Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Наукова бібліотека

Публікації в пресі про НаУКМА
за березень 2016 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 34

Газети
Вишня М. Сповідь українського снайпера / Марта Вишня; інформація з
соцмережі // Українське Слово. – 2016. - 9-15 берез. (№ 10). – С. 5.
Випускник Києво-Могилянської академії, снайпер Микола Воронін
поділився думками про важливість цінувати культуру України та розмовляти
українською мовою.
Номінація "Красне письменство" // Україна молода. – 2016. - 23 берез.
(№ 36). – С. 13.
Книжка Світлани Алексієвич "Час second-hand : (кінець червоної
людини)", яку видало видавництво "Дух і Літера" посіло перше місце з 14
позицій підномінації «Зарубіжна проза / есеїстика / драматургія» за
результатами ХVII Всеукраїнського рейтинґу "Книжка року ’2015".
Номінація "Обрії" // Україна молода. – 2016. - 16 берез. (№ 33). – С. 13.
Книжка Георгія Почепцова "Сучасні інформаційні війни", яку видав
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" посіла восьме місце з 14 позицій
підномінації Спеціальна література / довідкові видання за результатами ХVII
Всеукраїнського рейтинґу "Книжка року ’2015".
Номінація "Софія" // Україна молода. – 2016. - 31 берез. (№ 40). – С. 13.
За результатами ХVII Всеукраїнського рейтингу "Книжка року ’2015" у
підномінації "Зарубіжна гуманітаристика" посіла четверте місце книжка
Юрґена Габермаса "До реконструкції історичного матеріалізму", десяте Жана

Ваньє "Дорога додому: віднайдення нашої спільної людської сутності опріч
наших відмінностей" та дванадцяте книжка "Европейский словарь философий.
Лексикон непереводимостей. Том первый" видавництва "Дух і Літера». У
підномінації "Українська гуманітаристика" третє місце посіла книжка
Віктора Козловського "Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі",
дванадцяте А. Ю. Стрелкова "Буддизм: філософія порожнечі" Видавничого
дому "Києво-Могилянська академія" та шосте книжка "Національна
ідентичність і громадянське суспільство" видавництва "Дух і Літера".
Фінберг А. Л. Арсеній Фінберг : "Головне завдання зараз – постаратися
підняти людей із дивана" : [інтерв'ю з випускником Києво-Могилянської
академії Арсенієм Фінбергом] / Алла Котляр // Дзеркало тижня. – 2016. 12 берез. (№ 9). – С. 1, 11.
Випускник Києво-Могилянської академії, автор бізнес-проекту "Цікавий
Київ", координатор з інфраструктурних питань у Центрі переселенців на
Фролівській, координатор "Волонтерської сотні" та організаторів
"Ескадронів добра" Арсеній Фінберг поділився думками про особисте, про
Могилянку, про майбутнє України.
Журнали
Горголюк Н. Г. Перетвори слова любові до рідної мови в чин її захисту та
розпросторення : Круглий стіл "Мовна ситуація в Україні: оцінки стану та
моделі змін" / Горголюк Ніна Георгіївна // Вісник Національної академії
наук України. – 2016. - № 3. – С. 89-96.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Лариса Терентіївна
Масенко виступила із доповіддю "Мовний ландшафт сучасного міста" на
круглому столі "Мовна ситуація в Україні: оцінки стану та моделі змін", який
відбувся у Великому конференц-залі НАН України 18 лютого 2016 року.
"Сергій Параджанов і Україна". Друге видання // Кіно-Театр. – 2016. - № 2.
– С. 47-48.
Збірник "Сергій Параджанов і Україна" (Кінематографічні студії.
Випуск перший), що побачив світ 2014 року в редакції журналу "Кіно-Театр" і
Видавничому домі "Києво-Могилянська академія", наприкінці 2015-го року
випущено в державній програмі "Українська книга". Тисячний наклад надійде в
бібліотеки України.
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