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1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 
2. Основні напрямки бібліотечної діяльності. 
 
Апшай М. В. Регіональні бібліотекознавчі дослі-

дження : стан, проблеми, тенденції : монографія 
/ М. В. Апшай ; КЗ вищої освіти «Ужгородський ін-т 
культури і мистецтв». – Київ : Ліра-К, 2020. – 228 с.  

ОУНБ 
ОБЮ 

Горбань Ю. І. Консервація і зберігання докумен-
тів : практикум / Ю. І. Горбань ; МОН України, М-во 
культури України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 156 с. 

ОУНБ 
ОБЮ 

Медведєва В. Міжнародне співробітництво пуб-
лічних бібліотек України : монографія / В. Медведє-
ва, О. Шендрик ; МОН України, М-во культури, молоді 
та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 248 с. 

ОБЮ 
Прайс Л. Про що ми говоримо, коли говоримо 

про книжки / Л. Прайс ; пер. з англ. М. Лузіної. – Київ 
: Yakaboo Publishing, 2020. – 224 с. 

ОБЮ 
Ріделл А. Книжкові злодії : про нацистські розк-

радання бібліотек Європи та про способи повернути 
літературну спадщину / А. Ріделл ; пер. із швед. 
В. Криницький. – Харків : Ранок, 2020. – 400 с. 

ОБЮ 
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Розташування бібліографічних записів у ката-
логах публічних бібліотек за Універсальною десят-
ковою класифікацією. Т. 1 : Скорочені допоміжні та 
основна таблиці (станом на 2011 рік) / ДНУ «Книж-
кова палата України» ім. І. Федорова. – Київ : Ліра-К, 
2020. – 260 с. 

 
Розташування бібліографічних записів у ката-

логах публічних бібліотек за Універсальною десят-
ковою класифікацією. Т. 2 : Алфавітно-предметний 
покажчик / ДНУ «Книжкова палата України» ім. 
І. Федорова. – Київ : Ліра-К, 2020. – 186 с.  

ОБЮ 
Систематизація документів та організація ката-

логів і картотек освітянських бібліотек за таблиця-
ми Універсальної десяткової класифікації : практ. 
посіб. / уклад. Лобановська Інна Георгіївна ; НАПН 
України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухо-
млинського. – Київ : Ліра-К, 2019. – 105 с. – (Серія 
«На допомогу професійній самоосвіті працівників 
освітянських бібліотек» ; вип. 20). 

ОБЮ 
Список репресованої літератури : док. і матеріа-

ли : [заборонені вид. 1920-30-х рр.] / упоряд. Сергій 
Білокінь; [ред. Ю. Буряк] ; Укр. культурний фонд. – 
Київ : Укр. пропілеї, 2018. – 520 с.  

ОБЮ 
Сучасна публічна бібліотека від А до Я / Н. І. Ро-

зколупа, Т. І. Богуш, Л. В. Лагута [та ін.] ; М-во куль-
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тури України, Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого. – Ки-
їв : Фоліо, 2019. – 191 с. 

ОБЮ 
ОУНБ 

 
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознав-

ство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. 
для студентів спец. 029 «Інформ., бібл. та архівна 
справа» / Г. М. Швецова-Водка ; МОН України, Рівн. 
держ. гуман. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с. 

ОУНБ 
ОБЮ  

Шипота Г. Є.  Бібліографічна діяльність : прак-
тикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ-
ський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 
2020. – 176 с. 

ОБЮ  
 
 

2. 1. 1. Краєзнавча робота бібліотек 
 
Жаботинська Світлана Анатоліївна : біобібліогр. 

покажч. / уклад. : Г. В. Лещенко, О. Ю. Радченко ; авт. 
вступ. сл. О. П. Воробйова ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 
наук. б-ка ім. М. Максимовича. – Черкаси : Гордієнко 
Є. І., 2019. – 64 с. : фото. – (Серія «Біобібліографія 
вчених України» ; вип. 13). 

ОБЮ  
ОУНБ 
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З історії міст і сіл Черкащини : каталог книг 
1991–2019 рр. / [уклад. Л. Т. Демченко ; наук. ред. 
В. М. Мельниченко] ; Комун. закл. «Обл. універс. на-
ук. б-ка ім. Т. Шевченка» Черкас. облради. – Черкаси : 
Вертикаль, 2020. – 108 с.  

ОУНБ 
ОБЮ 

Куліш Ірина Миколаївна : біобібліогр. покажч. 
/ уклад. І. В. Некоз. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 40 
с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 29).  

