Majdan. Drugie narodziny narodu
Przemysław Waingertner, Rafał Kowalczyk
Майдан. Второе рождение нации
Пшемыслав Вайгертнер, Рафал Ковальчик и другие ...
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Книга, запропонована читачеві, є особливим
елементом на внутрішньому ринку. Підготовлена
міжнародною командою авторів - двома польськими
істориками з Лодзинського університету та
українським вченим зі Східноєвропейського
національного університету в Луцьку. Вона
побудована з трьох частин: розповіді про бурхливу
історію України та українців від найдавніших часів
до сьогодення, особисті розповіді про драматичні
події з рубежу 2013 і 2014 рр. на Майдані
Незалежності в Києві та Євромайдані у Львові, а
також всеосяжний розділ альбому, що містить ще не
опубліковані фотографії з Києва, Львова та Луцька,
що ілюструють історію українського повстання 2014
року.
Унікальність видавництва полягає не тільки в
незвичайному поєднанні в ній наукового оповідання,
письмових спогадах і вихідних свідоцтвах
іконографічного характеру, але й з намірами,
заявленими і реалізованими авторами - поширювати
знання про історію українців у Польщі, розуміти їх
ментальності, національних міфів і цивілізаційних
прагнень, а також підкреслити спільність політичних
цілей Республіки Польща та України в регіоні та
Європі.
Herbil I. Studii de dialectologie și toponimie ucraineană
din România. — Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință;
București: Editura RCR Editorial, 2018. — 374 p.
Книжка Івана Гербіля «Студії з української
діалектології та топоніміки в Румунії» є вислідом
кільканадцятирічної авторової роботи в цих ділянках.
Вона поділена на дві нерівні обсягом основні
частини: «Діалектологія» (с. 13-219) і «Топоніміка
місцевостей Вишня Рівня, Кричунів і Луг над
Тисою», (с. 221-327); крім того, до її структури
входять «Упровід» (с. 5-12), «Висновки» (с. 329-349),
«Список скорочень і абревіатур» (с. 351-353),
«Список бібліографічних скорочень» (с. 354) і
«Бібліографія» (с. 355-372).
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Проза поета. Романи та оповідання
Автор : Валерій Брюсов
Валерій Брюсов (1873-1924), один з найзначніших
особистостей російської літератури початку 20 ст. І
один з визнаних організаторів і лідерів російської
символіки, увійшов до історії російської літератури
не тільки як поета, а й як прозаїка, драматурга.
літературознавець, теоретик віршування, дослідник у
галузі літератури та історії. Відомий і виступаючий
на багатьох іноземних мовах, Брюсов багато років
працював у галузі літературних перекладів,
залишивши в спадщину російські інтерпретації
творів, таких як Віргіліус Енейда, Божественна
комедія Данте, Фауст Гете, а також іншими віршами і
прозою Байрона, Едгара По, Еміля Верхаерена,
Моріса Метерлінка, Віктора Гюго, Вердаїна.
Особливе місце займають переклади зі скарбів
вірменської поезії, латвійської та фінської.
Михайло Гафія Трайста.
Між коханням і смертю. Повісті.
Видавництво: Бухарест: RCR EDITORIAL.
Рік видання: 2016
Об’єм: 528 с.
Михайло Гафія Трайста - лауреат премії Спілки
письменників України.
Премійована збірка «Між коханням і смертю»
складається з шести повістей, які є панорамним
полотном, що претендує на справжню марамороську
caгy з багатогранним дзеркалом (мальовничим і
заразом таємничим), що відображає події (найчастіше
трагічні, але й трагікомічні, герої яких змальовані
вправною рукою письменника і його природною,
«соковитою» мовою), історії, що розгорнулись на
протязі десятиліть у сільському середовищі, яке —
своїми легендами, традиціями, міфологією, звичаями,
фольклором — дало письменникові можливість
створити характерну атмосферу і цілий ряд героїв

MYHAILO KOŢIUBYNSKYI
INTERMEZZO
Traducere din limba ucrainean
ă, postfaţă şi note de Cuvânt înainte de
Dan Ioan MARTA
МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ
INTERMEZZO
Переклад з української мови
Передмова Дана Іоана МАРТА
Будинок науки Клуж-Напока, 2018 рік
Ви можете трохи поміркувати про обсяг образів, які
вимірює і порівнює Михайло Коцюбинський, ви
будите приємно здивованими оригінальністю опису
ілюстрацій або взаємозв'язком між людською
природою і зовнішнім виглядом людини. Життя і
ідеальні принципи у формуванні свідомості.
Чутливість і інтелект. Ось де стихійний потік у
своєму літературному тексті і, можливо, більше того:
під начебто зарезервованим одкровенням є спосіб
перекласти банальний в цікавий. Михайло
Коцюбинський стає моделлю, вкладеною з усіма
закликами до розблокування пам'яті і може
вважатися зразковою цінністю в просторі української
літератури, в людському стані.

