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Антонович, Владимир Бонифатиевич (1834-1908)
Очерк отношений Польского государства к православию и
православной церкви / [В. Б. Антонович] ; предисл. М. В.
Юзефович ; Врем. комис. для разбора древ. актов. - Киев :
В тип. Киево-Печерской Лавры, 1866. - [5], 2-26 с. Библиогр. в подстрочном примеч. - Авт. в кн. не вказано;
встановлений за вид.: "Биогр. слов. проф. и преп. Имп. унта св. Владимира. Киев, 1884. С. 26". - Позначки
чорнилами та олівцем побут. характеру. - Б. ц.
В очерке говорится о религиозной политике Польши по
отношению к православию на захваченных ею областях
Юго-Западной России, а также о положении православия
после принятия Брестской унии.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/12345678
9/543

Рід Барановських (Баранівських): історія, видатні
постаті, сучасність : монографія / В. Ф. Баранівський [та ін.]
; за заг. ред. В. Ф. Баранівського ; рец.: В. М. Ткаченко, С. П.
Сегеда, В. С. Чорний. - Київ : Альфа-Пік, 2020. - 240 с. : [б.
ц.].
В праці на засадах поглибленого історико-філософського та
джерелознавчого аналізу обгрунтована загальна історія
походження роду Барановських (Баранівських) на теренах
України. Особлива увага наголошена на визначенні етнічної
автохтонності роду, найдавніші корені якого слід шукати в
історії легендарних древлян, Древлянського князівства,
Поліського та Овруцького краю.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/56
0

Врублевський В. М. Твори / Василь Врублевський.
- Житомир : [б. в.], 2015-2020. Т. 5 : Драматургія (20152020). - 2020. - 252 с. - В оформленні обкладинки
використано малюнок Дарини Врублевської.

У п'ятому томі творів Василя Врублевського зібрано
драматургічний доробок періоду 2015-2020 років.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/5
53

Гребенка, Евгений Павлович. Малороссийские
приказки Е. Гребенки : Предуведомление [Е. П.
Гребенки]. - Издание второе, [прижизн. изд.]. Санктпетербург: В типографии Н. Греча, 1836. - [7], 8-37,
[1] с.
Литературную славу Е. П. Гребенке принесли басни под
названием “Малороссийские приказки”. Издание состоит
из 25 произведений. В сборник входят лирические стихи и
басни на украинском языке, развивающие народносатирические традиции И. А. Крылова и украинских
писателей: Г. Сковороды, И. Котляревского, П. ГулакАртемовского, проникнутых мотивами социальной критики
("Медвежий суд", "Рыбалка", "Волк и огонь", "Ячмень" и
др.)

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/1234567
89/550

Грищенко-Меленевський, Я. П. Історія виникнення
євангельських християн-баптистів у Житомирській області
УРСР 1876-1981 рр. [Електронний ресурс] / Я. П. ГрищенкоМеленевський ; під ред. Олександра Пивоварського ; набір
та пер. Дар'я Шміло ; кор. та верстка Андрій Лаврентюк. Житомир : Туловський М. Л., 2020. - 248 с. - Назва обкл.:
Історія ЄБХ Житомирщини 1876-1981 рр. - Алф. покажч.: с.
243-246.
Книга повертає із забуття прізвища віруючих, які віддали своє
життя за відданість Євангельському вченню. Перед читачем
постають долі цілих родин євангельських християн-баптистів,
які не зломилися під тиском царської і радянської атеїстичної
влади, переслідувань з боку інших конфесій.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/557

Доброльожа, Галина. Етноконцептний словник
постійних народних порівнянь поліських і суміжних
говірок [Електронний ресурс] / Г. Доброльожа. - Житомир
: [б. в.], 2020. - 147 с.
Етноконцептний словник є результатом багаторічного
збирання, форматування, осмислення та сучасної
класифікації кількатисячного масиву фразеологізмівкомпаративем регіону середнього Полісся та суміжних
територій. То ж до уваги читачів пропонується креативний,
зручний для науковців та культорологів варіант укладання
компоративного словника - концептний, оскільки він
дозволяє об'єктивно та всебічно аналізувати порівняльні
фразеологізми із світоглядної, сематичної, структурної,
порівняльної, статистичної та інших позицій.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/5
48