ОБЮ  
ОУНБ 

Музика душі Анатолія Штейгера : краєзнавча 
розвідка / Корсунь-Шевченків. район. б-ка ; [уклад. 
В. В. Литвин; ред. Т. А. Завертайло]. – Корсунь-
Шевченківський : [б. в.], 2019. – 16 с.  

ОБЮ  
Отаман Гризло – народний Герой України : по-

переджувальна довідка / Катеринопіл. центр. район. 
б-ка ; [авт.-уклад. Дудар К. П.] – Катеринопіль : [б. в.], 
2019. – [34] с. 

ОБЮ 
ОУНБ 

Розстріляний талант : біогр. нарис:(до 130-річчя 
з дня народж. Михайла Драй-Хмари, поета, літерату-
рознавця, репресованого) / КЗ «ЧРОМЦ НТ» Черкас. 
райради, відділ бібл. та краєзнавчої роботи ; [авт-
уклад. Л. В. Гріщенко]. – Черкаси : [б. в.], 2019. – 24 с. 

ОБЮ 
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2.1.2. Методичне забезпечення 
 бібліотечної діяльності 

 
Бібліотека і громада: шляхи співпраці : метод. 

рек. / [уклад. Мороз А. О.] ; Миколаїв. обл. б-ка для 
юнацтва. – Миколаїв : [б. в.], 2018. – 31 с. 

ОБЮ 
Бібліотека в системі індустрії дозвілля та роз-

ваг : метод. поради / [уклад. Н. В. Неткал ; ред. Т. А. 
Завертайло] ; Корсунь-Шевченків. район. б-ка. – Кор-
сунь-Шевченківський : [б. в.], 2019. – 14 с. 

ОУНБ 
ОБЮ 

Зупинимо булінг разом : метод. рек. / [уклад. 
Мороз А. О.] ; Миколаїв. обл. б-ка для юнацтва. – Ми-
колаїв : [б. в.], 2020. – 26 с. 

ОБЮ 
Коли важливий кожен... : (інклюзивна освіта) : 

бібліогр. покажч. / [упоряд. Л. І. Картальова] ; Пол-
тав. обл. б-ка для юнацтва ім. О. Гончара. – Полтава : 
[б. в.], 2020. – 24 с. 

ОБЮ 
Краєзнавча діяльність: актуальні та результа-

тивні форми роботи з молоддю : метод. рек. / [уклад. 
І. В. Бринкіс] ; Миколаїв. обл. б-ка для юнацтва. – 
Миколаїв :  [б. в.], 2020. – 19 с. 

ОБЮ 
Медіаграмотність бібліотекаря: сучасні виміри : 

дайджест : для підвищення кваліфікації бібліотеч-
них працівників / [упоряд. Орлова Т. В.; ред. Трубай-
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чук О. М.] ; Публічна б-ка ім. Л. Українки для дорос-
лих  
м. Київ : [б. в.], 2020. – [21] с. 

ОУНБ 
ОБЮ 

Посібник щодо організації роботи ОТГ стосовно 
державної допомоги суб'єктам господарювання : 
[метод. рек.] / [авт.: Ольга Лебединська, Віра Козіна, 
Ангела Бочі, Ольга Шубіна]. – Київ : [б. в.], 2020. – 77 с. 

ОБЮ 
 

2.1.4.1 Видання Державної бібліотеки України для 
юнацтва 

 
Без мови немає нації : бібліогр. покажч. / [уклад. 

В. Вовк ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; 
Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 
2019. – 83 с.  

Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б-ка України 
для юнацтва. – Київ, 2019-2020. 

2019. – № 4. – 92 с. 
2020. – № 1. – 85 с. 
2020. – № 2. – 88 с. 

ОБЮ 
Видавнича діяльність Державної та обласних 

бібліотек України для юнацтва, молоді : бібліогр. 
покажч. Вип. 20 / [уклад. А. Шинкаренко; ред.: В. Ку-
черява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацт-
ва. – Київ : [б. в.], 2020. – 38 с. 

ОБЮ 



 

 9 

Життя після війни: реабілітація учасників ООС : 
бібліогр. покажч.-дайджест / [уклад. В. Вовк ; ред.: С. 
Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України 
для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2019. – 71 с. 

ОБЮ 
Зроби це зараз. Будь щасливим і успішним без 

метушні : рек. бібліогр. покажч. / [уклад. Г. Буркаць-
ка; ред.: С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-
ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2019. – 64 с. 

ОБЮ 
Меценат та борець за самостійність України – 

Данило Апостол : бібліогр. покажч. / [уклад. Ю. 
Круть; ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка 
України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2019. – 40 с. 

