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Географія
Глобальные изменения климата земли: факторы,
факты и прогнозы : рек. указ. лит. / авт.-сост. И. Э.
Рикун. – Одесса, 2009. – (Серия библиографических
указателей «Проблемы. Гипотезы. Открытия» ; вып. 52).
Книга висвітлює науково-популярну літературу з
проблем глобальної зміни клімату і пов'язаних з цим
наслідків для людини. Покажчик відображає документи
переважно з 1980 до початку 2009 року. Видання допоможе
дізнатися про клімат геологічного і історичного минулого,
про сучасні зміни клімату. Окремий розділ присвячено
змінам клімату України. Бібліографічні записи, включені в
покажчик, анотовані.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва718238
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Д24я1; Г54
Техніка
Дизайн і ергономіка : термінолог. слов. : [для
самост. роботи студ. інж.-пед. спец.] / Укр. інж.-пед.
акад., Укр. НДІ дизайну та ергономіки, Харк. держ.
акад. дизайну і мистецтв, Сум. нац. аграр. ун-т ; під заг.
ред.: В. О. Свірка, А. Т. Ашерова ; авт.- упоряд. : А. Т.
Ашеров, О. В. Бойчук, В. М. Голобородько [та ін.]. – Х.,
2009. – 97 с.
Словник розкриває визначення більш ніж 890
дизайнерських і ергономічних термінів, що вживаються у
науці, техніці, педагогічній практиці, споживанні,
оцінюванні якості промислових виробів і об’єктів середовища життєдіяльності
людини, а також у національних стандартах. Терміни та визначення згруповано
у три розділи: «Загальні терміни», «Терміни дизайну», «Терміни ергономіки».
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА718587
Шифр зберігання книги в ВДБО: Ж18я2; Д44
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Медицина
Флагмани сучасної медицини. Кращі працівники
медичної галузі України = Leaders of Modern Medicine.
The best employees of medicine of Ukraine / упоряд.: Г. І.
Захарченко, Р. В. Захарченко. – К. : Галактика-С, 2009.
– 240 с., 6 іл.
У книзі подано інформацію про історію та
сьогодення закладів медичної галузі України, надано
контактну інформацію, перелік послуг. В кінці видання
представлено
англійський
переклад
викладеного
матеріалу.
Шифр зберігання книги в НБУВ: СО28781
Шифр зберігання книги в ВДБО: Р11(4УК)д.я2; Ф69
Соціологія
International encyclopedia of social policy. / ed. by
Tony Fitzpatrick, Huck-ju Kwon, Nick Manning, James
Midgley, Gillian Pascall. – New York: Routledge, 2006. –
Vol. 1-3.
Vol. 1 : A – F. – XXXIX, 516, CX p.
Vol. 2 : G – P. – VII, 517–1107, CX p.
Vol. 3 : Q – Z. – VII, 1109 – 1577, CX p.
Міжнародна
соціально-політична
енциклопедія
широко висвітлює аспекти теорії і практики соціальної
політики усіх країн світу. Відображено близько 734
термінів, розкритих 284 провідними спеціалістами. Також подано біографічні
нариси найвідоміших політичних діячів.
У першому томі вміщено статтю з поясненням як користуватися
енциклопедією, іменний покажчик редакторів, порадників, асистентів, авторів
статей з допоміжною інформацією (університет, країна), список статей в
алфавітному порядку із зазначенням авторства.
Тематичні статті розташовані в трьох томах за абеткою. В кінці кожної –
наведено список рекомендованої літератури, а також терміни споріднених
статей, що рекомендується переглянути для кращого розуміння теми. Для
зручності користування подано алфавітно-предметний покажчик.
Шифр зберігання книги у НБУВ: B276862 / 1-3
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: С5я2; І-69
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Історія
Малик Я. Й. Короткий історичний довідник
(поняття, події, терміни, персоналії) / Я. Й. Малик, В. В.
Павлюк. – Л. : ПАІС, 2009. – 475 с.
Пропонований історичний довідник допоможе у
вивченні всесвітньої історії та історії України, сприйнятті
історії в єдності світового процесу з особливостями
українського історичного розвитку. Автори об’єктивно
висвітлили факти, біографії історичних діячів, подали
пояснення найуживаніших історичних, політологічних та
соціальних термінів.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА723190
Шифр зберігання книги в ВДБО: Т3(0)я2; М19
Стрижак В. М. УСЕ. Всесвітня історія / В. М.
Стрижак, В. Ю. Мітягін ; за ред. А. Ю. Мартинова. – К.
: Нац. книжк. проект, 2010. – 671 с.
Даний довідник історичних знань є стислим оглядом
подій всесвітньої історії з найдавніших часів до
сьогодення.
Крім
хронологічних
таблиць
з
короткими
коментарями, кожна глава містить вступну та заключну
статті, де подаються найважливіші загальні відомості
щодо певного періоду розвитку країн та народів. Видання
має доповнення: “Країни світу на початку ХХІ ст.“ та
“Словник історичних подій “.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва723527
Шифр зберігання книги в ВДБО: Т3(0)я2; С85
Амонс А. І. Репресовані прокурори в Україні / А. І.
Амонс, Л. М. Абраменко. – 2-ге вид., змін. і доп. – К. :
Вид-во «Істина», 2009. – 576 с.
Розповідається про складні й досить небезпечні
умови становлення й діяльності органів прокуратури у
1937–1938 рр., а також в інші періоди більшовицького та
радянського терору. Жертвами ставали не тільки пересічні
громадяни та інтелігенція, а також, захисники законності –
прокурори. До книги ввійшли документи, архівні матеріали
спецслужб, нариси про долю прокурорських працівників
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України. Автори розповідають як більшовиками було встановлено червоний
терор, про те, як у жорна репресій на підставі сфабрикованих документів
потрапляли не лише найкращі представники українського народу: вчені,
військові, діячі культури, слідчі представники, а й прості робітники та селяни.
Видання складається з шістьох розділів: «Знищені Генеральні прокурори»,
«Долі обласних прокурорів», де розповідається про прокурорів Київської
області та Донеччини, «Репресії в Криму», «Справи військових прокурорів»,
«Репресії в Західній Україні» та «Список прокурорів, які були репресовані у
період з 1918–1991 рр.». У кінці подано документи на підставі яких
розстрілювали людей, а також розділ «Пам`ятник», де подано фотографії
пам`ятників жертвам репресій у різних містах України (Київ, Біла Церква,
Харків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Вінниця,
Хмельницький, Кам`янець-Подільський, Чернігів, Ніжин, Житомир, Полтава,
Одеса, Севастополь, Феодосія).
Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс48260
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4УК)6я2; А62
Забытые и незабытые: о пилотах, об авиац.
техниках,
инженерах,
конструкторах
и
военачальниках, погибших или побывавших в
застенках НКВД, на островах Архипелага ГУЛАГ /
авт.-сост. : Е. З. Буцкий, Н. И. Игнатьев. – Х. : Майдан,
2009. – 466 с. – Библиогр.: с. 458-464.
Біографічний збірник містить інформацію про
трагічні долі пілотів, авіаційних техніків, інженерів,
конструкторів та військовослужбовців, що перебували в
застінках НКВС та на островах Архіпелагу ГУЛАГ.
Наведено бібліографічні довідки про авіаторів,
перших жертв післяреволюційного періоду, жертв «чистки» офіцерів царської
армії, а також керівників військово-повітряних сил, «учасників антирадянської
троцкистської військової організації» в кінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.
Відомості про них взяті з «відкритих» джерел, енциклопедій, довідників,
архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет, матеріалів, які публікувалися у
вітчизняній і зарубіжній періодиці, окремих видань, а також спогадів і свідчень
людей, що мали відношення до цих подій. Для зручності користування статті
розташовані за абеткою.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА720129
Шифр зберігання книги в ВДБО: Т3(4Ук)6я2; З-12
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Пошивайло О. Короткий академічний словник
сучасних
українських
керамологів
(культурна
керамологія) = A Short Academical Dictionary of
Contemporary Ukrainian Ceramologists (Cultugal
Ceramology) / Олесь Пошивайло ; НАН України, Ін-т
керамології – від-ня Ін-ту народознавства НАН
України, М-во культури і туризму України [та ін.]. – 2ге вид. – Опішне : Укр. Народознавство, 2009. – 311 с.:
іл. – (Академічна серія «Українська керамологічна
біографістика» ; вип. 1). – Покажч.: с. 260–275.
