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1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 
2. Основні напрямки бібліотечної діяльності 

 
Проста форма успіху бібліотеки : інформаційно-метод. па-

норама / [уклад. О. В. Гвоздь] ; Черкас. міська централізована бі-
бліотека ім. Лесі Українки. – Черкаси : [б. в.], 2021. – 16 с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Пол, П. Як виховати читача / Памела Пол, Марія Руссо ; пер. 

з англ. О. Стукала. – Київ : ArtHuss, 2020. – 264 с. : іл. 
ОЮБ 

 
2. 1. 1. Краєзнавча робота бібліотек 

 
Батько українського бджільництва : (до 150-річчя від дня 

народж. І. Корабльова) / Уман. МЦБС ; [уклад. Г. І. Кучинська]. 
– Умань : [б. в.], 2021. – 10 с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Вчений-агроном Володимир Єщенко : (до 80-річчя від дня 

народж.) : біобібліогр. довідка / Уман. МЦБС ; [уклад. Г. І. Кучи-
нська]. – Умань : [б. в.], 2021. – 11 с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Із сузір’я Гончаруків : [укр. письменники, брати Захар і Яків 

Гончаруки – уродженці с. Коритня] : рек. покажч. / [авт.-уклад. Г. 
Тимошенко] ; Монастирищ. публ. б-ка. – Монастирище : [б. в.], 
2021. – [12] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 
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Календар знаменних і пам’ятних дат Монастирищини на 
2022 рік / Монастирищ. публ. б-ка ; [уклад. Н. Павлюк ; відпов. за 
вип. В. Григораш]. – Монастирище : [б. в.], 2021. – [16] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Невиплакані сльози України. Не серед нас, та разом з нами 

: бібліогр. покажч. Вип. 4 / [авт.-уклад. Г. Тимошенко] ; Монас-
тирищ. публ. б-ка. – Монастирище : [б. в.], 2021. – [8] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Невиплакані сльози України : монастирищани, які загинули 

в АТО–ООС : [Владислав Мороз 14.07.1997–05.04.2021] : рек. бі-
бліогр. покажч. Вип. 3 / [авт.-уклад. Г. Тимошенко] ; Монасти-
рищ. публ. б-ка. – Монастирище : [б. в.], 2021. – [12] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Невтомний дослідник рідного краю : до 85-річчя від дня на-

родж. В. Б. Страшевича : біобібліогр. покажч. / Комун. закл. 
«Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; 
[уклад.: Л. Т. Демченко, О. М. Крамар ; ред. В. К. Величко]. – 
Черкаси : [б. в.], 2022. – 36 с. – (Черкащини славетні імена). 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Пам’ять народна продовжує жити в віках : День визволення 

селища Драбова : [фактогр. довідка] / Драбів. публ. б-ка ; [підгот. 
Л. В. Чепурна]. – Драбів : [б. в.], 2021. – [6] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Пепа Вадим Іванович : [біогр. довідка] / Драбів. публ. б-ка ; 

[підгот. Л. В. Чепурна]. – Драбів : [б. в.], 2021. – [4] с. 
ОУНБ 
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ОЮБ 
 

Світ очима Олександра Прилуцького : рек. покажч. / [авт.-
уклад. Г. Тимошенко] ; Монастирищ. публ. б-ка. – Монастирище : 
[б. в.], 2021. – [8] с.  

ОУНБ 
ОЮБ 

 
125 років від дня народження Олександра Макаровича По-

повича – учасника бою під Крутами : [фактогр. довідка] / Драбів. 
публ. б-ка ; [підгот. Л. В. Чепурна]. – Драбів : [б. в.], 2021. – [3] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Українська горлиця : (до 105-річниці від дня народж. Ольги 

Діденко) / Уман. МЦБС ; [уклад. Г. І. Кучинська]. – Умань : [б. 
в.], 2021. – 15 с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Ціна свободи велика і гірка : борцям за незалежність Укра-

їни присвячується : рек. покажч. / Монастирищ. публ. б-ка ; [авт.-
уклад. Г. Тимошенко]. – Монастирище : [б. в.], 2021. – [14]с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
2.1.2. Методичне забезпечення 

бібліотечної діяльності 
 

Бібліотеки в реаліях воєнного стану : метод. поради / ОУНБ 
ім. Тараса Шевченка ; [уклад. Н. Вітавська]. – Черкаси : [б. в.], 
2022. – 8 с. 

