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061.12(477)НАНУ"1961/1965" 
І-90 
    Історія Національної академії наук України, 1961-1965 [Текст] / Нац. 
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 
архівознавства. - Київ : НБУВ, 2020 - . - (Джерела з історії науки в Україні). 
- ISBN 978-966-02-9413-4. 
   Ч. 1 : Документи і матеріали / [упоряд.: Л. М. Яременко, Г. В. 
Індиченко, О. І. Вербіцька ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. - 
2020. - 941, [3] с. : табл., фот. - Ім. покажч.: с. 885-908. - Скор.: с. 909-922. 
- Літ.: с. 923-942. 
   
  Видання містить документи та матеріали з історії Національної академії 
наук України. 

Бібліографія і бібліографічні покажчики 
 

 
 
 
 
 
 

 
070.48(477)(091)"1917/1941" 
В14 
Вакульчук, О. А.  
    Багатотиражна преса України 1917-1941 років: становлення, розвиток, 
контент : [монографія] / Ольга Анатоліївна Вакульчук ; [відп. ред. Л. А. 
Дубровіна] ; Нац. акад. наук України,  Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 534, [2] с. - Скор.: с. 5-8. - Дод.: с. 291-
472. - Літ.: с. 473-535. 
 
   У монографії розглядається широке коло питань, пов'язаних із 
процесами становлення, розвитку й функціонування багатотиражних 
газет, що виходили на території сучасної України впродовж 1917 - 1941 
рр. Видання орієнтовано на істориків, пресознавців, журналістів, 
бібліографознавців, бібліотечних працівників і всіх, хто цікавиться 
історією преси. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

016:001.32-057.341(477)"19" 
З-36 
    Засновники і президенти Національної академії наук України : 
біобібліогр. матеріали / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. 
І. Вернадського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін. ; уклад.: Т. В. 
Добко (керівник) та ін. ; авт. біогр. ст. : О. В. Бугаєва та ін.]. - Київ : НБУВ, 
2021. - 945, [3] с. 
 
   Представлено біографічні довідки та бібліографічні матеріали про 
засновників та президентів Національної академії наук (НАН) України.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
016:80](477)"19/20"(092)Зорівчак 
З-86 
    Роксолана Зорівчак = Roksolana Zorivchak : біобібліогр. покажч. : 2011-
2017 / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-
ка ; [редкол.: В. Кметь (голова) та ін. ; уклад.: Г. Домбровська, М. 
Мазепа, В. Хасхачик ; наук. ред. О. Чередниченко ; авт. передм.: Н. 
Клименко, О. Грабовецька, Т. Шмігер]. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 
347, [1] с. : портр. - (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 34. 
Біобібліографія вчених університету). - Покажч.: с. 247-321. 
 
   Бібліографічний покажчик містить інформацію про науково-
методичний доробок та життєвий і творчий шлях Роксолани Петрівни 
Зорівчак, кавалера Ордена княгині Ольги (ІІІ ступеня), заслуженого 
працівника освіти України, відмінника освіти України, доктора 
філологічних наук, професора і завідувача кафедри перекладознавства і 
контрастивної лінгвістики. 
 
 
 
016:929(477) 
К53 
    Книжкові джерела української біографістики (2010-2013) : наук.-
бібліогр. дослідження / [О. М. Яценко (керівник) та ін. ; ред.: Т. В. 
Комарянська] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - Київ : НБУВ, 2021. - 563, [1] с. - 
(Джерела української біографістики / редкол.:В. І. Попик (голова) та ін. ; 
вип. 5). - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Скор.: с. 6-7. - Ім. покажч.: с. 
448-492 . - Покажч. назв: с. 493-538. - Геогр. покажч.: с. 539-548. - 
Тематич. покажч.: с. 549-563. 
 
   Наукове дослідження бібліографічних питань розкриває тенденції, 
видовий та проблемно-тематичний діапазон, характерні риси й 
особливості вітчизняної біографічної літератури першого - початку 
другого десятиліть ХХI ст., позначених стрімким розширенням 
дослідницької та видавничої роботи у галузі вітчизняної біографістики. 
 



