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Бєляєва Л. В. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах 
Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського : книгознавче та бібліограф. дослідж. / 
Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 992 с. 
У книзі представлено результати дослідження всіх 
примірників видань «Кобзаря» Т. Г.Шевченка, що 
зберігаються у фондах Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського. Подано науково-бібліогрфічний 
опис 387 видань мовою оригіналу та в перекладах 21-ю 
мовою світу з колекції НБУВ, а також 6-ти рукописних 
«Кобзарів» з фондів Інституту рукопису НБУВ.  
Видання адресоване шевченкознавцям, книгознавцям, 

бібліографам, музейним та бібліотечним працівникам та всім, кого цікавить 
історія української книги. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/338124/default 
 

 
Журнал «Кіно-театр» : бібліогр. покажч. змісту (1995 – 
2009) / уклад. А. Погрібна, М. Тетерюк. –Київ : Кіно-
театр, 2010. – 278 с. 
Бібліографічний покажчик повністю охоплює зміст 
журналу «Кіно-театр» за 15 років. Зручний у користуванні 
: статті розміщені за рубриками в алфавітному порядку. 
Крім того, він включає іменний покажчик та покажчик 
фільмів і вистав, про які писалося в журналі. 
Адресований читачам, які цікавляться мистецтвом театру 
та кіно. 
 
Див. в електрон. каталозі. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313372/default 
 

Київські газети 1838-1940 років у фондах 
Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського : наук. кат. / авт.-уклад. О. С. Залізнюк 
; НАН України. – Київ : НБУВ, 2015. – 602 с. 
Каталог містить 1778 назв періодичних видань. Каталог 
складається з повних бібліографічних описів газет, 
розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису 
взято всі номери однієї газети. Опис газет здійснено 
мовою оригіналу. До складу науково-довідкового 
апарату каталогу включено чотири допоміжні 
покажчики – іменний та словник псевдонімів і 
криптонімів до нього, алфавітний, хронологічний і 
покажчик мов видань. 

Видання буде корисним для досліднецької роботи в усіх галузях науки, техніки, 
культури. Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а 
також усіх, хто цікавиться історією української преси. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/338207/default 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/338124/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313372/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/338207/default


 
 

Іван Миколайчук : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя 
від дня народження / авт.-уклад. А. С. Лупан ; упр. 
культури Чернів. облдержадм., Чернів. обл. 
універсальна наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. 
в.]. – 2011. – 103 с. 
Покажчик містить інформацію про українського 
кіноактора, сценариста і режисера, заслуженого артиста 
України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. 
Шевченка (тепер Національна премія України ім. Т. 
Шевченка), буковинця Івана Миколайчука. 
Адресовано науковцям, учителям навчальних закладів, 
краєзнавцям, працівникам бібліотек, студентам та всім, 

хто цікавиться історією українського кіно. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/314480/default 
 

 
Наукові та навчальні видання Національного 
університету «Львівська політехніка» за 2006-2013 
роки : бібліогр. покажч. / уклад. І. В. Гамола, 
Т. І. Левків, О. Б. Ніколюк та ін.; за ред. О. В. Шишки, 
І. О. Бєлоус ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-
техн. б-ка. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 279 с. 
У покажчику подано бібліографічні описи монографій, 
довідників, словників, підручників, навчальних 
посібників, що їх опублікували працівники Львівської 
політехніки в 2006-2013 роках. 
Видання призначене для широкого кола наукових, 
інженерно-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб. 
Див. в електрон.каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/313774/default 
 

 
Періодичні видання Національної академії наук 
України. 2011 = Periodicals of the National Academy of 
Sciences of Ukrain. 2011 : каталог / упоряд. 
А. І. Радченко, М. В. Язвинська. – Київ : 
Академперіодика, 2011. – 623 с. 
Подано інформацію про періодичні видання (журнали і 
збірники наукових праць), засновником чи 
співзасновником яких є Національна академія наук 
України та установи Національної академії наук 
України. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/in
dex/314028/default 
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Періодичні видання Національної академії наук 
України. 2012 = Periodicals of the National Academy of 
Sciences of Ukrain. 2012 : каталог / упоряд. 
М. В. Язвинська. – Київ : Академперіодика, 2012. – 
679 с. 
Подано інформацію про періодичні видання (журнали 
та збірники наукових праць), засновником чи 
співзасновником яких є Національна академія наук 
України та установи Національної академії наук 
України. 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/i

ndex/314029/default 
 
 

Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича в незалежній Україні : до 140-річчя від 
дня заснування : бібліогр. покажч. / уклад. Н. М. 
Загородна, Н. І. Горюнова, Н. І. Ткач, В. І. Ряба ; 
наук. ред. і автор вступ. ст. Т. В. Марусик. – 
Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2015. – 511 с. 
Покажчик відображає діяльністьЧернівецького 
національного університету імені Ю. Федьковича в 
період незалежності України. 
Видання рекомендовано науковцям, студентам, 
краєзнавцям, працівникам бібліотек, всім, хто 
цікавиться історією і діяльністю Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 
Див. в електрон. каталозі. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/321269/default 
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