
 

 

КЗ "Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича" 

Житомирської обласної ради 
 

 

Галицький, Віктор Фаустинович. Бастова Рудня / 

В. Ф. Галицький. - Малин : [б. в.], 2019. - 285 с. - [б. 

ц.]. 

Книгу складають розповіді, історичні факти, 

дослідження, знайдені записи в яких ідеться про родову 

пам'ять сім'ї Галицьких, їх нелегкий шлях до 

досягнення високих істин добра, любові, 

справедливості. Разом з тим, дослідження родоводу 

переросли межі родинного рівня. 

Електронне посилання на документ: 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/

582 

 

 

 
 

"Бібліотечна Житомирщина: історія і сучасність. 

До 140-річчя ЖОУНБ", обласна науково-практична 

конференція (26-27 вересня ; 2006 ; Житомир). 

Збірник матеріалів обласної науково-практичної 

конференції "Бібліотечна Житомирщина: історія і 

сучасність. До 140-річчя ЖОУНБ", 26-27 вересня 

2006 р. м. Житомир / Упр. культури і туризму 

Житомир. облдержадмін., Житомир. обл. універс. 

наук. б-ка ; [уклад.: В. А. Пивоваров, В. Н. Козлова, 

Н. В. Карплюк ; відп. за вип. В. Ф. Трохименко]. - 

Житомир : Полісся, 2006. - 184 с.  

Висвітлюються питання історії, шляхи та 

перспективи розвитку бібліотек, а також особливості 

діяльності окремих відділів обласної бібліотеки, їхня 

інноваційна місія на шляху до інформаційного 

суспільства. 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/577 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/582
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Житомирщина мистецька : ілюстр. альб.-довід. - 

Житомир : Сонечко, 2009 - . Вип. 1 : Фестиваль 

мистецтв України, 2009 / авт.-упоряд. В. 

Врублевський. - 47, [1] с. : фот. кольор. 

Мистецька карта ансамблів пісні та танцю, 

фольклорних, академічних, народних інструментів 

Житомирщини. 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/566 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській обласній універсальній науковій 

бібліотеці - 140 років (1866-2006) / уклад. В. А. 

Пивоваров ; відп. за вип. В. Ф. Трохименко. - 

Житомир : Марина Косенко, 2006. - 23 с. 

Публічним бібліотекам належить особлива роль, тому 

що вони стимулюють інтерес до читання, забеспечують 

вільний доступ до інформації, є місцем проведення 

дозвілля для всіх бажаючих і формують фонди, які 

надзвичайно важливі для отримання знань на будь-якому 

рівні. 

Електронне посилання на документ: 

 
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/576  

 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/566
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Календар знамених і пам'ятних дат 

Житомирщини... : краєзн. бібліогр. покажч. / 

Житомир. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Ольжича. - 

Житомир : ЖОУНБ ім. О. Ольжича, 2016 - . ... на 

2021 рік / уклад. В. В. Білобровець ; біб. ред. В. Н. 

Козлова ; літ. та текст. ред. Г. Й. Врублевська ; 

відп. за вип. В. М. Врублевський. - 2020. - 61 с.  

Календар знаменних і пам'ятних дат Житомирщини 

на 2021 рік, підготовленний обласною універсальною 

науковою бібліотекою ім. О. Ольжича містить довідки 

про знаменні і пам'ятні дати наукового, суспільно-

політичного та мистецького життя Житомирщини. 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/581 

 

Книга Житомирщини... : анот. каталог вид. : (з 

фондів Житомир. обл. універс. наук. б-ки ім. О. 

Ольжича) / Житомир. обл. унів. наук. б-ка ім. О. 

Ольжича. Від. краєзнавства. - Житомир : ЖОУНБ 

ім. О. Ольжича, 2016- ...2019 / уклад. Козлова В. Н. ; 

ред. Врублевська Г. Й. ; біб. ред та дизайн 

Нестерчук Т. Л. ; відп. за вип. Врублевський В. М. - 

2020. - [56] c. 

