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— 117, [2] с. — Бібліогр. в кінці ст. 
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табл. — Бібліогр.: с. 291–323. 

16. А687333 
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Закарпат. обл., Україна / Упр. освіти і науки Закарпат. облдержадмін. [та ін.] ; [за ред. Ю. В. Герцова]. 

— Ужгород : Ліра, 2009. — 489 с. : табл. 
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К. : Києво-Могилян. акад., 2010. — 363 с. : іл., табл. — (Проект INTAS ”Мовна політика в Україні: 
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Грищук В. К., Шипка Н. П. ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л. : ЛьвДУВС, 2008. — 407 с. : іл., табл. 
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Пути реализации конституционного права на изучение армянского языка в системе 
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Без мови – немає нації / [упоряд.: Л. Голота, Є. Букет]. — К. : Укр. пріоритет, 2011. — 110, [2] с. — 
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[2006]. — 67, [1] с. : портр. 

30. А677322 

Гей, Василь. 
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208 с. : іл. — Бібліогр.: с. 200–207. 
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Україна багатоетнічна = Multiethnic Ukraine / Держ. ком. України у справах національностей та релігій 

; [упоряд. Саган О. Н., Пилипенко Т. І.]. — К. : Світ знань, 2008. — 155 с. : іл. 
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Українка, Леся. 
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Шевченко, Тарас Григорович. 

Кобзар = Cobzarul / Тарас Шевченко ; [пер. рум. І. Козмея]. — Чернівці : Букрек, 2011. — 335 с. : іл. 
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