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Бібліографічний покажчик продовжує низку ювілейних 
бібліографічних видань про діяльність Вінницької обласної уні-
версальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва попередніх 
років – «Столітній шлях бібліотеки у її виданнях» (2007), «Світ-
ло землі Подільської…» (ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в публіка-
ціях. 1907–2007), «Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у влас-
них виданнях та публікаціях (2007–2012)». Мета даного видання, 
присвяченого 110-річчю з часу заснування бібліотеки, – предста-
вити широкій громадськості Вінниччини підсумок діяльності за-
кладу за 2007–2016 рр.
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    Від укладачів
Історія Вінницької обласної універсальної наукової бібліо-

теки ім. К. А. Тімірязєва тісно пов’язана з розвитком історичного 
і соціального середовища України, впровадженням нових інфор-
маційних технологій. Тому під впливом соціальних і політичних 
змін у сучасному інформаційному суспільстві розвивалася та 
видозмінювалася і діяльність обласної книгозбірні на початку 
ХХІ ст. З часу заснування Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у 
лютому 1907 року минуло 110 років. І саме в останнє десятиріччя 
з впровадженням інновацій, світового бібліотечного досвіду, на-
лагодженням співпраці з багатьма міжнародними організаціями, 
благодійними фондами обласна книгозбірня вийшла на новий, 
прогресивний щабель свого розвитку. 

У бібліографічному покажчику «Вінницька ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва: нові грані розвитку (2007–2016): до 110-ї 
річниці з часу заснування» широкій громадськості Вінниччини 
представлено підсумок діяльності закладу за 2007–2016 рр.

У ньому вміщено описи книг, статей, електронних ресурсів, 
відеосюжетів про діяльність ОУНБ в останнє десятиріччя.

У структурі покажчика – три основних розділи:
– Видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за 2007–

2016 рр.; 
– Наукові праці, статті фахівців бібліотеки;
–  Публікації, інтернет-джерела, відеозаписи про Вінниць-

ку ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.
Звертаємо вашу увагу, що в окремих публікаціях, пред-

ставлених у розділі «Наукові праці, статті фахівців бібліотеки», 
йдеться про бібліотеку (це в основному описи статей зі збірни-
ків), однак у розділі «Публікації, інтернет-джерела, відеозаписи 
про Вінницьку ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва» вони не дублюються.

Література в розділах розташована в хронологічно-алфа-
вітній послідовності: по роках, у межах року – за алфавітом авто-
рів чи назв матеріалів. 

Видання супроводжує іменний покажчик авторів, уклада-
чів, редакторів, осіб, згаданих у публікаціях.

Покажчик розрахований на бібліотечну громадськість, нау- 
ковців, представників влади, ЗМІ, краєзнавців, зокрема дослід-
ників історії бібліотечної справи на Вінниччині, а також широке 
коло читачів. 
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Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва –                    
бібліотека майбутнього

У самому центрі міста стоїть споруда Вінницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, яка є його 
гордістю й окрасою. Відкрита у лютому 1907 р., вона стала сьо-
годні однією з найбільших книгозбірень області, інформаційним, 
культурно-просвітницьким, науково-методичним, координацій-
ним центром для бібліотек різних видів і форм власності регіону, 
головним книгосховищем та депозитарієм краєзнавчої літератури 
Вінниччини. Велика і славна історія «Тімірязєвки». У 1934 році 
їй було надано статус обласної. Під час фашистської окупації 
бібліотека зазнала значної руйнації. У повоєнні роки вона поча-
ла відроджуватися. Після отримання у 1966 р. статусу наукової 
почала стрімко розвиватися. Розширилося її приміщення, почав 
значно збільшуватися фонд, удосконалювалися форми діяльно-
сті, розвивалася структура.

Нового імпульсу своєї діяльності набула «Тімірязєвка» в 
останнє десятиріччя.

У 2012 р. відповідно до Типової затверджено нову структу-
ру ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, яка включає 27 відділів і секторів.

Загальний обсяг фонду «Тімірязєвки» на кінець 
2016 р. склав майже 1 млн документів більш ніж 40 мовами світу 
на різних носіях інформації, серед них – 3,1 тис. електронних ви-
дань. Передплата українських періодичних видань останніх два 
роки здійснюється в межах 520 назв. Бібліотека отримує обов’яз-
ковий місцевий примірник документів. Унікальним є фонд рідкіс-
них і цінних видань. 

За цей період у бібліотеці активно впроваджувалися новітні 
інформаційні технології, здійснювалася комп’ютеризація бібліо-
течно-бібліографічних процесів. Парк комп’ютерних машин на 
початок 2017 р. становить 130 одиниць, які майже всі підключені 
до Інтернету. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва представляє свої продук-
ти на веб-сайті (http://library.vn.ua), веб-порталі (http://irp.vn.ua); 
ведуться бібліотечні блоги. Діє зона Wi-Fi. Бібліотека також пред-
ставлена в соціальних мережах. У відділі документів іноземними 
мовами встановлено 3D принтер і 3D сканер. 
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У книгозбірні створено систему каталогів і картотек, влас-
ні інформаційні продукти, зокрема електронний каталог. Об-
сяг бібліографічних баз даних на початок 2017 р. складає понад 
1 млн 125 тис. записів, з них в електронному каталозі – більше 
202 тис. Поповнюються електронні бази даних краєзнавчого ха-
рактеру: «Література про Вінницьку область», «Василь Стус і Він- 
ниччина», «Михайло Коцюбинський і Вінниччина», «Віннича-
ни – учасники Революції гідності та АТО» та інші, а також елек-
тронні бібліотеки «Літературна Вінниччина» та «Історико-крає- 
знавчі дослідження». А повні тексти краєзнавчих документів на 
сайті бібліотеки в рубриці «З фондів рідкісних і цінних видань» 
складають основу краєзнавчої електронної колекції докумен-
тів. Розпочато оцифрування краєзнавчих періодичних видань кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст.

Щорічно бібліотека обслуговує в межах 40 тис. користува-
чів, які опрацьовують майже 780 тис. документів. Кількість відві-
дувань становить понад 340 тис., з них більше 212 тис. звернень 
на веб-сайт. Користувачі отримують пластикові читацькі квитки.

Аби донести до вінничан та всіх потенційних користувачів 
відомості про інформаційні ресурси, бібліотечні послуги, тради-
ційно проводяться різноманітні акції з реклами бібліотеки, зокре-
ма: екскурсії, Дні відкритих дверей, флешмоби, акція «Бібліотека 
виходить у місто», демонструються відеоролики про книгозбірню.

За участю науковців, письменників, громадськості прово-
дяться творчі акції, найвагоміші з яких – традиційні Стусівські 
читання, свята до Міжнародного дня рідної мови, Дня україн-
ської писемності та мови, презентації нових книг.

Усі охочі можуть долучитися до роботи клубів і об’єднань 
за інтересами – «INTERMEZZO», «Дослідник краю», «Садів-
ник», кіноклуб «Х Муза», «Феміда», «Я + Ти = Ми», «Твій бізнес 
від А до Я», Театр книги «Прочитання», «Любительки оповідань 
Вінниці» («ЛОВ»), удосконалити свої знання з іноземних мов у 
гуртках спілкування англійською, польською, німецькою, фран-
цузькою, італійською мовами.

Кілька десятиліть поспіль у стінах книгозбірні експонують 
свої художні роботи місцеві митці, серед них – юні таланти, та 
представники інших регіонів України.
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Турботою та увагою оточені в бібліотеці люди з особливи-
ми потребами. За двосторонніми договорами заклад співпрацює 
з центрами та громадськими організаціями, які опікуються інва-
лідами.

Здійснюється значна науково-дослідна діяльність у галузі 
бібліотекознавства, книгознавства, краєзнавства.

Традиційними стали міжнародні краєзнавчі науко-
во-практичні конференції, які проводить бібліотека кожних два 
роки. Уперше започатковано конференції з усної історії.

Організовуються школи керівника для директорів цен-
тральних районних (міських) бібліотек, засідання клубу ділових 
зустрічей методистів області, виїзні творчі майданчики для сіль-
ських бібліотекарів та виїзні Дні інформації екологічного спряму-
вання. Відбулися обласні бібліотечні форуми у 2011, 2013, 2015 
та 2016 рр. Сприяють розвитку творчої активності професійні 
конкурси для бібліотечних працівників, серед них: «Світло про-
вінції» (2012), «Бібліопрояв» (2013), до 200-річчя Т. Г. Шевченка 
(2014), «Видимі історії про книги» (конкурс буктрейлерів, 2014), 
«Молодіжне «ДЕФІЛЕ» (2016).

Розвиваються віртуальні сервіси для віддалених користува-
чів. З 2003 р. впроваджено послугу «Віртуальна довідка». Щоріч-
но проводяться Місячники популяризації екологічних знань, Дні 
інформації, Дні фахівця, Дні бібліографії, готуються і представ-
ляються на веб-сайті бібліотеки бібліографічні списки та щомі-
сячне електронне видання «Хроніка культурного життя Віннич-
чини» (з 2013).

Результатом науково-краєзнавчих досліджень є бібліогра-
фічні науково-допоміжні, рекомендаційні, біобібліографічні і 
персональні посібники із серій: «Наші видатні земляки» (з почат-
ку 80-х рр.), «Творчі імена Вінниччини» (з 2010), «Письменники 
Вінниччини» (з 2011), «Діячі культури і мистецтв краю» (з 2012), 
які готують і видають провідні фахівці бібліотеки. Усі вони пред-
ставлені в електронному вигляді на веб-сайті бібліотеки в розділі 
«Наші видання».

Основні проекти, які виграла бібліотека: грант від фон-
ду «Євразія» (1996) – розпочато автоматизацію бібліотечно-бі-
бліографічних процесів та входження у світову мережу Інтер-
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нет. 2001 р. – перемога в конкурсі проектів «Інтернет для читачів 
публічних бібліотек “LEAP”», відкрито Інтернет-центр. Цьо-
го ж року відбувся інформаційний ярмарок «Сучасна Брита-
нія». 2002 р. – грант на реалізацію проекту «Електронне уряду-
вання ГДМУ» (громадський доступ до місцевого уряду) від Між-
народного фонду «Відродження». 2003 р. – за сприяння Відділу 
преси, освіти та культури Посольства США в Україні при відділі 
літератури іноземними мовами відкрито Інформаційно-ресурс-
ний центр «Вікно в Америку».

2006 р. – за підтримки МФ «Відродження» в рамках про-
екту «Європейське місто Вінниця прямує до Європи» відкрито 
Центр європейської інформації.

З 2008 р. бібліотека входить до складу Мережі Пунктів До-
ступу Громадян до офіційної інформації органів державної влади 
(ПДГ).

У червні 2010 р. відкрито Регіональний тренінговий центр 
(РТЦ) у рамках реалізації проектів Міжнародної програми «Бі-
бліоміст». На базі РТЦ проводяться тренінги для бібліотечних 
працівників області та користувачів бібліотеки.

У 2012 р. бібліотека виграла конкурс програми «Бібліо-
міст» з проектом «Вчимося створювати гармонію і успіх» як 
«Навчально-інноваційна бібліотека-2011». Упродовж дії проекту 
(2011–2014 рр.) проведено тренінг «Дизайн бібліотеки: пошук 
свого образу» для бібліотечних працівників у 11 регіонах Украї-
ни та видано навчальний посібник «Бібліотечний дизайн: історія, 
розвиток, майбутнє».

З травня 2012 р. за підтримки Генерального Консульства 
Республіки Польща в м. Вінниця при відділі документів інозем-
ними мовами розпочав роботу Центр польської літератури та ін-
формації.

За фінансової підтримки програми «Бібліоміст» 2013 р. було 
проведено міжрегіональний ярмарок «Бібліотечні інновації для 
громад: створюємо майбутнє», що проходив за участю представ-
ників 5 областей.

За підтримки Посольства США в Україні у 2013 р. реалізо-
вано соціальний проект «Нові обрії: розширення мережі корис-
тувачів» – встановлення ліфтової платформи у філії бібліотеки 
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(вул. Соборна, 70) для надання безперешкодного доступу до ін-
формації та літератури іноземними мовами, ЕБД користувачам з 
особливими потребами та сприяння у вивченні ними іноземних 
мов.

З 2014 р. бібліотека бере участь у реалізації проектів «Біб- 
ліотеки і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців реа-
лізації конституційних прав» та «Бібліотеки як центри підтримки 
громад в умовах воєнної загрози: особливості та потреби органі-
зації надання послуг внутрішньо переміщеним особам (ВПО)». У 
2016 році «Тімірязєвка» приєдналася до проекту «ПОЛіС» (Полі-
ція і Спільнота).

Щорічно бібліотека активно долучається до святкування 
Дня Європи у Вінниці. 

Успішну діяльність закладу та Інформаційно-ресурсно-
го центру «Вікно в Америку» засвідчило те, що бібліотека 17–
19 травня 2016 р. стала місцем проведення загальноукраїнського 
семінару «Американські центри в Україні: зміцнюємо мережу», в 
якому взяли участь директори обласних універсальних наукових, 
вузівських бібліотек України та координатори центрів «Вікно в 
Америку». Відбувся він за підтримки Посольства США в Україні.

В умовах децентралізації та створення об’єднаних терито-
ріальних громад у діяльності бібліотеки та всієї бібліотечної ме-
режі зміни неминучі. 

Завдяки зусиллям усього колективу Вінницька ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва набула іміджу новаторського закладу, ніко-
ли не зупиняється на досягнутому, вона завжди в пошуку нових 
ефективних форм роботи та нових підходів до їх виконання, тому 
й користується незмінним авторитетом не лише на Вінниччині, 
але й далеко за її межами. 

Н. І. Морозова,
директор Вінницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, 
заслужений працівник культури України



Видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва  за 2007–2016 рр.

 = 9 =

1. Видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
за 2007–2016 рр.

2007
1. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. К. А. Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі 
сьогодення : монографія / Упр. культури і туризму Вінниц. обл- 
держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проек-
ту В. Ф. Циганюк ; авт. кол.: Г. М. Авраменко, Т. В. Герасимо-
ва, І. М. Журавлівський [та ін.] ; упоряд. тексту: М. Г. Спиця, 
О. І. Кізян, Н. І. Морозова ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінни-
ця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 312 с. : фото, арх. док. – (Віковому 
ювілею Бібліотеки присвячується).

2. «Світло землі Подільської…» : ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва в публікаціях (1907–2007) : бібліогр. покажч. / Упр. культу-
ри і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; уклад. О. С. Михайлюк ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 88 с. – 
(Віковому ювілею Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва присвячу-
ється). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.
vn.ua/publications/2007/Svitlo_Podillja.html (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

3. Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях : бібліогр.   по-
кажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він- 
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Аврамен-
ко, О. М. Панчук ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Моро-
зова. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 112 с. – (Віково-
му ювілею Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва присвячуєть-
ся). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.
vn.ua/publications/2007/100_u_vidannjax.html (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

4. Бібліотека в контексті світової культури, науки, інфор-
мації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Упр. культури і 
туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва. – Вінниця, 2007. – 208 с. – (Віковому ювілею Вінниц. ОУНБ 
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ім. К. А. Тімірязєва присвячується). – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2007/biblioteka_u_
konspekti.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з 
екрана.

5. Вінниччина бібліотечна в цифрах і фактах 2005–2006 рр. : 
стат. аналіз / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка 
для юнацтва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І. Франка ; підгот.: 
О. Зіньковська, Г. Качуринська, В. Лаукарт ; відп. за вип. Т. Мар-
ченко. – Вінниця, 2007. – 34 с. – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://www.library.vn.ua/publications/2007/vin_bibl_07.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

6. Життя, покладене на вівтар України : до 70-річчя від 
дня народж. Василя Семеновича Стуса – поета, правозахисника, 
людини (1938–1985) : метод.-бібліогр. матеріали / Упр. культури 
і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; уклад.: А. Якущенко, О. Ніколаєць, М. Ревенко ; 
вступ. ст. Д. Стуса ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Морозова. – 
Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 64 с. – (Наші видатні земля-
ки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2008/Stus_Zittja.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

7. Зведений каталог періодичних видань, передплачених 
бібліотеками м. Вінниці на 2007 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; підгот. Т. Ф. Гуменюк ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Мо-
розова. – Вінниця, 2007. – 47 с. – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://www.library.vn.ua/publications/2007/katalog2007.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

8. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2008 року : хро-
нол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ніколаєць, Т. Кристо-
форова ; ред. М. Спиця. – Вінниця : Балюк І. Б., 2007. – 64 с. – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2007/zpd_Vin2008.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.
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9. Знаменні і пам’ятні дати 2008 року : хронол. список 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; відп. за вип. Н. І. Мо-
розова. – Вінниця, 2007. – 68 с. – Електрон. версія. – Режим досту-
пу: http://www.library.vn.ua/publications/2007/zpd2008.html (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

10. Екологічне просвітництво в бібліотеках / Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Зіньковська. – Вінниця, 2007. – 
10 с. – (До робочого блокнота бібліотекаря-практика : розд. «По-
пуляризація літератури», ч. 1). – Електрон. версія. – Режим досту-
пу: http://www.library.vn.ua/publications/2007/Ekolog_prosvit.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

11. Книжкових виставок сузір’я : кращі виставки року : ме-
тод. рек. б-кам. Вип. 7 / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: 
Т. Марченко, А. Якущенко, К. Осадчук [та ін.] ; ред. М. Спиця ; 
відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва, 2007. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.
library.vn.ua/publications/2007/Kr_Vyst07.html (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

12. Константинополь ІІI : зб. ст. і матеріалів ІІІ Поділ. на-
ук.-освіт. Кирило-Мефодіївських читань «Традиції слов’янських 
просвітителів св. Кирила і Мефодія і слов’янський світ», при-
свяч. Дням слов’ян. писемності і культури : [проходили в рам-
ках Всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотека в контексті світової 
культури, науки, інформації», м. Вінниця, 23–25 трав. 2007 р.] 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Ін-т історії, етнології і 
права Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинсько-
го, Рос.-укр. культ.-просвітниц. центр «Соотечественники» ; 
уклад. О. П. Кадочников. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2007. – 
240 с. : іл. 

13. Леонтович Микола Дмитрович – композитор, дири-
гент, педагог : до 130-річчя від дня народж. (1877–1921) : біобі-
бліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. Марчук, О. Нікола-
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єць ; вступ ст. А. Завальнюка ; ред. М. Спиця. – Вінниця, 2007. – 
24 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://www.library.vn.ua/publications/2007/leontovich.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

14. Нормативно-правові акти з питань бібліотечних фон-
дів / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; підгот.: Т. Марченко, 
О. Зіньковська. – Вінниця, 2007. – 37 с. – (До робочого блокнота 
бібліотекаря-практика : розд. «Бібліотека у правовому полі», ч. 1).

15. Тема гендера у бібліотечній діяльності / Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. Марченко, О. Зіньковська ; відп. за 
вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2007. – 19 с. – (До робочого блок-
нота бібліотекаря-практика : розд. «Популяризація літератури та 
інформації», ч. 2). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2007/GENDERUBIBLIO.html (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

16. Українська художня книга ХІХ – поч. ХХ ст. : (З фонду 
рідкіс. і цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) : бібліогр. по-
кажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Л. Б. Сеник, 
С. І. Мумро ; вступ. ст. А. М. Подолинного ; ред. Л. Б. Сеник. – Він- 
ниця : Континент-ПРИМ, 2007. – 48 с. – Електрон. версія. – Ре-
жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2007/RITS.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

2008
17. Бібліотечна Вінниччина : стат.-інформ. аналіз 2006–

2007 рр. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка 
для юнацтва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І. Франка ; під-
гот. О. О. Зіньковська ; відп. за вип. Т. М. Марченко. – Вінниця, 
2008. – 34 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.
library.vn.ua/publications/2008/2008_Vin_bibl.html (дата звернен-
ня: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

18. Всесвіт. Книга. Ми [Електронний ресурс] : [фільм 
про обл. книгозбірню] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; 
над фільмом працювали: Н. Морозова, Л. Червона, І. Міхеєв. – 
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Електрон. відеодані (6 файлів : 380583936 байт). – Вінниця, 
2008. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-R) : кольор. ; в контейнері 
14х12,5. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 
95/98/NT. – Назва з контейнера. – Мова рос.

19. Всесвіт. Книга. Ми [Електронний ресурс] : [фільм про 
обл. книгозбірню] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; над філь-
мом працювали: Л. Червона, І. Міхеєв, К. Кирилюк ; голов. кон-
сультант Н. Морозова. – Електрон. відеодані (8 файлів : 2698838016 
байт). – Вінниця, 2008. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-R) : ко-
льор. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb 
RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

20. Життя як спалах... : до 60-річчя від дня народж. В. Ф. Ци-
ганюка – педагога, режисера, відомого діяча культури на Він-
ниччині (15.06.1948–21.07.2006) : зб. матеріалів / Упр. культури 
і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; упоряд. П. І. Цимбалюк ; вступ. ст. С. В. Гарбулин-
ського ; уклад. бібліогр. О. І. Кізян ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2008. – 80 с. – (Наші видатні зем-
ляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.
vn.ua/publications/2008/Tsiganuk.htm (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

21. Зведений каталог періодичних видань, передплачених 
бібліотеками м. Вінниці на 2008 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; підгот. Л. Д. Чернецька ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2008. – 50 с. – Електрон. вер-
сія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2008/
katalog2008.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з 
екрана.

22. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2009 року : хро-
нол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Ав-
раменко ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Він- 
ниця : Балюк І. Б., 2008. – 100 с. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2008/zpd_Vin2009.
html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.
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23. Константинополь ІV : зб. ст. і матеріалів IV По-
діл. наук.-освіт. Кирило-Мефодіївських читань «Традиції 
слов’янських просвітителів св. Кирила і Мефодія і сучасний 
світ», присвяч. 1020-річчю Хрещення Русі / Упр. культури і ту-
ризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва, Рос.-укр. культ.-просвітниц. центр «Соотечественники» ; 
уклад. О. П. Кадочников. – Вінниця, [б. в.], 2008. – 272 с. : іл.

24. Краєзнавство в системі розвитку духовності і 
культури регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21–
23 жовт. 2008 р. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2008. – 144 с. – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2008/Konf_kraezn.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

25. Краєзнавство в системі розвитку духовності і 
культури регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21–
23 жовт. 2008 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – 
Електрон. текст. дані (102 файли, 7 папок : 3180544 байт). – Він- 
ниця, 2008. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кольор. ; в кон-
тейнері 14х12,5. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; 
Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

26. Кращі виставки 2007 року : метод.-бібліогр. матеріа-
ли. Вип. 8 / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; упоряд. Т. М. Мар-
ченко ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 
2008. – 54 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.
library.vn.ua/publications/2008/krvist2007.html (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

27. Марко Вовчок. Життя і творчість (1833–1907) [Елек-
тронний ресурс] : до 175-річчя від дня народж. : бібліогр. по-
кажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, 
Б. В. Хоменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б. В. Хо-
менка ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Елек-
трон. текст. дані (62 файли, 1 папка : 35778560 байт). – Вінниця, 
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2008. – 60 с. – (Наші видатні земляки). – 1 електрон. оптич. диск 
(CD-ROM) : кольор. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги: 
Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Електрон. вер-
сія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/
Vovchok.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з 
контейнера.

28. Михайло Каменюк – письменник, журналіст : до 60-річ-
чя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; уклад. О. М. Зелена ; ред.: Г. М. Авраменко, М. Г. Спи-
ця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2008. – 48 с. – (Наші 
видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2008/Kamenuk.html (дата звернен-
ня: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

29. Нові надходження літератури з питань економіки, 
технології виробництва і переробки сільськогосподарської про-
дукції [Електронний ресурс] : поточ. бібліогр. список. Вип. 1–4 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, від. літ. та інформації з пи-
тань сіл. госп-ва, від. літ. та інформації виробн. профілю ; уклад.: 
В. Середюк, Р. Покидченко. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
2008. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2008/
CX_2008_1.html; http://www.library.vn.ua/publications/2008/CX_ 
2008_2.html; http://www.library.vn.ua/publications/2008/CX_2008_ 
3.html; http://www.library.vn.ua/publications/2008/cx4_2008.html 
(дата звернення: 18.05.2017), вільний. – Назва з екрана.

30. Постать Василя Стуса над плином часу : 70-річ-
чю від дня народж. присвячується (1938–1985) : бібліогр. по-
кажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, 
О. М. Зелена, М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінни-
ця : Держ. картогр. ф-ка, 2008. – 240 с. – (Наші видатні земля-
ки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2008/Stus2008.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.
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31. «Просіваю мову, як зернини…» : до 70-річчя від дня 
народж. А. А. Бортняка, укр. поета і публіциста : бібліогр. спи-
сок / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. Заря ; 
вступ. ст. А. Подолинного ; ред.: М. Спиця, О. Кізян. – Вінниця, 
2008. – 12 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Ре-
жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2008/bortnjak.
html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

32. Світоч мистецтва на Вінниччині : Вінницькому 
училищу культури і мистецтв – 50 років [Електронний ре-
сурс] : бібліогр. список / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; 
уклад. О. Ніколаєць ; вступ. сл. Н. Кушки ; ред. М. Спиця. – 
Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2008. – 16 с. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2008/Muzuch.html (дата звер-
нення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

2009
33. Бібліотекар – кавалер Золотої Зірки : зб. матеріалів до 

100-річчя від дня народж. Героя Рад. Союзу, колиш. дир. ВОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва – І. М. Філіповського (15.09.1909–18.09.1992) 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; упоряд. П. І. Цимбалюк ; 
уклад. бібліогр. Г. М. Авраменко ; вступ. ст. Н. І. Морозової ; 
ред.: М. Г. Спиця, П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозо-
ва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2009. – 76 с. – (Наші видатні земля-
ки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2009/Filipovskij (дата звернення: 18.05.2016), віль-
ний. – Назва з екрана.

34. Бібліотечна Вінниччина : стат.-інформ. аналіз 2007–
2008 рр. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. обл. б-ка 
для юнацтва, Вінниц. обл. б-ка для дітей ім. І. Франка ; уклад.: 
О. Зіньковська, Г. Качуринська, В. Лаукарт ; ред.: М. Спиця, 
Т. Котуз ; відп. за вип. Т. Марченко. – Вінниця, 2009. – 36 с. – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2009/2009_Vin_bibl (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.
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35. Вінниччина туристична : краєзнав. довід. / Упр. куль-
тури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; упоряд. О. І. Кізян ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2009. – 
432 с. – Кн. «Переверти». – В одній обкл. з кн.: Tourist Vinnychyna : 
ethnography guide. – (Видано за сприяння Вінниц. облдержад-
мін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2009/Vin_Tur (дата звернен-
ня: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

36. Вінниччина туристична [Електронний ресурс] : 
краєзнав. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Елек-
трон. текст. дані (3186 файлів, 54 папки : 4316856320 байт). – 
Вінниця, 2009. – 1 електрон. оптич. диск (DVD-R) : кольор. ; в 
контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; 
Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

37. Зведений каталог періодичних видань, передплачених 
бібліотеками м. Вінниці на 2009 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; підгот. Т. Ф. Гуменюк ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2009. – 47 с. – Електрон. вер-
сія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/
katalog2009 (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

38. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2010 року : хро-
нол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Ав-
раменко ; ред.: М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Мо-
розова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2009. – 108 с. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/zpd_
Vin201 (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

39. «І я знов живий світ оглядую…» [Електронний ресурс] : 
до 175-річчя від дня народж. С. В. Руданського (1834–1873) : бі-
бліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Л. Борисенко, Л. Заря, 
О. Кізян, Б. Хоменко ; вступ. ст. Б. Хоменка ; відп. за вип. Н. І. Мо-
розова. – Електрон. текст. дані (66 файлів, 1 папка : 30093312 
байт). – Вінниця, 2009. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : 
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кольор. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 
128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/rudansk (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з контейнера.

40. Найкращі видання (2000–2008) [Електронний ресурс] 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані (7 фай-
лів : 19361792 байт). – Вінниця, 2009. – 1 електрон. оптич. диск 
(CD-ROM) : кольор. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги: 
Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

41. Нові надходження літератури з питань економіки, тех-
нології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції 
[Електронний ресурс] : поточ. бібліогр. список. Вип. 1–4 / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, від. літ. та інформації з питань 
сіл. госп-ва, від. літ. та інформації виробн. профілю ; уклад.: В. Се-
редюк, Р. Покидченко. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2009. – Ре-
жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/cx1_2009.
html; http://www.library.vn.ua/publications/2009/cx2_2009.html; 
http://www.library.vn.ua/publications/2009/cx3_2009.html; http://
www.library.vn.ua/publications/2009/cx4_2009.html (дата звернен-
ня: 18.05.2017), вільний. – Назва з екрана.

42. Подільський книжник : альманах. Вип. 1 (2008 р.) 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н. І. Морозова ; 
уклад. Т. Р. Соломонова ; ред. М. Г. Спиця. – Вінниця : Держ. кар-
тогр. ф-ка, 2009. – 160 с. : іл. – (Видано за сприяння Вінниц. обл- 
держадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/Podil_knizn (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

43. Родові бібліотеки на теренах Східного Поділля [Елек-
тронний ресурс] : книжкові знаки : (за матеріалами від. рідкіс. і 
цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) / підгот. Т. Р. Соло-
монова ; ред. Л. Б. Сеник ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – 
Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2009. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2009/Rodovi_bibl (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.
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44. Спогади свідків Голодомору 1932–1933 рр. : Віннич-
чина / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Електрон. дані (756 
файлів, 194 папки : 516007936 байт). – Вінниця, 2009. – 1 елек-
трон. оптич. диск (CD-ROM) : кольор. ; в контейнері 14х12,5. – 
Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – 
Назва з контейнера.

45. Таємниця живого слова Б. А. Буяльського (01.08.1919–
?.09.2009) : до 90-річчя від дня народж. літературознавця та пе-
дагога [Електронний ресурс] : бібліогр. список / Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. П. Кристофорова ; ред. М. Г. Спи-
ця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Він- 
ниця, 2009. – 11 с. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2009/Bujalskij (дата звернення: 18.05.2016), віль-
ний. – Назва з екрана.

46. Тендітний всесвіт слова Тетяни Яковенко : до 55-річчя 
від дня народж. : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; уклад.: Т. П. Кристофорова, Г. М. Слотюк ; ред. М. Г. Спи-
ця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2009. – 
64 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://www.library.vn.ua/publications/2009/Jakovenko (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

2010
47. «В життя іду, неначе в пісню» : біобібліогр. покажч. до 

ювілею поетеси, дит. письменниці Ганни Танасівни Чубач 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Кізян, Л. Борисенко ; вступ. ст.: 
«Мовою серця» / І. Дзюба, «Ганна Танасівна Чубач – поетеса, за-
служений діяч мистецтв України» / Н. Гнатюк ; ред. М. Спиця ; 
відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2010. – 88 с. – 
(Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2010/Chubach.html (дата звер- 
нення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

48. «Для нього світлом було слово» : до 70-річчя від дня 
народж. Володимира Омеляновича Забаштанського : бібліогр. по-
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кажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. П. Кристофорова ; 
ред.: М. Г. Спиця, П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозо-
ва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2010. – 48 с. – (Наші видатні земля-
ки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2010/Zabashtanskij.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

49. З невичерпних подільських криниць : до 70-річчя від  
дня народж. Анатолія Подолинного : біобібліогр. покажч.  
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред. М. Г. Спи-
ця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2010. – 
56 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://www.library.vn.ua/publications/2010/Podolinnij.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

50. Зведений каталог періодичних видань, передплачених 
бібліотеками м. Вінниці на 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Моро-
зова. – Вінниця, 2010. – 48 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2010/katalog2010.html (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

51. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2011 року : хро-
нол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред.: 
М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінни-
ця : Балюк І. Б., 2010. – 112 с. – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://www.library.vn.ua/publications/2010/zpd_Vin2011.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

52. Книжкових виставок сузір’я : кращі виставки 2008–
2009 рр. : метод. рек. б-кам. Вип. 9 / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; уклад.: Т. Марченко, Л. Сеник, Т. Марчук [та ін.] ; 
ред.: М. Спиця, О. Кізян, О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Морозо-
ва. – Вінниця, 2010. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
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www.library.vn.ua/publications/2010/krvist2010.html (дата звернен-
ня: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

53. Константинополь V : зб. ст. та матеріалів V По-
діл. наук.-освіт. Кирило-Мефодіївських читань / Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва, Вінниц. ін-т МАУП, Вінниц. обл. т-во «Укра-
їна-Росія», Міжнар. фонд слов’ян. культури та писемності ; упо-
ряд. О. П. Кадочников. – Вінниця : Глобус-Прес, 2010. – 288 с.

54. Краєзнавство : історичний досвід та перспекти-
ви розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 13–
15 жовт. 2010 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. обл- 
держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Елек-
трон. текст. дані (96 файлів, 2 папки : 30121984 байт). – Вінниця, 
2010. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кольор. ; в контейнері 
14х12,5. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 
95/98/NT. – Назва з контейнера.

55. «Мов щира сповідь, слово те моє...» : до 60-річчя від 
дня народж. С. Травневої – педагога, поетеси, журналістки : 
бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдерж- 
адмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря ; 
ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Ба-
люк І. Б., 2010. – 40 с. – (Творчі імена Вінниччини). – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2010/Travneva.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

56. Нові надходження літератури з питань економіки, тех-
нології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції 
[Електронний ресурс] : поточ. бібліогр. список. Вип. 1–4 / Він- 
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, від. літ. та інформації з питань 
сіл. госп-ва, від. літ. та інформації виробн. профілю ; уклад.: 
В. Середюк, Р. Покидченко. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
2010. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2010/
cx1_2010.html; http://www.library.vn.ua/publications/2010/cx2_2010. 
html; http://www.library.vn.ua/publications/2010/cx3_2010.html; 
http://www.library.vn.ua/publications/2010/cx4_2010.html (дата 
звернення: 18.05.2017), вільний. – Назва з екрана.
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57. Подільський книжник : альманах. Вип. 2 (2009 р.) 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н. І. Морозо-
ва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; літ. ред. М. Г. Спиця ; ред. бібліогр.  
О. І. Кізян. – Вінниця : Консоль, 2010. – 164 с. : іл. – (Видано за 
сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради).

58. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2009–
2010 рр.» / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Л. Столяр, 
Т. Марченко, Г. Качуринська, В. Лаукарт ; відп. за вип. Н. Моро-
зова. – Вінниця, 2010. – 46 с. – Електрон. версія. – Режим досту-
пу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/2011_Vin_bibl.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

59. Творець архітектурної історії Вінниці початку ХХ сто-
ліття : до 150-річчя від дня народж. Г. Г. Артинова (1860–1919) : 
бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержад-
мін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авра-
менко ; авт. ст. «Григорій Артинов – видатний зодчий Поділля» 
С. О. Царенко ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – 
Вінниця : Балюк І. Б., 2010. – 32 с. + 1 CD. – (Наші видатні земля-
ки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2010/Artynov.html (дата звернення: 18.05.2016), віль-
ний. – Назва з екрана.

60. «Україна в полум’ї війни: звитяга та жертовність зара-
ди великої Перемоги» [Електронний ресурс] : (рек. бібліогр. по-
кажч.) / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; підгот. Т. С. Про-
дан. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2010. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2010/Ukraine_peremoga.html 
(дата звернення: 08.11.16), вільний. – Назва з титул. екрана. 

2011
61. Величне свято гідного народу : (відзначення Дня Не-

залежності України у Вінниц. обл. за публ. газ. «Вінниччи-
на». 1991–2010 рр.) [Електронний ресурс] : (бібліогр. список) / Він- 
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; підгот.: О. І. Кізян, О. Ю. Анто-
нюк. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу: 
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http://www.library.vn.ua/publications/2011/Den_Nezalejnosti2011.
html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

62. Витоки українського книгодрукування [Електронний 
ресурс] : (рек. бібліогр. список) / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва ; підгот. Л. Б. Борисенко. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
2011. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/
UKR_knugodrykyvannya.html (дата звернення: 18.05.2016), віль-
ний. – Назва з екрана.

63. 26 квітня: трагедія дня і років : 25-й річниці аварії 
на Чорнобильській АЕС присвячується [Електронний ресурс] : 
анот. бібліогр. список / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; під-
гот. Т. П. Кристофорова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Ре-
жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/Chernobul.
html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

64. Зведений каталог періодичних видань, передплачених 
бібліотеками м. Вінниці на 2011 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Мо-
розова. – Вінниця, 2011. – 48 с. – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/katalog2011.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

65. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року : хро-
нол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред.: 
М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінни-
ця : Балюк І. Б., 2011. – 232 с. – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/zpd_Vin2012.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

66. Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка 
краєзнавчого руху на Вінниччині (1924–1930) : бібліогр. по-
кажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. М. Коцюбинського ; уклад.: Г. М. Авраменко, Т. Р. Соломоно-
ва ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : 
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Балюк І. Б., 2011. – 112 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications /2011/Cabinet.html (дата звер-
нення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

67. Краєзнавство : історичний досвід та перспекти-
ви розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 13–
15 жовт. 2010 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. обл- 
держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : 
Балюк І. Б., 2011. – 127 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2011/Konferentsia_2010.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

68. Леонід Пастушенко – прозаїк, публіцист, журналіст : 
до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Упр. культури 
і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; уклад. Г. А. Біловус ; ред.: О. Г. Поліщук, М. Г. Спиця ; 
відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2011. – 76 с. – 
(Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2011/Pastyshenko.html (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

69. Методична парасолька для молодого бібліотекаря : 
зб. метод. матеріалів / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: 
Т. М. Марченко, Т. П. Кристофорова ; ред. О. Г. Поліщук ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 45 с. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/metod_
parasolka.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

70. Наснажений Поділлям : до 190-річчя від дня на-
родж. рос. письменника Миколи Олексійовича Некрасова (1821–
1878) [Електронний ресурс] : бібліогр. список літ. / Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2011. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2011/Nekrasov.html (дата звернен-
ня: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

71. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 1 (30 верес.) 
/ Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, 
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В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінни-
ця, 2011]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.
vn.ua/Files/downloads/abv_1.pdf (дата звернення: 15.09.12), віль-
ний. – Назва з екрана.

72. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 2 (29 груд.) / Асоц. б-к 
Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігур-
жинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2011]. – 
8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/
downloads/abv_2.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва 
з екрана.

73. Нові надходження літератури з питань економіки, 
технології виробництва і переробки сільськогосподарської про-
дукції [Електронний ресурс] : поточ. бібліогр. список. Вип. 1–3 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, від. літ. та інформації з пи-
тань сіл. госп-ва, від. літ. та інформації виробн. профілю ; уклад.: 
В. Середюк, Р. Покидченко. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
2011. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/
CX1_2011.html; http://www.library.vn.ua/publications/2011/CX2_ 
2011.html; http://www.library.vn.ua/publications/2011/cx3_2011.
html (дата звернення: 18.05.2017), вільний. – Назва з екрана.

74. Подільський книжник : альманах. Вип. 3 (2010 р.) 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н. І. Морозо-
ва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; літ. ред. М. Г. Спиця ; ред. бібліогр. 
О. І. Кізян. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2011. – 156 с. : іл. – 
(Видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облра-
ди). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.
vn.ua/publications/2011/Podilskiy_knujnuk_3.html (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

75. Подільський сміхотворець : до 75-річчя від дня 
народж. Анатолія Панасовича Гарматюка : біобібліогр. по-
кажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. А. Біловус ; 
ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Ба-
люк І. Б., 2011. – 64 с. – (Наші видатні земляки).
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76. Послуги ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : сьогоднішні ре-
алії: дослідження / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Гро-
мад. орг. «Асоціація бібліотек Вінниччини», Програма «Бібліо-
міст» ; уклад. Т. Марченко. – Вінниця, 2011. – 29 с. – Електрон. вер-
сія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/
doslidzennja.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва 
з екрана.

77. Проект у дії 2010–2011 [Електронний ресурс] : Він-
ниц. обл. тренінг. центр / Асоц. б-к Вінниччини, «БІБЛІОМІСТ», 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2011. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2011/Bibliomist_Vinnitsa.html (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

78. Родина Косачів і Поділля : [літ.-краєзнав. дослідж.] 
/ Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і туризму Вінниц. обл- 
держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва [та ін.] ; підгот.: 
К. В. Завальнюк, І. М. Журавлівський, Т. В. Стецюк ; бібліогр. спи-
сок «Поділля у долі видатної родини» / Т. В. Котуз ; авт. ред. ; 
відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 
2011. – 104 с. – (Видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та 
Вінниц. облради). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2011/Kosach.html (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

79. Родом з України – землі козаків : до 75-річчя від 
дня народж. письменника Миколи Рябого : біобібліогр. по-
кажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; 
ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 
2011. – 76 с. – (Письменники Вінниччини). – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/Rjabyj.
html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

80. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2010–
2011 рр.» / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
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ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка 
для дітей ім. І. Я. Франка ; уклад.: Т. Марченко, Г. Качуринська, 
В. Лаукарт, Л. Столяр ; ред. Т. Марченко ; відп. за вип. Н. Моро-
зова. – Вінниця, 2011. – 53 с. – Електрон. версія. – Режим досту-
пу: http://www.library.vn.ua/publications/2012/2012_Vin_bibl.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

2012
81. Відданий бібліотечній справі : до 75-річчя від дня на-

родж. А. Й. Лучка – бібліотекознавця, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва, заслуж. працівника культури України 
(13.12.1937–03.02.2009) : зб. матеріалів / Упр. культури і туриз-
му Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; 
уклад. П. І. Цимбалюк ; вступ. ст. Н. І. Морозова ; уклад. біблі-
огр. Г. М. Авраменко ; ред.: О. Г. Поліщук, М. Г. Спиця ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 116 с. – (Діячі 
культури і мистецтв краю). – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2012/Luchko.html (дата звер-
нення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

82. Зведений каталог періодичних видань, передплачених 
бібліотеками м. Вінниці на 2012 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Мо-
розова. – Вінниця, 2012. – 48 с.

83. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2013 року : хро-
нол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; ред-
кол.: Г. М. Авраменко, Т. В. Котуз, О. Г. Поліщук [та ін.] ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Консоль, 2012. – 288 с. – (Ви-
дано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2012/zpd_Vin2013.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

84. Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917–
1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : каталог 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
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ім. К. А. Тімірязєва ; авт. вступ. ст., уклад. кат. О. В. Сафроно-
ва ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 
2012. – 108 с. – (Видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та 
Вінниц. облради). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2012/Prosvita.html (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

85. Композитор, поет-перекладач : до 180-річчя від дня 
народж. П. І. Ніщинського (21.09.1832–16.03.1896) : біобібліогр. 
покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; авт. пе-
редм. «Славетний подолянин Петро Іванович Ніщинський»: 
А. Ф. Завальнюк, Т. О. Марчук ; ред.: О. Г. Поліщук, М. Г. Спиця ; 
відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 64 c. – 
(Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2012/Nishinskij.html (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

86. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 3 (20 трав.) / Асоц. б-к 
Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігур-
жинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2012]. – 
8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/
downloads/abv_3.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва 
з екрана.

87. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 4 (30 верес.) 
/ Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, 
В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінни-
ця, 2012]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.
vn.ua/Files/downloads/abv_4.pdf (дата звернення: 15.09.16), віль-
ний. – Назва з екрана.

88. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 5 (27 груд.) / Асоц. б-к 
Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігур-
жинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2012]. – 
8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/
downloads/abv_5.pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва 
з екрана.
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89. Подільський книжник : альманах. Вип. 4 (2011 р.) 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н. І. Морозова ; 
уклад. Т. Р. Соломонова ; ред.: М. Г. Спиця, О. Г. Поліщук. – 
Вінниця : Консоль, 2012. – 128 с. : іл. – (Видано за сприяння 
Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради).

90. Подолинний, А. М. Тарас Шевченко і Вінниччина : 
до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка : імен. слов. / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. А. М. Подолинний ; кон-
сультант П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : 
Едельвейс і К, 2012. – 104 с. – (Видано за сприяння Вінниц. обл- 
держадмін. та Вінниц. облради).

91. Роль краєзнавства у соціально-економічному і культур-
ному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
10–12 жовт. 2012 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. обл- 
держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Асоц. б-к Віннич-
чини ; редкол.: Г. М. Слотюк [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозо-
ва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 232 с. – 1 електрон. оптич. диск 
(CD-ROM) : кольор. ; в контейнері 14х12,5 см. – Систем. вимоги: 
Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з етикетки 
диска.

92. Світ правди і краси Михайла Стельмаха [Електрон- 
ний ресурс] : до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. по-
кажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. І. Кізян, Т. В. Ко-
туз ; ред.: М. Г. Спиця, Н. В. Спиця, О. І. Кізян [та ін.] ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2012. – 
104 с. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://www.
library.vn.ua/publications/2012/Svit_pravdu_Stelmax.html (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

93. Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цін-
них видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : іл. кат. / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; вступ. ст., уклад. Т. Р. Соломо-
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нова ; худож. оформ.: Н. В. Спиця, Т. Р. Соломонова. – Вінниця : 
Едельвейс і К, 2012. – 28 с. : іл.

94. Талант бути собою : бібліогр. покажч. до ювілею поете-
си, публіциста, критика, громад. діячки Ніни Юхимівни Гнатюк 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Кізян, Л. Колосова, А. Ніжньовська 
[та ін.] ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Ба-
люк І. Б., 2012. – 108 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. вер-
сія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2012/
Talant_bytu_soboy.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – 
Назва з екрана.

2013
95. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у власних ви-

даннях та публікаціях (2007–2012) [Електронний ресурс] : бі-
бліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, 
Г. А. Біловус ; упоряд. П. І. Цимбалюк ; вступ. ст. Н. І. Моро-
зової ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – 152 с. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2013/105_u_vidannjax.html (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

96. Екологічний артикул : метод.-інформ. матеріа-
ли. Вип. 1 / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Т. М. Мар-
ченко, Т. П. Кристофорова ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 
2013. – (Методична арха). – 1 електрон. оптич. диск (СD-ROM) : 
кольор. ; в контейнері 14х12,5 см. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 
128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з етикетки диска.

97. «Житиму на користь милої безцінної України» [Елек-
тронний ресурс] : до 165-річчя від дня народж. Д. В. Маркови-
ча – укр. письменника, громад. діяча : біобібліогр. покажч. / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. І. Кізян, Л. І. Заря ; 
ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2013. – 27 с. – (Наші видатні земляки). – Режим досту-
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пу: http://www.library.vn.ua/publications/2013/Markovych.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

98. Зведений каталог періодичних видань, передплачених 
бібліотеками м. Вінниці на 2013 р. [Електронний ресурс] / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Полі-
щук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2013. – 56 с. – Режим 
доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2013/katalog2013.
html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

99. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2014 року : хро-
нол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Ан-
тонюк, Г. М. Авраменко ; ред. О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Н. І. Мо-
розова. – Вінниця : Консоль, 2013. – 304 с. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2014/zpd_
Vin2014.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

100. «І я знов живий світ оглядую…» [Електронний ре-
сурс] : до 180-річчя від дня народж. С. В. Руданського (1834–
1873) : біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; 
уклад.: Л. Борисенко, Л. Заря, О. Кізян [та ін.] ; вступ. ст. Б. Хо-
менка. – 2-ге вид., допов. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
2013. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://www.
library.vn.ua/publications/2013/Rudanskij.html (дата звернення: 
18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

101. Літописець людських доль [Електронний ресурс] : до 
75-річчя від дня народж. І. С. Волошенюка : бібліогр. покажч. / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. В. Котуз ; ред.: Г. М. Ав-
раменко, О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 
2013. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим досту-
пу: http://www.library.vn.ua/publications/2013/litopusets_liydskuh_
dol.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

102. Марко Вовчок. Життя і творчість (22.12.1833–
10.08.1907) [Електронний ресурс] : до 180-річчя від дня народж. : 
бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержад-
мін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Аврамен-
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ко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б. В. Хоменка ; ред.: 
М. Г. Спиця, П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – 145 с. – (Наші видатні земля-
ки). – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2013/
Marko_Vovchok.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Наз-
ва з екрана.

103. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 6/7 (27 черв.) / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: 
Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2013]. – 8 с. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/abv_6_7.pdf (дата 
звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

104. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 8/9 (груд.) / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: 
Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2013]. – 8 с. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://abv.vn.ua/Files/downloads/8-9.pdf (дата 
звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

105. Подільський книжник : альманах. Вип. 5 (2012 р.) 
/ Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва (Соломоно-
ва) ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : 
Балюк І. Б., 2013. – 164 с. : іл. – Електрон. версія. – Режим досту-
пу: http://www.library.vn.ua/publications/2013/Podilskiy_knujnuk_5.
html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

106. Словом запалює серця : до 70-річчя від дня на-
родж. Василя Кобця : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туриз-
му Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; 
уклад. О. М. Зелена ; ред.: М. Г. Спиця, П. І. Цимбалюк ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 96 с. – (Наші 
видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2013/slovom_zapaliye_sertsia.html 
(дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.
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107. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2011–
2012 рр.» [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва ; уклад.: Т. М. Марченко, О. О. Зіньковська, Г. В. Качуринська 
[та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2013. – 67 с. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2013/statistika2013.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

108. Т. Г. Шевченко і Вінниччина : бібліогр. покажч. : 
200-річчю від дня народж. Кобзаря присвячується / Упр. культу-
ри і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; вступ. ст. Б. В. Хоменка, 
нова ред. ст. А. М. Подолинного ; наук. ред. А. М. Подолинний ; 
ред. О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Кон-
соль, 2013. – 304 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2013/Shevchenko_Vinnitchina.html 
(дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

109. Талант хлібороба [Електронний ресурс] : (до 85-річ-
чя від дня народж. В. М. Кавуна, Героя Соціаліст. Праці) : бі-
бліогр. список літ. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: 
О. Л. Шпичак. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – (Наші 
видатні земляки). – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2013/Kavun.html (дата звернення: 18.05.2016), віль-
ний. – Назва з екрана.

110. Хроніка культурного життя Вінниччини [Електронний 
ресурс] : за матеріалами респ., обл. і район. період. вид., веб-сай-
тів обл. і район. закл. культури. Січень – грудень / Упр. культури 
і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва, Cектор наук. інформації з питань культури і мистецтв ; під-
гот. Н. Ф. Гончар. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2013. – Ре-
жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2013/Hronika_
sichen.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

2014
111. Бібліотечний дизайн: історія, розвиток, майбутнє : 

навч. посіб. / уклад. Н. І. Морозова [та ін.] ; ред. О. Г. Поліщук ; 
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дизайн, оригінал-макет Л. П. Біла ; фот. Н. І. Морозова [та ін.] ; 
відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 116 с. : 
кольор. іл. – Бібліогр.: с. 95–104. – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://elib.nplu.org/object.html?id=4602 (дата звернення: 
08.06.17), вільний. – Назва з екрана. – (НПБУ : Електронна бібліо- 
тека «Культура України»).

112. Володимир Рабенчук – український поет, прозаїк, пу-
бліцист і кінодраматург : до 70-річчя від дня народж. : бібліогр. по-
кажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. М. Зелена, 
В. С. Рабенчук ; ред.: Г. М. Авраменко, С. В. Лавренюк ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 100 с. – (Наші 
видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2014/volodumur_rabenchyk.html 
(дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

113. Зведений каталог періодичних видань, передплаче-
них бібліотеками м. Вінниці на 2014 р. [Електронний ресурс] 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред.: 
Н. Спиця, П. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. Морозова. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця : [б. в.], 2014. – 56 с. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2014/katalog2014.html (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

114. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2015 року : 
хронол. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, 
Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозо-
ва. – Вінниця, 2014. – 312 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2015/zpd_Vin2015.html (дата 
звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

115. Михайло Коцюбинський і Вінниччина (17.09.1864–
25.04.1913) [Електронний ресурс] : 150-річчю від дня на-
родж. письменника присвячується : бібліогр. покажч. / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, С. Ф. Ко-
валь ; вступ. ст.: Подільське сонце Михайла Коцюбинського 
/ А. М. Подолинний ; Світлий день 17-го вересня / В. Д. Кобець ; 
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ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2014. – 140 с. – (Наші видатні земля-
ки). – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2014/
Kocybinskij_i_vinniccina.html (дата звернення: 18.05.2016), віль-
ний. – Назва з екрана.

116. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 10 (27 черв.) 
/ Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Л. І. Шпукал, Т. М. Марченко, 
В. С. Вігуржинська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Він- 
ниця, 2014]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.
vn.ua/Files/downloads/abv_10.pdf (дата звернення: 15.09.16), віль-
ний. – Назва з екрана.

117. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 11 (19 груд.) 
/ Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Т. М. Марченко, В. С. Вігур-
жинська, Л. О. Кирилюк [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – 
[Вінниця, 2014]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
abv.vn.ua/Files/downloads/%D0%B2%D0%B8%D0%BF_11_druk.
pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

118. Павло Муравський – легенда українського хорового 
співу : до 100-річчя від дня народж. видат. хор. диригента, Ге-
роя України : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Він-
ниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: 
О. Кізян, Л. Борисенко. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 116 с. : ко-
льор. фот. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2014/myravskui.html 
(дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

119. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2012–
2013 рр.» [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; уклад.: Т. М. Марченко, Г. В. Качуринська, В. М. Лау-
карт ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Він- 
ниця, 2014. – 62 с. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2014/statistika2014.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.
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120. Хроніка культурного життя Вінниччини [Електронний 
ресурс] : за матеріалами респ., обл. і район. період. вид., веб-сай-
тів обл. і район. закл. культури. Січень – грудень / Упр. культури 
і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва, Сектор наук. інформації з питань культури і мистецтв ; під-
гот. Н. Ф. Гончар. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2014. – Ре-
жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2014/Hronika_
sichen_2014.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва 
з екрана.

121. Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в 
художніх і художньо-документальних творах : бібліогр. по-
кажч. 1861–2013 / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. і 
вступ. ст. О. М. Куцевол ; бібліогр. редагування О. І. Кізян ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 348 с. – Бі-
бліогр.

2015
122. Анатолій Подолинний – науковець, літературний 

критик, письменник : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня 
народж. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко. – Він- 
ниця : Балюк І. Б., 2015. – 72 с. – (Наші видатні земляки). – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2015/Podolunnui_pokagchuk.html (дата звернення: 
08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

123. Зведений каталог періодичних видань, передплачених 
бібліотеками м. Вінниця на 2015 р. [Електронний ресурс] / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. С. Лавре-
нюк ; відп. за вип. Н. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Він- 
ниця, 2015. – 44 с. Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2015/katalog2015.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

124. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2016 року : хро-
нол. довід. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., 
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Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, 
О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозо-
ва. – Вінниця, 2015. – 340 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2016/zpd_Vin2016.html (дата 
звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана. 

125. Магія лялькового театру та світ дитини : метод. рек. на 
допомогу батькам / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержад-
мін., Вінниц. акад. обл. театр ляльок, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; уклад. А. М. Куриленко ; ред.: П. І. Цимбалюк, 
С. В. Лавренюк ; відп. за вип.: М. Д. Байдюк, Н. І. Морозова. – 
Вінниця, 2015. – 16 с.

126. Магнетизм і переконлива чарівність прози Ми-
хайла Вдовцова : до 60-річчя від дня народж. : зб. матеріалів 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. А. Біловус, О. Ф. Ковалевська ; 
ред.: С. В. Лавренюк, П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Морозо-
ва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2015. – 124 с. : кольор. іл. – (Наші ви-
датні земляки). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.
library.vn.ua/publications/2015/Vdovtsov_2015.html (дата звернен-
ня: 08.10.15), вільний. – Назва з екрана.

127. Мого життя одвічна дивина : до 65-річчя від дня 
народж. Світлани Травневої – поетеси, громад. і культур. ді-
яча : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря. – Вінни-
ця : Балюк І. Б., 2015. – 60 с. – (Творчі імена Вінниччини). – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2015/mogo_guttya_odvichba_duvuna.html (дата звер-
нення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

128. Наталія Іванівна Морозова: «Успішність вимірюєть-
ся... ерудицією, силою волі, працелюбством і моральністю» : 
зб. матеріалів / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; ред.: 
С. В. Лавренюк, Г. М. Авраменко ; відп. за вип. Г. М. Слотюк. – 
Вінниця : Балюк І. Б., 2015. – 144 с. – (Діячі культури і мистецтв 
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краю). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.
vn.ua/publications/2015/Morozova_zbirnuk.html (дата звернення: 
08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

129. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 12 (7 серп.) 
/ Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Т. М. Марченко, В. С. Вігур-
жинська, Л. О. Кирилюк [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – 
[Вінниця, 2015]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
abv.vn.ua/Files/downloads/%D0%B2%D0%B8%D0%BF_12_druk.
pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

130. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 13 (28 груд.) 
/ Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Т. М. Марченко, В. С. Вігур-
жинська, Л. О. Кирилюк [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – 
[Вінниця, 2015]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
abv.vn.ua/Files/downloads/%D0%B2%D0%B8%D0%BF_13_druk.
pdf (дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

131. Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) 
/ 7 (2014) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва (Соломоно-
ва) ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : 
Балюк І. Б., 2015. – 164, 122, [2] с. : іл. – Електрон. версія. – Ре-
жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2015/Podilskiy_
knujnuk_6_7.html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з 
екрана.

132. Роки ідуть – пам’ять живе : Вінниччина у Другій сві-
товій війні [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / Упр. куль-
тури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, О. М. Зеле-
на ; авт. передм. «Вінниччина в період нацистського геноциду 
та визволення її від гітлерівських загарбників» С. Д. Гальчак ; 
ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 
2015. – 368 с. – (До 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Єв-
ропі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни). – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2015. – Режим доступу: http://www.
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library.vn.ua/publications/2015/roku_idyt_pamiat_guve.html (дата 
звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

133. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2013–
2014 рр.» [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва ; уклад.: Т. М. Марченко, Т. П. Кристофорова, Г. В. Качурин-
ська [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2015. – 62 с. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2015/statistika2015.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

134. Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяль-
ності [Електронний ресурс] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.  
конф. 21–22 жовт. 2014 р., м. Вінниця / Упр. культури і туризму 
Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Він-
ниц. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників, Асоц. б-к 
Вінниччини. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2015. – 294 с. – 
Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2015/IV_
mignarodna_konferentsiya.html (дата звернення: 18.05.2016), віль-
ний. – Назва з екрана.

135. Хроніка культурного життя Вінниччини [Електронний 
ресурс] : за матеріалами респ., обл. і район. період. вид., веб-сай-
тів обл. і район. закл. культури. Січень – грудень / Упр. культури 
і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва, Сектор наук. інформації з питань культури і мистецтв ; під-
гот. Н. Ф. Гончар. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2015. – Ре-
жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2015/Hronika_
sichen_2015.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва 
з екрана.

136. «Я все життя збираю колоски...» : до 75-річчя від дня на-
родж. Леоніда Мироновича Куцого : бібліогр. покажч. / Упр. куль-
тури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва ; уклад. О. М. Зелена ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2015. – 96 с. : фот. – 
(Письменники Вінниччини). – Електрон. версія. – Режим досту-
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пу: http://www.library.vn.ua/publications/2015/Kytsui_pokagchuk.
html (дата звернення: 08.10.16), вільний. – Назва з екрана.

2016
137. Берегиня народної культури Вінниччини : до 65-річчя 

від дня народж. Т. О. Цвігун, дир. Вінниц. ОЦНТ, заслуж. пра-
цівника культури України : бібліогр. покажч. / Упр. культури і 
мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва, Вінниц. ОЦНТ ; уклад. Н. Г. Стойко ; вступ. ст. О. І. На-
зарець ; консультант П. І. Цимбалюк ; ред. С. В. Лавренюк ; 
відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 64 с. : 
іл. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2016/beregynya_narodnoi_kultury_Vinnychchyny.html 
(дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

138. Віктор Тимчук – майстер затишної прози та поділь-
ського детективу : до 80-річчя від дня народж. вінниц. пись-
менника Віктора Тимчука : бібліогр. покажч. / Упр. культури і 
мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 40 с. – (Пись-
менники Вінниччини). – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2016/Viktor_Tymchuk.html 
(дата звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

139. Вінниччина в історико-краєзнавчих виданнях за роки 
державної Незалежності [Електронний ресурс] : до 25-ї річниці 
Незалежності України : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мис-
тецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; 
уклад. Г. А. Біловус ; вступ. ст. С. Д. Гальчака ; ред. С. В. Лавре-
нюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Він- 
ниця, 2016. – 240 с. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2016/katalog2016.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

140. Зведений каталог періодичних видань, передплаче-
них бібліотеками м. Вінниця на 2016 р. [Електронний ресурс] 
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/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред.: 
С. Лавренюк, П. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. Морозова. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – 44 с. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2016/katalog2016.html (дата звер-
нення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

141. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2017 року : хро-
нол. довід. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, 
О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Моро-
зова. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2016. – 340 с. – (До 110-ї 
річниці відкриття Бібліотеки).

142. Культура Вінниччини / Упр. культури і мистецтв 
Вінниц. облдержадмін. ; редкол.: В. Г. Троян, Н. І. Морозо-
ва, М. Д. Байдюк [та ін.] ; коректор С. В. Лавренюк ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – [Вінниця, 2016]. – 8 с.

143. Litera scripta manet : кат. автографів на кн. від. рід-
кіс. і цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Упр. культури 
і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; авт. кол.: уклад., авт. передм. Т. Р. Кароєва (Соломоно-
ва), уклад.: О. В. Сафронова, Л. Б. Сеник ; ред.: О. Г. Поліщук, 
С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2016. – 
88 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.
vn.ua/publications/2016/Litera_scripta_manet.html (дата звернення: 
15.09.16), вільний. – Назва з екрана.

144. Михайло Грушевський і Вінниччина : до 150-річчя 
від дня народж. (29.09.1866–24.11.1934) : бібліогр. покажч. / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Ан-
тонюк, О. М. Зелена ; вступ. ст.: «Михайло Грушевський і Віннич-
чина» / І. М. Романюк, «З Грушевським у серці. Хроніка науково-
го життя Подільського краю» / О. А. Бакалець ; ред. С. В. Лавре-
нюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 
132 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.
vn.ua/publications/2016/Grushevskyi_i_Vinnuchchyna.html (дата 
звернення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.
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145. Наші новини : щокварт. вид. Вип. 14 (16 верес.) 
/ Асоц. б-к Вінниччини ; редкол.: Т. М. Марченко, В. С. Вігуржин-
ська, Л. О. Кирилюк [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – [Вінни-
ця, 2016]. – 8 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://abv.
vn.ua/Files/downloadcenter/abv_14.pdf (дата звернення: 15.09.16), 
вільний. – Назва з екрана.

146. Олег Чорногуз: гумор і сатира завжди [Електронний 
ресурс] : до 80-річчя від дня народж. відомого укр. письменни-
ка, публіциста, журналіста О. Ф. Чорногуза : біобібліогр. по-
кажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. І. Кізян, 
Л. Б. Борисенко ; вступ. ст.: М. О. Сидоржевський, В. С. Рабен-
чук ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – 112 с. – (Наші видатні земля-
ки). – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2016/
Oleg_Chornogyz.html (дата звернення: 15.05.16), вільний. – Назва 
з екрана.

147. Поезія душі неначе жито сходить : до 70-річчя від 
дня народж. поетеси Валентини Козак : бібліогр. покажч. / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Л. І. Заря ; ред. С. В. Лавре-
нюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 
56 с. – (Творчі імена Вінниччини). – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2016/poeziya_dushi_
nenache_gyto_shodyt.html (дата звернення: 15.09.16), вільний. – 
Назва з екрана.

148. Сонцепоклонник. Образ Михайла Коцюбинського 
в худож. і худож.-док. джерелах : бібліогр. покажч., 1913–2014 
/ Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. і вступ. ст. О. М. Куцевол ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 236 с. – (Scripta 
manent= Написане залишається).

149. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2014–
2015 рр.» [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва ; уклад.: Т. М. Марченко, О. М. Коновальчук, Т. П. Кристофо-
рова [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – 
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Вінниця, 2016. – 62 с. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2016/statistika2016.html (дата звернення: 18.05.2016), 
вільний. – Назва з екрана.

150. Струни поетичної душі Валентини Сторожук : до 
50-річчя від дня народж. поетеси, журналістки, фольклористки : 
бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержад-
мін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. М. Зелена ; 
ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : 
Балюк І. Б., 2016. – 108 с. – (Письменники Вінниччини). – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/
publications/2016/strynu_poetuchnoi_dyshi.html (дата звернення: 
15.05.16), вільний. – Назва з екрана.

151. У дивосвіті життя : до 80-річчя від дня народж. вчи-
тельки, журналістки, поетеси, громад. діячки Ф. Прийма-
чик : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; 
уклад.: О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; вступ. ст.: Л. М. Куций, 
С. М. Травнева ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозо-
ва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 100 с. – (Творчі імена Віннич-
чини). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.
vn.ua/publications/2016/u_dyvosviti_gyttya.html (дата звернення: 
15.05.16), вільний. – Назва з екрана.

152. Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, 
напрямки та перспективи [Електронний ресурс] : матеріа-
ли V Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовт. 2016 р., м. Він- 
ниця / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Він- 
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Асоц. б-к Вінниччини. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – 1 електрон. оптич. диск (CD-
ROM) : кольор. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги: Pentium-
II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з контейнера.

153. Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, на-
прямки та перспективи [Електронний ресурс] : зб. матеріалів 
V Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 жовт., м. Вінниця / Упр. куль-
тури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва, каф. історії і культури України ф-ту історії, етнології 
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і права ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Держ. архів Вінниц. обл., 
КВНЗ «Вінниц. акад. неперерв. освіти», Обл. орг. Нац. спілки 
краєзнавців України, Асоц. б-к Вінниччини, Вінниц. іст. т-во. – 
Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2016/konferentsiya2016.html (дата 
звернення: 17.01.2017), вільний. – Назва з екрана.

154. Хроніка культурного життя Вінниччини [Електронний 
ресурс] : за матеріалами респ., обл. і район. період. вид., веб-сай-
тів обл. і район. закл. культури. Січень – лютий / Упр. культури 
і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва, Сектор наук. інформації з питань культури і мистецтв ; під-
гот. Н. Ф. Гончар. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Ре-
жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2016/Hronika_
sichen_2016/1.html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва 
з екрана.

155. Хроніка культурного життя Вінниччини [Електронний 
ресурс] : за матеріалами респ., обл. і район. період. вид., веб-сай-
тів обл. і район. закл. культури. Березень – грудень / Упр. культу-
ри і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва, Сектор наук. інформації з питань культури і мистецтв ; 
підгот. А. А. Ніжньовська. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
2016. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2016/
Hronika_berezen_2016.html (дата звернення: 18.05.2016), віль-
ний. – Назва з екрана.

156. Чорнобиль: вінницькі сторінки трагедії і подвигу 
[Електронний ресурс] : до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС : 
бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: 
С. Ф. Коваль, О. Ф. Ковалевська ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – 
168 с. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2016/
chornobul_vinnutski_storinku_tragediya_i_podvugy.html (дата звер-
нення: 15.09.16), вільний. – Назва з екрана.
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2. Наукові праці, статті фахівців бібліотеки

2007
157. Бібліотека в контексті світової культури, науки, інфор-

мації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [23–25 трав. 2007 р., 
м. Вінниця] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 
2007. – 211 с. : фот. – 

Зі змісту:
Морозова, Н. І. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у дзер-

калі історії та інноваційному поступі сьогодення / Н. І. Морозо-
ва. – С. 25–37;

Цимбалюк, П. І. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: про-
блеми дослідження столітньої історії / П. І. Цимбалюк. – С. 47–
51. – Бібліогр. в кінці ст.;

Марченко, Т. М. Імідж бібліотек області з точки зору со-
ціуму : (за результатами дослідж. «Публічні бібліотеки в кон-
тексті соціокультурного простору регіону») / Т. М. Марченко. – 
С. 52–55;

Сеник, Л. Б. Електронний каталог «Рідкісна книга» : дос-
від та проблеми створення / Л. Б. Сеник. – С. 106–108;
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трон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.prostir.museum 
(дата звернення: 21.10.2008), вільний. – Назва з екрана.

193. Соломонова, Т. Р. Розвиток музейної справи Поділ- 
ля 1860–1924-х років / Тетяна Соломонова // Поділ. старовина : 
зб. наук. пр. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2008. – 
Вип. 4. – С. 5–23.

194. Соломонова, Т. Р. Рукописна книжкова традиція По-
ділля XV–XVII ст. / Тетяна Соломонова // Наук. зап. Серія : Іс-
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торія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – 
Вип. 13. – С. 197–201.

195. Якущенко, А. С. Духовність – «мерило праведноє» 
2008 рік: 1020-річчя Хрещення Русі / Алла Якущенко // Констан-
тинополь ІV : зб. ст. і матеріалів четвертих наук.-освіт. Поділ. Ки-
рило-Мефодіїв. читань, присвяч. 1020-річчю Хрещення Русі, 
«Традиції слов’янських просвітителів св. Кирила і Мефодія і су-
часний світ». – Вінниця, 2008. – С. 75–76.

2009
196. Бібліотекар – кавалер Золотої Зірки : зб. матеріалів 

до 100-річчя від дня народж. Героя Рад. Союзу, колиш. дир. Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва І. М. Філіповського (15.09.1909–
18.09.1992) / упоряд. П. І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н. І. Мо-
розова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2009. – 76 с. – (Наші видатні 
земляки). –

Зі змісту: 
Морозова, Н. І. Іван Митрофанович Філіповський: етапи 

пройденого шляху / Н. І. Морозова. – С. 8–13;
Слюсарчук, М. М. Іван Митрофанович був мені батьком, 

братом, товаришем, а потім аж директором / М. М. Слюсар-
чук. – С. 14–19;

Подруцька, Г. Г. Герой війни творив мирний подвиг 
/ Г. Г. Подруцька. – С. 20–22;

Чернецька, Л. Д. Бібліотека під керівництвом І. М. Філі-
повського стала однією з кращих в Україні / Л. Д. Чернецька. – 
С. 23–29;

Лучко, В. В. Я завжди відчувала батьківську турботу з 
боку директора / В. В. Лучко. – С. 29–31;

Бойко, Л. А. Він любив людей і люди його любили / Л. А. Бой-
ко. – С. 32–33;

Івахова, С. Г. Професійну діяльність я розпочала у прекрас-
ному колективі / С. Г. Івахова. – С. 34–35;

Борачук, Є. І. Він жив інтересами кожного з нас / Є. І. Бо-
рачук. – С. 36–38;
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Введенська, Л. В. У молоді він вбачав майбутнє бібліотеки 
/ Л. В. Введенська. – С. 39–40;

Цимбалюк, П. І. Зустрічі, які запам’яталися на все жит-
тя / П. І. Цимбалюк. – С. 41–43;

Герасимова, Т. В. Мій перший директор / Т. В. Герасимо-
ва. – С. 44–45;

Філіповська, С. І. Будинок батька завжди був відкритий 
для людей / С. І. Філіповська. – С. 50–53.

197. Борисенко, Л. Життєвий і творчий шлях Л. Л. Сем-
половського – видатного селекціонера цукрових буряків в 
Україні / Лариса Борисенко // Наук. зап. Серія : Історія / Він-
ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – 
С. 98–102. 

198. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі до-
слідження : матеріали XXIІ Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., 
22 жовт. 2009 р., м. Вінниця : до 360-річчя утворення укр. ко-
зац. держави / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського, Держ. ар-
хів Вінниц. обл., Вінниц. обл. краєзнав. музей [та ін.] ; 
відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : Власюк О., 2009. – 582 с. –

Зі змісту:
Соломонова, Т. Р. З історії вінницького некрополя / Т. Р. Со-

ломонова. – С. 147–161;
Борисенко, Л. Б. Наукова спадщина Л. Л. Семполовського 

(1868–1960) : сторінки історії та бібліогр. / Л. Б. Борисенко. – 
С. 495–502.

199. Морозова, Н. І. Приходьте до «Тімірязєвки» за новин-
ками : [розмова з дир. б-ки Н. Морозовою] / Наталія Морозова ; 
запис. Л. Бойко // RIA. – 2009. – 11 лют. – С. 14.

200. Осадчук, К. Благословенні кольори української долі : 
[про заходи в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва з нагоди Дня Держ. Пра-
пора України] / Катерина Осадчук // Поділ. зоря. – 2009. – 
20 серп. – С. 1. 
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201. Осадчук, К. Не станьте черговою жертвою : [в ОУНБ 
пройшов День інформації в рамках Європ. дня боротьби із тор-
гівлею людьми] / Катерина Осадчук // Поділ. зоря. – 2009. – 
11 черв. – С. 4.

202. Подільський книжник : альманах. Вип. 1 (2008 р.) 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; 
відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 
2009. – 160 с. –

Зі змісту:
Морозова, Н. І. Шановні цінителі духовних скарбів люд-

ства! : [вступ. слово] / Н. І. Морозова. – C. 5–6;
Морозова, Н. І. Мої бібліотечні ступені / Н. І. Морозова. – 

C. 7–9;
Соломонова, Т. Р. «Вінницька колекція» з родової бібліоте-

ки Потоцьких у Тульчині / Т. Р. Соломонова. – C. 13–54;
Валігура, І. М. Педагогічні журнали у фонді відділу рідкіс-

них і цінних видань / І. М. Валігура. – C. 54–59;
Сеник, Л. Б. Автографи українських діячів у фонді рідкіс-

них і цінних видань / Л. Б. Сеник. – C. 59–71;
Коваль, С. Ф. Кібернетика і книга: минуле і сучасне : до 

60-річчя виходу в світ кн. Норберта Вінера «Кібернетика» 
/ С. Ф. Коваль. – C. 71–78;

Слотюк, Г. М. Всесвітній день книги і авторського права 
як форма актуалізації читання в умовах інформаційного суспіль-
ства / Г. М. Слотюк. – C. 116–121;

Цимбалюк, П. І. Презентації книг в обласній науковій бі-
бліотеці (2007–2008 рр.) / П. І. Цимбалюк. – C. 121–134;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 
2008 року / підгот. О. М. Зелена. – C. 142–144. – (Вінницький 
«The best»);

Хроніка : [про найцікавіші події в житті ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва у 2008 р.] / підгот.: П. І. Цимбалюк, М. Б. Ревенко. – 
С. 148–157.

203. Сеник, Л. Б. Автографи українських діячів : [на кн. із 
фонду рідкіс. і цін. вид. б-ки] / Лариса Сеник // Пульсуючі джере-
ла. – 2009. – 12 лют., 14 квіт.
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204. Слотюк, Г. М. Творча спадщина Михайла Стариць-
кого у фонді Вінницької обласної універсальної наукової бі-
бліотеки ім. К. А. Тімірязєва / Галина Слотюк // Третя Моги-
лів-Поділ. наук.-краєзнав. конф., [25–26 верес.], м. Могилів-По-
дільський : матеріали та доп. / Могилів-Подільська міська рада 
та ін. – Могилів-Подільський ; Кам’янець-Подільський, 2009. – 
С. 173–180. 

205. Соломонова, Т. Р. Бібліотечна мережа Подільської пра-
вославної єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна 
Соломонова // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Ко-
цюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С. 109–113.

206. Соломонова, Т. Р. Військова література у родовій 
бібліотеці Гейденів з Поділля : (за матеріалами Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва) / Тетяна Соломонова // Воєнна історія По-
ділля та Буковини : матеріали Всеукр. наук. військ.-іст. конф. – 
Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 130–135.

207. Соломонова, Т. Р. Доля М. О. Хитька (Хитькова) – 
представника вчительської інтелігенції Поділля першої третини 
ХХ ст. / Тетяна Соломонова // Наук. зап. Серія : Історія / Він-
ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – 
С. 209–211.

208. Соломонова, Т. Р. Єврейське друкарство Поділля 
(1790–1832) / Тетяна Соломонова // Євреї в Україні: історія і сучас-
ність : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20 берез. 2009 р. – 
Житомир, 2009. – С. 155–168. 

209. Соломонова, Т. Р. Книжкова справа Могилева-Поділь-
ського на рубежі ХІХ–ХХ ст. / Тетяна Соломонова // Третя Мо-
гилів-Поділ. наук.-краєзнав. конф., [25–26 верес.], Могилів-По-
дільський : матеріали та доп. / Могилів-Подільська міська рада 
[та ін.]. – Могилів-Подільський ; Кам’янець-Подільський, 2009. – 
С. 181–187. 
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210. Соломонова, Т. Р. Подільська єпархіальна бібліотека 
(1891–1920) / Тетяна Соломонова // Вісн. Ін-ту історії, етнології і 
права : зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Він- 
ниця, 2009. – Вип. 7. – С. 84–86. 

211. Соломонова, Т. Р. Родові бібліотеки на теренах Схід-
ного Поділля: книжкові знаки : (за матеріалами від. рідкіс. і 
цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) [Електронний ре-
сурс] / Тетяна Соломонова // Вінницька обласна універсальна на-
укова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва : [офіц. веб-сайт]. – Вінниця, 
1998–2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2hAy2bo (дата звернен-
ня: 08.11.16), вільний. – Назва з екрана.

212. Цимбалюк, П. І. Століття книгозбірні Літина : [про 
Літин. РБ : за матеріалами бесіди із заст. дир. Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва П. І. Цимбалюк та зав. від. наук.-метод. робо-
ти Т. М. Марченко] / Поліна Цимбалюк, Тетяна Марченко ; бесіду 
вів Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2009. – 14 жовт.

213. Цимбалюк, П. І. «Тімірязєвку» засипали книгами : 
[про конкурс «Подаруй бібліотеці книгу»] / Поліна Цимбалюк 
// Вінниччина. – 2009. – 28 жовт. – С. 3.

2010
214. Константинополь V : зб. ст. та матеріалів П’ятих 

наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читань / Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2010. – 288 с. –

Зі змісту:
Соломонова, Т. Р. Родова бібліотека Собанських з Ободів-

ки : (за матеріалами Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) / Т. Р. Со-
ломонова. – С. 130–144;

Якущенко, А. С. «Гірким словом моїм посміюся…»: 
М. В. Гоголь і читач ХХІ століття / А. С. Якущенко. – С. 208–212.

215. Марченко, Т. Дещо про форми бібліотечних виставок 
/ Тетяна Марченко // Книжкових виставок сузір’я : Кращі виставки 
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2008–2009 років : метод. рек. б-кам / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; уклад.: Т. Марченко, Л. Сеник, Т. Марчук [та ін.] ; відп. за 
вип. Н. Морозова. – Вінниця, 2010. – Вип. 9. – С. 2–4.

216. Марченко, Т. Молоді працівники у бібліотечній спра-
ві : дослідн. складова 2009 р. / Тетяна Марченко // Бібліотеч-
на Вінниччина : стат.-інформ. аналіз 2008–2009 рр. – Вінниця, 
2010. – С. 48–52.

217. Марченко, Т. Молоді працівники у бібліотечній спра-
ві : дослідн. та твор. складові програми «Професія, спрямована 
у майбутнє» / Тетяна Марченко // Роль методичної служби у за-
безпеченні професійної компетентності бібліотекаря : матеріа-
ли ІІ Всеукр. шк. методиста, 2–5 листоп. 2009 р. – Київ, 2010. – 
С. 46–58.

218. Морозова, Н. І. В еру Інтернету книга не загине : [роз-
мова про бібл. життя та новини, проблеми ОУНБ напередодні 
проф. свята] / Наталія Морозова ; спілкувався Юрій Сегеда // Він- 
ниччина. – 2010. – 29 верес. – С. 12.

219. Морозова, Н. І. «Для жінки на першому місці – роди-
на» / Наталія Морозова // Вінничанка. – 2010. – № 6. – С. 8–9.

220. Морозова, Н. І. Розпочався позитивний рух : [про 
запровадж. у 2010 р. в б-ках Вінниччини проекту «Бібліоміст»] 
/ Наталія Морозова // Культура і життя. – 2010. – № 33–37. – С. 11.

221. Подільський книжник : альманах. Вип. 2 (2009 р.) 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; 
відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 
2010. – 198 с. –

Зі змісту:
Морозова, Н. І. Видання «Подільського книжника» – но-

вий етап науково-краєзнавчої діяльності бібліотеки : [інтерв’ю] 
/ Н. І. Морозова ; [записала Т. Р. Соломонова]. – C. 5–9;
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Валігура, І. М. Святе Письмо у фонді відділу рідкісних і 
цінних видань / І. М. Валігура. – C. 17–28;

Слотюк, Г. М. Зібрання творів Михайла Старицького у 
фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : до 170-річчя від дня 
народж. М. П. Старицького / Г. М. Слотюк. – C. 28–33;

Сеник, Л. Б. Всесвіт видавництва «Брокгауз і Єфрон» 
/ Л. Б. Сеник. – C. 34–52;

Соломонова, Т. Р. Гайсинська міська публічна російська 
бібліотека ім. О. С. Пушкіна (1902–1920) / Т. Р. Соломонова. – 
C. 53–60;

Сафронова, О. В. Бібліотека вінницького товариства 
«Просвіта» (1917–1923) / О. В. Сафронова. – C. 61–72;

Соломонова, Т. Р. Про книгозбірні юристів Вінниці почат-
ку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова. – C. 73–91;

Кристофорова, Т. П. Рукописний журнал «Реаліст» Він- 
ницького реального училища / Т. П. Кристофорова. – C. 111–117;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 
2009 року / підгот. Г. М. Авраменко. – C. 128–130. – (Вінницький 
«The best»);

Збірник М. В. Гоголя «Арабески» : (200-річчю від дня на-
родж. М. В. Гоголя присвячується) / підгот. Т. Р. Соломонова. – 
C. 131–132;

Краєзнавчі нариси про населені пункти Вінниччини : 
(бібліогр. список вид. (1991–2009) / підгот.: Л. І. Касенова, 
Т. П. Кристофорова. – C. 133–158; 

Хроніка : [про найцікавіші події в житті ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва у 2009 р.] / підгот. П. І. Цимбалюк. – С. 159–176.

222. Слотюк, Г. М. Віртуальне довідково-бібліографічне 
обслуговування користувачів у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва: нові можливості традиційних послуг / Галина Слотюк 
// Електронні інформаційні ресурси: створення, використан-
ня, доступ : до 50-річчя створення Вінниц. НТУ : зб. матеріа-
лів Респ. наук.-практ. інтернет-конф., 12–18 квіт. 2010 р. – Київ, 
2010. – С. 270–277.
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223. Соломонова, Т. Приватні книжкові збірки у контексті 
місцевої історії / Тетяна Соломонова // Київ. старовина. – 2010. – 
№ 1. – C. 80–85.

224. Соломонова, Т. Р. Класифікація історико-бібліо-
графічних посібників за проблемно-тематичним принципом 
/ Тетяна Соломонова // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : 
зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 
2010. – Вип. 8. – С. 56–58.

225. Соломонова, Т. Р. Книга як знаряддя збереження ет-
нічної ідентичності поляками Поділля другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ ст. / Тетяна Соломонова // Наук. зап. Серія : Історія / Він-
ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 18. – 
С. 328–331. 

226. Cоломонова, Т. Р. М. О. Хитько[в] (1868 – після 1933) – 
донатор бібліотеки Кам’янець-Подільського державного укра-
їнського університету / Тетяна Соломонова // Наук. пр. / Кам’я-
нець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 
2010. – Вип. 2. – С. 49–54. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2hm1eDW (дата звернення: 08.11.12), вільний. – Назва 
з екрана.

227. Соломонова, Т. Р. Народні бібліотеки та читаль-
ні Комітетів піклування про народну тверезість : (на при-
кладі Вінниц. повіту Поділ. губернії) / Тетяна Соломонова 
// Наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’я-
нець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 180–191. – (Бібліотекознав-
ство. Книгознавство). 

2011
228. Бондар, О. Шкільні європейські клуби Вінниччи-

ни взяли участь у тренінгу з написання проектів [Електрон-
ний ресурс] : [27 квіт. 2011 р. в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в 
рамках діяльності центру європ. інформації відбувся тренінг 
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з написання проектів для представників шк. європ. клубів Він-
ниц. обл.] / Оксана Бондар // Євроклуби України : веб-сайт. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/2f5UNn6 (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 28.04.2011.

229. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року : хро-
нол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Ав-
раменко ; ред.: М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Мо-
розова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2011. – 230 с. –

Зі змісту:
Соломонова, Т. Р. 110-літній ювілей Гайсинської централь-

ної районної бібліотеки / Т. Р. Соломонова. – С. 86–89;
Цимбалюк, П. І. Відданий бібліотечній справі : (до 75-ї 

річниці від дня народж. А. Й. Лучка, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва) / П. І. Цимбалюк. – С. 207–211.

230. «І в смерті з рідним краєм поріднюсь». Василь Стус 
і Вінниччина / упоряд.: Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця : 
Держ. картогр. ф-ка, 2011. – 528 с. : фот. –

Зі змісту: 
Цимбалюк, П. І. Стусівські читання на Вінниччині 

/ П. І. Цимбалюк, О. Г. Ніколаєць. – С. 124–138;
Циганюк, В. Ф. «Ярій, душе! Ярій, а не ридай!» : Сту-

сів. читання на Вінниччині 12–15 січ. 2004 р. / В. Ф. Циганюк. – 
С. 139–140.

231. Кашпрук, Ю. Бібліотека у діалозі культур : [про 
Міжнар. конф. «Next Library 2011» у м. Орхус (Данія)] / Юлія 
Кашпрук // Наші новини. – [Вінниця, 2011]. – Вип. 1 (30 ве-
рес.). – С. 6.

232. Котуз, Т. Популяризація краєзнавчих ресурсів – важ-
ливий сегмент діяльності сучасної наукової бібліотеки : з досвіду 
роботи Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Т. Котуз // Бібліотеч-
не краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Все-
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укр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. / ред. А. В. Скорохва-
това. – Київ, 2011. – С. 93–96.

233. Краєзнавство: історичний досвід та перспекти-
ви розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–
15 жовт. 2010 р., м. Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва. – Вінниця, 2011. – 127 с. –

Зі змісту: 
Морозова, Н. І. Шановні колеги, партнери, всі присутні! : 

[звернення дир. Вінниц. ОУНБ до учасників конф.] / Н. І. Морозо-
ва. – C. 5;

Морозова, Н. І. Краєзнавча робота Вінницької ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва: від традицій до інновацій / Н. І. Морозова. – 
C. 8–9;

Цимбалюк, П. І. Доля остарбайтерів у наукових дослі-
дженнях та спогадах вінничан / П. І. Цимбалюк. – C. 49–50;

Соломонова, Т. Р. Про бібліотеку освітнього діяча Адріано-
ва Павла Олександровича: за фондами Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва / Т. Р. Соломонова. – C. 58–60; 

Слотюк, Г. М. Краєзнавчі продукти бібліотек Вінниччини 
у мережі Інтернет : структурно-видовий склад / Г. М. Слотюк. – 
C. 60–61;

Марченко, Т. М. Краєзнавчий видавничий сегмент публіч-
них бібліотек області у 2008–2009 роках : погляд методиста 
/ Т. М. Марченко. – C. 62–63;

Кристофорова, Т. П. Огляд періодичних видань Поділля 
середини ХІХ – початку ХХ століття, що зберігаються у фон-
дах Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Т. П. Кристофорова. – 
C. 66–67;

Сафронова, О. В. Перший вінницький видавець А. В. Маза-
ракій та його бібліотека / О. В. Сафронова. – C. 68–69;

Марчук, Т. О. Ігнацій Падеревський. Громадянин. Ми-
тець. Патріот / Т. О. Марчук. – C. 92–94.

234. Марченко, Т. Бібліотека OPEN-AIR / Тетяна Марчен-
ко // Наші новини. – [Вінниця, 2011]. – Вип. 1 (30 верес). – С. 7.
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235. Марченко, Т. М. Методична служба Вінницької 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва як фактор впливу на діяльність і роз-
виток публічних бібліотек регіону / Тетяна Марченко // Роль ме-
тодичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи пу-
блічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста, 7–11 ли-
стоп. 2011 р. / уклад. О. Зозуля. – Київ, 2011. – С. 55–60.

236. Методична парасолька для молодого бібліотекаря : 
зб. інформ.-метод. матеріалів / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва ; уклад.: Т. М. Марченко, Т. П. Кристофорова ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 45 с. –

Зі змісту: 
Морозова, Н. І. Ескіз від професіонала : [про шлях 

проф. становлення молодого працівника] / Н. І. Морозова. – 
С. 4–5;

Марченко, Т. М. Облік бібліотечних фондів: ні кроку без 
припису : консультація / Т. М. Марченко. – С. 5–10;

Марченко, Т. М. Методичний лист «Щоденник роботи бі-
бліотеки» у ракурсі ГОСТ 7.20-2000 «Бібліотечна статистика» 
/ Т. М. Марченко. – С. 41–44.

237. Морозова, Н. «Бібліоміст» єднає світ : [інтерв’ю щодо 
впровадж. в б-ках міжнар. програми «Бібліоміст»] / Наталія Мо-
розова ; записав Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 16 лют. – 
С. 10.

238. Морозова, Н. Наши библиотеки из «мавзолеев куль-
туры и знаний» нынче бурно превращаются в востребованные 
заведения : [про комп’ютеризацію б-к Вінниччини в рамках 
проекту «Бібліоміст» розповідає дир. б-ки] / Наталия Морозова ; 
записал Виктор Бережной // Вінниц. реалії. – 2011. – 16 берез. – 
С. 7.

239. Осадчук, К. М. Святкуємо ювілей! : [10 р. від дня 
створення від. літ. та інформації з питань економіки і права] 
/ Катерина Осадчук // Наші новини. – [Вінниця, 2011]. – Вип. 2 
(29 груд.). – С. 6.
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240. Подільський книжник : альманах. Вип. 3 (2010 р.) 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; 
відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 
2011. – 156 с. –

Зі змісту:
Соломонова, Т. Р. Від укладача / Т. Р. Соломонова. – С. 3–4;
Морозова, Н. І. E-book-інновації через призму традицій : 

[про електрон. кн.] / Н. І. Морозова. – С. 5–7;
Валігура, І. М. Видавнича імперія М. О. Вольфа (1825–

1883) : [про рос. книговидавця, кн. якого зберігаються у фонді 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / І. М. Валігура. – С. 13–20; 

Сеник, Л. Б. Студентські літографовані навчальні видан-
ня другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. / Л. Б. Сеник. – 
С. 20–39;

Слотюк, Г. М. Електронна книга у фонді Бібліотеки 
/ Г. М. Слотюк. – С. 52–59;

Соломонова, Т. Р. Родове книжкове зібрання Якубовських з 
Люлинців : [із особистої колекції Якубовських, що зберігається у 
фонді ОУНБ] / Т. Р. Соломонова. – С. 60–72;

Сафронова, О. В. Книжкове зібрання вінницького вчителя 
Михайла Дмитровича Озерського (1888–196?) / О. В. Сафроно-
ва. – С. 72–78;

Пшеничний, Є. В. ЕХ LIBRIS для Вінницької бібліотеки 
/ Є. В. Пшеничний ; прим. Т. Р. Соломонової. – С. 78–81;

Марченко, Т. М. «Я оглянулась посмотреть...», або Ще 
раз про корисність бібліотечних виставок / Т. М. Марченко. – 
С. 96–99;

Кізян, О. І. Краєзнавча літературна бібліографія як дже-
рело популяризації літературного життя краю, творчості пись-
менників / О. І. Кізян. – С. 99–104;

Про цензуру книг на Поділлі початку 20-х років ХХ ст. : 
сторінками арх. док. / підгот., прим. Т. Р. Соломонової. – 
С. 110–118;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 
2010 року / підгот. Г. М. Авраменко. – С. 125–132. – (Вінницький 
«The best»);
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«Кобзар» Т. Г. Шевченка : 150-річчю виходу у світ присвя-
чено / підгот. Т. Р. Соломонова. – С. 133–135;

Хроніка. Події : [перелік найцікавіших подій в повсякден-
ному житті «Тімірязєвки» у 2010 р.] / підгот.: П. І. Цимбалюк, 
М. Б. Ревенко. – С. 136– 150.

241. Соломонова, Т. Р. Бібліотека Вінницького учитель-
ського інституту (1912–1917) / Тетяна Соломонова // Освіта на 
Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали 23-ї Всеукр. наук. іст.- 
краєзнав. конф. : до 100-річчя заснування Вінниц. ДПУ ім. М. Ко-
цюбинського, 21–29 жовт., м. Вінниця / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцю-
бинського, Держ. архів Вінниц. обл., Вінниц. обл. краєзнав. музей 
[та ін.]. – Вінниця, 2011. – С. 53–56.

242. Соломонова, Т. Р. Вінницька філія Всенародної бі-
бліотеки при УАН (ВУАН): створення, діяльність та працівники 
(1920–1930 рр.) / Тетяна Соломонова // Вінницькі Мури. Погляд 
крізь віки : матеріали Міжнар. наук. конф. «Єзуїтський комплекс 
у Вінниці крізь призму століть», 9–10 верес. 2010 р., м. Вінниця 
/ Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2011. – С. 309–334.

243. Соломонова, Т. Р. Вінницький краєзнавчий музей під 
час німецько-фашистської окупації / Тетяна Соломонова // Там 
само. – Вінниця, 2011. – С. 375–390.

244. Соломонова, Т. Р. Кабінет виучування Поділля: кроки 
діяльності / Тетяна Соломонова // Кабінет виучування Поділля – 
яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині (1924–1930) : 
бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: 
Г. М. Авраменко, Т. Р. Соломонова ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – 
Вінниця, 2011. – С. 24–38.

245. Соломонова, Т. Р. Православна книга у державних ін-
тересах Російської імперії : (на прикладі Поділ. єпархії другої по-
ловини ХІХ – поч. ХХ ст.) / Тетяна Соломонова // Виховання мо-
лоді на принципах християнської моралі : матеріали наук. конф., 
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21 лют. 2011 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцю-
бинського ; Вінниц. єпархія Укр. Православ. Церкви. – Вінниця, 
2011. – С. 83–86. – Бібліогр. в кінці ст.

246. Соломонова, Т. Р. Родовая библиотека Гейденов: 
общая характеристика : [за фондом Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва] / Татьяна Соломонова // Библиофильство и лич-
ные собрания : материалы І Междунар. науч. конф., 31 марта 
2011 г. / Рос. гос. б-ка. – Москва, 2011. – С. 216–224.

247. Соломонова, Т. Р. Читацька аудиторія Подільської 
губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: освітній рівень 
/ Тетяна Соломонова // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : 
зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 
2011. – Вип. 9. – С. 17–19.

