цьому нелегкому жанрі, – завжди несподівані відкриття світу для глядача, примушуючи його разом з мисткинею задумуватися над долею людства і його у цім світі. У цих
роздумах, стверджують мистецтвознавці, – емоційна живописна розкіш та шарм людяності.



67. Магія відданості рідній землі і світу [Обра
зотворчий матеріал] : лауреати обл. мистец. премії ім. Й., Бокшая та А. Ерделі 1995–2015 років / Упр.
культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. орг.
Нац. спілки художників України ; упоряд. та післяслово
Б. Кузьми ; вступ. ст. В. Габорця. – Ужгород : Карпати,
2016. – 216 с. : іл.
Це видання представляє усіх лауреатів обласної мистецької премії імені Й. Бокшая та А. Ерделі за 30 років її існування. У цьому вишуканому ряду – імена майже 80 майстрів
пензля та різця різних жанрів образотворчого мистецтва, роботи яких складають нині золотий фонд художньої скарбниці Закарпаття і гідно представляють Україну, рідну землю, її
красу і її людей як невичерпне, невмируще джерело гордості і
мистецьких традицій, складових європейського культурного
простору.
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68. Матіко, Любов. Живі обереги [Образотворчий
матеріал] : [альбом-каталог] / Л. Матіко ; передм. В. Мишанича ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. – 24 с. : іл.
Альбом містить роботи закарпатської художниці Л. Матіко, яка є яскравою представницею наївного мистецтва краю.
У творчому доробку мисткині — пейзажі, натюрморти, порт
рети, полотна на релігійну, побутову та історичну тематику.
69. Музей народного життя Володимира Микити
[Образотворчий матеріал] : альбом / вступ. ст. М. Сирохмана. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. –
188 с. : іл.
Видання знайомить із колекцією мистецьких творів авторського музею В. Микити, класика закарпатської школи живопису. У кімнатах музею, створеного у 2006 р., нині розміщено
понад 200 творів живопису, кількість яких щороку зростає.
Альбом вміщує роботи художника з 1949 до 2016 року. За
більш ніж шістдесят років творчої діяльності художник створив полотна, які складають своєрідний літопис Закарпаття
у мистецтві. Головні теми творчості художника – розкриття
внутрішнього світу людини, краса і велич карпатського ландшафту, езотерика селянської праці, сумнівні цінності глобалістської цивілізації.

Декоративно-прикладне
мистецтво
70. Творчість особливих людей Закарпаття : вишивка, поезія та проза, живопис, декоративно-прикладне
мистецтво / Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл.
рада, Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. т-во інвалідів, Всеукр. огр. інвалідів, “Союз орг.
інвалідів України” ; упоряд. та передм. В. Яворського ;
вступ. слово Ю. Глеби. – Ужгород : Ужгород. міська друк.,
2016. – 80 с. : іл.
До книги увійшли авторські роботи та твори людей з особ
ливими потребами різних видів та жанрів мистецтва: вишивка, поезія, проза, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво,
фотографія та інше. Вони знайомлять із талановитими особистостями Закарпаття та їх творчістю. Книга видана у рамках Програми розвитку культури і мистецтва в області на
2016–2020 роки.
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Фотомистецтво
71. Карпатський круг – 2015 [Образотворчий мате
ріал] : перший міжнар. салон. худ. фотографії / організатори : Спілка фотохудож. Закарпаття, ПП Ньорба В. Ф. ;
автор проекту В. Ньорба ; пер. англ. Ф. Мамедова (Мідіанін). – Ужгород : Краєвиди Карпат, [2016?]. – 72 с. : іл. –
Текст укр. та англ. мовами.
Видання продовжує пропагувати здобутки нового салону
та підтримує традиції міжнародних Салонів художньої фотографії “Карпатський фотовернісаж – 2013” та “Карпатський
Драг – 2014”, народжених Срібною Землею.
Проект сприяє взаємному обміну досвідом митців, технологіями і особливостями творчого підходу у фотомистецтві.
Салон також сприяє подальшому розвитку світового фотомистецтва, збагачується новими образами і темами, які висвітлюють радощі й проблеми бутття різних народів і держав
у цьому стрімкому плині життя.

Музичне життя



72. Біляк, Степан Томович. Благословляю день
і час : пісні / С. Т. Біляк, Петро Петрович Матій ; ред.
Д. Федака ; нотна графіка М. Бровді. – Ужгород : TIMPANI,
2016. – 108 с. + ноти.
Пісенник, мелодії якого на вірші С. Біляка належать компо
зитору П. Матію, адресований шанувальникам української
авторської пісні. У його чотирьох розділах подано духовні
пісні (Дорога до Храму), твори патріотичного звучання (Земле моя рідна) та сповнені тугою за молодістю (Пролетіли
роки, пролетіли), а також пісні про кохання (Благословляю
день і час).
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73. Волонтир, Володимир. Співає дитячий хор [Но
ти] : навч. посіб.-практикум / В. Волонтир, Оксана Волонтир. – Ужгород : Карпати, 2016. – 108 с. + ноти.
Навчальний посібник-практикум адресований передусім
керівникам дитячих хорових колективів, вокальних ансамблів, викладачам сольного співу шкіл естетичного виховання,
а також студентам і викладачам вищих мистецьких навчальних закладів.
Посібник складається з п’яти розділів. У першому розділі –
вокально-хорові вправи на прикладі українських народних
дитячих пісень, вокально-хорові ладо-інтонаційні вправи та
розспівки. У другому, третьому і четвертому розділах систематизовано розміщені пісні та хорові твори для дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку від одноголосся
до чотириголосся. Одноголосі твори можуть виконуватися
хором і як солоспіви, а дво-, три-, чотириголосі твори – хором
і вокальним ансамблем. У п’ятому розділі – методичні рекомендації для роботи над творами, що увійшли до посібника.
74. Густі, Василь Петрович. Затисянська околиця :
зб. пісень / В. П. Густі, Петро Петрович Матій ; передм.
В. Габорця. – Ужгород : IBA, 2016. – 166 с. + ноти.
Імена авторів збірки відомі на Закарпатті. Петро Матій –
народний артист України, соліст обласної філармонії, композитор. Автор текстів пісень, що склали дане видання, – поет,
член Національної спілки письменників України Василь Густі.
Вони обидва родом із Затисянщини, що на Виноградівщині.
Почуттями синівської поваги до отчого краю, народних
традицій, любові, віри і надії, які дають наснагу жити, прой
няті сторінки “Затисянської околиці”.
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75. Піров, Іван. В. Зерна любові та краси [Ноти] :
навч.-метод. посіб. / І. Піров ; післяслово М. Жабляк. –
Ужгород : Карпати, 2016. – 216 с. : іл.
Новий навчально-методичний посібник вчителя-методиста,
відмінника народної освіти України, композитора І. Пірова з
Мукачева присвячений музичній історії, передусім маршу,
вальсу, польці, на яких, за переконанням автора, тримається
вся музична архітектура.
Педагоги, викладачі шкіл мистецтв, музичних та загальноосвітніх шкіл при мудрому гармонійному підході до справи
виховання маленького музиканта, можуть використати у навчальному процесі нові твори автора, які викладені образно
і нескладні для осягнення та відтворення у художніх образах на інструментах – фортепіано, баяні, акордеоні, флейті,
скрипці, сопілці, гобої, кларнеті, домрі тощо.
Окремими розділами представлені авторські колядки, колискові, сценічний варіант жанрового обряду “Йвандень” із
весняно-літнього циклу “Русаля”.



76. Співам співаночку : пісен. зб. творів нар. аматор.
ансамблю нар. пісні “Розмарія” Обл. орг.-метод. центру
культури / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Обл.
орг.-метод. центр культури ; упоряд. Н. Петій-Потапчук ;
відп. за вип. Г. В. Дрогальчук. – Ужгород : TIMPANI,
2016. – 80 с. : іл. + ноти.
До збірника увійшли кращі зразки пісенної творчості народів, які з давніх-давен населяють наш край. Їх із великим
задоволенням і натхненням виконують учасниці народного
аматорського ансамблю народної пісні “Розмарія”, якому в
цьому році виповнилося тридцять років.
Книга стане у пригоді музикантам, студентам, керівникам
як професійних, так і аматорських художніх колективів, усім,
хто любить і шанує народну пісню.
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Літературне життя. Фольклор.
Мови народів області

