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Доманський В. А. Музейна справа : посібник / В. А. Доманський. -- Київ : 
Основа, 2013. – 864 с. : фотоіл. – (Ветеранський вісник ; № 9). 
У посібнику вперше порушені питання щодо розвитку історико-культурної 
спадщини та музейної справи в системі МНС України. Досліджено сутність та 
види музейних утворень в органах і підрозділах цивільного захисту ДСНС 
України як найважливішої ланки громадянського суспільства в державі, 
проаналізовано етапи їх створення та функціонування, висвітлено їх внутрішньо-
організаційну структуру. 
Для ветеранських організацій, кадрових апаратів, науковців, аспірантів та 
практичних працівників органів і підрозділів цивільного захисту системи ДСНС 
України. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/308483/default 
 
 
Карпатська Україна : до 75-річчя вікопомних подій : бібліогр. покажч. : з 
фондів Закарпат. облас. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка / упр. культури 
Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка ; уклад.           
М. Б. Бадида ; передм. С. Федаки ; ред. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. 
Канюка.—Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. -- 106 с. : іл. 
Бібліографічний покажчик «Карпатська Україна: до 75-річчя вікопомних подій» - 
перша спроба зосередити й систематизувати в одному виданні всі джерельні 
матеріали з фондів Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка, що стосуються аналізу 
і вивчення передісторії та подій Карпатської України. Стаття професора УжНУ 
Сергія Федаки «Карпатська Україна у літературному дзеркалі» допоможе 
зорієнтуватися у різних аспектах феномену Карпатської України. 
Покажчик адресований, в першу чергу, історикам, краєзнавцям, працівникам 
закладів культури, усім, кого цікавить історія рідного краю. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/311653/default 
 
 
Квітникарство у ландшафтному дизайні : наук.-допом. рек. бібліогр. покажч. 
літ. (1998 – 2014 рр.) : 188 назв на російській та українській мовах. Ч. 1 / 
уклад. Л. І. Заболотна [та ін.] ; Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : [б. в.], 2014. - 
37 с. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/308483/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/311653/default


До покажчика включено 188 видань – окремо видані роботи (наукові праці, 
збірки, монографії), статті із журналів та збірників наукових праць з фондів 
фундаментальної бібліотеки Одеського державного аграрного університету за 
1998-2014 роки. Принцип розташування матеріалів - тематичний, а у середині 
рубрик – алфавітний. Покажчик буде складено з двох частин. Перша частина 
покажчика присвячена ландшафтному дизайну. Друга частина присвячена 
квітникарству. 
Видання розраховано на наукових працівників у галузі ландшафтного дизайну та 
квітникарства. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/311563/default 
 
 
Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) / 
Г. І.Ковальчук ; наук. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. – Київ: Академперіодика, 2015. – 684 с. 
Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського наукового інституту 
книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре 
відомий фахівцям. Розгром радянського книгознавства, і насамперед 
українського, що відбувся в 1931 р., призвів до повного занепаду книгознавчих 
досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його 
співробітників. 
Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів та бібліофілів, істориків 
вітчизняної науки та культури. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/330419/default 
 
 
Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до 
Великої української енціклопедії (проект) / за ред. д. і. н., проф.  
А. М. Киридон. – Київ : Енцикл. вид-во, 2015. – 119 с.  
Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей 
підготовлено з метою представлення концепції Великої української енціклопедії, 
її нормативно-правової бази та для докладного ознайомлення з вимогами щодо 
написання енциклопедичних статей.  
Методичні рекомендації орієнтовані на допомогу авторам, редакторам, 
рецензентам, а також науковцям, користувачам, усім, хто цікавиться 
енциклопедистикою та процесом видання енциклопедій. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/331948/default 
 
 
Новітнє українознавство : бібліографія (1989-2015 рр.) / упоряд.                       
О. Б. Ярошинський. – Київ : Леся, 2015. – 412с. 
Наведено бібліографічний список окремих праць, що стосуються місця 
українознавства в системі освіти, науки, культури і державотворення України й 
були опубліковані співробітниками Науково-дослідного інституту 
українознавства та іншими дослідниками протягом 1989-2015 рр. 
Видання може бути корисним учителям, студентам, викладачам, аспірантам, 
науковцям-українознавцям. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/330654/default 
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Писанка у міжкультурному часопросторі : бібліогр. покажч. / уклад., стаття 
В. М. Ткаченко ; Національний історіко-етнографічний заповідник 
«Переяслав». – Переяслав – Хмельницький : Лукашевич О. М., 2015. – 229 с. 
Бібліографічний покажчик з писанкарства покликаний допомогти всім охочим у 
дослідженні, пропаганді і популяризації народного мистецтва писанки.  
Розрахований на науковців, викладачів, учителів, аспірантів, учнів. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334160/default 
 
 
Соціальні комунікації : теорія, історія, регіональний дискурс : наук. зб. / за 
наук. ред. В. М. Галич ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». – 
Рівне : О. Зень, 2015. – 231 с. 
У збірнику оприлюднено результати наукової роботи: вивчення концептуальних 
засад регіональної та всеукраїнської журналістики в просторі соціальних 
комунікацій, теоретичні пошуки та соціальні ефекти у видавничій справі та 
редагуванні, дослідження сучасних підходів та технологій у рекламній 
комунікації. 
Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів та працівників ЗМІ. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/334012/default 
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