248. Сприйняття сучасниками творчості Михайла Коцю-
бинського : матеріали Другої всеукр. наук. конф. «Осінні читан-
ня». – Вінниця, 2011. – 216 с. –

Зі змісту:
Антонюк, О. Ю. Творча спадщина Михайла Коцюбинсько-

го : (із фондів Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) / О. Ю. Анто-
нюк. – С. 6–8;

Слотюк, Г. М. Бібліографія творів М. Коцюбинського І по-
ловини ХХ століття як важливе джерело вивчення життєво-
го і творчого шляху видатного письменника / Г. М. Слотюк. – 
С. 201–204.

249. Цимбалюк, П. Бібліотекар – професія престижна : 
[вірш] / Поліна Цимбалюк // Наші новини. – [Вінниця, 2011]. – 
Вип. 1 (30 верес). – С. 8.

250. Цимбалюк, П. Сторінками історії «Тімірязєвки» : 
[про історію закл. розповідає заст. дир. б-ки] / Поліна Цимбалюк ; 
записала Катерина Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 7, 11 жовт. – 
(Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
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2012
251. Введенська, О. Інклюзивна освіта – шлях до рівних 

можливостей : за матеріалами круглого столу / Олеся Введен-
ська // Наші новини. – [Вінниця, 2012]. – Вип. 5 (27 груд.). – 
С. 6.

252. Відданий бібліотечній справі : до 75-річчя від дня на-
родж. А. Й. Лучка – бібліотекознавця, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва, заслуж. працівника культури України 
(13.12.1937–03.02.2009) : зб. матеріалів / Упр. культури і туриз-
му Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; 
уклад. П. І. Цимбалюк ; вступ. ст. Н. І. Морозової ; уклад. бі-             
бліогр. Г. М. Авраменко ; ред.: О. Г. Поліщук, М. Г. Спиця ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2012. – 116 с. – (Діячі 
культури і мистецтв краю). – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications/2012/Luchko.html (дата звер-
нення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана. –

Зі змісту:
Морозова, Н. І. Яскравий представник бібліотечної профе-

сії / Н. І. Морозова. – С. 5–6;
У пам’яті колег... : [спогади працівників б-ки: Л. В. Вве-

денської, Т. В. Герасимової, С. Г. Івахової, Т. В. Кузьмик, Т. І. Ля-
тавської, Т. О. Марчук, П. І. Цимбалюк, Л. Д. Чернецької]. – 
С. 23–40;

Лучко, В. В. «Без тебе, коханий, лечу з одним крилом...» 
/ В. В. Лучко. – С. 49–51;

Коцюбська, В. М. [Спогади] / В. М. Коцюбська. – С. 51–52.

253. Завальнюк, А. Ф. Славетний подолянин Петро Івано-
вич Ніщинський / Анатолій Завальнюк, Тетяна Марчук // Ком-
позитор, поет-перекладач : до 180-річчя від дня народж. П. І. Ні-
щинського (21.09.1832–16.03.1896) : біобібліогр. покажч. / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2012. – С. 6–16.

254. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2013 року : хро-
нол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Ан-
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тонюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2012. – 288 с. –
Зі змісту:
Соломонова, Т. Р. Тендітна жінка з ... характером : до 

55-річчя від дня народж. історика, краєзнавця О. А. Коляструк 
/ Т. Р. Соломонова. – С. 76–78;

Марчук, Т. О. Грані таланту В’ячеслава Постернака : до 
60-річчя від дня народж. майстра ковал. мистецтва / Т. О. Мар-
чук. – С. 107–112.

255. Кароєва, Т. Р. Бібліографічна культура подолян дру-
гої половини ХІХ – початку ХХ ст. : заг. характеристика / Тетяна 
Кароєва // Вісн. Ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. / Він-
ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – 
С. 133–137.

256. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Книга у формуван-
ні національної пам’яті недержавних націй другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. : (на прикладі Поділ. губернії) / Тетяна 
Кароєва (Соломонова) // Національна пам’ять: соціокультур-
ний та духовний виміри. Національна та історична пам’ять : 
зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ, 2012. – Вип. 4. – 
С. 155–165.

257. Кашпрук, Ю. Мій шлях від УБА до ІФЛА / Юлія 
Кашпрук // Наші новини. – [Вінниця, 2012]. – Вип. 4 (30 верес.). – 
С. 5.

258. Котуз, Т. В. Співець землі Подільської [Електронний 
ресурс] : [вступ. ст.] / Тетяна Котуз, Поліна Цимбалюк // Світ 
правди і краси Михайла Стельмаха : до 100-річчя від дня на-
родж. : біобібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; 
уклад.: О. І. Кізян, Т. В. Котуз ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – 
Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2012. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2012/Svit_pravdu_Stelmax.html 
(дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.
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259. Марченко, Т. Грані методичної роботи: зберігаємо 
традиції, впроваджуємо новації / Тетяна Марченко // Наші нови-
ни. – [Вінниця, 2012]. – Вип. 3 (20 трав.). – С. 6.

260. Марченко, Т. Книги, які ми дружно прочитаємо! : 
[працівники б-ки у 2012 р. визначили для себе 5 кн., які обгово-
рюватимуться в колективі] / Тетяна Марченко // Наші новини. – 
[Вінниця, 2012]. – Вип. 3 (20 трав.). – С. 6.

261. Морозова, Н. З Новим роком, земляки! : [новоріч. ві-
тання дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Наталія Морозо-
ва // Вінниц. газ. – 2012. – 1 січ. – С. 2. – (Спец. вип. газ. «П’ят-
ниця»).

262. Морозова, Н. Краєзнавчий форум на Вінниччині: нові 
підходи та здобутки / Наталія Морозова // Краєзнавство. – 2012. – 
№ 4. – С. 177–183 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2eTtJ9d (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана.

263. Морозова, Н. «Роль краєзнавства у соціально-еконо-
мічному і культурному розвитку регіону» : [про ІІІ Міжнар. на-
ук.-практ. конф., яка проходила 10–12 жовт. 2012 р. на базі ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва та закл. культури Мурованокуриловец. р-ну] 
/ Наталія Морозова // Наші новини. – [Вінниця, 2012]. – Вип. 5 
(27 груд.). – С. 2.

264. Морозова, Н. «Тімірязєвка» продовжує інноваційний 
поступ : [про здобутки б-ки за остан. п’ять років та відзначення 
105-ї річниці з часу заснування закл.] / Наталія Морозова // Наші 
новини. – [Вінниця, 2012]. – Вип. 4 (30 верес.). – С. 6.

265. Морозова, Н. І. Книжки хочуть возити шкільними ав-
тобусами : [про стан сіл. б-к на Вінниччині] / Наталія Морозова ; 
записала Тетяна Сарахан // Газ. по-українськи. – 2012. – 21 груд. – 
С. 6.
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266. Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917–
1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : ка-
талог / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; авт. вступ. ст., 
уклад. кат. О. В. Сафронова ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Він- 
ниця : Консоль, 2012. – 108 с. –

Зі змісту:
Морозова, Н. І. Дослідження та збереження унікальних 

видань – важливий напрямок наукової діяльності бібліотеки 
/ Н. І. Морозова. – С. 5–7;

Сафронова, О. В. Бібліотека Вінницького товариства 
«Просвіта» / О. В. Сафронова. – С. 14–21.

267. Подільський книжник : альманах. Вип. 4 (2011 р.) 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Соломонова ; 
відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Консоль, 2012. – 128 с. –

Зі змісту:
Мрищук, Т. А. Роль книги в становленні особистості ди-

тини / Т. А. Мрищук ; записала П. І. Цимбалюк. – С. 4–8; 
Сафронова, О. В. Старовинний «Atlas de Russie» (колекція 

карт ХVІІ–ХVІІІ) / О. В. Сафронова. – С. 9–27;
Сеник, Л. Б. Колекція прижиттєвих видань польських 

письменників другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст. / Л. Б. Се-
ник, Т. О. Марчук. – С. 27–42;

Валігура, І. М. Періодичні видання другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. з бібліотеки Немирівської чоловічої гімназії 
/ І. М. Валігура. – С. 43–52;

Соломонова, Т. Р. Польське бібліофільство на Поділлі 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Соломонова. – 
С. 53–65;

Морозова, Н. І. Ще раз про роль книги та книжкової 
культури у розвитку людського суспільства / Н. І. Морозова. – 
С. 70–74;

Список культурно-просвітницьких установ м. Вінниці, ли-
пень 1921 р. : сторінками архів. док. / підгот. і прим. Т. Р. Соло-
монової. – С. 82–85; 
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Котуз, Т. В. Письменники-земляки – лауреати Шевченків-
ської премії : до 50-річчя Нац. премії України імені Тараса Шев-
ченка / Т. В. Котуз. – С. 86–91;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 
2011 року / підгот. Т. В. Котуз. – С. 92–95. – (Вінницький «The 
best»);

Подорож з О. С. Афанасьєвим-Чужбинським у минуле 
Придніпров’я та Придністров’я : до 150-річчя кн. О. С. Афа-
насьєва-Чужбинського «Поездка в Южную Россию» / під-
гот. Г. М. Слотюк. – С. 98–100;

Статут Великого князівства Литовського – найбільше 
досягнення юридичної думки середньовічної Східної Європи та 
основний збірник права в Україні / підгот. П. І. Цимбалюк. – 
С. 101–103;

Хроніка : [про найцікавіші події в житті ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва 2011 р.] / підгот.: П. І. Цимбалюк, М. Б. Ревенко. – 
С. 104–124.

268. Ревенко, М. Б. «Класичний четвер. 10 кращих книг» : 
про новий проект Театру кн. «Прочитання» Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва / Марина Ревенко // Наші новини. – [Вінниця, 
2012]. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 5.

269. Сеник, Л. Б. «Бібліоміст» продовжує свій поступ : [про 
відкриття Інтернет-центру в б-ці с. Буша Ямпіл. р-ну] / Лариса Се-
ник // Наші новини. – [Вінниця, 2012]. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 7.

270. Слотюк, Г. Реалізація проекту «Вчимося створювати 
гармонію та успіх»: крок за кроком / Галина Слотюк // Наші но-
вини. – [Вінниця, 2012]. – Вип. 5 (27 груд.). – С. 2.

271. Слотюк, Г. 100 років тому за книжковий абонемент 
«Тімірязєвки» вінничани платили, як за корову [Електронний ре-
сурс] : [історія б-ки] / Галина Слотюк // ВИННИЦА.info : веб-
сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: 
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http://bit.ly/2fa4dyj (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.09.2012.

272. Соломонова (Кароєва), Т. Р. Нелегальне книгопоши-
рення на Поділлі другої половини ХІХ ст. / Тетяна Соломонова 
(Кароєва) // Хмельниччина в контексті історії України : матеріали 
Всеукр. наук.-краєзнав. конф., 21–22 верес. 2012 р. – Хмельниць-
кий, 2012. – С. 112–122.

273. Соломонова, Т. Р. Формування книготорговельної 
мережі Подільської губернії другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. / Тетяна Соломонова // Наук. зап. Серія : Історія / Він-
ниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – Вип. 20. – 
С. 184–187.

274. Стародруки ХVІ ст. у фонді відділу рідкісних 
і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва : 
іл. кат. / авт. вступ. ст., уклад. Т. Р. Соломонова ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 28 с. –

Зі змісту:
Соломонова, Т. Р. [Вступ. ст.] / Т. Р. Соломонова. – С. 3;
Морозова, Н. І. Шануймо Книгу як надбання цивілізації 

та скарбницю людської мудрості: роздуми про вічні цінності 
/ Н. І. Морозова. – С. 4–7.

275. Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали 
Міжнар. наук. конф., 17–18 трав. 2012 р. / відп. ред. Ю. Зінько. – 
Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 636 с. – 

Зі змісту:
Кароєва, Т. Р. Приватні книжкові зібрання у контексті бі-

бліотечної етнології : (на прикладі пол. спільноти Поділля другої 
половини ХІХ – поч. ХХ ст.) / Тетяна Кароєва. – С. 343–348. – Бі-
бліогр. в кінці ст.;

Соломонова, Т. Р. Родова бібліотека Собанських з Ободів-
ки : (за матеріалами Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) / Тетяна 
Соломонова. – С. 609–621. – Бібліогр. в кінці ст.
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276. Цимбалюк, П. Моя бібліотеко : [вірш] / Поліна Цимба-
люк // Наші новини. – [Вінниця, 2012]. – Вип. 4 (30 верес.). – С. 2.

2013
277. Введенська, О. Блог «INVA-гурт» : [створено у 

2011 р. на веб-сайті обл. б-ки] / Олеся Введенська // Наші нови-
ни. – [Вінниця, 2013]. – Вип. 8–9 (Груд.). – С. 8. – Електрон. вер-
сія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fGnvxH (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

278. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Бібліотечний фонд 
Немирівської чоловічої гімназії: до колективного портре-
та її викладачів межі 1850–60-х років / Тетяна Кароєва (Со-
ломонова) // Укр. біографістика = Biographistica Ukrainica : 
зб. наук. пр. / Нац. б-ка України ім. В. Вернадського. – Київ, 
2013. – Вип. 10. – С. 452–464.

279. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Біля витоків літера-
турної бібліографії на Поділлі / Тетяна Кароєва (Соломонова) 
// Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історич-
них подій : зб. наук.-краєзнав. пр. – Дунаївці, 2013. – Вип. 5. – 
С. 415–419.

280. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Втягнення подолян у за-
гальнодержавний інформаційний простір як ознака модернізації 
місцевого суспільства на початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва (Соло-
монова) // Гуржіївські історичні читання : зб. наук. пр. – Черкаси, 
2013. – Вип. 6. – С. 101–104.

281. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Вулиця, яка з’єднала 
центр міста із залізничним вокзалом : [про історію вул. Коцю-
бинського в м. Вінниця] / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Він-
ниц. газ. – 2013. – 7, 14 черв. – С. 10.

282. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Деякі підходи до методо-
логії історико-регіонального дослідження приватних книжкових 
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зібрань / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Наук. зап. Серія : Іс-
торія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 
Вип. 21. – С. 245–248.

283. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Друкарство у Минь-
ківцях Подільської губернії наприкінці XVIII – першої трети-
ни ХІХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Наук. пр. / Кам’я-
нець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 
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284. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Земський бібліотечний 
рух у Подільській губернії (1911–1916) / Тетяна Кароєва (Соло-
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лиці міста : [розмова з канд. іст. наук, доц. ін-ту історії, етнології 
і права Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського Т. Кароєвою] / Те-
тяна Кароєва (Соломонова) ; записала Катерина Новосад // Він-
ниц. газ. – 2013. – 20 верес., 11 жовт., 8 листоп. – С. 8. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gGtggO (дата звернен-
ня: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

286. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Книгодрукування у 
Миньківцях Подільської губернії наприкінці XVIII – першої 
третини ХІХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Дунаєвеччина 
очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. на-
ук.-краєзнав. пр. – Дунаївці, 2013. – Вип. 5. – С. 164–175.

287. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Що, де і як читали він-
ничани на початку ХХ ст.? / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Він- 
ниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : мате-
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/ Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця, 2013. – 
С. 261–271.



Наукові праці, статті фахівців бібліотеки 

 = 75 =

288. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Юридична літерату-
ра у приватних книжкових зібраннях поляків Поділля початку 
ХХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Вісн. Кн. палати. – 2013. – 
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289. Кароєва, Т. Одна з найдавніших вінницьких вулиць : 
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290. Кароєва, Т. Як у Вінниці боролися з пияцтвом : [про 
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межі ХІХ–ХХ століть? : (соціоекон. аналіз купівел. спроможності 
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292. Марченко, Т. Цеглинки до послідуючого трактату : 
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мірязєва Н. Морозовою про сіл. б-ки та бібл. фонд Вінниччини] 
/ Н. Морозова ; записав В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2013. – 
18 груд. – С. 14.

296. Морозова, Н. Наталя Морозова – жінка-книга, жанр 
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ім. К. А. Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях (2007–
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300. Морозова, Н. І. Інноваційний поступ Вінницької 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва продовжується: роки 2007–2012 / На-
талія Морозова // Бібл. планета. – 2013. – № 1. – С. 14–16.
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301. Подільський книжник : альманах. Вип. 5 (2012 р.) 
/ Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Кароєва (Соло-
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Біловус, Г. А. З історії організації спеціального зберігання 
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Цимбалюк, П. І. Про що промовляють старі фотогра-
фії... : (до 100-річчя від дня народж. М. П. Стельмаха) / П. І. Цим- 
балюк. – С. 111–116;

Кароєва (Соломонова), Т. Р. Де купували книжки вінничани 
на початку ХХ ст.? / Т. Р. Кароєва (Соломонова). – С. 117–126;

Морозова, Н. І. Загадки тендера, або закупівля книг по- 
українськи на початку ХХІ ст. / Н. І. Морозова. – С. 127–130;

Недопущение празднования юбилея поэта Шевченко в 
учебных заведениях. Циркуляр попечителя Киевского учебного ок-
руга от 24 января 1914 г. № 3231 / підгот. і прим. Т. Р. Кароєвої 
(Соломонової). – С. 131–132;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 
2012 року / підгот. О. М. Зелена. – С. 133–137. – (Вінницький 
«The best»);
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Хроніка. Події : даний перелік відображає найцікавіші по-
дії, пов’яз. з популяризацією кн., що відбулися протягом 2012 р. у 
голов. книгозбірні обл. / підгот. Л. Б. Сеник. – С. 143–160.
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від дня народж. В. Стуса / Марина Ревенко // Укр. мова та літ. – 
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10–12 жовт. 2012 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва. – Вінниця : Балюк І. Б., 2013. – 232 с. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://bit.ly/2fqVcjJ (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – 
Назва з етикетки диска. –

Зі змісту:
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ім. К. А. Тімірязєва продовжується: роки 2007–2012 / Н. І. Мо-
розова. – С. 10–12;

Цимбалюк, П. І. Політичні репресії на Вінниччині в друко-
ваних джерелах, дослідженнях та спогадах очевидців / П. І. Цим- 
балюк. – С. 38–41;

Кізян, О. І. Бібліографічні раритети Поділля / О. І. Кізян. – 
С. 55–59;

Кристофорова, Т. П. Наявність джерел з історії населе-
них пунктів, бібліотек, документів про видатних діячів у фондах 
публічних бібліотек : наук.-метод. розвідка / Т. П. Кристофоро-
ва. – С. 59–61;
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Соломонова, Т. Р. Книжкові склади у поширенні книг в По-
дільській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Т. Р. Соломо-
нова. – С. 63–65;

Сеник, Л. Б. Участь населення Поділля у франко-росій-
ській війні 1812 року : історіогр. розвідка за матеріалами одного 
вид. / Л. Б. Сеник. – С. 99–100;

Слотюк, Г. М. Краєзнавча інформація на сайтах та блогах 
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Авраменко, Г. М. Персональні бібліографічні видання – 
складова краєзнавчої діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва : огляд вид. 2007–2012 рр. / Г. М. Авраменко. – С. 135–
137;

Котуз, Т. В. Щорічник «Знаменні і пам’ятні дати Віннич-
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шого вип. / Т. В. Котуз. – С. 137–139.

305. Сеник, Л. «І я гукну, і край мене почує» : Стусів. чи-
тання-2013 [в ОУНБ] / Лариса Сеник // Наші новини. – [Вінниця, 
2013]. – Вип. 6/7 (27 черв.). – С. 2. – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://bit.ly/2g57jD9 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана.

306. Соломонова (Кароєва), Т. Р. Реклама книжкового 
світу у повсякденному житті подолян другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ ст. / Тетяна Соломонова (Кароєва) // Наук. пр. / Кам’я-
нець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 
2013. – Вип. 3. – С. 181–187.

307. Соломонова, Т. Р. О судьбе библиотечного собрания 
графа Григория Сергеевича Строганова (1829–1910) / Татьяна Со-
ломонова // Чертковские чтения : материалы Второй науч. конф., 
26–27 сентяб. 2012 г. : к 150-летию Чертков. б-ки ; 75-летию ГПИБ 
России. – Москва, 2013. – С. 281–290.

308. Соломонова, Т. Р. Рідкісні видання творів Шевченка 
у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Тетяна Соло-
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монова // Т. Г. Шевченко і Вінниччина : бібліогр. покажч. / Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2013. – С. 25–34.

309. Цимбалюк, П. Відзначили професійне свято : 
[21 трав. 2013 р. у концерт. залі «Плеяда» Вінниц. обл. філармонії 
відбулися урочистості з нагоди Всеукр. дня працівників культури 
і майстрів нар. мистецтва] / Поліна Цимбалюк // Наші новини. – 
[Вінниця, 2013]. – Вип. 6/7 (27 черв.). – С. 4. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://bit.ly/2g57jD9 (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана.
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310. Бондарчук, Я. Візит до бібліотек Латвії : [про навч. по-

їздку в рамках програми «Лідерство для молодих бібліотекарів», 
організ. з метою вивчення досвіду місцевих публіч. б-к з надан-
ня інновац. послуг та адаптації отрим. знань у практику роботи 
укр. книгозбірень] / Ярослава Бондарчук // Наші новини. – [Він- 
ниця, 2014]. – Вип. 10 (27 черв.). – С. 3–4 : кольор. фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2ffkbZR (дата звернен-
ня: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

311. Бондарчук, Я. Проект «Бібліотеки як центри під-
тримки громад в умовах воєнної загрози: особливості та потре-
би організації надання послуг внутрішньо переміщеним особам 
(ВПО)» : [про проведення тренінгів для зав. від. обслуговуван-
ня обл. книгозбірні, працівників район. та сіл. б-к обл.] / Яро- 
слава Бондарчук // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – Вип. 11 
(19 груд.). – С. 8–9 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2g6PDL2 (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана.

312. Бондарчук, Я. С. Програма «Лідерство для молодих 
бібліотекарів» : [представлено враження автора (методиста відді-
лу наук.-метод. роботи Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) – учас-
ника тренінгу з вивчення досвіду роботи з молодими спеціаліста-
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ми в найбільших б-ках Латвії] / Я. С. Бондарчук // Бібл. форум. – 
2014. – № 3. – С. 38–39.

313. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2015 року : 
хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: 
О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2014. – 312 с. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://bit.ly/29jniMl (дата звернення: 22.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. –

Зі змісту: 
Цимбалюк, П. І. Мужній воїн, новатор бібліотечної спра-

ви : до 95-річчя від дня народж. Григорія Кириловича Смагла 
(28.02.1920–15.03.1995) / П. І. Цимбалюк. – С. 62–68;

Кароєва, Т. Р. Юзеф Антоній Аполлінарій (Йосип Йосипо-
вич) Роллє : до 185-річчя від дня народж. пол. історика, лікаря, 
письменника, громад. діяча (26.09.1830–21.01.1894) / Т. Р. Каро-
єва. – С. 223–226;

Марчук, Т. О. Людина світової слави : до 155-річчя від дня 
народж. Ігнація Падеревського (18.11.1860–29.06.1941) / Т. О. Мар-
чук. – С. 275–280.

314. Кароева (Соломонова), Т. Р. Про доступность плат-
ных библиотечных услуг в начале ХХ в. : (на примере Подол. гу-
бернии, Украина) / Татьяна Кароева (Соломонова) // Библиотека 
как феномен культуры в трансформирующемся обществе : ма-
териалы Междунар. науч. конф. «Румянцевские чтения-2014» : 
в 2 ч., 15–16 апр. 2014 г. – Москва, 2014. – Ч. 2. – С. 188–193.

315. Кароєва (Соломонова), Т. Р. Комерційний друк 
україномовної книги в Російській імперії кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. / Тетяна Кароєва (Соломонова) // Вісн. Ін-ту історії, етно-
логії і права : зб. наук. пр. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – 
Вінниця, 2014. – Вип. 12. – С. 57–61.

316. Кароєва, Т. Чи була в Російській імперії українська 
книжкова «попса»? [Електронний ресурс] / Тетяна Кароєва 
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// Historians.in.ua : Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і сві-
ті. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2gpo5fG (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.11.2014.

317. Кароєва, Т. Р. Вивчення етнографічної фотографії як 
складова підготовки історика : (з досвіду роботи каф. філософії, 
соц.-політ. дисциплін та етнології ВДПУ ім. М. Коцюбинського) 
/ Тетяна Кароєва // Народна культура Поділля у національному 
вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи : матеріали 
наук.-практ. «круглого столу» (до 20-річчя народознав. центру), 
17 верес. 2013 р. / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 
2014. – С. 54–58.

318. Кароєва, Т. Р. Видання та поширення україномовної 
книги у Російській імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. : 
комерц. складова / Тетяна Кароєва // Вісн. Харків. нац. ун-ту 
ім. В. Н. Каразіна. Серія : Історія. – Харків, 2014. – Вип. 48. – 
С. 90–100.

319. Кароєва, Т. Р. Джерелознавча цінність фондів канцеля-
рій губернаторів щодо книжкової культури регіонів : (на прикладі 
фонду 228 «Канцелярія подільського губернатора» колиш. Кам’я-
нець-Поділ. держ. іст. архіву) / Тетяна Кароєва // Слов’ян-
ський збірник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; 
наук. ред. Б. М. Юськів. – Рівне, 2014. – Вип. 20, ч. 1. – С. 42–49.

320. Кароєва, Т. Р. Доступність видань, друкованих рід-
ною мовою, українським селянам Подільської губернії / Тетяна 
Кароєва // Український селянин : зб. наук. пр. / Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 14. – С. 69–71.

321. Кароєва, Т. Р. Книговидавничі практики у поширен-
ні політичних ідей на підросійських українських теренах другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Літерату-
ра та культура Полісся : зб. наук. пр. Серія : Історичні науки 
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/ Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – 
С. 308–321.

322. Кароєва, Т. Р. Книжкова комунікація у діяльності 
українських політичних партій початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва 
// Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинсько-
го. – Вінниця, 2014. – Вип. 22. – С. 20–25.

323. Кароєва, Т. Р. Методика реверсивного та презентивно-
го прогнозування в історичних дослідженнях : (на прикладі про-
гнозування рівня письменності населення Поділ. губернії другої 
половини ХІХ – поч. ХХ ст.) / Тетяна Кароєва // Наук. пр. / Кам’я-
нець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Серія : Історичні науки. – 
Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 24. – С. 26–37.

324. Кароєва, Т. Р. Публічна бібліотека у соціоекономіч-
ному просторі подільського городянина початку ХХ ст. / Тетя-
на Кароєва // Бібліотечне краєзнавство у культурному просто-
рі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 20 ли-
стоп. 2013 р., Київ / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2014. – 222 с. – 
С. 68–72.

325. Кароєва, Т. Р. Українська лубочна книга як різно-
вид масової літератури: книгознавчий погляд / Тетяна Кароєва 
// Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 2. – С. 30–35.

326. Кароєва, Т. Р. Читацькі уподобання подільських селян 
у 1850–1880-х роках / Тетяна Кароєва // Освіта, наука і культура 
на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієн-
ка. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 70–80.

327. Кароєва, Т. Р. Провінція у галактиці Ґутенберґа: книж-
кова культура подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : 
монографія / Тетяна Робертівна Кароєва ; М-во освіти і науки 
України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Він- 
ниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 472 с. : іл. – Джерела та література: 
с. 342–389.
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328. Кристофорова, Т. «Український рік у народних звичаях 
в історичному освітленні» (за С. І. Килимником) : 5 січ. 2015 р. ви-
повнюється 125 р. від дня народж. відомого укр. історика, фоль-
клориста, етнографа, педагога, уродженця с. Якушинці, нині 
Вінниц. р-ну, С. І. Килимника (05.01.1890–09.05.1963) / Тетя-
на Кристофорова // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – Вип. 11 
(19 груд.). – С. 12. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2g6PDL2 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

329. Марченко, Т. Без патріотів немає держави, без па-
тріотів у неї немає майбутнього! : [ГО «Асоціація бібліотек 
Вінниччини», Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва зініціювали 
обл. бібл. проект «Фіксуємо сьогодення для історії», до якого 
приєдналися публ. б-ки обл.] / Тетяна Марченко // Наші новини. – 
[Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 10. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2 (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана.

330. Марченко, Т. Бібліотеки та фермери – спільні зусил-
ля для процвітання громади / Тетяна Марченко // Наші новини. – 
[Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 11. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2 (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана.

331. Морозова, Н. Вшановує Шевченка бібліотечна Він-
ниччина : з досвіду роботи б-к / Наталя Морозова // Русалка Дні-
стровая : літ.-краєзнав. зб. / упоряд. М. Ф. Каменюк. – Вінниця : 
ФОП Рогальська І. О., 2014. – С. 232–237.

332. Морозова, Н. Науково-практична конференція з усної 
історії : [21–22 жовт. 2014 р. на базі ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
відбулася ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Усна історія як складо-
ва краєзнавчої діяльності»] / Наталія Морозова // Наші новини. – 
[Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 2 : кольор. фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2 (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

333. Морозова, Н. Поет. Пророк. Мислитель і Глашатай : 
[про літ.-мистец. свято «Один єдиний він на всі епохи. Поет. Про-
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рок. Мислитель і Глашатай» у б-ці, присвяч. творчості Т. Г. Шев-
ченка] / Наталія Морозова // Наші новини. – [Вінниця, 2014]. – 
Вип. 10 (27 черв.). – С. 1–2 : кольор. фот. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://bit.ly/2ffkbZR (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана.

334. Морозова, Н. Стусівські читання на Вінниччині / На-
таля Морозова // Вінниц. край. – 2014. – № 1. – С. 124–136 : фот.

335. Морозова, Н. Шановні колеги! : [привітання праців-
ників б-к з Новим 2015 р.] / Наталія Морозова // Наші новини. – 
[Вінниця, 2014]. – Вип. 11 (19 груд.). – С. 1. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://bit.ly/2g6PDL2 (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана.

336. Морозова, Н. І. Вінничани – Великому Кобзарю : [про 
вид. б-ки до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка] / Наталія 
Морозова // Бібл. планета. – 2014. – № 4. – С. 7–9 : фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gGvvRg (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

337. На крилах одержимості : до 65-річчя від дня на-
родж. Сергія Дмитровича Гальчака – науковця, краєзнавця, ар-
хівіста, журналіста, літератора, педагога, громад. діяча : [бі-
бліогр. покажч.] / Центр дослідження історії Поділля Ін-ту іс-
торії України НАН України [та ін.] ; уклад.: В. М. Паламарчук, 
Т. В. Котуз. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 204 с.

338. Перша Шаргородська наукова історико-краєзнавча 
конференція : матеріали конф., 17–18 жовт., м. Шаргород / голова 
редкол. С. Д. Гальчак. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 276 с. : іл. – 

Зі змісту:
Слотюк, Г. М. Анатолій Никифорович Нагребецький – лі-

тописець землі шаргородської / Галина Слотюк. – С. 183–185;
Кароєва, Т. Р. Про коло читання шаргородського священи-

ка 1660 р. / Тетяна Кароєва. – С. 248–250.

339. Слотюк, Г. М. Представлення краєзнавчої інформації 
на веб-сайтах бібліотек Вінниччини / Г. М. Слотюк // Наукові праці 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Су-
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хомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ре-
сурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення до-
ступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка Укра-
їни ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. П. І. Рогова. – Вінниця : 
Нілан-ЛТД, 2014. – С. 306–312.

340. Усна історія як важлива складова краєзнавчої ді-
яльності [Електронний ресурс] : матеріали IV Міжнар. наук.-                           
практ. конф., 21–22 жовт. 2014 р., Вінниця // Вінницька обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва : [офіц. веб-
сайт]. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 1998–2015. – Режим 
доступу: http://bit.ly/1U6jrjb (дата звернення: 21.05.16), вільний. – 
Назва з екрана. –

Зі змісту:
Морозова, Н. І. Дослідження усної історії в бібліотечній 

практиці / Н. І. Морозова. – С. 46–48;
Марченко, Т. М. Тематика усноісторичних розвідок у бі-

бліотечному краєзнавстві області : (за матеріалами дослідж.) 
/ Т. М. Марченко, Т. П. Кристофорова. – С. 48–50;

Іванчук, О. А. Один із 78650 остарбайтерів Вінниччини 
/ О. А. Іванчук, А. В. Іванчук. – С. 231–233;

Зіньковська, О. О. Історія однієї родини / О. О. Зіньков-
ська. – С. 263–264.

341. Цимбалюк, П. Вінничани у вінок шани Великого Коб-
заря : [про бібліогр. покажч. «Т. Г. Шевченко і Вінниччина», під-
гот. фахівцями від. краєзнавства б-ки] / Поліна Цимбалюк // Він-
ниччина. – 2014. – 16 лип. – С. 11 : фот.

342. Цимбалюк, П. І. Усна історія – голоси непочутих про 
Революцію гідності та АТО : [21–23 жовт. 2014 р. в ОУНБ від-
булася IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Усна історія як важлива 
складова краєзнавчої діяльності»] / Поліна Цимбалюк // 33-й ка-
нал. – 2014. – 5 листоп. – С. 10.

2015
343. Бондарчук, Я. Участь «Тімірязєвки» у вшануванні 

пам’яті Володимира Великого [Електронний ресурс] : [з 13 по 
22 трав. 2015 р. в шк. м. Вінниця пройшли навч.-вихов. години 
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на тему «Рівноапостольний Володимир Великий – фундатор, дер-
жавний діяч і хреститель України»] / Ярослава Бондарчук // Наші 
новини. – [Вінниця, 2015]. – Вип. 12 (7 серп.). – С. 15, 16 : ко-
льор. фот. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2g7aT0x 
(дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з титул. екрана.

344. Вінницька область. Бібліотечна справа [Електрон- 
ний ресурс] / Т. Р. Кароєва, П. І. Цимбалюк, Т. М. Марченко 
// Українська бібліотечна енциклопедія : веб-проект. – Елек-
трон. текст. дані. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/article (дата 
звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з титул. екрана. – Опис за-
снов. на версії, датов.: 15.12.2015.

345. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2016 року : 
хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: 
Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2015. – 340 с. – Електрон. версія. – 
Режим доступу: http://bit.ly/29bDPQ4 (дата звернення: 22.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. –

Зі змісту: 
Войтюк, Н. А. «Лицар, що ніколи не розлучався з блокно-

том і олівцем...» : до 90-річчя від дня народж. Мар’яна Малов-
ського (20.05.1926–28.12.1993) / Н. А. Войтюк. – С. 159–164;

Кароєва, Т. Р. Широцький Костянтин Віталійович : до 
130-річчя від дня народж. (07.06.1886–13.09.1919) / Т. Р. Каро-
єва. – С. 188–191;

Марчук, Т. О. «Я мушу встигнути...» : до 110-річчя від дня 
народж. І. А. Савченка (11.10.1906–14.12.1950) / Т. О. Марчук. – 
С. 274–280;

Марчук, Т. О. Томаш Падурра – польсько-український лір-
ник : до 215-річчя від дня народж. митця (21.12.1801–20.09.1871) 
/ Т. О. Марчук. – С. 320–325.

346. Кароєва, Т. Книжкова культура православних свяще-
ників Подільської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: 
організаційні та фінансові можливості / Тетяна Кароєва // Історія 
релігій в Україні : зб. наук. пр. – Львів, 2015. – С. 213–221.
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347. Кароєва, Т. Призвичаювання подільських селян до чи-
тання у 1850–1880-х рр. / Тетяна Кароєва // Вісн. Львів. ун-ту. Се-
рія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні техноло-
гії. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 53–62.

348. Кароєва, Т. Просування елітою книжкової культури у 
соціальні низи як засіб формування ідентичності у другій поло-
вині ХІХ – початку ХХ ст. : (на матеріалах Поділ. губернії) / Тетя-
на Кароєва // Наук. зап. Серія : Історія / Тернопіл. НПУ ім. В. Гна-
тюка. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1., ч. 3. – С. 118–122. 

349. Кароєва, Т. Родова бібліотека Ярошинських з Дзво-
нихи / Тетяна Кароєва // [Матеріали] 1-ї Тиврів. наук.-крає-
знав. конф., 11 груд. 2015. – Тиврів ; Вінниця, 2015. – С. 76–84.

350. Кароєва, Т. Р. Дитяче читання у Подільській губернії 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: проблема доступності для 
соціальних низів / Тетяна Кароєва // Наук. пр. / Кам’янець-По-
діл. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознав-
ство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 52–58.

351. Кароєва, Т. Р. Довідкові та бібліографічні видання як 
джерело інформації про книжкову справу регіону : (на прикладі 
Поділ. губернії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.) / Тетяна Каро-
єва // Наук. зап. Серія : Історія / Тернопіл. НПУ ім. В. Гнатюка. – 
Тернопіль, 2015. – Вип. 2, ч. 2. – С. 225–229. 

352. Кароєва, Т. Р. Книжкова культура у підтримці патрі-
отичних настроїв населення під час Першої світової війни : (на 
матеріалах Поділ. губернії) / Тетяна Кароєва // Народи світу і 
Велика війна 1914–1918 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., 3–4 
квіт. 2015 р. – Вінниця, 2015. – С. 240–244. 

353. Кристофорова, Т. «Український рік у народних звича-
ях в історичному освітленні» [Електронний ресурс] : (за С. І. Ки-
лимником) / Тетяна Кристофорова // Наші новини. – [Вінни-
ця, 2015]. – Вип. 12 (7 серп.). – С. 22–24 : кольор. фот. – Елек-
трон. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2g7aT0x (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана.
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354. Любацька, Л. Михайло Каменюк: post scriptum : ури-
вок з кн.-розвідки / Людмила Любацька // Вінниц. край. – 2015. – 
№ 3/4. – С. 140–149 : фот.

355. Марченко, Т. [М-во культури України у партнерстві 
з міжнар. неприбутк. орг. IREX у рамках програми «Бібліоміст» 
провело з представниками обл. тренінги щодо електрон. системи 
моніторингу мережі публіч. б-к України (ЕСМаР)] [Електронний 
ресурс] / Тетяна Марченко // Наші новини. – [Вінниця, 2015]. – 
Вип. 12 (7 серп.). – С. 19–20 : кольор. фот. – Електрон. вид. – Ре-
жим доступу: http://bit.ly/2g7aT0x (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. 

356. Марченко, Т. Сторінка методиста : [1 груд. 2015 р. в 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся семінар «Трансформація та 
організація бібліотечного обслуговування: пошук шляхів в умо-
вах реформ»] / Тетяна Марченко // Наші новини. – [Вінниця, 
2015]. – Вип. 13 (28 груд.). – С. 14. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2fONGj4 (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана.

357. Морозова, Н. Інформація Вінницької ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва про хід реалізації Всеукраїнської акції «Бі-
бліотека українського воїна» [Електронний ресурс] / Наталія 
Морозова // Національна парламентська бібліотека України : веб-
сайт. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2002–2016. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2fdJl9m (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: [2015].

358. Морозова, Н. Партитура вроди Наталі Морозової : 
[розмова з дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, заслуж. пра-
цівником культури України Н. Морозовою про написання авто- 
біогр. повісті у літ. запису письменника І. Волошенюка] / Наталія 
Морозова ; записала Богдана Зорук // Вінничанка. – 2015. – № 9. – 
С. 12–13 : кольор. фот.

359. Морозова, Н. Усноісторичні дослідження у бібліо-
течній практиці [ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Наталія Морозова 
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// Русалка Дністровая : літ. зб. / упоряд. М. Ф. Каменюк. – Вінни-
ця, 2015. – С. 212–216.

360. Морозова, Н. І. Партитура вроди : сторінки життя 
дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, заслуж. працівника куль-
тури України Н. І. Морозової / Наталія Морозова ; літ. запис Івана 
Волошенюка // Вінниц. газ. – 2015. – 17, 24, 31 лип., 7 серп. – 
С. 10 : фот. 

361. Морозова, Н. І. Розвиток публічних бібліотек Він- 
ниччини в умовах децентралізації влади та об’єднання гро-
мад [Електронний ресурс] : [виступ на VIII Всеукр. наук.-                                              
практ. конф. «Бібліотека і книга в контексті часу», яка проходила 
23–24 квіт. 2015 р. у Києві] / Наталія Морозова // Наші новини. – 
[Вінниця, 2015]. – Вип. 12 (7 серп.). – С. 1–5 : кольор. фот. – Елек-
трон. газ. – Режим доступу: http://bit.ly/2g7aT0x (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

362. Морозова, Н. І. Розвиток публічних бібліотек Він-
ниччини в умовах децентралізації влади та об’єднання громад 
/ Наталія Морозова // Наші новини. – [Вінниця, 2015]. – Вип. 13 
(28 груд.). – С. 2. 

363. Морозова, Н. І. Стратегічна ланка : рецепт від Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Наталія Морозова // Бібліотечна 
кухня : 32 рецепти від успіш. сучас. б-к. – Київ, 2013. – С. 12–13 ; 
Шк. б-ка. – 2015. – № 9. – С. 28–29 : фот. 

364. Морозова, Н. І. Щиро вітаємо Вас з Новим роком та 
Різдвом Христовим! : [привітання працівників б-к Вінниччи-
ни з Новим 2016 р. від дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 
заслуж. працівника культури України, президента ГО «АБВ»] 
/ Наталія Морозова // Наші новини. – [Вінниця, 2015]. – Вип. 13 
(28 груд.). – С. 1. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fONGj4 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

365. Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) – 7 
(2014 р.) / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Т. Р. Каро-
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єва ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : 
Балюк І. Б., 2015. – 164, 122 с. : іл. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/1UMRy05 (дата звернення: 22.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. –

Зі змісту вип. 6 (2013):
Валігура, І. М. Друкарська слава киянина Стефана 

Кульженка (1837–1906) / І. М. Валігура. – С. 13–28;
Марчук, Т. О. Прижиттєві видання польських істориків 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т. О. Марчук. – С. 28–47;
Огороднік, Н. І. Районні газети Вінниччини другої полови-

ни ХХ – початку ХХІ ст. / Н. І. Огороднік. – С. 47–59;
Кізян, О. І. «Я ніколи не забував про свій народ...» : (Дми-

тро Васильович Маркович і Вінниччина) / О. І. Кізян. – С. 60–68;
Біловус, Г. А. З історії переслідування видань творів 

Т. Г. Шевченка : (за матеріалами Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва) / Г. А. Біловус. – С. 69–85;

Морозова, Н. І. Плануємо будинок для Читача та Книги, 
або Що таке бібліотечний дизайн? / Н. І. Морозова. – С. 85–91;

Кароєва, Т. Р. Із практики формування особистих бібліо-
тек подолянами на початку ХХ ст. / Т. Р. Кароєва. – С. 92–110;

Сторінками архівних документів / прим. Т. Р. Кароєва. – 
С. 119–121;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 
2013 року / підгот. О. М. Зелена. – С. 122–130. – (Вінницький 
«The best»);

«Словарь української мови» Б. Д. Грінченка / підгот.  
Т. О. Марчук. – С. 133–136;

Минуле українського народу для російських читачів : (до 
100-річчя виходу в світ «Иллюстрированной истории украинского 
народа» М. С. Грушевського) / підгот. Г. М. Слотюк. – С. 137–139; 

«Опыт российской библиографии...» В. С. Сопікова як 
джерело пізнання книг, виданих до початку ХІХ століття / під-
гот. П. І. Цимбалюк. – С. 139–143;

Хроніка. Події : [даний перелік вміщує заходи Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва у 2013 р. з популяризації кн. та читання, а 
також презентації нових вид. та твор. доробку сучас. літера-
торів] / підгот. Л. Б. Сеник. – С. 144–161.
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Зі змісту вип. 7 (2014):
Валігура, І. М. Польські стародруки ХVІІ століття у фон-

дах відділу рідкісних і цінних видань / І. М. Валігура. – С. 10–19;
Сафронова, О. В. Видання голландських друкарів ХVІІ сто-

ліття у фондах відділу рідкісних і цінних видань / О. В. Сафроно-
ва. – С. 19–35;

Марчук, Т. О. Поет і громадянин Томаш Падурра : (до 
170-річчя виходу у світ зб. його поезій з нотами «Ukrainky») 
/ Т. О. Марчук. – С. 36–42;

Кароєва, Т. Р. Бібліотечна мережа Східного Поділля на по-
чатку ХХ ст. / Т. Р. Кароєва. – С. 53–69;

Наші земляки – лауреати літературних премій України 
2013 року / підгот. О. М. Зелена. – С. 80–87. – (Вінницький «The 
best»);

Польськомовному Статуту Теодора Завадзького – 400 ро-
ків / підгот. К. М. Осадчук. – С. 88–89;

«Чумаки, або Смутні часи України…» П. С. Морачевсько-
го : (до 150-річчя виходу з друку) / підгот. Г. А. Біловус. – С. 90–
92;

Збірник українських приказок і прислів’їв М. Номиса – 
одна з найвидатніших праць з українського фольклору / під-
гот. П. І. Цимбалюк. – С. 93–96;

Перше українське енциклопедичне видання : (до 100-річчя 
виходу з друку кн. «Украинский народ в его прошлом и настоя-
щем») / підгот. Г. М. Слотюк. – С. 96–98;

Хроніка. Події : [даний перелік відображає найцікавіші по-
дії, пов’язані з популяризацією кн., що відбулися протягом 2014 р. в 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / підгот. Л. Б. Сеник. – С. 99–119.

366. Слотюк, Г. Послуги бібліотеки для користувачів з 
порушеннями зору [Електронний ресурс] : [5 листоп. 2015 р. в 
ОУНБ відбувся наук.-практ. семінар в рамках проекту зі створен-
ня першої укр. DAISY-б-ки для користувачів з глибокими уражен-
нями органів зору] / Галина Слотюк // Наші новини. – [Вінниця, 
2015]. – Вип. 13 (28 груд.). – С. 4–5. – Електрон. газ. – Режим до-
ступу: http://bit.ly/2fONGj4 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана.
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367. Слотюк, Г. ІІІ Обласний бібліотечний форум «Бібліо-
тека традиційна, бібліотека інноваційна: місце і роль у розвитку 
Вінниччини» : [форум проходив 29 верес. 2015 р. на базі б-ки в 
рамках місячника з відзначення Всеукр. дня б-к «Бібліотека – 
завжди надійно, вірно і з любов’ю»] / Галина Слотюк // Наші 
новини. – [Вінниця, 2015]. – Вип. 13 (28 груд.). – С. 3. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fONGj4 (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. 

2016
368. Зоряна криниця Марії Скрипник : до 60-річчя від дня  

народж. заслуж. артистки України : зб. матеріалів / упо-
ряд. П. І. Цимбалюк ; уклад. бібліогр. Г. М. Авраменко ; 
ред. С. В. Лавренюк. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 252 с. – (Діячі 
культури і мистецтв краю).

369. Кароева (Соломонова), Т. Р. Репертуар подольской 
книги (1608–1923) / Татьяна Кароева (Соломонова) // Проблемы 
создания библиографических репертуаров и ретроспективных сво- 
дных каталогов региональной книги : сб. материалов науч.-практ.  
семинара / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 98–110.

370. Кароєва, Т. Одесити у вінницькому міському житті на 
початку ХХ ст. / Т. Кароєва // Міста і містечка Поділля від доби 
Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 24–
25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2016. – 
С. 486–493 : іл. – (Подільська старовина).

371. Кароєва, Т. Підприємці в забезпеченні україномовно-
го читання в Російській імперії 1881–1916 рр. / Тетяна Кароєва 
// Україна модерна : міжнар. інтелектуал. часоп. – 2016. – Вип. 22 
(2015 р.). – С. 93–115. 

