Нові надходження літератури
до відділу наукової інформації та бібліографії
за 2021 рік
Законодавство України
347.9(477)(094.4)
67.9(4УКР)310
Ц57
Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : наук.практ. комент. / [Н. Ю. Голубєва та ін.] ; за заг. ред. Н. Ю.
Голубєвої ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Київ : Юрінком
Інтер, 2021. - 838, [2] с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. Скор.: с. 6. - Бібліогр. в підрядковій прим.
Науково-практичний коментар Цивільного процесуального
кодексу України містить аналіз його норм з огляду на сучасний
стан теорії цивільного процесу, судової і правової систем України,
практику їх застосування вітчизняними судами, передусім
Верховним Судом, а також рішенням Європейського суду з прав
людини, постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих
спеціалізованих судів.

Бібліотечна справа

019:941:061.12.055"2019"(477)
91.18
72.4(4УКР)
А69
Анотований каталог книжкових видань ... [Текст] / Нац.
акад. наук України ; [упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко].
- Київ : Академперіодика, 2006 … 2019. - 2020. - 361, [3] с. - Покажч. назв: с. 355-362.
Подано інформацію про збірники наукових праць,
монографічні, науково-популярні, довідкові та навчальні видання,
опубліковані вченими НАН України протягом 2019 року.

027.54(477)(082)
78.34(4УКР)754.1
Б59
Библиотеки национальных академий наук: проблемы
функционирования, тенденции развития [Текст] = Libraries of
national academies of sciences: problems of functioning, tendencies
of development : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук
Украины, Нац. биб-ка Украины им. В. И. Вернадского,
Междунар. ассоц. акад. наук, Совет дир. науч. б-к и информ.
центров ; редкол.: А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. - 2000 - Вып.
17 / [ред.: М. Кушнарева, Л. Сисина ; отв. за вып. Н. Захарова].
- 207, [3] с. - Лит. в конце ст.
В данном выпуске сборника помещены статьи о научных
проектах, в частности о результатах выполнения научноисследовательской
работы
"Библиотечная,
архивная
и
информационная деятельность национальной библиотеки в
современном научно-информационном пространстве".

027.021:001.32](477)(035)
78.34(4УКР)754.1
Б59
Бібліотеки наукових установ Національної академії наук
України [Текст] = Libraries of scientific institutes of the national
academy of sciences of Ukraine : довідник / [О. С. Онищенко та
ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук
України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 311, [1] с. - Авт. зазначено
на звороті тит. арк. - Літ. в кінці ст. - Дод.: с. 261-311.
У довіднику вміщено статті про мережу бібліотек установ НАН
України та їх місце в системі інформаційного забезпечення
наукових досліджень; про організаційну і координаційну
діяльність
Інформаційно-бібліотечної
ради;
про
роботу
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

531/534(477)"19"(092)Коваленко
22.2(4УКР)-8
Б90
Булгаков, Юрій Володимирович.
Академік А. Д. Коваленко: життя та наукова діяльність
[Текст] : джерелознавче дослідж. / Юрій Булгаков ; Нац. акад.
наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т
архівознавства. - Київ : НБУВ, 2019. - 187, [4] с. : рис., табл.,
фот. - Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 130-157. - Скор.: с. 178180. - Ім. покажч.: с. 181-185.
У монографії на широкій документальній базі досліджено
життєвий шлях та наукову діяльність видатного українського
вченого у галузі механіки академіка АН УРСР Анатолія
Дмитровича Коваленка (1905-1973).

327.39-051:061.1ЄС](092)
66.4(4)
В42
Віднянський, Степан Васильович.
Об'єднана Європа: від мрії до реальності [Текст] : іст.
нариси про батьків-засновників Європ. Союзу / С. В.
Віднянський, А. Ю. Мартинов ; [худож. оформ. О. Я. Остаповa]
; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Вид. друге,
допов. і перероб. - Київ : Києво-Могил. акад., 2011. - 395, [1] с. :
іл. - Бібліогр. в кінці глав
У книзі подані політичні біографії сімнадцяти політичних
діячів, котрі відіграли суттєву роль в історії європейської
інтеграції: німців, французів, британців, чехів, австрійця, італійця,
поляка, росіянина.

017.1(477.411)НБУВ:070(477)"1816/1916"
76.125.1(4УКР-2К)
Г13
Газети України 1816-1916 років у фондах Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог /
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського ; [уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол.:
Т. Д. Антонюк та ін. ; ред.-бібліогр.: Л. А. Білименко, С. В.
Дригайло]. - Київ : НБУВ, 2019. - 312, [2] с. : іл. - Ім. покажч.: с.
203-228. - Слов.: с. 229. - Геогр. покажч.: с. 230-251. - Хронол.
покажч.: с. 252-309. - Покажч. мов: с.310. - Скор.: с. 311.
Каталог складається з повних бібліографічних описів газет та
всіх наявних у фондах різноманітних додатків до них (414 газет і
202 додатки), розташованих за алфавітом назв у хронологічному
порядку.