 
 
 
 

016:[398:323.11:81](=161.2:71) 
Н30 
    Народна культура, фольклор і мова українців Канади = Folk culture, 
folklore and language of ukrainians in Canada : анот. бібліогр. покажч. 
видань із фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. акад. 
наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства 
; [уклад.: Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович ; наук. ред. Т. Д. Антонюк ; ред. 
В. Ю. Симкович]. - Київ : НБУВ, 2021. - 516, [1] с. 
 
   У покажчику, який презентує літературу із фондів Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського із заявленої теми, 
представлено бібліографічні описи книг і статей, в яких відображено 
історію, стан і проблеми народної культури, мови, фольклору 
канадських українців, що набули дещо відмінних від культури історичної 
батьківщини рис; подано також бібліографічні описи опублікованих 
досліджень вітчизняних та канадсько-українських учених із зазначених 
проблем.  

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

 
 
 
 

 
 

021.8:[316.328.4:316.776]:004](477) 
Б59 
    Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних 
комунікацій українського суспільства : [монографія] / [В. М. 
Горовий та ін. ; наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 248, [4] 
с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 223-249. 
 
   У монографії розглядається зростаюче значення стратегічних 
інформаційних комунікацій в організації національного 
інформаційного простору, розкривається їхній зміст, особливості 
розвитку в процесі еволюції суспільства, досліджується джерельна 
база забезпечення їх функціонування, у якій особлива увага 
приділяється системі наукових бібліотек. 
 
 
 
 
025.171:[027.2:929.731(438)"17"(092)Понятовський](083.8) 
Д30 
Деменко, Л. М.  
    "Supplementum": додаткові відділи бібліотек польського короля 
Станіслава Августа Понятковського "Collectio Regia" та Волинського 
ліцею в Кременці : каталог / Л. М. Деменко ; [наук. ред. О. В. Заєць] 
; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 
Ін-т книгознавства. - Київ : НБУВ, 2021. - 378, [2] с. 
    
   Каталог розкриває склад і зміст додаткових відділів двох 
історичних книгозбірень: "Collectio Regia. Supplementum" бібліотеки 
останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського та 
"Supplementum Bibliothecam" бібліотеки Волинського ліцею в 
Кременці, час формування яких припадає на другу половину XVIII - 
початок XIX ст. 
 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21STR=025.171:%5B027.2:929.731%28438%29%2217%22%28092%29%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%5D%28083.8%29
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%9C.


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

025.5:004 
Ж50 
Желай, О.  
    Електронний сервіс сучасної бібліотеки : монографія / Оксана 
Желай ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-
ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 204, [4] с. - 
Дод.: с. 172-179. - Літ.: с. 180-205. 
 
   У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід 
функціонування електронного сервісу сучасної бібліотеки, 
проаналізовано ефективність інформаційно-аналітичного 
обслуговування різних категорій бібліотечних користувачів, 
зокрема представників органів державної влади та 
самоврядування. 
 
 
 
 
025.171:094]:027.54(477-25)НБУВ 
З-11 
    З історії книжкової культури України : дослідж. ретроспект. 
книжк., образотвор., музич. видань та іст. колекцій з фондів Нац. б-
ки України ім. В. І. Вернадського / [редкол.: Т. Д. Антонюк [та ін.] ; 
наук. ред. Г. І. Ковальчук] ;Нац. акад. наук України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. - Київ : 
Академперіодика, 2021. - 393, [7] с. : іл. 
   
 Колективна монографія є результатом наукових досліджень з 
історії книжкової культури України, проведених науковцями 
Інституту книгознавства НБУВ імені В. І. Вернадського протягом 
2016-2018 рр. на основі фондів відділів стародруків та рідкісних 
видань, образотворчого мистецтва, музичних колекцій, зарубіжної 
україніки, бібліотечних фондів та історичних колекцій бібліотеки. 

 
 
025.17:025.5:004]:027.54(477-25)НБУВ"2000/2020" 
І-90 
    Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, 
організація доступу та створення електронного ресурсу (2000-2020) 
: [монографія] / [Антонюк Т. Д. та ін. ; відп. ред. Г. І. Ковальчук] ; 
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-
т книгознавства. - Київ : НБУВ, 2021. - 613, [3] с. 
    