ОУНБ 
ОЮБ 
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Горить моє серце! : (до 150-річчя від дня народж. Лесі Укра-
їнки) : бібліогр. покажч. / Черкас. ЦМБС ; [уклад. Н. М. Смаглій]. – 
Черкаси : [б. в.], 2021. – 24 с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Життя прекрасне. Цінуй його! : рек. дайджест / Монастирищ. 

публ. б-ка ; [авт.-уклад. Г. Тимошенко]. – Монастирище : [б. в.], 
2021. – [12] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Інклюзивне навчання: різні можливості – рівні права : біб-

ліогр. дайджест / Монастирищ. публ. б-ка ; [авт.-уклад. Н. Павлюк ; 
відп. за вип. В. Григораш]. – Монастирище : [б. в.], 2021. – [10] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
Сучасна українська проза: як зорієнтуватися?.. : рек. 

пам’ятка читачеві / Монастирищ. публ. б-ка ; [упоряд. Н. Павлюк ; 
відпов. за вип. В. Григораш]. – Монастирище : [б. в.], 2021. – [26] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
ТОП-30 знакових книжок нашої Незалежності : інформ. бю-

летень / Монастирищ. публ. б-ка. – Монастирище : [б. в.], 2021. – 
[15] с. 

ОУНБ 
ОЮБ 

 
ТОП-10 сучасних українських письменників, книги яких ре-

комендуємо прочитати : літ. дайджест / Монастирищ. публ. б-ка. – 
Монастирище : [б. в.], 2021. – [19] с. 

 
ОУНБ 
ОЮБ 
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2.1.3.1 Видання Державної бібліотеки України 
для юнацтва 

 
Бібліосвіт. – 2021. – №4. – 93 с. 
Бібліосвіт. – 2022. – №1. – 93 с. 
Бібліосвіт. – 2022. – №2. – 79 с. 

ОЮБ 
 

Видавнича діяльність Державної та обласних бібліотек Ук-
раїни для юнацтва, молоді : бібліогр. покажч. Вип. 22 / [уклад. Г. 
Шинкаренко ; ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич, Т. Сопова] ; Держ.  
б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2022. – 47 с. 

ОЮБ 
 

Калейдоскоп знаменних дат на 2023 рік : інформ.-бібліогр. 
матеріали / [уклад. : С. Бадрук, С. Буркацька, В. Вовк, Ю. Круть ; 
ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – 
Київ : [б. в.], 2022. – 85 с. 

ОЮБ 
 

#Культура читання #Бібліотека #Успіх : бібліогр. покажч. 
/ [уклад. В. І. Вовк ; ред. К. Тишкевич] ; Держ. б-ка України для 
юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 93 с. 

ОЮБ 
 

Молодь в українському суспільстві : бібліогр. покажч. Вип. 
22 / [уклад. Ю. Круть ; ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-
ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2020. – 53 с. 

ОЮБ 
 

Нематеріальна культурна спадщина України : бібліогр. по-
кажч. – Вип. 2. / [уклад.: С. Бадрук, Г. Буркацька, В. Вовк, Ю. 
Круть ; ред.: В. Кучерява, К. Тишкевич] ; Держ. б-ка України для 
юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 65 с. 

ОЮБ 
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«Прекрасне існує вічно, воно не виникає, не зникає, не збі-
льшується, не меншає...» : мистецтво театру та кіно : бібліогр. по-
кажч. / [уклад. В. Вовк ; ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич, Т. Сопова] ; 
Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2022. – 103 с. 

ОЮБ 
 

Сонце Руїни : гетьман Петро Дорофійович Дорошенко : бі-
бліогр. покажч. / [уклад. Ю. Круть ; ред.: В. Кучерява, К. Тишке-
вич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 50 с. 