017:76(084.5)(477)"1986/1992"
85.15(4УКР)6
Г17
Галькевич, Тетяна Анатоліївна.
Український друкований плакат 1950-1992 років з фондів
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
[Текст] : каталог : у 3 вип. / Тетяна Галькевич, Олена Донець ;
[відп. ред. Г. М. Юхимець] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2014 - 2018. Вип. 3 : Український друкований плакат 1986-1992 років з
фондів Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського / [вступ. ст. О. М. Донець ; ред.-бібліогр.: Л. С.
Новосьолова, Л. М. Гутник]. - 2018. - 460, [3] с. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 335-399. - Скор.: с. 400.
У каталозі міститься бібліографічна інформація про український
друкований плакат 1986 - 1992 років (3243 назв), а також
ілюстрації до окремих позицій бібліографічного опису.

025.7/.9:09]:027.54(477)
78.368.4(4УКР)
Г67
Горбань, Юрій Іванович.
Зберігання книжкових пам'яток як культурних цінностей у
бібліотеках України [Текст] : монографія / Горбань Юрій
Іванович ; М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К,
2018. - 159, [1] с. - Літ.: с. 139-159.
У монографії шляхом системного аналізу джерел та наукової
літератури досліджено процес зберігання книжкових пам’яток як
культурних цінностей у бібліотеках України. Сучасний науковий
рівень вивчення питань з теми дослідження характеризується
різними підходами до розуміння сутності поняття книжкова
пам’ятка. В монографії обґрунтовано шляхи, форми і методи
бібліотечної діяльності, які забезпечують ефективність сучасного
підходу до зберігання книжкових пам’яток бібліотек України,
проаналізовано форми консервації книжкових пам’яток в
українських бібліотеках; охарактеризовано умови зберігання в них
книжкових пам’яток, розкрито інноваційні технології зберігання.

030(031.038)(477)
92.0(4УКР)
Е64
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Нац. акад. наук
України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж.
НАН України ; редкол.: Дзюба І. М. (співголова) [та ін. ; наук.
ред.: Болтівець С. І. та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж.
НАН України, 2001 - . - Заголовок на корінці : ЕСУ. - ISBN 96602-2074-Х.
Т. 21 : Мікро - Моя. - 2019. - 712 с. : іл., фот. - Скор.: с. 706711.
Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання
про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення.
Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях,
інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях.
Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на
історичні події та постаті.

02+94]-051(477)"19/20"(092)Дубровіна
78.3(4УКР)6-8
63.3(4УКР)6-8
Ж74
Життя в науці [Текст] = Life in Science : студії на пошану
Любові Дубровіної / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд.: О. Боляк та ін. ; відп.
ред.: О. Онищенко ; ред.: Н. Зубкова, Я. Кучмій]. - Київ :
НБУВ, 2020. - 629, [3] с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім.
покажч.: с. 613-617.
Видання «Життя в науці» присвячене Любові Андріївні
Дубровіній, члену-кореспонденту Національної академії наук
України, доктору історичних наук, професору, заслуженому
діячеві науки і техніки України, генеральному директору
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Перший
розділ «Час, події, творчі орієнтири» висвітлює життєвий та
творчий шлях ученої. Другий складають історичні студії з
актуальних питань сучасної історичної науки.

021:2-523.6(477-25)НБУВ"16/19"
78.34(4УКР)751.1
З-12
Заєць, Олена Василівна.
Особові та інституційні зібрання у складі історичної
бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] :
монографія / Олена Заєць ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.
- Київ : НБУВ, 2018. - 236, [3] с. : іл. - Бібліогр.: с. 130-132. Літ.: с. 133-139. - Дод.: с. 140-233. - Ім. покажч.: с. 234-237. Бібліогр. в підрядковій прим.
Видання є результатом наукового опрацювання фонду
історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври, що зберігається у
відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на предмет
виявлення печаток, штампів, екслібрисів, наліпок, які свідчать про
колишніх власників книг.

004+02+930.25](038)
32.973я2
78.3я2
79.3я2
З-43
Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та
архівної справи [Текст] / [М. М. Головченко та ін.] ; М-во
освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського,
Навч.-наук. ін-т муніцип. упр. та міського госп-ва. - Херсон :
Олді-плюс, 2020. - 165, [1] с. - Авт. зазначено на звороті тит.
арк.
У
словнику
подано
витлумачення
та
роз'яснення
найуживаніших категорій та термінів, що використовуються у
сучасному документознавстві. У словнику розкрито значення
важливих термінів, що охоплюють традиційні поняття та сучасний
стан інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

016:78.071.1(477)"18/19"(092) Косенко
91.9:8531г
І-21
Іванова, Ольга.
Архів В. С. Косенка (1896-1938) у фондах інституту рукопису
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
[Текст] = Archive of Victor Kosenko (1896-1938) in the institute of
manuscript of V. I. Vernadskyi national library of Ukraine :
біограф. дослідж. : наук. кат. / Ольга Іванова ; [редкол.: О. П.
Степченко (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ,
2019. - 195, [1] с. : іл. - Заголовок обкл. : Віктор Косенко.
Архівна спадщина композитора. - Ім. покажч.: с. 168-174. Геогр. покажч.: с. 175-176. - Покажч. назв: с. 177-181. - Скор.: с.
182-183.
Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського
композитора, піаніста і педагога Віктора Степановича Косенка, яка
зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського. У Каталозі представлені творчі
матеріали композитора, зокрема автографи його творів та їх перші
видання, документи, що висвітлюють основні етапи життєвого
шляху В.С. Косенка, його епістолярна спадщина, численні спогади
сучасників, друзів та колег, а також матеріали дружини
композитора. Структура видання обумовлена видовим складом
матеріалів та документів архіву, укладених за усталеними
принципами систематизації особових архівних фондів і, зокрема,
композиторських архівів.

