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Богдан Іванович Сушинський : каталог видань (1972 – 
травень 2016) / упоряд. Л. М. Бур’ян, М. Л. Десенко. – вид. 
2 – ге, розшир. і допов. – Одеса : Астропринт, 2016. – 101 с. 
: іл. – (Сер. Письменники Одеси ; вип.. 38). 
Посібник містить повну біографію, перелік важливих подій у 
житті й творчості письменника, каталог, до якого увійшли 
видання українською, російською та латинською мовами, 
бібліографічний опис книжок, зроблений за чинними 
правилами, анотації українською мовою до кожної з них, 
бібліографічні покажчики, а також опис першого видання 
каталогу. Наприкінці подається хронологічний перелік 

видань. 
Каталог видань стане у пригоді літературознавцям, книгознавцям, викладачам, 
пошукувачам, бібліофілам, студентам, бібліотечним працівникам. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343596/default 
 
 

Іван Багряний (1906 – 1963) : український письменник і 
політичний діяч (До 110–річчя від дня народження) : 
біобібліогр. покаж. / упоряд. Сергій Козак. – Київ : Літ. 
Україна, 2016. – 263 с.  
Цей біобібліографічний покажчик присвячено життєвій долі і 
творчій діяльності видатного українського письменника і 
громадського діяча Івана Багряного (1906 – 1963). Видання 
здійснено до 110–річчя від дня народження митця завдяки 
Фундації, яку іменовано на його честь. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3

43606/default 
 

 
Ольга Кобилянська : до 150-ї річниці з дня народження : 
бібліогр. покаж. / уклад. Н. І. Горюнова, В. І. Ткач, Н. І. 
Ткач, Н. М. Загородна. – Чернівці : Чернівецький нац.. 
ун-т, 2015. – 439 с. – (Серія «Буковина»). 
Бібліографічний покажчик містить матеріали про життєвий 
шлях, творчу діяльність буковинської письменниці Ольги 
Кобилянськой.  
Праця адресована науковцям, мистецтвознавцям, викладачам, 
студентам гуманітарних спеціальностей, бібліотечним 
працівникам, всім, хто цікавиться доробком письменниці. 
Див. в електрон. каталозі. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/317302/default 
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Почесні члени Харківського університету : бібліогр. довід. 
/ кол. авт. ; гол. ред. В. С. Бакіров. – Харків : ХНУ ім. В. 
Н. Каразіна, 2015. -355 с.  
Бібліографічний довідник містить біографії Почесних членів 
та Почесних докторів Харківського університету за весь 
період його існування (1804-2014), а також короткі 
бібліографічні відомості про літературу, де йдеться про їх 
життя та діяльність. Довідник розрахований на істориків, 
краєзнавців, викладачів вузів, учителів, а також усіх, хто 
цікавиться історією вищої освіти України та Харківського 
університету. 

Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/321633/default 
 
 
 

Праці Національного університету «Львівська 
політехніка» за 2013 рік : бібліогр. покаж. : у 2 ч. Ч. 1 / 
Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; за ред.. 
О. В. Шишки, І. О. Бєлоус. – Львів : Вид-во Львів. 
політехніки, 2014.  -655 с. 
Подано бібліографічні описи монографій, підручників, 
довідників, методичних матеріалів, статей із журналів та 
збірників, опублікованих тез доповідей на конференціях, 
семінарах, симпозіумах, бібліографічних видань, 
електронних ресурсів. Вміщено також описи окремих 
науково-популярних газетних статей та рецензій. 

Видання призначене для широкого кола наукових, інженерно-технічних 
працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек 
та інформаційних служб. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/317150/default 
 
 
 

Праці Національного університету «Львівська 
політехніка» за 2013 рік : бібліогр. покаж. : у 2 ч. Ч. 2 / 
Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; за ред.. 
О. В. Шишки, І. О. Бєлоус. – Львів : Вид-во Львів. 
політехніки, 2014.  –С. 657-1108. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/3
17151/default 
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Ректори Харківського університету (1805-2014) : бібліогр. 
довід. / уклад. В. Д.  Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. 
Швалб [та ін.]. – Харків : ХНУ ім.. В. Н.  Каразіна, 2015. – 
191 с. 
Ця робота є доповненням і переробленим виданням 
«Біобібліографічного словника учених Харківського 
університету. Т. 1. Ректори (1805-1919, 1933-1995)», що 
вийшов 1995 року. Вона містить також персоналії керівників 
інститутів, які з’явилися після реорганізації університету в 
1920-1933 рр., та ректорів останнього часу. 
Словник призначений для істориків, краєзнавців, викладачів і 
студентів, а також усіх, хто цікавиться історією Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, історією розвитку науки і вищої 
освіти в Україні. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/321632/default 
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