Літературне життя

77. Закарпатська обласна організація Національної спілки письменників України : довідник / уклад.
О. Ігнатович ; передм. В. Густі. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. – 56 с. : іл.
У довіднику, видання якого приурочене до 70-річчя закарпатського письменницького осередку, враховано зміни, що
відбулись у його персональному складі та творчому житті, а
також вперше подано список літературних премій, якими нагороджено письменників Закарпаття.
78. Творчість Миколи Невидайла. Рецепція та інтерпретація : зб. ст. – Ужгород : Графіка, 2016. – 56 с.
У збірнику представлено критичні статті на чотирикнижжя дніпропетровського письменника Миколи Гавриловича
Невидайла (1923–2012): “Приносини часів смутенних” (2012),
“Динозаври” (2013), “Нариси з історії України – від прадавніх
літ до сучасності”, “Буквар патріота України. Публіцистика”
(2013), “Людина людині – вовк!” (2014), перевиданого у 2012–
2014 рр. М. Невидайло – член Національної спілки письменників України, лауреат літературних премій ім. Олеся Гончара та Валер’яна Підмогильного.
79. Федака, Дмитро Михайлович. Українське красне письменство Закарпаття : літ. портрети й ескізи /
Д. М. Федака. – Ужгород : TIMPANI, 2016. – 588 с. : іл.
До книги, якою Закарпатська організація Національної
спілки письменників України підійшла до свого 70-річчя,
увійшли стислий огляд художньої літератури краю від найдавніших часів та літературні порт рети й ескізи творців українського художнього слова XIX ст. (Василь Довгович, Михайло Лучкай, Юрій Гуца, Олександр Духнович, Олександр
Митрак, Анатолій Кралицький), письменників, що ввійшли у
літературу в 20-30-ті роки XX ст. і вивели її на загальноукраїнський і європейський рівень (Юлій Боршош-Кум’ятський,
Зореслав, Юрій Станинець, Федір Потушняк, Іван Ірлявський), представників літературного цеху краю повоєнного
часу і нинішніх днів (Іван Чендей, Петро Скунць, Дмит ро
Кремінь, Дмитро Кешеля, Василь Густі, Петро Мідянка, Мирослав Дочинець, Василь Малишка) і ряду інших письменників, літературознавців та фольклористів.
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80. Finta, Éva. Hazamegyek : a kárpátaljai Sáfáry László :
monográfia / É. Finta. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó,
2016. – 199 o. : fotók. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 244). –
Текст угор. мовою.
Монографія поетеси і науковця Єви Фінти, уродженки
м. Берегово, що нині проживає в Угорщині, присвячена життю
і творчості поета і журналіста Ласла Шафарі (1910–1943), що
народився у м. Мукачево і тільки за допомоги авторки монографії повертається в контекст літературного процесу краю.

Художня література
81. А папороть таки цвіте!.. : альм. творчої молоді
Перечинщини / упоряд. : І. Козак, Ю. Ковач ; вступ. слово
В. І. Олефір ; передм. І. Козака ; вступ Ю. Шипа. – Ужго
род : Ґражда, 2016. – 136 с.
Пропонований творчий доробок талановитої шкільної молоді Перечинщини суттєво підвищить увагу до пошуку нових
високоефективних форм і методів у навчально-виховній роботі, спрямованій на всебічний розвиток підростаючого покоління. Адже успішне виховання – завжди творчість, а тим
більше – естетичне.
Юні автори альманаху своєрідно, по-своєму торкаються
таїни художнього слова, живопису, прикладного мистецтва,
не лише відроджують, але й збагачують невмирущі традиції славної Перечинщини. Віриться, що наполеглива творча
праця молоді ніколи не дасть висохнути животворним джерельцям, на які так багатий чарівний, зеленокосий наш рідний
край.



82. Біляк, Степан Томович. У полоні щодення : поезії / С. Т. Біляк ; ред. Д. М. Федака. – Ужгород : TIMPANI,
2016. – 112 с.
Степан Біляк, лікар-уролог, автор збірки поезій “Проліски
рвуться увись” та пісенника “Благословляю день і час” (музика Петра Матія), йде до читача зі своєю другою поетичною
збіркою, в якій, ніби гортаючи сторінки свого поетичного щоденника, вихоплює зором той чи інший момент, разом із читачем роздумує над прожитим і пережитим.
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83. Вовчик, Володимир. Історії Йогана Шанка /
В. Вовчик ; передм. В. Густі. – Ужгород : Вид-во Ольги
Лоре, 2016. – 88 с.
Це перша книга прози юного літератора В. Вовчика. Ці детективні історії нагадують шахівницю, в якій треба передбачити наступні кроки, а водночас не зробити необачного. Вони
захоплюють стрімким сюжетом, різним темпом оповіді, несподіваними деталями.
84. Гаврош, Олександр. Сім п’єс про любов до
Батьківщини / О. Гаврош. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. – 248 с.
Ромео і Жасмин неодмінно повернуться із вирію на рідну
землю, Віра ніколи не залишиться на чужині, князь Корятович завжди буде боронити рідний край, а Ерделі ще прославить Закарпаття, бо цих та інших героїв п’єс автора об’єднує
одне – любов до Батьківщини.
85. Галайда, Ілля. Вибрані твори : поезія, проза, літ.
критика / І. Галайда. – Ужгород : TIMPANI, 2016. – 636 с.
Вибрані твори – підсумок тривалої плідної праці автора на
ниві культури українців Словаччини, автохтонів на теренах
словацького Пряшівського краю, які проживають тут пліч-опліч з титульною нацією.
86. Герусова, Наталия. В ожидании тепла : поэзия /
Н. Герусова ; ил. автора. – Ужгород : Ужгород. город. типография, 2016. – 80 с. : ил. – Текст рос. мовою.
Це дебютная книга поезії Н. Герусової. Вона адресована
читачам, які вміють слухати, чути, переживати, радіти життю і сподіваються на все найкраще в сучасному складному
світі.
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87. Гончарук-Хомин, Мирослав. Моя підростаюча
зброє : [поезії] / М. Гончарук-Хомин. – Ужгород : ФОП
Сабов А. М., 2016. – 92 с. : іл.
Одна не надто довга історія війни, одна не надто коротка
історія любові. Вірші про зиму, якої вистачить іще на декілька
зим, вірші про жінок, яких ніколи не було, вірші про смерть,
якщо вже на те пішло, і вірші про наснагу, лють і терпіння, бо
усе це, врешті-решт, і є життя з усім його постійним теперішнім і уявною перспективою воскреснути.
88. Густі, Василь. Світанок у День Анни / В. Густі. –
Ужгород : Вид-во Ольги Лоре, 2016. – 130 с.
Нова книга віршів поета по-справжньому нова. Майстерний автор класичного вірша зараз вразить читача ще й пронизливими верлібрами: Життя підпустило мене зовсім близько –
настільки, щоб я народився. А ще тут поет знову повертається
до свого перону, щоб забрати себе, юного, у світанок, який
настає у День Анни після найдовшої в році ночі.
Це вірші, написані саме для кожного з вас. Адже то зовсім
різні речі, коли пташка співає на дереві і коли пташка співає
саме для цього дерева.
89. Дворниченко, В. Голгофа и воскресение Михая
Мункачи : лит. этюд к портрету выдающ. венгер. художника / В. Дворниченко. – Мукачево : Карпат. вежа, 2016. –
356 с. – Текст рос. мовою.
Художній твір вибудуваний на біографічних даних та творчих пошуках найвідомішого угорського художника Мигаля
Мункачі, який народився на Підкарпатській Русі в Мукачеві,
хоч і залишив цей край у ранньому віці.



90. Десятникова, Людмила. Я – свет Космоса : стихи, поэмы, проза / Л. Десятникова. – Ужгород : Вид-во
Олександри Гаркуші, 2016. – 496 с. – Текст рос. мовою.
Це шоста книга талановитої поетеси Л. Десятникової, яка
рано пішла з життя (1964–2001).
Поетеса створює свій всесвіт словом, розмірковує про цінності сучасного, складного і суперечливого світу. Висока духовність її поезії, в основі якої лежить любов до всього сущого на землі, тонкий психологізм людських відносин, гарячий
відгук на все, що відбувається навколо – ось характерні риси
пропонованої увазі читачів книги.
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91. Драгун, Юлія Юріївна. Дзвінчики пастушків :
вірші та колядки для рідної мами, для родини, Верховини й усієї України / Ю. Ю. Драгун ; вступ. ст. Ю. Шипа. –
Ужгород : Карпати, 2016. – 96 с.
Нова книга віршів і колядок Ю. Драгун адресована дітям і
їхнім батькам. Усі твори у ній, як зазначає сама авторка, – для
рідної мами, для родини, для Верховини й усієї України. Її
твори сповнені любов’ю до отчої землі, до її одвічно працьо
витих людей, котрі прагнуть зробити свій край багатим і щасливим.
92. Жупан, Вікторія. Ластовинці : твори для дітей /
В. Жупан ; худож. І. Осадча. – Ужгород : Поліграфцентр
“Ліра”, 2016. – 104 с. : іл.
У кожній дитині живе мандрівник, тож коли випадає нагода
потрапити у світ не звичайний, а – казковий, хто відмовиться?
Збірка казкових оповідань запрошує до вигадливих подорожей, де можна зустріти як реальних, так і фантастичних істот. Тут звірята, квіти й предмети набувають людських рис і
ведуть боротьбу за перемогу добра над злом; дружба, любов
і відданість долають найважчі перешкоди і перемагають злі
чари, а справедливість завжди бере гору над кривдою. І не
біда, що це тільки світ фантазії, головне, що у ньому домінують важливі життєві цінності, які кмітливі дітки обов’язково
розкодують і візьмуть на озброєння у реальному житті. Для
дітей молодшого та шкільного віку, їх братиків та сестричок,
рідних і друзів.
93. Кудрявская, Людмила. Ага сидела под агавой :
иронизмы и язвительные стихи / Л. Кудрявская. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. – 92 с. – Текст
рос. мовою.
Авторка численних збірок поезії, книг для дітей, гумору,
визнана майстриня інтимної лірики прийшла до читача з новою книгою іронічних і сатиричних віршів та афоризмів. Актуальні реалії сучасності під пером поетеси набувають ознак
мудрих форм, які вочевидь не втратять актуальності й після
того, як реалії зміняться. Втім, це і є ознакою літературної
майстерності.
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94. Кузьмик, Володимир. Стигма. Тавро несправедливості / В. Кузьмик. – Ужгород, IBA, 2016. – 224 с.
Автор, що вперше взявся за перо вже у літньому віці,
прискіпливо і кропітливо намагається в художньому творі
змоделювати життя, яке може чекати на людину, відкинуту
суспільством, і ставить собі за мету – знайти відгук у душі
кожного читача, привести його до вибору правильної грома
дянської позиції щодо проблем, які порушуються на сторін
ках цього твору.
95. Матейко, Володимир Іванович. Спогади про
батька, священика, патріота / В. І. Матейко ; передм.
І. Коршинського. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : Ґраж
да, 2016. – 128 с. : іл.
Автор пропонованого видання зосереджує увагу на трагіч
ній долі греко-католицької церкви, переважна більшість
священиків якої, як і його батько, за відмову прийняти православну віру були засуджені на довгі роки сибірських таборів.
Вони віддали перевагу довголітнім стражданням у страхітливих таборах, але не зрадили своїй присязі. В. Матейко детально аналізує тодішні події навколо греко-католицької церкви,
які, фактично, закінчились насильницькою ліквідацією її на
Закарпатті. І, звичайно, радіє з її відродження.
Жертви комуністичного режиму не тільки заслуговують,
але і мають повне право на компенсацію. Правда, для цього
має відбутись міжнародний суд над комунізмом... Та автор вірить, що прийде час і суд відбудеться. Бо не засуджене і не
покаране зло має властивість повторюватись.



