
 

 

КЗ "Обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича" 

Житомирської обласної ради 
 

 

                                                                              

 Врублевський, Василь Марцельович. Твори / 

Василь Врублевський. - Житомир : [б. в.], 2015 - 

2022. Т. 6 : Ролі і долі : житомирські театральні 

хроніки, кн. 1 : Мельпомена на Пушкінській. - 

2022. - 400 с. 

 [У шостому томі творів Василя 

Врублевського описано театральні сезони 

житомирського театру періоду 1944-1956 років.] 

 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/593 

 

 

Врублевський, Василь Марцельович. Твори / 

Василь Врублевський. - Житомир : [б. в.], 2015 - 

2022. Т. 7 : Ролі і долі : житомирські театральні 

хроніки, кн. 1 : Мельпомена на Пушкінській. - 

2022. - 420 с. - Дод.: с. 347. - Біогр.-спектакл. 

довід.: с. 361 

[У сьомому томі творів Василя Врублевського 

описано театральні сезони Житомирського театру 

періоду 1956-1966 років.] 

 

Електронне посилання на документ:  

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/596 
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 Ілюченко, Г. П. М. Коцюбинський у 

Житомирі : (сторінка з життя Коцюбинського) 

/ Г. П. Ілюченко ; [передм., ред. Є. О. 

Ненадкевича]. - Житомир : Вид. Волин. секції 

наук. робітників, 1928. - 48 с. 

[Про життя та працю у Житомирі М. М. 

Коцюбинського з листопада 1897 по березень 

1898 рр.(займався виданням газети "Волынь" і 

працював у редакції).] 

 

Електронне посилання на документ:   

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/609 

 

 

 

 

Коноваленко, Анатолий Михайлович. 

Мозаика из дерева / А. М. Коноваленко. - 

Киев : Рад. шк., 1987. - 79, [1] с. : цв. ил., рис., 

табл. - (Юному технику) 

Сведения о технике декоративно-прикладного 

искусства - маркетри, выполнение мозаичных 

работ, используемый материал и инструмент. 

 

Електронне посилання на документ:  

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/608 
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Махорін, Геннадій Леонідович. Історія 

ветеринарної медицини як науки в Україні : 

навч. посіб. для студентів / Махорін Г. Л., 

Хоменко З. В. ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, 

Центр іст.-демогр. досліджень та 

біографістики, Асоц. інтелігенції Житомир. 

обл. - Житомир : Рута, 2019. - 117, [3] с., [4] 

арк. портр. - Літ.: с. 75-76. 

Вміщено матеріали про історію становлення і 

розвитку ветеринарної медицини як науки в 

Україні. Приділено окрему увагу характеристиці 

внеску науковців факультету ветеринарної 

медицини Житомирського національного 

агроекологічного університету. Книга містить 

термінологічний словник, біографічний 

довідник та іменний покажчик. 

                                                                               

Електронне посилання на документ:                                                                                                     

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/592 

 

 

Міляєва, Людмила Семенівна. Українське 

мистецтво XIV - першої половини XVII ст. / 

Л. Міляєва, Г. Логвін. - Київ : Мистецтво, 

1963. - 111 с. : іл., фото. - Бібліогр. в 

підрядковій прим. - Бібліогр.: с. 109-110 

Про українське образотворче мистецтво 14-17 

століть. 

 Електронне посилання на документ:      

 http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/612 
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 Клапчук, Тетяна Олексіївна. Мінна безпека не 

без ПЕКа : навч. посіб. / Т. О. Клапчук, Є. О. 

Осьмачко, О. Г. Лященко ; худож. Марина 

Ляшок ; М-во з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України. - Харків : Ранок : 

Кенгуру, 2020. - 144 с. : іл. кольор. 

Навчальний посібник - книгу у вигляді коміксу 

створено для учнів середньої школи з метою 

формування бази знань щодо правил безпечної 

поведінки у ситуаціях, пов'язаних з мінами та 

вибухонебезпечними предметами. Видання сприяє 

запам'ятовуванню школярами зовнішнього вигляду 

небезпечних об'єктів та їхніх ознак, навчає правилам 

поведінки в небезпечних ситуаціях, містить цінні 

поради та інформаційні плакати, що допоможуть 

дітям краще запам'ятати та засвоїти алгоритм дій, 

змоделювати поведінку в разі виникнення 

небезпечної ситуації, пов'язаної з мінами та 

вибухонебезпечними предметами. 

                    

Електронне посилання на документ:               http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/607 

 

Ревнівцев, Борис Олександрович. Алгоритм 

успіху - ключ до управління власним життям / 

Борис Ревнівцев. - Житомир : О. О. Євенок, 

2016. - 193, [3] с. - Дод.: с. 174-189. - Л-ра: с. 192-

193. 

