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У виданні вміщено матеріали, які висвітлюють сторінки істо-

рії, становлення і поступу Черкаської обласної універсальної на-

укової бібліотеки імені Тараса Шевченка. Сюди увійшов та та-

кож “Бібліографічний покажчик видань бібліотеки та літератури 

про її діяльність (1954 – 2009 рр.)”. Видання розраховане на іс-

ториків, краєзнавців, працівників бібліотек, викладачів і студен-

тів навчальних закладів культури, на всіх, кого цікавить історія 

культури свого краю. 
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Від укладачів 
 

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Та-

раса Шевченка протягом 110 років з невеличкої міської публіч-

ної бібліотеки з фондом біля чотирьохсот книжок виросла в го-

ловну бібліотеку області. Шлях до визнання був тривалим і 

складним, але спрямований на поступальний розвиток, утвер-

дження правомірності існування і корисності для громади. 

Підтримуючи інтерес до історії бібліотечної справи, як скла-

дової історії культурного життя Черкащини, бібліотеками облас-

ті ведеться активна робота по дослідженню історії свого закладу. 

За підсумками пошукової роботи в 2003 році було підготов-

лено і видано збірник “Історія бібліотечної справи на Черкащи-

ні”. У 2004 році проведено і опубліковано матеріали науково-

практичної конференції “Черкащина бібліотечна: досягнення та 

перспективи”, присвяченої висвітленню історії бібліотек області. 

У 2009 році проведено і видано матеріали науково-практичної 

конференції “Публічна бібліотека: історія, традиції, новації та 

перспективи розвитку”, присвячену 110-річниці з часу заснуван-

ня Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка. 

Цій даті приурочено випуск збірника “Черкаська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка: роки 

поступу (1899-2009)”. 

Ювілейне видання складається з двох частин: “Історія Черка-

ської обласної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка”, “Бі-

бліографічний покажчик видань бібліотеки та літератури про її 

діяльність (1954-2009 рр.)” 

В першій частині відтворено характерні особливості і тенде-

нції становлення бібліотеки, показано її роль у розвитку бібліо-

течної справи в регіоні та культури в цілому. 

Прослідковується значення книгозбірні та бібліотечних фахі-

вців в духовному рості населення, поширенні освіти, розвитку 

виробництва, яка праця та новації лежать в основі її досягнень. 

Структурно матеріал поділяється на декілька розділів, кожен 

з яких відтворює особливості певного стану діяльності бібліоте-

ки і визначає прогресивне спрямування її подальшого розвитку. 

Видання ілюстроване рідкісними світлинами. 
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Для написання історії бібліотеки велася пошукова робота в 

Державному обласному архіві, фондах бібліотеки, використано 

спогади ветеранів бібліотеки. Пошук архівних документів 

ускладнювався частими, у свій час, змінами в адміністративно-

територіальному поділі області. Дослідницьку роботу буде про-

довжено. 

В бібліографічному посібнику зібрано видання бібліотеки та 

література про її діяльність за 1954 – 2009 роки. До нього увійш-

ли, поряд з друкованими матеріалами, машинописні праці, які 

становлять інтерес для спеціалістів. 

Матеріали згруповано в чотирьох розділах. У межах кожного 

розділу, підрозділу або рубрики описи розміщено у хронологіч-

ній послідовності. 

На документи, що виходили протягом тривалого періоду, 

зроблено зведений опис. 

Більшість матеріалів було переглянуто укладачами. 

Бібліографічні описи мають суцільну нумерацію, та, при не-

обхідності, супроводжуються анотаціями. 

Покажчик не претендує на вичерпну повноту, оскільки деякі 

видання не збереглися. До нього не увійшли також деякі публі-

кації з газет, які носили характер коротких повідомлень і не були 

відображені у довідковому апараті бібліотеки. 

Для зручності у користуванні посібник має іменний покажчик. 

Збірник може бути використаний дослідниками історії куль-

турного життя Черкащини, фахівцями бібліотечної справи, нау-

ковцями, студентами та аспірантами вузів культури, усіма, хто 

цікавиться історичним минулим і сучасним станом головної біб-

ліотеки регіону. 

 

*   *   * 
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Капкаєва Лілля Павлівна – директор Черкаської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка, За-

служений працівник культури України, член колегії управління 

культури і туризму облдержадміністрації, правління обласного 

відділення Українського фонду культури, обласної комісії з пи-

тань мовної політики, голова обласного осередку Всеукраїнської 

асоціації сприяння ООН. 

 

Відзначена нагородами: медаль “Ветеран праці”, значок Мі-

ністерства культури СРСР “Пропагандист книги” та Почесна 

грамота, Грамота Кабінету Міністрів України, почесна відзнака 

Міністерства культури і мистецтв України “За досягнення в роз-

витку культури і мистецтва”, Почесні грамоти, подяки Міністер-

ства культури і туризму України, облдержадміністрації, обласної 

ради, обкому профспілки працівників культури, управління ку-

льтури і туризму облдержадміністрації. 
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Вступ 
 

Історія бібліотек Черкащини – це невід’ємна частина історії 

культури краю. Цікаво дізнатися, як виникли і діяли бібліотеки 

на конкретному історичному етапі, як вони зберігали і популя-

ризували книги – матеріалізовану пам’ять людства. 

Першою спробою підсумувати краєзнавчі дослідження з історії 

бібліотечного руху на Черкащині стало видання в 2003 році неве-

ликого за обсягом збірника статей і нарисів “Історія бібліотечної 

справи на Черкащині” підготовленого бібліотеками області. 

У виданні, приуроченому 110-річчю Черкаської ОУНБ імені 

Тараса Шевченка, вміщено сторінки з історії закладу та бібліогра-

фічний покажчик видань бібліотеки і публікацій про її діяльність. 

Історія бібліотеки сягає в понад столітній відрізок часу – від 

невеличкої публічної у 1899-му до сьогочасної обласної науко-

вої – визнаного культурно-просвітницького, інформаційного 

центру. Відзначення важливої віхи в діяльності бібліотеки дає 

можливість оглянути пройдений шлях, проаналізувати здобутки 

і поразки, намітити пріоритети подальшої розбудови. Етапи роз-

витку закладу були складними, динамічними, поступальними. 

Основним завданням бібліотеки на всіх етапах було акумуля-

ція, збереження і донесення скарбів людської мудрості до читача. 

Створення першої публічної бібліотеки в Черкасах завдячу-

ється прогресивній інтелігенції міста, яка домоглася її відкриття, 

збирала пожертви на комплектування, облаштування та утри-

мання в період тимчасової скрути, а іноді й на порозі її закриття. 

У пореволюційні роки (17 – 20-ті ХХ ст.) діяльність бібліоте-

ки спрямовувалась на допомогу ліквідації неписьменності, полі-

тико-просвітницьку роботу. Неодноразово змінювалося її місце-

знаходження. Йшов процес формування функцій бібліотеки у 

відповідності із завданнями будівництва соціалістичної держави. 

Друга світова війна зупинила діяльність закладу, але вже в 

кінці 1943 року, після визволення міста, бібліотека прийняла пе-

рших читачів. 