Анотований каталог "Книга Житомирщини, 2019" 

інформує читачів про щорічні надходження до фонду 

Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Ольжича видань, випущенних на 

Житомирщині, а також опублікованих упродовж року 

за межами області книг місцевих авторів та видань про 

край. Включено також відомості про книги минулого 

року, що надійшли до бібліотеки вже після 

попереднього випуску каталогу. 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/570 

 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/581
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/570


 

Книга Житомирщини... : анот. каталог вид. : (з 

фондів Житомир. обл. універс. наук. б-ки ім. О. 

Ольжича) / Житомир. обл. універс. наук. б-ка ім. О. 

Ольжича. Від. краєзнавства. - Житомир : ЖОУНБ 

ім. О. Ольжича, 2016- ...2020 / уклад. В. Н. Козлова ; 

ред. Г. Й. Врублевська ; біб. ред. та дизайн Т. Л. 

Нестерчук ; відп. за вип.В. М. Врублевський. - 2021. 

- [12] c.  

Анотований каталог "Книга Житомирщини, 2020" 

інформує читачів про щорічні надходження до фонду 

Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Ольжича видань, виданих на 

Житомирщині, а також опублікованих упродовж року 

за межами області книг місцевих авторів та видань про 

край. Включено також відомості про книги минулого 

року, що надійшли до бібліотеки вже після 

попереднього випуску каталогу. 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/579 

 
 

Ширма, Володимир Васильович. Куліші - моя 

поліська дорога перлина : іст.-краєзнав. нарис / 

Володимир Ширма, Галина Ходоровська. - 

Житомир : Рута, 2015. - 211, [1] с., [2] арк. фот. 

кольор. : портр., іл., мапи. - Л-ра: с. 173-174. 

У книзі на основі документів, матеріалів із архівів та 

бібліотек, спогадів та переказів відтворено історію села 

Куліші Ємільчинського району Житомирської області. 

Електронне посилання на документ: 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/

586 
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    Житомирская мужская гимназия. Краткий 

отчет о состоянии Житомирской первой 

гимназии за 1897-1898 учебный год / 

Житомирская мужская гимназия. - Житомир : 

Тип. и лит. М. Дененмана, 1898. - 39 с. : табл. - Б. 

ц. 

Краткий отчет о работе Житомирской первой 

гимназии за 1897-1898 учебный год. 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/571 

 

 

 

 

 

 

Житомирская мужская гимназия. Краткий 

отчет о состоянии Житомирской первой 

гимназии за 1898-1899 учебный год / 

Житомирская мужская гимназия ; сост. 

секретарь пед. совета М. Т. Тутолмин. - Житомир 

: Тип. и лит. М. Дененмана, 1899. - 46 с. : табл. - Б. 

ц. 

Краткий отчет о работе Житомирской первой 

гимназии за 1898-1899 учебный год. 

Електронне посилання: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/567 

 

 

 

  

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/571
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Житомирская мужская гимназия. Краткий 

отчет о состоянии Житомирской первой 

гимназии за 1900-1901 год / Житомирская 

мужская гимназия; сост. секретарь пед. совета 

А. Н. Цыркун. - Житомир : Тип. и лит. М. 

Дененмана, 1901. - 49, [4] с. - Б. ц. 

 

Краткий отчет о работе Житомирской первой 

гимназии за 1900-1901 учебный год. 

 

Електронне посилання: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/565 

 

 

 

 

 

 

Ревнівцев, Борис Олександрович. Дзюдо 

Житомира : історія, спогади, роздуми... / Борис 

Ревнівцев. - Житомир : Полісся, 2013. - 76, [2] с. : 

іл., фото. 

Книга розповідає про етапи становлення дзюдо 

на Житомирщині. 

Електронне посилання: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/565
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Ширма, Володимир Васильович. На 

сходинках історії : історичний нарис про 

Велику Цвілю та навколишні села / 

Володимир Ширма ; [худож. оформ. Людмили 

Бондар]. - Житомир : Рута, 2020. - 151, [3] с.  

[Представлено історію Великої Цвілі, Осової, 

Болярки і Рогівки. Вже тривалий час ці села 

об'єднує одна сільська рада. Висвітлено основні 

етапи культурного, економічного життя 

громади]. 

Електронне посилання на документ: 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/

587 

 

 

 

 

 

Махорін, Геннадій Леонідович. Нариси з 

історії медицини на Житомирщині / Геннадій 

Махорін. - Житомир : Рута, 2015. - 103, [1] с. : 

фото. - Л-ра: с. 100-102.  