372. Кароєва, Т. Тетяна Кароєва: феномен Вінниці – у со-
ціальному капіталі її населення : [інтерв’ю д-ра іст. наук Т. Каро-
євої] / Тетяна Кароєва ; записав Максим Зотов // Місто. – 2016. – 
31 серп. – С. 6. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2flBvc7 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. 
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373. Кароєва, Т. Р. Бюджет повітового міста як індикатор 
його розвитку : (на прикладі Вінниці 1880–1916 рр.) / Тетяна Ка-
роєва // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбин-
ського. – Вінниця, 2016. – Вип. XXIV. – С. 163–168.

374. Кароєва, Т. Р. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації : 
довідник / Тетяна Кароєва ; Поділ. агенція регіонал. розвитку, Він- 
ниц. іст. т-во. – Вінниця : Віндрук, 2016. – 64 с. : іл. – Бібліогр.

375. Кароєва, Т. Р. Про здатність публічних бібліотек 
Подільської губернії задовольняти читацький попит населен-
ня на початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Бібліотечна справа на 
Поділлі: минуле і сучасність : матеріали наук.-практ. конф., 
21 черв. 2016 р., м. Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Поділь-
ський, 2016. – С. 19–26.

376. Кароєва, Т. Р. Розвиток книжкової культури як чинник 
модернізації суспільства в українських губерніях другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. / Т. Р. Кароєва ; НАН 
України, Ін-т історії України. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2016. – 
36 с. – Бібліогр.: с. 28–33.

377. Кізян, О. Бібліографічний покажчик з художньої шев-
ченкіани : [про покажч. «Шевченко на всі віки: образ Великого 
Кобзаря в художніх і художньо-документальних творах», під-
гот. д-ром пед. наук, проф. О. Куцевол] / Ольга Кізян // Бібл. вісн. – 
2016. – № 4. – С. 43–44.

378. Марчук, Т. Видатний поляк з українського Поділля : 
[про Ігнація Падеревського] / Тетяна Марчук // Вінниц. альб. : 
літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. – Вінниця, 2016. – Вип. 4. – 
С. 52–55.

379. Морозова, Н. Інформація про міста та містечка Він-
ниччини у фонді Вінницької обласної універсальної наукової бі-
бліотеки ім. К. А. Тімірязєва / Н. І. Морозова // Міста і містечка 
Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали 
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наук. конф. 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – 
Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 640 с. : іл. – (Подільська старовина).

380. Морозова, Н. Найголовніше – це потреба читачів : до 
110-ліття створення бібліотеки / Наталія Морозова // Вінниц. аль-
бом : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. – Вінниця, 2016. – Вип. 4. – 
С. 415–419.

381. Морозова, Н. Шановні колеги! : [привітання бібл. пра-
цівників Вінниччини із Всеукр. днем б-к від дир. Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва, президента ГО «Асоціація бібліотек Віннич-
чини» Н. Морозової] / Наталія Морозова // Наші новини. – [Він- 
ниця, 2016]. – Вип. 14 (16 верес.). – С. 1 : кольор. фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fFIYXF (дата звернен-
ня: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

382. Морозова, Н. І. Бібліотеки Вінниччини: цінність та 
надбання територіальних громад області : [про реалізацію про-
ектів, у яких беруть участь б-ки, та про їхню роль у житті тери-
тор. громад обл.] / Наталія Морозова // Наші новини. – [Вінниця, 
2016]. – Вип. 14 (16 верес.). – С. 2–3. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2fFIYXF (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана.

383. Морозова, Н. І. Вінницька обласна універсальна на-
укова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва [Електронний ресурс] / На-
талія Морозова // Українська бібліотечна енциклопедія : сайт. – 
Електрон. текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fadFWi (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 29.02.2016.

384. Морозова, Н. І. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва – бібліотека майбутнього : до 110-річчя відкриття бібліо-
теки (15.02.1907) / Н. І. Морозова // Знамен. і пам’ят. дати Він-
ниччини 2017 р. : хронол. довід. / Упр. культури і мистецтв Він-
ниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: 
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Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2016. – С. 90–99. – (До 110-ї річ-
ниці відкриття Бібліотеки).

385. Морозова, Н. І. Наталія Морозова – жінка, яка звикла 
ламати стереотипи : [інтерв’ю з дир. б-ки Н. Морозовою] / На-
талія Морозова ; записала Марина Карабай // Місто. – 2016. – 
27 лип. – С. 6 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
bit.ly/2fAJK5d (дата звернення: 22.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.07.2016.

386. Морозова, Н. І. Прижиттєві видання творів М. С. Гру-
шевського у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Н. І. Мо-
розова // Барська земля Поділля: європейська спадщина та пер-
спективи розвитку : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 
9–10 верес. 2016 р., м. Бар : до 615-ї річниці першої док. згадки 
про м. Ров, 475-ї річниці з часу надання місту Бар магдебурзько-
го права та 150-річчя від дня народж. М. С. Грушевського / Ін-т 
історії НАН України, Вінниц. обл. рада, Вінниц. ДПУ ім. М. Ко-
цюбинського [та ін.] ; редкол.: М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. – Бар, 
2016. – С. 156–161. – Бібліогр. в кінці ст. 

387. Слотюк, Г. М. Популяризація творчості поета-гумо-
риста А. П. Гарматюка у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
[Електронний ресурс] / Г. М. Слотюк // Конференції ВНТУ : елек-
трон. наук. вид. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://
conferences.vntu.edu.ua/index.php/zpp/H2016/paper/view/1326/913 
(дата звернення: 15.12.16), вільний. – Назва з екрана.

388. Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрям-
ки та перспективи [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Між-
нар. наук.-практ. конф. 25–26 жовт., м. Вінниця / Упр. культури 
і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва, каф. історії і культури України ф-ту історії, етнології і пра-
ва ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Держ. архів Вінниц. обл., КВНЗ 
«Вінниц. акад. неперерв. освіти», Обл. орг. Нац. спілки краєзнав-
ців України, ГО «Асоц. б-к Вінниччини», ГО «Вінниц. іст. т-во». – 
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Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://
www.library.vn.ua/publications/2016/konferentsiya2016.html (дата 
звернення: 17.01.2017), вільний. – Назва з екрана. – 

Зі змісту: 
Морозова, Н. І. Усноісторичні дослідження – важлива 

складова діяльності бібліотеки / Н. І. Морозова. – С. 5–7;
Кристофорова, Т. П. Родинне гніздо Михайла Грушевсько-

го на Поділлі (за результатами усноісторичних досліджень) 
/ Т. П. Кристофорова. – С. 25–27; 

Цимбалюк, П. І. Стукає пам’ять у серце : спогади дітей вій-
ни – мешканок Вінницької області / П. І. Цимбалюк. – С. 125–129; 

Іванчук, О. А. Доля євреїв села Махнівка Козятинського ра-
йону у Другій світовій війні / О. А. Іванчук. – С. 144–145.

389. Цимбалюк, П. Джерельна чистота душі і слова : [від-
гук про зб. прози В. Сторожук «Переклад з ластовиної»] / Поліна 
Цимбалюк // Культура і життя. – 2016. – 22–28 квіт. – С. 12 : фот.

390. Цимбалюк, П. Науково-дослідна робота обласної бі-
бліотеки отримує новий імпульс : [про здобутки і проблеми на-
ук.-дослід. роботи «Тімірязєвки», зокрема її пріоритет. напрямки, 
над якими працює колектив спільно з книгозбірнями обл. та нау-
ковцями міста] / Поліна Цимбалюк // Бібл. форум: історія, теорія 
і практика. – 2016. – № 1. – С. 16–18.

391. Цимбалюк, П. Письменниця, яка перекладає із ласто-
виної : [про В. Сторожук] / Поліна Цимбалюк // Вінниц. газ. – 
2016. – 29 берез. – С. 12 : кольор. фот.

392. Цимбалюк, П. «Тімірязєвка» – у вінок шани Вели-
кому Українцю : [про бібліогр. покажч. «Михайло Грушевський 
і Вінниччина», підгот. фахівцями ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
(уклад. вид. – краєзнавець, заслуж. працівник культури Украї-
ни Г. М. Авраменко, ред. С. В. Лавренюк, відп. за вип. дир., за-
служ. працівник культури України Н. І. Морозова) до 150-річ. 
ювілею М. С. Грушевського] / Поліна Цимбалюк // Вінниччина. – 
2016. – 9 листоп. – С. 8. 
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3. Публікації, інтернет-джерела, відеозаписи              
про Вінницьку ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

2007 
393. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в контек-

сті історії та інноваційному поступі сьогодення : монографія 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; авт. проекту В. Ф. Циганюк ; авт.-уклад.: 
Г. М. Авраменко, Т. В. Герасимова, І. М. Журавлівський [та ін.] ; 
уклад. тексту: М. Г. Спиця, О. І. Кізян, Н. І. Морозова ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2007. – 312 с. – (Віковому ювілею 
Бібліотеки присвячується). – Зі змісту:

[Привітання представників влади]:
Богуцький, Ю. П. Дорогі друзі, читачі та працівники Бі-

бліотеки! : [привітання Міністра культури і туризму України 
колективу та читачам б-ки з нагоди 100-річчя від дня її засну-
вання] / Ю. П. Богуцький. – С. 3;

Домбровський, О. Г. Шановні подоляни! : [привітання го-
лови Вінниц. облдержадмін. і голови облради] / О. Г. Домбров-
ський, Г. М. Заболотний. – С. 4–5;

Левицький, А. І. Шановні ювіляри! : [привітання нач.  
упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін.] / А. І. Левиць-
кий. – С. 6–8.

394. Бакар, О. В подарок бесплатные абонементы : [у рам-
ках акції, приуроч. до 100-річчя обл. книгозбірні, з 1 по 15 лют. за-
пис користувачів до б-ки безкоштов.] / Ольга Бакар // 20 хвилин. – 
2007. – 31 січ. – С. 2.

395. Бакар, О. Вийшла книга про людоїдство : [в обл. кни-
гозбірні відбулася презентація кн. «Голод та голодомор на Поділлі 
в 1920–1940 рр.»] / Ольга Бакар // 20 хвилин. – 2007. – 22 ли-
стоп. – С. 12.

396. Бакар, О. Громадські організації зібралися на ярмарку : 
[на «базарі громадськості», який проходив у ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва, представляли себе молодіж. спільноти, пенс. об-ня, групи 
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сприяння підприємництву та ін.] / Ольга Бакар // 20 хвилин. – 
2007. – 22 груд. – С. 3. 

397. Бібліотека в контексті світової культури, науки, інфор-
мації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [23–25 трав. 2007 р., 
м. Вінниця] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 
2007. – 211 с. –

Зі змісту:
Домбровський, О. Г. [Привітання голови Вінниц. облдерж- 

адмін. колективу б-ки та учасникам конф. з нагоди 100-річчя від 
дня заснування Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / О. Г. Домб-
ровський. – С. 3–6;

Заболотний, Г. М. [Привітання голови Вінниц. облради] 
/ Г. М. Заболотний. – С. 7–8;

Левицький, А. І. [Привітання нач. упр. культури і туризму 
Вінниц. облдержадмін., заслуж. працівника культури України] 
/ А. І. Левицький. – С. 9–10;

Куделя, Г. Д. Регіональна бібліотечна політика і роль ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва у її формуванні та реалізації / Г. Д. Куделя. – 
С. 18–24;

Завальнюк, К. В. Скарбниця духовності : до 100-річчя від 
дня заснування Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / К. В. Заваль-
нюк. – С. 42–46;

Ніколаєць, Ю. О. Суспільно-політичні процеси в УРСР у 
роки хрущовської «відлиги» за матеріалами Вінницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва / Ю. О. Ні-
колаєць. – С. 77–83;

Лосовська, В. П. Виховний потенціал бібліотеки у форму-
ванні цілісної особистості студента : [про співпрацю Вінниц. по-
літехн. технікуму з обл. б-кою] / В. П. Лосовська. – С. 123–126.

398. Бібліотекам – тисячі років, «Тімірязєвці» – 100 : [сто-
рінки історії б-ки] // Независимый курьер. – 2007. – 30 трав. – С. 2.

399. Білий, Ю. Золоті перетини Вінниччини : [в обл. б-ці 
відкрито вист. «Джазові імпровізації» вінниц. коваля-ху-
дож. В. Постернака] / Юрій Білий // Ковал. майстерня. – 2007. – 
№ 1. – С. 86–93 : фот.
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400. Бугай, Ю. Андрухович презентував у Вінниці «Таєм-
ницю» : [презентація кн. укр. письменника Ю. Андруховича від-
булася в чит. залі ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Юлія Бугай // Мо-
лодіж. газ. Вінниччини. – 2007. – 13 черв. – С. 8.

401. Вільчинська, О. Де взяти людей для культури? : [в 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулося засід. колегії упр. культури 
і туризму Вінниц. облдержадмін.] / Ольга Вільчинська // Подо-
лія. – 2007. – 17 берез.

402. Володич, М. Онук Степана Бандери до Вінниці так і 
не доїхав, але це не завадило шанувальникам його діда відсвят-
кувати 98-му річницю від дня його народження : [у б-ці пройшов 
вечір пам’яті С. Бандери] / Максим Володич // Погляд. – 2007. – 
18–24 січ. – С. 3.

403. Вручення нагород : [працівникам культури області, в 
т. ч. вручено Почес. грамоти Кабінету Міністрів України дир. б-ки 
Н. І. Морозовій і бібліотекарю І кат. М. Ю. Карягіній] // Культура і 
життя. – 2007. – 26 верес. – С. 1.

404. Г. Ч. Осіннє рандеву українського слова : [у б-ці про-
йшов літ.-мистец. вечір «Осінні мелодії українського слова»] 
/ Г. Ч. // Вінниччина. – 2007. – 13 листоп. – С. 3.

405. Гедз, А. «Садівник» подався у науку : [відбулося чер-
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11.02.2011. – Канал користувача на YouTube: VITAtvVINN. Теле-
канал ВІТА новини.

661. В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ті-
мірязєва розпочав роботу Клуб молодих підприємців «Твій біз-
нес від А до Я» [Електронний ресурс] / авт. сюжету Марія Бом-
бело // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 3:20 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=JDH3pPwqLvo (дата звернення: 15.01.17), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 02.02.2011. – Ка-
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нал користувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА но-
вини.

662. Вперше на Поділлі перевидана книга Марка Вовч-
ка «Маруся» [Електронний ресурс] : [вид. презентувала Він-
ниц. обл. краєзнав. літ.-мистец. орг. «Велика Рідня» у від. мис-
тецтв Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 3:41 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=p185LIL3maA (дата 
звернення: 15.01.17), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 11.02.2011. – Канал користувача на YouTube: 
VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

663. Видання ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у 2011 році 
// Наші новини. – [Вінниця, 2011]. – Вип. 2 (29 груд.). – С. 7.

664. Виставка Сергія Іжицького в обласній бібліотеці 
ім. К. А. Тімірязєва [Електронний ресурс] / авт. сюжету Оксана 
Святенко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео- 
дані (1 файл: 1:53 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=gFh9r8oQsK4 (дата звернення: 15.01.17), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 5.04.2011. – Канал 
користувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

665. Вільчинська, О. «Дракон», «Риф», «Інопланетянин» 
та інші пластичні композиції з дерева, каменю і металу вперше 
поєднали архітектор С. Горбатий та художник В. Постернак : 
[презентація відбулася у б-ці] / Ольга Вільчинська // Поділ. рад-
ниця. – 2011. – 9 лют. – С. 4.

666. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека 
[Електронний ресурс] : історія б-ки // Творчість і Бібліотека : веб-
сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/2fAu45I 
(дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис за-
снов. на версії, датов.: 14.09.2011.

667. Вінницький науковець видав книгу «Визволення Він-
ниччини від нацистських загарбників» : [Сергій Гальчак презен-
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тував нове вид. у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] [Електрон- 
ний ресурс] / авт. сюжету Олена Бучацька // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:36 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=QIppr8L_k6g (дата 
звернення: 15.01.17), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 22.03.2011. – Канал користувача на YouTube: 
VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

668. Вінницькі податківці перемістились в бібліотеку : [у 
б-ці почав працювати консульт. пункт з роз’яснення податк. ко-
дексу] // Новини Вінниччини. – 2011. – 30 берез. – С. 2.

669. Волошенюк, Г. «Піду до тих, хто пам’ятає, звідки серце 
родом...» : [про твор. вечір В. Остапчук у б-ці] / Ганна Волошенюк 
// Вінниц. газ. – 2011. – 10 черв. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П’ят-
ниця»).

670. Гальчак, С. Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі : 
ХІХ – поч. ХХІ ст. / Сергій Гальчак ; Вінниц. обл. орг. Нац. спіл-
ки краєзнавців України [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 
2011. – 788 с. –

Зі змісту:
Джерельна база та стан опрацювання теми в науковій 

літературі / Сергій Гальчак. – С. 20–134. – Зі змісту: [Проана-
лізовано краєзнав. бібліогр. Вінниц. повоєн. періоду]. – С. 73–75 ; 
[Список краєзнав. бібліогр. вид. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пово-
єн. періоду]. – С. 127–133;

У період утвердження більшовицької влади : [включено ін-
формацію про Гоголівську міську б-ку, нині ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва] / Сергій Гальчак. – С. 238–258;

«Зоряний» злет регіонального дослідництва / Сергій 
Гальчак. – С. 254–261. – Зі змісту: [Про діяльність Кабінету ви-
учування Поділля]. – С. 256–262;

На етапі розбудови української державності : [в кон-
тексті згадується Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, як один із 
центрів краєзнавства на Східному Поділлі] / Сергій Гальчак. – 
С. 354–355;
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В умовах сьогодення : [про краєзнав. діяльність Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Сергій Гальчак. – С. 387–390;

Краєзнавці Східного Поділля / Сергій Гальчак. – С. 423–
755. – Зі змісту: [біогр. довідки про працівників Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва]. –

Авраменко Галина Миколаївна / Сергій Гальчак. – С. 423–424;
Морозова Наталія Іванівна / Сергій Гальчак. – С. 618–619;
Ніколаєць Ольга Григорівна / Сергій Гальчак. – С. 620–621;
Соломонова Тетяна Робертівна / Сергій Гальчак. – С. 698–699;
Циганюк Василь Федорович / Сергій Гальчак. – С. 733–734;
Цимбалюк Павліна Іванівна / Сергій Гальчак. – С. 734–735;
Шлеймович Марина Семенівна / Сергій Гальчак. – С. 745–746;
Шпильова Людмила Мстиславівна / Сергій Гальчак. – С. 746.

671. Гасюк, В. Святитель і лікар : [про презентацію в ОУНБ 
кн. вист. «Хресний шлях святителя Луки», присвяч. Дню пам’я-
ті православ. святого, вченого, хірурга Л. Войно-Ясенецького] 
/ Віра Гасюк // Вінниччина. – 2011. – 28 верес. – С. 7. 

672. Головащенко, О. Анатолій Загрійчук: «Поезія – моє 
найдорожче золото» : [про презентацію у б-ці кн. вінниц. поета 
А. Загрійчука «Золото Покрови»] / Олеся Головащенко // Він-
ниц. газ. – 2011. – 23 груд. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

673. Головащенко, О. Журавка з подільського жита : [про 
твор. вечір поетеси Г. Чубач в обл. книгозбірні] / Олеся Голова-
щенко // Вінниц. газ. – 2011. – 22 берез. – С. 8.

674. Головащенко, О. «Кольорові думки» Сергія Іжицько-
го : [у б-ці відбулася перша персон. вист. С. Іжицького] / Олеся 
Головащенко // Вінниц. газ. – 2011. – 8 квіт. – С. 10.

675. Головащенко, О. Народної ниви жниця : [у б-ці від-
булася презентація кн. Г. Волошенюк «Народної ниви жниця На-
стя Присяжнюк»] / Олеся Головащенко // Вінниц. газ. – 2011. – 
1 лют. – С. 7.

676. Гуменюк, А. Вінничанам подарували книгу з бібліо-
теки Ярослава Мудрого : [ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва подарува-
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ли друк. вид. однієї з найдавніших укр. кн. «Реймське Євангеліє 
Анни Ярославівни»] / Анна Гуменюк // 20 хвилин. – 2011. – 16–
17 берез. – С. 18.

677. День взаємної професійної інформації [Електронний 
ресурс] : [участь бібліотекарів Бар. р-ну у Дні взаємної професій-
ної інформації у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:43 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=bGu7yrz2fr0 
(дата звернення: 17.01.17), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 11.10.2011. – Канал користувача на 
YouTube: barlib1.

678. Дідик, В. Будівельник? Вчитель? Міліціонер? Ми-
тець! : [про відкриття у б-ці персон. вист. живопису П. Слободя-
нюка та його доньки В. Красовської] / В. Дідик // Вінниц. газ. – 
2011. – 19 серп. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

679. Дмитренко, Ж. Не книгозбірня – знань величний 
храм : [вірш, присвяч. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Жан-
на Дмитренко // Носовецька левада : поезії / Жанна Дмитренко. – 
Вінниця, 2011. – С. 45.

680. [До Всеукр. дня б-к у Вінниці відбувся загально-
обл. форум бібліотекарів] [Електронний ресурс] // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 0:40 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=x3oWN3sJrv
M&feature=related (дата звернення: 17.01.17), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 30.09.2011. – Канал ко-
ристувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

681. «Доля і світла пам’ять» : [за такою назвою у б-ці від-
булися Стусів. читання] // Освіта Вінниччини. – 2011. – 20 січ. – 
С. 2.

682. Дорош, М. Небосхил дум та живе божество Ференца 
Ліста : [з нагоди 200-річчя від дня народж. Ф. Ліста у б-ці відбу-
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лася презентація кн. М. Дороша «Ференц Ліст і Кароліна Вітген-
штейн: драма великого кохання»] / Микола Дорош // Вінничан-
ка. – 2011. – № 11. – С. 20–21.

683. Єрофєєва, С. Шевченковий дуб на Вінниччині вже 
зазеленів : гніван. молоді дослідники-краєзнавці презентували 
Вінниччині результати своєї експедиції в обл. наук. б-ці ім. Тімі-
рязєва / Світлана Єрофєєва // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2011. – 
8 черв. – С. 2.

684. Зберегти спадщину Богдана Хмельницького : [за та-
кою темою відбувся круглий стіл у б-ці] // Независимый курьер. – 
2011. – 2 лют. – С. 4.

685. [«Історія України-Руси» у поштових марках та конвер-
тах] [Електронний ресурс] : [сюжет у новинах «День за днем» те-
леканалу «ВІТА» про презентацію вист. у фойє б-ки] // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 0:43 хв.). – 
Режим доступу: http://bit.ly/2i9ariD (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
16.12.2011. – Канал користувача на YouTube: VITAtvVINN. Теле-
канал ВІТА новини.

686. Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка 
краєзнавчого руху на Вінниччині (1924–1930) : бібліогр. по-
кажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. М. Коцюбинського ; уклад.: Г. М. Авраменко, Т. Р. Соломоно-
ва ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : 
Балюк І. Б., 2011. – 112 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://www.library.vn.ua/publications /2011/Cabinet.html (дата звер-
нення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана. –

Зі змісту: 
Гальчак, С. Зародження бібліотечного краєзнавства у 

Східному Поділлі : [включено інформ. про Гоголівську б-ку] / Сер-
гій Гальчак. – С. 8–23;

Кокус, В. В. Кабінет виучування Поділля – центр природни-
чих досліджень регіону у 20-х рр. ХХ ст. / В. В. Кокус. – С. 38–52. 
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687. Каменюк, М. Достойний рейтинг популярності : [про 
видання б-кою бібліогр. покажч. («Родом з країни – землі коза-
ків» та «Леонід Пастушенко – прозаїк, публіцист, журналіст») з 
нагоди 75-річчя від дня народж. вінниц. письменників М. Рябого 
і Л. Пастушенка] / Михайло Каменюк // Літ. Україна. – 2011. – 
22 груд. – С. 12.

688. Каменюк, М. [Спогади авт. про свою юність, зокре-
ма про Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, читачем якої він є з 
1966 р.] / Михайло Каменюк // Анкета для Господа Бога : (про час 
і про себе – пером публіциста) / Михайло Каменюк. – Вінниця, 
2011. – С. 58–59 : фот.

689. [Книжкова вист. «Християнство як надбання куль-
тури» до дня Хрещення Київської Русі відкрилась в ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] [Електронний ресурс] // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 0:50 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=ZmeySY8w4iE (дата 
звернення: 15.01.17), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 27.07.2011. – Канал користувача на YouTube: 
VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

690. Книжкова виставка [Електронний ресурс] : [14 ве-
рес. 2011 р. у фойє ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася пре-
зентація кн. вист. «Митець світової літератури», присвяч. 147-й 
річниці від дня народж. письменника М. Коцюбинського. Сюжет 
на телеканалі ВІТА] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 1:10 хв.). – Режим доступу: http://bit.
ly/2hR7Uf7 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.09.2011. – Канал користу-
вача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

691. Ковальський, Р. «Злодійський» вірш Ганни Чубач роз-
веселив земляків : [в обл. книгозбірні відбувся твор. вечір відомої 
поетеси-землячки Г. Чубач] / Роман Ковальський // Поділ. радни-
ця. – 2011. – 6 квіт. – С. 3.

692. Кондратьєва, Т. Найцінніші вінницькі марки можуть 
коштувати до 100 євро. Вінницька дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
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організувала виставку листівок і конвертів : [у фойє б-ки] / Тетяна 
Кондратьєва // 33-й канал. – 2011. – 5 жовт. – С. 12.

693. Кантоністова, А. У переносній бібліотеці є безкош-
товний інтернет : [про акцію «Бібліотека виходить у місто»] / Арі-
на Кантоністова // Газ. по-українськи. – 2011. – 1 лип. – С. 13.

694. Котов, В. Бабин Яр застерігає : [у б-ці відбувся кру-
глий стіл, присвяч. пам’яті жертв нацизму] / Володимир Котов 
// Вінниц. газ. – 2011. – 1 лип. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П’ятни-
ця»).

695. Котов, В. Ми – зорі одного неба : [до Міжнар. дня 
рід. мови у б-ці відбулося літ.-мистец. свято] / Володимир Котов 
// Вінниц. газ. – 2011. – 22 лют. – С. 4.

696. Котов, В. У Вінниці є копія Євангелія, на якому 
складали присягу французькі королі : [у б-ці презентували 
унік. вид. «Реймське Євангеліє Анни Ярославівни»] / Володимир 
Котов // Вінниц. газ. – 2011. – 22 берез. – С. 8.

697. Краєзнавство: історичний досвід та перспекти-
ви розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–
15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; відп. за 
вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 127 с. –

Зі змісту:
Спірідонова Л. М. Шановні краяни та гості нашого мі-

ста! : [звернення заст. голови Вінниц. облдержадмін. до учасни-
ків конф.]. – С. 3;

Скрипник М. В. Шановні колеги, гості, усі присутні! : 
[звернення нач. упр. культури і туризму Вінниц. облдержад-
мін.]. – С. 4;

Куделя Г. Д. Краєзнавча діяльність: бібліотечний вимір : 
[зокрема, про краєзнав. роботу обл. б-ки]. – С. 6–7.

698. Краєзнавчий клуб у головній бібліотеці області : 
[«Дослідник краю» розпочав свою роботу при від. краєзнавства] 
// Вінниц. газ. – 2011. – 5 квіт. – С. 1.
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699. Кривоніс, О. Всесвітній День Полонії у Вінниці : [про 
відкриття у б-ці вист., присвяч. видат. пол. композитору та гро-
мад. діячу І. Я. Падеревському] / Олег Кривоніс // Вінниччина. – 
2011. – 11 трав. – С. 2.

700. Куделя, Г. Дорогі мої бібліотекарі Вінниччини! : [при-
вітання заст. нач. упр. культури і туризму Вінниц. ОДА з нагоди 
Всеукр. дня б-к] / Галина Куделя // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 
(30 верес.). – С. 2.

701. Куц, І. «Вікно в Америку» відчиняється безкоштовно : 
[про Інформ.-ресурс. центр, який діє при б-ці] / Інга Куц // RIA. – 
2011. – 23 берез. – С. 28 : кольор. фот.

702. Левадный, О. Открылась фотовыставка по стихам 
Иосифа Бродского : [присвяч. проекту «Горби» у від. мистецтв 
ОУНБ] / Олег Левадный // 20 хвилин. – 2011. – 14–15 груд. – С. 18.

703. Лефтер, С. У бібліотеці Тімірязєва усіх реєструють 
на «халяву» : [про акцію «Бібліотека виходить у місто»] / Сергій 
Лефтер // 20 хвилин. – 2011. – 15–16 лип. – С. 2.

704. Мамай, В. ЕкоПресЦентр про бездіяльність комуналь-
них служб : [у б-ці відбувся круглий стіл на тему «Світ в твоїх 
руках»] / Вікторія Мамай // Свобода слова. – 2011. – 1 черв. – С. 3.

705. Маю право [Електронний ресурс] : [в рамках тиж-
ня права у від. літ. та інформації з питань економіки і права Ві-
нниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва організовано низку заходів для 
підвищення правової культури вінничан] // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 15:06 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=ilnSpHSVZSs (дата 
звернення: 15.01.17), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 13.01.2011. – Канал користувача на YouTube: Olha 
Stojalnikova.

706. Молодь Вінниччини дискутувала про Європейські 
цінності [Електронний ресурс] : [до Дня Європи 20 трав. у 
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Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся театралізов. дис-
пут. Старшокласники та студенти міста переглянули виставу 
«Варшавський набат», мініатюру «Безсмертя Пирогова» та мо-
новиставу «Суфлер»] / авт. сюжету Марія Супрун // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:08 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=jL_gIlAnWYI 
(дата звернення: 15.01.17), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 24.05.2011. – Канал користувача на 
YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

707. Мороз, О. «Народе мій! До тебе я ще верну...» : [в ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва відбулися Стусів. читання] / Оксана Мороз //  Він-
ниц. газ. – 2011. – 21 січ. – С. 16. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

708. Мороз, О. «Полинові шляхи вінничанок» : [про пре-
зентацію у б-ці вищезгад. кн. М. Ястремського, М. Лаціса, В. Со-
кола] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 16 груд. – С. 2. – 
(Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

709. Мороз, О. В обласній бібліотеці – частинка Польщі : 
[про створення у б-ці центру пол. кн. та інформації] / Оксана Мороз 
// Вінниц. газ. – 2011. – 7 жовт. – С. 9. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

710. Мороз, О. Велика рідня талантів : [про засід. Він-
ниц. обл. краєзнав. літ.-мистец. орг. «Велика рідня» у б-ці] 
/ Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 18 лют. – С. 16. – 
(Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

711. Мороз, О. День культури об’єднує вінничан : [у б-ці 
з ініціативи Вінниц. культур.-просвітниц. т-ва ім. Реріхів від-
бувся святк. концерт для студент. молоді] / Оксана Мороз // Він-
ниц. газ. – 2011. – 13 трав. – С. 10. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

712. Мороз, О. Життя в окупації: білі плями : [у б-ці від-
булася презентація кн. С. Гальчака та В. Васильєва «Визволення 
Вінниччини від нацистських загарбників» та «Жизнь в оккупа-
ции. Винницкая область. 1941–1944 гг.»] / Оксана Мороз // Він-
ниц. газ. – 2011. – 25 берез. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).
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713. Мороз, О. Свято культури та духовності : [у б-ці відбу-
лися VII наук.-освіт. Поділ. Кирило-Мефодіїв. читання] / Оксана 
Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 31 трав. – С. 12.

714. Мороз, О. Християнство як надбання культури : [у холі 
б-ки відбулася презентація кн. вист., присвяч. річниці хрещення 
Київської Русі] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2011. – 29 лип. – 
С. 1. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

715. Народний аматорський ансамбль ВАТ Маяк [Елек-
тронний ресурс] : [13 січ. 2011 р. колектив та користувачі ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва приймали вітання з новоріч.-різдвян. свята-
ми від нар. аматор. ансамблю ВАТ «Маяк»] // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 3:05 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=pLqr72qvMNQ (дата 
звернення: 15.01.17), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 13.01.2011. – Канал користувача на YouTube: Olha 
Stojalnikova.

716. Наталію Морозову нагородили «Кришталевою виш-
нею» : [літ.-мистец. премію дир. б-ки отримала за актив. культур-
но-просвітниц. роботу] // Вінничанка. – 2011. – № 3. – С. 3.

717. Новосад, К. «Донорська кров – це врятоване життя 
хворого» : [у б-ці відбувся круглий стіл, присвяч. питанням до-
норства] / Катерина Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 15 черв. – 
С. 4.

718. Новосад, К. «Мова моя українська, мова моя мате-
ринська» : [в обл. книгозбірні пройшов літ.-мистец. вечір до Дня 
укр. писемності та мови] / Катерина Новосад // Вінниц. газ. – 
2011. – 15 листоп. – С. 7.

719. Новосад, К. «Непокоренные» розповідають правду 
про війну : [про презентацію в обл. наук. б-ці док. повісті І. Бон-
дарчука «Непокоренные»] / Катерина Новосад // Вінниц. газ. – 
2011. – 11 жовт. – С. 3.
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720. Новосад, К. Отець Віталій Голоскевич: «Сім’я – це ве-
лика і наполеглива праця» : [у рамках Міжнар. дня сім’ї у б-ці від-
бувся День інформації «Сім’я у правовому полі»] / Катерина Ново-
сад // Вінниц. газ. – 2011. – 20 трав. – С. 8. – (Спец. вип. газ. «П’ят-
ниця»).

721. Новосад, К. Репортаж із Нової Землі : [в ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація кн. А. Гончара «Служ-
ба на Новой Земле»] / Катерина Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 
15 листоп. – С. 8.

722. Новосад, К. Святитель Лука – лікар душі й тіла : [у б-ці 
відкрилася вист. «Хресний шлях святителя Луки», присвяч. Дню 
пам’яті православ. святого, вченого, хірурга Л. Войно-Ясенець-
кого] / Катерина Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 27 верес. – С. 4.

723. Новосад, К. У Вінниці відзначили 190-ту річни-
цю від дня народження Миколи Некрасова : [в «Тімірязєвці» 
відбувся захід на тему «Я ліру присвятив народові своєму»] 
/ Катерина Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 16 груд. – С. 10. – 
(Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

724. Новосад, К. Українські школярі навчаються за під-
ручником вінницьких авторів : [у б-ці відбулася презентація під-
руч. «Історія України. 11 клас» С. Дровозюка, О. Струкевича та 
І. Романюка] / Катерина Новосад // Вінниц. газ. – 2011. – 25 ли-
стоп. – C. 1. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

725. Оригінальні композиції з природного матеріалу пред-
ставлені в філії обласної бібліотеки ім. Тімірязєва [Електронний 
ресурс] : [їх автори – вінничани: архітектор Сергій Горбатий та ху-
дож. В’ячеслав Постернак] / авт. сюжету Ірина Дідух // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:10 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=2S-6s8Y_
OVE (дата звернення: 15.01.17), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 14.01.2011. – Канал користувача на 
YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.
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726. Персональну виставку картин презентував вінниць-
кий художник Валерій Гончаренко [Електронний ресурс] : [у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] : сюжет / авт. сюжету Олена Бу-
чацька // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 1:32 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=H--nz-QPlnA (дата звернення: 15.01.17), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.03.2011. – Канал 
користувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

727. Перший на Поділлі краєзнавчий бібліографічний по-
кажчик : [у б-ці відбулася презентація бібліогр. покажч. «Кабінет 
виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Він-
ниччині»] // Вінниц. газ. – 2011. – 27 верес. – С. 5.

728. Перший форум бібліотекарів Вінниччини : [про участь 
б-ки в обл. бібл. форумі «Бібліотеки Вінниччини: новий образ в 
новому столітті», присвяч. Всеукр. дню б-к] // Наші новини. – 
2011. – Вип. 2 (29 груд.). – С. 2.

729. «Подільський сміхотворець» побачив світ : [з наго-
ди 75-річчя від дня народж. поета-гумориста А. П. Гарматюка у 
б-ці пройшла презентація бібліогр. покажч.] // Свобода слова. – 
2011. – 26 січ. – С. 18.

730. Подільські Кирило-Мефодіївські читання [Електро-
нний ресурс] : [відбулися у стінах Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 1:14 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=hXhRtfj97Rg (дата звернення: 15.01.17), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.05.2011. – Канал 
користувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

731. Презентовано нові книги визволення Вінниччи-
ни від нацистських загарбників : [у б-ці відбулася презентація 
кн. С. Гальчака та В. Васильєва «Визволення Вінниччини від 
нацистських загарбників» і «Жизнь в оккупации. Винницкая об-
ласть. 1941–1944 гг.»] // Новини Вінниччини. – 2011. – 23 берез. – 
С. 2.
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732. Присяжнюк, В. Виставка марок триватиме мі-
сяць [Електронний ресурс] : [15 груд. у фойє Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва відбулось урочисте відкриття вист. «Історія 
України – Руси» – пошт. марок, листівок і конвертів з колекції 
голови Тульчин. район. орг. обл. т-ва Асоц. філателістів України 
В. Пащука] / Володимир Присяжнюк // Свобода слова в Украї-
ні : [веб-сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fdTzXp (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 16.12.2011.

733. [Про акцію «Бібліотека виходить в місто» у новинах 
«День за днем» телеканалу ВІТА] [Електронний ресурс] / авт. сю-
жету Ольга Сольвар // NoFolloW : кат. сайтів. – Вінниця, 2005–
2016. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:03 хв.). – Режим доступу: 
http://bit.ly/2fqX6p7 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.07.2011. – Канал ко-
ристувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

734. [Про творчість Наталі Говорухіної, мисткині із Сум, 
фотовист. якої «Світло, яке вислизає» відкрилася у філ. Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] [Електронний ресурс] / авт. сю-
жету Марія Супрун // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 1:21 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=WqaIS00wyyk (дата звернення: 15.01.17), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
06.07.2011. – Канал користувача на YouTube: VITAtvVINN. Теле-
канал ВІТА новини.

735. Проект у дії : [у лип. 2010 р. в рамках реалізації про-
екту програми «Бібліоміст» у співпраці з громад. орг. «Асоціація 
бібліотек Вінниччини» на базі б-ки розпочав свою роботу регі-
он. тренінг. центр] // Наші новини. – 2011. – Вип. 1 (30 верес.). – 
С. 3.

736. Профессор Винницкого кооперативного института 
Иван Бондарчук презентовал собственную книгу [Електронний 
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ресурс] : [сюжет у новинах «День за днем» телеканалу ВІТА про 
презентацію кн. в обл. б-ці] / авт. сюжету Марія Бомбело // Моя 
Вінниця : сайт. – Вінниця, 2006–2016. – Електрон. відеодані (1 
файл: 2:56 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2evI902 (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на вер-
сії, датов.: 06.10.11. 

737. Римаренко, Н. Мрії про мистецьку галерею здійсни-
лися : [у від. мистецтв відкрилася вист. картин Петра Слободя-
нюка та його доньки Вікторії] / Н. Римаренко // Літин. новини. – 
2011. – 12 серп. – С. 1.

738. Савлук, Л. Диво калинове : [про презентацію кн. «На-
родної ниви жниця Настя Присяжнюк» Г. Волошенюк] / Л. Сав-
лук // Колос. – 2011. – 11 лют. – С. 2.

739. Сегеда, Ю. «В життя іду, неначе в пісню» : [про пре-
зентацію бібліогр. покажч., присвяч. 70-річчю від дня народж. по-
етеси Г. Чубач] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 25 берез. – 
С. 8 : кольор. фот.

740. Сегеда, Ю. «Мова моя материнська...» : літ.-мис-
тец. свято для молоді з нагоди Дня укр. писемності та мови від-
булося у залі обл. наук. б-ки ім. К. А. Тімірязєва / Юрій Сегеда 
// Вінниччина. – 2011. – 11 листоп. – С. 9.

741. Сегеда, Ю. Орден Святого Володимира вручили Ві-
кторові Тимчуку : за працю над кн. про репрес. церков. діячів та з 
нагоди 75-річ. ювілею : [в ОУНБ відбувся його твор. вечір] / Юрій 
Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 9 листоп. – С. 11.

742. Сегеда, Ю. Півтисячі видань про Польщу : на папе-
рах та електрон. носіях передавав обл. наук. б-ці ім. Тімірязєва 
Ген. консул Респ. Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек / Юрій 
Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 12 жовт. – С. 11.

743. Сегеда, Ю. «Посилаю вам Янгола Сміху!» : нову 
кн. презентувала читачам у день свого народж. знана поетеса й 
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гумористка Валентина Козак у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 8 лип. – С. 15.

744. Сегеда, Ю. Рідкісні конверти і листівки експонуються 
у фойє обласної наукової бібліотеки імені Тімірязєва / Юрій Сеге-
да // Вінниччина. – 2011. – 30 верес. – С. 10.

745. Сегеда, Ю. «Читаймо Забаштанського і будемо сильні-
шими» : [у б-ці відбулася презентація бібліогр. покажч. до 70-річ-
чя від дня народж. поета-земляка] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 
2011. – 2 берез. – С. 10.

746. Сегеда, Ю. Шістнадцята книга полковника Гончара 
вийшла друком до 50-річчя його творчої журналістської діяльно-
сті : [про презентацію кн. «Коріння, або Ми – діти України», яка 
відбулася у б-ці] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2011. – 1 черв. – 
С. 11.

747. Стусівські читання [Електронний ресурс] : [відбулися 
у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Марія Бом-
бело // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 3:22 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=A4jxQ5jTvjY (дата звернення: 15.01.17), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.01.2011. – Канал 
користувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

748. Стусівські читання «Доля і світла пам’ять» : [відбули-
ся у б-ці] // Новини Вінниччини. – 2011. – 19 січ. – С. 2.

749. «Стусове коло» презентували у Вінниці : [у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулися традиц. Стусів. читан-
ня] // Свобода слова. – 2011. – 26 січ. – С. 18.

750. Тимчук, В. Вісімнадцята сповідь Анатолія Гончара : 
[у книгозбірні відзначили 70-річчя від дня народж. заслуж. жур-
наліста України А. Гончара] / Віктор Тимчук // Вінниц. газ. – 
2011. – 20 груд. – С. 4.
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751. Ткач, С. Безкоштовно навчать польської мови : [у 
обл. б-ці] / Сергій Ткач // 20 хвилин. – 2011. – 5–6 жовт. – С. 18.

752. Ткач, С. В Виннице молодой поэт Ес Соя собрал по-
лный зал поклонниц : [у б-ці відбулася зустріч з поетом-авангар-
дистом] / Сергій Ткач // 20 хвилин. – 2011. – 30 листоп. – 1 груд. – 
С. 18.

753. Ткач, С. Іван Бондарчук розцілував вінничанку на 
презентації книги: [у б-ці відбулася презентація кн. І. Бондарчу-
ка «Непокоренные»] / Сергій Ткач // 20 хвилин. – 2011. – 12–
13 жовт. – С. 14.

754. У Вінниці вшанували Ганну Чубач : [в обл. б-ці відбув-
ся ювіл. вечір нашої землячки-поетеси] // Вінничанка. – 2011. – 
№ 4. – С. 3.

755. У Вінниці презентували бібліографічний покаж-
чик «Подільський сміхотворець» [Електронний ресурс] : [у 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва з нагоди 75-річчя від дня 
народж. поета-гумориста Анатолія Гарматюка] // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 0:50 
хв.). – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/includes/Library_
video_arxiv (дата звернення: 15.01.17), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 21.01.2011. – Канал користу-
вача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

756. У Вінниці презентували книгу про видатну поділь-
ську фольклористку Настю Присяжнюк [Електронний ресурс] : 
[у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Вадим По-
татуєв // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 2:50 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=LzAyEeoDuXc (дата звернення: 15.01.17), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.01.2011. – Канал 
користувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

757. У Вінниці презентували унікальне видання Єван-
геліє [Електронний ресурс] : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
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зєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 2:18 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=fCvWVTwWkYA (дата звернення: 15.01.17), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.03.2011. – Ка-
нал користувача на YouTube: Телеканал Эверест.

758. У Вінницькій обласній бібліотеці ім. Тімірязєва 
пройшов день газети «Історія України» [Електронний ресурс] : 
[під час заходу голов. ред. та авт. всеукр. тижневика зустрілися 
із вчителями історії та права Вінниччини] // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 0:37 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=osCnAxNw5PA (дата 
звернення: 15.01.17), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 03.03.2011. – Канал користувача на YouTube: 
VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

759. У дружньому колі «Великої рідні» : [Вінниц. обл. крає-
знав. літ.-мистец. громад. орг. спільно з б-кою створили літ.-мис-
тец. клуб «Птах душі»] // Вінничанка. – 2011. – № 3. – С. 8.

760. Ф. М. Достоевский и Подолье : [у б-ці пройшов 
ювіл. вечір до 190-річчя від дня народж. рос. письменника] // Не-
зависимый курьер. – 2011. – 14 груд. – С. 3 : фот.

761. Черкаська, Л. День газети «Історія України» у Він- 
ницькій області : [на базі б-ки відбувся семінар на тему «Шкільна 
історія в умовах модернізації системи освіти»] / Людмила Чер-
каська // Історія України. – 2011. – Трав. (№ 19). – С. 9–10. 

762. Шевченківські дні у Вінниці [Електронний ре-
сурс] : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва впродовж дня, 10 
березня, демонстрували кіно про життя і творчість Т. Г. Шевчен-
ка. Кінострічки взяті з фонду б-ки] / авт. сюжету Оксана Свя-
тенко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 2:46 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=IExub3lTKqo (дата звернення: 15.01.17), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 11.03.2011. – Канал 
користувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.
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763. Шевчук, Ф. «Бібліоміст» проліг до Чечельника : [на 
презентації проекту була присутня дир. б-ки Н. Морозова] / Федір 
Шевчук // Вінниччина. – 2011. – 15 квіт. – С. 10.

764. Шилін, Ю. О. Екслібрис Н. Г. Захаревича-Заха-
ревського : [його виявлено у фонді від. рідкіс. і цін. вид. «Ті-
мірязєвки»] / Юрій Шилін // Подільський книжник : альманах 
/ уклад. Т. Р. Соломонова ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 
2011. – Вип. 3 (2010 р.). – С. 81–84.

765. Шуткевич, О. Доказ любові до рідного краю : [у б-ці 
відбулася презентація монографії С. Гальчака «Розвиток крає- 
знавства у Східному Поділлі: XIX – поч. XXI ст.»] / Олеся Шут-
кевич // Вінниц. газ. – 2011. – 18 жовт. – С. 5.

2012
766. Акція вшанування Шевченка [Електронний ресурс] : 

[під назвою «Кобзарю, знаєш, нелегка дорога»..., присвяч. 198-й річ-
ниці від дня народж. поета, відбулася у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеода-
ні (1 файл: 1:23 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=P4peCvBozWE (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 09.03.2012. – Ка-
нал користувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА но-
вини.

767. Балюк, О. Подвійну реальність відкриває Ярослав 
Наскрипняк : [у б-ці представл. вист. фоторобіт молодого він-
ниц. фот. Я. Наскрипняка] / Оксана Балюк // Молодіж. газ. Він-
ниччини. – 2012. – 15 серп. – С. 5.