З отриманням в 1954 році Черкаською міською бібліотекою 

ім. В.В. Маяковського статусу обласної, почався новий етап – 

перетворення її в найбільший політосвітній осередок культури, 
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пропаганди літератури, методичний центр для бібліотек області 

всіх відомств. 

Період 70 – 80 років став етапом інтенсивного розвитку біб-

ліотеки: будівництво і освоєння нового приміщення, удоскона-

лення структури, планове тематико-типологічне формування 

універсального фонду, велика соціокультурна та інформаційно-

бібліографічна діяльність, методичний вплив на організацію і 

діяльність бібліотечної системи області. 

В період розбудови української державності відбулася пере-

орієнтація діяльності бібліотеки з політико-виховної на культур-

но-просвітницьку, інформаційну. Головною постаттю став чи-

тач, його запити та уподобання. Суттєво змінилися тематичні 

аспекти масових заходів. Широкої популяризації набули видан-

ня з проблем державотворення, історії України, національного 

відродження, духовності. 

Зростаюча роль інформаційних технологій, зміни в інформа-

ційних потребах користувачів спричинили докорінне оновлення 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування, удосконалення 

методів і форм бібліотечних послуг; автоматизовано внутрішні 

бібліотечні процеси, створено власні електронні ресурси, запро-

ваджено використання Інтернету та інтернет-технологій. 

Докладається багато зусиль для створення комфортних умов 

для роботи користувачів, персоналу. У бібліотеці зроблено капі-

тальний ремонт, забезпечено протипожежною та охоронною си-

гналізацією. 

Сьогодні Черкаська ОУНБ, яка з 2000 року носить ім’я слав-

ного земляка Тараса Шевченка, перебуває в процесі постійного 

розвитку, нарощування інформаційного потенціалу, створення 

та освоєння нових видів інформаційних продуктів, технічного 

удосконалення. Вона знайшла своє місце в інформаційному про-

сторі регіону, виконує свою головну мету, продиктовану зако-

нами гуманізму і просвітництва – забезпечення рівноправного 

вільного доступу до знань, до інформації всіх верств населення. 

 

Директор бібліотеки 

Л.П. Капкаєва, Заслужений працівник культури України 
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 Перша публічна бібліотека міста 
 

У 2009 році бібліотечна спільнота та громадськість Черка-

щини відзначили 110 років з часу заснування першої публічної 

бібліотеки в м. Черкасах та 55 років відколи вона отримала ста-

тус головної бібліотеки області. 

Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шев-

ченка – це провідний культурно-просвітницький, науково-

методичний, сучасний науково-інформаційний центр, депозита-

рій краєзнавчої літератури Черкаського регіону, осередок досту-

пу до бібліотечних та світових інформаційних ресурсів. 

Тут зберігаються близько 2238 тис. книг, періодичних ви-

дань, аудіовізуальних та образотворчих матеріалів, електронних 

носіїв інформації, нот, карт, описів винаходів до авторських сві-

доцтв і патентів та інших документів з усіх галузей знань на со-

рока мовах світу, понад тисячу примірників складає фонд рідкі-

сних і цінних видань. 

Бібліотека щорічно надає послуги понад 40 тис. користува-

чів, видається близько 1340 тис. документів, понад 4 тис. бібліо-

графічних довідок та консультацій. 

Її читачами є науковці, держслужбовці, фахівці промислово-

го, сільськогосподарського виробництва, освіти, культури, підп-

риємці, студенти та інші категорії. 

Історія створення бібліотеки сягає в кінець 19-го століття. 

В середині другої половини 19-го століття Черкаси отримали 

статус міста. Демографічний та промисловий ріст Черкас, зміни 

в соціальній структурі змушували громадськість домагатися від 

міських господарників відкриття навчальних та культурних за-

кладів. 

В цей період у Черкасах була лише приватна бібліотека Фе-

дорова. Вона займала одну кімнату та обслуговувала 15 – 30 осіб 

на місяць. В 1882 році її фонд складався з 336 книг і вміщався на 

трьох етажерках. З повідомлення в київській газеті “Труд” від 18 

січня 1882 року дізнаємося, що серед книг переважали фантас-

тичні романи іноземних письменників 18-го – поч. 19-го століт-

тя. Однак, у буденному житті повітового містечка пробивалися 

паростки нового, зростало прагнення змін. 
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Так у 1896 році прогресивна громадськість міста намагалася 

заснувати публічну бібліотеку. Тоді ж було підготовлено статут. 

Проте статут цей “по некоторым закулисным причинам” (за пу-

блікацією київської газети “Жизнь и искусство” від 19 серпня 

1899 року) три роки пролежав під сукном. Відкриттю бібліотеки 

перешкоджали деякі “гласні” тодішньої Черкаської думи. 

Нарешті з ініціативи невеличкого гуртка місцевої інтелігенції 

була відкрита 11 липня 1899 року перша публічна бібліотека в 

приміщенні міської управи по вулиці Смілянській. 

Бібліотека-читальня працювала щодня (окрім святкових) – з 

10 до 14 години, а після перерви –з 17 до 20 години, у неділю – з 

12 до 16 години [9]. 

Користування бібліотекою було платним. “… Условия або-

немента – за одну книгу 50 коп. в месяц и в год 5 руб. при залоге 

в 2 рубля (с правом бесплатного посещения читальни). За чтение 

в читальне – в год 3 рубля, а в месяц – 30 коп., разовая плата 2 

коп.” [1]. 

Безплатно читали книги вчителі міських училищ, учні. Але 

далеко не всім давали книги додому. 

Комплектування здійснювалося згідно спеціальних “Алфа-

витных списков произведений печати, которые должны быть до-

пускаемы к обращению в публичных библиотеках и обществен-

ных читальнях”. 

“Выбор книг и периодических изданий в названой библиоте-

ке крайне неудачен… Ежедневные газеты получаются в библио-

теке только в количестве 4-х: одно петербургское издание (“Но-

вое время”), одно одесское (“Одесский листок”) и два киевских 

(“Киевлянин” и “Жизнь и искусство”)…”, – писала газета 

“Жизнь и искусство” 3 серпня 1899 року. 

Із поданого у 1903 році в Черкаську думу звіту дізнаємося, 

що у 1902 році бібліотекою керував комітет із семи осіб. П’ятеро 

обиралися міською думою, а двоє, директор гімназії і доглядач 

духовного училища, були “неодмінними членами комітету”. Ра-

зом із бібліотекарем і секретарем, котрі одночасно виконували 

роботу казначея, бібліотекою міста займалося дев’ять чоловік. 

Всі вони, окрім бібліотекаря, виконували свої обов’язки безкош-

товно. На кінець 1902 року бібліотека нараховувала 383 назви 
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книг і періодичних видань в 1628 томах. Найбільшу частину 

становили книги російських та зарубіжних класиків. Деякі з них 

збережені до цього часу і викликають інтерес у читачів.  

