ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

НІМЕЧЧИНА : ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОСТІ

Домінуюча Німеччина // Географія: світи, регіони,
концепти / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій. - Київ : Либідь,
2004. - С. 86-91.
У книзі розкрито головні риси сучасної загальної та
регіональної суспільної географії в глобальному вимірі.
Виділено 12 географічних світів , які охоплюють все
розмаїття регіонів і країн , показано особливості їх
природного навколишнього середовища , розвитку
матеріальної і духовної культури народів, що їх населяють.
Розглянуто глобальну панораму суспільного буття
країн і держав, народів і племен, їхньої закоріненості у природне
довкілля, що проявляється у способах життя людності й типах матеріальної і
духовної культури. Дванадцять людських світів формують неповторний образ
глобального соціуму, мовби дванадцять апостолів у духовній мережі сучасної
цивілізації.
Окремий розділ присвячений Німеччині: її історії, географічному положенню,
промисловості, сільському господарству.

Карвайна Г. Электрическая держава : пер. с нем. / Гюнтер
Карвайна. - Москва : Прогресс, 1988. - 328 с.
Произведение представляет собой подробный рассказ
о том, как большой бизнес Германии поднимался к
вершинам своего экономического и политического
господства
на
волне
электрификации.
В
книге
описывается, как на протяжении века складывался
своеобразный
союз
концернов,
образующих
электроэнергетический комплекс, в который входят банки,
производители энергетического и электротехнического
оборудования и непосредственные поставщики энергии.

ФРГ / под ред. Г. А. Буланова. - Москва : Междунар.
отношения, 1990. - 128 с. - (Наши деловые партнеры)
Работа содержит информацию о ФРГ, ее экономике
и политическом устройстве, коммерческих условиях
работы на рынке, инвестиционном законодательстве,
особенностях деловой этики.

Когут Л. Ф. Німецька мова. Державна служба.
Інтеграційні процеси Європи : навч. посіб. / Л. Ф. Когут. Київ : ТОВ "Сік Груп Україна", 2013. - 155 с.
Навчальний посібник відповідає вимогам щодо теорії
і практики надання знань з іноземної мови у сфері
державної служби в умовах Євроінтеграції. Текстовий
матеріал використаний із актуальних матеріалів
доповідей на симпозіумах, конференціях, засобів масової
інформації та німецькомовних видань. Призначений для
магістрів спеціальності "Державна служба".

Betriebswirtschaft im Uberblick. Огляд з деяких питань
економіки / уклад. С. В. Опаренко, Л. О. Хоменко. - К. : ТОВ
"УВПК "ЕксОб", 1999. - 64 с.
Даний посібник містить у собі текстовий матеріал з
питань економіки взагалі та німецької економіки зокрема, а
також граматичні та лексичні вправи. Призначений для
підготовки фахівців економічних спеціальностей.

Штезель М. Д. История немецкой литературы: от
истоков до середины 19 века : учеб. пособие по
литературе / М. Д. Штезель. - Москва : Высшая школа,
1974. - 344 с.
Учебное пособие по истории немецкой литературы
на немецком языке. В нем дается подробный анализ
основных закономерностей и этапов развития немецкой
литературы.

Шіллер Ф. Розбійники / Ф. Шіллер. - Київ - Львів :
Радянська школа, 1948. - 92 с.
У цій книзі трагедія Ф. Шіллера подана значно
скороченою: вилучено багато речень і навіть цілі сцени.
Проте залишено без змін все те, що є важливим для
характеристики головних дійових осіб. Мову Шіллера
теж залишено без змін.

400 немецких рифмованных пословиц и поговорок /
сост. Г. П. Петлеванный, О. С. Малик. - Москва : Высшая
школа, 1966. - 40 с.
Сборник содержит немецкие поговорки и пословицы,
представляет собой практическое пособие для широкого
круга читателей, изучающих немецкий язык в вузах.

Шнайдер Х. Ночь без алиби / Х. Шнайдер. - Берлин :
Худольштат, 1982. - 370 с.
Детективный роман на
известного немецкого писателя.
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