027.54(477-25)НБУВ:025.171]"1918/2018"
78.34(4УКР)751.1
І-70
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.
І. Вернадського : 1918-2018 [Текст] = Institute of Manuscript of
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine : 1918-2018 / Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,
Ін-т рукопису ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; авт. передм. та
відп. ред. Л. А. Дубровіна]. - Київ : НБУВ : Ін-т рукопису, 2018.
- 471, [1] с. : іл., фот. - Літ. в кінці ст. - Бібліогр. в підрядковій
прим. - Дод.: с. 433-469.
До сторіччя Нац. акад. наук України. До сторіччя Нац. б-ки
України ім. В. І. Вернадського.
Наукове видання «Інститут рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського. 1918-2018» є своєрідним
підсумком сторічного трудового та наукового шляху одного з
найбільш знакових структурних підрозділів головної книгозбірні
України.

323-044.247:[004+008](477)
66.3(4УКР)+71
І-74
Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів
України [Текст] = Information and culture support of Ukraine'
regions integration : [монографія] / [О. Онищенко та ін.] ; Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2018. - 219, [5] с. Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Літ.: с. 195-220.
У монографії розглядаються основні напрями
культурної еволюції регіонів українського суспільства.

спільної

025.17:94]:027.54(477-25)НБУВ:027.7(03)
78.34(4УКР)751.1
І-90
Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
[Текст] : довідник / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г. І.
Ковальчук ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.]. - Київ : НБУВ, 2020
–
Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ
Києва. - 298, [2] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім.
покажч.: с. 248-297.
Перший випуск довідника з історико-культурних фондів
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
репрезентує
колекційні
фонди
історичних
бібліотек
дореволюційних навчальних закладів Києва, а саме: Колегії Павла
Галагана, Інституту шляхетних дівчат, Київського комерційного
інституту, 1-ї, 2-ї, 3-ї, 5-ї (Києво-Печерської) київських гімназій,
Київського реального училища, Київського комерційного училища.

016:94(477)"2018"
91.9:63.3(4УКР)
63.3(4УКР)я1
І-90
Історія України ... [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. /
М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - Київ : [б. в.],
1995. –
... 2018 / [упоряд.: Н. Г. Вощевська та ін. ; ред.: А.
Скорохватова, З. Мусіна]. - Київ : Вид. дім "Вініченко", 2019. 575, [1] с. - Ім. покажч.: с. 493-548. - Геогр. покажч.: с. 549-562. Літ.: с.563-573.
Покажчик містить документальний масив джерел з історії
України за 2018 рік, а також бібліографічні описи книг, публікацій
за 2016-2017 роки, які не увійшли в попередні випуски.

016:929](477)НБУВ
91.9:63.3(4УКР)
63.3(4УКР)я1
К53
Книжкові джерела української біографістики у фондах
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
[Текст] : матеріали до бібліогр. (2004-2010) / [Ю. В. Вернік та ін.
; ред.: Т. В. Комарянська, Т. В. Котлярова] ; Нац. акад. наук
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр.
дослідж. - Київ : НБУВ, 2019. - 403, [1] с. - (Джерела української
біографістики / редкол.: В. І. Попик [та ін.] ; вип. 4). - Ім.
покажч.: с.291-325. - Покажч. назв: с. 326-390. - Предм.тематич. покажч.: с. 391-403.
100-й річниці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського
присвяч.
Четвертий випуск бібліографічного покажчика систематизує
понад 1300 бібліографічних описів книжкових джерел, виданих у
2004 - 2010 рр., що містять біографічну інформацію про діячів
української історії, науки, культури та інших сфер життя і
знаходяться у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського.

016:930(477)"19/20"(092)Корнієвський О. А.
91.9:63.3(4УКР)6-8
63.3(4УКР)6-8я1
К67
Корнієвський Олександр Анатолійович [Текст] : до 60-річчя
від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Нац. ін-т стратег.
дослідж. ; [ред. Т. В. Карбовнича]. - Київ : НІСД, 2019. - 47, [5]
с. : фот. - Назва обкл. : Олександр Корнієвський:
біобібліографічний покажчик. - Бібліогр. в підрядковій прим. Ім. покажч.: с. 43-45. - Предм. покажч.: с. 46-47.
У виданні висвітлено основні етапи життєвого шляху, науководослідницької та науково-педагогічної роботи Корнієвського
Олександра Анатолійовича - українського ученого в галузі історії
та політології, дослідника історії становлення й розвитку
української державності та громадянського суспільства

014.3:[070.489:908] (477)"1927/2017"
91.9:26.890
26.890(4УКР)я1
К77
Краєзнавство [Текст] : наук. журн. : 1927-2017 : сист.
покажч. змісту / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України,
Нац. спілка краєзнав. України, М-во культури України, Нац.
іст. б-ка України ; [заг. ред. О. Реєнт ; наук. ред. Р.
Маньковська ; уклад. О. Михайлова ; ред.: В. Кисельова, І.
Чеховська]. - Київ : Нац. спілка краєзнавців України, 2019. 399, [1] с. - Ім. покажч.: с. 285-333. - Покажч. назв: с. 334-370. Геогр. указ.: с. 371-399.
Систематичний покажчик змісту журналу "Краєзнавство"
підготовлений з нагоди 90-річчя виходу 1-го випуску 1927 року та
35-річчя відновлення часопису в 1993 році.