ОБЮ 
Молодь в українському суспільстві : бібліогр. 

покажч. Вип.19 / [уклад. Ю. Круть ; ред.: С. Чачко, В. 
Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юна-
цтва. – Київ : [б. в.], 2018. – 48 с. 

ОБЮ 
Нематеріальна культурна спадщина України: 

бібліогр. покажч. Вип. 1 / [уклад. С. Бадрук [та ін.] ; 
ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України 
для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2020. – 103 с. 

ОБЮ 
Непереможний гетьман : до 445-річчя від дня 

народження Петра Конашевича-Сагайдачного : біб-
ліогр. покажч. / [уклад. Ю. Круть ; ред.: В. Кучерява, 
Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Ки-
їв : [б. в.], 2020. – 53 с. 
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ОБЮ 
Рівні права – рівні можливості (гендерна рів-

ність) : бібліогр. посіб. / [уклад. В. Вовк; авт. вступ. 
ст. Л. Копан; ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-
ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2019. – 92 с. 

ОБЮ 
Туристичні перлини України. Київщина : біб-

ліогр. покажч. / [уклад. С. Настенко; ред.: С. Чачко, В. 
Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юна-
цтва. – Київ : [б. в.], 2019. – 29 с. 

ОБЮ 
Хімія – наука для всіх : бібліогр. покажч. 

/ [уклад. Ю. Круть ; ред. В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; 
Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 
2019. – 51 с. 

ОБЮ 
2.1.5.1 Видання Черкаської обласної бібліотеки  

для юнацтва ім. В. Симоненка 
 
Аналіз діяльності публічних бібліотек області з 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнац-
тва за 2019 рік: огляд. довідка / Комун. закл. «Обл. б-
ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; 
[уклад. Н. Філахтова]. – Черкаси : [б. в.], 2020. – 56 с. 

ОБЮ 
Гострий кут поезії Ігоря Мітрова : біобібліогр. 

нарис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. 
В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. О. Шульга; 
ред. Н. Філахтова]. – Черкаси : [б. в.], 2020. – 28 с. – 
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(Лауреати Всеукраїнської літературної премії імені 
Василя Симоненка; вип. 15).  

ОБЮ 
Енергія перекладацького всесвіту: бібліогр. роз-

відка / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Си-
моненка» Черкас. облради ; [уклад. О. Шульга ; ред. 
Н. Філахтова]. – Черкаси : [б. в.], 2020. – 24 с. – (Лауре-
ати Всеукраїнської літературної премії в галузі худо-
жнього перекладу імені Миколи Терещенка; вип. 1). 

ОБЮ 
Загадкові світи «Лоскотона» : бібліогр. розвідка 

/ Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симонен-
ка» Черкас. облради ; [уклад. О. Шульга ; ред. Н. 
Філахтова]. – Черкаси : [б. в.], 2020. – 20 с. – (Лауреати 
Всеукраїнського літературного конкурсу творів для 
дітей «Лоскотон»; вип. 1). 

ОБЮ 
Зупинимо BULLYING разом : методико-бібліогр. 

порадник / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. 
Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. О. Шульга ; ред. 
Н. Філахтова]. – Черкаси : [б. в.], 2020. – 32 с. 

ОБЮ 
«Культовий письменник. Василь Шкляр» : 

біобібліогр. нарис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнац-
тва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. О. 
Шульга ; ред. Н. Філахтова]. – Черкаси : [б. в.], 2020. – 
41 с. – (Лауреати Всеукраїнської літературної премії 
імені Василя Симоненка ; вип. 16). 

ОБЮ 
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Творчий зажинок Михайла Василенка : 
біобібліогр. нарис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнац-
тва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. Н. 
Філахтова]. – Черкаси : [б. в.], 2019. – 55 с. 

ОБЮ 
Ткаченко Сергій : «Поезія не зна наказів…» : 

біобібліогр. нарис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнац-
тва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. О. 
Шульга ; ред. Н. Філахтова]. – Черкаси : [б. в.], 2020. – 
24 с. – (Лауреати Всеукраїнської літературної премії 
імені Тодося Осьмачки ; вип. 1). 

ОБЮ 
Симоненківський хронограф – 2021 / Комун. 

закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Чер-
кас. облради ; [уклад. Н. Філахтова]. – Черкаси: [б. в.], 
2020. – 36 с. 