768. Барський, М. Вінниччина – друга в Україні за рівнем 
книговидавництва : [у б-ці відбулася презентація кн. вист. «Він- 
ниччина ювілейна», присвяч. 80-річчю від дня створення Він-
ниц. обл.] / Михайло Барський // Вінниц. газ. – 2012. – 6 берез. – 
С. 6.
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769. Барський, М. Уроки Нюрнберга : [у б-ці відбулося за-
сід. круглого столу на честь 67-ї річниці поч. Нюрнберз. процесу] 
/ Михайло Барський // Вінниц. газ. – 2012. – 27 листоп. – С. 5.

770. Барський, М. Як живеться ровесникам Незалежнос-
ті? : [у б-ці відбулася презентація брошури в рамках проекту 
«Моя незалежність: 20-річні про права людини в 20-річній Укра-
їні»] / Михайло Барський // Вінниц. газ. – 2012. – 1 черв. – С. 6.

771. Басенко, А. Хобі, що дарує духовні сили : [у від. літ. й 
інформації з питань мистецтв відкрито персон. вист. вишиваль-
ниці І. Ліпської] / Антоніна Басенко // Вінниччина. – 2012. – 
26 жовт. – С. 8 : кольор. фот.

772. Безуглий, Ю. Краєзнавчий досвід «Тімірязєвки» по-
ширюється Україною : [про ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль 
краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку 
регіону»] / Юрій Безуглий // Вінниц. газ. – 2012. – 16 жовт. – С. 8.

773. Безуглий, Ю. «Полинові шляхи вінничанок» : [пре-
зентація другої кн. М. Ястремського «Полинові шляхи віннича-
нок. Спогади бранок Чорнобиля» відбулася у б-ці] / Юрій Безу-
глий // Вінниц. газ. – 2012. – 18 груд. – С. 3.

 
774. Бережной, В. Миллиардер Билл Гейтс оборудует ещё 

22 библиотеки Винничины комп’ютерами : [за словами дир. б-ки 
Н. Морозової, в цьому році відбірк. конкурс проекту «Бібліоміст» 
пройшли 22 б-ки обл.] / Виктор Бережной // Вінниц. реалії. – 
2012. – 15 лют. – С. 9.

775. Бережной, В. Посол США Джон Теффт проверил, как 
в Виннице используются американские деньги : [посол відвідав 
Інформ.-ресурс. центр «Вікно в Америку» при б-ці] / Виктор Бе-
режной // Вінниц. реалії. – 2012. – 11 квіт. – С. 7.

776. Бібліотечна революція в Буші [Електронний ресурс] : 
[Всеукр. Літня шк. адвокації молодих бібліотекарів в с. Буша 
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Ямпіл. р-ну 6–11 серп. 2012 р., в якій взяли участь фахівці Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Він- 
ниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 7:35 хв.). – Режим досту-
пу: https://www.YouTube.com/watch?v=JfP8F_wTR38 (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 12.08.2012. – Канал користувача на YouTube: 
CreativityLibrary.

777. «Весняний човен» [Електронний ресурс] : [сюжет про 
відкриття вист. «Весняний човен» у від. мистецтв Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 3:03 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=4BeDn-L-GSA (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
16.03.2012. – Канал користувача на YouTube: Телеканал Эверест.

778. Вечір пам’яті [Електронний ресурс] : [про вечір пам’я-
ті канд. мед. наук, літературознавця Галини Смолякової, який від-
бувся у від. мистецтв Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сю-
жету Вадим Потатуєв // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 1:57 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=00ZZ5_Fo-a0 (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
26.02.2012. – Канал користувача на YouTube: VITAtvVINN. Теле-
канал ВІТА новини.

779. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва [Електронний 
ресурс] : [відеоролик-екскурсія по «Тімірязєвці»] // YouTube : 
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[у «Тімірязєвці» відбудеться вечір пам’яті, присвяч. 75-річчю від 
дня народж. Героя України В. Чорновола] // Новини Вінниччи-
ни. – 2012. – 19 груд. – С. 1.

860. У Вінниці згадують про Михайла Стельмаха : [у б-ці 
відбудеться літ.-мистец. вечір, присвяч. 100-річчю від дня на-
родж. письменника-земляка М. Стельмаха] // Новини Вінниччи-
ни. – 2012. – 23 трав. – С. 1.

861. У нашій бібліотеці... [Електронний ресурс] : [у Він-
ниц. обл. тренінг. центрі бібліотекарі вчаться монтувати ві-
део] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 0:55 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=yRllLkw4h-A (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 8.06.2012. – Канал 
користувача на YouTube: Людмила Патерок.

862. У пам’яті колег... : [А. Левицький, Г. Куделя, А. Подо-
линний, Н. Гудімова, В. Дубовий, Т. Мрищук, Л. Драганюк, Л. Ки-
рилюк, В. Липко, В. Нагірняк, З. Попова] // Відданий бібліотечній 
справі : до 75-річчя від дня народж. А. Й. Лучка – бібліотекознав-
ця, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, заслуж. пра-
цівника культури України (13.12.1937–03.02.2009) : зб. матеріалів 
/ Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. П. І. Цимбалюк ; вступ. ст. Н. І. Мо-
розової ; уклад. бібліогр. Г. М. Авраменко ; ред.: О. Г. Поліщук, 
М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2012. – С. 17–
48. – (Діячі культури і мистецтв краю). – Електрон. версія. – Ре-
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жим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2012/Luchko.
html (дата звернення: 18.05.2016), вільний. – Назва з екрана.

863. Усе літо біля бібліотеки – безкоштовний інтернет : [про 
акцію «Бібліотека виходить у місто»] // Независимый курьер. – 
2012. – 6 черв. – С. 3.

864. Флешмоб «Вінниця читає» [Електронний ресурс] : 
[відеоролик обл. б-ки, яка 26 верес. з метою популяризації сво-
го фонду організувала ходу з кн. по вул. Соборній] // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 3:09 хв.). – 
Режим доступу: http://bit.ly/2hBSeOA (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
26.09.2012. – Канал користувача на YouTube: Вінницька ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва ; Моя Вінниця : сайт. – Вінниця, 2006–2016. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 3:09 хв.). – Режим доступу: http://bit.
ly/2eQ7ncD (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.09.2012.

865. Шевчук, Ф. Книгу написала донька партизана : у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація кн. Майї 
Пірогової «Невловимий Саша Жалов», приуроч. до 100-річчя від 
дня народж. партизана-героя, батька авт. М. С. Корнійчука / Фе-
дір Шевчук // Вінниччина. – 2012. – 16 трав. – С. 10.

866. Шуткевич, О. «Без мови рідної, юначе, й народу рід-
ного нема...» : [у б-ці пройшло літ.-мистец. свято «Мова наша – 
серце наше»] / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2012. – 2 берез. – 
С. 3. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

867. Шуткевич, О. Йосип Сліпий терпів, вірив і служив 
народу : [у книгозбірні відбувся вечір пам’яті патріарха Йосипа 
Сліпого «Князь Церкви, мученик, державник» за участю Архі-
єпископа Любомира Гузара] / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 
2012. – 21 верес. – С. 8.

 
868. Шуткевич, О. Куди летять наші гуси-лебеді? : [про 

літ.-мистец. свято «Син подільської землі, співець її краси і сла-
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ви» з нагоди 100-річчя від дня народж. М. Стельмаха, яке відбуло-
ся у б-ці] / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2012. – 1 черв. – С. 9.

2013
869. Авторські ляльки [Електронний ресурс] : [сюжет у но-

винах на телеканалі «ВІТА» про вист. в обл. б-ці автор. ляльок 25 
вінниц. майстринь] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 3:39 хв.). – Режим доступу: http://bit.
ly/2i9aZFg (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 22.03.2013. – Канал користувача на 
YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

870. Асоціація – перший рік діяльності, підсумки та пер-
спективи : [Вінниц. обл. асоц. органів місц. самоврядування від-
значила першу річницю свого існування проведенням в обл. б-ці 
круглого столу на тему «Рік діяльності, перспективи розвитку»] 
// Вісн. Вінниц. самоврядування. – 2013. – № 2. – С. 16–17 : ко-
льор. фот.

871. Байдалюк, Я. «Барвиста палітра мрій» – дитя-
чими руками : в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва експонувалася 
вист. дит. твор. робіт «Барвиста палітра мрій», присвяч. десяти-
річчю створення Вінниц. шк. мистецтв «Вишенька» / Ярослав 
Байдалюк // Вінниччина. – 2013. – 30 січ. – С. 16.

872. [Бал-маскарад «Летюча миша»] [Електронний ре-
сурс] : [у чит. залі від. док. з гуманітар., техн. і природн. наук Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в рамках проекту «Книга і мисте-
цтво» відбувся бал-маскарад «Летюча миша» (за мотивами опере-
ти Йоганна Штрауса), ініційов. Театром кн. «Прочитання» ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва та студією старовин. танцю «Pas Aerienne» 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 
0:50 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?list=
UUnlxtuwaz9ejLnySprP4OJg&v=w4EaVvW7dMk (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 13.01.2013. – Канал користувача на YouTube: Максим Кушка. 
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873. [Бал-маскарад «Летюча миша»] [Електронний ре-
сурс] : [у чит. залі від. док. з гуманітар., техн. і природн. наук 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в рамках проекту «Книга і 
мистецтво» відбувся бал-маскарад «Летюча миша» (за мотива-
ми оперети Йоганна Штрауса), ініційов. Театром кн. «Прочитан-
ня» ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та студією старовин. танцю «Pas 
Aerienne»] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео-
дані (1 файл: 0:25 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=MjXVO4sen7U (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 13.01.2013. – Ка-
нал користувача на YouTube: Максим Кушка. 

874. Балюк, О. Унікальні ляльки поселились у бібліотеці 
ім. Тімірязєва : [тут відкрилась вист. авт. худож. ляльок майстрині 
С. Лиховід] / Оксана Балюк // Поділ. радниця. – 2013. – 3 квіт. – 
С. 5 : кольор. фот.

875. Барський, М. До Туреччини літатимемо з Вінниці? : 
[про семінар для керівників та бухгалтерів турист. підприємств 
обл., який відбувся на базі обл. б-ки] / Михайло Барський // Він-
ниц. газ. – 2013. – 22 лют. – С. 1.

876. Барський, М. Найбагатший українець допомагатиме 
вінницьким митцям : [на базі ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбув-
ся круглий стіл на тему «Розвиток громадянського суспільства у 
Вінницькій області»] / Михайло Барський // Вінниц. газ. – 2013. – 
5 квіт. – С. 8 : кольор. фот.

877. Басенко, А. Радник Володимир Зубанов перевіряв го-
товність до свята : [23 лип. з робочою поїздкою до Вінниччини 
завітав радник Президента України В. Зубанов, який презентував 
у б-ці наук.-популяр. літ. з історії України] / Антоніна Басенко 
// Вінниччина. – 2013. – 26 лип. – С. 8 : кольор. фот.

878. Басенко, А. У Вінниці згадували В’ячеслава Чорно-
вола : [до 75-ї річниці від дня народж. укр. політика в обл. книго- 
збірні відбувся вечір вшанування його пам’яті] / Антоніна Басенко 
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// Вінниччина. – 2013. – 4 січ. – С. 13 : фот. – (Спец. вип. газ. «П’ят-
ниця»).

879. Басенко, А. Уже художник і ще навчусь : [в обл. б-ці 
відкрито персон. вист. юної худож. А. Вівчар «Живу – малюю, ма-
люю – живу»] / Антоніна Басенко // Вінниччина. – 2013. – 20 ве-
рес. – С. 8 : кольор. фот.

880. Басенко, А. Християнство для держави, народу, осо-
бистості : [про засід. круглого столу «Роль і значення хрещення 
Київської Русі в подальшому історичному та культурному роз-
витку держави», яке відбулось у б-ці] / Антоніна Басенко // Він-
ниччина. – 2013. – 7 серп. – С. 8 : кольор. фот.

881. Безуглий, Ю. Бруно Шульц і його міфологія : [про 
презентацію кн. Є. Фіцовського «Регіони великої єресі та околи-
ці. Бруно Шульц і його міфологія», яка відбулася в обл. книго- 
збірні] / Юрій Безуглий // Вінниц. газ. – 2013. – 26 берез. – С. 3.

882. Безуглий, Ю. Вінницька єврейська громада видала 
нові книги про Голокост : [у б-ці відбулася презентація вид. «По-
дільський єврейський альманах» № 8 (спец. вип.) та «Шанува-
ти пам’ять непросто»] / Юрій Безуглий // Вінниц. газ. – 2013. – 
23 квіт. – С. 4.

883. Безуглий, Ю. У ресторан – без цигарок : [в ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва відбувся семінар під назвою «Життя без 
тютюнового диму»] / Юрій Безуглий // Вінниц. газ. – 2013. – 
26 квіт. – С. 14.

884. Бережной, В. В «Тимирязевке» появился подъёмник 
для инвалидов с первого на второй этаж, стоимостью больше 
20 тысяч баксов / Виктор Бережной // Вінниц. реалії. – 2013. – 
4 груд. – С. 6.

885. Бережной, В. 90-летие СССР обсуждали под колючим 
взглядом Кобзаря : [у б-ці відбулося засід. круглого столу, при-
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свяч. 90-річчю з дня утворення СРСР] / Виктор Бережной // Він-
ниц. реалії. – 2013. – 9 січ. – С. 5 : фот.

886. Бережной, В. Экс-губернатор Николай Джига увекове-
чил своё село : [в ОУНБ відбулася презентація кн. А. Нагребець-
кого «Ярове – село на Кучманськім шляху»] / Виктор Бережной 
// Вінниц. реалії. – 2013. – 4 груд. – С. 11.

887. Береза, В. Американець написав книгу про Вінницю : 
кн. «Вінниця... чекає на тебе» та кишеньк. путівник по місту аме-
рик. волонтер Корпусу Миру М. Діксон презентував у Вінниці. З 
2011 р. він є учасником англ. клубу «Вікно в Америку», що діє 
при б-ці ім. Тімірязєва / Володимир Береза // Вінниц. газ. – 2013. – 
26 листоп. – С. 3 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
bit.ly/2fFnNls (дата звернення: 23.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.11.2013.

888. Береза, В. Конституція – основа громадянського су-
спільства і держави : [у б-ці відбулася презентація кн. вист. «Кон-
ституція – основний закон громадянського суспільства і держа-
ви»] / Володимир Береза // Вінниц. газ. – 2013. – 27 черв. – С. 7.

889. Бібліотека виходить у місто [Електронний ресурс] : 
[сюжет про літню акцію Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] 
/ авт. сюжету Олена Закревська // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:31 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=G2qjMVPckw8 (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 02.07.2013. – Канал користувача на YouTube: 
NOVOSTISMART.

890. Бібліотека Тімірязєва [Електронний ресурс] : 
[25 квіт. 2013 р. у рамках наук.-краєзнав. клубу «Дослідник краю» 
відбулася презентація нової кн. Є. Годованого «Долинами Мар-
ківки та Вільшанки», про що йдеться в сюжеті ТНВ] / авт. сюже-
ту Артур Колесник // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 1:22 хв.). – Режим доступу: http://bit.
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ly/2fccMLo (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.05.2013. – Канал користу-
вача на YouTube: Олександр Цехмістер.

891. Бібліотека-намет [Електронний ресурс] : [сюжет у но-
винах на телеканалі «ВІТА» про акцію Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва «Бібліотека виходить у місто»] / авт. сюжету Оксана Свя-
тенко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 3:49 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2iL0RD9 (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 11.06.2013. – Канал користувача на YouTube: 
VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

892. Бібліотечний міжрегіональний ярмарок у Вінниці 
[Електронний ресурс] : [31 лип. – 1 серп. 2013 р. на базі Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва проходив міжрегіон. ярмарок і 
конф. «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє»] 
/ авт. сюжету Роман Гах // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 4:21 хв.). – Режим доступу: http://bit.
ly/2hTq5yq (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 06.08.2013. – Канал користувача на 
YouTube: Лариса Била.

893. Бревіс співає у Тімірязєвці [Електронний ресурс] : [пе-
ред початком Стусів. читань-2013 у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва 15 січ. 2013 р.] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 0:38 хв.). – Режим доступу: https://
www.YouTube.com/watch?v=cmVTYVubfUs (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
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версії, датов.: 04.11.2013. – Канал користувача на YouTube: 
20minutvinnitsia.
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С. 5.
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преси» розповідає дир. б-ки Н. Морозова] / Ольга Войцехівська 
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дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Н. Морозової, обл. крає-
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19 листоп. – С. 7. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2foLu0g (дата звернення: 23.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
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25-річчя Вінниц. рок-клубу, що проходили в БК «Зоря». На дру-
гому поверсі БК розмістилися фотобанери минулоріч. вист. в 
б-ці ім. К. А. Тімірязєва, яку влаштував відомий вінниц. фотоху-
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діж. газ. Вінниччини. – 2013. – 30 січ. – С. 7 : фот.

928. З днем народження, рідна Віннице! : 7–8 ве-
рес. 2013 р. місто над Бугом відзначатиме 650-річ. ювілей : [про 
участь б-ки у святк. заходах] // Вінниччина. – 2013. – 28 серп. – 
С. 5.

929. Заиковатый, И. В «Тимирязевке» выставились мас-
терицы кукол, сказочных и реальных дам; следующими будут 
куклы известных винничан / Игорь Заиковатый // Вінниц. реа-
лії. – 2013. – 27 берез. – С. 10 : кольор. фот.

930. Зонова, І. Два дні Вінниця була бібліотечною столи-
цею : [31 лип. та 1 серп. за участю обл. б-ки, представників орга-
нів влади відбувся бібл. ярмарок «Бібліотечні інновації для гро-
мад: створюємо майбутнє»] / Ірина Зонова // 33-й канал. – 2013. – 
14 серп. – С. 17 : фот.

931. Зубанов, В. Володимир Зубанов: «Хрещення Київської 
Русі – визначна подія, яка об’єднала людей» : [23 лип. у б-ці від-
бувся круглий стіл на тему «Роль і значення хрещення Київської 
Русі в подальшому історичному та культурному розвитку держа-
ви»] / Володимир Зубанов // Вінниц. газ. – 2013. – 26 лип. – С. 7.

932. Іванович, Ю. Польські історики розкривають злочи-
ни радянського режиму : [у книгозбірні відбулася зустріч з істо-
риками Польщі, які презентували кн. видавн. серії «Польща та 
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Україна в 30–40 рр. XX ст. Невідомі документи з архівів спеціаль-
них служб»] / Юрій Іванович // Вінниц. газ. – 2013. – 22 листоп. – 
С. 4. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

933. Іванович, Ю. Філософ із сільської глибинки : [про 
док. фільм «Губін», який презентували глядачам в обл. б-ці ре-
жисер В. Чайка та голов. герой фільму, наш земляк із с. Сокілець 
Немирів. р-ну В. Губін] / Юрій Іванович // Вінниц. газ. – 2013. – 
20 груд. – С. 10.

934. Інтернет для пенсіонерів [Електронний ресурс] : [сю-
жет у новинах телеканалу «Еверест» про курси в «Тімірязєвці» 
для людей похилого віку] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 2:14 хв.). – Режим доступу: http://bit.
ly/2fBQ64v (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.06.2013. – Канал користу-
вача на YouTube: Телеканал Эверест.

935. Кілівнік, Т. «Рідну мову вам заповідаю...» : [у б-ці 
пройшов вечір пам’яті А. Бортняка] / Тетяна Кілівнік // Віннич-
чина. – 2013. – 1 трав. – С. 12.

936. Кобець, В. До 75-річчя Василя Стуса – поета-диси-
дента, земляка, Героя України... : [заходи з вшанування пам’яті 
поета В. Стуса на Вінниччині у стінах Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва] / Василь Кобець // Вінниччина. – 2013. – 25 січ. – С. 8 : 
кольор. фот.

937. Кобець, В. «О Боже мій! Така мені печаль» : [про мі-
тинг біля пам’ятника В. Стусу, в якому взяли участь працівники 
обл. б-ки, вінниц. письменники, молодь та влада міста] / Василь 
Кобець // Вінниц. газ. – 2013. – 13 верес. – С. 10 : фот.

938. Круглий стіл на тему: «Роль і значення хрещення Ки-
ївської Русі в подальшому історичному та культурному розвит-
ку держави» [Електронний ресурс] : [відбувся 23 лип. у ВОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] // Вінницько-Брацлавська єпархія УПЦ Київ-



Вiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)

 = 184 =

ського Патріархату : веб-сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
2013–2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2fmcIoI (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 24.07.2013.

939. Купецька, І. Більше півсотні авторських ляльок по-
казали вінницькі майстрині : [в обл. б-ці відкрилася вист. авт. ху-
дож. ляльок, приуроч. до Міжнар. дня лялькаря] / Ірина Купецька 
// Місто. – 2013. – 27 берез. – С. 32 : фот.

940. Майбутнє починається із... сучасної бібліотеки. У 
Вінниці ярмаркували «агенти стратегічних змін» : [31 лип. – 
1 серп. у експоцентрі Вінниц. торг.-пром. палати відбувся перший 
міжрегіон. ярмарок «Бібліотечні інновації для громад: створюємо 
майбутнє» за участю обл. б-ки] // Вінничанка. – 2013. – № 9. – 
С. 16–17 : кольор. фот.

941. Макогон, В. Бібліотека вийшла у місто : [у б-ці про-
ходить акція «Бібліотека виходить у місто»] / Віта Макогон // По-
діл. зоря. – 2013. – 18 лип. – С. 7 : фот.

942. Мартич, К. «Сузір’я...» презентували у Вінниці : 
[кн. П. Маніленка «Сузір’я бершадських талантів» презентували 
в обл. книгозбірні] / К. Мартич // Бершад. край. – 2013. – 29 трав. : 
фот.

943. Мельничук, С. 70-річні студенти інтернет-курсів ре-
єструються «В Контакті», «Однокласниках» та шукають друзів : 
[про інтернет-курси, які проводить б-ка] / Світлана Мельничук 
// 33-й канал. – 2013. – 26 черв. – С. 23 : кольор. фот.

944. Міжрегіональний ярмарок «Бібліотечні інновації для 
громад: створюємо майбутнє» : [«Тімірязєвка» на першому яр-
марку у Вінниці представила обл. двома проектами «Вчимося 
створювати гармонію та успіх» і «Публічні бібліотеки – мости 
до електронного урядування»] // Наші новини. – 2013. – Вип. 8/9 
(Груд.). – С. 4. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fGnvxH (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.
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945. Молодь УБА – майбутнє бібліотек : [фахівець б-ки 
Ю. Кашпрук отримала спец. премію для участі у Конф. та 
Ген. Асамблеї ІФЛА] // Бібліоновини. – 2013. – Січ. – С. 2 : ко-
льор. фот.

946. Мороз, О. Мости до електронного врядування : [у при-
міщенні департаменту інформ. діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю відбулася презентація проекту «Публічні бібліотеки – 
мости до електронного врядування», у якій взяла участь Н. І. Мо-
розова] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2013. – 19 квіт. – С. 16.

947. Мороз, О. Переяславська рада в контексті сучасності : 
[саме цю тему обговорювали в обл. наук. б-ці на засід. круглого 
столу] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2013. – 13 груд. – С. 12 : фот.

948. Мороз, О. Соціальна модель підтримки людей з осо-
бливими потребами : з нагоди Міжнар. дня психіч. здоров’я та 
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bit.ly/2foLSw0 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 18.10.2013.

949. Мороз, О. Творча зустріч, яка запам’ятається надовго : 
[в обл. книгозбірні відбувся твор. вечір нашого земляка, відомого 
письменника, журналіста С. Колесника] / Оксана Мороз // Він-
ниц. газ. – 2013. – 24 груд. – С. 5. – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://bit.ly/2g3AIyq (дата звернення: 23.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.12.2016.
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архівів спецслужб : [в ОУНБ презентували 8 томів видавн. серії 
«Польща та Україна в 30–40 роках ХХ століття. Невідомі доку-
менти з архівів спеціальних служб»] / Ірина Мохар // Місто. – 
2013. – 27 листоп. – С. 7 : фот. – Електрон. версія. – Режим до-
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ступу: http://bit.ly/2gh1aYg (дата звернення: 23.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.11.2013.
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перегляд із циклу «Моя Україна» (до Дня Незалежності Украї-
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зєва] // Вінничанка. – 2013. – № 10. – С. 20 : кольор. фот.

953. [Невідомі док. з архівів спецслужб привезе до Вінниці 
пол. історик Р. Лешкевич, зустріч відбудеться 18 листоп. у стінах 
ОУНБ] // Місто. – 2013. – 13 листоп. – С. 4.

954. Новинки правової літератури [Електронний ресурс] : 
[сектор правової інформації пропонує ознайомитися з вірту-
ал. вист. «Новинки правової літератури» з фонду Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 7:18 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=9n61Oi7rKIs (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
19.09.2013. – Канал користувача на YouTube: Вінницька ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва.

955. Новосад, К. «І я гукну, і край мене почує...» : [в обл. кни-
гозбірні пройшли ювіл. 25-ті Стусів. читання «Поет – це слово. Це 
його життя...», присвяч. 75-річчю від дня народж. В. Стуса] / Ка-
терина Новосад // Вінниц. газ. – 2013. – 18 січ. – С. 1–2.

956. Новосад, К. Навчальний візит бібліотекарів Украї-
ни до Вінниці : [у т. ч. і до обл. б-ки] / Катерина Новосад // Він-
ниц. газ. – 2013. – 27 черв. – С. 8 : кольор. фот.
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957. Новосад, К. «Свою Україну любіть...» : [про заходи 
із вшанування пам’яті Т. Шевченка в обл. наук. б-ці] / Катери-
на Новосад // Вінниц. газ. – 2013. – 12 берез. – С. 1–2. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fOl9N3 (дата звернен-
ня: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, 
датов.: 12.03.2013. 
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зентація одноймен. літ.-мистец. альм. П. Маніленка] / Катерина 
Новосад // Вінниц. газ. – 2013. – 31 трав. – С. 7 : фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2famM9p (дата звер-
нення: 23.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на вер-
сії, датов.: 31.05.2013.

959. Ольхова, О. У Вінниці працювало «Містечко USAID» : 
[до поч. святкування Дня міста у Вінниці запрацювало «Містеч-
ко USAID», яке ініціювало Агенство США з міжнар. розвитку в 
Україні. У заходах взяли участь фахівці ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва] / Ольга Ольхова // Місто. – 2013. – 11 верес. – С. 8.

960. Паламарчук, В. Єднає народ чесна історія : [17 жовт. у 
б-ці відбулась презентація кн. «Наша історія» відомого краєзнав-
ця з Козятина З. В. Вільчинської] / Василь Паламарчук // Віннич-
чина. – 2013. – 23 жовт. – С. 15 : фот.

961. Підгурський, Н. Вінничани зібрали більше тонни ба-
тарейок : у приміщенні ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся пол.-
укр. екол. форум та церемонія нагородження учасників конкурсу 
«Збір використаних батарейок у м. Вінниця» / Нестор Підгур-
ський // 20 хвилин. – 2013. – 18 груд. – С. 14 : кольор. фот.

962. Підйомник для людей на візках встановили у «Тімі-
рязєвці» : у голов. б-ці обл. ім. К. А. Тімірязєва встановили кон-
струкцію-підйомник для людей на візках // Новини Вінниччи-
ни. – 2013. – 4 груд. – С. 2 : фот.
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963. Редько, Т. Перший правдивий літопис міст та сіл 
Вінниччини започаткував вінницький письменник Вадим Віт- 
ковський із однодумцями. Розпочав із рід. с. Борівка, що у Черні-
вец. р-ні : [про презентацію в обл. б-ці кн. В. Вітковського «По-
вій, вітре... або Тіні незабутих предків»] / Тетяна Редько // 33-й 
канал. – 2013. – 16 жовт. – С. 7 : фот.

964. Роль краєзнавства в соціально-економічному і культур-
ному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
10–12 жовт. 2012 р., м. Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва [та ін.]. – Вінниця, 2013. – 232 с. –

Зі змісту:
Спірідонова, Л. М. Шановне товариство, поважні гості, 

усі присутні! / Л. М. Спірідонова. – С. 3;
Скрипник, М. В. Шановні гості, колеги, усі присутні! 

/ М. В. Скрипник. – С. 3–4;
Реєнт, О. П. Шановні учасники та гості Конференції! 

/ О. П. Реєнт. – С. 4;
Чарчинський, Даміан. Шановне панство, учасники Кон-

ференції! / Д. Чарчинський. – С. 5;
Морозова Н. І. Шановні колеги, всі учасники Конференції! 

/ Н. І. Морозова. – С. 5–6;
Шпильова, Л. М. Шановні організатори ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Роль краєзнавства в соціаль-
но-економічному і культурному розвитку регіону», дорогі коле-
ги-краєзнавці! / Л. М. Шпильова. – С. 6;

Моторна, Н. І. Краєзнавчий бібліотечно-інформацій-
ний сервіс в умовах інформаційного ринку : [про викладання 
курсу «Бібліотечне краєзнавство» для студентів бібл. від-ня 
Тульчин. училища культури з використанням інформ. ресурсів та 
послуг, створ. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Н. І. Мотор-
на. – С. 122–123.

965. Романова, Н. Козятинщину історичну презентовано 
в обласній бібліотеці / Наталія Романова // Вісн. Козятинщини. – 
2013. – 31 жовт. – С. 5 : фот.
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966. Сегеда, Ю. Виноград сорту «Василь Кобець» і годин-
ник від губернатора : [про презентацію бібліогр. покажч. «Сло-
вом запалює серця», присвяч. життю і творчості вінниц. письмен-
ника В. Кобця] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 13 листоп. – 
С. 8 : кольор. фот.

967. Сегеда, Ю. Відтепер «Тімірязєвка» працює без вихід-
них та ще й пропонує читачам безкоштовно записатись до бібліо-
теки у п’ятницю / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 2 жовт. – 
С. 3.

968. Сегеда, Ю. Вінниччина готується до ювілею Хрещен-
ня Русі та 1000-ліття Лядівського монастиря : [5 лип. ц. р. в ОУНБ 
відбудеться круглий стіл] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 
8 лют. – С. 3 : фот. 

969. Сегеда, Ю. Жінки Вінниччини отримали відзнаки 
Президента, уряду та обласної влади : [звання заслуж. працівника 
культури отримала дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Н. Мо-
розова] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 8 берез. – С. 3.

970. Сегеда, Ю. Інвалідність не здолала творчості : [пере-
сув. вист. робіт вихованців центру реабілітації дітей та молоді з 
функціон. обмеженнями «Обрій» презентували в обл. б-ці до Між-
нар. дня психол. здоров’я та з нагоди 7-ї річниці створення «Об-
рію»] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 23 жовт. – С. 10 : фот.

971. Сегеда, Ю. Майстер-клас із залучення грантових ко-
штів : відбувся в обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва за участю пред-
ставників Благод. фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та 
тренерів з громад. орг. Вінниччини / Юрій Сегеда // Вінниччи-
на. – 2013. – 29 берез. – С. 2 : фот.

972. Сегеда, Ю. Марко Вовчок: російська дворянка, укра-
їнська письменниця, немирівчанка... : [у б-ці пройшов літ. вечір, 
присвяч. 180-річчю від дня народж. Марка Вовчка] / Юрій Сегеда 
// Вінниччина. – 2013. – 1 січ. – С. 13 : фот.
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973. Сегеда, Ю. Місток у світ – бібліотека з Інтернетом : 
уже 85 б-к в 19 р-нах обл. та у Вінниці завдяки програмі «Бібліо- 
міст» надають користувачам безкоштов. доступ до Інтернету і на-
вчають ним користуватися : [зокрема і обл. б-ка] / Юрій Сегеда 
// Вінниччина. – 2013. – 28 серп. – С. 2.

974. Сегеда, Ю. Святих Кирила та Мефодія вшанува-
ли в обласній бібліотеці / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 
29 трав. – С. 3 : фот.

975. Сегеда, Ю. У цьогорічної «Підкови Пегаса» одразу два 
переможці : [на фестивалі представлено виставу за творами кла-
сика укр. літ. А. Бортняка аматор. театр. колективу під керівниц-
твом працівника ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва М. Ревенко] / Юрій 
Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 14 черв. – С. 10 : фот.

976. Сегеда, Ю. Цікава книга про село Ярове вийшла з-під 
пера краєзнавця Анатолія Нагребецького за сприяння народного 
депутата Миколи Джиги : [презентація кн. «Ярове – село на Куч-
манськім шляху» відбулася в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Юрій 
Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 11 груд. – С. 11 : фот.

977. Скрипник, В. Американський архітектор не хоче їха-
ти з Вінниці в Чикаго : [волонтер Корпусу Миру із США ство-
рює архітектур. проекти у Вінниці та обл., у т. ч. проект для 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Віктор Скрипник // RIA. – 
2013. – 13 листоп. – С. 12 : кольор. фот.

978. Скрипник, В. Живі скульптури показали у Вінниці : 
[до 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка учні вінниц. шк.-гім-
назії № 30 представили героїв творів і картин Кобзаря у вигляді 
живих скульптур. Традиційно вшановували поета і в обл. б-ці] 
/ Віктор Скрипник // Голос України. – 2013. – 12 берез. – С. 4.

979. Скульська, О. «Майже не сказане, ледве почуте» : 
[про поет. гурток «Поезія без купюр», який діє при обл. книго- 
збірні] / Ольга Скульська // Вінниц. газ. – 2013. – 25 жовт. – С. 13 : 
фот.
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980. Слова поетеси Ніни Гнатюк на Стусівських читаннях 
[Електронний ресурс] : [на ювіл. 25-х Стусів. читаннях у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 15 січ. 2013 р.] // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 0:55 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=KNjtMmgxILY (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 15.01.2013. – Канал користувача на YouTube: Мак-
сим Кушка.

981. Сторожук, В. «Ти – наче свічка. Тож гори...» : [про 
проект «Поезія без купюр», який реалізується в обл. б-ці] / Вален-
тина Сторожук // Вінниц. край. – 2013. – № 1. – С. 21–23.

982. Таємні документи спецслужб : [18 листоп. у б-ці про-
йшла презентація видавн. серії «Польща та Україна в 30–40 роках 
ХХ століття»] // Независимый курьер. – 2013. – 20 листоп. – С. 4 : фот.

983. Тимченко, Л. Вінницька бібліотека ім. Тімірязєва за-
прошує на літературно-мистецький вечір [Електронний ресурс] : 
[7 листоп. у від. док. із гуманітар., техн. та природн. наук від-
будеться літ.-мистец. вечір «Рідне слово, теплом огорни», при-
свяч. Дню укр. писемності та мови] / Лариса Тимченко // iVin : 
сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/2eXiZbo 
(дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис за-
снов. на версії, датов.: 31.10.2013.

984. Тиха, О. Доступна бібліотека : [спец. підйомник для 
людей на візках встановили у філ. обл. б-ки] / Олександра Тиха 
// Вінниц. газ. – 2013. – 17 груд. – С. 4 : фот.

985. 31 липня у Вінниці відбудеться перший міжрегіо-
нальний ярмарок «Бібліотечні інновації для громад: створюємо 
майбутнє» [Електронний ресурс] : 31 лип. – 1 серп. 2013 р. Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у експоцентрі Вінниц. торг.-
пром. палати проведе перший міжрегіон. ярмарок // Моя Вінни-
ця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2006–2016. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2g8twBj (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.07.2013.
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986. [У Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва триває акція «Бі-
бліотека виходить у місто...»] // Місто. – 2013. – 3 лип. – С. 3.

987. У Вінниці пройшов семінар «Життя без тютюново-
го диму на Вінниччині» [Електронний ресурс] : [9 квіт. у при-
міщенні обл. книгозбірні] // Славіс-Вінниця : веб-сайт. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fjStKe (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 11.04.2013.

988. У Вінниці стартувала акція «Бібліотека виходить у 
місто», у рамках якої співробітники ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
представляють жителям міста новинки літератури і свіжої преси 
// Голос України. – 2013. – 13 черв. – С. 19.

989. Унікальний підйомник [Електронний ресурс] : [сю-
жет у новинах на телеканалі «Еверест» про ліфт для людей з 
інвалідністю у філ. обл. б-ки] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:28 хв.). – Режим доступу: 
http://bit.ly/2j3k3M5 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.12.2013. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Телеканал Эверест.

990. Цветанка і лялька : [під такою назвою 16 квіт. у б-ці 
відбулось відкриття вист. авт. худож. ляльок майстрині С. Лихо-
від] // 20 хвилин. – 2013. – 27–28 берез. – С. 20.

991. Чебан, О. «Русалка Дністровая» знову збирає чи-
тачів : [в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва презентували літ.-крає-
знав. альм. «Русалка Дністровая», створ. за ініціативи письмен-
ників М. Каменюка і М. Вдовцова] / Олег Чебан // Уряд. кур’єр. – 
2013. – 20 листоп. – С. 24.

992. Шаганенко, А. Життя заради світла і добра : [28 бе-
рез. у б-ці вшанували пам’ять Х. Д. Алчевської – сподвижниці 
освітян. справи в Україні] / А. Шаганенко // Поділ. зоря. – 2013. – 
25 квіт. – С. 6 : кольор. фот.
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993. [6 берез. в Інтернет-центрі обл. б-ки відбудеться пре-
зентація кн. М. Деніса «Марковичі. Немирівський слід»] // Мі-
сто. – 2013. – 6 берез. – С. 5.

994. Шуткевич, О. Правова обізнаність за принципом 
«рівний – рівному» : [про засід. гендер. клубу сектору правової 
інформації та громад. орг. «ВІСЬ» у б-ці] / Олеся Шуткевич 
// Вінниц. газ. – 2013. – 6 груд. – С. 5. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2foSKtf (дата звернення: 23.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.12.2013.

995. Юные художники из «Вишенки» демонстрируют та-
ланты : [про вист. дит. твор. робіт «Барвиста палітра мрій» шк. 
мистецтв «Вишенька» (Вінниця), яка експонувалася в обл. б-ці] 
// Афиша города Винницы. – 2013. – № 2. – С. 11 : кольор. фот.

996. Яцульчак, В. Відбувся круглий стіл в бібліотеці 
ім. К. А. Тімірязєва [Електронний ресурс] : [«Роль і значення хре-
щення Київської Русі в подальшому історичному та культурному 
розвитку держави»] / Володимир Яцульчак // Украинская Право-
славная Церковь. Киевский Патриархат : офиц. веб-сайт. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2007–2014. – Режим доступу: http://
bit.ly/2fetkPc (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.07.2013.

2014
997. Андрійчук, Н. Наталя Андрійчук: «У житті ціную усе 

найкраще... і не люблю випадкових людей» : [в б-ці ім. К. А. Ті-
мірязєва відбулася презентація нової кн. вінниц. журналістки 
Н. Андрійчук «В її житті була пристрасть...»] / Наталія Андрійчук 
// Вінничанка. – 2014. – № 8. – С. 12–13.

998. Басенко, А. Видали спогади бранок Чорнобиля : [у 
б-ці відбулася презентація кн. М. Ястремського «Полинові шля-
хи вінничанок. Спогади бранок Чорнобиля»] / Антоніна Басенко 
// Вінниччина. – 2014. – 17 груд. – С. 15 : фот.
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999. Басенко, А. Творять енциклопедію гордості рідно-
го краю : в «Тімірязєвці» відбулася презентація двох кн. бер-
шад. авт.-журналістів, педагогів, краєзнавців Ф. Шевчука й Г. По-
гончика / Антоніна Басенко // Вінниччина. – 2014. – 24 січ. – С. 9 : 
кольор. фот.

1000. Бібліотека ім. К. А. Тімірязєва запрошує вінни-
чан разом відзначити День Європи [Електронний ресурс] : 
17 трав. 2014 р. у наметі та на інтеракт. майданчику біля б-ки від-
будуться заходи, приуроч. до Дня Європи // Моя Вінниця : сайт. – 
Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2006–2016. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2fu697a (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.05.2014.

1001. Білецька, Ю. Письменники – захисникам Вітчиз-
ни : [у б-ці відбулася презентація кн. В. Вітковського та М. Ря-
бого «Вервольф. Хроніка «озброєних вовків»] / Юлія Білецька 
// Літ. Україна. – 2014. – 27 листоп. – С. 15.

1002. [Біографія Юрія Прокопенка : у лип. ц. р. за підтрим-
ки учасників Театру кн. «Прочитання» ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
(кер. М. Ревенко) та сприяння дир. закл. Н. Морозової побачила 
світ поет. зб. Ю. Прокопенка «Лист на ветке»] // Вінниц. край. – 
2014. – № 3. – С. 59.

1003. Бойчук, Т. З ювілеєм, Насте Андріанівно! : в обл. б-ці 
ім. К. А. Тімірязєва за участю ОЦНТ, обл. краєзнав. музею, пред-
ставників Погребищ. від. культури, науковців, дослідників, пись-
менників, журналістів та фольклор. колективів відбулось урочи-
сте відзначення 120-ї річниці від дня народж. Н. А. Присяжнюк 
/ Тетяна Бойчук // Вінниччина. – 2014. – 2 січ. – С. 8 : кольор. фот.

1004. Борис Максимчук: Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва. Гостини у колі білорусь-
кої родини [Електронний ресурс] : [засід. Клубу сімейн. дозвілля 
та розвитку «Родинне сонцеколо» за темою «Гостини у колі бі-
лоруської родини» (знайомство зі звичаями та традиціями біло-
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рус. сім’ї)] // КОД : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://kod-ua.com/regiony/item/1070-boris-maksimchuk-vinnitska-
oblasna-universalna-naukova-biblioteka-im-k-a-timiryazeva-gostini-
u-koli-biloruskoji-rodini (дата звернення: 10.06.17), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.11.2014.

1005. [В рамках роботи бібл. наук.-краєзнав. клубу «До-
слідник краю» 14 трав. відбулася презентація кн. бершад. крає- 
знавця Г. Погончика «Кровоточащая рана»] // Місто. – 2014. – 
14 трав. – С. 5.

1006. Васильченко, І. Презентовано книгу «Їх не злякав 
«Вервольф» : [під час засід. бібл. наук.-краєзнав. клубу «Дослід-
ник краю» відбулася презентація кн. М. Пірогової «Їх не злякав 
«Вервольф» – третього вид. кн. «Невловимий Саша Жалов»] 
/ Ірина Васильченко // Інфо Жмеринка. – 2014. – 29 серп. – С. 8 : 
кольор. фот.

1007. Вербицький, В. Талант і доля Іполита Зборовсько-
го : нещодавно у чит. залі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася 
презентація кн. «Іполит Зборовський (1875–1937). На перехресті 
двох епох» / Василь Вербицький // Вінниччина. – 2014. – 6 серп. – 
С. 9 : кольор. фот.

1008. Вилегжаніна, Т. І. Бібліотеки і книги на захисті укра-
їнської душі : [про інформ.-просвітниц. заходи та інформування 
користувачів б-к України про події, що відбуваються на сході 
України. В контексті йдеться і про діяльність ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва] / Т. І. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2014. – № 4. – 
С. 4–6 : фот.

1009. Відеоогляд літератури до Дня Перемоги із фон-
ду Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва [Електронний ресурс] 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 3:59 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=MsutD-nkA0o (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.04.2014. – Канал 
користувача на YouTube: Лариса Била.
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1010. Вільчинська, О. «Кобзар» з портретом коханої по-
ета – у вінницькій «Тімірязєвці» : [про рідкіс. вид. «Кобзаря», 
які зберігаються у фонді б-ки] / Ольга Вільчинська // Моло-
діж. газ. Вінниччини. – 2014. – 23 квіт. – С. 4 : кольор. фот.

1011. Вільчинська, О. 600-річна книга-велетень потрапи-
ла у «Тімірязєвку» із бібліотеки Потоцьких після націоналізації 
майна у 1917 році : [про кн. нім. історика Г. Шеделя під назвою 
«Всесвітня історія», яка датується 1493 р. та є у від. рідкіс. і 
цін. вид.] / О. Вільчинська, В. Малафей // 33-й канал. – 2014. – 
7 трав. – С. 13 : кольор. фот.

1012. Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Ті-
мірязєва, Вінницьке обласне товариство «Україна – Ізраїль» : 
[про захід, що відбудеться у б-ці за проектом Клубу сімейн. до-
звілля та розвитку «Родинне сонцеколо», присвяч. євр. родині] 
// Вінниц. газ. – 2014. – 12 верес. – С. 16 : кольор. фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gnQRyT (дата звер-
нення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на вер-
сії, датов.: 12.09.2014.

1013. Вітаємо! : Н. І. Морозову, дир. Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва, сердечно вітаємо з ювілеєм // Вінничанка. – 
2014. – № 8. – С. 29.

1014. Вітенко, О. Справжність : до 180-ї річниці від дня на-
родж. М. О. Вілінської (Марка Вовчка), 190-ї річниці від дня на-
родж. О. В. Марковича та 155-ї річниці з часу першої публ. «На-
родних оповідань» : [18 груд. у б-ці відбулось святкування юві-
леїв] / Олена Вітенко // Вінничанка. – 2014. – № 1. – С. 9 : ко-
льор. фот.

1015. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у програмі «Новий 
день». Рубрика «Перлина Поділля» [Електронний ресурс] : 
[про історію обл. б-ки на ВДТ] / журналіст Сніжана Шпікіна 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 5:48 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2itzDU7 (дата звер-
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нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на вер-
сії, датов.: 22.07.2014. – Канал користувача на YouTube: Marina 
Revenko.

1016. Гасюк, В. «Мій народ своїх шукає істин». 25-ту річ-
ницю заснування «Народного Руху України за перебудову» від-
значила громадськість Вінниччини : [11 верес. б-ка провела ве-
чір-зустріч «Народний Рух України: місце в історії і політиці»] 
/ Віра Гасюк // Вінниччина. – 2014. – 17 верес. – С. 8 : кольор. фот.

1017. Гасюк, В. «Під знаком Кирила і Мефодія» відбулися 
літературні читання у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Віра Гасюк 
// Вінниччина. – 2014. – 28 трав. – С. 8 : кольор. фот.

1018. Глушак, Т. І роман презентували, і пораненому до-
помогли : [у б-ці відбулася презентація роману В. Вітковського 
та М. Рябого «Вервольф. Хроніка «озброєних вовків». Зібрані 
кошти від реалізації роману передані пораненому Герою Украї-
ни, 24-річ. бійцю з Тернопільщини Я. Карпецю] / Тетяна Глушак 
// Вінниччина. – 2014. – 31 жовт. – С. 13 : фот.

1019. Глушак, Т. Може, і пробачимо, але не забудемо... : 
[24 квіт. у б-ці відбувся вечір-спомин до дня Чорнобил. трагедії 
«Можливо, я колись прощу, але забути це не вдасться...»] / Тетяна 
Глушак // Вінниччина. – 2014. – 30 квіт. – С. 3 : фот.

1020. «Гоголь-Books» : [в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбув-
ся літ.-мистец. вечір, присвяч. 205-й річниці від дня народж. кла-
сика укр. і рос. літ. М. Гоголя] // Вінниччина. – 2014. – 30 квіт. – 
С. 11 : фот. 

1021. Головащенко, О. З любов’ю до українського слова : 
з нагоди Дня слов’ян. писемності і культури за підтримки упр. у 
справах нац. та релігій облдержадмін. в ВОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва відбулися другі літ. читання / Олеся Головащенко // Він-
ниц. газ. – 2014. – 27 трав. – С. 5 : фот. – Електрон. версія. – Ре-
жим доступу: http://bit.ly/2frF8Cd (дата звернення: 28.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.05.2014.
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1022. Головащенко, О. Посіяла мати у серці пісні : [у б-ці 
пройшло перше засід. Клубу сімейн. дозвілля та розвитку «Ро-
динне сонцеколо» «Величайся, родинонько, в піснях»] / Олеся 
Головащенко // Вінниц. газ. – 2014. – 4 лип. – С. 20.