ОЮБ 
 

Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б-ка України для юнацтва. – 
Київ, 2020–2021. 

2020. – №3. – 81 с. 
2020. – №4. – 85 с. 
2021. – №1. – 89 с. 
2021. – №2. – 78 с. 
2021. – №3. – 96 с. 

ОЮБ 
 

Видавнича діяльність Державної та обласних бібліотек Ук-
раїни для юнацтва, молоді : бібліогр. покажч. Вип. 21 / [уклад.: Т. 
Сопова, А. Шинкаренко ; ред. В. Кучерява] ; Держ. б-ка України 
для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 48 с. 

ОЮБ 
 

Державна бібліотека України для юнацтва : роки творчої 
праці (2016–2020) : бібліогр. покажч. Вип. 2 / [уклад.: С. Бадрук, 
В. Вовк ; ред.: В. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – 
Київ : [б. в.], 2020. – 42 с. 

ОЮБ 
 

Драйвові мандри Україною : бібліогр. дайджест :у 3 ч. Ч. 1 
/ [уклад. С. Є. Бадрук ; ред.: В. Кучерява, К. Тишкевич] ; Держ. б-
ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2020. – 53 с. – (Мандри – 
стиль життя молоді).  
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ОЮБ 
 

Драйвові мандри Україною : бібліогр. дайджест : у 3 ч. Ч. 2 
/ [уклад. Г. М. Буркацька ; ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. 
б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2020. – 51 с. – (Мандри – 
стиль життя молоді). 

ОЮБ 
 

Драйвові мандри Україною : бібліогр. дайджест : у 3 ч. Ч. 3 
/ [уклад. В. І. Вовк ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, К. Тишкевич] ; 
Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2020. – 65 с. – 
(Мандри – стиль життя молоді). 

ОЮБ 
 

Інформація як щит і меч. Медіаосвіта – вакцина в епоху ін-
формаційних пандемій : бібліогр. покажч. / [уклад. Г. Буркацька ; 
ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – 
Київ : [б. в.], 2021. – 71 с. 

ОЮБ 
 

Калейдоскоп знаменних дат на 2021 рік : інформ.-бібліогр. 
матеріали / [уклад.: С. Бадрук, Г. Буркацька, В. Вовк, Ю. Круть ; 
ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич, Т. Сопова, К. Тишкевич] ; Держ. 
б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2020. – 124 с. 

ОЮБ 
 

Калейдоскоп знаменних дат на 2022 рік : інформ.-бібліогр. 
матеріали / [уклад.: С. Буркацька, В. Вовк, Ю. Круть ; ред.: В. Ку-
черява, Н. Лінкевич ; обклад. О. Островський] ; Держ. б-ка Укра-
їни для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 98 с. 

ОЮБ 
 

Молодь в українському суспільстві : бібліогр. покажч. Вип. 
20 / [уклад. Ю. Круть ; ред. В. Кучерява, Н. Лінкевич, С. Чачко] ; 
Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2019. – 43 с. 

ОЮБ 
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Молодь в українському суспільстві : бібліогр. покажч. Вип. 
21 / [уклад. Ю. Круть ; ред. В. Кучерява, Н. Лінкевич]; Держ. б-ка 
України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2020. – 53 с. 

ОЮБ 
 

«Свято наближається...» Цікаві та незвичні, веселі й феєри-
чні свята : бібліогр. дайджест / [уклад. Г. Буркацька ; ред.: В. Ку-
черява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : 
[б. в.], 2021. – 84 с. 

ОЮБ 
 

Скрижалі Незалежності України : до 30-річчя Незалежності 
України : бібліогр. покажч. / [уклад. Г. Буркацька ; ред. К. Тиш-
кевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 80 
с. 

ОЮБ 
 

Стартують окрилені Україною. Успішні практики молодіж-
ної роботи. Креативні індустрії. Стартапи : бібліогр. дайджест / [ук-
лад. Г. Буркацька ; ред. К. Тишкевич]; Держ. б-ка України для 
юнацтва. – Київ : [б. в.], 2020. – 56 с. 