002(038)
73я2
М47
Мелещенко, Олександр Костянтинович.
Інформація, інформаційний [Текст] : слов. термінів і понять
для ж-стів і політологів / О. К. Мелещенко, А. А. Чічановський,
В. І. Шкляр. - Київ : Грамота, 2007. - 68, [4] с. - (Словник). Літ.: с. 68-69.
У
науково-популярному
виданні
впорядковано
міждисциплінарне поняття "інформація", обгрунтовано його
використання в журналістикознавстві та політичній комунікації,
дано визначення сучасним термінам і поняттям, у яких
використовується прикметник "інформаційний".

016:[782/785.04:821.161.2.09Шевченко]:027.54(477-25)НБУВ
91.9:85.31:83.3(4УКР)
85.31я1
83.3(4УКР)я1
М89
Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського [Текст] / Нац. акад. наук
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т
книгознавства ; [відп. ред. Л. Г. Руденко ; уклад.: Л. В. Івченко
та ін.]. - Київ : Академперіодика, 2019. - 990, [2] с. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 932-950. - Систематич.
покажч.: с. 951-980.
Цільова комплексна програма "Створення та розвиток
науково-видавничого комплексу НАН України"
Науковий каталог «Музична Шевченкіана у фондах
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» є
продовженням серії видань відділу музичних фондів НБУВ. У
праці представлено понад 4000 бібліографічних та аналітичних
описів музичних творів і народних пісень, пов’язаних з іменем
Великого Кобзаря. До нотобібліографії увійшли друковані видання
(у т. ч. перевидання) і нотні рукописи. Робота складається з п’яти
розділів: «Музичні твори на тексти Т. Шевченка», «Музичні твори
за мотивами творів Т. Шевченка», «Збірки за назвами і авторські
збірки на слова Т. Шевченка», «Присвячено Шевченкові»,
«Улюблені, використані або записані Т. Шевченком народні пісні».