У монографії розкрито діяльність Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського щодо дослідження та опрацювання 
історико-культурних фондів, що зберігаються у відділах стародруків 
та рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій, 
зарубіжної україніки, образотворчих видань, музичних фондів і 
частково картографічних видань. Окрема увага приділена питанню 
створення електронних ресурсів, що дозволяють наблизити 
відповідну інформацію для віддалених користувачів, прискорити 
бібліографічний пошук ретроспективних різновидових видань та 
колекцій. Бібліографічний покажчик публікацій співробітників 
названих підрозділів демонструє обсяги і напрямки наукових 
досліджень історико-культурних фондів НБУВ. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

025.54(477-25)НБУВ:[025.171:001.89]"2000/2021" 
І-70 
    Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського: формування фонду, науково-дослідницька 
діяльність, створення електронного ресурсу (2000-2021) : 
[монографія] / [Т. О. Батанова та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; 
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-
т рукопису. - Київ : НБУВ, 2021. - 513, [3] с 
  
   У виданні подані мета, засоби і результати науково-дослідницької 
та науково-інформаційної діяльності Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за перше 
двадцятиріччя ХХI ст. 
 
 
 
 
 
 
027.7(477.87-25)(091)УНУ"1945/2020" 
Н34 
    Наукова бібліотека Ужгородського національного університету : 
від джерел до сучасності : монографія / [О. В. Бряник та ін. ; 
редкол.: М. М. Медведь (голова) та ін. ; заг. упоряд. та ред.: Л. О. 
Мельник] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - 
Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2021. - 570, [2] с. : іл., фот. 
 
   У монографії досліджуються історія виникнення, етапи 
становлення та розвиток Наукової бібліотеки Ужгородського 
університету. Аналізуються найвагоміші здобутки колективу 
книгозбірні за 75 років її діяльності. Значна увага приділяється 
книжковому фонду бібліотеки, його багатству, комплектуванню та 
збереженню. Архівні матеріали, спогади, фотодокументи фіксують 
святкове та буденне життя бібліотекарів, які своєю працею 
сприяють успішному науковому та навчально-виховному процесу в 
університеті. 
 
 
027.54(477-25) 
Н35 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
    Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського : збірник / ред. О. С. Онищенко (голова) [та ін. ;Нац. 
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-
к України]. - К. : НБУВ, 1998 - . 
   Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний 
простір / [ред.-пер. aнгл. тексту М. Кушнарьова]. - 2021. – 347, [5] с. 
 
   У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких 
висвітлюються актуальні питання гуманітарно-культурної складової 
стратегічних комунікацій в умовах інформаційних викликів часу, 
сучасних моделей діяльності бібліотек як наукових і 
соціокультурних центрів. Репрезентовано дослідження 
можливостей сучасних технологій у задоволенні інформаційних 
запитів вітчизняної науки. 
 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%86.%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

027.54(477-25) 
Н35 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
    Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського : збірник / ред. О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; Нац. 
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-
к України. - К. : НБУВ, 1998 - . 
   Вип. 62. - 2021. – 527, [5] с. 
 
   У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких 
розглянуті різноаспектні питання науково-методичного та 
нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної 
діяльності наукової бібліотеки. У статтях науковців НБУВ висвітлено 
результати проведеного Інститутом бібліотекознавства 
дослідження за темою "Бібліотечно-інформаційний комплекс в 
умовах трансформації наукових комунікацій". 
 
 
 
027.54(477-25) 
Н35 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
    Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського : збірник / ред. О. С. Онищенко (голова) [та ін.]Нац. 
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-
к України. - К. : НБУВ, 1998 - . 
   Вип. 63. - 2022. – 355, [5] с. 
 
   У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких 
висвітлюються актуальні питання діяльності бібліотеки в умовах 
цифровізації сучасного інформаційно-освітнього і наукового 
простору. Розглянуто окремі напрями функціонування бібліотек в 
умовах війни з РФ та актуальні аспекти протидії агресії, доведено 
значення бібліотечного ресурсу в сучасній інформаційній 
діяльності. 
 