“… Городская библиотека после многих мытарств приюти-

лась в прохладных полуподвалах двухэтажного дома купца 

Науменка. Была и читальня”. Низкие потолки давили. В окна 

видны были только сапоги прохожих. Сырость покрывала пле-

сенью кожаные корешки переплетов, стены и даже потолки… 

Неподвижными рядами стояли здесь двадцать тысяч книг, но 

только две – три полки жили по-настоящему под натиском чита-

телей. На этих полках стояли Жюль Верн, Густав Эмар, Буссе-

нар, одинаковыми корешками ширились сочинения Салиаса, 

Мордовцева и Дюма. Рядом несколько спокойнее стояли класси-

ки, Писемский, Мельников-Печерский, Данилевский и толстые 

столичные журналы”. Такою в 1903 – 1907 роках бачив і описав 

її колишній житель Черкас письменник О.Г. Лебеденко в автобі-

ографічній повісті “Первая министерская” [8]. 

На утримання публічної бібліотеки міська дума відпускала 

мізерні кошти, в результаті чого вона інколи зовсім припиняла 

діяльність. Про це яскраво свідчить замітка, опублікована в ки-

ївській газеті “Последние новости” за 3 січня 1910 року: “После 

нескольких лет полного бездействия библиотека опять начинает 

функционировать. Отвели для нее сравнительно сносную квар-

тиру, старого “исторического” библиотекаря рассчитали, выпи-

сали газеты и журналы, купили книг и даже развесили по стенам 

портреты писателей”. 

В 1910 році “Значительно расширила свою деятельность го-

родская публичная библиотека, – читаємо у виданні “Адресная и 

справочная книжка “Весь город Черкассы на 1911 год”. – Во 

главе управления библиотекой стоит комитет. Председатель ко-

митета Марк Степанович Кулешь, член управы, библиотекарь 

Иванова Евгения Григорьевна… Число подписчиков до 300 че-

ловек. Среднее число посетителей читальни около 40 в день. 

Инвентарь библиотеки составляет свыше 5000 томов” [1]. 

У звіті Черкаської управи за 1912 рік подано, що “по приме-

ру прежних лет на содержание городской публичной библиотеки 

отпущено пособие в сумме 980 рублей…”. 



 12 

Про поповнення фонду турбувався бібліотекар, який замов-

ляв книги, попередньо узгоджені з розпорядчим комітетом, у ма-

газинах та видавництвах Москви, Києва, Одеси. Виписувалися 

товсті журнали та найбільш поширені газети та щотижневики. 

Замовлялися книги за видавничими каталогами і каталогами 

книгарень, надходили посилки з московських книжкових мага-

зинів Ніколаєва (біля Сухаревої вежі), Спиридонова і Михайло-

ва, С.-Петербурга (магазин “Новое время” Суворина), київських 

магазинів В.А. Просяниченка на Фундуклєєвській, книгаря 

М.Я. Оглобліна. Книги опубліковувалися в хронологічному ка-

талозі. 

Гортаючи каталог Черкаської публічної бібліотеки за 1915 

рік, можна переконатися, що в більшості це була зарубіжна кла-

сика, переважно російська: Л. Толстой, І. Тургенєв, А. Чехов, 

Ф. Достоєвський, Г. Сенкевич, О. Островський та ін., а також 

Данте, Вольтер, Шекспір, Дюма, Гете, Софокл, Рабле, Кант, Ні-

цше тощо. 

Майже не було видань українською мовою та українських 

авторів, лише поодинокі твори М. Аркаса, М. Грушевського, 

М. Вовчка, М. Винниченка та “Кобзар” Т. Шевченка. Була в біб-

ліотеці незначна кількість видань наукових праць та довідкового 

характеру з філософії, природничих наук, історії та ін., Енцик-

лопедичний словник Брокгауза і Ефрона, братів Гранат. 

У 1916 році кошторис книгозбірні складався з 1910 крб. 

Фонд слабо поповнювався, переважно книгами для “нравствен-

ного чтения”. Коли бібліотечний комітет звернувся до міської 

думи з проханням збільшити асигнування на бібліотечні потре-

би, вона на засіданні “гласних” винесла рішення пропонувати 

комітету бібліотеки збільшити плату за користування книжками 

з місячних абонентів до 75 коп., а з річних – до 7 крб. 30 коп. 

Бібліотека намагалася тримати своє господарство в порядку і 

дбала про збереження незначних фондів. Щомісяця брав замов-

лення на палітурні роботи палітурник І.М. Шульц. “Сторож Па-

нас Ткаченко ремонтував у бібліотеці вікна, меблі, виготовляв 

палиці, до яких кріпилися газети, за що регулярно одержував 2 

карбованці” (за архівними документами). 
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У друкарні В.В. Колодочки друкувалися абонентні книжечки 

у синіх обкладинках (читацькі квитки), правила користування 

бібліотекою, об’яви, звернення до читачів про бережливе став-

лення до книг, устав, вимоги, об’яви про нові книги, алфавітний 

каталог. Цікава деталь: у 1914 році колір обкладинки читацьких 

квитків було замінено на зелений, друкувалися в паровій літог-

рафічній друкарні Гоніодського. 

 

Діяльність міської публічної бібліотеки  

з 1917 – по 1954 роки 
 

Після революційних подій та громадянської війни 17 – 20-х 

років ХХ століття у Черкасах почало налагоджуватися господар-

ське і культурне життя. Відкривалися різного типу школи (вечі-

рні профшколи, школи загальної грамоти), училища, клуби, ро-

бітничі бібліотеки, розширилася мережа закладів профосвіти, 

політосвіти.  

В березні 1919 року черкаський повітовий комісар народної 

освіти видав постанову про перехід під його контроль всіх при-

ватних і громадських архівів, бібліотек, театрів, кінематографів, 

творів мистецтва [6]. 

З 1919 р. бібліотеки опікувала музейно-архівно-бібліотечна 

секція при позашкільному підвідділі Черкаського повітового 

відділу народної освіти. Вона допомагала вирішувати проблеми 

фінансів, комплектування, кадрів. Влада усвідомлювала роль бі-

бліотек у виконанні накреслених планів. Діяльність публічної 

бібліотеки в цей період спрямовується на допомогу ліквідації 

неписьменності та політико-просвітницьку роботу. Обслугову-

валися нові категорії читачів: робітфаківці, політпрацівники. До 

фонду публічної міської бібліотеки надходили книги внаслідок 

реквізицій, пожертв, залишки бібліотеки Громадського зібрання. 

Виникла необхідність комплектування підручниками, посібни-

ками. 

У Черкаському (Шевченківському) окрузі було розгорнуто 

діяльність за “посилення темпу культурного будівництва” [6]. 

Бібліотеки входили в мережу політосвітніх установ. Перед 

публічною міською бібліотекою ставилося завдання пожвавлен-
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ня масово-політичної роботи, інтернаціонального, антирелігій-

ного виховання “трудящих мас”, підвищення їх культурно-

освітнього рівня. Організовувалися читацькі гуртки, проводили-

ся лекції, літературні та атеїстичні вечори, диспути, гуртки для 

посилення політграмоти “пролетарських мас”. До проведення 

масової роботи залучалася громадськість. В 20 – 30-х роках в 

бібліотеках поширювалися вечори робітничої і селянської кри-

тики. В той час заохочувалась класова оцінка творів художньої 

літератури. Такі заходи більше нагадували збори і називались 

“школою класової боротьби”, книги оцінювалися з позицій кла-

сового підходу до авторів і героїв. В 1925 – 1930 рр. велася агі-

таційна та політична робота по виконанню першої п’ятирічки. 