025.7/.9(477)"1992/2019"+027.54(477-25)НБУВ
78.364.73
78.34(4УКР)751.1
М92
Муха, Людмила Вікторівна.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського:
збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в
Україні (1992-2019) [Текст] / [Л. В. Муха, Л. П. Затока, Л. М.
Куява ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Центр консервації і
реставрації. - Київ : НБУВ, 2019. - 232, [2] с. : фот. - Авт.
зазначено на звороті тит. арк. - Бібліогр.: с. 143-192. - Ім.
покажч.: с. 193-194.
До монографії включено матеріали, які висвітлюють науковопрактичну діяльність Центру консервації і реставрації
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за більш
ніж 25-ліття його роботи. Це матеріали, які стосуються питань
превентивної консервації документів, впровадження інноваційних
технологій, принципів, методів та підходів у сучасній системі
збереження фондів. Видання складається з декількох розділів, де
репрезентовано дослідження процесів природного та штучного
старіння паперу; надано методичні рекомендації, інструкції та
технологічні регламенти, що можуть бути використані для
уповільнення процесів старіння паперових та новітніх носіїв
інформації в умовах бібліотечного середовища.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг.
ред. В. Горового ; редкол: В. Попик (голова) [та ін.]. - Київ :
НБУВ, 1998 - . - ISSN 2224-9516.
Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку
національного інформаційного простору. - 2018. - 516, [4] с. :
рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику представлено матеріали, у яких висвітлюється
актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як соціальнокомунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в
Україні.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; за заг.
ред. В. Горового ; редкол: В. Попик (голова) [та ін.]. - Київ :
НБУВ, 1998 - . - ISSN 2224-9516.
Вип. 51. - 2019. - 376, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
До збірника увійшли статті, присвячені книгознавчим
дослідженням бібліотечних фондів; дослідженням з формування,
використання, організації доступу до довідково-бібліографічних
ресурсів
бібліотеки;
представлено
науково-видавничу,
інформаційну діяльність бібліотек.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ;
редкол.: В. Попик (голова) [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового. Київ : НБУВ, 1998 - . - ISSN 2224-9516.
Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в
умовах інформатизації / [ред.-пер. англ. тексту М.
Кушнарьова]. - 2019. - 432, [4] с. : рис. - Літ. в кінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких
висвітлюються актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як
соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних
трансформацій в Україні. Розглянуто особливості функціонування
нових форм інформаційного обміну в науковій комунікації.
Окрему увагу приділено проблемам інформаційного супроводу
соціокультурних трансформацій та участі бібліотек у цих процесах.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ;
редкол.: В. Попик (голова) [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового. Київ : НБУВ, 1998 - . - ISSN 2224-9516.
Вип. 53 : Соціокомунікаційні аспекти бібліотечної
діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій / [ред.пер. англ. тексту М. Кушнарьова]. - 2019. - 287, [5] с. : рис.,
табл. - Літ. в кінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких
висвітлюються сучасні тенденції розвитку бібліотек як соціальнокомунікаційних інститутів у процесі суспільних трансформацій в
Україні, особливості функціонування бібліотек в умовах
цифровізації.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : [зб. наук. пр.] : спец. вип., присвяч.
Міжнарод. наук. конф. "Сто років академічної славістики в
Україні: здобутки і перспективи" (м. Київ, Україна, 24 травня
2018 р.) / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів, Нац. бка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. Онищенко
(голова) та ін.]. - Київ : НБУВ, 1998 - . - ISSN 2224-9516.
Вип. 54. - 2019. - 319, [1] с. - Літ. в кінці ст.
Збірник містить наукові статті присвячені актуальним
проблемам комплексного вивчення слов'янського мовознавства,
літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології,
історичній славістиці та історіографії славістичних досліджень.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ;
редкол.: В. Попик (голова) [та ін.] ; за наук. ред. В. Горового. Київ : НБУВ, 1998 - . - ISSN 2224-9516.
Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в
умовах розвитку цифрових технологій / [ред.-пер. англ. тексту
М. Кушнарьова]. - 2019. - 333, [3] с. : рис., табл. - Літ. в кінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких
висвітлюються актуальні питання функціонування бібліотек в
умовах розвитку соціальних інформаційних комунікацій.
Розглянуто особливості процесу удосконалення технологій
інформаційного забезпечення діяльності наукових бібліотек в
Україні і світі. Особливу увагу приділено інформаційним аспектам
еволюційних процесів в Україні та загальним тенденціям впливу
цифрових технологій насоціально-комунікаційні процеси.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ;
редкол.: Т. Добко (голов. ред.) [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового. Київ : НБУВ, 1998 –
Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку
бібліотечно-інформаційної діяльності. - 2019. - 434, [2] с. Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких
розглянуті різноаспектні питання науково-методичного та
нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної
діяльності наукової бібліотеки.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ;
редкол.: Т. Добко (голов. ред.) [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового. Київ : НБУВ, 1998 Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі
національних соціальних комунікацій / [ред.-пер. англ. тексту
М. Кушнарьова]. - 2020. - 364, [4] с. : рис. - Бібліогр. в кінці cт.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких
висвітлюються актуальні питання місця й ролі інформаційнобібліотечних центрів у структурі соціальних комунікацій в Україні
і світі.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ;
редкол.: Т. Добко (голов. ред.) [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового. Київ : НБУВ, 1998 Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій:
міжнародний аспект / [ред.-пер. англ. тексту М. Кушнарьова]. 2020. - 488, [4] с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких
висвітлюються актуальні питання діяльності бібліотек у процесі
інформатизації українського суспільства, забезпечення доступу
всіх категорій користувачів до національних та глобальних
інформаційних ресурсів.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ;
редкол.: Н. Кунанець (голов. ред.) [та ін.] ; за заг. ред. В.
Горового. - Київ : НБУВ, 1998 Вип. 59 : Слов'янські обрії / [наук. ред. О. Онищенко]. - 2020.
- 354, [2] с. : рис., табл., діаграми. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких
висвітлюються актуальні питання комплексного вивчення
слов'янського
мовознавства,
літературознавства,
мистецтвознавства, фольклористики та історіографії славістичних
досліджень.

027.54(477-25)(082)
78.34(4УКР-2К)751.1
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] : збірник / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ;
редкол.: Н. Кунанець (голов. ред.) [та ін.] ; за заг. ред. В.
Горового. - Київ : НБУВ, 1998 Вип. 60 / [ред.-пер. англ. тексту М. Кушнарьова]. - 2020. 346, [2] с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких
висвітлюються актуальні питання сучасних моделей діяльності
бібліотек як наукових і соціокультурних центрів.

027.54(477-25)НБУВ:004:316.77]"2000/2018"
78.54(4УКР)754.1
Н35
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в
науково-інформаційному просторі (2000-2018) [Текст] / [В. М.
Горовий (керівник проекту) та ін. ; відп. ред. В. М. Горовий] ;
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 340, [4] с. : рис., табл. Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Ім. покажч.: с. 337-341.
На прикладі розгортання наукової та науково-практичної
діяльності Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського у
монографічному дослідженні обгрунтовано зростаюче суспільне
значення бібліотечних установ в реалізації завдань, передбачених
законом України "Про Національну програму інформатизації".

027.54(477-25)НБУВ"1991/2002"
78.34(4УКР)751.1
Н35
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у
перше десятиліття незалежності України (1991-2002) [Текст] /
[Т. Д. Антонюк та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. акад.
наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ :
НБУВ, 2019. - 448, [4] с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 395-432. - Ім. покажч.: с.
433-450.
У монографії з історії Національної бібліотеки ім. В. І.
Вернадського 1991 - 2002 років розкривається найбільш
динамічний та плідний період її функціонування, пов'язаний із
становленням незалежності України, наростанням демократичних
процесів, глибокими змінами в соціальному устрою держави, з
наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної
установи.