Унікальний в українській науковій практиці словник
започатковує академічну видавничу серію «Українська
керамологічна біографістика». Видання складається з шести основних розділів.
Матеріал розділу «100-літній шлях української керамологічної біографістики»
згруповано за рубриками, у яких висвітлено такі питання, як: українські
керамологи у довідкових виданнях у різні історичні періоди, архівування та
поширення відомостей про сучасних керамологів, втрачені й невивчені
особисті архіви керамологів, культурна керамологія тощо. До розділу «Сучасні
українські керамологи» включено стислу інформацію про вчених, які
досліджують проблеми гончарства та інші аспекти традиційно-побутової
культури українців. Вміщено наступні відомості: дата та місце народження,
освіта, спеціалізація, науковий ступінь, учене звання, захищена дисертація,
основні наукові праці, головні напрямки наукових досліджень, громадська
діяльність, контактна інформація. В окремому розділі зібрано статистичні дані
стосовно місця роботи керамологів. У «Довідкових матеріалах» розкрито зміст
декількох наукових збірників за 1985–2005 роки. Завершують видання іменний
та географічний покажчики.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 714873
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т5(4УК)д.я2; П66
Книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років
у Житомирському районі / Житомир. р-на держ. адмін.
; редкол. : В. М. Дехтієвський (голова), В. П. Мороз, О.
О. Прищепа [та ін.]. – Житомир : Вид. М. Косенко, 2008.
– 319 с.
Подана в книзі інформація базується на архівних
матеріалах, спогадах очевидців та публікаціях в
періодичних виданнях і книгах. Більшість з них були
зібрані в 2007-2008 рр. бібліотекарями району, частина в
1990-1993 рр. вчителями та учнями, краєзнавцями. Списки
померлих складені здебільшого на підставі архівних даних,
отриманих від Житомирського обласного архіву, сільських рад та спогадів
очевидців. У книзі наведені імена 3830 загиблих голодною смертю людей з
понад 100 населених пунктів району. Відсутність архівних документів по
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окремих селах зумовила те, що до переліку імен ввійшла лише незначна
частина загиблих.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА720128
Шифр зберігання книги в ВДБО: Т3(4УК-ЖИТ)я2; К 53
Національна книга пам`яті жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні. Житомирська область / авт.
кол.: Л. А. Копійченко, В. А. Поплавська, Є. Р. Тіміряєв
[та ін.]. – Житомир : Полісся, 2008. – 1116 с.
На основі архівних та опублікованих джерел і
свідчень громадян, що були свідками Голодомору 19321933 рр., відтворено одну з найтрагічніших сторінок історії
Житомирщини ХХ ст. Книга складається з трьох розділів:
«Мартиролог» (складений на основі документів та спогадів
свідків тогочасних подій, містить відомості про більше ніж
40 тисяч осіб); «Документи» (складається з 70-ти оригінальних документів, що
охоплюють період з 1931 по 1934 р.); «Свідчення очевидців». Видання
здійснене на документальних фондах державного архіву Житомирської області,
архіву Управління Служби безпеки України в Житомирській області,
Державного архіву Служби безпеки України, Центрального державного архіву
громадських об’єднань України, Державного архіву Вінницької області та на
матеріалах місцевих газет 1932-1934 рр. Значна частина документів
публікується вперше.
Шифр зберігання книги в НБУВ: СО29031
Шифр зберігання книги в ВДБО: Т3(4УК-ЖИТ)я2; Н35
Цапок С. Етнодемографічна картина сучасного
світу (енциклопедичне дослідження) / Сергій Цапок ;
НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – допов. вид. – Л. :
ІРД НАН України, 2009. – 490 с.
Синтезовано досвід з вивчення етнодемографічної
ситуації у світі. Подано короткий огляд усіх наявних
етносів Земної кулі або їх об’єднань, розділених за
окремими групами і сім’ями. Наведено опис кожної
етнічної одиниці (чисельність, основні території
розселення, мова, наявність чи відсутність літератури,
характер писемності тощо). Чисельність етносів подано
станом на середину 90-х років ХХ століття. Стосовно багатьох народів
використано матеріали перепису населення України 2001 року, Російської
Федерації – 2002 року, інших країн на пострадянському просторі – початку
нинішнього тисячоліття. Видання супроводжене додатком про чисельність
народів світу за мовними сім’ями і групами (тис. осіб) та переліком основних
етнонімів.
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Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва717825
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т5я2; Ц17
Економіка
Коваленко М.А. Фінансовий словник: 3000
термінів / Коваленко М. А., Чесноков В. Л. – 2-ге вид.,
випр. і доп. - Херсон : Олді-плюс, 2009. – 382 с.
У виданні зібрані терміни, що найчастіше
використовуються в сучасних фінансових документах.
Словник охоплює необхідну для фінансиста бюджетну,
банківську,
біржову
лексику,
терміни
фінансів
підприємства,
домашнього
господарства,
держави.
Фінансовий словник акумулює новітні досягнення у сфері
аналізу фінансових термінів поряд з стандартно-нормативними поясненнями.
Визначення наближені до найбільш уживаних характеристик, лаконічні та чіткі.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА720041
Шифр зберігання книги в ВДБО: У8(4/8)26я2; К5
Соціально-економічний стан України: наслідки
для народу та держави: нац. доп. / за заг. ред. В. М.
Гейця [та ін.] ; НАН України, Секція суспіл. і гуманіт.
наук. – К., 2009. – 687 с.
У даній доповіді охарактеризовано соціальноекономічний і суспільно-політичний стан України, основні
тенденції та ризики подальшого розвитку. Вона має на меті
звернути увагу політиків і широкої громадськості на
небезпечність подальшого зволікання у вирішенні
невідкладних проблем і необхідність консолідації усіх
політичних сил суспільства. Матеріал систематизовано за розділами:
“Економіка України в 1999-2009 рр.“, “Соціальна сфера та демографічний
розвиток“, “Вплив світової кризи на Україну та антикризова стратегія її
соціально-економічного розвитку“, “Використання світових рейтингів для
визначення пріоритетних напрямів розвитку України“, “Тенденції розвитку
соціогуманітарної сфери: здобутки, втрати, невирішені проблеми та шляхи їх
розв’язання“, “Розроблення та реалізація цілісної стратегії післякризового
зростання“.
Додатки містять статистичні дані про макроекономічні показники за
період 1999-2009 рр., розподіл валового випуску за видами економічної
діяльності, індекси обсягів виробництва продукції, структуру реалізованої
продукції, індекси цін виробників, товарну структуру експорту та імпорту
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України, динаміку основних показників інноваційної діяльності промислових
підприємств України.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс48695
Шифр зберігання книги в ВДБО: У8(4УК)я2; С69
Політика
Львівщина державницька : Інформ. довід. з
питань внутр. політики / Львів. обл. даржадмін., Упр. з
питань внутр. політики. – Л. : Каменяр, 2009. – 415 с.
Довідник містить нормативні документи, які
регулюють внутрішню політику органів влади в Україні,
зокрема на регіональному рівні, в тому числі на
Львівщині.
Матеріал згруповано за розділами: законодавство з
питань
політичного
життя;
нормативно-правові
документи, що регулюють діяльність у сфері збереження
національної пам’яті та увічнення жертв воєн, голодоморів
та політичних репресій; політикум Львівщини (містить довідкову інформацію
про обласні організації політичних партій, відомості про результати
голосування на останніх парламентських виборах); нормативно-правові
документи, що регулюють діяльність у сфері етнонаціональної політики;
правове та організаційне регулювання діяльності управління з питань
внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації та відповідних відділів у
районах і містах. Інформацію подано станом на 1 лютого 2008 р.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 48158
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ф3(4УК)я2; Л89
Право
Звід кодексів України / Верх. Рада України. –
Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2009.