Календар
знамених
і
пам'ятних
дат
Житомирщини... : краєзн. бібліогр. покажч. / Житомир.
обл. універс. наук. б-ка ім. О. Ольжича. - Житомир :
ЖОУНБ ім. О. Ольжича, 2019 - . ... на 2020 рік / уклад. В. В.
Білобровець ; біб. ред. В. Н. Козлова ; літ. та текст. ред. Г.
Й. Врублевська ; відп. за вип. В. М. Врублевський. - 2019. 54 с.
Календар знаменних і пам'ятних дат Житомирщини на 2020
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/123456789/54
6

Козловский, Константин Е. События на Волыни в
1789 году / соч. К. Козловского. - Киев : Тип. М. Фрица,
1871. - [3], 4-46 с. - Библиогр. в подстрочном примеч.
Исследование событий 1789 года,когда на территории
Волыни,которая была под властью Польши,было начато
преследование
крестьян
и
униатского
духовенства,обвиняемых в попытке восстания против
господ.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/5
62

Житомирская мужская гимназия. Краткий отчет
о состоянии Житомирской мужской гимназии за
1884/5 учебный год / Житомирская мужская гимназия
; [сост. М. Введенский]. - Житомир : Тип. и лит.
наследн. С. Бродовича, 1885. - 47, [3] с.
Краткий отчет о работе Житомирской мужской
гимназии за 1884-1885 учебный год.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789
/558

Крестинин, Василий Васильевич. Исторические
начатки о двинском народе древних, средних, новых и
новейших времен. Ч. 1 / Сочиненные Васильем
Крестининым аргангелогородским гражданином. - В
Санктпетербурге : Иждивением Императорской
Академии Наук, 1784. - [1], 2-69, [1] с.
Крестинин Василий Васильевич - историк Архангельской
губернии, основатель исторического общества в
Архангельске, существовавшего несколько лет в
половине XVIII века. Труд "Исторические начатки о
двинском народе древних, средних и новых времен"
содержит много ценного материала для исторической
этнографии Двинского края. Любопытно помещенное в
виде приложения к этому труду "Мнение о имени, языке
и происхождении половцев", которых автор считает за
чудское племя, выводит из области верхней Камы, и
самое имя половец сопоставляет с "ловец".

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/552

Крестинин, Василий Васильевич. Исторический
опыт о сельском старинном домостроительстве
Двинскаго
народа
в
севере/
Сочинен
Архангелогородским
гражданином
Васильем
Крестининым 1779 года; - В Санктпетербурге: при
Императорской Академии Наук, 1785. -[1], 54 с.
Крестинин Василий Васильевич (1729-1795) - историк
Архангельской губернии, основатель исторического
общества в Архангельске, существовавшего несколько
лет в половине XVIII века. Много ценного материала в
хозяйственно-экономическом отношении для Двинской
земли дает "Исторический опыт о сельском старинном
домостроительстве двинского народа в Cевере" (1785).

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/551

Кулжинський, М. Роберт Овен : його життя та
діла / написав М. Кулжинський. - С.-Петербург : Тип.
училища глухонемых (М. Алёновой) : Благотвор. О-во
изд. общеполез. и дешёвых кн., 1910. - [3], 4-35, [1] c. :
портр.- (Благотвор. О-во изд. общеполез. и дешевих
кн. ; № 58).
Роберт Оуен (Овен) (1771-1858) - англійський філософ,
педагог, один з засновників соціалістичного руху. В
книзі описані його життя та діяльність.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789
/542

Макаренко, Євдокія Василівна. Сила кохання ;
Серце жінки : романи / Євдокія Макаренко. - Житомир
: О. О. Євенок, 2019. - 239, [1] с.
Представлено два різножанрових, але споріднених між
собою твори, у центрі уваги яких стоїть Її величність
жінка - безстрашна та вразлива, сильна і слабка, але, у
які б часи не жила, її мудрість та внутрішня стійкість
слугують
оберегом
навіть
найхоробрішим
представникам сильної статі...