ОЮБ 
 

Футбол об’єднує молодь: до Євро-2020 : інформ.-бібліогр. 
матеріали / [уклад. В. Вовк ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; 
Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2020. – 73 с. 

ОЮБ 
 

2.1.4. Видання Черкаської обласної універсальної  
наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка 

 
Література про Черкаську область за IV квартал 2021 року : 

бібліогр. покажч. / Управління культури та охорони культурної 
спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. 
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наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. Л. Т. 
Демченко]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 37 с.  

2022. – (ІІІкв.). – 30 с. 
2022. – (І, ІІкв.). – 34 с. 

ОУНБ 
 

Невтомний дослідник рідного краю : до 85-річчя від дня на-
родження В. Б. Страшевича : бібліогр. покажч. / Управління ку-
льтури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., 
Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Чер-
кас. облради ; [уклад. Л. Т. Демченко, О. М. Крамар]. – Черкаси : 
ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2021. – 36 с. 

ОУНБ 
 

Зведений каталог періодичних видань, передплачених 
провідними бібліотеками м. Черкаси на 2022 рік / Комун. закл. 
«Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; 
[ уклад. В. М. Поліщук-Левченко ; ред. В. К. Величко ]. – Черкаси : 
ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 24 с. 

ОУНБ 
 
Мапа бібліотечного досвіду : дайджест / Управління куль-

тури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін. ; 
Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Чер-
кас. облради ; [уклад. О. Лось]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шев-
ченка, 2022. – 36 с. 

ОУНБ 
 

Діяльність бібліотек Черкащини у 2021 році : стат.-аналіт. 
зб. / Управління культури та охорони культурної спадщини Чер-
кас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Та-
раса Шевченка» Черкас. облради ; [ уклад. Н. Д. Вітавська]. – Чер-
каси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2021. – 47 с. 

ОУНБ 
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Заклади культури Черкаської області на сторінках місцевої 
преси. Вип. 3 : інформ. список / Управління культури та охорони 
культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. 
універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; 
[уклад. Т. Осіна]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 
6 с. 

ОУНБ 
 

Вивчай історію України з бібліотекою / Управління куль-
тури та охорони культурної спадщини Черкас. облдержадмін., 
Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Чер-
кас. Облради ; [уклад. О. Лось]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шев-
ченка, 2022. – 12 с. 

ОУНБ 
 

Бібліотечні послуги в сучасних реаліях : метод. рек. / 
Управління культури та охорони культурної спадщини Черкас. 
облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса 
Шевченка» Черкас. облради ; [уклад. І. Терещенко]. – Черкаси : 
ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 6 с. 

ОУНБ 
 

Методичний супровід діяльності бібліотек територіальних 
громад : методичні поради / Управління культури та охорони 
культурної спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. 
універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради ; 
[уклад. Н. Вітавська]. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 
2021. – 14 с. 

ОУНБ 
 

2.1.4.1 Видання Черкаської обласної бібліотеки  
для юнацтва ім. В. Симоненка 

 
Багатовекторність перекладів Валерія Кикотя : бібліогр. ро-

звідка / [уклад. Н. Головко ; ред. Н. Філахтова] ; Комун. закл. 
«Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – 
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Черкаси : [б. в.], 2021. – 24 с. – (Лауреати Всеукраїнської літера-
турної премії в галузі художнього перекладу імені Миколи Тере-
щенка, вип. 2). 

ОЮБ 
Валентина Коваленко: шлях до Тодося Осьмачки : бібліогр. 

нарис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» 
Черкас. облради ; [уклад. Г. Бондаренко; ред. М. Пипка]. – Чер-
каси : [б. в.], 2021. – 52 с. – (Лауреати Всеукраїнської літературної 
премії імені Тодося Осьмачки, вип. 2). 

ОЮБ 
 

Дистанційне навчання: вчора, сьогодні, завтра : бібліогр. 
дайджест / [уклад. М. А. Пипка ; ред. В. М. Чорнобривець] ; Ко-
мун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. об-
лради. – Черкаси : [б. в.], 2021. – 28 с. 