Т. 1 – 632 c.
До першого тому Зводу кодексів України увійшли:
«Господарський
кодекс
України»,
«Господарський
процесуальний кодекс України», «Кодекс України про
надра», «Лісовий кодекс України», «Повітряний кодекс
України», «Водний кодекс України», «Земельний кодекс
України»,
«Митний
кодекс
України»,
«Кодекс
торговельного мореплавства України». Усі кодекси подано
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зі змінами станом на 27 лютого 2009 р.
Т. 2 – 486 с.
До другого тому Зводу кодексів України увійшли: «Кримінальний кодекс
України», «Кримінальний процесуальний кодекс України», «Кримінальновиконавчий кодекс України», «Кодекс адміністративного судочинства
України». Усі кодекси подано зі змінами станом на 20 травня 2009 р.
Т. 3 – 556 с.
До третього тому Зводу кодексів Украйни увійшли: «Цивільний кодекс
України», «Цивільний процесуальний кодекс України», «Житловий кодекс
Української РСР», «Сімейний кодекс України». Усі кодекси подано зі змінами
станом на 30 липня 2009 р.
Шифр зберігання книги в НБУВ: В351180
Шифр зберігання книги в ВДБО: Х8(4УК)я2; З-43
Фондовий
ринок
України:
законодавче
регулювання : навч.-метод. посіб. / авт. кол.: Бурмака
М.О. (кер.), Бутенко Д.С., Посполітак В. В. [та ін.]. – 5те вид., перероб. та доп. – К. : АДС УМКЦентр, 2009. –
852 с.
У практичному посібнику зібрано нормативноправові акти, що регулюють правовідносини на фондовому
ринку України. Матеріал систематизовано за розділами:
«Правове регулювання підприємницької діяльності в
Україні», «Ринок цінних паперів та його регулювання»,
«Боргові та пайові цінні папери, порядок їх випуску»,
«Іпотечні цінні папери в Україні», «Похідні (деривативи)», «Учасники ринку
цінних паперів в Україні», «Акціонерні товариства на ринку цінних паперів
України», «Законодавче забезпечення ІСІ», «Організація торгівлі на фондовому
ринку», «Національна депозитарна система України», «Контрольно-ревізійна
діяльність та правозастосування на ринку цінних паперів», «Антимонопольне
законодавство на ринку цінних паперів», «Роль фондового ринку у забезпеченні
функціонування пенсійної системи». Документи подані з урахуванням змін та
доповнень.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА719328
Шифр зберігання книги в ВДБО: Х83(4УК)я2; Ф77
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Довідник чинних міжнародних договорів України у
сфері охорони довкілля / за ред. : А. Андрусевич, Н.
Андрусевич, З. Козак ; ресурс.-аналіт. центр «Сусп-во і
довкілля». – Л., 2009. – 203 с.
Міститься інформація про 46 міжнародно-правових
актів глобального та регіонального характеру, коротка
довідка про двосторонні договори України, а також
відомості про міжнародні декларації у сфері охорони
навколишнього середовища. До довідника ввійшли
міжнародно-правові договори, згода на обов’язковість
яких для України була надана до 1 листопада 2008 р. Інформація подається у
довідниковій формі і містить такі дані про кожен міжнародно-правовий акт:
повна і коротка назва акту, дата і місце прийняття, дата набрання чинності,
дата ратифікації/приєднання України, дата набрання чинності для України,
сторони міжнародно-правового акту, поправки і протоколи до міжнародноправового акту, автентичні тексти, застереження України, коротка
характеристика міжнародно-правового акту, його імплементація на
національному рівні, органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту,
корисна інформація. Документи подано за хронологією.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва708546
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Х85(;УК)я2; Д58
Правове регулювання праці науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів : зб. основ.
нормат. актів (станом на 15 травня 2009 р.) / М-во
освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім.
Ярослава Мудрого ; уклад.: О. М. Ярошенко, Г. С.
Гончарова, Ф. А. Цесарський [та ін.]. – Х. : Право, 2009.
– 464 с.
Видання включає нормативно-правові акти щодо
порядку укладання і розірвання трудових договорів, оплати
праці, трудової дисципліни і охорони праці. Також
вміщено найбільш важливі листи і роз’яснення
компетентних державних органів стосовно спірних питань. Для зручності
користування подано алфавітно-предметний покажчик.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА720040
Шифр зберігання книги в ВДБО: Х87(4УК)я2; П68
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Соціально-трудові
відносини:
нормативноправове
регулювання
вирішення
колективних
трудових спорів (конфліктів) в Україні : нормат.-прав.
акти з питань діяльн. Нац. служби посередництва і
примирення та здійснення примирних процедур / Нац.
служба посередництва і примирення ; за заг. ред. О. Я.
Окіса. – К. : АДЕФ-Україна, 2009. – 271 с.
У книзі систематизовано законодавчі та інші
нормативно-правові акти з питань запобігання виникненню
колективних трудових спорів, їх прогнозування, порядку та
затвердження вимог найманих працівників або профспілки
тощо. Видання складається з розділів: «Законодавство України», «Нормативні
акти Національної служби посередництва і примирення», «Примірні зразки
документів».
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА719544
Шифр зберігання книги в ВДБО: Х87(4УК)я2; С69
Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом: у визначеннях
та поняттях / В. А. Ліпкан. – К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2009.
– 161 с. – Бібліогр.: с. 151-158.
У словнику зібрано основні поняття та терміни, які
використовують у сфері боротьби з тероризмом, при
викладанні антитерористичних дисциплін. Міститься
короткий опис найбільш відомих терористських
організацій. Інформація розташована за алфавітом.
Додається перелік використаних джерел.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва711276
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Х88я2; Л61
Науково-практичний коментар до Кримінального
кодексу України : у 2-х т. / за заг. ред.: П. П. Андрушка,
В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 3-тє вид., переробл.
та доп. – К. : Правова єдність, 2009.
Т. 1 – 964 с.
Перший том складається з розділів: «Загальні
положення», «Закон про кримінальну відповідальність»,
«Злочин, його види та стадії», «Особа яка підлягає
кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину)”, «Вина та
її форми», «Співучасть у злочині», «Повторність,
сукупність та рецидив злочинів», «Обставини, що
14

виключають
злочинність
діяння»,
«Звільнення
від
кримінальної
відповідальності», «Покарання та його види», «Призначення покарання»,
«звільнення від покарання та його відбування», «Судимість», «Примусові
заходи медичного характеру та примусове лікування», «Особливості
кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх», «Злочини проти
основ національної безпеки України», «Злочини проти життя та здоров’я
особи», «Злочини проти волі, честі та гідності особи», «Злочини проти статевої
свободи та статевої недоторканності особи», «Злочини проти виборчих,
трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина», «Злочини
проти власності», «Злочини у сфері господарської діяльності».
Т. 2 – 624 с.
Матеріал викладено за розділами: «Злочини проти
довкілля», «Злочини проти громадської безпеки»,
«Злочини проти безпеки виробництва», «Злочини проти
безпеки руху та експлуатації транспорту», «Злочини проти
громадського порядку та моральності», «Злочини у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я
населення», «Злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів, забезпечення
призову та мобілізації», «Злочини проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян»,
«Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку»,
«Злочини у сфері службової діяльності», «Злочини проти правосуддя»,
«Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові
злочини)», «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку».
Видання містить низку важливих змін, зокрема, до розділів про злочини
проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина, проти власності, проти громадської безпеки тощо.
Шифр зберігання книги в НБУВ: В351846
Шифр зберігання книги в ВДБО: Х88(4УК)я2; Н34
Беляневич В. Е. Господарський процесуальний
кодекс України: наук.-практ. коментар / В. Е.
Беляневич. – 3-тє вид. –К. : Юстініан, 2009. – 872 с.