Росте загальнокультурний рівень трудящих, мешканців міста 

цікавлять події внутрішнього та міжнародного життя. В резуль-

таті збільшується попит на газети та журнали. Таку інформацію 

подає газета “Радянська думка” за 17 жовтня 1927 р. 

Прийняті постанови ЦК ВКП(б) 1929 та ВУЦВК і РНК УСРР 

1934 років щодо поліпшення роботи бібліотек зобов’язували ві-

дповідні органи збільшити асигнування на утримання книгозбі-

рень, поповнення фондів, покращення матеріально-технічної ба-

зи.  

Не стояли осторонь проблем публічної бібліотеки і міські ор-

ганізації влади. Ними здійснювався контроль над бібліотечним 

фондом. Введено інструкції по вилученню “ідеологічно-

шкідливих видань”. В 1932 році приймається рішення місцевої 

влади “Про допомогу бібколектора бібліотеці по комплектуван-

ню ідеологічно витриманою літературою”. Книжковий фонд 

своєчасно очищався згідно списків Головліту. Для виховання 

населення в дусі нової ідеології фонд бібліотеки, в першу чергу, 

комплектувався літературою суспільно-політичного змісту. 

Переведення бібліотеки на державне комплектування забез-

печило планомірне поповнення фондів. Кошторис бібліотеки в 

1936 році складав 32 тис. крб., а в 1937 р. – вже 58 тис. крб. 

Фонд нараховував понад 30 тис. книг, яким користувалось 3360 

читачів. 
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В 1939 році Черкаси стали містом обласного підпорядкуван-

ня. Це зумовилося зростанням промислового виробництва, насе-

лення, навчальних закладів.  

З утвердженням радянської влади заклади культури ставали 

знаряддям ідеологічного впливу на широкі маси населення. Біб-

ліотека залучається до політико-ідеологічних кампаній, запрова-

джуються різноманітні форми масової роботи з читачами, які 

проводилися в бібліотеці, а також у виробничих колективах. 

Широко застосовувалися форми керівництва читанням: особли-

во плакати, бібліотечні стінгазети, лозунги. Пріоритетним за-

вданням стає залучення до читання, підвищення знань “проле-

тарських і селянських мас”. Йшов процес формування функцій 

бібліотеки у відповідності з основними завданнями соціалістич-

ного будівництва. 

В 1940 році в Черкасах функціонувало 39 бібліотек різних ві-

домств, в яких було 118600 книг. Планувалося в 1941 році збі-

льшити фонд за рахунок місцевого бюджету на 34,7 тис. (Із на-

родногосподарського плану м. Черкас “Про стан і розвиток ку-

льтурно-просвітницьких установ в 1940 р.”) [6]. 

Друга світова війна зупинила розвиток народногосподарсь-

кого і культурного будівництва. 

Після звільнення міста Черкас від німецько-фашистських за-

гарбників відновили діяльність культурно-освітні заклади, в т.ч. 

налагоджувалася робота міської публічної бібліотеки. 1943 р. – в 

місті вже працювала одна бібліотека (Із звіту Черкаського міськ-

відділу наросвіти від 10 січня 1944 р.) Книжковий фонд міської 

публічної бібліотеки складав 6872 книги. На 1 травня 1946 року 

в бібліотеці було 1169 читачів (Із звіту Черкаського міському 

КП(б)У “Про стан культурно-просвітницької роботи в місті до 

Великої Вітчизняної війни і за період з 14 грудня 1943 р. по 11 

червня 1946 року”). Відновлення роботи культосвітніх закладів 

розглядалося органами влади як невід’ємна складова нормаліза-

ції життя на звільненій території. 

Робота міської публічної бібліотеки заслуховувалася на засі-

даннях міськвиконкому. Наприклад, в 1947 році було прийнято 

заходи по покращенню роботи бібліотеки. Завідувачку бібліоте-

ки було зобов’язано організовувати інформування про нові над-
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ходження до бібліотеки через радіо і пресу, збільшити кількість 

заходів науково-природничої тематики, надавати допомогу сіль-

ським бібліотекам. Було виділено кошти на покращення матері-

ально-технічного стану книгозбірні. 

У 1949 році в місті вже функціонувало 45 бібліотек різних 

відомств. 

 

Створення обласної бібліотеки та її діяльність  

у 1954 – 1960-х роках 
 

У січні 1954 року було створено Черкаську область і Черкаси 

стали обласним центром. Керівництво новоствореної області зо-

середило зусилля на найвідповідальніших ділянках відбудови 

народного господарства та культури. 

Бібліотечна галузь розглядалася як складова соціально-

економічного та культурного розвитку області. Проводилася ро-

бота по розширенню мережі бібліотечних закладів. Першого кві-

тня 1954 року на основі листа Міністерства культури СРСР за 

№1995-17 від 11 березня 1954 року і листа Міністерства культу-

ри УРСР за №09-492 від 27 березня 1954 року міську бібліотеку, 

яка носила на той час ім’я В.В. Маяковського, було реорганізо-

вано в обласну бібліотеку для дорослих. Рішенням Черкаського 

облвиконкому від 31 травня 1954 року за №538 бібліотеці було 

залишено ім’я В.В. Маяковського.  

Бібліотека знаходилася по вулиці Карла Маркса, 14 (нині 

Дашкевича), в будівлі бувшого магістрату, яка використовувала-

ся під житлові квартири та організації. Приміщення, яке займала 

обласна бібліотека, було тісне, складалося з п’яти невеличких 

кімнат, розміщених на другому поверсі. 

Бувший завідувач міської бібліотеки В.Т. Воронов книжко-

вий фонд і господарство передав виконуючій обов’язки дирек-

тора обласної бібліотеки Зінаїді Іллівні Іванченко. Бібліотека 

підпорядковувалася обласному управлінню культури виконавчо-

го комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих. В пе-

ріод з 1963 по 1965 роки, у зв’язку з територіально-виробничим 

поділом, підпорядковувалася обласному сільському управлінню 

культури Черкаського облвиконкому. 
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Наприкінці 1954 року обласну державну бібліотеку ім. 

В.В. Маяковського очолила Явдокія Петрівна Кузьменко, яка з 

1944 по 1954 рр. працювала завідувачкою Чигиринської район-

ної бібліотеки. За 30 років діяльності на посаді директора Явдо-

кія Петрівна зарекомендувала себе вмілим, енергійним, самовід-

даним організатором і фахівцем. Вона володіла хистом створю-

вати в колективі творчу, ділову атмосферу. Під її керівництвом 

проводилася значна робота по становленню бібліотеки як уста-

нови обласного рівня, активізації її діяльності як методичного 

центру для бібліотек області. Значних зусиль вона докладала по 

зміцненню матеріально-технічної бази, домагалася розширення, 

а згодом і будівництва нового приміщення. Директор активно 

презентувала бібліотеку не лише на обласному, а й на всесоюз-

ному та республіканському рівні. Відстоювала інтереси праців-

ників культури і мешканців міста як депутат міської і районної 

ради декількох скликань. 