001.32(477)"1992/2018"
72.4(4УКР)711
Н35
Національна академія наук України – 100: головні тенденції
розвитку і здобутки [Текст] : док. і матеріали / Нац. акад. наук
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т
архівознавства ; [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ;
упоряд.: О. С. Онищенко (наук. керівник проекту) та ін.]. Київ : НБУВ, 2018 - . - (Джерела з ІсторІї науки в Україні).
Кн. 3 : 1992-2018. - 2018. - 579, [5] с. : фот. - Бібліогр. в
підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 563-568. - Скор.: с. 569-578. Бібліогр.: с. 579-580.
До третьої книги увійшли матеріали періодичних видань та
окремі публікації, що характеризують наукову діяльність Академії
наук України у 1992 - 2018 рр.

016:[025.26:027.54](477-25)"НБУВ"
ББК 91.9:78.361
78.361я1
О-19
Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського у 2018 році [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ;
[авт.-упоряд.: Л. А. Пестрецова та ін. ; відп. ред. О. М.
Василенко]. - Київ : НБУВ, 2018. - 177, [3] с. - Ім. покажч.: с.
161-177.
У покажчику представлено видання з обмінного фонду
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які
пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну.

016:[025.26:027.54](477-25)"НБУВ"
91.9:78.361.2
78.361.2я1
О-19
Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського у 2019 році [Текст] : бібліограф. покажч. / Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ;
[уклад.: Л. А. Пестрецова та ін. ; відп. ред. О. М. Василенко]. Київ : НБУВ, 2019. - 181, [1] с. - Ім. покажч.: с. 164-181.
У покажчику представлено видання з обмінного фонду
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які
пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну.

929.653”1708”(092):271.2-726.1(477)”16/17”(092)](082)
64.412
П42
"Повернення з Німеччини в Україну грамоти Петра I
Іоасафу Кроковському 1708 року", урочисте передання
грамоти та українсько-німецького колоквіуму (2019 ; Київ).
Матеріали урочистого передання грамоти та українськонімецького колоквіуму "Повернення з Німеччини в Україну
грамоти Петра I Іоасафу Кроковському 1708 року",
присвяченого історії унікального документа Софійської
колекції. 30 травня 2019 р. [Текст] = Ruckgabe aus Deutschland
in die Ukraine der Urkunde Peter des I. an Joasaph Krokovskij aus
dem Jahr 1708 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім.
В. І. Вернадського, М-во закордон. справ України, М-во
культури України ; [редкол.: Г. В. Боряк та ін. ; упоряд.: Л. А.
Дубровіна, Т. І. Арсеєнко, З. К. Шарикова]. - Київ : НБУВ,
2019. - 121, [3] с. : табл., іл., фот. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр.
в підрядковій прим.
Матеріали збірника висвітлюють видатну подію в історії
спільних українсько-німецьких культурних і наукових зв’язків та
результат співпраці багатьох науковців, державних і громадських
діячів України та Федеративної Республіки Німеччина в галузі
реституції культурних цінностей. 30 травня 2019 року було
проведено урочисті заходи, пов’язані з поверненням з Німеччини
до фондів Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського грамоти Петра І про затвердження на Київську
митрополію Іоасафа Кроковського 1708 року, незаконно вивезеної
під час Другої світової війни.

014.3(477)"1844/2018"+027.54(477-25)НБУВ
91
95
П48
Покажчики змісту українських часописів у фондах
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
[Текст] : метабібліограф. посіб. / Нац. акад. наук України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Т. В. Добко, В. А.
Шкаріна, В. Ю. Радченко ; за участю А. М. Колесніченко ;
наук. ред. Т. В. Добко ; вступ. ст. Т. В. Добко, В. А. Шкаріної]. Київ : НБУВ, 2019. - 208, [4] с. - Тематич. покажч.: с. 175-182. Метабібліограф. посіб.: с. 183-187. - Ім. покажч.: с. 188-196. Покажч. назв: с. 197-209. - Бібліогр. в підрядковій прим.
У метабібліографічному посібнику представлено окремо видані
друковані, а також електронні ретроспективні покажчики змісту
українських серіальних видань (періодичних та продовжуваних).
Відображено публікації в українських часописах, які виходили
українською та російською мовами на території України і поза її
межами з 1844 по 2018 р. Хронологічні рамки видання покажчиків
- з 1870 по 2019 р.

025.171(477-25)(066)
78.368.342(4УКР-2К)
Р85
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] =
Manuscript and book heritage of Ukraine : археограф. дослідж.
унік. арх. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А.
Дубровіна (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НБУВ, 1996 Вип. 23. - 2019. - 333, [11] с. : іл., рис., табл. - Літ. в кінці ст. Бібліогр. в підрядковій прим.
Черговий, 23-й випуск збірника продовжує публікацію
наукових студій, що презентують архівну та бібліотечну спадщину
України через оприлюднення нових джерельних матеріалів. Це
статті, що залучають до наукового обігу зокрема: опис особового
архіву видатного українського композитора Л. М. Ревуцького,
аналітичні огляди різних напрямів діяльності Національної
академії
наук
України,
лінгвістичні
та
текстологічні
характеристики слов'янських рукописів Лествиці Іоанна
Синайського із фондів Інституту рукопису НБУВ.