Книга складається з розділів: «Загальні положення»,
«Досудове
врегулювання
господарських
спорів»,
«Підвідомчість справ громадським судам. Підсудність
справ», «Учасники судового процесу», «Докази»,
«Запобіжні заходи», «Судові витрати», «Процесуальні
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строки», «Подання позову», «Порушення провадження у справі та підготовка
матеріалів до розгляду у першій інстанції», «Забезпечення позову», «Вирішення
господарських спорів у першій інстанції», «Перегляд судових рішень в
апеляційному порядку», «Перегляд судових рішень у касаційному порядку»,
«Перегляд судових рішень Вищого Господарського суду Верховним Судом
України», «Перегляд рішення, ухвали, постанови Господарського суду за
нововиявленими обставинами», «Виконання рішення, ухвали, постанови»,
«Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій».
До підготовки третього видання спонукала зміна норм Господарського
процесуального кодексу України, особливо щодо підвідомчості справ. У книзі
відображена напрацьована вищими судовими інстанціями нова судова практика
у конкретних справах, що стане у пригоді під час правозастосування. Науковопрактичний коментар підготовлено з урахуванням змін станом на 1.08.2007 р.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА720071
Шифр зберігання книги в ВДБО: Х89(4УК)я2; Б44
Постанови Пленуму Верховного Суду України у
кримінальних справах. – (4-те вид., змінене і доп.). – К. :
Скіф, 2009. – 536 с. – (Серія : «Кодекси і закони
України»).
До книги включено документи з березня 1973 року
по травень 2008 року, які подано з відповідними змінами та
доповненнями. Документи розташовані за хронологією.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА719993
Шифр зберігання книги в ВДБО: Х89(4УК)я2; П63
Міжнародні комерційні угоди та розрахунки:
нормативно-правове регламентування : навч. посіб. / за
ред.: Ю. Г. Козака, Н. С. Логвинової, А. А. Наумчик [та
ін.]. – К. : Центр учбов. літ., 2010. – 648 с.
Посібник складається з 6-ти розділів: «Загальні
підходи до укладання міжнародних комерційних угод»,
«Контракти міжнародної купівлі-продажу товарів у
матеріально-речовій формі», «Контракти міжнародної
купівлі-продажу послуг», «Контракти про міжнародне
промислове співробітництво», «Форми міжнародних
розрахунків»,
«Міжнародні
платіжні
системи».
Кожний
розділ
супроводжується коментарями.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС48447
Шифр зберігання книги в ВДБО: Х91я2; М 58
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Міжнародні угоди і оподаткування : [зб. нормат.прав. док.] / Держ. подат. адміністрація України ;
упоряд.: Л. В. Трофімова, О. В. Доманський, В. Г.
Войтенко, Я. О. Шашенков. – К. : ІВЦ ДПА України,
2009. – 1200 с. – (Б-ка журн. "Вісник податкової служби
України").
У збірнику подано міжнародні Конвенції та Угоди,
постанови Кабінету Міністрів України, листи ДПА
України, інші нормативно-правові документи, що
розкривають зміст міжнародної співпраці України у сфері
оподаткування. Включено документи з 1956 по 2007 р.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС48395
Шифр зберігання книги в ВДБО: Х91я2; М58
Культура
Вальо М. А. Марія Деркач (1896–1972). Спогади.
Розвідки. Листи : бібліогр. покажч. / М. А. Вальо ; ред.
Л. О. Ільницька ; Нац. акад. наук України, Львів. наук.
б-ка ім. В. Стефаника. – Л., 1999. – 272 с.
Збірник підготовлено з нагоди 100-річчя від дня
народження відомої вченої і діячки на ниві української
культури і бібліотечної справи, дослідниці життя і
творчості Лесі Українки та Івана Франка, члена НТШ у
Львові з 1935 року Марії Дем`янівни Деркач (1896–1972).
Бібліографічний покажчик складається з розділів:
«Друковані публікації Марії Деркач (статті, рецензії,
хронікальні замітки з питань літератури і мистецтва)»; «Публікації творів Лесі
Українки»; «Статті про життєвий і творчий шлях Лесі Українки»; «Публікації
творів Івана Франка»; «Статті Марії Деркач з питань франкознавства»;
«Переклади, здійснені Марією Деркач та її листи». Науково-допоміжний
апарат – «Покажчик криптонімів» та «Іменний покажчик». Друга частина книги
– «Спогади. Розвідки. Листи», де подано інформацію про маловідомі сторінки
життя і діяльності М. Деркач. Серед авторів спогадів – її син Мирон, Л.
Крушельницька, М. Свєнцицька, У. Єдлінська, Ю. Булаховська, М. Нечиталюк,
Ю. Бача, О. Купчинський, І. Денисюк, Л. Міщенко та інші. В кінці книги
подано фотоматеріали з життя діячки.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва685853
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д; Д36
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Наука
Інститут органічної хімії НАН України. 70 років /
НАН України, Ін-т орган. хімії ; голова редкол. М. О.
Лозинський. – К. : Академперіодика, 2009. – 434 с. :
фотоіл.
Видання знайомить з історією створення Інституту
органічної хімії, становленням його наукових шкіл та
напрямів, які включають теорію кольоровості органічних
сполук, гетероциклічну хімію, механізми реакції, реакційну
здатність та електронну і просторову будову органічних
сполук, хімію органічних сполук фосфору, сірки, фтору,
супрамолекулярну хімію. Описано досягнення Інституту та
його дослідного виробництва в галузі розробки та виробництва субстанцій
препаратів для медицини та ветеринарії, гербіцидів та регуляторів росту рослин
для сільського господарства, комплексоутворювачів і екстрагентів для
гідрометалургійної та радіохімічної промисловості, хімічних добавок до
полімерних матеріалів для народного господарства та ракетно-космічної
техніки, фотосенсибілізаторів для кінофотопромисловості. Наведено
біобібліографічні дані про академіків В. П. Яворського, І. К. Мацуревича, В. Г.
Шапошникова, А. І. Кіпріанова, Є. О. Шилова, О. В. Кірсанова, Л. М.
Марковського та багатьох інших видатних науковців, які зробили значний
внесок у створення та розбудову Інституту, збагатили світову науку, сприяли
зміцненню економіки та обороноздатністі країни. Також містяться розділи,
присвячені підготовці наукових кадрів, міжнародним зв’язкам, видавничій
діяльності, нагородам та відзнакам. Вміщено багато унікальних фотографій.
Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС47516
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч41я1; Д71
Українська архівна енциклопедія / Держ. ком.
архівів України, Укр. НДІ архів. справи та
документознавства ; редкол.: І. Б. Матяш (голова), І. Н.
Войцехівська, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К, 2008. – 881 с.
Енциклопедія є першим в Україні виданням, в якому
узагальнено досягнення вітчизняного архівознавства у його
взаємозв’язках з іншими галузями історичної науки та
суміжними дисциплінами. Відображено такі напрями:
архівознавство, архівне законодавство, історія та організація
архівної справи, система архівних установ, персоналії
видатних архівістів, архівна освіта, архівна та історична періодика,
документознавство та діловодство, спеціальні історичні дисципліни й суміжні з
архівознавством галузі знань, громадські організації та об’єднання в галузі
архівістики.
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Відповідно до проблематики та змісту статті систематизовано за такими
блоками: «Архівна справа», «Архівна наука і освіта», «Архівна та історична
періодика, джерелознавчі видання», «Персоналії», «Документознавство та
діловодство», «Спеціальні історичні дисципліни та суміжні галузі знань»,
«Наукові інституції».
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС48409
Шифр зберігання книги в ВДБО: Ч81(4УК)я2; У45
Освіта
Дошкільна
освіта
як складова
системи
безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом.
бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В.
О. Сухомлинського, Ін-т пробл. виховання, Наук. б-ка
НПУ ім. М. П. Драгоманова ; упоряд.: Л. О.
Пономаренко [та ін.] ; наук. ред. П. І. Рогова ; наук.
консультант О. Л. Кононенко ; бібліогр. ред. Л. О.