У книзі на основі рідкісних матеріалів 

розповідається про становлення і подальший 

розвиток охорони здоров'я на Житомирщині, про 

видатних і знаних представників благородної 

професії лікаря. 

Електронне посилання на документ: 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/

578 
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Ревнівцев, Борис Олександрович. Основи 

самореалізації особистості : метод. посібник / Б. 

О. Ревнівцев. - Житомир : Полісся, 2014. - 117 

[3] с. : рис. - Л-ра: с. 112-116. 

Посібник для ефективного виховання і розвитку 

учнів пропонує метод самореалізації особистості, 

який має назву "Алгоритм успіху" і який пройшов 

успішну апробацію в спорті, бізнесі, державному 

управлінні. 

Електронне посилання: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/574 

 

 

 

 

 

Охоронниця Слова - покликання Тетяни 

Майданович : життєвий і твор. шлях 

письменниці Тетяни Майданович /авт.-упоряд. 

Петро Скиба. - Київ : Дніпро, 2020. - 319, [1] с. : 

фот., фот. кольор., портр. - (Поетична 

скарбниця Ємільчищини). - Бібліогр.: с. 301-316  

Книга розповідає про життєвий шлях і творчі 

надбання відомої сучасної української 

письменниці Тетяни Майданович. Це краєзнавче і 

літературознавче дослідження ґрунтується на 

окремих виданнях, рукописних джерелах, статтях 

та інших інформаційних матеріалах, спогадах, 

відгуках шанувальників, які автор-упорядник 

зібрав та опрацював упродовж двох років. 

Видання присвячується 60-річчю від дня 

народження письменниці. 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/584 

 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/574
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/584


 

 

Ревнивцев, Борис Александрович. Путь к 

пьедесталу : аналитический подход к 

подготовке дзюдоистов к соревнованиям / 

Борис Ревнивцев. - Житомир : Олеся, 1994. - 

90 с. : ил. - Лит. : с. 87-88. 

 

Об обучении и подготовке дзюдоистов к 

соревнованиям. 

 

Електронне посилання: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/572 

 

 

 

 

 

 

Ревнівцев, Борис Олександрович. 

Технологія "Алгоритм успіху" в управлінні 

підготовкою спортсменів високого класу / 

Борис Ревнівцев. - Новоград-Волинський : 

"НОВО-град", 2020. - 156 с. : рис., фот. 

Ви взяли в руки книгу, яка при глибокому її 

усвідомленні кардинально змінить ваше 

уявлення про процес підготовки спортсменів до 

змагань. І особливо спортсменів високого 

класу. 

Електронне посилання: 

 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/

575 
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"Хірургія - моє життя..." : біобібліогр. 

покажч. наук. робіт зав. хірургічним від-ям №1 

КНП ЖОДКЛ Житомир. обл. ради, д-ра медич. 

наук, проф. каф. дит. хірургії Нац. унів. охорони 

здоров’я ім. П. Л. Шупика Русака Петра 

Степановича / уклад. П. С. Русак ; ред., уклад. І. 

П. Смалюх ; відп. за вип. Т. В. Жадановська. - 

Житомир : КЗ "Обласна універсальна наукова 

бібліотека імені О. Ольжича" ЖОР, 2021. - 41 с. 

Перший розділ коротко висвітлює біографічні 

дані П. С. Русака, розкриває життєвий шлях та 

основні етапи наукової і практичної діяльності. 

Другий розділ представляє наукову спадщину П. 

С. Русака: бібліографію наукових праць, 

надрукованих у різних типах фахових видань, 

патенти на винаходи. 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/580 

 

 

 

Ширма, Володимир Васильович. Хутір-

Мокляки - моя мала батьківщина : іст.-краєзнав. 

нарис / Володимир Ширма. - Житомир : Рута, 

2013. - 227 [1]с. 

На основі документів, матеріалів із архівів та 

бібліотек, інтернету, спогадів та переказів автор 

відтворив історію села Хутір-Мокляки 

Ємільчинського району Житомирської області. 

Електронне посилання на документ: 

 
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/585  
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Укладач: Поліщук К. Г. 