Праця Я.П. Кузьменко високо і гідно поцінована державою: 

нагороджена орденом “Знак пошани”, медалями “За трудову до-

блесть” і “Ветеран праці”, бронзовою медаллю Виставки Досяг-

нень Народного Господарства України, присвоєно звання “За-

служений працівник культури УРСР” та інші відзнаки місцевих 

органів влади. 

Перед директором і колективом постало відповідальне за-

вдання: виконуючи головну функцію по обслуговуванню насе-

лення книгою, звичайну міську бібліотеку перетворити в найбі-

льший осередок пропаганди літератури і культури, в методичний 

та координаційний центр, який об’єднав би мережу бібліотек 

області. 

Штат бібліотеки складався з 29 осіб (з них бібліотекарів – 

21). Це були кваліфіковані спеціалісти: 12 з них мали вищу спе-

ціальну освіту, 4 – середню спеціальну, 3 – незакінчену вищу. 

Було створено відділи: комплектування фондів і обробки 

книг, читального залу, абонемента, пересувного фонду, бібліог-

рафічний, методичний кабінет, бухгалтерія. 

В 1954 році фонд складав 32 тис. видань, обслуговувалося 5 

тис. читачів, видавалося 148 тис. книг і періодичних видань. Пе-

редплачувалося 64 назви газет та 246 журналів. 
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Для належного виконання функцій обласної бібліотеки про-

водилася велика робота по формуванню, організації книжкового 

фонду, його переінвентаризації, створенню, веденню та перебу-

дові каталогів у відповідності до десятичної бібліотечної класи-

фікації. Цю роботу було покладено на відділ комплектування 

фондів і обробки книг, який очолювала Марія Іванівна Пирого-

ва. Велися алфавітний службовий каталог, створювався алфавіт-

ний читацький каталог, систематичні каталоги окремо на фонди 

абонемента і читального залу та алфавітно-предметний покаж-

чик до них. 

Організація каталогів та картотек велася на базі друкованих 

карток Всесоюзної книжкової палати та Книжкової палати 

УРСР, друкувалися картки також на машинці та оформлялися 

вручну. 

Фонд зростав швидкими темпами і на 1 січня 1956 року 

складав 71654 примірники. Проте якість комплектування була не 

втішна, особливо в плані поповнення літературою українською 

мовою. Велася картотека –дезидерат на книги, які відсутні у біб-

ліотеці, але запитувалися читачами. Особлива увага зверталася 

на поповнення суспільно-політичною літературою. Література 

надходила з бібколектора, замовлялася через книжкові магазини. 

У 1955 році бібліотеці було виділено додаткову площу на 

першому поверсі та кошти на ремонтні роботи і обладнання. За-

гальна площа закладу складала 500 кв. м. 

Значних зусиль вимагало коло завдань, які покладалися на 

бібліотеку, як на обласний методичний центр. Методичним ка-

бінетом завідував Іван Олександрович Загребельний, а методис-

том працював Микола Тимофійович Булигін, ветеран війни, дос-

відчений фахівець, який у 1956 р. очолив методичний відділ і 

перебував на цій посаді 32 роки. 

Основним завданням методистів було вивчення стану роботи 

та надання консультаційної та практичної допомоги масовим бі-

бліотекам області, особливо сільським, по забезпеченню ідеоло-

гічних кампаній, відзначенню ювілейних і пам’ятних дат. У ме-

тодичній роботі брали участь працівники всіх відділів, напри-

клад: у 1956 році зроблено 71 виїзд, з них методистами – 38, від-

відано 123 сільські бібліотеки. Це при тому, що не було транс-
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портного сполучення. Так методист Марія Миколаївна Олійник 

(Левадна) зробила 15 виїздів, що склало 101 день відряджень. 

Значна робота проводилася по професійній перепідготовці 

кадрів. Організовувалися п’ятнадцятиденні та місячні курси по 

підготовці сільських бібліотекарів з числа десятикласників та 

випускників педучилищ, кущові семінари-наради тощо. 

Відповідальні завдання стояли перед працівниками бібліог-

рафічного відділу: організація довідково-бібліографічної та ін-

формаційно-бібліографічної роботи на допомогу читачам бібліо-

теки, спеціалістам сільськогосподарського та промислового ви-

робництва, бібліотекам області. 

Відділ очолювала Надія Андріївна Свєташова – ветеран вій-

ни, мала досвід бібліографічної роботи обласної бібліотеки. Ак-

тивно до роботи залучилася випускниця Харківського ДБІ Ганна 

Іванівна Дідковська. 

Ними була проведена значна робота по створенню довідково-

бібліографічного апарату: систематичної картотеки газетних і 

журнальних статей, краєзнавчого каталогу “Черкащина”. Велися 

тематичні картотеки, складалися рекомендаційні списки літера-

тури, буклети краєзнавчого характеру, бібліографічні огляди лі-

тератури, готувалися методично-бібліографічні матеріали. 

У 1959 році почав виходити бібліографічний покажчик літе-

ратури “Черкаська область”. 

Для інформування спеціалістів промислового та сільськогос-

подарського виробництва, керівників органів влади, надсилалися 

інформаційні листи згідно їх спеціалізації. 

В обласній газеті “Черкаська правда” в рубриці “Книжкова 

поличка” регулярно друкувалися анотовані списки про нові над-

ходження до бібліотеки за галузями знань. 

Зростаюча кількість читачів бібліотеки вимагали нових, пог-

либлених форм і методів індивідуальної і масової роботи. Цей 

відповідальний обсяг роботи покладався на відділи обслугову-

вання – абонемент і читальний зал. Відділом абонемента завіду-

вала Ганна Андріївна Кутова (1954 – 1962 рр.), пізніше очолю-

вала відділ міжбібліотечного абонемента (МБА). До 1958 року 

читальним залом завідувала Марія Єгорівна Скринська, а після 

призначення її заступником директора відділ очолила Лариса 
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Петрівна Дмитрова, яка свій бібліотечний шлях починала ще у 

1949 році в міській бібліотеці. В 1966 – 1983 роках вона завіду-

вала відділом обробки літератури і каталогізації. Внесла значний 

вклад в створення та удосконалення карткового довідкового 

апарату в бібліотеках області. 

Різний загальноосвітній рівень та професійний склад читачів 

вимагали диференційованого підходу в обслуговуванні. Харак-

терним в роботі абонемента було керівництво читанням, скла-

дання індивідуальних та групових планів читання. Було введено 

бланки замовлення на літературу. 

Працівники абонемента і читального залу систематично зби-

рали відгуки читачів на прочитані книги і розміщували в бюле-

тені “Читачі про книги”. Вивчався незадоволений попит читачів, 

для обліку відсутніх видань і їх замовлення велася картотека. 

Численні масові заходи присвячувалися політичним, еконо-

мічним та культурним подіям, ювілеям вождів, письменників. 