Пономаренко. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П.
Драгоманова, 2009. – 148 с.
Висвітлено нормативно-правову базу України з
дошкільної освіти, історію її розвитку, відомості щодо
організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах за
моделлю, орієнтованою на особистість. Представлено психолого-педагогічні
основи розвитку дитини дошкільного віку, спеціальні умови виховання та
навчання дітей із вродженими й набутими вадами тощо. Розкрито взаємозв’зок
між сім’єю і дошкільним закладом, питання домашнього та сімейного
виховання, якість діяльності дошкільних закладів, підготовку та підвищення
кваліфікації працівників дошкільної сфери.
Матеріал згруповано у десяти розділах: нормативно-правове та
організаційно-методичне забезпечення системи дошкільної освіти України;
становлення і розвиток дошкільної педагогіки як науки; зміст дошкільної
освіти; програмно-методичне забезпечення діяльності дошкільних закладів
України; наступність та перспективність у вихованні та навчанні дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку; навчання та виховання дітей
дошкільного віку з особливими потребами; виховання дитини дошкільного віку
в родині; психолого-педагогічні основи розвитку дитини дошкільного віку;
управління в системі дошкільної освіти; професійна підготовка педагогічних
кадрів галузі та підвищення кваліфікації. Завершує видання іменний покажчик.
До покажчика включено документи, опубліковані у 1991 – 2006 роках.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Со28877
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч41я1; Д71
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Ушанування 90–річчя від дня народження Василя
Сухомлинського : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН
України, Укр. асоц. В. Сухомлинського, ДНПБ України ім.
В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. ред.
П. І. Рогова. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 96 с.
У бібліографічному покажчику представлено
бібліографію праць В. О. Сухомлинського, дослідження
вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність
педагога, що були видані до 90-річчя від дня його
народження.
Матеріали згруповано за розділами: твори В. О. Сухомлинського;
документи про В. О. Сухомлинського, де подано наукові дослідження його
педагогічної спадщини, педагогічні читання, наукові конференції, семінари,
спогади та нотатки про видатного педагога; бібліографічні видання. Подано
іменний, географічний покажчики та додаток «Заходи з відзначення 90-річчя
від дня народження В. О. Сухомлинського в Україні у 2008 році».
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва718753
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д; С91
Флагмани освіти і науки України : кращі
освітяни та науковці України = Leaders of education and
science of Ukraine : the best pedagogues and scientists of
Ukraine : довід.-біогр. вид. / упоряд.: Галина Іванівна
Захарченко, Роман Васильович Захарченко ; голов. ред.
Антоніна Бовсунівська ; ред. Ірина Огієнко ; пер. на
англ. Павло Бовсунівський. – К. : Укр. вид. центр
«Галактика-С», 2009. – 352 с.
Опубліковано інформацію про історію і сьогодення
дошкільних
навчально-виховних,
загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних, вищих і наукових
установ, органів управління і контролю освітою і наукою, їхній рівень науковопрактичної підготовки. Представлено кращих представників у сфері освіти і
науки України, подано матеріали про освітянські і наукові колективи, які
своєю звитяжною працею зміцнюють інтелектуальний потенціал України.
Видання супроводжено англійським перекладом, оформлено роботами
професійних фотомитців та фотоматеріалами архівів установ, представлених у
довіднику.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Со28880
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч33(4УК)я2; Ф69
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Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
Видано в Херсоні, 1842–1942 : кат. місц. друку /
Херсон. обл. унів. наук. б-ка ім. О. Гончара ; авт.уклад. О. В. Лянсберг ; відп. ред. Л. І. Зелена. –
Херсон : Херсон. міськ. друк., 2009. – 199 с. – (65-річчю
утворення Херсонської області присвячується). –
Покажч.: с. 174–197.
Видання вміщує нарис з історії місцевого друку в
Херсоні, у якому висвітлено основні етапи розвитку
місцевого книговидавництва, та каталог видань.
Реалізовано першу спробу виявити та систематизувати
книжкову продукцію, надруковану в Херсоні з часів
заснування першої друкарні. Каталог містить 1634 бібліографічні записи.
Відображено видані українською та російською мовами: монографії, наукові та
інформаційно-довідкові видання, альманахи, збірники, науково-популярну
літературу, календарі, щорічники, різноманітні передруки та відбитки тощо. Не
представлені газети, журнали, листівки, а також видання обсягом менше 5
сторінок. Деякі з відображених у каталозі видань не збереглися до наших днів.
Джерелами для відбору відомостей до каталогу стали наукові бібліотеки
Херсона, Державний архів Херсонської області, обласний краєзнавчий музей,
приватні книжкові зібрання. Орієнтуватися у каталозі допомагає система
покажчиків – іменний, систематичний, а також покажчики друкарень,
видавничих організацій та установ, видавців і видавництв.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва712866
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я181(4УК-4ХЕС)2; В42
Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Бібліотечна
справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С.
Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2009. – 530 с. – Ім.
покажч.: с. 511–527.
У монографії висвітлюються основні тенденції
розвитку та історія бібліотек та бібліотечної справи в
Україні у ХХ ст.: функціонування в різних суспільнополітичних умовах, фундаментальні зміни в організації
книгозбірень та їх роль у суспільстві, традиції та інновації
в діяльності бібліотек, формування бібліотечної мережі,
бібліотечні фонди, інформаційні ресурси, науково-довідковий апарат,
обслуговування читачів, культурно-інформаційна та видавнича діяльність.
Розглядаються правові засади організації бібліотечної справи, питання
професійної освіти, створення громадських організацій тощо. Значна увага
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приділена розвитку бібліотечної науки – книгознавства, бібліотекознавства,
бібліографознавства, теорії та практики бібліотечної справи. Відзначено роль
бібліотек у розвитку української державності, національної освіти, науки,
культури. Одинадцять розділів видання відповідають історичним періодам:
бібліотеки України у складі Російської імперії, бібліотечна справа в період
Української революції 1917–1920-х років, стан бібліотек України у повоєнний
період та на початку 50-х років, розвиток наукових напрямів у
бібліотекознавстві, книгознавстві, бібліографознавстві у період незалежності
України тощо.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс47947
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч733(4УК)я2; Д79
Книги і книжники. Літопис минулого і
сьогодення Дніпрпетровської обласної універсальної
наукової бібліотеки, 1834–2009 : бібліогр. покажч. /
Дніпропетр. обл. унів. наук. б-ка ; упоряд.: І. Голуб,
М. Пушкар, З. Рижкова ; відп. за вип. Т. Абраїмова ;
ред. О. Літуча ; вступ. ст. Л. Лучки. –
Дніпропетровськ, 2009. – 191 с. – Ім. покажч.: с. 171–
190.
Бібліографічний покажчик присвячений діяльності
закладу культури краю за 175 років – від заснування до
нинішнього дня. Відображено книги, статті у періодичних
виданнях, бібліотечні звіти, архівні матеріали, документи про нагороди та
відзнаки уряду. Матеріал згруповано за тематичними розділами та за
хронологією. Охоплено усі питання роботи Бібліотеки: історія становлення,
основні напрямки діяльності, інформаційні ресурси, довідково-бібліографічний
апарат, краєзнавство, інформаційні центри Бібліотеки, наукова та видавнича
діяльність, зв’язки з громадськістю тощо. Видання бібліотеки, присвячені
діяльності окремих структур, дублюються у відповідних розділах. Деякі
збірники розписані аналітично. Записи частково анотовані. Бібліографія
доповнена змістовною статтею дослідниці історії розвитку бібліотек
Катеринославщини-Дніпропетровщини
Людмили
Лучки.
Покажчик
розрахований на дослідників історії розвитку культурного процесу краю,
зокрема, бібліотечної справи, бібліотекарів, журналістів.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва713825
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч734(4УК)7я1; К53
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Лисенко І. Словник українських приватних
бібліотек / Іван Лисенко. – К. : Рада, 2009. – 215 с.