ОБЮ  
 

2.1.7. Видання Черкаської обласної  
бібліотеки для дітей 

 
Вам, учителі-предметники [Електронний ре-

сурс] : анот. список літ. з зарубіж. літ. : 5 кл., 2020 р., 
Вип. 2 / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. 
облради ; підгот. В. М. Корженевська // Черкаська 
обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6951-
vam-uchyteli-predmetnyky-anotovanyi-spysok-

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6951-vam-uchyteli-predmetnyky-anotovanyi-spysok-lititeratury-z-zarubizhnoi-literatury-5-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6951-vam-uchyteli-predmetnyky-anotovanyi-spysok-lititeratury-z-zarubizhnoi-literatury-5-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6951-vam-uchyteli-predmetnyky-anotovanyi-spysok-lititeratury-z-zarubizhnoi-literatury-5-kl-2020
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lititeratury-z-zarubizhnoi-literatury-5-kl-2020 (дата 
звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ 
Вам, учителі-предметники [Електронний ресурс] : 

анот. список літ. з історії України та всесвіт. історії : 7-8 

кл., 2020 р., Вип. 2 / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» 

Черкас. облради ; підгот. А. В. Євлашкіна // Черкаська 

обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. 

дані. – Режим доступу: http://chobd.ck.ua/index.php/2011-

05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-

materiali/6814-anotovanyi-spysok-literatury-z-istorii-

ukrainy-ta-vsesvitnoi-istorii-7-8-kl-2020, (дата звернення: 

20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ  
Вам, учителі-предметники [Електронний ресурс] 

: анот. список літ. з укр. мови та літ. : 6 кл. 2020 р., 
вип. 2 / Комун. закл «Обл. б-ка для дітей» Черкас. 
обл. ради ; підгот. І. В. Баканова // Черкаська облас-
на бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. 
– Режим доступу: http://chobd.ck.ua/index.php/2011-
05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-
materiali/6746-vam-uchyteli-predmetnyky-anot-
spysok-lit-z-ukr-movy-ta-lit-6-kl-2020, (дата звернен-
ня: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ 
Виховуємо патріотів: бібліотечна складова 

[Електронний ресурс] : оглядова довідка за ма-
теріалами звітів дит. б-к області за 2017 – 2019 рр. / 
Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. обл. ради ; 

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6951-vam-uchyteli-predmetnyky-anotovanyi-spysok-lititeratury-z-zarubizhnoi-literatury-5-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6814-anotovanyi-spysok-literatury-z-istorii-ukrainy-ta-vsesvitnoi-istorii-7-8-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6814-anotovanyi-spysok-literatury-z-istorii-ukrainy-ta-vsesvitnoi-istorii-7-8-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6814-anotovanyi-spysok-literatury-z-istorii-ukrainy-ta-vsesvitnoi-istorii-7-8-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6814-anotovanyi-spysok-literatury-z-istorii-ukrainy-ta-vsesvitnoi-istorii-7-8-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6746-vam-uchyteli-predmetnyky-anot-spysok-lit-z-ukr-movy-ta-lit-6-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6746-vam-uchyteli-predmetnyky-anot-spysok-lit-z-ukr-movy-ta-lit-6-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6746-vam-uchyteli-predmetnyky-anot-spysok-lit-z-ukr-movy-ta-lit-6-kl-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6746-vam-uchyteli-predmetnyky-anot-spysok-lit-z-ukr-movy-ta-lit-6-kl-2020
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автор-уклад. Н. І. Червоняща // Черкаська обласна 
бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – 
Черкаси, 2020. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-
materiali/6798-vikhovuemo-patriotiv-bibliotechna-
skladova,  вхід вільний (дата звернення: 27.11.2020). 
– Назва з екрана. 

ОДБ 
До планування роботи з читачами-дітьми на 

2021 рік : метод. поради / Комун. закл   «Обл. б-ка 
для дітей» Черкас. облради ; авт.-уклад. А. Ю. Зимо-
вець. – Черкаси, 2020. – 16 с. 

ОДБ 
Креативні надбання бібліотек для дітей Чер-

кащини: робота книгозбірень під час карантину 
[Електронний ресурс] : аналіт.-інформ. матеріал / 
Комун. закл «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; 
авт.-уклад. Н. І. Червоняща // Черкаська обласна бі-
бліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – 
Черкаси, 2020. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-
materiali/2897-robota-knyhozbiren-pid-chas-
karantynu, вхід вільний (дата звернення: 
27.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ 
Лауреат Нобелівської премії 2020 року в галузі лі-

тератури Луїза Глік [Електронний ресурс] : експрес-
інформація для організаторів дит. читання / Комун. 