ОЮБ 
 

Дослідник Середньої Наддніпрянщини. Анатолій Чабан : 
біобібліогр. нарис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. 
Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. Г. Бондаренко; ред. М. Пи-
пка]. – Черкаси : [б. в.], 2021. – 24 с. – (Лауреати обласної крає-
знавчої премії імені Михайла Максимовича, вип. 1). 

ОЮБ 
 

З джерел рідної землі : бібліогр. розвідка / Комун. закл. 
«Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [ук-
лад. Н. Головко; ред. Н. Філахтова ; обкл. Н. Іваницька]. – Черкаси : 
[б. в.], 2022. – 32 с. – (Лауреати Всеукраїнської літературно-мис-
тецької премії імені Івана Дробного, вип. 1). 

ОЮБ 
 

Інформуємо. Радимо. Плануємо : метод. рек. по плануванню 
роботи публічних б-к області з читачами юнацького віку на 2022 
рік / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Чер-
кас. облради ; [уклад. Н. Філахтова ; обкл. Н. Іваницька]. – Чер-
каси : [б. в.], 2021. – 32 с. 
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ОЮБ 
 

Казкова країна дитинства Наталії Бонь : бібліогр. розвідка / [ук-
лад. Н. Головко ; ред. Н. Філахтова ; худож. оформ. Н. Іваницька] ; 
Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. 
облради. – Черкаси : [б. в.], 2021. – 20 с. – (Лауреати Всеукраїнсь-
кого літературного конкурсу творів для дітей «Лоскотон», вип. 2). 

 

ОЮБ 
 

Молодіжний соціум Черкащини : бібліогр. покажч. Вип. 
1 / [уклад. М. А. Пипка]; Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. 
В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 32 с. 

 

ОЮБ 
 

Натхненні рідною землею : бібліогр. розвідка / Комун. закл. 
«Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [ук-
лад. Н. Головко ; ред. Н. Філахтова ; худож. оформ. Н. Іваницька ; 
відп. за вип. Ф. Пилипенко]. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 44 с. – 
(Лауреати Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Ма-
сла, вип. 2). 

ОЮБ 
 

Невичерпне джерело творчості : бібліогр. розвідка / [уклад. 
О. Башлик ; ред. Н. Філахтова ; обкл. Н. Іваницька] ; Комун. закл. 
«Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – 
Черкаси : [б. в.], 2022. – 40 с. – (Лауреати літературного конкурсу 
новелістичних творів імені Василя Захарченка, вип. 1). 

ОЮБ 
 

«Нізащо, ніколи, ніде не змінюсь...» : Микола Слюсаревсь-
кий : біобібліогр. нарис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. 
В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. Н. Філахтова ; ред. В. 
Чорнобривець ; обкл. Н. Іваницька ; відп. за вип. Ф. Пилипенко]. – 
Черкаси : [б. в.], 2022. – 24 с. – (Лауреати Всеукраїнської літера-
турної премії імені Василя Симоненка, вип. 20). 
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ОЮБ 
 

Новинки літератури-2020 : археологія, етнографія, історія, 
літературознавство, мовознавство, психологія, релігія, філософія : 
бібліогр. покажч. / [уклад. : Г. М. Бондаренко, Д. О. Джулай,  
М. А. Пипка] ; Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симо-
ненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. в.], 2021. – 24 с. 

ОЮБ 
 

Новинки художньої літератури : зарубіжна література : рек. 
покажч. Вип. 1 / [уклад. М. А. Пипка] ; Комун. закл. «Обл. б-ка 
для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. 
в.], 2021. – 32 с. 

ОЮБ 
 

Новинки художньої літератури : зарубіжна література : рек. 
покажч. Вип. 4 / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Си-
моненка» Черкас. облради ; [уклад. Г. М. Бондаренко]. – Черкаси : 
[б. в.], 2022. – 28 с. 

ОЮБ 
 

Новинки художньої літератури : українська література : рек. 
покажч. Вип. 1 / [уклад. М. А. Пипка] ; Комун. закл. «Обл. б-ка 
для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. 
в.], 2021. – 16 с. 