96. Між Карпатами і Татрами : новела “Дві сестри”
Яна Грушовського в укр. пер. Івана Яцканина. – Вип. 24 /
вступ. слово, упоряд. Т. Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2016. – 44 с. – Текст укр. та словац. мовами.
Захопливу новелу “Дві сестри” визначного словацького модерніста Я. Грушовського вибудовано на контрастах та антитезах. Це історія про Бланку та Реґіну, одна з яких прийшла у
Рим як у вселенський храм Віри, а інша – як у місто гріха, одна
є черницею, а інша – повією. Котра із сестер є більш щирою,
відвертішою, чеснішою із собою та власним сумлінням?
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97. Між Карпатами і Татрами : Дмитро Кремінь у
дзеркалі худож. пер. – Вип. 25 / вступ. слово, упоряд.
Т. Ліхтей. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2016. –
100 с. – Текст укр. та словац. мовами.
Ювілейний, 25-ий, випуск серії “Між Карпатами і Татрами”
презентує поезію Янка Єсенського, Івана Краска, Івана Ґалла,
Еміла Болеслава Лукача, Яна Костри та Любомира Фелдека
в українському перекладі відомого письменника, Шевченківського лауреата Дмитра Креміня, а також його лірику у словацькому перекладі мистецтвознавця Валерії Юричкової.
98. Мукачево : лірич. портрет / упоряд. : В. Пагиря,
М. Шушкевич. – Вид. друге, доповн. – Мукачево : Карпат.
вежа, 2016. – 156 с.
Мукачівські поети XIX і XX ст. та багатьох поколінь, своєю поезією і піснями знайомлять читачів з Мукачевом – древнім і сучасним містом Срібної Землі, яке має багату історію, є
гордістю його мешканців і залишаєтья у пам’яті кожного, хто
хоч раз побував у ньому.
99. Новак, Володимир. Одкровення : зб. поезій /
В. Новак. – Ужгород, 2016. – 98 с. – Текст укр., русин. та
рос. мовами.
Це дванадцята поетична збірка закарпатського поета
В. Новака. Сюжетами віршів стали події та почуття, пережиті
автором, його роздуми над плином часу, поняттями совісті та
моралі, патріотизму, людських стосунків та жіночої долі.
100. Новак, Володимир. Проза життя : зб. русин.
новел / В. Новак. – Ужгород, 2016. – 94 с. – Текст русин.
мовою.
Проза життя – історії людських доль без прикрас і замовчування негативних сторінок. Ці малі за формою твори знайомлять читача з викликами в житті русинів, що стоять перед
ними сьогодні.
Ці історії згідно із законами жанру часто мають драматичну та трагічну суть. Розвитком сюжету автор хоче визначити,
чому так сталося.
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101. Панковчин, Вацлав. Це буде гарний похорон :
[оповідання] / В. Панковчин ; передм. М. Беніковського. –
Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2016. – 136 с.
Вацлав Панковчин (1968–1999) – талановитий словацький
письменник, журналіст, автор семи прозових збірок. До книги
“Це буде гарний похорон” (1997) увійшли оповідання, у яких
чітко простежуються риси постмодерністської стилістики.
У художньому світі збірки тісно переплітаються реальність
і потойбіччя. Домінуюча тема смерті увиразнює філософську
проблематику текстів В. Панковчина. Прозаїк показує дійс
ність як витвір уяви його персонажів, утверджуючи таким чином думку про те, що кожна людина має власне бачення світу
і свою філософію життя і смерті.
102. Петровці-Кук, М. М. Карпатські витоки : поезія / М. Петровці-Кук. – Ужгород : ФОП Сабов A. M.,
2016. – 348 с.
В одинадцяту книгу автора війшли як нові твори, так і
окремі мініатюри із попередніх.
Автор, уродженець с. Лисичево Іршавського району, провів
більшу частину свого життя, за його словами, “у кар’єрних
боях”, в поезії щоразу повертається до найдорожчого – образів рідних Карпат та полону кохання.
103. Петровці-Кук, М. М. На зламі епох : поезія /
М. Петровці-Кук. – Ужгород : ФОП Сабов A. M., 2016. –
316 с.
Десяту книгу М. Петровці-Кука склали більше тисячі мініатюр з доробку автора – понад десяти тисяч мініатюр любовної та філософсько-громадянської лірики попередніх книг.



104. Повх, Лідія. Розкажи про все вітру : [поезії] /
Л. Повх. – Ужгород : IBA, 2016. – 164 с.
У книзі поетеси постає світ сучасності й мин улого у складних свідомісних та емоційних вимірах людини XXІ століття.
Почуття патріотизму, обов’язку перед родом і народом, усвідомлення смислу життя – провідні мотиви поезій.
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105. Попович, Дмитро. П’ять збірок : невольнича
муза : [поезії] / Д. Попович ; переднє слово Н. Адаменка. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 308 с.
Дмитро Попович залишив глибокий слід у розвитку освіти,
виховання і культури рідного краю. Його друкована спадщина велика і різноманітна: підручники, оповідання, статті, які
публікувалися в різних тогочасних періодичних виданнях.
Ще з ув’язнення в комуністичних таборах в листах до свого
сина Миколи Д. Попович надсилав вірші. Після виходу із таборів, на прохання своїх учнів, підготував шість рукописних
поетичних збірок і одну з юнацьких років угорською мовою.
Відома ще збірка “На струнах серця”. Поетичні тексти перших п’ятьох зі згаданих рукописних зшитків і склали пропоноване видання. Максимально збережено авторську манеру,
лексичну та синтаксичну особливість письма.
106. Попович-Павлік, Mарина Василівна. Поділюсь неспокоєм : [поезія] / М. В. Попович-Павлік ; передм. В. Густі. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 144 с.
Перша збірка автора увібрала в себе тепло родини поетеси,
отчого краю, в якім вона народилася, виросла, живе і творить
для любові і щастя.
107. Русская культура Закарпатья : альманах. –
Вып. 9 / сост. В. Н. Салтыков. – Ужгород, 2016. – 309 с. :
ил. – Текст рос. мовою.
В альманасі зібрано матеріали про значущі події в житті
та діяльності людей Закарпатського краю, представників національностей, які спілкуються російською мовою та живуть
за принципами міжетнічної згоди. Альманах приурочено 10-й
річниці діяльності Закарпатського обласного товариства російської культури “Русь”.
108. Самойлович, Олег. Защитники Отечества :
публицистика / О. Самойлович. – Ужгород : Полиграфцентр “Лира”, 2016. – 356 с. – Текст рос. мовою.
Збірник містить статті, раніше опубліковані у періодичній
пресі, в яких автор простежує свій життєвий шлях через непрості й трагічні періоди свого життя в XX – першої чверті
XXI століть.
Автор був очевидцем і учасником всіх описуваних подій,
пропустив їх через своє серце. Збірник – це свого роду щоденник і звіт автора, що розкриває його ставлення до жорстоких і
грізних подій минулого і сьогодення.
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109. Темнов, Михаил. День восьмой : фантаст.
роман / М. Темнов, Владимир Комяти. – Изд. второе,
исправ. и дополн. – Ужгород, 2016. – 328 с. – Текст рос.
мовою.
Події роману розгортаються на всіх континентах, у Восьмий день Творіння. У центрі твору духовний вогонь Прометея, який довірено головному герою і передається людям через погляд, пробуджуючи в них найкращі якості.
Духовна іскра з неймовірною швидкістю поширюється по
планеті, несучи загрозу краху складеної тисячоліттями системі управління. Рятуючи усталений порядок тотальної брехні
й обману, володарі вводять на Землі карантин і починають боротьбу з людьми, одержимими незрозумілою хворобою.
У філософському творі тканина фантастики і сьогоднішньої дійсності настільки тісно переплетена, що сприймається
як реальність і несе попередження людству.
110. Там на неведомых дорожках : междунар. сб. /
сост. М. Ю. Темнов. – Ужгород : Полиграфцентр “Лира”,
2016. – 368 с. – Текст рос. мовою.
У цьому збірнику знайде читання до душі читач будь-якого
віку і різних захоплень, особливо ті, кого приваблює таємничий і загадковий світ фентезі й фантастики.