Популярністю користувалися читацькі конференції, літера-

турні вечори, шевченківські дні. Великий інтерес викликали зу-

стрічі з письменниками О. Ющенком, М. Нагнибідою, О. Берд-

ником, Г. Донцем, В. Собком, В. Петльованим, М. Гірником, 

Н. Тихим, А. Лебеденком, І. Ле та ін.  

У 1957 році було проведено вечір поезії письменників-

початківців Черкащини. З читанням своїх творів виступили 

М. Негода, М. Ліхцов, М. Дашківський. Вперше в бібліотеці ви-

ступив молодий Василь Симоненко. Вдруге він читав свої твори 

на читацькій конференції, приуроченій випуску альманаху чер-

каського літоб’єднання “Дніпрові зорі”, яка пройшла при вели-

кій активності читачів. А в 1964 році працівники бібліотеки ра-

зом з обласним будинком народної творчості провели вечір 

пам’яті поета. “… Це був один із найбільш хвилюючих масових 

заходів, які останнім часом провела бібліотека”, – читаємо у від-

гуках читачів. 

Нагородження Черкаської області орденом Леніна за успіхи в 

народногосподарському будівництві значно активізувало крає-

знавчу діяльність бібліотеки. Пропагувалася література про до-

сягнення працівників промислового та сільськогосподарського 

виробництва, прогресивні методи роботи, почини. 
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Одним із важливих напрямків діяльності обласної бібліотеки 

було наближення книги до читача по місцю виробництва і про-

живання. У структурі закладу було створено відділ пересувних 

фондів, який очолила Ольга Борисівна Конюхова (пізніше він 

влився у відділ абонемента). У робітничих колективах, на окраї-

нах міста відкривалися пункти видачі літератури, пересувки. 

Робилися кроки по організації масової роботи за межами біб-

ліотеки. Обговорення книг, бібліографічні огляди та інші форми 

масової роботи проводилися на підприємствах: “Машбуді”, 

ДОК, МТС, трикотажній фабриці, радгоспі “Укрконсервтрест” 

та ін. 

Як наслідок, на 40% збільшилася кількість читачів, за скла-

дом – переважно молодь – 55,7%. 

Для повнішого задоволення запитів читачів обласної бібліо-

теки та бібліотек області було створено міжбібліотечний абоне-

мент (МБА) та заочний абонемент (ЗА). Цю ділянку роботи очо-

лювала до 1962 року Зінаїда Іллівна Іванченко, а з 1962 – Ганна 

Андріївна Кутова, багато років працювала бібліотекар Тамара 

Макарівна Столяренко. Книжкові фонди обласної бібліотеки ви-

користовували бібліотеки колгоспів, МТС, підприємств області. 

В 1958 році по МБА було видано 3116 книг, 248 бібліотек ско-

ристалися послугами, а ЗА обслужено 225 читачів, надіслано 

1978 книг.  

До роботи бібліотеки активно залучалася громадськість, було 

створено бібліотечну раду. Стало традицією звітування бібліоте-

ки перед населенням. 

У 1957 – 1959 роках в області було розроблено і впровадже-

но в життя трьохрічку культурного будівництва, яка стала скла-

довою частиною семирічного плану соціально-культурного бу-

дівництва області на 1959 – 1965 рр. Це сприяло покращенню 

матеріально-технічної бази закладів культури. Було збудовано 

біля сотні нових бібліотечних приміщень. 

За цей період книжкові фонди бібліотек області виросли більш 

ніж на 2 млн. примірників і становили понад 6,5 млн. томів. 

На початок 1960 року було обслужено 9736 читачів, покра-

щився їх якісний склад. Фонд обласної бібліотеки значно зріс і 

складав 151611 примірників (українською мовою лише 29263). 
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Обертаність складала – 2,1, читаність – 32, книговидача – 

312180, відвідуваність – 9,6. 

Завідувачка відділу комплектування і обробки книг Інна 

Трохимівна Мамренко (на цій посаді працювала з 1959 р. по 

1986 р.) приділяла увагу плановому профільному комплектуван-

ню фондів.  

З липня 1961 р. бібліотека почала отримувати обов’язковий 

примірник місцевого видання, і вже в 1965 році фонд краєзнав-

чої літератури нараховував понад 900 примірників. 

З огляду на значний обсяг роботи, який покладався на відділ 

комплектування фондів і обробки книг, для якісного та ефектив-

ного виконання процесів обробки, ведення каталогів, методичної 

роботи він був реструктуризований у два самостійні – комплекту-

вання фонду та відділ обробки літератури і організації каталогів. 

У зв’язку з розвитком промислового виробництва, переосна-

щення підприємств новою технікою, відкриттям проектно-

конструкторського технологічного інституту (ПКТІ), зросла по-

треба у спеціальній науковій і виробничій літературі. У 1960 ро-

ці для задоволення цього сегменту потреб організовано відділ 

патентної літератури, який очолила Марія Миколаївна Олійник 

(Левадна). Відділ налагоджував зв’язки з обласною радою ВТВР, 

вів інформаційну роботу на замовлення підприємств, інженерно-

технічних працівників, винахідників, раціоналізаторів, виробни-

чників. Літературу для патентного відділу замовляли в магази-

нах науково-технічної книги Москви, Львова, Києва. 

Для подолання відомчого розшарування, паралелізму в робо-

ті бібліотек, налагодження узгодженого комплектування фондів, 

обласна бібліотека була визначена центром координації діяльно-

сті бібліотек усіх систем і відомств області. Довгий час голов-

ним бібліотекарем по координації роботи бібліотек працювала 

Світлана Павлівна Сіткевич (1962 – 1975), а з 1975 по 1986 Ган-

на Семенівна Круглякова. Важливою формою координації стало 

зведене планування методичної, інформаційно-бібліографічної 

та видавничої роботи. 

Наявне приміщення та матеріально-технічні можливості не 

дозволяли розширити масштаби діяльності бібліотеки. Гостро 

стояла проблема будівництва нового. 
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Завдяки значним зусиллям і постійним клопотанням дирек-

тора, Явдокії Петрівни Кузьменко, в кінці 1963 року бібліотеці 

було виділено більше за площею приміщення у новозбудовано-

му житловому будинку по вулиці Ільїна, 285. Але це не виріши-

ло проблему в повній мірі. Обсяги фонду і кількість читачів ви-

магали більшої площі. Тимчасово частину фонду в 50 тисяч 

одиниць було розміщено в обласному архіві. Штат бібліотеки 

поповнили нові кадри: Лілля Павлівна Капкаєва, Алла Аркадіїв-

на Гессен (Ковтюшенко), Галина Іллівна Ковтун, Олена Петрів-

на Прудка (Стеценко), Зінаїда Яківна Гуріна. 

В нових умовах розгорнулася активна політико-виховна, ку-

льтурно-освітня та інформаційно-бібліографічна діяльність, ці-

леспрямоване диференційоване обслуговування читачів, вивчен-

ня читацьких інтересів. Працівниками інформаційно-

бібліографічного та краєзнавчого відділів було проведено плідну 

пошукову роботу на допомогу редколегії і авторам фундамента-

льного академічного видання “Історія міст і сіл УРСР” тому 

“Черкаська область”. 