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/6798-vikhovuemo-patriotiv-bibliotechna-skladova
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/6798-vikhovuemo-patriotiv-bibliotechna-skladova
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/6798-vikhovuemo-patriotiv-bibliotechna-skladova
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/6798-vikhovuemo-patriotiv-bibliotechna-skladova
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/2897-robota-knyhozbiren-pid-chas-karantynu
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/2897-robota-knyhozbiren-pid-chas-karantynu
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/2897-robota-knyhozbiren-pid-chas-karantynu
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/2897-robota-knyhozbiren-pid-chas-karantynu
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закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. 
Л. О. Ткач // Черкаська обласна бібліотека для дітей : 
[веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-
37/interaktivni-resursi/literatura/2899-luiza-glik , (да-
та звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ  
Неповторний світ поезії Тамари Коломієць [Еле-

ктронний ресурс] : до 85-річчя від дня народження : 
літ. розвідка для мол. школярів / Комун. закл. «Обл. 
б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. Л. О. Ткач // 
Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. 
– Електрон. дані. –Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-
37/2010-10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/50-
2010-10-13-12-16-18/6400-nepovtornyi-svit-poezii-
tamary-kolomiiets, (дата звернення: 23.06.2020). – 
Назва з екрана. 

ОДБ  
Основні показники роботи дитячих та сільсь-

ких бібліотек області із користувачами-дітьми в 
2018 році / Комун. закл «Обл. б-ка для дітей» Черкас. 
облради ; уклад. А. Ю. Зимовець. – Черкаси, 2020. – 8 
с. 

ОДБ 
Пам’ятні літературні дати Черкащини 2021 року 

[Електронний ресурс] : експрес-інформація для ор-

ганізаторів дит. читання / Комун. закл.  «Обл. б-ка для 

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/2899-luiza-glik
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/2899-luiza-glik
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/2010-10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/50-2010-10-13-12-16-18/6400-nepovtornyi-svit-poezii-tamary-kolomiiets
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/2010-10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/50-2010-10-13-12-16-18/6400-nepovtornyi-svit-poezii-tamary-kolomiiets
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/2010-10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/50-2010-10-13-12-16-18/6400-nepovtornyi-svit-poezii-tamary-kolomiiets
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/2010-10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/50-2010-10-13-12-16-18/6400-nepovtornyi-svit-poezii-tamary-kolomiiets
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дітей» Черкас. облради ; підгот. В. М. Корженевська // 

Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – 

Електрон. дані. – Черкаси, 2020. – Режим доступу: 

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-

46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6646-

pamiatni-literaturni-daty-cherkashchyny-2021-roku, (дата 

звернення: 20.06.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ  
 

Письменниця, яка дарує дитинство [Електрон-
ний ресурс] : літ. портфоліо Марини Павленко: інте-
рактив. ресурс / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» 
Черкас. облради ; підгот. І. В. Баканова // Черкаська 
обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-
37/interaktivni-resursi/literatura/5618-maryna-
pavlenko, (дата звернення: 20.11.2020). – Назва з ек-
рана. 

ОДБ  
 

Підозрілі мешканці Інтернету [Електронний ре-
сурс] : бібліофреш до Дня безпечного Інтернету / КЗ 
«Обл. б-ка для дітей» Черкас. обл. ради ; підгот. В. М. 
Корженевська // Черкаська обласна бібліотека для 
дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2020.  
– Режим доступу: http://chobd.ck.ua/index.php/2011-
05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-
materiali/6379-pidozrili-meshkantsi-internetu-2020, 

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6646-pamiatni-literaturni-daty-cherkashchyny-2021-roku
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6646-pamiatni-literaturni-daty-cherkashchyny-2021-roku
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6646-pamiatni-literaturni-daty-cherkashchyny-2021-roku
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/5618-maryna-pavlenko
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/5618-maryna-pavlenko
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/5618-maryna-pavlenko
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6379-pidozrili-meshkantsi-internetu-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6379-pidozrili-meshkantsi-internetu-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6379-pidozrili-meshkantsi-internetu-2020
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вхід вільний (дата звернення: 23.06.2020). – Назва з 
екрана. 

ОДБ  
Скажи «Ні!» насильству [Електронний ресурс] : 

тема булінгу в худож. літ. для дітей / Комун. закл   
«Обл. б-ка для дітей» Черкас. обл. ради ; підгот. В. М. 
Корженевська // Черкаська обласна бібліотека для 
дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliorafichni-materiali/6802-
skazhi-ni-nasil-stvu, (дата звернення: 20.11.2020). – 
Назва з екрана. 