111. Тростянский, Алексей Drozd. “Хроники” 10-го
сада, или Дикие дети : [роман] / А. Drozd Тростянский. –
Ужгород : Ґражда, 2016. – 560 с. : ил. – Текст рос. мовою.
Автор вирішив написати про металістів. Знаючи проблему
із середини і маючи досвід роботи над повістю, він наважився
на створення повноцінного роману, куди увійшло чимало історій і подій недалекого минулого. А минуле – це часточка
тебе самого, це твоє життя, й те, що залишилося позаду, таке
ж цінне, як і те, що ще чекає попереду.
Роман заторкує різні теми, серед яких музика, література,
релігія і, навіть, політика. Знайшлося тут місце і сьогоденню –
ужгородським металістам нового покоління, представникам
субкультурного руху, який пройшов непростий шлях формування й утвердження в суспільному житті.
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112. Фотул, Iван Андрійович. Дідусева школа : вір
ші для мол. та серед. шк. віку / І. А. Фотул ; мал. В. Дороша ; передм. Л. Піпаш. – Ужгород : Патент, 2016. – 104 с. :
іл.
У веселих і добрих віршах, повчальних історіях автор
закликає берегти і примножувати найцінніші людські та природні цінності: красу, любов, доброту, милосердя.
113. Часто, Петро. Що ти накоїв, Одіне? / П. Часто. – Ужгород : TIMPANI, 2016. – 244 с.
Автор, колишній ужгородський журналіст, а нині житель
США, продовжуючи свою журналістську працю, у цій книзі
звертається до свого читацького і життєвого досвіду, осмислюючи прочитане і пережите, намагаючись відповісти на запитання, які вочевидь, цікавлять багатьох: що відбувалося
з людським світом до нас? Що з ним відбуватиметься після
нас? Що ми могли змінити в ньому, а чого не змогли, і чому?
Зрештою, як співвідноситься людський мікрокосмос із макрокосмосом, із Всесвітом?
114. Часто, Петро. “…і всі давно змінилися адреси…” / П. Часто. – Ужгород, TIMPANI, 2016. – 288 с.
Як висловився автор, “книжка ця – редакторсько-газетяр
ський епістолярій з двох періодів життя і праці – українського
і американського”. Варто додати, що матеріали пов’язані з родоводом П. Часто – своєрідна драматична сага, в якій відоб
разилася історія України.
115. Чепелюк, Олеся. Не зрадь! : пам’яті Героїв Небесної Сотні : соц.-психолог. драма на 2 дії з прологом та
епілогом / О. Чепелюк ; вступ. слово В. Андрійця. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 44 с.
У контексті трагічних подій на Київському майдані 2014 р.
народилась соціально-психологічна п’єса на дві дії “Не
зрадь”.
Наскрізною ниткою протягом усього твору як до подій
Революції, так і під час них, проходить тема зради. Герої
п’єси – прості українці, які до Майдану живуть звичайним
життям, сповненим щоденними турботами та проблемами.
Вони, борючись за особисте щастя, вступають у міжусобне
протистояння і опиняються по різні боки барикад. П’єса присвячена пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Твором “Не зрадь!” молода хустянка порушує актуальні
проблеми, які турбують кожного українця сьогодні.
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116. Чорі, Юрій. Невгасна віра : (поетичеські за
рисовкы) / Ю. Чорі. – Ужгород : IBA, 2016. – 172 с. – Текст
русин. мовою.
Дана книжка – поетичний доробок автора русинською мовою. В основі замальовок – рідний русинський край, який у
минулому називався Підкарпатська Русь.
Окрім історичних подій у збірнику приділяється увага
різним аспектам народного життя: праця, розваги, сімейнопобутові традиції тощо.
117. Шелемба-Ференці, Магдалина. Сходило сонце любові : зб. поезій / М. Шелемба-Ференці. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2016. – 136 с.
Пропонована збірка поезій – це щира і відверта розмова з
читачем.
Зворушливі твори про красу отчого краю, про чисті людські стосунк и, про пам’ять, яка зігріває серце, допомагає долати життєві труднощі, знайде тут кожен шанувальник Слова.
Авторка звертається і до історичного минулого нашого
краю, з глибокою шаною пише про лицарів – Августина Волошина та Степана Клочурака, які віддали життя за нашу рідну
землю.



118. Шкробинець, Василь Михайлович. Чарівний
шепіт Тиси біля Хуста : [поезії] / В. М. Шкробинець. –
Ужгород : Ґражда, 2016. – 96 с.
З раннього дитинства автор пропонованого видання мав
нахил до музики, малювання, віршування. Гарний голос,
унікальний слух допомагали йому творити власну мелодію,
навіть не знаючи нотної грамоти. Вірші писав із 4 класу, ніколи їх не друкував. Писалися вони в школі, армії, на цілині, у
вузі різними мовами – українською, російською, англійською.
Писав так, як підказувало серце. Особливо активізувалася
його творчість у часи боротьби за незалежність України, коли
подружжя Шкробинців часто виступало на мітингах у багатьох куточках Закарпаття. Зараз, перебуваючи на пенсії, продовжує писати у хвилини натхнення. Уперше спробував винести свої вірші на суд громадськості у збірці “Пелюстки білого
нарциса”. Вірші цієї збірки написані у хвилини натхнення в
останні роки, коли він перебуває на заслуженому відпочинку.
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119. Bartha, Gusztáv. Jelenések : kilenc egyfelvonásos /
G. Bartha. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2016. –
95 o. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 247). – Текст угор. мовою.
Збірка п’єс поета, письменника, драматурга Густава Борти,
присвячена життєвим колізіям сьогодення. Автор – один з ініціаторів відомого літературного об’єднання ім. А. Йожефа.
120. Hájas, Csilla. A fele komoly : kisprózák / Cs. Há
jas. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2016. – 181 o. –
(Kárpátaljai Magyar Könyvek 243). – Текст угор. мовою.
Перша збірка малої прози молодої угорської письменниці
Закарпаття Чілли Гайош висвітлює різні аспекти життя її ровесників.
121. Lőrincz, P. Gabriella. Szürke : versek / P. G. Lő
rincz. – Ungvár ; Budapest : Intermix Kiadó, 2016. – 72 o. :
ill. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek 246). – Текст угор. мовою.
Збірка віршів угорської поетеси Закарпаття Габріели Леврінц, третя у творчому доробку авторки – роздуми над реаліями сьогодення, емоційним світом сучасної людини, пошуками внутрішньої рівноваги. Збірка оформлена графікою
ужгородського митця Яноша Рейті.

Фольклор
122. Офіцинський, Роман Андрійович. Народні
перекази Закарпаття : монографія / Р. А. Офіцинський ;
відп. ред. О. Реєнт. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 176 с.
У монографії розглянуто народні перекази Закарпаття під
кутом зору особливостей жанру, збирацької та публікаторської
діяльності на тлі конкретно-історичного часу, характерних
рис окремих сюжетних типів, їх інформативної та художньої
вартості. Народні перекази слугують вагомим історичним
джерелом, де відбито не стільки конкретні факти, а народну
свідомість, світорозуміння, стереотипи, оцінки, прагнення.
Найпотужніший ідейно-тематичний пласт закарпатських
старожитностей, як видно з переказів, абсолютно суперечить
усталеним у певних наукових колах і серед аматорів ілюзіям
про повільний сумирний хід отут, на Закарпатті, історичного
процесу, безконфліктний поміркований настрій, якусь виняткову заробітчансько-пацифістську ментальність закарпатських українців. Водночас вікторіальні чи інші діяння предків
не можуть затьмарити реалій сучасності. Це наше, але ми вже
інші, живемо за цінностями досконалішого відбору.
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Мовознавство.
Мови народів області
123. Бембило, Михайло. Словариць / М. Бембило. – Ужгород : Ґражда, 2016. – 96 с.
У пропонованому виданні автор наводить і пояснює окремі слова та вирази, які вживалися чи побутують ще й нині
в говірці Синевирської Поляни. В них віддзеркалює давня
історія села і краю, з них промовляють впливи та запози
чення з різних мов народів-сусідів чи й чужинців, з якими
довод илося ділити окраєць у різні періоди й епохи. Словник
фіксує загалом ту частину живорозмовних одиниць, яка видається характеристичною, несе в собі додаткову інформацію. При укладанні словника автор керувався бажанням охопити якомога більше живорозмовної лексики, яка переважно
не є літературною нормою, а якщо й зафіксована у словниках
літературної української мови, то все ж не охоплює усіх семантичних відтінків, які в наших околицях побутують донині.
124. Чорі, Юрій. Словарь русинського языка. Т. 5 :
С-Т-У-Ф-Х-Ц-Ч-Ш-Щ-Ю-Я / Ю. Чорі. – Ужгород, 2016. –
548 с. – Текст русин. мовою.
Словник містить понад 250 тисяч найуживаніших слів і
складається із п’яти томів. У цьому словнику зафіксовано і
протлумачено побутову, ділову, термінологічну, діалектну
лексику, іншомовні слова тощо.
Слова-лексеми проілюстровані прикладами, які в основ
ному придумані самим автором або почуті й записані з уст
жителів області, при цьому автор, як народознавець, надає
перевагу фольклору.