У зв’язку з укрупненням районів перебудувалася методична 

робота обласної та районних бібліотек. Методичний кабінет бу-

ло реорганізовано в науково-методичний відділ. Особлива увага 

надавалася виїздам з консультаційною допомогою на місця в ра-

йонні, зональні, опорні сільські бібліотеки, для проведення на-

рад, семінарів з різних проблем, занять по підвищенню кваліфі-

кації. 

У 1965 році бібліотека отримала статус наукової, що значно 

розширило її функції, змінило структуру.  

 

70 – 80 роки ХХ століття –  

період інтенсивного розвитку книгозбірні 
 

Період 70-х років для обласної книгозбірні став періодом ін-

тенсивного розвитку. В основі діяльності закладу було впрова-

дження завдань партії по комуністичному, військово-

патріотичному вихованню трудящих, пропаганді соціалістично-

го способу життя, панівної ідеології. В практику роботи запро-
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ваджувалися суспільно-політичні читання, місячники, декади 

книги, лекторії, діяв університет культури.  

З розширенням функцій бібліотеки, у зв’язку з удосконален-

ням структури аудиторії читачів, їх запитів, необхідністю дифе-

ренційованого обслуговування, було відкрито нові відділи. Її 

штат поповнили Віра Іванівна Богаченко, Валентина Григорівна 

Баженова, Лідія Миколаївна Єременко, Валентина Дмитрівна 

Джус, Поліна Андріївна Семенчук і став нараховувати 68 осіб. 

З січня 1970 року почав функціонувати відділ обслуговуван-

ня працівників сільського господарства, який очолювала О.П. 

Прудка (Стеценко). Це дало змогу наблизити роботу обласної 

бібліотеки до потреб сільськогосподарського виробництва. В 

цьому ж році відкрито відділ зберігання основного фонду. Через 

рік створено при відділі комплектування сектор обмінно-

резервного фонду. А в 1972 році розпочав свою діяльність відділ 

мистецтва. Довгий час ним завідувала Антоніна Степанівна Гри-

сенко, висококваліфікований спеціаліст, ветеран Великої Вітчи-

зняної війни. Вона доклала багато зусиль для створення спеціа-

лізованого фонду, довідкового апарату до нього, налагодженню 

зв’язків з мистецькими закладами міста. 

У 1970 році книгозбірня визнана переможцем Всесоюзного 

огляду бібліотек. 

Проте мале приміщення, слабка матеріально-технічна база 

стояли на заваді реалізації бібліотечних планів. Нарешті, в 1969 

році, було прийнято рішення про будівництво типового трьох-

поверхового приміщення із цоколем. Його спорудження розпо-

чалося в 1971 р. і було зведене за рекордні строки – один рік і 

вісім місяців. І 27 грудня 1973 року громадськість міста та обла-

сті, працівники закладу стали учасниками урочистого відкриття 

нової будівлі державної обласної універсальної наукової бібліо-

теки. Площа складала 4956 м
2
. Було проведено велику роботу по 

її освоєнню, оформленню інтер’єру, пропаганді. Бібліотека оде-

ржала можливість раціонально розмістити фонди з урахуванням 

їх специфіки та організувати оптимальну систему обслуговуван-

ня. Для читачів обладнано нові спеціалізовані відділи, сектори, 

зал каталогів, лекційний зал на 200 осіб, відділ зберігання фон-

дів. Виділено просторі приміщення для функціональних підроз-
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ділів: відділів комплектування, обробки літератури, МБА, об-

мінно-резервного фонду, сектору реєстрації читачів і контролю, 

для технічних служб. Посилено кадровий склад бібліотеки – в 

колектив влилися молоді спеціалісти (Людмила Олексіївна По-

номаренко, Наталія Дмитрівна Вітавська, Надія Андріївна Кова-

ленко (Гавриш), Людмила Тимофіївна Демченко, Любов Андрії-

вна Райська, Тетяна Анатоліївна Саульян, Надія Мефодіївна Фі-

лахтова, Валентина Миколаївна Кошель, Тетяна Савеліївна Іще-

нко, Леніна Миколаївна Ступніцька). 

Ріст універсального фонду, наплив різних груп читачів вима-

гали перебудови форм і методів їх обслуговування, створення 

зручних умов для роботи з різними джерелами інформації. Для 

скорочення витрат часу користувачів і бібліотекарів на оформ-

лення реєстраційних документів створено сектор статистики, 

який згодом перейменовано в сектор реєстрації читачів і контро-

лю. Було введено єдиний читацький квиток, який дозволяв кори-

стуватися послугами всіх відділів. Сектор веде бібліотечну ста-

тистику, аналізує основні цифрові показники. У 1994 році ці 

процеси роботи було автоматизовано. Якість та оперативність 

обслуговування забезпечують відповідальні та енергійні праців-

ники на чолі з Ольгою Гаврилівною Теслею (завідувачка). 

Для забезпечення ефективного обслуговування читачів був 

створений відділ зберігання основних фондів (книгосховище), 

який видавав літературу за вимогами читачів у всі підрозділи 

бібліотеки. Подача літератури у відділи була механізована. Не-

мало зусиль по його організації в різні часи доклали завідувачки 

Марія Миколаївна Шевченко, Зоя Степанівна Демиденко, Ольга 

Семенівна Заїчко, Любов Василівна Івасенко, Тетяна Савеліївна 

Іщенко. Немало зусиль на організацію фонду та обслуговування 

читачів докладають сьогодні Галина Іванівна Романенко, Тетяна 

Дмитрівна Москаленко, Валентина Дмитрівна Джус, Тетяна Во-

лодимирівна Ткаченко. 

Для удосконалення системи диференційованого обслугову-

вання читачів у відділі міського абонемента запроваджено об-

слуговування читачів за галузевим принципом з елементами 

групового та організовано кафедри обслуговування гуманітарно-

го, природничого, технічного профілів. 
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З метою забезпечення максимального зручного користування 

абонементом було відкрито читачам частковий доступ до фонду 

відділу. 

Працівники міського абонемента активно співпрацювали з 

обласним інститутом удосконалення вчителів, міським будин-

ком вчителя. До проведення масових заходів та роботи з борж-

никами залучалася громадськість.  

Роботу відділу міського абонемента понад 20 років очолюва-

ла Лілля Павлівна Капкаєва. Вона зуміла згуртувати кваліфіко-

ваний колектив, напрацювати механізм ефективного обслугову-

вання читачів. Допомагала молодим спеціалістам у професійно-

му становленні. Довгий час була головою профкому бібліотеки, 

вела велику громадську роботу як депутат міської ради. Відзна-

чена державним Значком “Пропагандист книги”. 

Зважаючи на велику кількість читачів гуманітарного профі-

лю, створено читальний зал гуманітарних наук на 200 посадоч-

них (робочих) місць з підсобним фондом. Організовано вільний 

доступ до фонду довідкових видань. Організатором діяльності 

читального залу протягом багатьох років була Галина Іллівна 

Ковтун, досвідчений, ерудований, авторитетний спеціаліст. В 

структурі читального залу функціонує сектор періодичних ви-

дань гуманітарного профілю.  