ОЮБ 
 

Новинки художньої літератури : українська література : рек. 
покажч. Вип. 4 / [уклад. Г. М. Бондаренко] ; Комун. закл. «Обл. 
б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : 
[б. в.], 2022. – 16 с. 

ОЮБ 
 

Новинки художньої літератури : українська та зарубіжна лі-
тература : рек. покажч. Вип. 2 / [уклад. М. А. Пипка] ; Комун. 
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закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. 
– Черкаси : [б. в.], 2022. – 12 с. 

ОЮБ 
Новинки художньої літератури : українська та зарубіжна лі-

тература : рек. покажч. Вип. 3 / Комун. закл. «Обл. б-ка для юна-
цтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. Г. М. Бондаре-
нко]. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 12 с. 

ОЮБ 
 

Новинки художньої літератури : українська та зарубіжна лі-
тература : рек. покажч. Вип. 5 / Комун. закл. «Обл. б-ка для юна-
цтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради ; [уклад. Н. М. Головко ; 
ред. М. А. Пипка]. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 12 с. 

ОЮБ 
 

Острог – місто, що об’єднує історію і сучасність : Молоді-
жна столиця України-2022 : вебліогр. дайджест / [авт.-уклад. Н. 
Головко; ред. М. Пипка] ; Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва 
ім.  
В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 36 с. : 
іл. 

ОЮБ 
 

Під куполом неба України. Іван Малюта : біобібліогр. нарис 
/ [уклад. Н. Головко ; ред. М. Пипка ; обкл. Н. Іваницька] ; Комун. 
закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – 
Черкаси : [б. в.], 2022. – 24 с. – (Лауреати Всеукраїнської літера-
турної премії імені Тодося Осьмачки, вип. 3). 

ОЮБ 
 

Поетичний всесвіт Валерія Власюка : біобібліогр. нарис / Ко-
мун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. об-
лради ; [уклад. О. Башлик ; ред. Н. Філахтова ; худож. оформ. Н. 
Іваницька ; відп. за вип. Ф. Пилипенко]. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 
24 с. – (Лауреати Всеукраїнської літературної премії імені Василя 
Симоненка, вип. 21). 
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ОЮБ 
 
Поетично-музична країна Людмили Солончук : бібліогр. 

розвідка / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» 
Черкас. облради ; [уклад. О. Башлик ; ред. Н. Філахтова ; худож. 
оформ. Н. Іваницька]. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 40 с. – (Лауреати 
Всеукраїнського літературного конкурсу творів для дітей «Лос-
котон», вип. 3). 

ОЮБ 
 

Поетичне одкровення Наталії Горішної : бібліогр. розвідка 
/ Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. 
облради ; [уклад. Н. Головко ; ред. Н. Філахтова ; обкл. Н. Івани-
цька ; відп. за вип. Ф. Пилипенко]. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 32 с. – 
(Лауреати Всеукраїнської літературної премії імені Данила Коно-
ненка, вип. 2). 

ОЮБ 
 
Симоненківський хронограф-2022 / [уклад. Н. Філахтова ; 

ред. В. Чорнобривець ; обкл. Н. Іваницька] ; Комун. закл. «Обл. 
б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : 
[б. в.], 2021. – 48 с. 

ОЮБ 
 

Щирість слова Михайла Сидоржевського : біобібліогр. на-
рис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Чер-
кас. облради ; [уклад. Н. Філахтова ; ред. В. Чорнобривець ; обкл. 
Н. Іваницька ; відп. за вип. Ф. Пилипенко]. – Черкаси : [б. в.], 2022. – 
20 с. – (Лауреати Всеукраїнської літературної премії імені Василя 
Симоненка, вип. 19). 

ОЮБ 
 

2. 1.5.1 Видання Черкаської обласної 
бібліотеки для дітей 

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності 
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Бібліотечні конкурси для дітей : територія творчості : огля-
дова довідка / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; 
авт.-уклад. Н. І. Червоняща. – Черкаси, 2022. – 16 с. 