125. Чорі, Юрій. Фразеолоґізмы русинського язы
ка. Т. 4 : (додаток до 1-3-го томÿв) А-Я / Ю. Чорі. – Ужгород, 2016. – 136 с. – Текст русин. мовою.
Додатковий том вміщує матеріали з фразеології, які не
потрапили до двохтомного словника “Словарь русинського
языка” Ю. Чорі (2013).
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Релігія
126. Бедь, Віктор, (єп.) Коротка хронологія апостольського походження та розвитку української
автокефалії православної церкви : (до 95-річчя Соборного підтвердження відродж. УАПЦ) / В. Бедь ; Укр.
Автокефал. Православ. Церква, Карпат. Єпархія, Укр.
богослов. акад. Карпат. ун-ту. – Вид. друге, доповн. –
Ужгород, 2016. – 28 с.
Видання присвячене історії Української автокефальної
православної церкви.

Бібліографія
127. Василь Густі : бібліогр. покажч. : до 65-річчя
від дня народж. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ;
уклад. О. В. Шмайда ; передм. О. Ігнатович ; відп. за вип.
О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші,
2016. – 164 с. : іл. – (Серія “Культура краю в особах”).
Бібліографічний покажчик , що продовжує серію “Культура краю в особах” – виданий з нагоди 65-річчя від дня народження В. Густі, письменника, поета, драматурга, перекладача, активного учасника громадського та культурного життя
Закарпаття. Довідник найповніше подає бібліографію різних
граней творчості та діяльності цієї непересічної особистості.
Видання адресоване літературознавцям, викладачам та
студентам-філологам, вчителям, працівникам бібліотек та
інших культосвітніх установ, усім, хто вивчає літературу рідного краю, кого цікавить творчість одного з найактивніших
діячів сучасної культури Закарпаття – Василя Густі.
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128. Галина Малик: до 65-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида ; вступ. ст. Н. П. Марченко ;
вип. ред. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 202 с. : іл. – (Серія “Культура краю в особах”).
Бібліографічний покажчик “Галина Малик: до 65-річчя від
дня народження” продовжує серію “Культура краю в особах”.
Матеріали, що увійшли у покажчик – поки що найповніша
бібліографія творчого здобутку та публікацій, які стосуються
багатогранної літературної, громадської, видавничої та перекладацької діяльності лауреата премії ім. Лесі Українки, однієї з найвідоміших українських авторок численних творів для
дітей.
Видання адресоване бібліотечним працівникам, дослідникам літератури, журналістам, студентам, всім, хто шанує сам
і пропонує юним читачам твори Галини Малик.



129. Зимомря, Іван. Стихія творчого поступу : біобібліогр. покажч. Миколи Зимомрі / І. Зимомря, Руслана
Жовтані ; Дрогобиц. деж. пед. ун-т ім. І. Франка, Тернопіл. нац. ред. ун-т ім. В. Гнатюка, Ужгород. нац. у-нт, Ін-т
л-ри ім. Т. Шевченка НАН України. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2016. – 314 с.
Видання охоплює складові науково-педагогічного доробку
доктора філологічних наук, професора М. Зимомрі, академіка
АН Вищої школи України, члена Національної спілки письменників України.
Біобібліографічний покажчик укладений до 70-річчя від
дня народження вченого. Книжка містить назви праць, що
опубліковані упродовж 1959–2015 років. Вона розрахована на
вчителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться питаннями теорії літератури, порівняльного літературознавства,
перекладознавства, зарубіжної літератури, взаємодії національних літератур (українська, російська, польська, болгарська, словацька, німецька), краєзнавства, народознавства та
педагогіки вищої школи.
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130. Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2015 року : з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка. – Річник
ХІV / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ;
уклад. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2016. – 88 с. : іл.
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу
друковану продукцію, що протягом 2015 р. 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.
131. Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991–2015) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. нав. закл.
“Ужгород. нац. ун-т”, Наук. б-ка ; уклад. : О. Б. Бряник,
Н. С. Лехман, Л. О. Мельник, О. В. Хаван, О. З. Цуняк. –
Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. – 696 с. –
(До 70-річчя Ужгородського університету).
Бібліографічне видання узагальнює найвагоміші здобутки колективу Ужгородського національного університету за
25 років навчально-наукової діяльності.
Покажчик включає бібліографічну інформацію про книжки науково-педагогічних працівників, видані в Україні та за її
межами з 1991 до 2015 року.
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Буклети та малотиражні видання
132. Баяновська, Марія Романівна. Програма інтерактивних практичних занять з музичного мистецтва (5-7 класи загальноосвітніх
навчальних закладів м. Ужгорода) / М. Б. Баяновська ; Закарпат. ін-т
післядиплом. пед. освіти, Каф. суспіл.-гуманітар. та етико-естет. освіти,
Упр. освіти Ужгород. міськ. ради. – Ужгород, 2016. – 28 с.
133. Бібліотека: історія і сьогодення : (до 70-річчя відкриття Перечин. централ. район. б-ки) / Перечин. центр. район. б-ка ; уклад. Т. Г. Константинова ; відп. за вип. М. І. Кость. – Перечин, 2016. – 44 с. : іл.
134. Бібліотеки Закарпаття в дзеркалі статистики. Рік – 2015 / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; уклад.
Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2016. – 52 с. + табл.
135. Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації : матеріали обл. семінару-тренінгу, 30 берез. 2016 р. – Вип. 19 / Закарпат. обл.
універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; уклад. Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2016. – 80 с. – (Серія “Бібліоклас”).
136. Бурмек-Дюрі, М. М. Вікно в минулі роки = Фенстра андо прагі
берша / М. М. Бурмек-Дюрі, Л. Л. Дюрі. – [Б. м.], 2016. – 52 с.
137. Залишуся червоною калиною стояти... : педагог, нар. художниця, культурна діячка – Катерина Шелепець: до 105-річчя від дня народж. /
Великоберезнян. центр. район. б-ка ; матеріали підгот. : Т. В. Лазорець,
X. П. Гундертайло ; відп. за вил. О. Ю. Костенко. – Великий Березний,
2016. – 31 с.: іл.
138. Історія та сьогодення Свалявської ЦРБ / Сваляв. центр. район.
б-ка ; матеріал підгот. : Ж. В. Грабар, Я. І. Левч ; відп. за вип. М. Ю. Бітлянин. – Свалява, 2016. – 12 с. : іл.
139. Календар знаменних та пам’ятних дат Великоберезнянщини на 2017 рік : бібліогр. посіб. / Великоберезнян. центр. район. б-ка ;
уклад. : Т. В. Лазорець ; відп. за вип. О. Ю. Костенко. – Великий Березний,
2016. – 24 с. : іл.
140. Календар пам’ятних дат м. Мукачева на 2017 рік / Мукачів. міська центр. б-ка, Сектор краєзн. літ. ; уклад. Н. І. Станкович ; відп. за вип.
М. В. Хруник. – Мукачево, 2016. – 40 с.



