БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Мови та культури
народів Європи

Віртуальна виставка

Неповторна своєрідність кожної країни пов'язана з національною
мовою, традиціями, історією, а також з економічним, політичним
устроєм.
Культура – це життєва сила суспільства: історія, традиції, мистецтво,

самобутність народу.
Громадянин стає членом суспільства в міру засвоєння знань, мови,
цінностей, норм, звичаїв, традицій свого народу, своєї соціальної групи і
всього людства.
Культура – це засіб вираження творчості, формування індивідуальної
самобутності та зміцнення відчуття себе в суспільстві. Культурний
досвід – це можливості для дозвілля, розваг, навчання й обміну
досвідом з іншими. Музеї, театри, виставки, концерти, кіно – все це
об’єднує людей.

Культура

–

основа

для

мирного

життя.

Адже вона вчить бути толерантними і розуміти один одного через
мистецтво, навіть тоді, коли ми говоримо різними мовами. На прикладі
культури можна побачити якість та рівень життя цілої країни.
Об’єднуючи людей, культурні заходи, такі як фестивалі чи виставки,
створюють соціальну солідарність і згуртованість, сприяють соціальній
інтеграції, розширенню можливостей громад. А також зміцнюють
гордість за свою країну.

Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] /
А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. – Вінниця : Нова кн., 2005. – 463 с.

Підручник з лінгвокраїнознавства англомовних регіонів
складається з 14 розділів, кожний з яких присвячується
окремій країні (Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія та
Республіка Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія,
острів Мен) або їх окремим адміністративним одиницям (Гаваї,
Аляска, Тасманія). Пропонує свіжий погляд на різні аспекти
життя цих країн і наводить багато фактів з різних аспектів
духовної та матеріальної культури англомовних націй.

Словник містить більше 10 тис. даних і сотні
ілюстрацій: відомі і невідомі історичні дані, традиції,
фольклор, легенди, колискові, свята, музична
творчість, національні страви і громадські установки.
Чудова допомога для культурологічних курсів.

Oxford Guide to British and American Culture : for Learners of English / ed. Jonathan Crowther ; assistant ed.
Kathryn Kavanagh. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001. – 599, [2] p.

Джонсон, Л. Що іноземці мають знати про Америку від A до Z : Як розуміти божевільну американську
культуру, людей, уряд, бізнес, мову і чимало іншого / Ленс Джонсон ; [пер. з англ. Є. Мякої]. – Київ : Основи,
2015. – 481 с. : іл.

Книга змальовує цілісну й відверту картину Америки та її
народу для іноземців, які лише виграють від того, що
краще знатимуть цю країну. Той, хто належним чином
проінформований, справляє позитивне враження на
своїх американських колег. Зрештою знання історії і
культури сприятиме особистому успіху в справах з
американцями – наприклад, у просуванні по службі,
навчанні, міжособистісних стосунках.

Довідник містить інформацію про інституції,
вірування, історію, культурні традиції і сучасне життя
в британському суспільстві.
Для тих, хто вивчає англійську мову як іноземну.

O'Driscoll, J. Britain : [the country and its people: an introduction for learners of English] / James O'Driscoll. – revised
and updated. – Oxford ; [New York] : Oxford University Press, 2009. – 234 p. : col. ill.

Тенсон, И. А. Habits and Ways in Great Britain and the United States : пособие для чтения на англ. яз.
/ И. А. Тенсон, Г. А. Войтова. – М. : Междунар. отношения, 1978. – 214 с. : ил.

Посібник носить країнознавчий характер. Він
знайомить читача з деякими найбільш характерними
сторонами життя, звичаями і традиціями Англії і США.
Тексти оригінальні, різноманітні за мовою і стилем.
Коментар містить пояснення різного виду труднощів.
Книга містить ілюстрації.

У посібнику зібрано цікавий матеріал про життя,
побут, звичаї, свята і традиції народів Англії,
Шотландії, Північної Ірландії та Уельса. Читачі
дізнаються
також
про
систему
освіти
у
Великобританії, молодіжні організації, спорт тощо.
Ліндер, Е. Р. Чи знаєте ви? / Е. Р. Ліндер, Л. К. Маслова, Р. І. Циба. – Київ : Рад. шк. , 1980. – 152 с. : іл.

Ukraine, my Ukraine! : [зб. текстів] : [навч. посіб.] / [уклад. С. В. Гапонова]. – Київ : Знання, 2008. – 336 с.

Збірник включає тематично пов'язані тексти про
Україну з оригінальних англомовних видань, а
також вправи для контролю розуміння змісту
текстів, контрольні запитання до кожної теми та
тематичні словники.