Перша спроба представити в одному виданні
відомості про понад 800 українських, російських,
польських, німецьких та інших бібліотек, які діяли від
найдавніших часів до ХХ століття в Україні. Усі вони
відіграли певну роль в історії нашої культури, були і є
джерелами української духовності. Статті у виданні
носять
лаконічний,
енциклопедичний
характер.
Інформація стосується історії створення бібліотек, їхньої
долі, діяльності їхніх фундаторів, обсягів фондів,
жанрової специфіки. До статей додано бібліографічні списки архівних та
опублікованих джерел. Безумовно, перелік представлених бібліотек не є
вичерпним. Але це лише перша спроба узагальнити, підсумувати наші духовні
багатства та їхні втрати і дати поштовх для активної дослідницької роботи у цій
царині.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва716655
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ч734(4УК)7я2; Л63
Копанєва В. Бібліотека як центр збереження
інформаційних ресурсів Інтернету : монографія
/
Вікторія Олександрівна Копанєва; НАН України ; Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – 198 с.
Інтернет змінив звичні методи отримання інформації,
ініціював появу нових засобів доступу людей до знань. Все
більше наукової інформації
створюється, існує,
зберігається в електронному вигляді. Електронна форма
робить можливим сьогодні більш компактне зберігання
інформації, її оперативне та широке розповсюдження.
У монографії викладено теоретичні та прикладні
аспекти
архівування
науково-інформаційних
ресурсів
глобальних
комп’ютерних мереж, що апробовані в Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського, які можуть бути корисними для українських книгозбірень та
для бібліотек країн СНД.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс48532
Шифр зберігання книги в ВДБО: Ч738я2; К66
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Філологічні науки
Пирогов В. Л. Словник японських прислів'їв і
приказок з відповідниками шістьма мовами: японська,
українська,
російська,
англійська,
німецька,
французька, латинська / В. Л. Пирогов ; НАН України,
Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – К. ; Х. :
Торсінг плюс, 2009. – 272 с.
Унікальне довідкове видання містить близько 250
японських прислів’їв і приказок, що найчастіше
вживаються в сучасній мовній практиці японців.
Відповідники
різними
мовами
розкривають
універсальність і спадкоємність стереотипів мислення
різних народів світу, різних часів та епох. Основним принципом відбору
аналогів та еквівалентів було прагнення ідентичності інваріантів у
зіставлюваних мовах. Кожне японське прислів’я супроводжується
латинізованою транскрипцією та буквальним перекладом на українську мову, а
при необхідності також і лінгвокраїнознавчим коментарем. Там, де було
доцільно, вказано джерело походження прислів'я (приказки), подається
історико-літературний коментар.
Словник укладено за принципом паремійного паралелізму. Це дає
можливість здійснювати порівняльний аналіз багатьох цікавих зразків світового
паремійного фонду з оглядом на особливості окремих прислів’їв і приказок
відповідно до життєвих реалій і світогляду народів різних країн. Адже уявлення
в різних країнах світу про добро і зло, любов і ненависть, людські вади і
чесноти близькі і схожі, проте загальнолюдська мудрість у кожного народу має
власний своєрідний вираз, свої відмінні національно марковані особливості.
Окремо у тексті кожного словникового гнізда подано відповідники
(аналоги або еквіваленти) японського прислів’я шістьма мовами. Спочатку –
український, а далі – російський, англійський, німецький та французький.
Латинський відповідник подається окремо як підрядкова примітка. Усі вони
забезпечені буквальними перекладами на українську мову. Наприклад:
Яп. 稼ぐに追いつく貧乏なし
Kasegu ni oitsuku binboo nashi.
Той, хто намагається заробити, бідним не буде.
Укр.: Хто робить, той голий (голодний) не ходить.
Рос.: Терпение и труд все перетрут.
Англ.: Diligence is the mother of good luck.
Нім.: FleiЯ bringt Brot, Faulheit Not.
Фр.: Le travail nourrit son homme.
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Буквальний переклад:
РП Терпіння і труд все перетруть.
АП Старанність – мати удачі.
НП Ретельність приносить хліб, лінь – нестаток.
ФП Робота годує людину.
Пор. лат. Labor et patientia omnia vincunt (Праця і терпіння все долають).
Автор звертає увагу на те, що нині японський прислівний фонд
збагатився численними західними запозиченнями, зокрема біблеїзмами, що на
його думку є свідченням певного синкретизму культурних та духовних
цінностей Сходу і Заходу у новітні часи.
Кожний національний фонд прислів'їв, не є випадковим набором
висловів, а утворює струнку логічну систему, що ґрунтується на усталених
протягом тисячоліть стереотипах людського мислення. На прикладі прислів'їв і
приказок різних народів світу автор доводить, що принципи логічного
мислення людей, незалежно від їхніх національних та етнічних ознак, є доволі
схожими, тому люди в усьому світі мають більше підстав для дружби і
взаєморозуміння, ніж для ворожнечі та конфліктів.
Для зручності користування в кінці словника вміщено алфавітні
покажчики прислів'їв та приказок українською, російською, англійською,
німецькою та французькою мовами.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва711830
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш2/3я2; П33
Scholl J. 50 Klassiker deutsche Schriftsteller von
Grimmelshausen bis Grass dargestellt / Joachim Scholl
unter Mitarbeit von Klaus Binder. – Kцln : Gerstenberg
Verlag, 2007. – 256 S.
50 класиків німецької прози: від Ґріммельсхаузена
до Ґрасса.
У книзі Йоахіма Шолля вміщено 50 захоплюючих
нарисів про життя і творчість найвидатніших
німецькомовних письменників від епохи бароко до
сучасності. Біографічну довідку про кожного з авторів
доповнює короткий огляд його найвідоміших творів,
цитати і відгуки інших письменників, сучасних літературознавців. Видання
містить понад 300 ілюстрацій (портретів й фотографій письменників, їх робіт,
пам’ятних знаків, афіш театру та кіносеансів тощо), наведено цікаві факти про
подальшу долю творів (екранізації, театральні постановки, відгуки в
друкованих та музичних виданнях).
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Допоміжний апарат видання складає іменний покажчик письменників,
видатних діячів культури, політики, мистецтва, чиї імена згадуються в книзі.
Шифр зберігання книги у НБУВ: ІB210263
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш5(4)я2; S36
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft:
Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen
Literaturgeschichte / Gemeinsam mit Harald Fricke, Klaus
Grubmьller, und Jan-Dirk Mьller herausgegeben von
Klaus Weimar. – Neubearbeitung, 3, 2007. – Berlin; New
York : de Gruyter.
Bd. 1: A – G. – 754 S.
Bd. 2: H – O. – 777 S.
Bd. 3: L – Z. – 912 S.
Оновлена редакція енциклопедичного словника
(1997–2003 рр.), під редакцією Клауса Ваймара за участю Гаральда Фріке,
Клауса Ґрубмюллера та Яна-Дірка Мюллера.
Фундаментальна
праця,
присвячена
термінології
німецького
літературознавства. Містить чіткі і докладні визначення жанрів (драма, поезія,
оповідання тощо), методів (герменевтика, структуралізм) та теорії літератури
(автор, ліричний герой). Статті доповнені детальними поясненнями щодо
етимології термінів та предмету їх вивчення.
У третьому томі вміщено алфавітний покажчик авторів статей.
Шифр зберігання книги у НБУВ: В276869/1-3
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Ш4я2; R30
Мистецтво
Соломія Крушельницька : бібліогр. покажч. /
упоряд. А. О. Ленчишин ; передм. «Співачка світової
слави» П. К. Медведика ; упр. культури Терноп.
облдержадмін. ; Терноп. обл. універс. наук. б-ка. –
Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 112 с.