141. Квітне сакура над Ужем : краєзн. розвідка / Закарпат. обл. б-ка
для дітей та юнацтва ; уклад. В. М. Чащина ; відп. за вип. В. Д. Чіка. –
Ужгород, 2016. – 28 с. : іл.
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142. Кушнір, Юрій. Як витрачати менше / Ю. Кушнір. – [Ужгород :
ФОП Сабов А. М., 2016?]. – 24 с.
143. Літературний Еверест України – 2015 : бібліогр. покажч.-дай
джест / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва ; уклад. : Л. Горай,
М. Незбайло ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2016. – 40 с. : іл.
144. Народний самодіяльний літературно-пісенний ансамбль
“Берегиня” : бібліогр. покажч. / Сваляв. центр. район. б-ка ; матеріал підгот. Я. І. Левч ; відп. за вип. М. Ю. Бітлянин. – Свалява, 2016.
145. Обслуговування користувачів у бібліотеках: складові успіху : обл. соціолог. дослідж. – Вип. 3 / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка
ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; уклад. В. Г. Лехцер ; відп. за вип.
О. А. Канюка. – Ужгород, 2016. – 16 с. – (Серія “Вивчаємо, щоб діяти”).
146. Організація бібліотечного простору: нове бачення : метод.
рек. поради. – Вип. 9 / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва, Наук.метод. від. ; уклад. : І. М. Хмара, О. М. Горкій, В. М. Чащина ; відп. за вип.
В. Д. Чіка. – Ужгород, 2016. – 28 с. – (Серія “Фаховий блокнот”).
147. Професійна компетентність колективу – запорука зростання
іміджу бібліотеки : матеріали обл. шк. кер., 5-6 жовт. 2016 р. [м. Іршава]. – Вип. 20 / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.метод. від. ; уклад. Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород,
2016. – 68 с. – (Серія “Бібліо-клас”).
148. Родзинки Марамороша : інформ. дайджест / Хуст. район. б-ка ;
відп. за вип. Ю. Крайникович. – Хуст, 2016. – 20 с.
149. Співачка сонячної віри : випереджув. бібліогр. довідка : (до
135-річчя М. Підгірянки) / Міжгір. район. б-ка ; уклад. Н. І. Бубич ; відп. за
вип. І. А. Антал. – Міжгір’я, 2016. – 8 с.
150. У нас в бібліотеках... : інформ. бюл. за матеріалами звітів публіч.
б-к Закарпаття за 2015 рік / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від. ; уклад. Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2016. – 60 с. : іл.
151. Я – князь гуцульський : метод.-бібліогр. матеріали до 60-річчя
від дня народж. Василя Кухти / матеріали підгот. Г. М. Зварич ; відп. за
вип. Г. В. Приймак. – Рахів, 2016. – 28 с. : іл.
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Видання, що продовжуються
152. Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія : Економіка : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл.
“Ужгород. нац. ун-т” ; редкол. : В. П. Мікловда [та ін.]. – Вип. 1 (47). Т. 2. –
Ужгород, 2016. – 276 с. – Титул паралел. укр. та англ. мовами.
153-154. Науковий вісник Ужгородськогог університету. – Серія : Хімія : зб. наук. праць. – / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл.
“Ужгород. нац. ун-т” ; редкол. : С. Ю. Чундак [та ін.]. – Ужгород, 2016.
Вип. 1 (35). – 92 с.;
Вип. 2 (36). – 88 с.
155. Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. – Вип. 3 : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини”
(Ужгород, 26-27 черв. 2015 р.) / Упр. культури Закарпат. ОДА, Закарпат.
музей нар. архітектури та побуту ; редкол. : Г. В. Андял [та ін.] ; відп. за
вип. Г. В. Андял. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. – 580 с.
156. Наукові записки Ужгородського університету. – Серія : Істо
рично-релігійні студії. – Вип. 5 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Наук.-дослід. центр іст.-реліг. студій “Логос” ; редкол. :
В. В. Кічера [та ін.]. – Ужгород, 2016. – 348 с. – Титул паралел. укр. та англ.
мовами.
157. Природа Карпат : наук. щорічник Карпат. біосфер. заповідника та Ін-ту екол. Карпат НАН України = Nature of the Carpathians: Annual
Scientific Journal of CBR and the Institute of Ecology of the Carpathians NAS
of Ukraine : наук. щоріч. зб. / Карпат. біосфер. заповідник, Ін-т екол. Карпат НАН України = Carpathian Biosphere Reserve, Institute of Ecology of the
Carpathians, National Academy of Sciences of Ukraine ; редкол. : Ф. Д. Гамор
[та ін.]. – [Хмельницький], 2016. – № 1. – 124 с.
158. Acta Academiae Beregsasiensis : наук. вісник. Т. XV = tudományos
folyóirat. XV. évfolyam / М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т
ім. Ф. Ракоці ІІ. = Ukrajna oktatási és tudományos minisztériuma, ІІ Rákóczi
Ferenc Kárpatáljai Magyar Főiskola ; голов. ред. І. Орос = főszerk. I. Orosz. –
Берегово-Ужгород = Beregszász ; Ungvár, 2016. – 232 о. – Текст угор. мовою.



159. Studia slovakistika. – Вип. 16 : Словацька мова і література
у дзеркалі перекладу = Slovenskýy jazyk a literatúra v zrkadle prekladu /
М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ;
редкол. : С. М. Пахомова  [та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2016. –
254 с. – Текст укр. та словац. мовою.
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Література з карпатознавства
та книги
закарпатських авторів,
що вийшли за межами області
160. Волощук, Микола. Рахівщини славні імена :
довід. персоналій Рахівщини / М. Волощук, Олена Масляник. – Львів : Тиса, 2016. – 136 с.
Уперше здійснено спробу систематизувати розрізнені
життєписи й упорядкувати книгу-довідник про знаних уродженців Рахівщини, які своїми діяннями прославили рідний
край. Академіки й професори, письменники й журналісти,
міністри й січовики, герої Небесної Сотні й господарники,
визнані й не визнані державами, зате не забуті громадою, –
кожен вписав славну сторінку в тисячолітню історію цього
самобутнього гірського куточка Закарпаття.
Книга-довідник цінна для краєзнавців, істориків, журналістів, для всіх, хто цікавиться минулим і сучасним рідного
краю.
161. Дурунда, Андрій. Чаша : новели, оповідання,
вірші / А. Дурунда. – К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. –
830 с.
У книзі автор пропонує твори в основі яких – життя з його
складнощами, трагедіями та радощами. Червоною ниткою
проходить у них любов до людини, до отчого краю і до Бога.
Кожному – бідному й багатому, скромному і пихатому –
належить випити свою Чашу, покірно несучи свій Хрест дорогою долі.
162. Кешеля, Дмитро. Родаки : роман-колаж / Д. Кешеля. – К. : Академія, 2016. – 384 с. — (Серія “Ім’я”).
Багато стихій, історій і почерків у цьому романі: екзотика
краю й унікальність покарбованих вітроломами доль, містичні сили світу, фатальності життя і відчайдушне чіпляння за
нього. А над усім – невблаганний час.
Герой роману – невгамовний і не по літах мудрий Митрик
із Небесі – села, де хата його родини. Для людей, з чиїми сходяться його стежки, він – збийвіч, збитошник і навіть кривдник. А насправді в нього – дивовижно витончена душа. Все
його цікавить, усе він вразливо бачить. І чинить так, як розуміє правду. І далеко не всім солодко від його правди.
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163. Кічера, Віктор = Кіčеrа, Viktor. Греко-католиць
ка Церква в Чехословаччині як соціальна інституція
(1918–1939) = Gréckokatolícka cirkev v Československu
ako sociálna inštitúcia (1918 – 1939) / В. Кічера = V. Кіčеrа;
Пряшів. ун-т в Пряшеві, Греко-катол. теолог. ф-т = Pre
šovská univerzita v Prešove, Gráckokatolícka teologická
fakulta. – Пряшів = Prešov, 2016. – 112 с.
Церква здавна намагалася дбати за бідних, сиріт, вдів, людей
похилого віку, намагаючись на практиці допомогти потребуючим. Проте Соціальна наука Церкви науково сформована лише
в кінці XIX – в першій половині XX ст., причиною появи якої
послужили “багатообіцяючі” політичні ідеології лібералізму,
соціалізму, комунізму та державний модернізм загалом. Саме
тому в даному дослідженні зроблена спроба вивчити соціальні аспекти діяльності Церкви в межах державного організму
Чехословаччини 1918–-1939 pp. й спільне державно-церковне
вирішення нагальних суспільних проблем.
164. Кузан, Василь. Сингулярність : поезії / В. Кузан. – К. : Укр. пріоритет, 2016. – 256 с.
Нескінченна емоційна густина і температура цих поезій дає
підставу уявляти стан Всесвіту у початковий момент Великого вибуху. Щось має статися неодмінно, але що? Часопростір
стає химерним і непередбачуваним, таким, що не припускає
фізичної інтерпретації. Таким, що через нього неможливо
продовжити до нескінченності лінію – незриму межу буття і
небуття. Чи лінію іншого, недосяжного нашому тривимірному розумінню, але такого невмирущого буття. Іншого Буття.
Є речі, які просто неможливо виміряти нічим.



