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Дорогі друзі!  

Не було в мене особливого бажання "змонтувати" дану книгу, але, 

переглянувши власний архів, зрозумів, що вона може бути для декого 

цікавою або й навіть корисною. І не першопричиною тут слугує мій 

ювілей, за пристойну річницю якого вдячний Богові. Зібраний матеріал 

спрямований, насамперед, на однодумців, які чверть століття крокували 

поруч зі мною, підтримували мене й були очевидцями описаних подій. 

Декого з них уже нема серед нас. Перелічувати тут не стану, але 

згадаймо їх теплим словом. 

Перша частина книги має політичний і публіцистичний характер. 

Статті можна розділити на три часові виміри: переддепутатський, 

депутатський та постдепутатський. Як на мене, вийшов своєрідний 

літопис новітнього становлення Буковини в невід'ємному контексті 

відродження України. Звісно, більшість матеріалу залишилося поза даною 

книгою, обсяг якої не дозволив навести тут інші, здається, непогані 

виступи, публікації, експертизи, інтерв'ю. 

Друга частина книги містить наукові статті, написані українською 

мовою, які можна згрупувати тематично: "Філософія мови", "Мовна 

політика", "Термінознавство", "Переклад". Зауважу, тут відсутні наукові 

праці, опубліковані іншими мовами чи за рубежем, в т.ч. в 

представницьких джерелах колишнього Радянського Союзу. Наприкінці 

пропонується перелік лише наукових праць на даний час. Звісно, якби не 

моя депутатська діяльність, то їхня кількість була би значно більшою, як 

і кількість моїх захищених аспірантів (сьогодні це близько ЗО молодих 

науковців, половина з яких - буковинці). Прошу вибачення за окремі 

повтори, які зумовлені тематичною спрямованістю статей. 

В текстах обох частин запропоновано низку світлин, які можуть 

певним чином ілюструвати біографічне становлення та окремі віхи моєї 

діяльності, що водночас пом'якшить сухий виклад пропонованого 

матеріалу. 

Сподіваюся, що ця скромна збірка не потрапить одразу на полицю і не 

припадатиме там пилом. 

Вибачте, що відриваю Вас від буденної суєти! 

Зі щирим пошанівком Ваш Тарас Кияк, син Романа 
з
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