ОБД 
Зимовець, А. Ю. Мир починається з мене! / А. Ю. Зимовець 

// Бібліотека у форматі Д. – 2022. – № 2. – С. 31–33. 
ОБД 

 
Пам’ятні літературні дати Черкащини 2023 року [Електрон-

ний ресурс] : експрес-інформація для організаторів дит. читання 
/ Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот.  
В. М. Корженевська // Черкаська обласна бібліотека для дітей : 
[веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2022. – Режим доступу : 
https://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-
biblioteki/ bibliografichni-materiali/7853-pamiatni-literaturni-daty-
cherkashchyny-2023-roku, вхід вільний (дата звернення: 
16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 
Обслуговування читачів-дітей в умовах російсько-українсь-

кої війни : інформ. матеріал / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» 
Черкас. облради ; авт.-уклад. Н. І. Червоняща. – Черкаси, 2022. – 
14 с. 

ОБД 
 
Основні показники роботи бібліотек Черкаської області для 

дітей у 2021 році / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. 
облради ; уклад. А. Ю. Зимовець. – Черкаси, 2022. – 7 с. 

ОБД 
 
Планування 2023: робота бібліотек з користувачами-дітьми : 

інформ. лист / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; 
підгот. А. Ю. Зимовець. – Черкаси, 2022. – 12 с. 

ОБД 
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Послуги Черкаської обласної бібліотеки для дітей: погляд 
користувача : прогр., методика та підсумки локального соціол. 
дослідж. / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; 
уклад. Н. І. Червоняща. – Черкаси, 2022. – 23 с. 

ОБД 
Великий оповідач [Електронний ресурс] : до 100-річчя від 

дня народж. Анатолія Дімарова : інтеракт. ресурс / Комун. закл. 
«Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. І. В. Баканова 
// Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. 
дані. – Черкаси, 2022. – Режим доступу : 
https://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-
resursi/ literatura /7762-anatolii-dimarov, вхід вільний (дата звер-
нення: 16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 
Веселий вигадник [Електронний ресурс] : до 70-річчя від 

дня народж. Івана Дубініна : літ. портфоліо / Комун. закл. «Обл. 
б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. І. В. Баканова // Черка-
ська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – 
Черкаси, 2022. – Режим доступу : 
https://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-
resursi/ literatura/ 7889-ivan-dubinin, вхід вільний (дата звернення: 
16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 

Краса і велич символів державних [Електронний ресурс] : 
інтерактив. презентація / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Чер-
кас. облради ; підгот. Г. А. Клименко // Черкаська обласна біблі-
отека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2022. – 
Режим доступу : https://chobd-
koloknyg.blogspot.com/2022/01/blog-post_31.html, вхід вільний 
(дата звернення: 16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 

Вона знає, що ми знаємо… [Електронний ресурс] : до 60-
річчя від дня народж. Ірен Роздобудько / Комун. закл. «Обл. б-ка 
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для дітей» Черкас. облради ; підгот. Г. А. Клименко // Черкаська 
обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Чер-
каси, 2022. – Режим доступу : https://chobd.ck.ua/index.php/2011-
05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/7998-
vona-znaie-shcho-my-znaiemo-do-60-richchia-vid-dnia-
narodzhennia-iren-rozdobudko-poperedzhuvalna-dovidka-2022, вхід 
вільний (дата звернення: 16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 

Вухаті та хвостаті [Електронний ресурс] : до Всесвіт. дня со-
бак : інтерактив. презентація / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» 
Черкас. облради ; підгот. І. В. Баканова // Черкаська обласна біб-
ліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2022. – 
Режим доступу : https://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/7861-vukhati-ta-
khvostati-do-vsesvitnoho-dnia-sobak-2022, вхід вільний (дата звер-
нення: 16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 

Знайомтесь – Франція [Електронний ресурс] : бібліотреве-
лог : інтерактив. ресурс / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Чер-
кас. облради ; підгот. Г. А. Клименко // Черкаська обласна біблі-
отека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2022. – 
Режим доступу : https://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-
46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/7802-znaiomtes-
frantsiia-do-dnia-yevropy-2022, вхід вільний (дата звернення: 
16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 
Її українська величність [Електронний ресурс] : до 990-річчя 