                                  ОДБ 

«Слово – вчинок, а життя як слово...» [Електрон-
ний ресурс] : до 90-річчя з дня народження Ліни Ко-
стенко : творча галерея / Комун. закл   «Обл. б-ка для 
дітей» Черкас. облради ; підгот. І. В. Баканова // 
Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. 
– Електрон. дані. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-
37/interaktivni-resursi/literatura/6707-lina-kostenko, 
(дата звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ  
Хроніки життя Володимира Рутківського  

[Електронний ресурс] : інтерактив. ресурс / Комун. 
закл «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. І. 
В. Баканова // Черкаська обласна бібліотека для ді-
тей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliorafichni-materiali/6802-skazhi-ni-nasil-stvu
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliorafichni-materiali/6802-skazhi-ni-nasil-stvu
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliorafichni-materiali/6802-skazhi-ni-nasil-stvu
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/6707-lina-kostenko
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/6707-lina-kostenko
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/6863-dara-kornii
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37/interaktivni-resursi/literatura/6863-dara-kornii, 
(дата звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ  
Черкащина в екзилі [Електронний ресурс] : 

краєзнавча розвідка для учів 7-9 кл. / Комун. закл 
«Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. Л. О. 
Ткач // Черкаська обласна бібліотека для дітей : 
[веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2020.  – Ре-
жим доступу: Літературна розвідка 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/2010-

10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/45-2010-10-08-08-

37-53/6369-cherkashchyna-v-ekzyli-2020,(дата звернення: 

23.06.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ  
«Я перетворила хобі на професію...» [Електрон-

ний ресурс] : до 50-річчя від дня народження Дари 
Корній : літ. портфоліо / Комун. закл «Обл. б-ка для 
дітей» Черкас. облради ; підгот. І. В. Баканова // 
Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. 
– Електрон. дані. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-
37/interaktivni-resursi/literatura/6863-dara-kornii, 
(дата звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ  
 

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/6863-dara-kornii
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/2010-10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/45-2010-10-08-08-37-53/6369-cherkashchyna-v-ekzyli-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/2010-10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/45-2010-10-08-08-37-53/6369-cherkashchyna-v-ekzyli-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/2010-10-01-12-27-22/2010-10-15-09-10-48/45-2010-10-08-08-37-53/6369-cherkashchyna-v-ekzyli-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/6863-dara-kornii
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/literatura/6863-dara-kornii
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2.1.8. Видання Черкаської обласної універсальної на-
укової  бібліотеки  імені Тараса Шевченка 

 
Європейські стандарти в освіту України : поточ. 

бібліогр. список. Вип. 6, 2020 / Комун. закл. «Обл. 
універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. 
облради ; уклад. І. Ф. Осауленко. – Черкаси, 2020. – 24 
с. 

2020. – № 6. – 24 с. 
2019. – № 5. – 20с. 

ОУНБ 
Література про Черкаську область за IV квар-

тал 2019 року : бібліогр. покажч. / Департамент 
культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкас. 
облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка 
ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Л. Т. 
Демченко]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 
2020. – 40 с. 

2020. – (ІІІ кв.). – 28 с. 
2020. – (ІІ кв.). – 32 с. 
2020. – (І кв.). – 33 с. 

ОУНБ 
Зведений каталог періодичних видань, перед-

плачених провідними бібліотеками м. Черкаси на 
2020 рік / Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. 
Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. В. М. 
Поліщук-Левченко ; ред. В. К. Величко]. – Черкаси : 
ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 28 с. 

ОУНБ 
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Діяльність бібліотек Черкащини у 2019 році : 
статистично-аналі. збір. / Упр. культури та охорони 
культурної спадщини Черкаської обласної держ. Ад-
мін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка імені Та-
раса Шевченка» Черкаської облради; [ уклад. Н. Д. 
Вітавська]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 
2020. – 40 с. 

ОУНБ 
«Маршрути успіху» бібліотек Уманської міської 

ЦБС в період децентралізації: досвід роботи Уман. 
МЦБС / Упр. культури та охорони культурної спад-
щини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. 
універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. 
облради; [уклад. Н. Олініченко, опрац. Т. Долгушина]. 
– Черкаси: ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 12С. 

ОУНБ 
Організація сучасного бібліотечного простору 

– новий формат взаємодії з користувачами: метод. 
поради / Упр. культури та охорони культурної 
спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. 
універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. 
облради; [уклад.Т. Долгушина]. – Черкаси: ОУНБ ім. 
Тараса Шевченка, 2020. – 12С. 

ОУНБ 
«Еко» та «Етно» – діяльність публічних бібліотек : 

метод. матеріали / Комун. закл. «Обл. універс. Наук. б-
ка імені Тараса Шевченка» Черкас. облради; [уклад. І. 
В. Терещенко ]. – Черкаси : [б.в.], 2020. – 16 с. 