Покажчик укладено з нагоди 135-річчя від дня
народження видатної української співачки Соломії
Амвросііївни Крушельницької. У ньому відображено
документи, які створюють життєво-бібліографічну студію
Соломії Крушельницької – оперної співачки, зірки,
виконавиці українських народних пісень та пісень
українських композиторів. У вступній статті Петра Медведика «Співачка
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світової слави» висвітлено життєвий шлях співачки. Покажчик складається з
10-ти розділів: «Репертуар співачки»; «Література про життя та діяльність»;
«Тріумфальні виступи на кращих оперних сценах світу та концертні турне
співачки», зокрема, в Польщі, Італії, Нью-Йорку, Лісабоні, Буенос-Айресі,
Канаді та ін.; «Краю родимий»; «Спогади про С. Крушельницьку»;
«Вшанування пам`яті С. Крушельницької»; «Епістолярна спадщина», де подана
інформація про видатних діячів культури та мистецтва, з якими доля звела С.
Крушельницьку; «Енциклопедії. Довідники. Словники»; «Бібліографічні
видання про співачку» та «Соломія Крушельницька: Вебліографічний список».
Матеріал розташовано за алфавітно-хронологічним принципом. У кінці книги
подано «Список переглянутих періодичних видань», «Ілюстративний матеріал»
та «Іменний покажчик».
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва719548
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д; К84
Баканурський
А.
Театрально-драматичний
словник ХХ століття / Анатолій Баканурський,
Владислав Корнієнко. – К. : Знання України, 2009. – 319
с. – Бібліогр. : с. 316-319.
Словник містить статті, в яких розкривається зміст
театральних та театрознавчих термінів. Для зручності
користування подано систематизований тематичний
покажчик термінів. З метою глибшого ознайомлення з
конкретною театрознавчою проблемою або комплексом
проблем, в кінці видання подано список рекомендованої
літератури.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС48354
Шифр зберігання книги в ВДБО: Щ33я2; Б19
Kubiak H.-J. Die Oscar-Filme. Die Besten Filme der
Jahre
1927/28
bis
2006.
Die
Besten
nichtenglischsprachigen Filme der Jahre 1947 bis 2006. Die
Besten Animationsfilme der Jahre 2001 bis 2006 / HansJurgen Kubiak. – Marburg : Schьren Verlag GmbH, 2007.
– 416 S.
Автор книги – Ганс-Юрґен Кубіяк, 1952 р.н. –
педагог за освітою, колишній офіцер Бундесверу,
багаторічний
дослідник
історії
американського
кінематографу.
У книзі подано детальну інформацію про 77 переможців
найпрестижнішої щорічної національної премії Американської академії
кіномистецтва «Оскар» за період з 1927/28 до 2006 року, про переможців у
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номінації «Найкращий іноземний фільм» (1947–2006 рр.) та «Найкращий
мультиплікаційний фільм року» (2001–2006). Кожна стаття містить таку
інформацію: назва фільму, імена авторів/акторів, тривалість перегляду, DVDреліз, бюджет, сюжет, місце зйомки; кількість номінацій, у яких було
представлено фільм та кількість здобутих нагород. У кінці кожної статті про
фільм американського виробництва вміщено перелік інших тогорічних
номінантів.
Додатки: хронологічно впорядкований список переможців у всіх
номінаціях; таблиця даних про кількість поданих заявок у різних номінаціях
кожного з фільмів-переможців та про кількість здобутих нагород; 50 стрічок,
що набрали найбільший касовий збір.
Науково-пошуковий апарат видання: бібліографія та алфавітні покажчики
кінострічок, режисерів, акторів, інших діячів кіномистецтва (авторів сценаріїв,
композиторів, художників, дизайнерів, костюмерів, постановників спецефектів
тощо).
Шифр зберігання книги у НБУВ: ІВ210251
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Щ37я2; К89
1001 FILMAS, KURІ PRIVALAI PAMATYTI PER
SAVO GYVENIMĄ. («1001 movies you must see before you
die» ) / red. STEVENAS JAY SCHNEIDERIS. – Vilnius :
Naujoji Rosma, 2007. – 960 s.
1001 фільм, який ти маєш подивитися за життя.
На початку видання вміщено іменний покажчик
авторів, перелік фільмів за жанрами за абеткою.
У книзі подано детальну інформацію про 1001 фільм
за 1902–2006 рр. Інформація про фільми подана за
хронологією. Поряд міститься коротка стаття про фільм та основна інформація
(назва, кінокомпанія-виробник, тривалість перегляду, імена головних акторів,
номінація «Оскар»). Видання широко ілюстроване.
Подано інформацію про кінострічки, створені в різних країнах світу:
Данії, Польщі, США, Франції, Швеції, Японії та ін. До довідника увійшли
також українські та російські фільми, зокрема: «Броненосец Потѐмкин» (1925),
«Октябрь» (1927), «Потомок Чингисхана» (1928), «Человек с киноаппаратом»
(1929), «Земля» (1930), «Иван Грозный» (1944), «Летят журавли» (1957), «Тіні
забутих предків» (1964), «Вий» (1967), «Андрей Рублѐв» (1969), «Иди и
смотри» (1985).
Допоміжний апарат видання складають список фільмів за абеткою,
перелік кінокомпаній.
Шифр зберігання книги у НБУВ: IB210569
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Щ37я2; Т90
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Релігія
Вітер Д. В. Релігія і культура : словник / Д. В.
Вітер. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 268 с. – Бібліогр.: с. 260–
267.
У словнику представлено основні терміни та
поняття з академічного релігієзнавства, культурології,
філософії та соціології релігії, філософії та соціології
культури, історії світових релігій та сучасних релігійних
течій, теології. Статті розташовано за абеткою. Для
зручності користування книга містить додатки з
таблицями, список використаної літератури, алфавітний
покажчик термінів.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва718578
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Э2я2; В54
Корнієнко О. М. Зруйновані храми Сумщини.
Мартиролог втрачених святинь =The history of destroyed
and partly ruined monuments of cult in Sumy region / О. М.
Корнієнко. – Суми : ПП «Ніконоров В. І.", 2009. – 368 с. :
фотоіл. – Бібліогр.: с. 349-351.
Книга присвячена знищеним і частково зруйнованим
архітектурним пам’яткам культурного призначення
Сумської області. Матеріал зібраний на підставі архівних
даних, свідчень очевидців та матеріалів досліджень
місцевих краєзнавців, подано у відповідності до існуючого
адміністративно-територіального поділу Сумської області. Дві вступні статті:
«Мартиролог втрачених святинь» та «Соборы наших душ: разрушенное и
уцелевшее» розкривають ці трагічні сторінки. Видання містить відомості про
храми 328 населених пунктів: від спорудження, до руйнування, а також
висвітлено сучасний стан, у разі відбудови або реставрації. Використано фото
та фоторепродукції малюнків.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Со28674
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Э37(4УК)я2; К67

29

Етика
Повна енциклопедія етикету / авт.-уклад.
Олександр Кривошей. – Донецьк : Глорія, 2010. – 383 с.
У книзі подано інформацію про основи етикету
спілкування. Етикет – це своєрідний кодекс гарних манер і
правил поведінки у суспільстві. Ці правила полегшують
наше повсякденне життя і дають можливість уникнути
неприємностей у спілкуванні. Розділ “Правила поведінки у
суспільстві“ знайомить з інформаційним етикетом,
правилами поведінки у громадських місцях. Розділ
“Діловий етикет“ знайомить читачів з вимогами до зовнішнього вигляду ділової
людини, дає рекомендації щодо стилю ділового спілкування, ділового
листування, мови і стилю ділової документації. Видання також знайомить
читача з застільним, міжнародним та церковним етикетами.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс48773
Шифр зберігання книги в ВДБО: Ю7я2; П42
Архівна справа. Архівознавство
Дениско Л. М. Бібліотека та архів Олексія
Захаровича Попільницького / Л. М. Дениско ; НАН
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ;
наук. ред. О. С. Онищенко. – К., 2009. – 476 с.
Монографія презентує приватну універсальну
бібліотеку та архів старшого діловода Державного
контролю Державної Ради Росії, історика селянського
питання, українського бібліофіла, мешканця Нової Праги
Олександрійського району Кіровоградської області О. З.
Попільницького. Перша частина видання складається з
трьох розділів: «Олексій Захарович Попільницький», в
якому розкривається його життєвий і творчий шлях, «Бібліотека О. З.