Автор книги, заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України, знайомить читача з 

унікальним методом досягнення життєвого успіху 

під назвою "Алгоритм успіху". Дієвість цього 

методу перевірена часом в різних галузях 

суспільного життя і є інноваційною технологією, 

що дозволяє кожному, хто її застосовує, керувати 

собою і своїм власним життям, у повній мірі 

реалізуючи своє життєве призначення. 

 

Електронне посилання на документ:      

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/616 
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Филиппов, Михаил Михайлович. Ян Гус. Его 

жизнь и реформаторская деятельность : с 

портретом Яна Гуса, гравиррованным в С. - 

Петербурге К. Адтом / биографический очерк 

М. М. Филиппова. - С.-Петербург : Типография 

товарищ. "Общественная польза"..., 1891. - [1-

5], 6-78, [79-82] с. 

Среди религиозных реформаторов Гус занимает 

особое место. Лютеранские писатели считают его 

прямым предшественником Лютера; православные 

богословы признают Гуса почти православным; 

даже среди католических авторов находится 

немало таких, которые относятся к Гусу с 

величайшим уважением и это вполне справедливо. 

Учение Гуса имело огромное значение для своего 

времени, но не в нем заключается главная причина 

обаяния его личности. Нравственное мужество, 

стойкость в защите своих убеждений – вот в чем 

следует видеть значение Гуса, которое надолго 

переживет оставленные им фолианты. 

Електронне посилання на документ:         
             
http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/590 

 

Фотинський, О. А. Очерк истории Волынского 

женского духовного ведомства за пятьдесят лет 

его существования (1864-1914) / О. А. Фотинский. 

- Житомир : Электр. тип. насл. М. Дененмаеа, 

1914. - [3],4-138, [1], 2-55 с. : табл. - Прил.: с. 1-59. 

О. А. Фотинский - волынский историк, краевед, 

педагог, занимал место преподавателя 

Житомирского женского духовного училища. В 

книгу входит очерк истории Волынского 

(Житомирского) женского училища духовного 

ведомства за пятьдесят лет его существования 

(1864-1914) гг. 

Електронне посилання на документ:   

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/611 
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Холодковский, Николай Александрович 

(1858 - 1921). Карл Бэр. Его жизнь и научная 

деятельность : с портретом К. Бэра, 

гравированным в Лейпциге Геданом / 

биографический очерк Н. А. Холодковского. - 

С.-Петербург : Типография Ю. Н. Эрлих ..., 

1893. - [1-5], 6-78 с. : портр. - (Жизнь 

замечательных людей : биографическая 

библиотека Ф. Павленкова) 

[Биографический очерк о Карле Бэре, 

естествоиспытателе, основателе эмбриологии, 

одном из учредителей Русского Географического 

Общества.] 

Електронне посилання на документ:   

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/595 

            

 

 

 

Юрченко, Євгенія Валеріївна. Артерія сонця / 

Є. Юрченко ; [авт. передм. П. Білоус]. - Київ : 

Друкарський двір Олега Федорова, 2022. - 144 с. 

Поетична книга Євгенії Юрченко "Артерія 

сонця" - це пошук найнесподіваніших смислів за 

кілька миттєвостей до побудови нового світу і вже 

в його межах, це протиріччя й гармонія, 

відсторонення й занурення....Це тиша, мовчання і 

голос. Поезія збірки - це вимріювання почуттів, 

здатних загартовувати, загоювати рани, возносити 

до віри і справжнього відчуття щастя. 

Електронне посилання на документ:  

 http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/617 
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Будинок-музей академіка С. П. Корольова у 

Житомирі : фотоальбом=Дом-музей С. П. 

Королева в Житомире : фотоальбом / [авт. тексту 

Ю. П. Руденський ; упоряд. та фото С. С. Крячка ; 

худож. С. В. Бондаренко]. - Київ : Мистецтво, 

1979. - [48] с. : портр., фот. - (Музеї України) 

[Альбом розповідає про будинок-музей, в якому 

народився С. П. Корольов, конструктор космічних 

кораблів.] 

Електронне посилання на документ:  

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/598 

 

 

 

 

 

Вільне слово : асоц. незалеж. журн. - Житомир 

: Нагалевський Тимур, 2001 - . 2001 г. № 1 (19 

груд.) 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/589 
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Житомирська державна обласна 

універсальна наукова бібліотека - 130 років 

(1866-1996) : [довід. вид.] / ред. В. А. 

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

Житомир : Журфонд, 1996. - 12 с. 

[Висвітлюються питання історії бібліотеки, а 

також особливості діяльності окремих відділів 

обласної бібліотеки.] 

Електронне посилання на документ:   

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/601 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирская мужская гимназия. Краткий 

отчет о состоянии Житомирской мужской 

гимназии за 1886/7 учеб. год / Житомирская 

мужская гимназия ; сост. Л. Омелянский. - 

Житомир : Тип. Е. В. Коровицкой, 1887. - 43, 

[2] с. : табл. 