1023. Гуральнік, Т. У бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва від-
бувся літературно-мистецький вечір до 150-річчя від дня народ-
ження Михайла Коцюбинського / Тетяна Гуральнік // Освіта Він-
ниччини. – 2014. – 19 верес. – С. 7 : фот.

1024. 20 лютого у Вінниці відбудеться літературно-мис-
тецьке свято «Шевченків світ в буянні мов, в сплетінні націй» 
[Електронний ресурс] : [захід пройде у б-ці] // Моя Вінниця : 
сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2006–2016. – Режим до-
ступу: http://bit.ly/2gJSHh4 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.02.2014.

1025. [День Європи – 2014] [Електронний ресурс] : [з на-
годи святкування Дня Європи-2014 Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва традиційно провела у м. Вінниця низку заходів у форматі 
«Я поділяю європейські цінності»] // YouTube : веб-сервіс. – [Він- 
ниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:23 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=8Ys-P1rOcjE (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 05.08.2014. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1026. День Конституції України [Електронний ресурс] : 
[відеоогляд літ. із фонду Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 2:55 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=L9BdtIozNq4 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.06.2014. – Канал 
користувача на YouTube: Лариса Била.

1027. «Х Муза» запрошує на кінозустріч : [про кіноклуб 
«Х Муза», що діє при від. мистецтв обл. б-ки] // Місто. – 2014. – 
9 квіт. – С. 30.
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1028. До 200-річчя від дня народження Тараса Григорови-
ча Шевченка [Електронний ресурс] : [Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва спільно з упр. у справах національностей та релігій 
Вінниц. облдержадмін. в рамках ювіл. Шевченків. читань про-
вели літ.-мистец. свято «Один єдиний він на всі епохи: Поет, 
Пророк, Мислитель і Глашатай»] / авт. сюжету Таміла Чиж-Де-
сятник // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 2:17 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=F5bU04KoVNI (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.03.2014. – Ка-
нал користувача на YouTube: Лариса Била.

1029. [2 квіт. у ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся 
літ.-мистец. вечір «Гоголь-Вооks», присвяч. 205-й річниці від дня 
народж. М. Гоголя] // Місто. – 2014. – 2 квіт. – С. 2.

1030. Збережеться пам’ять – збережеться народ [Елек-
тронний ресурс] : під таким гаслом 27 січ. у чит. залі від. док. із 
гуманітар., техн. та природн. наук Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва відбувся вечір-спомин до Міжнар. дня пам’яті жертв Го-
локосту // Моя Вінниця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
2006–2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2fDIxsQ (дата звернен-
ня: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, 
датов.: 28.01.2014.

1031. Зонова, І. З ким із вінничан дружив Тарас Шевчен-
ко? : [13 берез. у б-ці відбулось засід. бібл. наук.-краєзнав. клубу 
«Дослідник краю»] / Ірина Зонова // 33-й канал. – 2014. – 19 бе-
рез. – С. 18 : фот.

1032. Іванович, Ю. «Збережеться пам’ять – збережеться 
народ» : в обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва відбувся вечір-спомин 
до Міжнар. дня пам’яті жертв Голокосту / Юрій Іванович // Він-
ниц. газ. – 2014. – 31 січ. – С. 10 : фот.

1033. Квест «Гоголівська Вінниччина» [Електронний 
ресурс] : [4 квіт. 2014 р. у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва з 
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нагоди 205-ї річниці від дня народж. М. Гоголя відбувся квест 
«Гоголівська Вінниччина» з десятикласниками Вінниц. школи 
№ 16] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеода-
ні (1 файл: 2:56 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=aSqoZcDMkA8 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 08.04.2014. – Ка-
нал користувача на YouTube: Лариса Била.

1034. Кимак, Л. Зі святом досвід поєднався : [про виїзну 
кн. вист. «Золотиться осінь урожаєм», презентовану від. еконо-
міки та аграр. вир-ва обл. б-ки в рамках традиц. виставки-ярмар-
ку, організ. газ. «Вінниччина»] / Леонід Кимак // Вінниччина. – 
2014. – 10 жовт. – С. 4 : фот.

1035. Книжкова виставка Шевченка [Електронний ре-
сурс] : [про вист.-ювілей «Шевченка світ – сплетіння ліній» у 
від. рідкіс. і цін. вид. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету 
Сніжана Шпікіна // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 1:44 хв.). – Режим доступу: http://bit.
ly/2iOcXvB (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.03.2014. – Канал користу-
вача на YouTube: Вінницька ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва.

1036. Кожний шостий вінничанин торік відвідав бібліотеки 
міста : [про книгозбірні Вінниці, у т. ч. і про ВОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва] // Независимый курьер. – 2014. – 19 лют. – С. 3 : фот.

1037. Кривоніс, О. «За мною стояла Україна, мій пригно-
блений народ...» : [у м. Вінниця біля пам’ятника В. Стусу про-
йшли традиц. вересневі Стусів. читання, організов. фахівцями 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Олег Кривоніс // Вінниччи-
на. – 2014. – 10 верес. – С. 9 : кольор. фот.

1038. Ліфт для людей з інвалідністю у філії бібліотеки Ті-
мірязєва [Електронний ресурс] : [сюжет у новинах на телеканалі 
«ВІТА»] / авт. сюжету Ірина Дідух // YouTube : веб-сервіс. – [Він- 
ниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:49 хв.). – Режим доступу: 
http://bit.ly/2hLDIPl (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
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екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 03.01.2014. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Винница Вещает.

1039. Майя Пірогова презентувала книгу «Їх не злякав 
«Вервольф...» : [захід відбувся в обл. книгозбірні] // Вінничан-
ка. – 2014. – № 9. – С. 4 : кольор. фот.

1040. Макаревич, Т. «Їх не злякав Вервольф» : [про пре-
зентацію кн. М. Пірогової «Їх не злякав Вервольф»] / Тетяна Ма-
каревич // Нове місто. – 2014. – 4 верес. – С. 12 : фот.

1041. Макарова, О. Один з найбільш надійних духовних 
оберегів Поділля : [про 10-річ. ювілей журн. «Вінницький край», 
святкування якого відбулося у б-ці] / Оксана Макарова // Він-
ниц. газ. – 2014. – 1 січ. – С. 7.

1042. Медведєв, В. Напрацювання Вінницького регіо-
нального піар-офісу сучасних бібліотек : [обл. б-ка одна із ше-
сти публіч. б-к Вінниччини, які перемогли у конкурсі проектів 
від програми «Бібліоміст» на створення піар-офісів сучас. б-к 
в десяти областях України] / Володимир Медведєв // Наші но-
вини. – 2014. – Вип. 10 (27 черв.). – С. 5 : кольор. фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2ffkbZR (дата звернен-
ня: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

1043. Мельник, М. 2014 рік оголошено в Україні Роком 
Тараса Шевченка : [до 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка 
випущено іл. альб. «Великий рід Великої Людини». Під час ро-
боти над вид. було використано матеріали багатьох дослідників 
та нащадків Шевченка, а також опрацьовано джерела із фонду 
обл. наук. б-ки] / Майя Мельник // Наші новини. – 2014. – Вип. 11 
(19 груд.). – С. 3 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим до-
ступу: http://bit.ly/2g6PDL2 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана.

1044. Милослава Черній презентувала книгу «F 63,9. Роз-
лад звичок і ваблень» : [презентація кн. молодої авт. відбулася 
23 жовт. у б-ці] // Вінничанка. – 2014. – № 11. – С. 4 : кольор. фот.
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1045. Мороз, О. «Борітеся – поборете! Мені Тарас порадив 
у безсонній ночі» : [14 січ. у б-ці відбулися традиц. Стусів. читан-
ня-2014] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2014. – 21 січ. – С. 3 : 
фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fVIAl6 
(дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис за-
снов. на версії, датов.: 21.01.2014.

1046. Мороз, О. Гоголівські персонажі актуальні в усі часи : 
[до 205-ї річниці від дня народж. М. Гоголя б-ка реалізувала про-
ект «Гоголь-Books», в рамках якого відбувся літ.-мистец. вечір] 
/ Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2014. – 11 квіт. – С. 4. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gydzn2 (дата звернен-
ня: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, 
датов.: 11.04.2014.

1047. Мороз, О. Дитяча кімната – в «дорослій» бібліотеці : 
[у обл. книгозбірні відкрили дит. кімнату «Пізнайко»] / Оксана 
Мороз // Вінниц. газ. – 2014. – 26 груд. – С. 16 : кольор. фот.

1048. Мороз, О. Невід’ємна складова вивчення історії : [в 
обл. б-ці відбулася ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Усна історія як 
важлива складова краєзнавчої діяльності»] / Оксана Мороз // Він-
ниц. газ. – 2014. – 31 жовт. – С. 4 : фот. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2gOArTj (дата звернення: 28.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 31.10.2014.

1049. Мороз, О. Полинові шляхи вінничанок : [у обл. б-ці 
відбулась презентація кн. «Полинові шляхи вінничанок. Спога-
ди бранок Чорнобиля» М. Ястремського] / Оксана Мороз // Він-
ниц. газ. – 2014. – 16 груд. – С. 3 : фот. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2fEopXI (дата звернення: 28.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.12.2014.

1050. На Вінниччині вшанували пам’ять видатного поета 
Василя Стуса : [4 верес. на майдані ім. Василя Стуса біля пам’ят-
ника поету відбулися Стусів. читання, організ. б-кою за підтрим-
ки упр. культури і туризму облдержадмін.] // Освіта Вінниччи-
ни. – 2014. – 12 верес. – С. 8 : кольор. фот.
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1051. Невеличкий сюжет про акцію «Створюємо книгу 
власноруч» на ВДТ [Електронний ресурс] : [у рамках акції «Бі-
бліотека виходить у місто» від. маркетингу, реклами та соціо-
культур. діяльності спільно з Інтернет-центром Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва провели майстер-клас «Зроби книгу влас-
ними руками». Захід відбувся у рамках проекту «Поезія без 
купюр» Театру кн. «Прочитання»] / авт. сюжету Юрій Лук’яно-
вич // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 1:18 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=a70k7zDfSvw (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 11.07.2014. – Канал 
користувача на YouTube: Marina Revenko.

1052. Не згасне свічка Стуса : [у б-ці відбулись Стусів. чи-
тання-2014] // Вінничанка. – 2014. – № 2. – С. 4 : кольор. фот.

1053. Одинцова, О. Лицар народної любові : про пре-
зентацію кн. С. Колесника «Чи будемо пересівати волю» у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Оксана Одинцова // Журналіст 
України. – 2014. – № 1. – С. 18.

1054. Панчук, М. Про Бершадщину замовили слово : [в 
обл. наук. б-ці відбулася презентація кн. краєзнавця-дослідника 
Г. Погончика «Бершадщина: з минулого – у майбутнє»] / Майя 
Панчук // Поділ. зоря. – 2014. – 23 січ. – С. 5 : фот.

1055. Пархомчук, Т. «Вервольф. Хроніка «озброєних вов-
ків» : [таку назву має кн. В. Вітковського та М. Рябого, презента-
ція якої відбулася в б-ці ім. К. А. Тімірязєва] / Тетяна Пархомчук 
// День. – 2014. – 12–13 груд. – С. 13. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2fWI4Di (дата звернення: 28.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 12.12.2014.

1056. Пастушин, А. Ми пам’ятаємо тебе – Стусе! : 
14 січ. 2014 р. у м. Вінниці відбувся захід «Стусівських читань» : 
[проходили в ОУНБ] / Андрій Пастушин // Независимый курьер. – 
2014. – 22 січ. – С. 3 : фот.
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1057. Письменники – захисникам Вітчизни : [23 жовт. у 
б-ці відбудеться автограф-сесія вінниц. письменників В. Віт-
ковського та М. Рябого з нагоди виходу кн. «Вервольф. Хроніка 
«озброєних вовків», присвяч. 70-річчю визволення Вінниччи-
ни від нім. нацистів] // Вінниц. газ. – 2014. – 17 жовт. – С. 45. – 
(Спецвипуск). – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fEgV72 (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.10.2014.

1058. Подолинний, А. За Україну, за її волю... : [у б-ці від-
булася презентація кн. В. Горбатюка «Ще настане ваша пора»] 
/ Анатолій Подолинний // Дзвін. – 2014. – № 5. – С. 147–149.

1059. Подолинний, А. Сяйво Шевченкового слова : 
[про дослідж. творчості Т. Шевченка на Вінниччині, в т. ч. бі-                              
бліогр. покажчик «Т. Г. Шевченко і Вінниччина», підгот. фахів-
цем Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Г. М. Авраменко] / Анато-
лій Подолинний // Вінниц. газ. – 2014. – 20 трав. – С. 7.

1060. Самотей, Л. Вшанували її величність Книгу : [учні 
9–11 кл. Стрижав. СЗШ I–III ст. відвідали обл. книгозбірню] / Ла-
риса Самотей // Поділ. зоря. – 2014. – 1 трав. – С. 8 : фот.

1061. Сегеда, Ю. Бібліотека – помічник в «електронному 
світі» : [Бар. РБ за сприяння програми «Бібліоміст» в рамках про-
екту надання інформ. послуг та освоєння електрон. урядування 
влаштувала тренінг «Е-урядування. Е-послуги. Е-демократія», у 
якому взяла участь фахівець Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
О. Коновальчук] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2014. – 12 лют. – 
С. 9 : кольор. фот.

1062. Сегеда, Ю. Відзначили працю діячів культури : [у 
День працівника культури, у т. ч. і Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2014. – 14 листоп. – С. 2 : фот.

1063. Сегеда, Ю. Журнал «Вінницький край» відсвяткував 
10-річчя : [свято пройшло у б-ці] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 
2014. – 1 січ. – С. 13 : фот.
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1064. Сегеда, Ю. Книжка народилась просто неба : [таїн-
ство народж. кн. «Лист на ветке» поета Ю. Прокопенка відбулось 
біля «наметового філіалу» б-ки] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 
2014. – 16 лип. – С. 11 : фот.

1065. Сегеда, Ю. Не просто поет, а дух і совість народу : 
пам’ять Василя Стуса вшанували у Вінниці покладанням квітів 
до монумента поетові-дисиденту і традиц. Стусів. читаннями в 
обл. б-ці / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2014. – 17 січ. – С. 7 : фот.

1066. Сегеда, Ю. Підтримали переселенців : у б-ці 
ім. К. А. Тімірязєва роботою з вимуш. переселенцями з Донбасу 
та Криму опікується молодий фахівець Я. Бондарчук / Юрій Се-
геда // Вінниччина. – 2014. – 3 груд. – С. 14 : фот.

1067. Сегеда, Ю. «Поет, Пророк, Мислитель і Глашатай...» : 
літ.-мистец. свято до 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка вла-
штувала обл. б-ка ім. Тімірязєва спіл. з нац.-культур. т-вами Він- 
ниччини, яке відбулось 6 берез. / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 
2014. – 12 берез. : кольор. фот.

1068. Сегеда, Ю. Про журналістів Вінниччини на фронтах 
Другої світової : [презентація вид. С. Гальчака «Словом і багне-
том: журналісти Вінниччини у Другій світовій війні» відбулася 
в б-ці у рамках засід. наук.-краєзнав. клубу «Дослідник краю»] 
/ Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2014. – 30 квіт. – С. 10 : фот.

1069. Сегеда, Ю. Стала Україна на розпутті : [юний він-
ниц. письменник Д. Луняка презентував читачам б-ки свою пер-
шу кн. «Душі моєї сад»] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2014. – 
29 жовт. – С. 9 : кольор. фот.

1070. Сегеда, Ю. Українську мову, чисту і святу : вшанува-
ли в чит. залі обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва, поєднавши дві сим-
вол. дати – День укр. писемності та мови і 125-річчя від дня на-
родж. письменника-сатирика Остапа Вишні / Юрій Сегеда // Він-
ниччина. – 2014. – 12 листоп. – С. 9.
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1071. Сідлецький, А. Я подолав мовний бар’єр і зміг віль-
но спілкуватися за кордоном завдяки безкоштовним курсам, що 
діють при обласній бібліотеці / Андрій Сідлецький // Вінниччи-
на. – 2014. – 2 квіт. – С. 7.

1072. Скульська, О. Благодійність – крок до миру та спо-
кою : [у вестибюлі б-ки відбувся благод. ярмарок, зібрані на яко-
му кошти передали захисникам нашої країни] / Ольга Скульська 
// Вінниц. газ. – 2014. – 23 верес. – С. 8 : кольор. фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gy83of (дата звернен-
ня: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, 
датов.: 23.09.2014.

1073. Скульська, О. «В її житті була пристрасть...» : 
[таку назву має кн. Н. Андрійчук, презентація якої відбулась у 
б-ці] / Ольга Скульська // Вінниц. газ. – 2014. – 22 лип. – С. 8 : 
кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fHRu80 (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.07.2014.

1074. Скульська, О. Таланти потрібно підтримувати... : [25 
верес. у від. док. інозем. мовами ОУНБ відбувся твор. вечір Д. Лу-
няки] / Ольга Скульська // Вінниц. газ. – 2014. – 30 верес. – С. 6.

1075. Скульська, О. У боротьбі за кожну мить : [у б-ці від-
бувся твор. вечір молодого вінниц. поета Ю. Прокопенка] / Ольга 
Скульська // Вінниц. газ. – 2014. – 5 серп. – С. 8 : кольор. фот.

1076. Стусівські читання у Вінниці [Електронний ресурс] : 
[14 січ. 2014 р. у рамках Стусів. читань «Борітеся – поборете! 
Мені Тарас порадив у безсонній ночі...» в ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва відбувся літ.-мистец. вечір, присвяч. 76-річчю від дня на-
родж. В. Стуса та 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка. Про 
це у сюжеті ТНВ] / авт. сюжету Сніжана Шпікіна // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:55 хв.). – 
Режим доступу: http://bit.ly/2iyZh7L (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 



Публікації, інтернет-джерела, відеозаписи 
про Вінницьку ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

 = 207 =

20.03.2014. – Канал користувача на YouTube: Вінницька ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва.

1077. Сюжет на ВДТ-6 про прем’єру вистави «Над часом» у 
ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва [Електронний ресурс] : [вистава від-
булася 19 груд. 2014 р.] / авт. сюжету Світлана Малик // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 6:38 хв.). – 
Режим доступу: http://bit.ly/2flTLEm (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
26.01.2014. – Канал користувача на YouTube: Marina Revenko ; 
YouTube : веб-сервіс. – Електрон. відеодані (1 файл: 3:13 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=uVwAOI-
jAHo (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 25.01.2014. – Канал користувача на 
YouTube: Marina Revenko.

1078. Творчий вечір та презентація книги «Душі моєї 
сад» Дмитра Луняки [Електронний ресурс] : [у Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Світлана Малик // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:20 
хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=u9Bq6-
WSqk4 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 02.10.2014. – Канал користувача на 
YouTube: Marina Revenko.

1079. Творчий вечір та презентація книги «Лист на вет-
ке» Юрія Прокопенка [Електронний ресурс] : [у Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 2:19 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?list=UU5wtXAigPKPj1PTEB09uIXA&v=_
tfhbgTQXEc (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 02.10.2014. – Канал користу-
вача на YouTube: Телеканал Эверест.

1080. Творчий вечір та презентація книги «F 63.9. Розлад 
звичок і ваблень» Милослави Черній [Електронний ресурс] : [у 
рамках проекту «Поезія без купюр» Театру кн. «Прочитання» 
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23 жовт. 2014 р. у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сю-
жету Світлана Малик // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 2:38 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=9f2oHWBhgWo (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
29.10.2014. – Канал користувача на YouTube: Marina Revenko.

1081. Технологія VEB 2.0 [Електронний ресурс] : 
5–7 трав. 2014 р. на базі обл. наук. б-ки ім. К. А. Тімірязєва від-
булися практ. заняття бібліотекарів за темою «Технологія ВЕБ 2.0 
як засіб використання веб-ресурсів користувачами» // Червонів-
ська сільська бібліотека : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2fiXlgS (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
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від дня народж. поета] // Місто. – 2014. – 15 січ. – С. 5.
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востями розчулили глядачів [Електронний ресурс] : [19 груд. у 
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трон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.
ly/2eVenSc (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
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звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 15.12.2015. – Канал користувача на YouTube: 
VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

1119. Власюк, Т. День «Порадниці» у Вінниці : [у б-ці від-
булася зустріч редкол. газ. «Радниця» з читачами] / Тетяна Власюк 
// Радниця. – 2015. – 10 груд. – С. 1–2 : кольор. фот.

1120. Волошенюк, І. Партитура вроди : [про заслуж. пра-
цівника культури України, дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
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зєва Н. Морозову] / Іван Волошенюк // Вінниц. край. – 2015. – 
№ 3/4. – С. 113–127.

1121. Волошенюк, І. Скрипка грає... : [про заслуж. праців-
ника культури України, дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
Н. Морозову] / Іван Волошенюк // Сіл. вісті. – 2015. – 13 серп. – 
С. 6. 

1122. Волошенюк, І. С. Партитура вроди : повість у но-
велах : [сторінки життя заслуж. працівника культури України, 
дир. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Н. І. Морозової] / Іван 
Волошенюк. – Вінниця : Балюк І. Б., 2015. – 100 с. : кольор. фот. 

1123. Глушак, Т. Вони стоять на захисті країни : [до Дня 
захисника України та до Дня укр. козацтва у б-ці підготували те-
мат. вист. «Вони стоять на захисті країни»] / Тетяна Глушак // Він- 
ниччина. – 2015. – 14 жовт. – С. 6 : кольор. фот.

1124. Глушак, Т. «Заколот Кобзаря» влаштували вінницькі 
патріоти на Майдані Небесної сотні : [біля погруддя Т. Шевченка 
відбулася цілодоб. мистец. акція «Заколот Кобзаря». До її прове-
дення долучилася ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: від. рідкіс. і цін. ви-
дань підготував вист. раритет. зб. «Кобзаря» із фонду б-ки] / Те-
тяна Глушак // Вінниччина. – 2015. – 21 серп. – С. 6 : кольор. фот.

1125. Гостини у колі ромської родини [Електронний ре-
сурс] : [під такою назвою 8 квіт. 2015 р. у б-ці відбулося засід. Клубу 
сімейн. дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо». Про це йдеть-
ся у сюжеті ТНВ] / авт. сюжету Таміла Гончаренко // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:32 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=BDl01qAYMi
s&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.02.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1126. Гоцуляк, М. Наче світло вічної зорі. До 100-річчя 
від дня народження Марії Руденко : [протягом лют. 2015 р. на 
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Вінниччині відбувалися ювіл. заходи, зокрема і в обл. наук. б-ці] 
/ Марія Гоцуляк // Світлиця. – 2015. – № 1. – С. 9–11 : кольор. фот.

1127. Гуральник, Т. «Воїнам Світла» знову у Вінниці! : 
[про презентацію поетич. зб., упоряд. С. Жуком і В. Попелюшкою, 
«Воїнам Світла», яка пройшла у б-ці] / Тетяна Гуральник // Освіта 
Вінниччини. – 2015. – 3 лип. – С. 8.

1128. Гуральник, Т. У Вінниці пройшли вересневі «Сту-
сівські читання» : [до 30-ї річниці від дня загибелі поета. Захід, 
організ. обл. б-кою, відбувся на майдані ім. В. Стуса біля пам’ят-
ника] / Тетяна Гуральник // Освіта Вінниччини. – 2015. – 4 ве-
рес. – С. 8 : кольор. фот.

1129. День волонтера [Електронний ресурс] : [відзначено 
у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Ольга Сол-
датенко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео-
дані (1 файл: 2:03 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=1EZ1u7ovZ8Q&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 17.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1130. День Гідності та Свободи [Електронний ресурс] : [до 
цієї дати 19 листоп. 2015 р. в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся 
вечір патріотизму «Нащо слова? Ми діло несемо!». Сюжет ТНВ] 
/ авт. сюжету Ольга Солдатенко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:56 хв.). – Режим доступу: 
http://bit.ly/2iADJaV (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.02.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1131. День Європи у Вінниці [Електронний ресурс] : [за 
участю Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 11:58 хв.). – Ре-
жим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=GIcb_GSZPio
&index=16&list=PLaKBxi8fpykhhlddzsTKsws1n5P5f19IL (дата 
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звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 16.05.2016. – Канал користувача на YouTube: Теле-
канал Эверест.

1132. День інформації «Служити закону і справедливо-
сті» [Електронний ресурс] : [пройшов 5 жовт. 2015 р. у секторі 
правової інформації ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. В заході взяли 
участь фахівці Голов. територіал. упр. юстиції у Вінниц. обл., 
Вінниц. міськ. центру з надання вторин. правової допомоги, на-
уковці Вінниц. навч.-наук. ін-ту економіки Тернопіл. нац. екон. 
ун-ту] / авт. сюжету Тетяна Романова // YouTube : веб-сервіс. – 
[Він- ниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:39 хв.). – Режим до-
ступу: https://www.YouTube.com/watch?v=A3q8CEJUp5Q&feature
=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 27.10.2015. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1133. День української мови та писемності [Електронний 
ресурс] : [9 листоп. 2015 р. у «Тімірязєвці» відбувся літ.-мис-
тец. вечір «Квітни, мово, зірницями слова!». Сюжет ТНВ] 
/ авт. сюжету Ольга Солдатенко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:54 хв.). – Режим доступу: 
http://bit.ly/2hNne9F (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.02.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1134. Діяльність психологів-волонтерів [Електронний 
ресурс] : [засід. круглого столу проведено у Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Таміла Гончаренко // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:02 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=5McFn9Ikays
&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.02.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1135. Дмитренко, Ж. 120 років Насті Присяжнюк : [до юві-
лею фольклористки в обл. б-ці організовано кн. вист. «Берегиня 
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народної пісні»] / Жанна Дмитренко // Світлиця. – 2015. – № 1. – 
С. 35–38 : кольор. фот.

1136. Залізняк, П. Роман у віршах, листах і житті : [до 
відзначення 150-річчя від дня народж. лат. поета Я. Райніса в 
книгозбірні відбувся літ.-мистец. вечір «Далекі відзвуки синім 
вечором», на якому була присутня Надзвич. і Повноваж. Посол 
Латв. Респ. в Україні А. Даудзе] / Петро Залізняк // Літ. Україна. – 
2015. – 8 жовт. – С. 7 : фот. 

1137. Змінюєш себе – змінюєш світ : 5 листоп. 2015 р. у 
ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пройшов наук.-практ. семінар з пи-
тань створення Першої укр. DAISY-б-ки для користувачів з гли-
боким ураженням зору // Вінниччина мед. – 2015. – № 10. – С. 3.

1138. Зорій Файн «Кофе-брейк с Его Величеством» [Елек-
тронний ресурс] : [27 лют. 2015 р. в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
відбулася презентація вінниц. автора. Про це йдеться у сюжеті 
ТНВ] / авт. сюжету Тетяна Троянчук // YouTube : веб-сервіс. – 
[Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:43 хв.). – Режим до-
ступу: http://bit.ly/2iwIR1O (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 18.02.2016. – Ка-
нал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1139. Зорук, Б. З виходом на пенсію життя тільки почина-
ється! : [вінниц. пенсіонерам адаптуватися у новому статусі до-
помагає Всеукр. соц. проект «Університет третього віку – вікно у 
світ. Українські перспективи». Реалізовують його Територ. центр 
соц. обслуговування (надання соц. послуг) та обл. б-ка ім. К. А. Ті-
мірязєва] / Богдана Зорук // Вінничанка. – 2015. – № 3. – С. 15 : 
кольор. фот.

1140. Зорук, Б. На честь Марії Руденко назвали малу пла-
нету. У рік 100-річного ювілею «Наддністрянської Горлиці» пла-
нують видати книгу її духовних скарбів : [про захід із вшанування 
пам’яті М. Руденко, організов. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
та Вінниц. обл. центр нар. творчості] / Богдана Зорук // Вінничан-
ка. – 2015. – № 3. – С. 16–17 : фот.
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1141. Іванович, Ю. Вінничанин Коммир Крижанівський 
25 років тому спрогнозував спробу створення «Новоросії» : в 
обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва відбувся твор. вечір, присвяч. пам’я-
ті нашого земляка з нагоди 90-річчя від дня його народж., й пре-
зентація його кн. «Диагноз – империя» / Юрій Іванович // Він-
ниц. газ. – 2015. – 20 жовт. – С. 4 : фот.

1142. Калінін, М. Малюнок на бібліотеці: чи залишиться 
він? : [картина «Зернина Всесвіту» посіла перше місце в конкурсі 
на кращий проект мурал-арту «VIN-ART-CITY»] / Максим Калі-
нін // RIA. – 2015. – 12 серп. – С. 2 : фот.

1143. Кимак, Л. Весна пробилася крізь сніг святом газети : 
[3 квіт. садівники і городники міста спільно з ред. газ. «Віннич-
чина» 32-й раз провели вист.-ярмарок. Фахівці відділу економіки 
та аграр. вир-ва ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва презентували кн.-
іл. вист.] / Леонід Кимак // Вінниччина. – 2015. – 8 квіт. – С. 7 : 
кольор. фот.

1144. Кирильчук, А. «Нема мудріших, ніж народ, учите-
лів. У нього кожне слово – це перлина...» : [21 лют. у б-ці відбувся 
літ.-мистец. вечір «Мови різні – душа одна»] / Андрій Кирильчук 
// Вінниц. газ. – 2015. – 24 лют. – С. 5 : фот.

1145. Кліщук, Л. На вінницькій бібліотеці свій підпис за-
лишить кримський художник [Електронний ресурс] : [у рамках 
проекту «Vin-Art-City» худож. О. Марченко розпочав роботу над 
картиною «Зернина Всесвіту» на бічній стіні б-ки] / Людмила Клі-
щук // ВЛАСНО.info : інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2dY3DGH (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 30.07.2015.

1146. Книжку про російсько-українську війну презенту-
ють у Вінниці : [відомий укр. письменник В. Шкляр спільно з 
цивіл. корпусом «Азов» презентує в обл. б-ці свою кн. «Чорне 
сонце»] // Місто. – 2015. – 16 груд. – С. 28.
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1147. Коверзюк, А. Світоч української культури : [у б-ці 
відбувся літ.-мистец. вечір «Шевченко завжди серед нас, по всіх 
світах його лунають вірші»] / Андрій Коверзюк // Вінниц. газ. – 
2015. – 13 берез. – С. 11 : кольор. фот.

1148. Кондратьєва, Т. Пишні заручини і гучне весілля – та-
кий документ про шлюб у вінницьких ромів : [до Міжнар. дня 
ромів (8 квіт.) в обл. б-ці відбулося засід. Клубу сімейн. дозвілля 
та розвитку «Родинне сонцеколо» за темою «Гостини у колі ром-
ської родини»] / Тетяна Кондратьєва // Поділ. радниця. – 2015. – 
15 квіт. – С. 1, 5. 

1149. «Космос» Анатолія Задворного : [експозиція картин 
вінниц. худож. А. Задворного «Космос і Я» відкрилася у б-ці] 
// Місто. – 2015. – 22 лип. – С. 28.

1150. Кривоніс, О. «Будеш, батьку, панувати...» : з на-
годи 201-ї річниці від дня народж. Т. Г. Шевченка в обл. уні-
верс. наук. б-ці ім. К. А. Тімірязєва відбулось літ.-мистец. свято 
/ Олег Кривоніс // Вінниччина. – 2015. – 6 берез. – С. 1.

1151. Кривоніс, О. Під знаком Володимира Свідзинсько-
го проходило цього року IV Міжнародне літературно-мистецьке 
свято «Русалка Дністрова» : [до свята фахівцями б-ки підгот. те-
мат. кн. вист. «До 130-річчя Володимира Свідзинського» та «Бі-
бліотека «Русалки Дністрової»] / Олег Кривоніс // Вінниччина. – 
2015. – 21 жовт. – С. 6 : кольор. фот.

1152. Кривоніс, О. Річниця Революції: уроки і завдання : 
[у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся вечір патріотизму, 
присвяч. Дню Гідності та Свободи] / Олег Кривоніс // Вінниччи-
на. – 2015. – 20 листоп. – С. 3 : фот.

1153. Круглий стіл «Створення інклюзивного середови-
ща – запорука забезпечення прав людей з інвалідністю» [Елек-
тронний ресурс] : [проведено у стінах Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео- 
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дані (1 файл: 1:23 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=9F495sN_eQA&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 17.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1154. Купцова, А. Вірші про героїчну льотчицю Надію 
Савченко у Вінниці читали зі слізьми [Електронний ресурс] : 
[25 квіт. у б-ці відбулася презентація поет. зб. «Живи, Надіє!»] 
/ Аліна Купцова // ВЛАСНО.info : інформ. портал. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.
ly/2eiD1yM (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.04.2015.

1155. Лавренюк, С. Скоро у Вінниці буде де робити селфі : 
[у Вінниці проходить конкурс мурал-арту – малюнків на стіні] 
/ Світлана Лавренюк // RIA. – 2015. – 19 серп. – С. 16 : фот.

1156. Літературно-мистецький вечір «Вільна поезія» 
до Всесвітнього дня поезії та з нагоди ювілею Ліни Василівни 
Костенко [Електронний ресурс] : [19 берез. у чит. залі від. док. із 
гуманітар., техн. та природн. наук Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва] / авт. сюжету Алла Хоменко // YouTube : веб-сервіс. – [Він- 
ниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:42 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=9jm2Zl-UI5c&feature=youtu.
be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 19.02.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1157. Міжнародна наукова конференція «Постать Яна 
Потоцького – погляд крізь століття» : (до 200-річчя з дня смерті 
пол. письменника, історика, етнографа) [Електронний ресурс] : 
[проведена 16 жовт. 2015 р. у від. док. із гуманітар., техн. та при-
родн. наук Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва спільно з упр. у 
справах національностей та релігій Вінниц. облдержадмін.] 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 1:20 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/wat
ch?v=sF5kzHSqTD0&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), 
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вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
27.10.2015. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1158. Міжобласний дебатний турнір [Електронний ре-
сурс] : [27–28 квіт. 2015 р. під час проведення Днів Америки у 
Вінниці в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пройшов дебат. турнір, на 
якому школярі і студент. молодь змагалися у мистецтві аргумен-
тації зі своїми ровесниками на тему спіл. цінностей та єдиної 
України. Про це йдеться у сюжеті ТНВ] / авт. сбжету Ольга Сол-
датенко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеода-
ні (1 файл: 1:59 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2iwC3B9 (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 19.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1159. Мороз, О. «Барвінок на три голоси» : [у б-ці в рамках 
засід. наук.-краєзнав. клубу «Дослідник краю» відбулася презен-
тація кн. «Барвінок на три голоси» В. Козак, присвяч. 120-річ-
чю від дня народж. фольклористки Н. Присяжнюк та 200-річчю 
Т. Шевченка] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2015. – 13 листоп. – 
С. 13 : фот. 

1160. Мороз, О. Бібліотеки розробляли стратегії розвитку : 
у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся ІІІ обл. бібл. фо-
рум «Бібліотека традиційна, бібліотека інноваційна: місце і роль 
у розвитку Вінниччини» / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2015. – 
2 жовт. – С. 16 : кольор. фот.

1161. Мороз, О. «Русалка Дністрова» вшанувала пам’ять 
Володимира Свідзинського : у Вінниц. обл. б-ці ім. К. А. Тіміря- 
зєва відбулася прес-конф. членів оргкомітету ІV Міжнар. літ.-мис-
тец. свята «Русалка Дністрова», яке проходило на Вінниччині 
6–8 жовт. / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2015. – 13 жовт. – С. 23 : 
фот.

1162. Мороз, О. Місто – картинна галерея : [до Дня міста у 
Вінниці п’ять будівель перетворяться в арт-об’єкти – художники 
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розпочали роботу над своїми картинами, які перемогли на кон-
курсі на кращий проект мурал-арту «VIN-ART-CITY». На фасаді 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва планується картина «Зернина 
Всесвіту»] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2015. – 11 серп. – С. 5.

1163. Мороз, О. Подвійний ювілей Леоніда Куцого : [в 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся твор. вечір, присвяч. 75-й річ-
ниці від дня народж. вінниц. гумориста] / Оксана Мороз // Він-
ниц. газ. – 2015. – 4 груд. – С. 15.

1164. Мороз, О. [У Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва від-
булася презентація кн. «Напролом» Ю. Прокопенка] / Оксана Мо-
роз // Вінниц. газ. – 2015. – 25 верес. – С. 15.

1165. Мурал-арт без переможених [Електронний ресурс] : 
[у Вінниці пройшов конкурс мурал-арту – малюнків на стіні] 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 
2:00 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube : веб-сервіс.com/
watch?v=ZPFUy5oL4pA (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 03.09.2015. – Ка-
нал користувача на YouTube: Телеканал Эверест.

1166. Мурал-арт у Вінниці [Електронний ресурс] : [у Він- 
ниці проходить конкурс мурал-арту – малюнків на стіні, зокрема 
на приміщенні ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 3:00 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=8a6GAk5MIxg (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 5.08.2015. – Канал користувача на YouTube: Телека-
нал Эверест.

1167. Наумова, М. Вийшов перший номер альманаху 
«Сєтєаріум» : [вінниц. письменники презентували у б-ці новий 
поет. альм.] / Маргарита Наумова // RIA. – 2015. – 8 квіт. – С. 6.

1168. «Палімпсести» : поетичні читання поезій В. Стуса 
(до 30-ї річниці з дня трагіч. загибелі поета) [Електронний ре-
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сурс] : [у чит. залі Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пройшли чи-
тання поезій В. Стуса] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 3:14 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=LvA6EGK425Y&feature=youtu.be (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 28.10.2015. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1169. Пархомчук, Т. «І я гукну. І край мене почує» : 
ювіл. Стусів. читання: побачити між рядків : [обл. книгозбірня 
провела традиц. верес. Стусів. читання «Журавлем небесним 
на Вкраїну вернусь»] / Тетяна Пархомчук // Україна молода. – 
2015. – 8 верес. – С. 13. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2gyw9yZ (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 08.09.2015.

1170. Персональна виставка вінницького художника Ана-
толія Задворного «Космос і Я» [Електронний ресурс] : [демон-
струється у від. мистецтв Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] 
/ авт. сюжету Вікторія Буран // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:05 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=-h7WTmbtYHU (дата звернен-
ня: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, 
датов.: 30.10.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1171. [Під час проведення Днів Америки у Вінниці в 
обл. універс. наук. б-ці ім. К. А. Тімірязєва відбувся міжобл. де-
бат. турнір молоді «Чи є в регіонах України спільні цінності, які 
здатні об’єднати країну?»] // Місто. – 2015. – 6 трав. – С. 4.

1172. Плахтій, Ю. Волонтери привезли «миколайчики» ді-
тям з особливими потребами [Електронний ресурс] : [щороку в 
груд. обл. книгозбірня влаштовує збір подарунків для дітей Іва-
нів. спеціаліз. ЗОШ-інтернату] / Юлія Плахтій // ВЛАСНО.info : 
інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2eV7WP1 (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 19.12.2015. 
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1173. Поетична топоніміка [Електронний ресурс] : [10 
груд. 2015 р. в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація 
кн. «Поетична топоніміка», упоряд. Л. Сердунич] / авт. сюжету 
Наталія Андрійчук // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 2:43 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=UE0zW5ZQbLY&feature=youtu.be (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 17.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1174. Постельжук, О. Огляд як вид інформаційно-аналі-
тичних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек : 
[в контексті наводяться приклади проведення бібліогр. оглядів 
екол. тематики в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Олена Постельжук 
// Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 38–41.

1175. Презентація збірки матеріалів «Художнє слово Ва-
силя Стуса в контексті української літератури» [Електронний 
ресурс] : 25 черв. 2015 р. у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
відбудеться презентація зб. матеріалів V Міжнар. наук.-тео-
рет. конф. «Художнє слово Василя Стуса в контексті української 
та світової літератури», що відбулася в Донецьку в 2013 р. за учас-
тю науковців із Польщі, Австрії, Росії та України // МоеMisto : 
[портал]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.
ly/2eXFSNN (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

1176. Презентація книги Валентини Козак «Барвінок на 
три голоси» [Електронний ресурс] : [у рамках засід. наук.-крає- 
знав. клубу «Дослідник краю» Вінниц. ОУНБ 3 листоп. 2015 р. від-
булася презентація кн. В. Козак «Барвінок на три голоси». Сюжет 
ТНВ] / авт. сюжету Ольга Солдатенко // YouTube : веб-сервіс. – [Він- 
ниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:15 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=h-L3iMveqXk&feature=youtu.
be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 19.02.2015. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.
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1177. Презентація книги Василя Шкляра «Чорне сон-
це» [Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
16 груд. 2015 р. Сюжет у ТНВ] / авт. сюжету Анатолій Гетьман 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 3:52 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2iAH21X (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 17.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1178. Презентація книги Євгена Положія «Іловайськ» 
[Електронний ресурс] : [сюжет у ТНВ про презентацію кн. в 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 16 груд. 2015 р.] / авт. сюжету Тетяна 
Романова // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео-
дані (1 файл: 4:02 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2hNeIXS (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 17.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1179. Презентація книги Юрія Прокопенка «Напролом» 
[Електронний ресурс] : [відбулася 15 верес. 2015 р. на твор. вечо-
рі письменника у «Тімірязєвці». Сюжет ТНВ] / авт. сюжету Ольга 
Камінська // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео-
дані (1 файл: 1:24 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2i7Vz4b (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 28.10.2015. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1180. Презентація книжково-ілюстративної виставки 
«Хрещення Руси-України Володимиром Великим: першооснови 
духовної традиції», приуроченої до 1000-річчя з дня смерті Воло-
димира Великого [Електронний ресурс] : [відбулася 8 лип. у ве-
стибюлі Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Вікторія 
Буран // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 2:18 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=Y7OfUEPcqWQ (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 30.10.2016. – Ка-
нал користувача на YouTube: Елена Пашкова.
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1181. Прес-конференція організаторів міжнародного 
проекту «PL+UA=EU. Польсько-українські зустрічі на шляху 
до об’єднаної Європи» [Електронний ресурс] : [відбулася 7 ве-
рес. 2015 р. у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету 
Таміла Гончаренко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 2:39 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=pihx-rjqJf4&feature=youtu.be (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 28.10.2015. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1182. Прокопенко, Ю. В підтримку проекту Олександра 
Никитюка «VIN-ART-CITY» [Електронний ресурс] : [про май-
бут. мал. на бічній стіні обл. б-ки] / Юрій Прокопенко // 20 хви-
лин : сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2005–2016. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2f8Q0Sx (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 08.08.2015 ; 
RIA. – 2015. – 12 серп. – С. 20 : фот.

1183. Пташенята [Електронний ресурс] : [14 груд. 2015 р. в 
«Тімірязєвці» відбулася презентація вист. світлин «Пташеня-
та» фот. А. Пирогової, присвяч. Міжнар. дню підтримки перед-
часно народж. дітей. Сюжет ТНВ] / авт. сюжету Світлана Ма-
лик // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 3:20 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=xLtPRbH7WGY (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.02.2016. – Ка-
нал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1184. Розумик, Л. [Про майстер-клас «Маківка – сим-
вол українського героїзму», у якому взяли участь фахівці Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Леся Розумик // Поділ. зоря. – 
2015. – 14 трав. – С. 6 : фот.

1185. Сегеда, Ю. Бібліотечний досвід США обговорювали 
в «Тімірязєвці» у рамках Днів Америки у Вінниці / Юрій Сегеда 
// Вінниччина. – 2015. – 1 трав. – С. 3 : фот.
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1186. Сегеда, Ю. «Війна – це велика ганьба...» : [про ве-
чір-реквієм «Вічний уклін», що відбувся у б-ці з нагоди Дня скор-
боти і вшанування пам’яті жертв Другої світ. війни] / Юрій Сеге-
да // Вінниччина. – 2015. – 3 лип. – С. 9.

1187. Сегеда, Ю. Двох Василів, двох мучеників пошану-
вали в залі обласної бібліотеки ім. Тімірязєва учасники літера-
турно-мистецького вечора «Відлуння десятиліть», присвяченого 
80-й річниці від дня народження Василя Симоненка та 77-річчя 
Василя Стуса / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2015. – 6 лют. – С. 9 : 
кольор. фот.

1188. Сегеда, Ю. І на візку можна бути актором : у поста-
новці вистави «Над часом» за п’єсою А. Багряної взяли участь 
молоді вінниц. актори з інвалідністю. Виставу, прем’єра якої 
відбулась в обл. б-ці ім. Тімірязєва, створено в рамках проекту 
«ART-Time без обмежень» / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2015. – 
14 січ. – С. 7 : кольор. фот.

1189. Сегеда, Ю. «Коли я впаду, мою кров вип’є рідна зем-
ля...» : [в обл. б-ці вшанували Героя Небесної Сотні О. Капіноса, 
уродженця Тернопільщини, який кілька остан. років жив і працю-
вав у Вінниці] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2015. – 13 берез. – 
С. 3 : фот.

1190. Сегеда, Ю. Латвія та Вінниччина зводять мости 
дружби : [з нагоди 150-річчя від дня народж. письменника Лат-
вії Я. Райніса у б-ці відбувся літ.-мистец. вечір «Далекі відзвуки 
синім вечором», на який завітала Надзвич. і Повноваж. Посол 
Латв. Респ. в Україні А. Даудзе] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 
2015. – 25 верес. – С. 1, 3 : кольор. фот.

1191. Сегеда, Ю. Надія для незрячих учнів : [в обл. кни-
гозбірні відбувся семінар, де йшлося про міжнар. проект, по-
клик. створити першу укр. б-ку для користувачів з глибоким 
ураженням органів зору] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2015. – 
18 листоп. – С. 6 : кольор. фот.
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1192. Сегеда, Ю. Правознавчі семінари в Інтернеті : [«Ті-
мірязєвка» завершила цикл навч. вебінарів на тему реалізації кон-
ституц. прав громадян] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2015. – 
14 січ. – С. 11 : фот.

1193. Сегеда, Ю. Про берегиню подільської пісні : [у б-ці 
відбулася презентація кн. «Барвінок на три голоси» В. Козак, при-
свяч. 120-річчю від дня народж. фольклористки Н. Присяжнюк 
та 200-річчю Т. Шевченка] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2015. – 
11 листоп. – С. 6 : кольор. фот.

1194. Сегеда, Ю. Творчий вечір Михайла Вдовцова відбув-
ся в залі обласної наукової бібліотеки. Тут з нагоди його 60-річно-
го ювілею зібралися друзі, колеги та шанувальники / Юрій Сегеда 
// Вінниччина. – 2015. – 25 берез. – С. 6 : кольор. фот.

1195. Семивол, К. Василь Стус об’єднав Поділля з Дон-
басом : [в «Тімірязєвці» відбулася презентація зб. матеріалів 
V Міжнар. наук.-теорет. конф. «Художнє слово Василя Стуса в 
контексті української та світової літератури», яка проходила в 
Донецьку 2013 р.] / Катерина Семивол // Вінниц. газ. – 2015. – 
3 лип. – С. 4 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fEqOla (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 03.07.2015.