ОУНБ 
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2.1.9. Попереджувальні довідки: 
 
Отаман Гризло – народний Герой України : попе-

реджувальна довідка / Катеринопіл. центр. район. б-
ка ; [авт.-уклад. Дудар К. П.] – Катеринопіль : [б. в.], 
2019. – [34] с. 

ОБЮ  
Некоронований король музики [Електронний 

ресурс] : до 180-річчя від дня народження П. І. Чай-
ковського : попереджувальна довідка / Комун. закл. 
«Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. І. В. 
Баканова // Черкаська обласна бібліотека для дітей : 
[веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2020. – Режим 
доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6495-
petro-chaikovskyi, (дата звернення: 20.11.2020). – 
Назва з екрана. 

ОДБ 
«Відірваний від рідної землі» [Електронний ре-

сурс] : до 125-річчя від дня народж. Тодося Осьмачки 
: попереджувальна довідка / Комун. закл. «Обл. б-ка 
для дітей» Черкас. облради ; підгот. В. М. Корженев-
ська // Черкаська обласна бібліотека для дітей : 
[веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2020. – Режим 
доступу: 

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6495-petro-chaikovskyi
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6495-petro-chaikovskyi
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6495-petro-chaikovskyi
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http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6540-
125-rokiv-vid-dnia-narodzhennia-todosia-osmachky-
2020, (дата звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ 
«Європа – наш спільний дім» [Електронний ре-

сурс] : 2020 рік – рік Європи в Україні : попереджу-
вальна довідка / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» 
Черкас. облради ; підгот. Л. О. Ткач // Черкаська об-
ласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. 
дані. – Черкаси, 2020.  – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6681-
2020-rik-yevropy-v-ukraini, (дата звернення: 
20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОБЮ 
Математика – наука для майбутнього [Елек-

тронний ресурс] : 2020-2021 – Рік математики в 
Україні : попереджувальна довідка / Комун. закл.  
«Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. Л. О. 
Ткач // Черкаська обласна бібліотека для дітей : 
[веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2020. – Режим 
доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6750-
matematyka-nauka-dlia-maibutnoho-2020-2021-
navchalnyirik-rik-matematyky-v-ukraini-
poperedzhuvalna-dovidka-2020, (дата звернення: 
20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ 

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6540-125-rokiv-vid-dnia-narodzhennia-todosia-osmachky-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6540-125-rokiv-vid-dnia-narodzhennia-todosia-osmachky-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6540-125-rokiv-vid-dnia-narodzhennia-todosia-osmachky-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6540-125-rokiv-vid-dnia-narodzhennia-todosia-osmachky-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6681-2020-rik-yevropy-v-ukraini
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6681-2020-rik-yevropy-v-ukraini
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6681-2020-rik-yevropy-v-ukraini
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6750-matematyka-nauka-dlia-maibutnoho-2020-2021-navchalnyirik-rik-matematyky-v-ukraini-poperedzhuvalna-dovidka-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6750-matematyka-nauka-dlia-maibutnoho-2020-2021-navchalnyirik-rik-matematyky-v-ukraini-poperedzhuvalna-dovidka-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6750-matematyka-nauka-dlia-maibutnoho-2020-2021-navchalnyirik-rik-matematyky-v-ukraini-poperedzhuvalna-dovidka-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6750-matematyka-nauka-dlia-maibutnoho-2020-2021-navchalnyirik-rik-matematyky-v-ukraini-poperedzhuvalna-dovidka-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6750-matematyka-nauka-dlia-maibutnoho-2020-2021-navchalnyirik-rik-matematyky-v-ukraini-poperedzhuvalna-dovidka-2020
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«Там, між пожовклих книг, найкращий мій 
клейнод…» [Електронний ресурс] : до 130-річчя з 
дня народж. М. Зерова : попереджувальна довідка / 
Комун. закл.  «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; 
підгот. А. В. Євлашкіна // Черкаська обласна бібліо-
тека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черка-
си, 2020.  – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6502-
mykola-zerov-130-rokiv-z-dnia-narodzhennia, (дата 
звернення: 20.11.2020). – Назва з екрана. 

ОДБ 
 

У світі хештегів і сторіз: наш досвід підкорення 
Інстаграму [Електронний ресурс] : матеріали з дос-
віду роботи / Комун. закл.  «Обл. б-ка для дітей» 
Черкас. облради ; автор С. В. Хаустова // Черкаська 
обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. 
дані. – Черкаси, 2020. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/metodichni-materiali/6398-u-
sviti-kheshtehiv-i-storiz-nash-dosvid-pidkorennia-
instahramu, (дата звернення: 27.11.2020). – Назва з 
екрана. 