Даний посібник розрахований на аудиторну та самостійну
роботу
студентів
факультетів
англійської
мови,
університетів, коледжів та ліцеїв; для всіх, хто вивчає
англійську мову, готується до складання тестів, іспитів
TOEFL, IELTS, TOEIC та інших міжнародних стандартів.
Сучасні аутентичні матеріали висвітлюють основні аспекти
діяльності англомовних суспільств та України.
Антонюк, Н. М. Англомовні країни та Україна. Любов та шлюб (сім'я). Освіта. Мистецтво : теми для
розв. мовлення та підготов. до тестів, міжнар. іспитів / Н. М. Антонюк, К. К. Краснолуцький. – 2-ге вид. –
Вінниця : [Нова кн.], 2004. – 269 с. : мал.

Palii, A. Kurzer Kurs der Geschichte der Ukraine : neue ausgabe / Alexandr Palii. – Kiew : Samit-Buch, 2018. – 464 s. :
farb. Phot.

У книзі коротко викладено
історію
України
від
найдавніших
часів
до
наших
днів.
Вичерпно
представлені найважливіші
події в історії України. Це
саме
спроба
пояснити
історію з точки зору
українців.
Тут
подана
інформація, яка є визнаною
енциклопедіями, і є лише
кілька авторських новацій.
Дана книга видана сімома
мовами, крім німецької і
французької,
є
ще
українською, англійською,
російською, китайською та
арабською мовами.
Paliy, A. Exposé sur I'histoire de I'Ukraine. Brève histoire de I'Ukraine / Aleksandr Paliy. – 3-e éd. – Kyiv : Samitknyga, 2018. – 464 p.

Tatsachen über Deutschland : [довідник]. – Frankfurt am Main : Societäts-Verlag, 2008. – 192, [2] s. : Il.,
Farbfotogr.

«Факти про Німеччину» – довідник, що містить
актуальну та достовірну інформацію про
Німеччину. В одинадцяти розділах надано
інформацію про відомих письменників та авторів з
усіх аспектів сучасного життя в Німеччині – від
політики до економіки і до культури.

Посібник з лінгвокраїнознавства містить такі теми:
німецька мова, історія, географія, адміністративний поділ,
міста, економіка, державний устрій, культура, література і
освіта Федеративної Республіки Німеччина. Досить повно
розкриваються перелічені теми в розділах інших
німецькомовних країн: Австрії, Швейцарії, Люксембургу,
Ліхтенштейну.
Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : посіб. для студентів вищ. закл. освіти та серед. навч. закл. з
поглибл. вивч. нім. мови / Д. А. Євгененко [та ін.]. – Вінниця : Нова кн., 2008. – 411 с. : іл.

Лопушанський, Я. Країнознавство (Німеччина, Австрія) : курс лекцій / Ярослав Лопушанський, Олег Радченко =
Landeskunde (Deutschland, Österreich) : vorlesungen. – Вид. 2-ге, допов. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 351 с.

Курс лекцій містить детальну інформацію про
основні віхи історичного та сучасного розвитку
німецькомовних країн: подає відомості з історії від
найдавніших часів до сьогодення, знайомить із
географічним положенням, суспільно-політичним
ладом, економікою, культурою та системою
організації освіти Німеччини та Австрії.

Словник містить понад 5 тис. найменувань реалій з
суспільно-політичного, економічного, культурного та
повсякденного життя Австрії. Кожне німецьке слово
або словосполучення супроводжується російським
перекладом і описом даної реалії російською мовою.
Словник призначений для широкого кола читачів з
різним ступенем володіння німецькою мовою.
Муравлёва, Н. В. Австрия. Лингвострановедческий словарь : более 5000 словар. ст. = Österreich.
Realienwörterbuch : Über 5000 Stichwörter / Н. В. Муравлёва, Е. Н. Муравлёва. – М. : Рус. яз.–Медиа, 2003. – 656 с.

Księga Cudów Polski / Jolanta Bąk. – Bielsko-Biała : Dragon, 2011. – 447 s.

Альбом являє собою подорож по багатьом
місцевостям польської землі, багатогранність якої
може надихнути експедиції на пошуки нових фактів
історії та досліджувати чудеса природи. Книга
містить різнокольорові світлини пам'ятників
архітектури і дикої природи.

Головна мета посібника полягає у формуванні та
розвитку
мовленнєвих
здібностей
і
вміння
використовувати лінгвокраїнознавчий матеріал у
процесі міжкультурної комунікації та різноманітних
сферах життєдіяльності.

Кость, Г. М. Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект : навч. посіб. / Г. М. Кость, О. І. = Le français. L'aspect
linguoculturel : cours didactique / G. M. Kost, O. I. Soulym. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 209 с. : рис., фот.