1196. Скульська, О. Оголошується перерва на каву... : 
[27 лют. у б-ці відбулася презентація кн. «Кава-брейк з Його 
Величністю» фотохудож. З. Файна] / Ольга Скульська // Він-
ниц. газ. – 2015. – 6 берез. – С. 8.

1197. Снігур, В. Сукні з портретом Шевченка створила 
Світлана Теренчук : [презентація проекту «Читай, Україно!» ди-
зайнера С. Теренчук відбулася у б-ці] / Вікторія Снігур // Моло-
діж. газ. Вінниччини. – 2015. – 28 січ. – С. 5.

1198. Тиха, О. Вінницьке молоко поїде у Євросоюз че-
рез Латвію : [перебуваючи з офіц. візитом у Вінниці, Надзвич. і 
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Повноваж. Посол Латв. Респ. в Україні А. Даудзе побувала в б-ці 
на літ.-мистец. вечорі «Далекі відзвуки синім вечором», при-
свяч. лат. поету Я. Райнісу] / Олександра Тиха // Вінниц. газ. – 
2015. – 25 верес. – С. 3 : фот.

1199. Тиха, О. Псевдонім – чоловічий, серце – жіноче : [в 
обл. б-ці відбулася презентація кн. І. Волошенюка «Марія й Опа-
нас, проза і Парнас» про Марка Вовчка] / Олександра Тиха // Він-
ниц. газ. – 2015. – 10 лют. – С. 7 : фот. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2fWMWIB (дата звернення: 28.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 10.02.2015.

1200. Творчість без обмежень [Електронний ресурс] : [уні-
кал. картину створили в майстерні вінниц. худож. Ірини Попен-
ко. Полотно намалювала молодь з особливими потребами. Май-
стер-клас проходив у рамках проекту АРТ] / авт. сюжету Вадим 
Потатуєв // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеода-
ні (1 файл: 1:34 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=u2AXoj8ZYzI (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.02.2016. – Канал 
користувача на YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

1201. Трансформація та організація бібліотечного обслу-
говування: пошук шляхів в умовах реформ [Електронний ре-
сурс] : [за цією назвою 1 груд. 2015 р. в ОУНБ відбувся семінар 
дир. та методистів ЦБС, ЦР (міськ.) б-к. Сюжет ТНВ] // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:04 хв.). – 
Режим доступу: http://bit.ly/2iwGhJe (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
17.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1202. ІІІ Бібліотечний форум [Електронний ресурс] : [сю-
жет у ТНВ про форум «Бібліотека традиційна, бібліотека інно-
ваційна: місце і роль у розвитку Вінниччини», який відбувся в 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 29 верес. 2015 р.] / авт. сюжету Тетяна 
Салганік // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео-
дані (1 файл: 3:00 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2j1XPtE (дата 
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звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 28.10.2015. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1203. Трошкова, А. Сесія тривала менше, ніж засідання 
президії : [на 39-й позачерг. сесії Вінниц. облради 6 скликання ух-
валено рішення щодо виділення коштів на ремонт.-реставрац. ро-
боти частини будівлі обл. б-ки] / Анастасія Трошкова // Вінниччи-
на. – 2015. – 15 лип. – С. 2 : фот. 

1204. [У від. мистецтв Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
відбулася презентація вист. картин худож., чл. НСХУ О. Довбо-
щука] // Вінниц. газ. – 2015. – 4 груд. – С. 15.

1205. [У Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 14 груд. від-
булась презентація вист. світлин «Пташенята» фот. А. Пирогової 
до Міжнар. дня підтримки передчас. народж. дітей] // Місто. – 
2015. – 16 груд. – С. 3.

1206. [У Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася пре-
зентація зб. матеріалів V Міжнар. наук.-теорет. конф. «Художнє 
слово Василя Стуса в контексті української та світової літерату-
ри», що відбулася в Донецьку в 2013 р. за участю науковців із 
Польщі, Австрії, Росії та України] // Місто. – 2015. – 24 черв. – 
С. 4.

1207. У Вінниці відбулись чергові Стусівські читання : 
[22 січ. у б-ці відбувся літ.-мистец. вечір, присвяч. 80-річчю від 
дня народж. В. Симоненка та 77-річчю В. Стуса] // Освіта Віннич-
чини. – 2015. – 23 січ. – С. 8 : кольор. фот.

1208. У Вінниці молодь з 4 регіонів України дебатувала 
про спільні цінності, які здатні об’єднати країну [Електронний 
ресурс] : [дебати проходили 27–28 квіт. в ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва] // Центр європейських ініціатив : [веб-сайт]. – Елек-
трон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/2fjYarD (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на вер-
сії, датов.: 02.05.2015.
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1209. У районах області стартують мобільні курси поль-
ської мови : [у «Тімірязєвці» відбулася презентація міжнар. укр.-
пол. проекту «PL+UA=EU»] // Новини Вінниччини. – 2015. – 9 ве-
рес. – С. 11 : фот.

1210. «Усе ілюзія! Та тільки не любов!» : у рамках Днів 
Америки у Вінниці актори нар. театру-студії «Сьоме небо» пред-
ставили виставу за п’єсою А. Багряної «Над часом» : [зокрема, в 
інформ. центрі «Вікно в Америку», що діє при обл. книгозбірні, 
відбувся семінар «Електронні книги та електронні читанки: ви-
клики для українських бібліотек»] // Вінничанка. – 2015. – № 5. – 
С. 5 : фот.

1211. Фотосвітлини із зони АТО експонуються у бібліотеці 
Тімірязєва [Електронний ресурс] // Радіокомпанія «Місто над Бу-
гом» : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://
bit.ly/2f5BrBw (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.05.2015.

1212. Циба, Я. «Бібліотечний шинок» : [про черг. за-
сід. бібл. клубу «Поезія без купюр»] / Ярина Циба // Вінниц. газ. – 
2015. – 27 листоп. – С. 10 : фот.

1213. Чебан, О. «Русалка Дністрова» презентувала свою 
бібліотеку : [до VI Міжнар. літ.-мистец. фестивалю «Русалка Дні-
строва» в обл. б-ці презентували кн. вист. «Бібліотека «Русалки 
Дністрової»] / Олег Чебан // Уряд. кур’єр. – 2015. – 10 листоп. – 
С. 12. 

1214. [14 лип. у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася 
презентація трьох нових наук.-краєзнав. вид. д-ра іст. наук, крає- 
знавця С. Гальчака «Ратна слава Вінниччини. Час. Події. Особи-
стості», «Словом і багнетом: журналісти Вінниччини у Другій 
світовій війні», «Жіноче обличчя війни. Вінничанки на захисті 
Вітчизни (1941–1945)»] // Вінниц. газ. – 2015. – 17 лип. – С. 15.

1215. Шевченко завжди серед нас, по всіх світах його 
лунають вірші [Електронний ресурс] : [під такою назвою 5 бе-
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рез. 2015 р. у б-ці відбулося літ.-мистец. свято до 201-ї річниці від 
дня народж. Т. Шевченка. Про це йдеться у сюжеті ТНВ] / авт. сю-
жету Світлана Малик // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 2:14 хв.). – Режим доступу: http://bit.
ly/2hN7i7d (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 18.02.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1216. Школярам розповіли про князя Володимира : 
[обл. наук. б-ка взяла участь у заходах з відзначення 1000-ліття 
від дня смерті св. рівноапостол. князя Володимира] // Право-
слав. Вінниччина. – 2015. – Черв. (№ 6). – С. 2 : фот.

1217. Шуткевич, О. Депутати обласної ради встановили 
новий рекорд : [на позачерг. 39-й сесії Вінниц. облради ухвале-
но рішення про виділення 940 000 тис. грн на ремонт.-рестав-
рац. роботи частини будівлі обл. б-ки] / Олеся Шуткевич // Він-
ниц. газ. – 2015. – 17 лип. – С. 4.

1218. Шуткевич, О. За прикладом Володимира Великого : 
[до 1000-річчя з часу успіння великого київ. князя Володимира 
Святославича в «Тімірязєвці» відкрилася кн.-іл. вист. «Хрещен-
ня Руси-України Володимиром Великим: першооснови духовної 
традиції»] / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2015. – 14 лип. – 
С. 6 : фот.

1219. Шуткевич, О. Нація без історичної батьківщини : [в 
ОУНБ в рамках засід. Клубу сімейн. дозвілля та розвитку «Родин-
не сонцеколо» відзначили Міжнар. день ромів] / Олеся Шуткевич 
// Вінниц. газ. – 2015. – 17 квіт. – С. 9 : кольор. фот.

1220. Шуткевич, О. Як бібліотекарі гроші воякам збирали : 
[до Дня святого Валентина працівники обл. книгозбірні влашту-
вали благод. ярмарок] / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2015. – 
17 лют. – С. 8 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2gBR1ms (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.02.2015.
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1221. Ювілейний вечір Райніса та Аспазії [Електронний 
ресурс] : [22 верес. 2015 р. в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва від-
бувся ювіл. вечір, присвяч. 150-річчю від дня народж. класика 
лат. літ. Я. Райніса (Я. Пліекшанса) за участю Надзвич. і Повно-
важ. Посла Латв. Респ. в Україні, д-ра А. Даудзе. Сюжет у ТНВ] 
/ авт. сюжету Наталя Колодій // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 4:28 хв.). – Режим доступу: 
http://bit.ly/2hORHc8 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 28.10.2015. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1222. Юкальчук, Н. «Мови різні – душа одна» : 
19 лют. 2015 р. до Міжнар. дня рід. мови в чит. залі від. док. із 
гуманітар., техн. та природн. наук Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва відбулося літ.-мистец. свято «Мови різні – душа одна» 
/ Н. Юкальчук // Світлиця. – 2015. – № 1. – С. 45–46 : кольор. фот.

1223. Я все життя збираю колоски [Електронний ре-
сурс] : [26 листоп. 2015 р. в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у рам-
ках засід. клубу «Інтермеццо» відбувся ювіл. твор. вечір він-
ниц. поета-гумориста Л. Куцого з нагоди 75-річчя від дня його 
народж. Про це йдеться у ТНВ] / авт. сюжету Анна Соловйова 
// YouTube : веб-сервіс. – [Він- ниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 1:53 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2hNbbJk (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 17.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1224. Яковишина, А. Немовлят з вагою 800 грамів показа-
ли вінничанам : [у вестибюлі обл. б-ки експонувалась темат. фо-
товист. А. Пирогової «Пташенята» до Міжнар. дня підтримки 
передчас. народж. дітей] / Анастасія Яковишина // 33-й канал. – 
2015. – 23 груд. – С. 13.

2016
1225. Академія НАТО [Електронний ресурс] : [Осіння 

Академія НАТО за темою: «Встановлення довіри для України: 
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досвід НАТО у примиренні через інформування та діалог» за 
участю представників ДонНУ ім. В. Стуса, Нац. ін-ту стратег. до-
слідж. при Президентові України, ДМГО «Центр міжнародної 
безпеки» за фінанс. підтримки Центру інформації та докумен-
тації НАТО в Києві пройшла в стінах ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва] / авт. сюжету Олена Гук // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 0:38 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=GUjwCNxLFaE&feature=y
outu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 27.12.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова ; YouTube : веб-сервіс. – Електрон. відео- 
дані (1 файл: 2:33 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=GUjwCNxLFaE&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 27.12.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1226. Акт Злуки: уроки минулого і завдання сьогодення 
[Електронний ресурс] : [під такою назвою в ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва 21 січ. 2016 р. відбулося засід. круглого столу, при-
свяч. Дню Соборності України. Про це сюжет у ТНВ] // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:05 хв.). – 
Режим доступу: http://bit.ly/2j1qG18 (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
16.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1227. Англомовні видання XVІІ–ХІХ ст. [Електронний ре-
сурс] : [про кн.-іл. вист. «Англомовні видання XVІІ–ХІХ ст.», під-
гот. від. рідкіс. і цін. вид. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у рамках про-
ведення Року англ. мови в Україні] / авт. сюжету Світлана Малик 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 
3:11 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=ryb
8ts4XNRg&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.03.2016. – Ка-
нал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1228. Бачити зорі в калюжах [Електронний ресурс] : [26 бе-
рез. 2016 р. у від. мистецтв Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у 
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рамках проекту «Живи, мистецтво, у руках майстрів» відбулося 
відкриття вист. вінниц. худож.-аматора Сергія Усачова «Бачити 
зорі в калюжах»] / авт. сюжету Олена Гук // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:16 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=nmZFP85zous&featur
e=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 06.06.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1229. Безуглий, Ю. У Вінниці відзначили День автономії 
Криму : [в обл. б-ці презентували кн.-іл. вист. «Кримський півост-
рів: історія крізь віки»] / Юрій Безуглий // Вінниц. газ. – 2016. – 
22 січ. – С. 2, 9 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2gS135X (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.01.2016.

1230. «Бібліотеки Вінниччини в реаліях сьогодення» 
[Електронний ресурс] : [сюжет про ІV обл. бібл. форум, при-
свяч. Всеукр. дню б-к] / авт. сюжету Інна Галецька // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:35 
хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=-D0_
laY9g8c&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.10.2016. – Ка-
нал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1231. Боднар, В. Майже 200 тисяч євреїв було знище-
но на Вінниччині під час Голокосту [Електронний ресурс] : 
[у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до Міжнар. дня пам’яті 
жертв Голокосту відбувся вечір «Голокост, як попередження люд-
ству»] / Влад Боднар // ВЛАСНО.info : інформ. портал. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.
ly/2dZYZWY (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.01.2016.

1232. Брати Капранови. «Забудь-річка» [Електронний ре-
сурс] : [15 груд. 2016 р. укр. письменники та видавці брати Капра-
нови у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва презентували свій новий 
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іст. роман «Забудь-річка»] / авт. сюжету Інна Галецька // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:50 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=ff9gdBfJRlk
&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.12.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1233. Буяльська, К. Писанки, створені вінницькими сту-
дентами, поїдуть завтра в АТО [Електронний ресурс] : [про май-
стер-клас з писанкарства, організов. для вінниц. студентів у стінах 
б-ки ім. К. А. Тімірязєва] / Катерина Буяльська // ВЛАСНО.info : 
інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2eJ4kjM (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.04.2016.

1234. Васюк, Ю. Свято пісні : [про проведення Все-
укр. фестивалю-конкурсу автентич. колективів на приз видат. по-
діл. фольклориста, етнографа, краєзнавця та педагога Г. Танцю-
ри з нагоди 115-ї річниці від дня його народж. Учасникам свя-
та ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва представила кн.-іл. вист. «Збирачі 
фольклорної спадщини»] / Ю. Васюк // Світлиця. – 2016. – № 2. – 
С. 12–15 : кольор. фот.

1235. Вечір-пам’ять «Голокост як попередження людству» 
[Електронний ресурс] : [про захід до Міжнар. дня пам’яті жертв 
Голокосту, що відбувся 25 січ. 2016 р. в ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва йдеться в сюжеті новин на телеканалі «ВІТА»] // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:41 хв.). – 
Режим доступу: http://bit.ly/2iMNeDG (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
12.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1236. Виготовлення валентинок [Електронний ресурс] : 
[12 лют. 2016 р. в ОУНБ пройшов флешмоб до Дня Святого Ва-
лентина. Школярі власноруч створювали «валентинки» для во-
їнів АТО. Сюжет ТНВ] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 2:36 хв.). – Режим доступу: http://bit.
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ly/2hOTfmu (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.02.2016. – Канал користу-
вача на YouTube: Елена Пашкова.

1237. Виготовлення ялинкових прикрас [Електронний 
ресурс] : [майстриня дит. студії «Равлик» Л. Заєць 19 груд. 2016 р. 
провела в стінах ОУНБ майстер-клас для дітей з виготовлення 
ялинк. прикрас в техніці декупаж. Про це у сюжеті ТНВ] / авт. сю-
жету Ірина Малярчук // YouTube : веб-сервіс. – [Він- ниця]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 1:46 хв.). – Режим доступу: http://bit.
ly/2hN5US8 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.12.2016. – Канал користу-
вача на YouTube: Елена Пашкова.

1238. Викладачі філологічного факультету Донецького на-
ціонального університету видали науковий альманах «Стусозна-
вчі зошити» [Електронний ресурс] : [23 трав. 2016 р. в ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва відбулася презентація першого зошиту альм.] 
// Радіокомпанія «Місто над Бугом» : офіц. сайт. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2eJdnkF (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 27.05.2016.

1239. Використання 3D технологій у бібліотеці : вебінар 
[Електронний ресурс] : [керівник Інформ.-ресурс. центру «Вікно в 
Америку» Ю. Кашпрук провела вебінар «Творча лабораторія, або 
Використання 3D технологій у бібліотеці»] // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 37:53 хв.). – Ре-
жим доступу: http://bit.ly/2j5EV9h (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
24.03.2016. – Канал користувача на YouTube: Natalie Demchenko.

1240. Відбувся творчий вечір вінницької поетеси, провід-
ного методиста з культурно-дозвіллєвої роботи обласного центру 
народної творчості, депутата обласної ради Жанни Дмитренко 
[Електронний ресурс] : [25 листоп. в ОУНБ] // Управління куль-
тури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації : офіц. сайт. – 
Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.
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ly/2i7KJL5 (дата звернення: 19.12.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 29.11.2016. 

1241. Відбувся ювілейний вечір вінницької письменниці 
В. П. Сторожук (Буздиган), у ході якого презентували бібліогра-
фічний покажчик «Струни поетичної душі Валентини Сторо-
жук», підготовлений працівником відділу краєзнавства О. Зеле-
ною / авт. сюжету Анна Соловйова // YouTube : веб-сервіс. – [Він- 
ниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:49 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=_VBby3StnaE&feature=youtu.
be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 06.06.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1242. Відбулося засідання розширеної колегії управлін-
ня культури і мистецтв облдержадміністрації [Електронний ре-
сурс] : [5 лип. в обл. б-ці] // Управління культури і мистецтв обл- 
держадміністрації : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
[2016]. – Режим доступу: http://bit.ly/2e01CYU (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 05.07.2016.

1243. Відкриття виставки Богдана Ломоносова «Місто: 
мистецький ракурс» [Електронний ресурс] : [у рамках проекту 
«Живи, мистецтво, у руках майстрів» 11 листоп. у від. мистецтв 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 0:34 хв.). – Режим доступу: https://
www.YouTube.com/watch?v=wPUwPkX9GRE (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 16.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1244. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. К. А. Тімірязєва : [фото, 2013 р.] / авт. В. Постернак // Він-
ниц. альб. : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. / упоряд. В. Б. Пе-
тров. – Вінниця, 2016. – Вип. 4. – Кольор. фотовкладка.

1245. Вінничанам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС вручи-
ли медалі «Захиснику Вітчизни» : 7 квіт. у стінах Вінниц. ОУНБ 
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ім. К. А. Тімірязєва відбулася зустріч з ліквідаторами аварії на 
ЧАЕС // Новини Вінниччини. – 2016. – 13 квіт. – С. 4 : фот.

1246. Вінниччина : в обл. наук. б-ці ім. К. А. Тімірязєва 
[6 жовт.] відбулась презентація кн. Ю. Хмелевського «Ключі до 
вічності» [Електронний ресурс] // УкрЗахідІнформ : веб-сайт. – 
Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2008–2013. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2fFuuI4 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.10.2016.

1247. Вінниччина вшанувала пам’ять Василя Стуса : [про 
вересневі Стусів. читання на відзначення 31-ї річниці з дня за-
гибелі поета-земляка. У заході взяла участь Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] // Новини Вінниччини. – 2016. – 7 верес. – 
С. 1 : фот. 

1248. Володимир Білінський презентував свої книги вінни-
чанам [Електронний ресурс] : [14 квіт. 2016 р. у чит. залі від. док. із 
гуманітар., техн. та природн. наук Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва відбулася зустріч з авт. бестселерів «Країна Моксель, або 
Московія», «Москва Ординська» та «Україна-Русь» Володимиром 
Білінським] / авт. сюжету Інна Галецька // YouTube : веб-сервіс. – 
[Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:45 хв.). – Режим до-
ступу: http://bit.ly/2i637UW (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 20.04.2016. – Ка-
нал користувача на YouTube: Volodumur11.

1249. ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва організувала зустріч ре-
дакторів газет видавництва «Шкільний світ» із читачами та нау-
ковцями // Освіта Вінниччини. – 2016. – 27 трав. – С. 7. 

1250. Гальчак, С. З любов’ю до малої батьківщини : діяль-
ність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2010–
2015 рр.) : (Записки з щоденника) : [про соціокультур. заходи Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в цей період] / авт.-упоряд. Сергій 
Гальчак. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 284 с. : іл.
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1251. Гасюк, В. «Відкриваємо Європу разом» : [у Гай-
син. район. дит. б-ці проведено інтеракт. захід, під час якого фа-
хівець обл. наук. б-ки К. Нікітіна провела пізнав. вікторину про 
країни Євросоюзу] / Віра Гасюк // Вінниччина. – 2016. – 20 трав. – 
С. 7 : кольор. фот. 

1252. Глушак, Т. «Запали місто синім» : [під такою назвою 
в ОУНБ відбудеться благод. вечір, присвяч. проблемам дітей з ау-
тизмом] / Тетяна Глушак // Вінниччина. – 2016. – 20 трав. – С. 2.

1253. Глушак, Т. Писанки для захисників : [у б-ці студен-
ти-першокурсники Вінниц. навч.-наук. ін-ту економіки готували 
писанки для військових в АТО] / Тетяна Глушак // Вінниччина. – 
2016. – 22 квіт. – С. 1. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1254. Гнатюк, Н. Слово Василя Стуса : [виступ на тра-
диц. Стусів. читаннях у Вінниці 14 січ. 2016 р. Захід відбувся у 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Ніна Гнатюк // Вінниц. альб. : 
літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. / упоряд. В. Б. Петров. – Вінни-
ця, 2016. – Вип. 4. – С. 89–91 : фот.

1255. Голокост як попередження людству [Електронний 
ресурс] : [25 січ. 2016 р. в ОУНБ відбувся вечір, приуроч. до Між-
нар. дня пам’яті жертв Голокосту. Сюжет у новинах на телеканалі 
«ВІТА»] / авт. сюжету Ольга Солдатенко // YouTube : веб-сервіс. – 
[Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 3:35 хв.). – Режим до-
ступу: https://www.YouTube.com/watch?v=ZEfSIANVqP4&feature
=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 16.02.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1256. [До Всесвіт. дня поезії у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва відбувся вечір «Вільна поезія»] // Вінниц. газ. – 2016. – 
18 берез. – С. 15. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2gfoHIB (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 18.03.2016.
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1257. До Дня слов’янської писемності і культури на Він-
ниччині [24 трав.] відбулись ХІ літ. читання «Під знаком Кирила 
і Мефодія» [Електронний ресурс] : [за ініціативи Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва і упр. у справах національностей та релігій обл- 
держадмін.] // Mediaregion : [веб-сайт]. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2014–2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2ejaOEq (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 24.05.2016.

1258. «Довго щирими словами до людей промовлятиму я...» 
[Електронний ресурс] : [сюжет про відкриття у Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва кн. експозиції «Довго щирими словами до 
людей промовлятиму я...» до 145-річчя від дня народж. Лесі 
Українки з циклу «Літературний календар»] / авт. сюжету Наталя 
Андрійчук // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео- 
дані (1 файл: 2:11 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=Bsig36p8w7I&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 29.03.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1259. Доповіді та повідомлення учасників конферен-
ції, день перший [Електронний ресурс] : [25–26 жовт. 2016 р. у 
Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася V Міжнар. наук.-
практ. конф. «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, на-
прямки та перспективи»] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 39:20 хв.). – Режим доступу: https://
www.YouTube.com/watch?v=XVpfeLx0EDo (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 25.10.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1260. Другий день V Міжнародної науково-практич-
ної конференції [Електронний ресурс] : [25–26 жовт. 2016 р. у 
Він-ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася V Міжнар. наук.-                 
практ. конф. «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, на-
прямки та перспективи»] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – 
Електрон. відеодані (1 файл: 3:52 хв.). – Режим доступу: https://
www.YouTube.com/watch?v=eXOZdrvbE0E (дата звернення: 
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15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 25.10.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1261. Екскурсія до Вінницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва [Електронний ресурс] : 
[11 жовт. б-ку відвідали студенти 1 курсу групи ГРС-3 ВТЕК           
КНТЕУ] // ВТЕК КНТЕУ : веб-сайт. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, [2016]. – Режим доступу: http://bit.ly/2eEPDxF (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. 

1262. Етюди про Врубеля покажуть у бібліотеці : [показ 
фільму укр. режисера Л. Осики за сценарієм С. Параджанова 
«Етюди про Врубеля» відбудеться в обл. б-ці] // Місто. – 2016. – 
16 берез. – С. 28.

1263. Звітна конференція «Рік англійської мови в сті-
нах бібліотеки» [Електронний ресурс] : [22 груд. 2016 р. в Ін-
форм.-ресурс. центрі «Window on America» («Вікно в Америку») 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася звіт. конф. «Рік анг-
лійської мови в стінах бібліотеки», під час якої було нагородже-
но переможців конкурсу-есе англ. мовою «English Around Me»] 
/ авт. сюжету Вікторія Сандуляк // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:45 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=-KadmT2Axqk&feature=youtu.
be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 27.12.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1264. Зеленюк, В. «Заглиблюючись у минуле, мусимо знати 
правду...» : [у Мурованих Курилівцях пройшла перша наук.-крає-
знав. конф., у якій взяла участь дир. «Тімірязєвки» Н. І. Морозо-
ва та інші працівники] / Віктор Зеленюк // Вінниччина. – 2016. – 
4 листоп. – С. 4 : фот.

1265. Зонова, І. Шведи допомагають створити у «Тіміря- 
зєвці» дейзі-бібліотеку для людей з обмеженими можливостями 
/ Ірина Зонова // Молодіж. газ. Вінниччини. – 2016. – 1 січ. – С. 6 : 
фот.
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1266. Зотов, М. НАТО навчало вінницьку молодь правилам 
великої політики : [у приміщенні Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва відбулася Академія НАТО «Встановлення довіри для Украї-
ни: досвід НАТО у примиренні через інформування і діалог». Ор-
ганізатори заходу: Центр міжнар. безпеки, ДонНУ ім. Василя 
Стуса, Нац. ін-т стратегіч. досліджень при Президентові України, 
Центр інформації і документації НАТО у Києві] / Максим Зотов 
// Місто. – 2016. – 14 груд. – С. 31.

1267. Зустріч з Володимиром Білінським [Електронний 
ресурс] : [сюжет у ТНВ про презентацію у б-ці кн. укр. письмен-
ника «Країна Моксель, або Московія», «Москва Ординська» та 
«Україна-Русь»] / авт. сюжету Інна Галецька // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:13 хв.). – Режим 
доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=jiSiPKwkx3g&feature
=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 06.06.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1268. Іванович, Ю. Керівники українських бібліотек зі-
бралися у Вінниці! : [на базі обл. книгозбірні відбувся семінар 
«Американські центри в Україні: зміцнюємо мережу»] / Юрій 
Іванович // Вінниц. газ. – 2016. – 24 трав. – С. 5 : фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gsKNox (дата звер-
нення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на вер-
сії, датов.: 24.05.2016.

1269. Іванович, Ю. Послідовники продовжують справу 
Миколи Кравця : [друзі, колиш. колеги, студенти провели у б-ці 
зустріч на пошану пам’яті д-ра іст. наук, проф. М. Кравця] / Юрій 
Іванович // Вінниц. газ. – 2016. – 23 верес. – С. 15 : фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fI22R5 (дата звернен-
ня: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, 
датов.: 23.09.2016.

1270. Іванович, Ю. Тернистий шлях до свободи : [в 
обл. б-ці відбулося засід. круглого столу на тему «25 років Не-
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залежності: підсумки та перспективи»] / Юрій Іванович // Він-
ниц. газ. – 2016. – 26 серп. – С. 23.

1271. Іванович, Ю. Чорнобильська катастрофа: 30 років по 
тому : 26 квіт. у Вінниці біля пам’ятника ліквідаторам-чорнобиль-
цям і жертвам радіац. катастроф відбувся мітинг-реквієм : [у захо-
ді взяли участь працівники б-ки] / Юрій Іванович // Вінниц. газ. – 
2016. – 29 квіт. – С. 4 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2gEJSkh (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.04.2016.

1272. Із роздачею безкоштовних квитків мине День відкри-
тих дверей у Вінницькій «Тімірязєвці» [Електронний ресурс] : 
[30 верес. у рамках місячника «Бібліотека – завжди надійно, вірно 
і з любов’ю» до відзначення Всеукр. дня б-к пройдуть екскур-
сії, вист., квести] // iVin : сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінни-
ця, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2f7STEl (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 14.09.2014.

1273. Із якими символами минулого попрощаються вінни-
чани : [у списку пам’ятників, пам’ят. знаків та ін. об’єктів на те-
риторії Вінниці, які мають демонтувати відповідно до закону про 
декомунізацію, є двадцять позицій, зокрема зображення серпа і 
молота в інтер’єрі будівлі обл. б-ки] // Місто. – 2016. – 20 січ. – 
С. 5.

1274. Інтуїтивне малювання [Електронний ресурс] : 
[29 листоп. 2016 р. у від. мистецтв ОУНБ відбулося чергове за-
няття з експрес-курсу правопівкульного (інтуїтивного) малюван-
ня під керівництвом педагога Н. Ю. Дерлиці] / авт. сюжету Олена 
Гук // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 3:29 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/wat
ch?v=La5voJFpLLM&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
01.12.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1275. Інформаційний семінар «Вихід на ринки ЄС» 
[Електронний ресурс] : [пройшов у приміщенні Вінниц. ОУНБ 



Вiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)

 = 246 =

ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Світлана Арламова-Кирюши-
на // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 2:50 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/watc
h?v=ftmPWs8wMJg&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
27.12.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1276. Квест «Вінниця історична» [Електронний ресурс] : 
[під час V Міжнар. наук.-практ. конф. «Усноісторичні досліджен-
ня: сучасні тенденції, напрямки та перспективи» 26 жовт. 2016 р. у 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сервіс. – Він- 
ниця, 2017. – Електрон. відеодані (1 файл: 6:33 хв.). – Режим до-
ступу: https://www.youtube.com/watch?v=WfBtZzkeX3o&feature=
youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис відео заснов. на версії, датов.: 27.10.2016. – Канал користу-
вача на Youtube: Елена Пашкова.

1277. Кліщук, Л. День «втраченої території» відзначати-
муть вінничани [Електронний ресурс] : [20 січ. у б-ці відбудеть-
ся презентація кн.-іл. вист. «Кримський півострів: історія крізь 
віки»] / Людмила Кліщук // ВЛАСНО.info : інформ. портал. – 
Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://
bit.ly/2eyPHSB (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 18.01.2016.

1278. Книговидавництво на Вінниччині [Електронний 
ресурс] : [сюжет про твор. вечір до 45-річчя Вінниц. обл. органі-
зації НСПУ та Всесвіт. дня поезії, що відбувся у Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Ольга Камінська // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:07 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=f7JAzqvMLC
g&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.03.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1279. Книжкова Шевченкіана [Електронний ресурс] : 
[сюжет про колекцію творів Т. Г. Шевченка у від. рідкіс. і 
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цін. вид. ОУНБ] / авт. сюжету Світлана Малик // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:02 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=bJn-
h9Eo0H8&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.02.2016. – Ка-
нал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1280. Коверзюк, А. Незагоєна рана досі болить : у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся вечір «Чорнобиль: зона 
поза часом», присвяч. 30-й річниці Чорнобил. катастрофи / Ан-
дрій Коверзюк // Вінниц. газ. – 2016. – 12 квіт. – С. 7 : фот. – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gRZCok (дата 
звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 12.04.2016.

1281. Ковтонюк, І. Всеукраїнський тиждень права : [у сек-
торі правової інформації ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся се-
мінар «Медіація: як швидко та ефективно вирішити спір»] / Іван 
Ковтонюк // Вінниц. газ. – 2016. – 16 груд. – С. 7 : фот. 

1282. Кожна муза має свій вік [Електронний ресурс] : [сю-
жет про літ.-мистец. вечір до 78-ї річниці від дня народж. В. Сту-
са, що пройшов у «Тімірязєвці» в рамках чергових Стусів. читань 
14 січ. 2016 р.] / авт. сюжету Людмила Дишленко // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:34 хв.). – 
Режим доступу: http://bit.ly/2iwJWqt (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
18.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1283. Краплина світу в кольорах [Електронний ресурс] : 
[про презентацію в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (8 верес. 2016 р.) 
мистец. вист. самодіял. худож., письменниці, доц. Донец. нац. ун-
ту Т. В. Лепехи. Сюжет у новинах на телеканалі «ВІТА»] / авт. сю-
жету Ірина Дідух // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 2:33 хв.). – Режим доступу: http://bit.
ly/2i65AyC (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 27.12.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.
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1284. Краса рукотворна [Електронний ресурс] : [сюжет 
про презентацію мистец. вист. «Краса рукотворна», що відбула-
ся у листоп. 2016 р. у від. мистецтв ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 
в рамках проекту «Живи, мистецтво, у руках майстрів». Експо-
зиція присвячена Всеукр. дню працівників культури та майстрів 
нар. мистецтва, що відзначається 9 листоп.] / авт. сюжету Оле-
на Гук // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео-
дані (1 файл: 2:23 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=_EN2sjNg82s&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 01.12.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1285. Красуляк, З. Нова Шевченкова весна : [у залі ВОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва відбувся обласний конкурс читців «Кобзар і 
Україна»] / З. Красуляк // Світлиця. – 2016. – № 1. – С. 20–23 : 
кольор. фот.

1286. Кримський півострів: історія крізь віки [Електрон- 
ний ресурс] : [під такою назвою 20 січ. 2016 р. в «Тімірязєвці» 
відбулася презентація кн.-іл. вист., присвяч. 25-річчю відновлен-
ня автоном. респ. на півострові. Про це йдеться у сюжеті ТНВ] 
/ авт. сюжету Вікторія Сандуляк // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:55 хв.). – Режим доступу: 
http://bit.ly/2hPK5EM (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 16.02.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1287. Кримські татари в історії України [Електронний ре-
сурс] : [16 трав. 2016 р. у чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та 
природн. наук Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва в рамках за-
сід. Клубу сімейн. дозвілля та розвитку «Родинне сонцеколо» 
пройшла зустріч на тему «Кримські татари в історії України», 
присвяч. Дню депортації кримських татар. У заході взяли участь 
представники упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., 
упр. у справах національностей та релігій Вінниц. облдержадмін., 
ГО «Інформаційно-просвітницький центр «Вісь», ред. газ. «Він- 
ницька газета», спортив. клубу «Максимус»] / авт. сюжету Таміла 
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Гончаренко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео- 
дані (1 файл: 2:33 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=_tkJcdN1IrA&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 06.06.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1288. Круглий стіл на тему «Національно-патріотичне ви-
ховання» [Електронний ресурс] : [сюжет про засід. круглого сто-
лу на тему «Національно-патріотичне виховання – як основа на-
ціональної безпеки, суверенітету та незалежності держави», яке 
відбулося 5 лип. 2016 р. в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюже-
ту Ольга Солдатенко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 2:00 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=85Phfo0Z1M4&feature=youtu.be (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 1.08.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1289. Кузнєцова, Д. Книжки, яким більше тисячі років : [у 
від. рідкіс. і цін. вид. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва збері-
гаються унікал. скарби стародруку] / Дар’я Кузнєцова // RIA. – 
2016. – 2 берез. – С. 17 : фот.

1290. Курбанова, А. Старовинний млин цікавить тільки 
туристів : [про турист. об’єкт Вінниччини – Новофастів. водя-
ний млин, розшуки інформації про який розпочалися у від. крає- 
знавства Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Альбіна Курбанова 
// RIA. – 2016. – 20 лип. – С. 28 : кольор. фот. 

1291. Курдюков, М. Как в Виннице на фесте «Подкова 
Пегаса» стихи читали : [завершився ІХ Всеукр. поет. фестиваль 
«Підкова Пегаса», який пройшов у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва] / Михаил Курдюков // RIA. – 2016. – 27 лип. – С. 26 : фот.

1292. Куций, Л. Науковий погляд на гумор : 
[заст. дир. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Г. Слотюк взяла участь у 
наук.-практ. конф. «Гумор та сміхова культура українців», при-
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свяч. 80-річчю від дня народж. письменника-сатирика А. Гарма-
тюка, яка відбулася у Вінниц. НТУ] / Леонід Куций // Вінниччи-
на. – 2016. – 11 берез. – С. 7 : кольор. фот.

1293. Лауреати премії М. Коцюбинського [Електронний 
ресурс] : [сюжет про презентацію творчості письменників, но-
мінованих на здобуття Всеукр. літ.-мистец. премії ім. Михайла 
Коцюбинського, яка відбулася у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 1:04 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/wa
tch?v=DupxefNOg5g&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
17.10.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1294. Лебідь, Г. Кращі сорти насіння можна було при-
дбати на виставці від газети «Вінниччина» : [на майдані біля 
ред. газ. відбулось свято садівників і городників, участь у якому 
взяли працівники від. аграр. наук та вир-ва обл. б-ки] / Галина 
Лебідь // Вінниччина. – 2016. – 8 квіт. – С. 6 : кольор. фот. 

1295. Лебідь, Г. На святі газети презентували нові сорти і 
власний досвід : [про свято газ. «Вінниччина» (стор. «Земля. Са-
диба. Господар»). Працівники від. аграр. наук і вир-ва ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва презентували на святі кн. вист. «Сучасні тех-
нології у землеробстві»] / Галина Лебідь // Вінниччина. – 2016. – 
14 жовт. – С. 6 : кольор. фот. 

1296. Літературно-мистецьке свято «Відкрий, о рідна 
мово, свої скарбниці золоті!» [Електронний ресурс] : [пройде 
у б-ці в рамках культурол. проекту «Мови різні – душа одна»] 
// Моя Вінниця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2006–
2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2huwOCh (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 18.02.2016.

1297. Літературно-мистецьке свято «Відкрий, о рідна 
мово, свої скарбниці золоті!» у рамках культурологічного про-
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екту «Мови різні – душа одна» [Електронний ресурс] : [у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Таміла Гончаренко 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 
2:14 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=SI
FAQsWyglM&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 2.03.2016. – 
Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1298. Літературно-мистецьке свято «Думи Кобзаря 
живуть між нами» [Електронний ресурс] : [у Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Наталія Борецька // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:54 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=CJ7jhoCaxi8
&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.03.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1299. Майстер-клас, де усі бажаючі під керівництвом та-
лановитого гончара Богдана Ломоносова робили з глини україн-
ські народні іграшки-свистунці [Електронний ресурс] : [у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:08 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=Js_txNRXv60&feature=youtu.
be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 31.03.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1300. Мельник, В. Виділили гроші на нові книги : у 
чит. залі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся ІV обл. бібл. фо-
рум, присвяч. Всеукр. дню б-к / Вікторія Мельник // Вінниччи-
на. – 2016. – 5 жовт. – С. 7 : кольор. фот.

1301. Мельник, В. Вінниця таїть ще чимало секретів : [у 
обл. книгозбірні відбулася презентація кн.-хроноскопу О. Фе-
доришена «Вінниця. Історія іншого часу»] / Вікторія Мельник 
// Вінниччина. – 2016. – 3 черв. – С. 7 : кольор. фот. 
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1302. Мельник, В. «Діти балконів» вимагають гострих вра-
жень : обл. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва приймала інформ. семі-
нар з питань популяризації та ведення бізнесу в сфері зелен. ту-
ризму / Вікторія Мельник // Вінниччина. – 2016. – 30 груд. – С. 4 : 
фот. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

1303. Мельник, В. «Омріяна Україна буде «новим ков-
чегом»...» : [у рамках всеукр. туру «Революція світогляду» в 
обл. книгозбірні відбулася презентація 5 кн.: Н. Вуйчича «Життя 
без меж», О. Толкачова «Омріяна Україна. Ключ до майбутньо-
го», С. Гудмана «Живи!», О. Образцова «Жити в Україні», Д. Іре-
неуша «Я раб чи вільна людина»] / Вікторія Мельник // Вінниччи-
на. – 2016. – 20 лип. – С. 11 : фот. 

1304. Мельник, В. Хочуть потрапити в Книгу рекордів Гін-
неса : [у б-ці відбувся триден. семінар «Американські центри в 
Україні: зміцнюємо мережу». Дир. обл. б-ки Н. Морозова розпо-
віла про плани щодо проведення загальноукр. уроку з англ. мови 
та перспективи потрапити з ним до кн. рекордів Гіннеса] / Вікто-
рія Мельник // Вінниччина. – 2016. – 25 трав. – С. 7 : кольор. фот. 

1305. Мельник, В. Чи перейменують «Тімірязєвку»? : [на 
черг. засід. пост. Коміс. з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та іст. спадщини розглядалося пи-
тання про перейменування обл. б-ки] / Вікторія Мельник // Він-
ниччина. – 2016. – 11 берез. – С. 2 : фот.

1306. Ми поруч [Електронний ресурс] : [Асоц. захисту та 
допомоги інвалідам «Відкриті серця» спільно з комун. закл. Він-
ниц. обл. центр соц.-психол. реабілітації дітей та молоді з функці-
онал. обмеженнями «Обрій» до Міжнар. дня людей з інвалідністю 
у приміщенні ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 8 груд. 2016 р. провели 
круглий стіл на тему «Робота сервісних груп супроводу та допо-
мога людям з важкими формами інвалідності – необхідна умова 
успішної соціалізації та інтеграції» в рамках програми «Підготов-
ка сервісних груп допомоги та супроводу людей з функціональ-
ними обмеженнями «Ми – поруч»] // YouTube : веб-сервіс. – [Він- 
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ниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 0:35 хв.). – Режим досту-
пу: https://www.YouTube.com/watch?v=iVEiW7zOONk&feature=
youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 09.12.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1307. «Місто маленьких людей» – літературно-мистецький 
вечір до 100-річчя з дня смерті Шолом-Алейхема [Електронний 
ресурс] : [захід відбувся 26 трав. у приміщенні ОУНБ] // Він- 
ницька обласна державна адміністрація : офіц. веб-сайт. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, [2016]. – Режим доступу: http://bit.
ly/2e01CYU (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 05.05.2016.

1308. Мороз, О. Вінницькі письменниці створили жіночий 
клуб «ЛОВ» : у Вінниці жіноча частина письменниц. інтеліген-
ції, яку об’єднує любов до корот. прозових творів, створила клуб 
«ЛОВ» (Любительки оповідань Вінниці) при відділі краєзнав-
ства Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Оксана Мороз // Він-
ниц. газ. – 2016. – 30 верес. – С. 11 : кольор. фот.

1309. Мороз, О. До Франкової спадщини : [у вестибюлі 
обл. б-ки відкрилася кн.-іл. вист. «Мойсей української літерату-
ри», присвяч. 160-літтю від дня народж. І. Франка] / Оксана Мо-
роз // Вінниц. газ. – 2016. – 12 серп. – С. 6 : фот. – Електрон. вер-
сія. – Режим доступу: http://bit.ly/2g1QqcA (дата звернення: 
28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 12.08.2016.

1310. Мороз, О. Наталка Доляк: «Я пишу про те, що мені ці-
каво» : у б-ці ім. К. А. Тімірязєва читачі зустрілися з вінниц. пись-
менницею Н. Доляк / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2016. – 23 ве-
рес. – С. 15 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fI22R5 (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 23.09.2016.

1311. Мороз, О. Патрульні поліцейські читають вірші зі 
студентами : в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася зустріч сту-
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дентів із представниками патрул. поліції. У рамках заходу «По-
ліція & Громада: читаємо разом» учасники декламували вірші 
й уривки з творів укр. авторів / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 
2016. – 14 жовт. – С. 2. 

1312. Мороз, О. Перша, але не остання : тульчин. письмен-
ник Ю. Хмелевський презентував вінничанам свою кн. «Ключі до 
вічності». Зустріч з авт. відбулася у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2016. – 21 жовт. – С. 5 : фот. 

1313. Мороз, О. Розвиток бібліотечної справи – запору-
ка розвитку суспільства : [в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся 
ІV обл. бібл. форум «Бібліотеки Вінниччини в реаліях сьогоден-
ня»] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2016. – 7 жовт. – С. 9 : фот. 

1314. Мороз, О. Стусівські читання у Вінниці : [обл. б-ка 
організувала біля пам’ятника В. Стусу читання, присвяч. 31-й 
річниці загибелі поета] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2016. – 
9 верес. – С. 1. 

1315. Мороз, О. У бібліотеці читачі... ліпили з глини : у 
від. мистецтв б-ки ім. К. А. Тімірязєва в рамках проекту «Живи, 
мистецтво, в руках майстрів» відбувся майстер-клас із виготов-
лення свищиків із глини / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2016. – 
25 берез. – С. 16 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим досту-
пу: http://bit.ly/2gfuDS2 (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.03.2016.

1316. Мороз, О. «Українці у світі» – дивовижні свідчення 
історії нації : [під такою назвою нар. деп. України П. Ющенко 
презентував у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва культурно-про-
світн. проект, мета якого – показати історію України в особах] 
/ Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2016. – 14 жовт. – С. 6. 

1317. Мороз, О. Як отримати візу і не стати жертвою 
шахраїв : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва діє Інформ.-ре-
сурс. центр «Вікно в Америку». На зустрічі, яка відбулася тут, 
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присутнім розповідали про тимчас. працевлаштування у США 
та візове шахрайство] / Оксана Мороз // Вінниц. газ. – 2016. – 
21 жовт. – С. 5 : фот. 

1318. Морозова Наталія Іванівна : [корот. біогр. довід-
ка] // Вінниц. альб. : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. / упо-
ряд. В. Б. Петров. – Вінниця, 2016. – Вип. 4. – С. 472 : фот.

1319. Над часом [Електронний ресурс] : [16 трав. 2016 р. у 
чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та природн. наук у рамках 
проекту «Книга та мистецтво» Театру кн. «Прочитання» відбула-
ся твор. зустріч з письменницею Анною Багряною та вистава за її 
п’єсою «Над часом», яку представили учасники нар. театру-студії 
«Сьоме небо» ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / авт. сюжету Світлана 
Малик // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео- 
дані (1 файл: 3:46 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=mrGhRfoS1Vw&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 06.06.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1320. Наталя Морозова очолила Громадську Раду при Він- 
ницькій обласній Раді [Електронний ресурс] // Вінницька об-
ласна Рада : офіц. інформ. сайт. – Електрон. текст. дані. – Він- 
ниця, 2016. – Режим доступу: http://www.vinrada.gov.ua/natalya-
morozova-ocholila-gromadsku-radu-pri-vinnickij-oblasnij-radi.htm 
(дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис за-
снов. на версії, датов.: 21.01.2016 ; Вінницький інформаційний 
портал. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим досту-
пу: http://irp.vn.ua/index.php?action=51&k=2965 (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

1321. Обговорення облаштування скверу «Альтман сквер» 
[Електронний ресурс] : [проходило у стінах обл. книгозбірні] 
/ авт. сюжету Вікторія Сандуляк // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:48 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=x77FhBqcfMs&feature=youtu.
be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис 



Вiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)

 = 256 =

заснов. на версії, датов.: 27.12.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.