 
 
025.7/.9:027.021](477) 
П71 
    Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у 
несприятливих екологічних умовах : монографія / [Л. П. Затока та ін. 
; відп. ред. Л. В. Муха] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2020. - 123, [1] с. : рис., табл., 
фот. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. 
 
   Монографію присвячено впровадженню превентивних методів 
збереження документів у діяльність наукових бібліотек. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%86.%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://192.168.42.6/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%86.%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 
 
 
 

 
 
 
 

 

025.171(477-25)(066) 
Р85 
    Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. 
унікальних арх. та бібл. фондів / [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. 
ред.) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 1996 - . - ISSN 2222-4203. 
   Вип. 21. - 2017. - 583, [9] с. : іл., табл.. 
 
   Збірник репрезентує новітні студії з археографії, 
джерелознавства, архівознавства, книгознавства та інших 
спеціальних історичних дисциплін. 
 
 
 
 
 
 
 
025.5:004 
С87 
Струнгар, В.  
    Бібліотека в інтерактивному медіасередовищі: стан та 
перспективи : монографія / Валерія Струнгар ; [відп. ред. Ю. М. 
Половинчак] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 247, [5] с. : рис. - Скор.: с. 194. - 
Дод.: с. 195-216. - Літ.: с. 217-248. 
 
   У монографії комплексно досліджено бібліотечний сегмент 
соціальних медіа, розкрито специфіку його формування і 
функціонування в контексті суспільного використання соціальних 
медіа. 
 
 
 
 
 
021.1:004]:001.891](0.064) 
Ц75 
    Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового 
сегмента національного інформаційного простору : монографія / [С. 
С. Гарагуля та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна] ; Нац. акад. наук 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Киiв : Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського, 2021. - 413, [3] с. : іл. - Авт. зазначено 
в кінці кн. 
    
   Монографію присвячено дослідженню та аналізу міжнародного 
та вітчизняного досвіду створення та розвитку багатоаспектної 
бібліотечної системи підтримки наукових досліджень. 
Проаналізовано принципові зміни, що відбулися у сучасній 
цифровій науковій комунікації, їх вплив на діяльність наукових 
бібліотек. Показана роль наукових бібліотек у формуванні 
електронної дослідницької інфраструктури, де бібліотечні 
спеціалісти забезпечують складні функціональні обов’язки на рівні 
експерта, пов’язані з реалізацією цифрових проєктів України. 

 



Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 

 

821.161.2'06.09(083.81)(092)Панч 
М70 
Міцан, Т.  
    Архів Петра Панча з фондів Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського як джерело з історії української літератури ХХ ст. 
= Archive of Petro Panch from fonds of Vernadskyi national library of 
Ukraine as source of 20th centuru ukrainian literature historu : наук. 
каталог / Тетяна Міцан ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; 
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-
т рукопису. - Київ : НБУВ, 2021. - 859, [1] с. 
 
   Наукове видання репрезентує архів видатного українського 
письменника Петра Йосиповича Панча, який зберігається в Інституті 
рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 
Комплекс документів особового походження митця у своїй 
сукупності є віддзеркаленням його творчого потенціалу, відповідно 
й матеріали, що вперше залучаються до суспільного обігу, нададуть 
дослідникам Петра Панча можливість глибше осягнути його 
багатогранний талант та внесок у розвиток українського 
літературного процесу ХХ ст. 

 

Географія. Біографії. Історія 

 

929(477)(066) 
У45 
    Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / 
[редкол.: М. Г. Палієнко (голов. ред.) та ін.] ; Нац. акад. наук 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 1996 
- . - ISSN 2520-2855. 
   Вип. 21. - 2021. - 371, [1] с. - Текст: укр., англ. - Літ. в кінці ст. - 
Бібліогр. в підрядковій прим. 
 
   Збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень 
присвячений проблемам теорії і методології сучасної біографістики, 
висвітленню життєвого і творчого шляху діячів вітчизняної історії, 
науки і культури. Центральне місце в ньому належить рубриці, 
присвяченій 150-річчю від дня народження Лесі Українки. 

 


