КЗ "Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича"
Житомирської обласної ради

Рейтинг
популярності оцифрованих видань з
Електронного депозитарію «LIBO»
за 2021 рік
Пропонуємо Вашій увазі ТОП-10 найбільш популярних видань за рейтингом
перегляду з електронного ресурсу оцифрованих документів ОУНБ ім. О. Ольжича
Житомирської обласної ради.

1 місце в рейтингу (206 переглядів)
Макаренко, Євдокія Василівна. Невінчана дружина / Євдокія
Макаренко. - Житомир : Євенок О. О., 2019. - 156 с.

В книзі Макаренко Є. В. "Невінчана дружина" розповідається про
сім'ю, кохання, зраду.

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/530

2 місце в рейтингу (183 перегляда)
Грищенко-Меленевський, Я. П. Історія виникнення євангельських
християн-баптистів у Житомирській області УРСР 1876-1981 рр.
[Електронний ресурс] / Я. П. Грищенко-Меленевський ; 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.

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/557

3 місце в рейтингу (162 переглядів)

Логвинчук, Світлана Леонідівна. Мовленнєва компетенція засобами гри : ефективний досвід / С. Л. Логвинчук // Дошкільне
виховання. - К. : Світич, 2016. - № 2. - С. 11-15 : фот. кольор.

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/433

4 місце в рейтингу (158 переглядів)

Спенсер, Герберт. Основания социологии : перевод с английскаго /
Герберт Спенсер. - С.-Петербург : издание И. И. Билибина, 18761877. - [I], II, 493, [2], 496 c. (т. 1), III, [1], 498-897, [3] с. (т.2).

Спенсер впервые дал систематическое изложение предмета, задач
и проблематики социологии в работе "Основания социологии".
Задача социологии, по Спенсеру, - изучение массовых типичных
явлений, социальных фактов, раскрывающих действие всеобщих
законов эволюции, процессов, совершающихся независимо от
воли отдельных личностей, их индивидуальных свойств и
субъективных намерений.

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/256

5 місце в рейтингу (143 переглядів)
Махорін, Геннадій Леонідович. Історія Ружинщини. Нариси і
документи / Геннадій Махорін ; [Житомир. наук.-краєзнав. т-во
дослідників Волині, Ружин. райдержадмін.]. - Житомир : Волинь,
2000. - 157, [3] с.

В книзі нарисів на основі архівних документів та спогадів
висвітлюються найважливіші сторінки історії Ружинського району
Житомирської області. Видання широко ілюстроване рідкісними
фотознімками, більшість яких публікується вперше. Теми та
періодизація першої частини книги зорієнтовані на шкільну
програму по вивченню минулого рідного краю. У другій частині
подано нариси історії підприємств, установ та організацій
Ружинщини.

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/236

6 місце в рейтингу (143 переглядів)
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.

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.

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/560

7 місце в рейтингу (138 переглядів)
Матковський Іван. Д-р Казимир граф Шептицький - отець
Климентій: польський аристократ, український ієромонах, Екзарх
Росіїї та Сибіру, Архимандрит Студитів, Праведник народів світу,
блажений Католицької Церкви, 1869-1951 : біографія : [моногафія]
/ Іван Матковський. - Львів : [б.в.], 2019. - 664 с. : іл., фот. - Назва
обкл.: Казимир граф Шептицький - отець Климентій блажений
Католицької Церкви, Праведник народів світу.
Це перша опублікована біографія бл. свщмч Климентія (д-р
Казимир граф Шептицький) – блаженного Католицької Церкви та
Праведника народів світу, католицького Екзарха Великої Росії та
Сибіру, архимандрита студитів, замордованого у Володимирі-надКлязьмою (РФ) у "владімірському централі". Климентій постане
на сторінках видання перед вченими, істориками, політологами та
богословами, щоб зацікавити своїми поглядами та прикладом
блаженного життя.

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/534

8 місце в рейтингу (133 переглядів)
Рід, Томас Майн. Вершник без голови / Майн Рід ; текст читає
Л. Уласовська. - Електрон. дані. - К. : Наш формат, [2008?]. - 2
електрон. диска (Audio CD) : зв. - (Книга вголос). - Систем.
вимоги: диск програється за допомогою CD, VCD, DVDпристроїв, що відтворюють МР3 персон. комп'ютера. - Загол. з
контейнера диска
Події розгортаються в 1850 році в США в штаті Техас. Дочка
багатого плантатора, господаря гасиєнди Каса-дель-Корво, Луїза, закохалася в бідного мустангера Джеральда Моріса. У
ніч, коли відбулося їх таємне побачення, зник її брат Генрі.
Підозра у вбивстві падає на Джеральда, якого знайшли в крові,
зі слідами боротьби на тілі і в одязі Генрі. Ще хвилина і
розлючений натовп лінчував би Джеральда, але тут з'являється
таємничий Вершник без голови ... Сюжет роману збудований
настільки майстерно, що тримає слухача в напрузі до останньої
хвилини. Вершник без голови пересувається по прерії щедро
сіючи жах. Хто ж це? Привид, демон або людина?..

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/250

9 місце в рейтингу (131 переглядів)

Крашенинников, Степан Петрович. Описание земли Камчатки /
сочиненное Степаном Крашенинниковым, академии наук
профессором. - Вторым тиснением. - В Санктпетербурге : при
Императорской Академии Наук, 1786. - Т. 1, ч. 1 : О камчатке и о
странах, которыя в соседстве с нею находятся, ч. 2 : О выгоде и о
недостатках земли Камчатской. - [1], 2-438 с.
Труд академика С. П. Крашенинникова «Описание Земли
Камчатки " (1755) - первая монографическая работа о крайних
восточных владениях Российской империи, итог его путешествий
по Камчатке в течение 1737-1741 гг., принадлежит к числу
классических произведений географической литературы.
Выдающийся, после М. Ломоносова, русский академик XVIII
века, С. П. Крашенинников (1711-1755) был пионером научного
исследования Камчатки. Его данные о природе, о быте и язык
местного населения, об открытии и завоевания этого полуострова
представляют бесценное достояние географической и
исторической науки.

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/246

10 місце в рейтингу (123 переглядів)
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 народно-сатирические традиции
И. А. Крылова и украинских писателей: Г. Сковороды, И.
Котляревского, П. Гулак-Артемовского, проникнутых мотивами
социальной критики ("Медвежий суд", "Рыбалка", "Волк и огонь",
"Ячмень" и др.)

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/550

Детальніше: Електронний депозитарій «LIBO» (http://192.168.42.4:8080/jspui/) - це
електронний ресурс відкритого доступу оцифрованих документів ЖОУНБ ім. О.
Ольжича. Започаткований у 2013 р. з метою створення, збереження та надання
вільного доступу до колекцій оцифрованих краєзнавчих, цінних та рідкісних видань.

Укладач: Марченко І. В.