1322. Обласний конкурс читців «Кобзар і Україна» [Елек-
тронний ресурс] : 10 берез. 2016 р. в «Тімірязєвці» відбувся 
обл. конкурс читців «Кобзар і Україна», присвяч. 202-й річниці 
від дня народж. Т. Г. Шевченка // Вінницький обласний центр 
народної творчості : сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 
2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2e6lP0W (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 11.03.2016.

1323. Освітні програми для молоді. Вступні іспити до 
Університету ім. Яна Кохановського в Кельцах [Електронний 
ресурс] : [зустріч з майбут. студентами у стінах Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Оксана Святенко // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:27 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=L4EJwfmz
7i0&list=PL631ro32sCQdsvrQoaVmmjbf28LWR20Uy&index=17 
(дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 27.06.2016. – Канал користувача на 
YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

1324. Остапчук, С. Вона на небі, але вона з нами : [у б-ці 
відбувся літ. вечір пам’яті юної письменниці-вінничанки О. Бур-
бело] / Світлана Остапчук // Поділ. зоря. – 2016. – 21 квіт. – С. 4 : фот.

1325. Писанка – красунька чарівна [Електронний ресурс] : 
[12 квіт. 2016 р. у від. мистецтв відбулася твор. зустріч з відо-
мою майстринею писанкарства, зав. навч.-наук. лаб. з етнології 
Поділля ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського Т. П. Пірус, яка про-
вела майстер-клас з виготовлення писачка та розписування пи-
санок] / авт. сюжету Олена Гук // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:17 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=WmLXAKdFEPY&feature=
youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 06.06.2016. – Канал користувача на 
YouTube: Елена Пашкова.
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1326. Під знаком Кирила і Мефодія [Електронний ресурс] : 
[24 трав. 2016 р. в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до Дня слов’ян. пи-
семності і культури пройшли ХІ літ. читання: сюжет ТНВ] 
/ авт. сюжету Анна Соловйова // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:59 хв.). – Режим доступу: 
http://bit.ly/2i6dAQ8 (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.06.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1327. Плахтій, Ю. Вінничани побачать фільм про повстан-
ців Холодного Яру [Електронний ресурс] : [27 жовт. у б-ці від-
будеться перегляд док. фільму «Повстанці Холодного Яру проти 
більшовиків»] / Юлія Плахтій // Вежа : інформ. портал. – Вінни-
ця, [2016]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.
ly/2ffnVJD (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 26.10.2016.

1328. Подолинний, А. М. Вінницька міська публічна бібліо- 
тека ім. М. Гоголя / А. М. Подолинний, С. О. Царенко // Пам’ят-
ки історії та культури Вінницької області / упоряд.: Ю. А. Зінько, 
А. М. Подолинний ; Обл. робоча група тому Зводу пам’яток істо-
рії та культури Вінниц. обл. – Вінниця, 2016. – С. 143.

1329. Подорож у країну Дорожніх знаків [Електронний 
ресурс] : [сюжет про зустріч учнів мол. кл. м. Вінниця з пред-
ставниками патрул. поліції в рамках програми ПОЛіС (Поліція і 
Спільнота), що відбулася 29 листоп. 2016 р. у від. док. інозем. мо-
вами Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Юлія Хо-
менко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео-
дані (1 файл: 1:52 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=5k3DLxuZGLM&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 01.12.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1330. Поліція & Громада: читаємо разом [Електронний 
ресурс] : [7 жовт. 2016 р. на базі Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва відбулися відкриті читання під назвою «Поліція & Громада: 
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читаємо разом», на яких учасники декламували вірші та читали 
уривки з творів укр. авт. про Україну] / авт. сюжету Анна Со-
ловйова // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео-
дані (1 файл: 2:20 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=4s-CoEK8wJ4&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 17.10.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1331. Правові засади розвитку України як Європейської 
держави [Електронний ресурс] : [5 жовт. 2016 р. до Дня юриста фа-
хівці сектору правової інформації Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тіміря- 
зєва провели круглий стіл] / авт. сюжету Інна Галецька // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 1:22 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=Ek9kxujb-
bw&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.10.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1332. Презентація європейської освітньої програми 
«EDUA.EU» [Електронний ресурс] : [відбудеться 13 трав. у б-ці 
з нагоди святкування Дня Європи-2016 у Вінниці в рамках між-
нар. проекту «PL+UA=EU. ПОЛЬЩА: Європа в практиці»] // Моя 
Вінниця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2006–2016. – Ре-
жим доступу: http://bit.ly/2gJPdLz (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 13.05.2016.

1333. Презентація книги Геннадія Фіміна «Доброволец 
«Сумрака» [Електронний ресурс] : [відбулася 21 серп. 2016 р. у 
чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та природн. наук ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Ольга Солдатенко // YouTube : 
веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:46 хв.). – 
Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=qwPMf9wySF
Y&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 17.10.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1334. Презентація книги «Загублений між війнами» На-
талки Доляк [Електронний ресурс] : [відбулася 6 верес. 2016 р. у 
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від. поперед. замовлення, МБА та видачі літ. ОУНБ] / авт. сюжету 
Ольга Солдатенко // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 2:42 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=87aJL3rcm2Q&feature=youtu.be (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 27.12.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1335. Презентація книжкової виставки-ювілею «Мойсей 
української літератури» : [до 160-річчя від дня народж. І. Фран-
ка відбулася 3 серп. в ОУНБ] // Освіта Вінниччини. – 2016. – 
5 серп. – С. 8 : кольор. фот.

1336. Презентація книжкової виставки-ювілею «Мойсей 
української літератури» [Електронний ресурс] : [до 160-річчя від 
дня народж. І. Франка 3 серп. 2016 р. у вестибюлі Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва відбувся ювіл. захід / авт. сюжету Вікторія 
Притула] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. віде-
одані (1 файл: 1:54 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=G9zHpRPmnms&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 17.10.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1337. Презентація творчості Олександри Бурбело [Елек-
тронний ресурс] : [Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва спільно з 
Асоц. б-к Вінниччини, Вінниц. обл. орг. НСПУ та клубом твор. ін-
телігенції «Інтермеццо» провели вечір, присвяч. творчості Олек-
сандри Бурбело] / авт. сюжету Ірина Дідух // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:21 хв.). – Ре-
жим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=F8DVxzWshWA 
(дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис 
заснов. на версії, датов.: 31.03.2016. – Канал користувача на 
YouTube: VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

1338. Привітання учасників конференції [Електронний 
ресурс] : [25–26 жовт. 2016 р. у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
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рязєва відбулася V Міжнар. наук.-практ. конф. «Усноісторич-
ні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи»] 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 25:59 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=duvTYRs9TvI (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.10.2016. – Канал 
користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1339. Прокопенко, Ю. Пройшов відбір серед номінантів 
на Всеукраїнську літературну премію імені Михайла Коцюбин-
ського : [у від. наук. інформації та бібліогр. обл. б-ки] / Юрій Про-
копенко // RIA. – 2016. – 14 верес. – С. 13 : фот.

1340. Прочитав – залиш іншому – вінничани залюбки ді-
ляться своїми книгами [Електронний ресурс] : [сюжет у новинах 
на телеканалі «ВІТА» про нову послугу в ОУНБ ім. К. А. Тіміряз-
єва – буккросинг] / авт. сюжету Олена Гук // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:24 хв.). – Ре-
жим доступу: http://bit.ly/2hMYfTI (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
11.08.2016. – Канал користувача на YouTube: VITAtvVINN. Теле-
канал ВІТА новини.

1341. V Міжнародна науково-практична конференція 
[Електронний ресурс] : [25–26 жовт. 2016 р. у Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва відбулася V Міжнар. наук.-практ. конф. «Ус-
ноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспек-
тиви»] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 2:42 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/
watch?v=Jv_4zv9tOXU (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 25.10.2016. – Канал 
користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1342. V Міжнародна науково-практична конференція 
[Електронний ресурс] : [25–26 жовт. 2016 р. у Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва відбулася V Міжнар. наук.-практ. конф. «Ус-
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ноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та пер-
спективи». Продовж.] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 2:43 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=CN0fhiUK2-g (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
25.10.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1343. V Міжнародна науково-практична конференція 
[Електронний ресурс] : [сюжет ТНВ про V Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрям-
ки та перспективи», яка відбулася 25–26 жовт. 2016 р. у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сюжету Інна Галецька 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 
1:42 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=X
KzzS3HsuO4&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 1.12.2016. – 
Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1344. V Міжнародна науково-практична конференція 
«Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та 
перспективи» [Електронний ресурс] : [відбулася на базі ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва 25–26 жовт.] // Управління культури і мис-
тецтв Вінницької облдержадміністрації : офіц. сторінка. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.
ly/2i28fgw (дата звернення: 19.12.16), вільний. – Назва з екрана. – 
Опис заснов. на версії, датов.: 31.10.2016. 

1345. Рабенчук, В. 80-й кілометр Чорногузового болю : 
роздуми про вінниц. вид. сатирика-гумориста [О. Чорногуза] під 
час презентації нових кн. сатирика у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Ті-
мірязєва / Володимир Рабенчук // Вінниччина. – 2016. – 13 квіт. – 
С. 9 : фот. 

1346. Реєстрація учасників V Міжнародної науково-прак-
тичної конференції [Електронний ресурс] : [25–26 жовт. 2016 р. у 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася V Міжнар. на-
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ук.-практ. конф. «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, 
напрямки та перспективи»] // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 5:09 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=0o3oU_Vynas (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 25.10.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1347. Референдум 1991 року: історичне значення та реа-
лії сьогодення [Електронний ресурс] : [під такою назвою 29 ли-
стоп. 2016 р. у «Тімірязєвці» відбувся круглий стіл. Про це йдеться 
у сюжеті ТНВ] / авт. сюжету Анна Соловйова // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:24 хв.). – Режим 
доступу: http://bit.ly/2izbVni (дата звернення: 15.11.16), вільний. – 
Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 01.12.2016. – Ка-
нал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1348. «Руками створена краса» у бібліотеці Тімірязєва 
[Електронний ресурс] : [сюжет телеканалу «ВІТА» про вист. кар-
тин з вовни та плетіння з соломи, будуар. ляльок і традиц. мо-
танок, яка експонувалася в обл. б-ці] / авт. сюжету Олена Гук 
// YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 2:03 хв.). – Режим доступу: http://bit.ly/2j4vCXb (дата звер-
нення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 10.11.2016. – Канал користувача на YouTube: 
VITAtvVINN. Телеканал ВІТА новини.

1349. «Світ Інтернету для кожного» [Електронний ресурс] : 
[у філ. Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва вдруге стартував за-
хід під назвою «Світ Інтернету для кожного». Усіх охочих безко-
штовно навчатимуть користуватись комп’ютером та Інтернетом] 
/ авт. сюжету Світлана Малик // YouTube : веб-сервіс. – [Вінни-
ця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:50 хв.). – Режим доступу: 
https://www.YouTube.com/watch?v=6vsEg2Pa5iI&list=PLaKBxi8
fpykgkumYhmXFHeZ5wSPxDzYQF&index=8 (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
15.01.2016. – Канал користувача на YouTube: Телеканал Эверест.
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1350. Семінар «Американські центри в Україні: зміц-
нюємо мережу» [Електронний ресурс] : [17–19 трав. 2016 р. у 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся семінар за участю 
директорів обл. б-к України та координаторів центрів «Вікно в 
Америку»] / авт. сюжету Анатолій Гетьман // YouTube : веб-сер-
віс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 файл: 2:27 хв.). – Ре-
жим доступу: https://www.YouTube.com/watch?v=89_Doa3H-
24&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.06.2016. – Канал ко-
ристувача на YouTube: Елена Пашкова.

1351. Семінар «Проблеми дітей з аутизмом» [Електронний 
ресурс] : [відбувся у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / авт. сю-
жету Наталя Колодій // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Елек-
трон. відеодані (1 файл: 3:07 хв.). – Режим доступу: https://www.
YouTube.com/watch?v=NoFx6n0Lu3o&feature=youtu.be (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 31.03.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена 
Пашкова.

1352. Сегеда, Ю. З ювілеєм і новою книгою : привітали 
читачі, колеги та друзі письменника і журналіста Д. Пічкура в 
чит. залі обл. б-ки ім. К. А. Тімірязєва / Юрій Сегеда // Вінниччи-
на. – 2016. – 1 черв. – С. 11 : фот. 

1353. Сегеда, Ю. Згадали доленосний референдум : [до 
25-ї річниці референдуму про держ. незалежність України у Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся круглий стіл «Референ-
дум 1991 року: історичне значення та реалії сьогодення»] / Юрій 
Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 2 груд. – С. 2 : фот. 

1354. Сегеда, Ю. «Її серце не б’ється, але пульсують на 
планеті її вірші» : [про літ.-мистец. вечір, присвяч. пам’яті юної 
письменниці О. Бурбело, який відбувся в б-ці у рамках засід. Клу-
бу твор. інтелігенції Вінниччини «Інтермеццо»] / Юрій Сегеда 
// Вінниччина. – 2016. – 30 берез. – С. 7 : кольор. фот.
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1355. Сегеда, Ю. «Ми все одно повернемось до Криму» : [в 
обл. б-ці відбулися презентація кн.-іл. вист. «Кримський півост-
рів: історія крізь віки» та перегляд фільму про долю й культуру 
кримськотатар. народу] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 
22 січ. – С. 10 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
bit.ly/2gS135X (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 22.01.2016.

1356. Сегеда, Ю. На ювілеї поетичної душі : [про ювіл. ве-
чір поетеси, журналістки В. Сторожук, який відбувся в обл. б-ці в 
рамках засід. Клубу твор. інтелігенції Вінниччини «Інтермеццо»] 
/ Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 1 квіт. – С. 11 : фот. 

1357. Сегеда, Ю. Об’єднати людство довкола культури : [у 
б-ці відбувся твор. звіт Поділ. нар. ун-ту культури] / Юрій Сегеда 
// Вінниччина. – 2016. – 4 трав. – С. 7. 

1358. Сегеда, Ю. Патріотизм – основа національної безпе-
ки : [в ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пройшло засід. круглого столу 
«Національно-патріотичне виховання – як основа національної 
безпеки, суверенітету та незалежності держави»] / Юрій Сегеда 
// Вінниччина. – 2016. – 13 лип. – С. 7 : кольор. фот. 

1359. Сегеда, Ю. Перемогла книга про Коцюбинського : 
[про Всеукр. літ. премію ім. М. Коцюбинського, лауреатом якої 
стала О. Куцевол. У б-ці влаштували вист. творів – номінантів на 
премію] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 21 верес. – С. 7 : 
кольор. фот.

1360. Сегеда, Ю. Перша книга зрілого поета : презента-
ція зб. поезій Ю. Хмелевського «Ключі до вічності» відбулась 
в обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 
2016. – 19 жовт. – С. 9 : фот. 

1361. Сегеда, Ю. Петро Ющенко презентував проект про 
видатних українців : [у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Юрій 
Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 12 жовт. – С. 9 : фот. 
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1362. Сегеда, Ю. Права потрібно знати й шанувати : [про 
це йшлося під час круглого столу «Правові засади розвитку Укра-
їни як європейської держави», що відбувся в ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 7 жовт. – С. 2 : фот. 

1363. Сегеда, Ю. Пророчі слова Кобзаря : лунали під час 
низки мемор. та літ.-мистец. заходів, що відбулись у Вінниці з 
нагоди 202-ї річниці від дня народж. Т. Шевченка : [у вестибюлі 
«Тімірязєвки» влаштували мистец. свято «Думи Кобзаря живуть 
між нами»] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 11 берез. – С. 1.

1364. Сегеда, Ю. Сестра Василя Стуса вдруге стала пере-
селенкою : [про літ.-мистец. вечір «Кожна муза має свій вік» у 
б-ці, який відбувся в рамках Стусів. читань до 78-ї річниці від дня 
народж. поета, Героя України В. Стуса] / Юрій Сегеда // Віннич-
чина. – 2016. – 20 січ. – С. 6 : кольор. фот.

1365. Славіна, С. Налагодять співпрацю громадськості та 
депутатів : [головою нового складу Громад. ради при обл. Раді 
стала Н. І. Морозова, дир. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Станіслава 
Славіна // Вінниччина. – 2016. – 22 січ. – С. 2 : фот.

1366. Слободянюк, М. Вінничани можуть обмінювати 
прочитані книги на нові [Електронний ресурс] : [у б-ці завдяки 
послузі буккросинг] / Мирослава Слободянюк // ВЛАСНО.info : 
інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2eTNFL3 (дата звернення: 15.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 05.08.2016. 

1367. Слободянюк, М. Засуджений бойовиками до роз-
стрілу воїн привіз у Вінницю книгу про АТО [Електронний ре-
сурс] : [21 серп. в обл. б-ці військовик Г. Фімін презентував свою 
кн.-спогад «Доброволец «Сумрака»] / Мирослава Слободянюк 
// ВЛАСНО.info : інформ. портал. – Електрон. текст. дані. – Він- 
ниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2eJ3Wli (дата звернен-
ня: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, 
датов.: 21.08.2016. 
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1368. Спадщина Кравця [Електронний ресурс] : [8 ве-
рес. 2016 р. у чит. залі від. док. із гуманітар., техн. та при-
родн. наук Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулася Akademia 
д-ра іст. наук, проф. М. М. Кравця] / авт. сюжету Інна Галець-
ка // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані (1 
файл: 2:05 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.com/wat
ch?v=1jR5T123Q88&feature=youtu.be (дата звернення: 15.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
27.12.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1369. Сторінка методиста : [14 черв. в обл. книгозбір-
ні відбувся семінар дир. ЦБС, центр. район. (міськ.) б-к Він-
ниц. обл. «Трансформація діяльності бібліотек в умовах реформ 
і нові професійні цінності»] // Наші новини. – 2016. – Вип. 14 
(16 верес.). – С. 6–7. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fFIYXF (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

1370. Тактильні книги [Електронний ресурс] : [май-
стер-клас у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва з виготовлення 
тактил. кн. для дітей з проблемами зору] / авт. сюжету Вадим 
Потатуєв // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відео- 
дані (1 файл: 1:50 хв.). – Режим доступу: https://www.YouTube.
com/watch?v=-0iRDayPfks&feature=youtu.be (дата звернення: 
15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, да-
тов.: 12.02.2016. – Канал користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1371. Талалаєвська, М. Блоги публічних бібліотек Украї-
ни : [є згадка про блог «INVA-гурт» Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва] / М. Талалаєвська // Бібл. планета. – 2016. – № 3. – С. 19–23.

1372. Тисячна, Т. «Тімірязєвку» відремонтують до юві-
лею [Електронний ресурс] : [на ремонт б-ки виділили 1,8 млн 
грн] / Тамара Тисячна // ВЛАСНО.info : інформ. портал. – Елек-
трон. текст. дані. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.
ly/2dZWWSY (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 26.10.2016. 
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1373. Тиха, О. «Місто маленьких людей» : [у б-ці пройшов 
літ.-мистец. вечір «Місто маленьких людей» до 100-річчя з дня 
смерті Шолом-Алейхема] / Олександра Тиха // Вінниц. газ. – 
2016. – 31 трав. – С. 4. – Електрон. версія. – Режим доступу: 
http://bit.ly/2fMJ1AA (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва 
з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 31.05.2016.

1374. У бібліотеці Тімірязєва щосуботи безкоштовно гра-
ють у настільні ігри [Електронний ресурс] : [серед них: Бенг та 
SET, Картахена, Свинтус Uno та Діксіт, Манчкин та Монополія, 
Супер Фермер та Румба куб, Тік…Так, БУММ та Джанга, Доббль, 
Каркассон та Мафія] // 20 хвилин : сайт. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2005–2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2e0gHtB (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 03.07.2016.

1375. [У Вінниц. обл. б-ці ім. К. А. Тімірязєва до 18 лют. ек-
спонується кн. вист. «Філософія просування сайту»] // Він-
ниц. газ. – 2016. – 29 січ. – С. 14 : фот. – Електрон. версія. – Режим 
доступу: http://bit.ly/2gC3DN5 (дата звернення: 28.11.16), віль-
ний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.01.2016.

1376. У Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбувся се-
мінар директорів, методистів ЦБС, центральних районних (місь-
ких) бібліотек за темою: «Публічні бібліотеки Вінниччини: клю-
чові зміни, ініціативи і заходи 2017 року» [Електронний ресурс] : 
[24–25 листоп. 2016] // Управління культури і мистецтв Вінницької 
облдержадміністрації : офіц. сторінка. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2hjJeJz (дата звер-
нення: 19.12.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на вер-
сії, датов.: 29.11.2016. 

1377. У Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбу-
лися презентації книг : [О. Мудрака, Т. Снайдера, О. Солов’я, 
О. Пуніної, О. Федоришена] // Наші новини. – 2016. – Вип. 14 
(16 верес.). – С. 8. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.
ly/2fFIYXF (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.
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1378. У Тімірязєвці організували буккросинг – вінничани 
можуть обмінюватися книжками з домашньої бібліотеки [Елек-
тронний ресурс] // ВінницяОК : веб-сайт. – Електрон. текст. дані. – 
Вінниця, 2001–2016. – Режим доступу: http://bit.ly/2e6u1OA (дата 
звернення: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 03.08.2016. 

1379. #УкраїнаSpeaking & #VinnytsiaSpeaking : [у рамках 
Року англ. мови в Україні обл. б-кою було заплановано низку за-
ходів щодо сприяння користувачам б-ки у вивченні англ. мови] 
// Наші новини. – 2016. – Вип. 14 (16 верес.). – С. 4. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fFIYXF (дата звернен-
ня: 15.11.16), вільний. – Назва з екрана.

1380. Цимбал, В. Слово : до 100-річчя Він-ниц. обл. б-ки 
ім. Тімірязєва : [вірш] / Віктор Цимбал // Дорога до себе : пое-
зія / Віктор Цимбал. – Вінниця, 2016. – С. 72–73. – (Бібліотечка 
журн. «Вінницький край», вип. 8).

1381. Чудновський, В. Як краще зробити малюнки на 
стінах : [«Зернина Всесвіту» – одна із картин на фасаді Він-
ниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва] / Валерій Чудновський // RIA. – 
2016. – 27 квіт. – С. 22 : фот.

1382. Шуткевич, О. Буккросинг у... бібліотеці : [обл. кни-
гозбірня запропонувала своїм читачам нову послугу – обмін про-
чит. кн.] / Олеся Шуткевич // День. – 2016. – 5–6 серп. – С. 2. – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fy6GGh (дата 
звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 05.08.2016.

1383. Шуткевич, О. «Зорієнтуйтеся і дійте» : [учасни-
ки всеукр. проекту «Революція світогляду», який народився з 
кн. О. Толкачова «Омріяна Україна», завітали до обл. б-ки з пре-
зентацією кн.] / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2016. – 29 лип. – 
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С. 10 : кольор. фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://
bit.ly/2fMFqlY (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 29.07.2016.

1384. Шуткевич, О. Погляд американця на криваву історію 
України : дир. вид-ва «Дуліби», д-р іст. наук М. Гримич привезла 
до Вінниці світ. бестселер «Криваві землі. Європа між Гітлером 
та Сталіним», вид. у 2010 р. америк. істориком, проф. Т. Снайде-
ром. Презентація вид. відбулася у Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімі-
рязєва / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2016. – 12 квіт. – С. 7 : 
фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gRZCok 
(дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис за-
снов. на версії, датов.: 12.04.2016.

1385. Шуткевич, О. Позбутися московської облуди : у б-ці 
ім. К. А. Тімірязєва відбулася зустріч з відомим дослідником іс-
торії України В. Білінським, авт. бестселерів «Країна Моксель, 
або Московія», «Москва Ординська» та «Україна-Русь» / Олеся 
Шуткевич // Вінниц. газ. – 2016. – 19 квіт. – С. 3 : фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gRWZmg (дата звер-
нення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на вер-
сії, датов.: 19.04.2016.

1386. Шуткевич, О. Право на батьківщину: тоді і тепер : 
[з нагоди вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськота-
тар. народу в обл. б-ці в рамках Клубу сімейн. дозвілля та роз-
витку «Родинне сонцеколо» відбулася зустріч із крим. татарами, 
які нині живуть у с. Нова Гребля Калинів. р-ну] / Олеся Шутке-
вич // Вінниц. газ. – 2016. – 20 трав. – С. 1 : кольор. фот. – Елек-
трон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fMG8PS (дата звер-
нення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на вер-
сії, датов.: 20.05.2016.

1387. Шуткевич, О. Прочитав – передай іншому : [у б-ці 
діє послуга буккросинг] / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 
2016. – 12 серп. – С. 6 : фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: 



Вiнницька ОУНБ iм. К. А. Тiмiрязєва: новi гранi розвитку (2007–2016)

 = 270 =

http://bit.ly/2g1QqcA (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з 
екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 12.08.2016.

1388. Шуткевич, О. У Вінниці розпочалися Стусівські чи-
тання [Електронний ресурс] : [в ОУНБ відбувся літ.-мистец. вечір 
«Кожна муза має свій вік» з нагоди дня народж. укр. поета В. Сту-
са] / Олеся Шуткевич // День : офіц. сайт щоден. всеукр. газ. – 
2016. – 14 січ. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://
bit.ly/2eZ0Eug (дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екра-
на. – Опис заснов. на версії, датов.: 14.01.2016.

1389. Шуткевич, О. Чим українська мова багатіша за 
інші, або Оповідання на літеру «П» : [до Міжнар. дня рід. мови 
в обл. книгозбірні пройшов захід «Мови різні – душа одна»] 
/ Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2016. – 23 лют. – С. 5 : фот. – 
Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2fHWEO7 (дата 
звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на 
версії, датов.: 23.02.2016.

1390. Шуткевич, О. Читайте вірші Василя Стуса! : [14 січ. у 
Вінниц. обл. універс. наук. б-ці ім. К. А. Тімірязєва відбулися 
літ. читання з нагоди дня народж. укр. поета-правозахисника 
В. Стуса] / Олеся Шуткевич // Вінниц. газ. – 2016. – 19 січ. – С. 7 : 
фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2gROdEU 
(дата звернення: 28.11.16), вільний. – Назва з екрана. – Опис за-
снов. на версії, датов.: 19.01.2016.

1391. Що може бути краще за новорічну прикрасу, створену 
дитячими руками?! : [19 груд. 2016 р. в обл. б-ці проведено май-
стер-клас з виготовлення новоріч. прикрас технікою декупаж від 
Л. Заєць (дитяча студія «Равлик») для дітей із малозабезпеч. ро-
дин] // Освіта Вінниччини. – 2016. – 30 груд. – С. 2 : фот.

1392. Ювілейний вечір Валентини Петрівни Сторожук (Бу-
здиган) [Електронний ресурс] : [29 берез. 2016 р. Вінниц. ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва спільно з ред. журн. «Вінницький край» 
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провели ювіл. вечір вінниц. письменниці В. П. Сторожук (Буз-
диган). У ході заходу фахівець відділу краєзнавства О. М. Зелена 
презентувала підгот. нею ювіл. бібліогр. покажч. «Струни пое-
тичної душі Валентини Сторожук»] / авт. сюжету Анна Солов-
йова // YouTube : веб-сервіс. – [Вінниця]. – Електрон. відеодані 
(1 файл: 2:49 хв.). – Режим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=_VBby3StnaE (дата звернення: 15.11.16), вільний. – Наз-
ва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 06.06.2016. – Канал 
користувача на YouTube: Елена Пашкова.

1393. Ювілейний вечір Валентини Сторожук [Електрон- 
ний ресурс] : [29 берез. 2016 р. святкувала ювілей вінниц. пое-
теса, прозаїк, фольклорист Валентина Сторожук. До дня її на-
родж. обл. б-ка ім. К. А. Тімірязєва зробила подарунок – видала 
бібліогр. покажч. про життя і творчість поетеси «Струни пое-
тичної душі Валентини Сторожук»] // Краснослов : офіц. сайт. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://krasnoslov.org.ua/
yuvilejnyj-vechir-valentyny-storozhuk/ (дата звернення: 28.11.16), 
вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 
29.03.2016.

1394. Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі сві-
ти... : [9 листоп. 2016 р. в чит. залі ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва від-
бувся літ.-мистец. вечір до Дня укр. писемності та мови] // Освіта 
Вінниччини. – 2016. – 25 листоп. – С. 4 : фот.
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Балюк О. 646, 767, 874, (913)

Бандера (559)
Бандера С. (402), (508), (646)
Барабан В. 176
Барась М. 520
Барський М. 521, 647, 648, 

768–770, 875, 876
Басенко А. 649, 771, 877–880, 

998, 999, 1101, 1102
Бежнар Ф. 650
Безуглий Ю. 457–459, 522, 

586–588, 651, 652, 772, 773, 
881–883, 1229

Беловольченко В. 1103
Беловольченко Г. 1104
Бережной В. 238, 295, 653, 774, 

775, 884–886
Береза А. 887, 888
Била Л. 787, 795, 798, 819, 838, 

892, 951, 1009, 1026, 1028, 
1033, 1085, 1090

Біла Л. П. 111
Білецька Ю. 1001
Білий Ю. 399
Білінський В. (1248), (1267), 

(1385)
Біловус Г. А. 68, 75, 95, 126, 

139, 299, 301, 365
Білоус Б. 656
Богуцький Ю. П. 393
Боднар В. 1106, 1107, 1231
Бойко Л. 199, 461, 525
Бойко Л. А. 165, 196
Бойчук Т. 1003, 1108
Бомбело М. 599, 661, 736, 747, 

858
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Бондар О. 179, 228, 532, 856
Бондаренко С. (894)
Бондарчук І. (657), (719), (736), 

(753)
Бондарчук Я. 310, 311, 343
Бондарчук Я. С. 312, 1066
Борачук Є. І. 196
Борецька Н. 1298
Борисенко Л. 39, 47, 100, 118, 

197
Борисенко Л. Б. 62, 146, 198
Бортняк А. (935), (975)
Бортняк А. А. (31)
Брэдбери (855)
Бредбері Р. (846)
Бродский И. 702
Бугай Ю. 400, 462
Буздиган М. 1109–1111
Буран В. 1170, 1180
Бурбело О. (1324), (1337), (1354)
Бурова А. 1112
Бучацька О. 603, 659, 667, 726
Буяльська К. 1233
Буяльський Б. А. (45)

Валігура І. М. 202, 221, 240, 
267, 301, 365

Васильєв В. (712), (731)
Василько І. 897
Васильченко І. 1006
Васюк Ю. 1234
Введенська Л. В. 252, 196
Введенська О. 251, 277
Введенська О. Ю. 157, 181
Вдовцов М. (126), (991), (1194)
Вербецький В. 463
Вербицький В. 1007
Вербицька Т. 464

Вигуржинский В. 780
Вилегжаніна Т. І. 1008
Висоцька К. 911
Вишня Остап (1070)
Вівчар А. (879), (898), (899)
Вігуржинська В. С. 71, 72, 86–88, 

103, 104, 116, 117, 129, 130, 
145

Вілінська М. О. (Марко Вовчок) 
(1014) 

Вільчинська З. В. (960)
Вільчинська О. 401, 665, 1010, 

1011
Вінер Н. (202)
Вітгенштейн К. (682)
Вітенко О. 1014
Вітковський В. 904, (918), (963), 

(1001), (1018), (1055), (1057), 
(1094)

Власюк Т. 1119
Вовчок Марко (27), (102), (662), 

(972), (1199)
Войно-Ясенецький Л. (671), 

(722)
Войтюк Н. А 345
Войцехівська О. 906
Володимир Великий (343), 

(1100), (1107), (1180), (1218)
Володимир [Великий] (1216)
Володимир Святославович 

(1218)
Володич М. 402
Волос В. 468–470, 595, 596
Волошеновський Ю. (633)
Волошенюк Г. 669, (675), (738)
Волошенюк І. 358, 360, 782, 

1120–1122, (1199)
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Волошенюк І. С. (101)
Вольф М. О. (240)
Врубель (1262)
Вуйчич Н. (1303)

Гайструк А. (474), (488)
Галецька І. 1230, 1232, 1248, 

1267, 1331, 1343, 1368
Гальчак С. (633), (649), (667), 

670, 686, (712), (731), (765), 
(788), (791), 908, 920, (1068), 
1214, 1250

Гальчак С. Д. 132, 139, (337), 
338, 472

Гальянова В. 784, 909
Гарбулинський С. 477
Гарбулинський С. В. 20
Гарматюк А. (1292)
Гарматюк А. П. (75), (387), (413), 

(729), (755)
Гас В. 922
Гасюк В. 671, 910, 911, 1016, 

1017, 1251
Гах Р. 892, 921
Гедз А. 405
Гейдени 206, 246
Гейтс Б. (535), (653), (774)
Герасимова Т. В. 1, 163, 196, 

252, 393
Гетце Н. 822
Гетьман А. 1177, 1350
Глушак Т. 1018, 1019, 1123, 

1124, 1252, 1253
Гнатюк Н. 47, 230, 473, 477, 801, 

805, 832, 835, 845, 980, 1254
Гнатюк Н. Ю. (94)
Говорухіна Н. 734

Говрі Д. (1086)
Гоголь (556)
Гоголь М. (564), (1020), (1029), 

(1033), (1046)
Гоголь М. В. (214), (221)
Годований Є. (890)
Гожик Ю. 528
Голішевська Н. 529
Головащенко О. 672–675, 912, 

1021, 1022
Головенко Д. 913
Голоскевич В. 720
Гончар (746)
Гончар А. (540), (578), (721), 

(750), (817), (828)
Гончар Н. Ф. 110, 120, 135, 154
Гончаренко В. (726)
Гончаренко Т. 1115, 1125, 1134, 

1181, 1287, 1297
Горбанський П. 530
Горбатий С. (665), (725)
Горбатюк В. (548), (836), (1058)
Горобчук І. 858
Городинський С. (553)
Гоцуляк М. 1126
Гримич М. (1384)
Грищук І. (465), (481)
Грінченко Б. Д. 365
Грушевський (289)
Грушевський М. (144), (388), 

(392)
Грушевський М. С. (367), (386)
Гуард К. 628
Губін (914)
Губін В. (933)
Гузар Л., архієпископ 867
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Гудзевич А. 475, (497), (509), 
(515)

Гудімова Н. 862
Гудман С. (1303)
Гук О. 1225, 1228, 1274, 1284, 

1325, 1340, 1348
Гуменюк А. 676, 785
Гуменюк Т. 50, 64, 82, 98, 113, 

123, 140
Гуменюк Т. Ф. 7, 37
Гуральник Т. 1127, 1128
Гуральнік Т. 1023
Гуфельд К. 786
Гуцало Є. (418)
Гуцало М. (438)
Г. Ч. 404

Ґутенберґа (327)

Данілова Л. 407
Даудзе А. (1136), (1190), (1198), 

(1221)
Деніс М. (993)
Дерлиця Н. Ю. (1274)
Дишленко Л. 1282
Джеря І. 474, 531
Джига Н. (886), (976) 
Дзюба І. 47
Дідик В. 678
Дідух І. 585, 641, 725, 1038, 

1283, 1337
Діксон М. 887
Дмитрієнко М. Ф. 386
Дмитренко Ж. 679, 1135, (1240)
Дмитрук О. 475
Добринська Л. 918
Довбощук О. (1204)

Довжик В. (896)
Долинна В. 919, 920
Доляк Н. (1310), (1334)
Домбровський О. Г. 393, 397
Дондюк М. (793)
Дорош М. (633), (682)
Дорошенко Д. (442)
Достоевский Ф. М. (760)
Драганюк Л. 862
Дріз Ш. (575)
Дровозюк С. (724)
Дубовий В. 862
Дубровик А. 600, 601
Demchenko N.1239

Ес Соя (752)

Єгурнова Л. 788, 923–925
Єрофєєва С. 408, 535, 683

Жалов С. (865), (1006)
Жданова Н. (916)
Жук С. (1127)
Журавлівський І. М. 1, 78, 163, 

393
Журунова М. (593)
Журунова Т. Г. 487, 
Жучинська О. 926, 927

Забаштанський (745)
Забаштанський В. (660)
Забаштанський В. О. (48)
Заболотний Г. М. 393, 397
Завадзький Т. 365
Завальнюк А. 13
Завальнюк А. Ф. 85, 253
Завальнюк К. В. 78, 397
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Загрійчук А. (672)
Задворний А. (1149), (1170)
Заєць Л. (1237), (1391)
Заиковатый И. 929
Закревська О. 889
Залізняк П. 1136
Заря Л. 31, 39, 100
Заря Л. І. 55, 70, 97, 127, 147
Захаревич- Захаревський Н. Г. 

764
Зборовський І. (1007), (1083)
Зелена О. (1241)
Зелена О. М. 28, 30, 106, 112, 

132, 136, 144, 150, 151, 202, 
301, 365, (1392)

Зеленюк В. 537, 1264
Зінько Ю. 275
Зінько Ю. А. 158, 198, 1328
Зіньковська О. 5, 10, 14, 15, 34
Зіньковська О. О. 17, 107, 340
Зозуля О. 235
Зозуля Ю. (782), (823)
Зонова І. 478, 538, 791, 792, 930, 

1031, 1265
Зорук Б. 358, 1139, 1140
Зотов М. 372, 1266
Зубанов В. 877, 931

Іванович Ю. 540, 932, 933, 
1032, 1141, 1268–1271

Іванчук А. В. 340
Іванчук О. А. 340, 388
Івасюк В. (560)
Івахова С. Г. 196, 252
Івшина Л. 604, (631)
Іжицький С. (664), (674)
Інна [Червінчук] 612
Іренеуш Д. (1303)

Кабаровський І. 541
Кавун В. М. (109)
Кадлуцький А. 480
Кадочников О. П. 12, 23, 53
Калінін М. 1142
Каменюк М. (28), 294, (354), 

409, 481, 542, 605, (651), 687, 
688, (991)

Каменюк М. Ф. 331, 359
Камінська О. 1179, 1278
Кантоністова А. 693
Капінос О. (1114), (1189)
Карабай М. 385
Карягіна М. 182
Карягіна М. Ю. 403
Карлицький І. 606
Кароева (Соломонова) Т. Р. 

314, 369
Кароєва Т. 289, 290, 316, 346–

348, 370–372
Кароєва Т. Р. 255, 275, 291, 313, 

317–327, 338, 344, 345, 350–
352, 365, 373–376

Кароєва (Соломонова) Т. Р. 
105, 131, 143, 256, 278–288, 
301, 315

Карпець Я. (1018)
Касенова Л. І. 221
Касіяненко Г. 477
Качуринська Г. 5, 34, 58, 80, 107
Качуринська Г. В. 119, 133
Кашпрук Ю. 231, 257, 945, 1239
Килимник С. І. (328), (353) 
Кимак Л. 410, 411, 543, 796, 797, 

1034, 1143
Кирило (924), (974), (1017), 

(1257), (1326)
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Кирило, просвітитель (12), (23), 
(195), (460), (619)

Кирильчук А. 1144
Кирильчук В. 607
Кирилюк К. 19
Кирилюк Л. 862
Кирилюк Л. О. 117, 129, 130, 

145 
Кізян О. 31, 39, 47, 52, 94, 100, 

118, 377, 
Кізян О. І. 1, 20, 35, 57, 61, 74, 

92, 97, 121, 146, 163, 240, 
258, 301, 304, 365, 393, (908)

Кілівнік Т. 935
Кірж С. (926)
Кліщук Л. 1145, 1277
Кобильченко О. 482
Кобець В. (106), 800, 936, 937, 

(966)
Кобець В. Д. 115
Ковалевська О. Ф. 126, 156
Коваль С. Ф. 115, 156, 202
Ковальський Р. 535, 691, 801
Ковальський Т. 230, 801, 805, 

832, 835, 845
Коверзюк А. 1147, 1280
Ковтонюк І. 1281
Кожем’яко В. П. (603)
Козак В. (147), (743), (1159), 

(1176), (1193)
Козак І. 483, 484, 544, 545
Козак Н. 486, 546
Колесник А. 485, 486, 890
Колесник В. (498)
Колесник С. (904), 949, (1053)
Колодій Н. (1221), 1351
Колосова Л. 94

Коляструк О. А. (254)
Комарова Т. (607)
Кондратьєва Т. 692, 1148
Коновальчук О. (1061)
Коновальчук О. М. 149
Косачі (родина) (78), (812), (813)
Космина Н. 804
Костенко Л. В. (1156)
Костенюк В. 805
Корж І. 1118
Коржова Н. (916)
Коржова Н. Б. 907
Корзун О. 609
Корнійчук А. (479), (496)
Корнійчук М. С. (865)
Корчак Я. 824
Котов В. 694–696, 806
Кокус В. В. 686
Котуз Т. 34, 232
Котуз Т. В. 78, 83, 92, 101, 258, 

267, 304, 337, (908)
Коцюбинський (281), (1359)
Коцюбинський М. (115), (148), 

(248), (648), (690), (1023)
Коцюбська В. М. 252
Кравець М. (1269)
Кравець М. М. 1368
Красовська В. (678)
Красуляк З. 1285
Кривоніс О. 610–612, 699, 1037, 

1150–1152
Крижанівський К. (1141)
Кристофорова Т. 8, 328
Кристофорова Т. П. 45, 46, 48, 

63, 69, 96, 133, 149, 221, 233, 
236, 304, 340, 353, 388
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Куделя Г. 700, 862
Куделя Г. Д. 397, 487, 697
Кузнєцова Д. 1289
Кузьмик Т. В. 252
Кульженко С. (365)
Кундивус В. 413
Купецька І. 178, 414, 415, 488, 

489, 808, 939
Купцова А. 1154
Курбанова А. 1290
Курдюков М. 1291
Куриленко А. М. 125
Куц І. 701
Куцак В. 613
Куцевол О. (377), (1359)
Куцевол О. М. 121, 148
Куций Л. 490, (605), (1163), 

(1223), 1292
Куций Л. М. (136), 151
Кучер Б. 922
Кушка Н. 32
Кушка М. 872, 873, 893, 896, 

917, 980

Лавренюк С. 123, 140, 1155 
Лавренюк С. В. 112, 114, 115, 

124–126, 128, 131, 132, 136–
139, 141–144, 146, 147, 150, 
151, 156, 313, 345, 365, 368, 
384, 392 

Лаукарт В. 5, 34, 58, 80
Лаукарт В. М. 119
Лаціс М. (708)
Лашко О. (529), (581)
Лебедева Т. 416
Лебедєва Т. 491, 492
Лебідь Г. 1294, 1295

Левадный О. 702
Левицький А. 862
Левицький А. І. 393, 397
Лелека Л. (791)
Леонтович М. Д. (13)
Лепеха Т. В. (1283)
Лефтер С. 703
Лешкевич Р. 953
Липинський В. (442)
Липко В. 862
Лисенко В. 175, 548, 594
Литвенюк О. 549, 809
Литвин М. 417
Литвинов В. 614
Литвинюк Т. 418
Лиховід С. 874, (990)
Ліпська І. (771)
Ліст Ф. (682)
Ломоносов Б. (1243), (1299)
Лосовська В. П. 397
Лука, святитель (671), (722)
Лук’янович Ю. 1051
Луняка Д. (1069), (1074), (1078)
Лучко А. Й. (81), 160, (229), 

(252), (449), (518), (547), 
(862)

Лучко В. В. 196, 252
Любацька Л. 354
Лятавська Т. І. 252
Ляшук Г. (520)

Мазаракій А. В. (233)
Мазепа (562)
Мазепа І. (522), (539), (804)
Мазур В. 818
Макаревич Т. 1040
Макарова О. 1041
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Макогон В. 941
Максименко Л. 811
Максимчук Б. (1004)
Маланчук М. 550
Малафей В. 1011
Малик С. 1077, 1078, 1080, 1183, 

1215, 1227, 1279, 1319, 1349
Малишко А. (826)
Маловський М. (345)
Малярчук І. 1237
Мамай В. 704
Маніленко П. (942), (958)
Марковичі (993)
Маркович Д. В. (97), (365)
Маркович О. В (1014)
Мартич К. 942
Марченко О. 1103, (1145)
Марченко Т. 5, 11, 14, 15, 34, 52, 

58, 76, 80, 161, 182, 185, 212, 
215–217, 234, 259, 260, 292, 
329, 355, 356

Марченко Т. М. 17, 26, 69, 71, 
72, 86, 87, 88, 96, 103, 104, 
107, 116, 117, 119, 129, 130, 
133, 145, 149, 157, 162, 181, 
212, 233, 235, 236, 240, 330, 
340, 344

Марчук Т. 13, 52, 215, 253, 378
Марчук Т. О. 85, 181, 233, 252, 

254, 267, 301, 313, 345, 365
Машевцев А. (606)
Медведєв В. 615, 1042
Медведь С. (616)
Медвідь С. (622), (630)
Мельник А. (646)
Мельник В. 812, 813, 1300–1305

Мельник М. 1043
Мельничук С. 943
Мефодій (924), (974), (1017), 

(1257), (1326)
Мефодій, просвітитель (12), (23), 

(195), (460), (619)
Мизак Н. (548)
Михайлюк О. С. 2
Місецька І. 814
Міхеєв І. 18, 19
Мозговой В. 616
Морачевський П. С. 365
Мороз О. 419, 493, 494, 551–

554, 617, 707–714, 815–817, 
946–949, 1045–1049, 1159–
1164, 1308–1317

Морозова Н. 6, 11, 15, 18, 19, 
47, 50, 52, 58, 64, 80, 82, 94, 
98, 113, 123, 140, 159, 161, 
180, 183, 215, 237, 238, 261–
264, 293–299, 331–335, 357, 
(358), 359, 379–381, (532), (537), 
(628), 658, (716), (763), (804), 
818, 856, 906, (911), (952), 
(969), (1002), (1013), (1117), 
(1120), (1121), 1304, (1320)

Морозова Н. І. 1–3, 7, 9, 20–22, 
26–28, 30, 33, 35, 37–39, 42, 
45, 46, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 
65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 
78, 79, 81, 83–92, 95–97, 99, 
101–108, 111, 112, 114–117, 
119, 121, 124–126, (128), 
129–133, 136–139, 141–151, 
156, 157, 163–165, 173, 180–
182, 196, 199, 202, 218–221, 
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229, 233, 236, 240, 244, 252–
254, 258, 265–267, 274, 300, 
301, 304, 308, 313, 336, 340, 
345, (360), 361–365, 382–384, 
(385), 386, 388, 392, 393, 
(403), 477, 487, 510, (525), 609, 
(670), 686, 697, 764, 862, 
897, (908), (946), 964, (1122), 
(1264), (1318), (1365)

Моторна Н. І. 964
Мохар І. 950
Мрищук Т. 862
Мрищук Т. А. 267
Мудрак О. (1377)
Мумро С. І. 16
Муніч Н. 820
Муравський П. (118)

Нагірняк В. 862
Нагорний Ю. 495
Нагребецький А. (886), (976)
Нагребецький А. Н. (338), 487
Надольна В. 477
Назарець О. І. 137
Наскрипняк Я. (767), (830)
Наумова М. 1167
Некрасов М. (723)
Некрасов М. О. (70)
Нємец Я. Й. (609)
Нємой О. (572)
Никитюк О. 1182
Ніжньовська А. 94
Ніжньовська А. А. 155
Нікітіна К. (1251)
Ніколаєць О. 6, 8, 13, 32, 159
Ніколаєць О. Г. 157, 230, (670), 

(908)

Ніколаєць Ю. О. 397
Ніщинський П. І. (85), (253)
Новосад К. 250, 285, 496, 517, 

555–558, 604, 618–624, 717–
724, 823–829, 848, 955–958

Образцов О. (1303)
Одинцова О. 1053
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