025.171(477-25)(066)
78.368.342(4УКР-2К)
Р85
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] =
Manuscript and book heritage of Ukraine : археограф. дослідж.
унік. арх. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. І.
Буряк (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НБУВ, 1996 Вип. 24. - 2019. - 341, [7] с. : іл. - Бібліогр. в підрядковій
прим. - Літ. в кінці ст.
До
збірника
увійшли
археографічні,
джерелознавчі,
кодикологічні студії, статті з історії книжкових колекцій та
зібрань, публікації документів, інформаційні повідомлення, в яких
висвітлюються різні напрями та аспекти дослідження рукописної
та книжкової спадщини України.

025.171(477)(066)
78.368.4(4УКР)
Р85
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] =
Manuscript and book heritage of Ukraine : археограф. дослідж.
унік. арх. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [наук. рада: О.
С. Онищенко та ін. ; редкол.: Л. І. Буряк (голов. ред.) та ін.]. Київ : НБУВ, 1996 Вип. 25. - 2020. - 341, [3] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
До збірника увійшли фахові розвідки, що залучають до
наукового та суспільного обігу результати археологічних
досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів.

025.171(477)(066)
78.368.4(4УКР)
Р85
Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] =
Manuscript and book heritage of Ukraine : археограф. дослідж.
унік. арх. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [наук. рада: О.
С. Онищенко та ін. ; редкол.: Л. І. Буряк (голов. ред.) та ін.]. Київ : НБУВ, 1996 Вип. 26. - 2020. - 410, [2] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
Наукові студії 26-го випуску збірника, залучаючи до
суспільного обігу нові документальні джерела, висвітлюють
результати гуманітарних досліджень архівної та книжкової
спадщини України і світу.

027.021:004
78.305.8
С30
Семантичні технології у науковій бібліотеці [Текст] :
монографія / [Т. Ю. Власова та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна] ;
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 311, [1] с. : рис. - Авт.
зазначено на звороті тит. арк. - Скор.: с. 4-5. - Літ. в кінці розд.
Монографію
присвячено
впровадженню
сематичних
вебтехнологій у бібліотечно-інформаційну діяльність. Розглянуто
принципові зміни, що відбулися у сучасному цифровому
середовищі та науковій комунікації, їх вплив на діяльність
наукових бібліотек.

027.54(477-25)НБУВ:025.171]:271.222(477)
78.34(4УКР)751.1
С68
Сохань, Світлана.
Колекція Київської казенної палати з фондів інституту
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] = Collection of Kyiv government chamber
from the fonds the institute of manuscript V. I. Vernadskyi national
library of Ukraine / Світлана Сохань ; Нац. акад. наук України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ :
НБУВ, 2019 - . - ISBN 978-966-02-9150-8.
Вип. 1 : Акти і документи Михайлівського Золотоверхого
монастиря (1522-1785) : археограф. дослідж. : наук. кат. /
[редкол.: М. А. Філіпович (голова) та ін.]. - 378, [2] с. - Дод.: с.
257-334. - Ім. покажч.: с. 335-354. - Геогр. покажч.: с. 355-366. Покажч. назв: с. 367-371. - Скор.: с. 327-375.
Даним
виданням
розпочато
серію
каталогів,
що
репрезентуватимуть актові документи з історії власницьких прав
на землеволодіння київських монастирів з унікальної рукописної
колекції Київської казенної палати, яка зберігається у фондах
Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.
Вернадського.
Запропоноване
джерелознавче
дослідження
зумовлене посиленням суспільного інтересу до різних історикокультурних аспектів функціонування Церкви на українських
теренах. У першому випуску видання представлено комплекс
актових документів XVI-XVIII ст. Михайлівського Золотоверхого
монастиря, до якого ввійшли 314 археографічних описання. Це оригінали та копії королівських привілеїв, царських грамот,
універсалів гетьманів, судових позовів, купчих та замінних записів,
духівниць тощо. У Додатках міститься каталог документів
Михайлівського Золотоверхого монастиря з колекції Київської
казенної палати, відсутніх у фондах ІР НБУВ і відтворених за
описами 1786 р. та 1837 р., та фотокопія рукопису «Опись краткая
имений монастыря Золотоверхого Михайловского Киевского…».

016:006:[02+002+930.25+655.4/.5](477)
91.9:78.3
78.3(4УКР)я1
С76
Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні
станом на 1.11.2019 р.) [Текст] : анот. бібліограф. покажч. / Нац.
акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ;
[упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко]. - Київ :
НБУВ, 2019. - 70, [2] с. - Предм. покажч.: с. 62-64. - Алф.
покажч.: с. 65-69. - Хронол. покажч.: с. 70.
Покажчик містить відомості про національні стандарти з
бібліотечної, інформаційної, архівної та видавничої справи в
Україні, чинні станом на 1 листопада 2019 р.