165. Кухта, Василь. Страсті за голубою трояндою :
поезії / В. Кухта ; післямова В. Герасимюка. – Львів : ЛігаПрес, 2016. – 120 с.
Контрабандою справжнього слова назвав поетичну творчість Василя Кухти (після прочитання збірки Пава повстання,
2005) велет українського духу І. Дзюба. Поезія В. Кухти виражено архетипна, і це її найвища якість... Своїм корінням вона
сягає не лише в трипільські, язичницькі, княжі, санскритські часи, але й у древню Атлантиду і Гіперборею. Звідти її
таємнича непізнана сила, космічна стихійність і особлива
музика мови... – дискурс про книгу Deus ex machina (2015)
іншого відомого критика П. Сороки. Високо оцінив нову
книгу і автор післямови поет, лауреат Шевченківської премії
В. Герасим’юк.
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166. Любка, Андрій. Кімната для печалі / А. Любка. –
Чернівці : Книги – XXI ; Meridian Czernowitz, 2016. – 192 с.
Нова збірка сюжетно не пов’язаних між собою оповідань
Андрія Любки, які, однак, можна вважати й романом, якщо
прийняти тезу, що головним героєм цього роману є самотність. Покинуті, ревниві, зовсім юні й поглин уті спогадами
про вже прожите життя – усі ці люди на межі відчаю знаходять власне місце для плекання туги, кімнату для печалі, захисну мушлю. Знаходять, бо знають: саме самотність – найприродніший стан людини.
167. Падяк, Валерій. Нарис історії карпаторусинської літератури / В. Падяк. – Торонто : Каф. україно
знав. студій Торонт. ун-ту, 2016. – 242 с + ХVI с. : кольор. іл.
Пропонована книга вводить у літературознавство поняття
“карпаторусинська література” – спільне для всіх частин карпаторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до
відновлення єдиного історичного, мовного, культурного та
літературного простору.
Впродовж віків становлення та розвиток літератури карпаторусинів сприяли збереженню цього східнослов’янського
етносу на етнічній карті Центральної Европи – і всупереч
роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в умовах заборони в епоху тоталітаризму національності
“русин”.
168. Переслідувані за Правду : укр. греко-католики
в умовах тоталітар. режимів XX ст. / автор ідеї : О. Ґуд
зяк ; передм. Б. Ґудзяк ; упоряд. : Л. Губич, С. Гуркіна. –
Львів : Вид-во Укр. католиц. ун-ту, 2016. – 176 с. : іл.
Альбом через світлини, документи, спогади, уривки зі
свідчень очевидців розкриває трагічну, але водночас героїчну
історію українських греко-католиків у XX ст. Це книга про
людей, які у важких історичних обставинах залишилися вір
ними Церкві і своїм життям спричинилися до її збереження
та відродження. Цим виданням Інститут історії
Церкви УКУ запрошує до глибшого пізнання історії Греко-Католицької Церкви та життєвої долі
окремих її членів, віддаючи шану всім тим, хто
щедро ділився з Інститутом своїми свідченнями
(інтерв’ю), спогадами, ілюстраціями, документами, музейними експонатами.
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169. Сирохман, Михайло. Дерев’яні церкви та дзвіниці Закарпаття = Drevene cerkvi a zvonice Zakarpatia =
Wooden churches and bell towers of Transcarpathia /
М. Сирохман ; світлини : М. Сирохман, О. Крушинська,
Ф. Заплетал. – [Prešov : Petra], 2016. – 188 с. – Текст передм. паралел. укр., словац. та англ. мовами.
У новій книжці дослідника закарпатської сакральної архітектури М. Сирохмана представлено всі нині існуючі дерев’яні
церкви краю, а також дзвіниці, яким зазвичай приділяється
мало уваги. Вперше такий масив зображень подано у кольорі, причому окрім сучасних світлин використано і фотографії з
експедицій автора 1970-х–1990-х років. Особливу вагу це має
для тих церков, які сьогодні спотворено переробками і вкрито
бляхою. Давніші та сучасні світлини свідомо подаються поруч,
щоб показати як несмак і невігластво знищують безцінну культурну спадщину. Видання також містить нові дані про церкви
та їх будівничих, виявлені в архівах.



170. Срібний мольберт – 2016 : кат. конкурсу : Ужгород 18-22 жовт. 2016 р. / автори ідеї і керівники проекту :
Р. Бровді, Н. Бровді ; ред. В. Дідик ; вступ. слово Р. Бровді. – К. : Фамільна друкарня huss , 2016. – 304 с. : іл.
Ілюстроване видання присвячене Всеукраїнському студентському конкурсу з живопису “Срібний мольберт”, що
відбувся в Ужгороді 18-22 жовтня 2016 року. Містить довідкову інформацію та детальний фотозвіт про перебіг конкурсу,
відомості про склад журі й 44 учасників-конкурсантів. У каталозі вміщено фоторепродукції усіх творчих робіт, які учасники виконували в межах трьох конкурсних етапів: “Міський
пейзаж”, “Пейзаж”, “Портрет”.
Книга адресована студентам і викладачам спеціалізованих
художніх навчальних закладів, мистецтвознавцям, усім поціновувачам сучасного українського живопису.



171. Стефанюк, Iрина. Ти хочеш яблуко? / І. Стефанюк. – Львів : Апріорі, 2016. – 160 с.
Він і вона... Світ емоцій її очима. Зародження і розвиток
почуттів... Історія кохання у кожного своя і неповторна, а цінності – незмінні у всіх. Як утримати та зберегти стосунки?
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172. Ясіня : жива легенда Карпат : [книга-фотоаль
бом] / ідеї, адміністрування та фот. Е. Зелінський. – Вид.
друге, доповн. – Мукачево : Видав. студія “ZORIANa” ;
Дрогобич : Коло, 2016. – 168 с. : іл
Пропоноване видання висвітлює минуле та сьогодення од
ного з найбільших карпатських селищ, колишньої столиці
Гуцульської республіки – Ясіня. Читач відкриє для себе славні сторінки історії легендарного краю поруч з Говерлою та
Піп-Іваном, стежками яких мандрували опришки; пізнає відроджені традиції гуцулів; насолодиться унікальними фото
репортажами про свято Різдва Христового, Водохреща та
Великодня; фестивалі “Довбушева юшка” та “Велика гуцульська коляда”, побачить унікальні фото переможців конкурсів
вівчарів, колядників, косарів, вусачів, бородачів; побуває на
полонині та гуцульському весіллі. Книга є цінним внеском в
краєзнавчу спадщину Закарпаття та України.
173. Dynamické procesy v súčasnej slavistike :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
3.-4. novembra 2016: pri príležitosti 80. narodenín doc.
PhDr. Vasiľa Jabura, CSc, a 20. výročia založenia lektorátu
bulharského jazyka na PU / Prešovská univerzita v Prešove;
vedecká redaktorka J. Dudašová ; editorka K. Koporová. –
Prešov : Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2016. – 362 s. –
(ACTA UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS. Slavistický zborník
20). – Текст русин. та словац. мовами.
До видання уміщено матеріали міжнародної наукової конференції “Динамічні процеси у сучасній славістиці”, яка відбулася у Пряшеві (Словаччина) 3-4 листопада 2016 р.
Доповіді оголошено на двох пленарних засіданнях – у
секціях русиністики та болгаристики. У конференції брали
участь науковці Словаччини, Польщі, Сербії, Китаю та США,
у т. ч. представлено публікації науковців із Закарпаття.
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174. K výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov : teoretické
a metodologické otázky : zbornik príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie Metodologické a koncepčné otázky
výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov v stredovýchodnej
Európe. Stará Lesná 6.-7. novembra 2014 / eds. : M. Gajdoš,
S. Konečný, M. Lukáč ; Technická univerzita v Košiciach ;
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV –
Spoločenskovedný ústav, Košice. – Košice, 2016. – 150 s. :
il. – Текст словац. та укр. мовами.
Видання представляє виступи науковців, які прозвучали
на міжнародній науковій конференції на тему “Методологічні та концепційні питання дослідження русинів та українців
Центрально-Східної Європи”, яка відбулася 6-7 листопада
2014 р. в Конгресовому центрі Словацької академії наук “Академія” в с. Стара Лесна у Високих Татрах.
175. Magocsi, Paul Robert. Chrbtom k horám : dejiny
Karpatskej Rusi a karpatských Rusínov / P. R. Magocsi ;
preklad E. Eddy. – Prešov : Universum, 2016. – 596 s. : il. +
mapy.
Наукове видання, що адресується найширшому колу читачів, охоплює історичні події у Карпатському регіоні з часу
ранньої історії й до сучасності.
Матеріал зосереджено у 30 розділах; у хронологічній послідовності він розкриває історію карпатських русинів – аборигенів Східних Карпат.