ОДБ 
Чарівний світ чаклунів і магів [Електронний ре-

сурс] : до 55-річчя від дня народження Д. Ролінг : по-
переджувальна довідка / Комун. закл.  «Обл. б-ка для 
дітей» Черкас. облради ; підгот. В. М. Корженевська 
// Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб-

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6502-mykola-zerov-130-rokiv-z-dnia-narodzhennia
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6502-mykola-zerov-130-rokiv-z-dnia-narodzhennia
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6502-mykola-zerov-130-rokiv-z-dnia-narodzhennia
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/metodichni-materiali/6398-u-sviti-kheshtehiv-i-storiz-nash-dosvid-pidkorennia-instahramu
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/metodichni-materiali/6398-u-sviti-kheshtehiv-i-storiz-nash-dosvid-pidkorennia-instahramu
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/metodichni-materiali/6398-u-sviti-kheshtehiv-i-storiz-nash-dosvid-pidkorennia-instahramu
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/metodichni-materiali/6398-u-sviti-kheshtehiv-i-storiz-nash-dosvid-pidkorennia-instahramu
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сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2020. – Режим до-
ступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6743-
charivnyi-svit-chakluniv-i-mahiv-poperedzhuvalna-
dovidka-2020, (дата звернення: 20.11.2020). – Назва з 
екрана. 

ОДБ 
Черкаська обласна бібліотека для дітей в період 

карантину : віртуальні сервіси в роботі книгозбірні 
[Електронний ресурс] : з досвіду роботи / Комун. 
закл.  «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; авт.-
уклад. Л. В. Ушакова // Черкаська обласна бібліотека 
для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 
2020. – Режим доступу: 
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-
materiali/6977-cherkaska-oblasna-biblioteka-dlia-ditei-
v-period-karantynu-virtualni-servisy-v-roboti-
knyhozbirni,  (дата звернення: 27.11.2020). – Назва з 
екрана. 

ОДБ 
 

http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6743-charivnyi-svit-chakluniv-i-mahiv-poperedzhuvalna-dovidka-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6743-charivnyi-svit-chakluniv-i-mahiv-poperedzhuvalna-dovidka-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6743-charivnyi-svit-chakluniv-i-mahiv-poperedzhuvalna-dovidka-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/6743-charivnyi-svit-chakluniv-i-mahiv-poperedzhuvalna-dovidka-2020
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/6977-cherkaska-oblasna-biblioteka-dlia-ditei-v-period-karantynu-virtualni-servisy-v-roboti-knyhozbirni
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/6977-cherkaska-oblasna-biblioteka-dlia-ditei-v-period-karantynu-virtualni-servisy-v-roboti-knyhozbirni
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/6977-cherkaska-oblasna-biblioteka-dlia-ditei-v-period-karantynu-virtualni-servisy-v-roboti-knyhozbirni
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/6977-cherkaska-oblasna-biblioteka-dlia-ditei-v-period-karantynu-virtualni-servisy-v-roboti-knyhozbirni
http://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/informatsijno-analitichni-materiali/6977-cherkaska-oblasna-biblioteka-dlia-ditei-v-period-karantynu-virtualni-servisy-v-roboti-knyhozbirni
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Список прийнятих скорочень: 
Комун. закл «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Чер-

кас. обл. ради - Комунальний заклад «Обласна універсальна науко-
ва бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради; 

 
КЗ «ОБЮ ім. В. Симоненка» ЧОР – Комунальний заклад «Облас-

на бібліотека для юнацтва ім. Василя Симоненка» Черкаської обла-
сної ради; 

 
КЗ «Обл. б-ка для дітей» ЧОР – Комунальний заклад «Обласна 

бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради; 
 
ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва» – Державний заклад 

«Державна бібліотека України для юнацтва»; 
 
ДЗ «Нац. б-ка України для дітей» – Державний заклад «Національна бі-

бліотека України для дітей»; 

 
МК України – Міністерство культури України; 
 
ДЗ «НПБУ» – Державний заклад «Національна парламентська 

бібліотека України»; 
 
УБА – Українська бібліотечна асоціація; 
 
НАКККІМ – Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв; 
 
НАН – Національна Академія наук України; 
 
НБУВ – Національна бібліотека України ім. Вернадського; 
 
ЧОДА – Черкаська обласна державна адміністрація; 
ЧОР – Черкаська обласна рада. 
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