027.54(477-25)НБУВ:025.171:[930.253:94]Апанович(083.3)
78.34(4УКР)751.1
63.3(4УКР)6-8я1
С79
Степченко, Ольга Петрівна.
Архів українського історика Олени Апанович в Інституті
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського [Текст] = Archive of ukrainian historian Olena
Apanovych in the institute of manusript of vernadskyi national
library of Ukraine : біограф. дослідж. : наук. кат. / Ольга
Степченко, Ольга Бодак, Людмила Щерба ; [відп. ред. Л. А.
Дубровіна ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад.
наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т
рукопису. - Київ : НБУВ, 2019. - 265, [2] с. : рис., табл., фот.,
мапа. - Ім. покажч.: с. 183-191. - Покажч. назв: с. 192-196. Геогр. покажч.: с. 197-201. - Скор.: с. 202-204. - Бібліогр.: с. 205265.
До сторіччя від дня народження Олени Апанович
Видання репрезентує архівну спадщину українського історика
та громадського діяча, яскравого представника наукової та
культурної еліти України другої половини ХХ ст. Олени
Михайлівни Апанович, що зберігається в Інституті рукопису
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог
містить описання документів особового архівного фонду, що є
ґрунтовною джерельною базою для вивчення постаті О.М.
Апанович, її наукової діяльності, зокрема як дослідника
українського козацтва та особистості першого президента
Національної академії наук України В.І. Вернадського, творчої та
громадської праці.

016:929](477)(066)
63.3(4УКР)-8
У45
Українська біографістика [Текст] = Biographistica
Ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського ; за заг. ред. В. І. Попика ;
[редкол.: В. І. Попик (голов. ред.] та ін. - Київ : НБУВ, 1996 - . Текст: укр., англ.
Вип. 16. - 2018. - 342, [2] с. : діагр. - Літ. в кінці ст. - Бібліогр.
в підрядковій прим. - Скор.: с. 336-337.
Збірник наукових праць присвячений теоретичним і
методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої
спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам і
перспективам розвитку української та світової біографіки та
бібліографії.

016:929](477)(066)
63.3(4УКР)-8
У45
Українська біографістика [Текст] = Biographistica
ukrainika : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського ; за заг. ред. Л. І. Буряк ;
[редкол.: Л. І. Буряк (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НБУВ, 1996 - . Текст: укр., англ.
Вип. 18. - 2019. - 362, [2] с. : фот. - Бібліогр. в підрядковій
прим. - Літ. в кінці ст.
Збірник присвячений теоретичним і методичним засадам
вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної
дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам
розвитку української та світової біографіки та біобібліографії,
питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів,
висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки,
освіти та культури України.

027.54(477-25)НБУВ:[930.253:94](477)"19"Компан О. С.
78.34(4УКР)751.1
63.3(4УКР)6-8
Ф53
Філіпович, Марина Анатоліївна.
Архів українського історика Олени Компан у фондах
інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог
[Текст] = Archives of the Ukrainian historian Olena Kompan in the
funds of the institute of Manuscript of Vernadskyi National Library
of Ukraine. Biographical research. Scientific catalogue / Марина
Філіпович, Ірина Клименко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова)
та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2019. - 199, [1] с. :
портр., фот. - Ім. покажч.: с. 149-155. - Геогр. покажч.: с. 156158. - Покажч. назв: с. 159-162.
Наукове видання репрезентує архів українського історика,
дослідниці середньовічної та ранньомодерної історії України,
історіософа Олени Станіславівни Компан, який зберігається в
інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського.

025.171:[272-789.33:655.15](477.82)"17/18":027.54(477-25)НБУВ
78.368.4
Ц56
Ціборовська-Римарович, Ірина Олегівна.
Видання друкарні Луцького домініканського монастиря
(1787-1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В.
І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий
опис [Текст] / Ірина Ціборовська-Римарович ; [наук. ред. Н. П.
Бондар] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського, Ін-т книгознавства. - Київ : НБУВ, 2020. - 128,
[4] с. : іл. - Алф. покажч.: с. 105-110. - Покажч. назв: с. 111-113. Літ.: с. 114-117. - Скор.: с. 118-120. - Іл.: с. 121-129.
Видання присвячене історії та видавничій друкарні Луцького
домініканського монастиря, яка була однією з двох друкарень
католицьких монастирів на Правобережній Україні у XVIII cт.

001-051(477)"18/19"(092)Перетц
72.6(4УКР)5/6-8
Ш24
Шаповал, Андрій Іванович.
Володимир
Миколайович
Перетц
як
вченийукраїнознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини
у світлі епістолярних джерел [Текст] = Volodymyr
Mykolayovych Peretts as a scientist in ukrainian studies, researcher
of Manuscript and book heritage in the light of eristolar sources :
[монографія] / Андрій Шаповал ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ;
Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського. - Київ : НБУВ, 2020. - 588, [8] с. : фот. - Скор.: с.
9-10. - Лiт.: с. 465-570. - Ім. покажч.: с. 571-589.
У монографії на основі аналізу широкого комплексу архівних
документів, передусім, епістолярної спадщини українських учених,
а також бібліографічних джерел, відображена діяльність видатного
філолога, історика давньої української літератури й театру,
етнографа, джерелознавця, палеографа і бібліографа Володимира
Миколайовича Перетца (1870-1935) з розвитку українознавства,
дослідження української книжкової та рукописної спадщини та
організації українського наукового життя.