від дня народж. Анни Ярославни : інтерактив. плакат / Комун. 
закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. В. М. Кор-
женевська // Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. 
– Електрон. дані. – Черкаси, 2022. – Режим доступу : 
https://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-
biblioteki/bibliografichni-materiali/7809-yii-ukrainska-velychnist-
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do-990-richchia-vid-dnia-narodzhennia-anny-yaroslavny-2022, вхід 
вільний (дата звернення: 16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 

Крізь плин віків [Електронний ресурс] : інтерактив. плакат / Ко-
мун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. Г. А. 
Клименко // Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб -сайт]. – 
Електрон. дані. – Черкаси, 2022. – Режим доступу : 
https://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-50-46/vidannya-
biblioteki/bibliografichni-materiali/7865-kriz-plyn-stolit-do-dnia-
ukrainskoi-derzhavnosti-2022, вхід вільний (дата звернення: 
16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 
Лицарі українських степів [Електронний ресурс] : до 530-

річчя укр. козацтва : інтерактив. плакат / Комун. закл. «Обл. б-ка 
для дітей» Черкас. облради ; підгот. Г. А. Клименко // Черкаська 
обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Чер-
каси, 2022. – Режим доступу : https://chobd.ck.ua/index.php/2011-
05-25-09-50-46/vidannya-biblioteki/bibliografichni-materiali/7973-
lytsari-ukrainskykh-stepiv-do-530-richchia-ukrainskoho-kozatstva-
poperedzhuvalna-dovidka-2022, вхід вільний (дата звернення: 
16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 
Професор фентезійних наук [Електронний ресурс] : до 130-

річчя від дня народж. Джона Рональда Руела Толкіна : інтерактив. 
плакат / Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; під-
гот. І. В. Баканова // Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб-
сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2022. – Режим доступу : 
https://drive.google.com/file/d/1TxpYDTiNX szss QTPw2p P35r 
QRLFmVVnH/edit, вхід вільний (дата звернення: 16.11.2022). – 
Назва з екрана.  

ОБД 
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Філософ, якого «не спіймав світ» [Електронний ресурс] : до 
300-річчя від дня народж. Григорія Сковороди : творча галерея 
/ Комун. закл. «Обл. б-ка для дітей» Черкас. облради ; підгот. Г. 
А. Клименко // Черкаська обласна бібліотека для дітей : [веб-
сайт]. – Електрон. дані. – Черкаси, 2022. – Режим доступу : 
https://chobd.ck.ua/index.php/2011-05-25-09-11-37/interaktivni-
resursi/literatura/7979-grigorij-skovoroda, вхід вільний (дата звер-
нення: 16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 
Французький романтик [Електронний ресурс] : до 220-річчя 

від дня народж. Віктора Гюго : мініблог / Комун. закл. «Обл. б-ка 
для дітей» Черкас. облради ; підгот. І. В. Баканова // Черкаська 
обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Чер-
каси, 2022. – Режим доступу : https://chobd.ck.ua/index.php/2011-
05-25-09-11-37/interaktivni-resursi/ literatura/7741-viktor-hiuho, 
вхід вільний (дата звернення: 16.11.2022). – Назва з екрана. 

ОБД 
 

Список прийнятих скорочень: 
 
Комун. закл «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» 

Черкас. облради – Комунальний заклад «Обласна універсальна 
наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної 
ради; 

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

ласна бібліотека для юнацтва ім. Василя Симоненка» Черкаської 
обласної ради; 

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

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

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

МК України – Міністерство культури та інформаційної 
політики України; 

 
ДЗ «НБУ імені Ярослава Мудрого» – Націона́льна бібліоте́ка 

Украї́ни і́мені Яросла́ва Му́дрого; 
 
УБА – Українська бібліотечна асоціація; 
 
НАКККІМ – Національна академія керівних кадрів культури 

і мистецтв; 
 
НАН – Національна Академія наук України; 
 
НБУВ – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадсь-

кого; 
ЧОДА – Черкаська обласна державна адміністрація; 
ЧОР – Черкаська обласна рада. 
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