Краткий отчет о работе Житомирской 

мужской гимназии за 1886-1887 учебный год. 

Електронне посилання на документ:  

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/610 
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Календар знаменних і пам'ятних дат 

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

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

Ольжича. - Житомир : ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича, 2016 - . ... на 2022 рік / уклад. В. В. 

Білобровець ; біб. ред. В. Н. Козлова ; літ. та 

текст. ред. Г. Й. Врублевська ; відп. за вип. В. 

М. Врублевський. - 2021. - 67 с. 

Календар знаменних і пам'ятних дат 

Житомирщини на 2022 рік, підготовлений 

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/123456789/599 

 

 

 

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 - ...2021 / уклад. В. 

Н. Козлова ; ред. Г. Й. Врублевська ; біб. ред. та 

дизайн Т. Л. Нестерчук ; відп. за вип. В. М. 

Врублевський. - 2022. - [42] c. 

Анотований каталог "Книга Житомирщини, 2021" 

інформує читачів про щорічні надходження до 

фонду Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. О. Ольжича видань, 

випущених на території Житомирщині, а також 

опублікованих упродовж року за межами області 

книг місцевих авторів та видань про край. Включено 

також відомості про книги минулих років, що 

надійшли до бібліотеки з запізненням вже після 

виходу попередніх випусків каталогів. 

Електронне посилання на документ:    

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/600 
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 Короткий курс історії "Авжеж!" : цитації, 

епістолярія, бібліографія / [уклад. 

Врублевський В. М.]. - Житомир : ЖОУНБ ім. 

О. Ольжича, 2022. - 325 с. 

У виданні зібрано статті, інтерв'ю, інші 

друковані матеріали 1990-2000 рр., у яких 

висвітлюються аспекти діяльності та видання 

українського літературно-мистецького журналу 

"Авжеж!", а також уперше оприлюднюється 

епістолярний архів редакції. Біографічні відомості 

у розділі "Усі автори / Усі публікації" подано 

станом на 1 червня 2022 року. 

Електронне посилання на документ:   

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/605 

 

 

  

 

Леся Українка - поетична квітка України : (з 

досвіду діяльності бібліотек Житомир. обл. з 

нагоди відзначення 150-річчя від дня народж. 

Лесі Українки ( Лариси Петрівни Косач ( 1871-

1913 рр.) / КЗ "Обл. універ. наук. бібл. ім. О. 

Ольжича" Житомир. обл. ради, наук.-метод. від. 

; уклад. та комп. набір О. О. Ковальчук ; ред. Г. 

Й. Врублевська. - Житомир : ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича, 2021. 

У даному виданні представлено досвід бібліотек 

Житомирщини щодо відзначення ювілею видатної 

Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач) 1871-1913 

рр. Видання розраховане на бібліотечних фахівців 

та всіх, хто цікавиться життям та творчістю Лесі 

Українки. 

Електронне посилання на документ:  

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/602  
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Розвиток України як незалежної держави 

[Електронне видання] : (до 30-ї річниці 

Незалежної України та 25-ї річниці 

Конституції України) : бібліограф. посіб. / КЗ 

"Обл. універ. наук. бібл. ім. О. Ольжича" 

Житомир. обл. ради ; уклад. Л. Кондратюк ; 

ред. Л. Хімічук. - Житомир : ЖОУНБ ім. О. 

Ольжича, 2021. 

Посібник містить документальний масив 

джерел із заявленої тематики за 2018-2021 роки. 

Стане у пригоді дослідникам, краєзнавцям, 

освітянам, студентському та учнівському загалу, 

працівникам бібліотек. 

Електронне посилання на документ:   

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/615 

 

 

  

 

Цветы для вашего сада / [Ю. А. Лукс и др.] ; 

под ред. Ю. А. Лукса. - Симферополь : Таврия, 

1978. - 173 с. : рис., табл., фот. 

Дается материал по выращиванию широко 

распространенных, а также малоизвестных 

многолетних цветочных растений. 

Електронне посилання на документ:  

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/614 
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Козаченко, Галина. Публічна бібліотека і 

реформа децентралізації / Г. Козаченко // Бібл. 

планета. - 2021. - № 4. - с. 7-11. 

Без підтримки місцевої влади зробити революцію в 

бібліотечній галузі буде дуже складно. У цьому 

контексті важливим завданням новостворених 

громад є модернізація і розвиток бібліотек як 

загальнодоступних, інформаційних, освітніх і 

культурних центрів. А ще важливим фактором і 

джерелом розвитку діяльності будь-якої бібліотеки 

є працівники з їхнім рівнем кваліфікації, освіти, 

досвіду й майстерності. 

Електронне посилання на документ: 

http://libo.lib.zt.ua/jspui/handle/123456789/618 
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      Укладач: І. В. Осевич  