Попільницького у книжкових фондах НБУВ» та «Особивий архів О. З.
Попільницького в інституті рукопису НБУВ». Друга частина «Алфавітний
каталог бібліотеки та каталог документів із особового архіву О. З.
Попільницького» включає: «Каталог бібліотеки О. З. Попільницького з фондів
НБУВ», «Книги із бібліотеки О. З. Попільницького, які зберігаються в інших
закладах» і «Каталог документів із особового архіву О. З. Попільницького в
Інституті рукопису НБУВ». Подано іменний покажчик.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва712374
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я181(2)23; П57
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Довідкові видання загального змісту
Хорошевський А. Ю. 20 кращих екскурсій
Україною / А. Ю. Хорошевський ; худож-оформлювач
І. В. Осіпов. – Харків : Фоліо, 2009. – 315 с.
Книга розповідає про найвідоміші історичні місця
країни та туристичні маршрути (Київ; Пирогів; Чернігів;
Дендрологічний парк «Софіївка»; Шевченківські місця:
Канів – Моринці – Шевченкове; Гетьманські місця:
Батурин – Козелець – Чигирин – Суботів; Кам`янецьПодільський –Хотин; Чернівці; Івано-Франківськ: «Брама
Карпат»; Львів; Золочів – Олесько –Підгірці; Тернопіль –
Чортків – Печера Млинки; Ужгород – Мукачеве; Полтава –
Миргород – Сорочинці; Святі гори; Запоріжжя: Хортиця – Дніпрогес; Херсон –
Асканія-Нова; Одеса; Севастополь; Ялта). Матеріал викладено в науковопопулярній формі. У кожному розділі зазначена довідкова інформація про
історію міста, побутове обслуговування: готелі, бази відпочинку, санаторії;
культурно-мистецькі заклади; заклади дозвілля та харчування; транспортне
сполучення: таксі, громадський транспорт.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва718473
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я23(4УК); Х82
Who is who w Polsce : [encyklopedia biograficzna z
życiorysami znanych Polek i Polakуw] : leksykon
biograficzny z ok. 7800 nowymi wprowadzeniami, z ok.
12700 zmianami i z ok. 67370 wymienionymi nazwiskami
znanych
polskich
osobistości,
częściowo
ze
zdjęciami / założone przez Ralpha Hьbnera Who is who w
Polsce : Zug: Who is who . – Cz.: 1. A – Mar. – 2520 s. ;
Cz.: 2. Mal – Ż. – 5044 s.
«Хто є хто в Польщі» – енциклопедичний словник
видатних осіб Польської Республіки, виходить щорічно в
серії «Хто є хто». Близько 7800 нових статей, 12700 змін і
67370 відомих польських особистостей.
У першому томі подані герб Польщі, текст та ноти гімну, а також короткі
відомості про країну (столиця, населення, мова, грошова одиниця, народні
свята, адміністративний поділ). Є інформація про Адміністрацію Президента,
склад Ради Міністрів та Сейму.
Персональну інформацію вміщено за абеткою у двох томах. Кожна стаття
містить такі дані: дата і місце народження, адреса, сімейний стан, освіта,
кар’єра, хобі, публікації, звання та премії, посада на даний час та електронна
адреса. Видання ілюстроване фотографіями.
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Допоміжний апарат складають іменний покажчик, список скорочень,
перелік орденів та відзнак Польської Республіки, список дипломатичних
представництв за кордоном (вказано адреса, телефон, факс та e-mail), список
посольств іноземних держав у Польщі, перелік польських підприємств з
контактною інформацією.
Шифр зберігання книги у НБУВ: В276970 / 1-2
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я222(4ПОЛ); W64
Who is…? ( v Českй republice) : Dodatcovй dilo 6.
vydбni / Ћivotopisnб encyclopedie obsahujнcн vice neћ
3 790 novэch ћivotopisů osobnostн z Českй republiky, 5 670
změn původnнch hesel a cca. 18 360 hesel uvedenэch na
CD-ROMu beze změny, některй s fotografiн : zaloћeno
Ralphem Hьbnerom. – Zug: Who is who, 2007. – 1812 s.
«Хто є хто в Чеській Республіці» – енциклопедичний
словник видатних діячів Чехії, – подає відомості про 3790
нових особистостей, 5670 змін.
У книзі вміщено Малий та Великий герб країни,
слова та ноти гімну, загальні відомості про державу
(адміністративний поділ, форма правління, населення, інформація про міністрів
станом на 04.09.2006 р. і на 03.10.2007 р.). Також наведено іменні покажчики
послів, сенаторів, представників в Європейському парламенті.
Матеріал розташовано за алфавітом. Зазначені такі дані: посада, дата і
місце народження, адреса, сімейний стан, освіта, кар’єра, публікації,
різнопланові інтереси та електронна адреса. Видання ілюстроване
фотографіями.
Для зручності користування в кінці подано список скорочень, перелік
представництв Чеської Республіки за кордоном, перелік зарубіжних
представництв в Чехії, список чеських підприємств з контактною інформацією.
Шифр зберігання книги у НБУВ: ІВ211246
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я222(4ЧЕХ); W64
Who is Who в России : энциклопедия персоналий
включает в себя около 10.000 биографий, биография
частично внесены с фотографиями и логотипами фирм /
основатель изд-ва [и отв. ред.] Ralph Hьbner. – основное
изд., 1 изд. 2007. – Zug : Who is who, 2007 – 1963 с. ил.,
нот., портр.
Видання «Хто є хто в Росії» містить стислі біографічні
довідки про діяльність майже 10 000 найвідоміших
громадян Російської Федерації, які жили в момент
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укладення довідника. Вказано: професію, посаду і адресу роботи; дату і місце
народження, відомості про сім'ю, освіту, кар'єру, суспільну та/або наукову
діяльність; отримані нагороди; захоплення; знання іноземних мов; електронну
адресу. Біографії частково доповнені фотографіями та логотипами фірм.
Допоміжний апарат: 1. Державні символи Російської Федерації; система
державного устрою; 2. Адреси і телефони дипломатичних представництв Росії
за кордоном, а також іноземних посольств у Росії (за алфавітним порядком);
профілі підприємств.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва686354
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я222(4РОС); W64
Who is Who in der Bundesrepublik Deutschland :
Eine Prominentenzykl. mit rund 12.000 Neueintragungen,
10.000 Дnderungen u. ca. 20.000 Namensnennungen
teilweise mit Foto von Prominenten in Deutschland :
Supplementwerk der biographischen Enzyklopдdie
fьhrender Mдnner und Frauen Deutschlands / Begr. von
Ralph Hьbner Who is Who in der Bundesrepublik
Deutschland : Zug : Who is Who, 2007. – Bd. 1. – S. 12952; Bd. 2. – S. 2953-5877.
Хто є хто у Федеративній Республіці Німеччина.
13-тий випуск всесвітньовідомої енциклопедії
особистостей вміщує інформацію про 12 400 нових підприємств, 21 300 змін та
майже 74 800 коротких біографій видатних вчених, політиків, спортсменів,
діячів культури тощо, які жили на момент видання довідника. Книга широко
ілюстрована фотографіями відомих людей ФРН. Друга частина енциклопедії
доповнена списком офіційних нагород усіх федеральних земель Німеччини,
використаних скорочень та найважливіших підприємств (із зазначенням адреси
та контактних телефонів).
У НБУВ також є видання енциклопедії за 2006 р. Доступ до цього та
згаданих вище видань Hьbners Who is Who можливий за інтернет-адресою:
www.whoiswho-verlag.ch
Шифр зберігання книги у НБУВ: В276969/1-2
Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я222(4НІМ); W64
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З книгами можна ознайомитися у читальному залі Відділу довідковобібліографічного обслуговування НБУВ.
Для відображення довідково-бібліографічних видань в інформаційному
бюлетені «Нові надходження довідково-бібліографічних видань» просимо
авторів та видавців надсилати нові видання на адресу:
03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3,
Відділ довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ.
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