175a. Sholtes, Bandu. Остров Sziget, или Труселя
Iggy Попа : полуфестив. роман / B. Sholtes [Андрей Пет
рович Шолтес]. – К. : Люта справа, 2016. – 344 с. – Текст
рос. мовою.
Чому в мозку гинуть клітини, відповідальні за Rock’N’Roll?
Що написано на футболці Червоної Шапочки? Як правильно
вимовляти слова “князь негідників”? Для кого Гітлер виконує пісню I Just Called Те Say I Love You? Чи може екстрасенс
вдень з відкритими очима знайти коноплю у себе вдома? Чого
не варто робити з голими німцями на фестивалі Sziget? Кого
возить Будда на своєму Harley-Davidson? Як можна заробити
гроші на солдатській любові? Хто користується труселя Iggy
Попа в гастрономі № 12? Як звати наречену Римського папи?
Чим закінчилася битва між Ozzy Osbourne-ом та Леніном? Як
виглядають угорські ангели? На всі ці та безліч інших запитань ви отримаєте чесні відповіді в романі “Острів Sziget або
Труселя Iggy Попа.
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176. Sholtes, Banдu. Фрики Европы, или Экспеди
ция за вином : [полудорож. роман] / B. Sholtes [Андрей
Петрович Шолтес]. – Харьков : Фолио, 2016. – 208 с. ;
іл. – Текст рос. мовою.
Шукати в Google маршрут поїздки. Перетворитися на клошара у Франції. Пити вино з фриками. Ночувати під місяцем.
Втекти до Швейцарії. Кататися на катері. Заблукати в Цю
ріху.
З ким не траплялося в дорозі чогось подібного?
Але це не путівник, це лише кілька штрихів з другої книги
Шолтеса. З книги, в якій немає вимислу. Частково цей напівдорожній роман – “інструкція з виживання” для тих, хто подорожує по Європі. А крім того – це спроба дослідження божевільних персонажів, які зустрічаються на Заході. Там вони
теж є – не думайте, що тільки у нас.
Але ще це книга про взаємозв’язки, які з’являються в твоєму житті. Взаємозв’язки між речами, які, здавалося б, взагалі
ніяк не стикаються.
Книга чесна, місцями навіть занадто. Типу coming-out з
вкрапленнями внутрішніх, не завжди симпатичних, нашарувань.
176a. Studium Carpato-Ruthenorum 2016 : штудії з
карпаторусиністікы 8 / Пряшівска універзіта в Пряшові,
Центер языків і култур народностных меншын, Інштітут
русиньского языка і културы ; зоставителька К. Копорова. – Пряшів, 2016. – 148 с. – Текст русин. та словац. 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 займається
проблемами історії та культури, мови та літератури карпатських русинів. Пропонований збірник складається з доповідей
та повідомлень з семінарів, проведених у 2016 році.
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Видання 2015 року,
що надійшли до бібліотеки
із запізненням
177. Барна-Розкута, Анна. Бранці чужої долі : поема / А. БарнаРозкута. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 52 с.
178. Білаш, Олександр. Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо релігійних споруд або святинь : монографія / О. Білаш (архім. Євфросин) ; передм. Є. Л. Стрельцова. – Ужгород : Вид-во
Олександри Гаркуші, 2015. – 212 с.
179. Бугір, Мирослав. Обраний : роман / М. Бугір. – Ужгород : Карпати, 2015. – 376 с.
180-181. Вісник Закарпатського художнього інституту : зб. наук.
праць / М-во освіти і науки України, Закарпат. худ. ін-т ; редкол. : І. Небесник [та ін.]. – Ужгород, 2015.
Вип. 6. – 154 с. : іл.
Вип 7. – 274 с. : іл.
182. Вук Лятар. Зевок природи / Вук Лятар. – Ужгород, 2015. – 24 с. –
Текст рос. мовою.
183. Гайдук, Василь. Український реквієм / В. Гайдук ; передм.
Л. Дичко. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 280 с. + ноти.
184. Грабовський, Віктор. Привороття, або Блаженні пригоди
злісного невдахи / В. Грабовський. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 620 с. :
іл.
185. Грабовський, Віктор. Ти – моє дзеркало : роман / В. Грабовський ; передм. Л. Сироти. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 286 с.
186. Густі, Василь. Закарпатська валюта : [поезії] / В. Густі. – Ужгород : ІВА, 2015. – 64 с.
187. Дочинець, Мирослав. Карби і скарби : посвіт карпат. світу /
М. Дочинець. – Харків : Кн. клуб “Клуб Сімейного дозвілля”, 2015. – 288 с.
188. Дочинець, Мирослав. Книга надиху : уроки світу, Неба і людей /
М. Дочинець. – Мукачево : Карпат. вежа, 2015. – 246 с.



189. Жабляк, Марія. Образотворче мистецтво : 7 клас : мій конспект / М. Жабляк, Лариса Папіш, Михайло Шутка ; Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Ужгород : Карпати, 2015. – 264 с. : іл.
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190. Інструментарій розвитку пріоритетних видів економічної діяльності в регіоні : монографія / Нац. акад. наук України, М-во освіти
і науки України, Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманітар. дослідж.
НАН України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т” ; за ред. В. П. Мікловди [та ін.]. –
Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2015. – 314 с.
191. Кирилюк, Ігор Вікторович. Злочини у сфері охорони здоров’я:
детермінізація та запобігання / І. В. Кирилюк ; М-во внутрішніх справ
України, Держ. НДІ МВС України. – Ужгород : ІВА, 2015. – 272 с.
192. Коваль, Роман. “Подєбрадський полк” Армії УНР : до історії
Укр. січових стрільців, Богданівського та Гордієнківського полків військ
Централ. Ради, 1-ї Сірої, 1-ї Запорозької, 2-ї Волинської, 3-ї Залізної,
4-ї Київської, 5-ї Херсонської та 1-ї Кулеметної дивізій Армії УНР, Галицької армії, Вільного козацтва, повстансько-партизанського руху, Запорозь
кої Січі Юхима Божка, Окремого чорноморського коша військ Директорії,
ЛУН, УВО, ОУН, Карпатської Січі та дивізії “Галичина”. Кн. 1 / Р. Коваль,
Віктор Моренець ; Б-ка Іст. клубу “Холодний Яр”. – К. : Іст. клуб “Холодний
Яр” ; “Укр. пріоритет”, 2015. – 376 с. – (Серія “Видатні українці”. – Кн. 5).
193. Козаченко, Ю. В. Квазібанахові простори випадкових величин : монографія / Ю. В. Козаченко, Ю. Ю. Млавець, О. М. Моклячук ; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Нац. техн. ун-т України “КПІ”, ДВНЗ “Ужгород.
нац. ун-т”. – Ужгород : Карпати, 2015. – 212 с.
194. Королевське Євангеліє 1401 року : дослідж. і матеріали до факсиміл. вид. / кер. проекту, упоряд. О. І. Сопко (Долгош) ; редкол. О. І. Сопко
(Долгош), В. В. Німчук [та ін.]. – Факс. вид. – Ужгород : Ґражда, 2015. – Паг.
відсутня.
195. Культура і мистецтво Тячівщини : історія і сьогодення / авт. ідеї
та проекту В. А. Гудак. – Ужгород : Патент, 2015. – 216 с. : іл.
196. Кухта, Василь. Іти й не озиратися / В. Кухта. – Львів : Ліга-Прес,
2015. – 88 с.
197. Кушнір, Юрій. Персональні фінанси : посібник / Ю. Кушнір. –
3-тє вид., перероб. і розшир. – Ужгород : Карпати, 2015. – 144 с.
198. Ладижець, Володимир. Ой, болить у мене зуб… : вибрані вірші / В. Ладижець ; худож. оформл. О. Ладижець. – Ужгород : Карпати,
2015. – 128 с. : іл.
199. Народний владика Іван Маргітич : матеріали наук.-практ. конф.
“10 років без владики Івана Маргітича: на перехресті віків” (Рахів-Ужгород,
5-6 верес. 2013 р.) / за ред. О. Масляника. – Львів : Тиса, 2015. – 192 с. –
(Бібліотека журналу “Ґражда”).
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200-201. Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія :
Математика і інформатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ.
навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т” ; редкол. : В. В. Маринець [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Титул паралел. англ. мовою.
Вип. № 1 (26). – 185 с.
Вип. № 2 (27). – 178 с.
202. Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. –
Вип. ХІХ–ХV / редкол. : Й. В. Кобаль [та ін.]. – Ужгород : ІВА, 2015. – 258 с.
203. Наукові записки богословсько-історичного науково-дослід
ного центру імені архімандрита Василія (Проніна). – № 4 / Укр. православ. церква, Мукач. православ. єпархія ; редкол. : Феодор (Мамасуєв) [та
ін]. – Ужгород : Карпати, 2015. – 692 с.
204. Пітюлич, Михайло Миколайович. Гірські території українських Карпат : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія /
М. М. Пітюлич ; Нац. акад. наук України, ДУ “Ін-т регіональних дослідж.
ім. М. І. Долішнього”. – Львів ; [Ужгород : Ґражда], 2015. – 320 с.
205. Поп, Дмитро. Мала історична енциклопедія Подкарпатської
Русі / Д. Поп ; Русин. наук.-освіт. т-во, Ruský klub 1923. – Ужгород, 2015. –
250 с.
206. Попенко, Микола. Хорові вокальні твори. Т. ІІІ / М. Попенко ;
передм. В. Кобаля. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 442 с. + ноти.
207. Попенко, Микола. Чарівний віночок / М. Попенко, Василь Габорець. – Ужгород : ІВА, 2015. – 220 с.+ ноти.
208. Рогаль, Микола. Папір & метал [Образотворчий матеріал] :
[каталог] / М. Рогаль ; вступ. слово М. Сирохмана. – Ужгород : Вид-во
Олександри Гаркуші, 2015. – Буклет.
209. Розман, Анна. Білий янгол : поезії / А. Розман ; передм. В. Густі. – Ужгород : ІВА, 2015. – 152 с.
210. Русанюк, Андрій. Лист для Джульєти / А. Русанюк. – Ужгород :
Ґражда, 2015. – 64 с. : іл.
211. Русская культура Закарпатья : альманах. – Вып. 8 / сост.
В. Н. Салтыков. – Ужгород, 2015. – 325 с. : ил. – Текст рос. мовою.



212. Сорока, Ольга = Сорока, Олга. Українсько-болгарський роз
мовник : фрази. слова. коментарі = Разговорник украинско-българ
ски : фрази. думи. коментари / О. Сорока, Богдан Сокіл, Ольга Албул =
Богдан Сокил, Олга Албул. – Ужгород : IBA, 2015. – 217 с. – Текст укр. та
болгар. мовами.
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213. Стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020
року / Закарпат. облрада, Закарпат. облдержадмін. – Ужгород, [2015?]. –
28 с. : кольор. іл.
214. Сучасні проблеми порівняльного правознавства : зб. наук.
праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Ужгород.
нац. ун-т, Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публіч. права та міжнар. права, Укр.
амоц. порівнял. права. – К. ; Ужгород : Говерла, 2015. – 216 с.
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К53 Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2016 року [Текст] :
з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Ф. Потушняка. – Річник ХV / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. М. Канюка. – Ужгород : Видво В. Падяка, 2017. – 80 с. : іл.
ІSBN 978-966-387-112-7

Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану
продукцію, що протягом 2016 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний
опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки кни
жки.
Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника видань
до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як центральної книгозбірні
регіону.
Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в
Україні, представників органів державної влади та управління, керівників
бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторів
книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.
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