
Одна мова зупиняє Вас в коридорі життя. 
Дві мови здатні відкрити всі двері на шляху! 

Френк Сміт  



 

Якщо у Вас є мета  

підтягнути свої знання з англійської мови, 

читати твори великих англійських письменників в 

оригіналі, 

хочете спілкуватися з людьми з різних країн, 

хочете розуміти їхню культуру і традиції, тоді ви на вірному 

шляху. 

 Ця виставка  містить книги і підручники, які 
допоможуть вам вивчити або удосконалити Ваші 
знання з англійської мови.  
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