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789
/556

Макаренко, Євдокія Василівна. Невинна кров /
Євдокія Макаренко. - Житомир : Вид. О. О. Євенок,
2019. - 168 с. - [б. ц.].
Христинка, яка в дев`ять років залишилась сиротою, була
під опікою єдиної рідної душі - бабусі Ганни. Їй
допомогала подруга дитинства Катерина Кіндратівна.
Після смерті батьків Христинка стала випадковою
рятівницею Ігоря, старшого від неї лише на декілька
років. Проте ніхто з дітей навіть не здогадувався,
наскільки міцно переплетені їхні життя, що два їхні роди
мають об`єднатися волею долі, щоб невинна кров стала
ключем до майбутнього цих дітей.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/
561

Мачерет Євгенія Леонідівна - всесвітньо
відомий науковець та педагог (4.06.1929-9.09.2011) :
до 90-річчя від дня народження : біобліогр. покажч. /
Житомир. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Ольжича ;
[уклад. Жадановська Т. В.]. - Житомир : ЖОУНБ ім. О.
Ольжича, 2019. - 19 с.
Покажчик присвячений 90-річчю від дня народження
нашої славної землячки, уродженки м. Житомира,
всесвітньо відомого науковця, президента Європейської
асоціації з лазеротерапії, члена редколегій багатьох
медичних журналів. Покажчик має наступну структуру:
Перший розділ коротко висвітлює біографічні дані Є. Л.
Мачерет, розкриває її життєвий шлях та основні етапи
наукової і практичної діяльності. Другий розділ
представляє наукову спадщину Є. Л. Мачерет:
бібліографію наукових праць, надрукованих у різних
типах фахових видань, патенти на винаходи. Наукові
праці в покажчику розташовані в алфавіті авторів і назв.
Третій розділ містить джерела про Є. Л. Мачерет та її
нагороди.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789
/559

Лункевич, Валериан Викторович. Пчелы, осы и
термиты : с 16 рис. в тексте / В. Лункевича. - 2-е изд. Ф.
Павленкова. - С.-Петербург : Тип. т-ва "Обществ.
польза", 1903. - [3], 68 с. : рис. - (Научно-популярная
библиотека для народа : (40 книжек) ; № 17).
Научно-популярный очерк В. Лункевича подробно
рассказывает о жизни пчел и их разведении, а также об
осах и термитах и ущербе, который они способны
причинить.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789
/554

Отчет
о
состоянии
Житомирской
прогимназии со времени ее открытия до
преобразования в полную гимназию : (1877-1897 гг.)
/ Житомирская мужская прогимназия ; составил
преподаватель И. Сокологорский. - Житомир : Тип. и
литогр. Н. Бродович, 1897. - [3], 92 с.
Отчет о работе Житомирской прогимназии за 18771897 годы.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/1234567
89/547

Скиба, Петро Володимирович. "Витокі Уборті
медові" на Ємільчищині : іст.-краєзнав. фотонарис =
"Вытокі Убарці мядовые" на Емільчыншчыне :
гісторыка-краязнаучы фотонарыс / Петро Скиба ;
[худож. оформ. Р. П. Твердої]. - НовоградВолинський : Гембарський О. П., 2018. - 175, [1] c. :
іл., фот. кольор., герби, портр. - Літ.: с. 170-174.

У

виданні розповідається про унікальний творчий
проект - етнофестиваль народної творчості "Витоки
Уборті медові", який започатковано і проведено в
населених пунктах, що розташовані на берегах річки
Уборті в Ємільчинському районі Житомирської
області.
Видання
ілюстроване
світлинами,
історичними відомостями про річку Уборть і населені
пункти, які розташовані на її берегах в межах
Ємільчинського району.

Електронне посилання на документ:
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/1234567
89/544