Відділи обслуговування в нових умовах функціонування 

проводили змістовну масову роботу, спрямовану, в першу чергу, 

на розкриття фонду бібліотеки. Розроблялися і організовувалися 

цикли заходів, присвячених різним аспектам життя людини, сус-

пільства. Основною важливою складовою залишалася виставко-

ва робота, ставився акцент на літературно-мистецькі вечори. Ця 

робота координувалася з іншими закладами соціокультурної 

сфери, поєднувалися джерела бібліотек і громадськості. Перший 

масовий захід, проведений у стінах нової бібліотеки, “Книга в 

моєму житті” пройшов при великій активності аудиторії. При 

читальному залі гуманітарних наук діяв клуб ветеранів війни і 

праці (1974 рік). Важливе місце у діяльності читального залу гу-

манітарних наук займала робота на допомогу керівникам, пропа-

гандистам мережі політичної та економічної освіти населення. 
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Відділ мистецтва проводив роботу по естетичному вихован-

ню молоді. З цією метою було організовано клуб “Ровесник”. 

Цікавий досвід відділу по організації зустрічей бібліотечної ау-

диторії з митцями – представниками театрального світу, худож-

никами – підтримується і сьогодні. 

Зростаючі обсяги краєзнавчої діяльності зумовили створення 

кабінету краєзнавства, який пізніше виріс у відділ краєзнавчої 

літератури та бібліографії. Роботу організовувала досвідчений 

фахівець-бібліограф Ганна Іванівна Дідковська. Вона багато зу-

силь доклала в розвиток бібліотечного краєзнавства, в пошукову 

роботу по виявленню джерел, в яких висвітлювалася історія Че-

ркащини, відомості про її видатних уродженців, в удосконален-

ня довідково-бібліографічного апарату – одного із найважливі-

ших краєзнавчих інформаційних ресурсів. В 1986 році відділ 

очолила Людмила Тимофіївна Демченко. Працівники відділу 

ведуть активну роботу по популяризації краєзнавчих докумен-

тів, стимуляції інтересу читачів до краєзнавчої інформації, до 

системних знань про свій край. Протягом усіх років чітко про-

слідковується краєзнавчий аспект видавничої роботи – однієї з 

найважливіших ділянок краєзнавчої діяльності відділу. 

Важливою часткою удосконалення диференційованого об-

слуговування читачів стало відкриття сектору літератури інозе-

мними мовами (згодом реорганізовано у відділ). Ядро активних 

відвідувачів відділу складали вчителі іноземних мов, студенти, 

аспіранти, науковці, слухачі курсів іноземних мов. Фонд попов-

нювався найбільш запитуваними виданнями, в т.ч. зарубіжними. 

Створювався довідково-бібліографічний апарат. Завідувачка 

Любов Григорівна Факторович та бібліотекар Ольга Никанорів-

на Мала (яка зараз очолює відділ) особливу увагу надавали ство-

ренню гуртків для бажаючих вивчати іноземні мови. При відділі 

функціонував клуб студентів-іноземців. 

В нових умовах функціонування бібліотека поглибила робо-

ту по оперативному забезпеченню спеціалістів різних галузей 

виробництва, науки, культури, освіти інформацією про передо-

вий досвід, досягнень науки, техніки, тощо. Здійснювалося інди-

відуальне та колективне інформування абонентів. 
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Розширювалися зв’язки відділу технічної літератури зі служ-

бами інформації промислових підприємств: Міжколгоспбуду, 

“Черкасипромбуду“, “Строммашина”, “Хімволокно”, інституту 

ГПІ-5. Працівники бібліотеки виїжджали для проведенняз захо-

дів не лише на підприємства міста, а й області (Смілянський, 

Монастирищенський машбуди та ін.). 

Багато зусиль по наближенню джерел інформації до вироб-

ничників, науковців, конструкторів, технологів, ІТП доклали 

Шевченко М.М. (очолювала відділ в 1975 – 1987 рр., згодом бу-

ла заступником директора), сумлінно виконувала обов’язки біб-

ліографа Ніна Всеволодівна Пухальська, а Людмила Іванівна 

Хоменко з бібліотекаря виросла до завідувачки. Нині разом з до-

свідченими працівниками Лідією Петрівною Сайко, Наталією 

Олександрівною Педенко та іншими дбає про авторитет бібліо-

теки. 

Черкащина – сільськогосподарська область. Тому особлива 

увага бібліотеки була націлена на допомогу фахівцям провідних 

галузей сільськогосподарського виробництва. У відділі обслуго-

вування спеціалістів сільськогосподарського виробництва функ-

ціонував довідково-інформаційний фонд (ДІФ), де містилися ма-

теріали про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і передо-

вого досвіду в сільському господарстві. Він став основою для 

оптимального задоволення потреб спеціалістів та керівників га-

лузі. Регулярно надсилалися щоквартальні інформаційні списки 

літератури обласному і районним управлінням сільського госпо-

дарства, об’єднанням сільгосптехніки, дослідним станціям, ра-

йонним бібліотекам. Працівники відділу брали участь у семіна-

рах, нарадах, конференціях, які організовувалися на обласному 

рівні. Ефективно працювали на інтереси читачів Ольга Ісаківна 

Косарєва (зав. відділу у 1984 – 1991 рр.), Надія Андріївна Гав-

риш (нині заввіділу МБА), Надія Володимирівна Адешелідзе 

(тепер завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу). 

В 1975 – 1979 рр. реалізується “Програма централізації біблі-

отек системи Міністерства культури”, яка сприяла поліпшенню 

складу книжкових фондів, повнішого їх використання, покра-

щенню інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів, 

зміцненню матеріально-технічної бази закладів. Обласна бібліо-
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тека стала організаційно-методичним центром по здійсненню 

централізації бібліотек області. Було організовано чітку систему 

підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області: семі-

нари, практикуми, школи передового досвіду, виїзди на місця з 

практичною допомогою. В практику роботи бібліотек впрова-

джуються нові Держстандарти.  

Багато зусиль в розвиток мережі бібліотек області та їх ста-

новлення доклали завідувач методичного відділу Микола Тимо-

фійович Булигін, знаючий і відповідальний спеціаліст, заступник 

директора Марія Єгорівна Скринська. Мудрість і управлінський 

талант цих високих фахівців принесли їм заслужену шану, пова-

гу і визнання бібліотечної спільноти області. Відзначені значком 

Міністерства культури СРСР “За отличную работу”. 

Активізувався рух “Кращий за професією”, “Відділ відмінної 

роботи”. Бібліотека бере участь у різних оглядах, виборює при-

зові місця. 

За зразкову плідну роботу по обслуговуванню читачів, акти-

вну популяризацію книги колективу бібліотеки в 1975 та 1977 

роках присвоювалося звання “Колектив високопродуктивної 

праці, високої культури і зразкового громадського порядку”, був 

занесений в Книгу трудової слави Соснівського району та Книгу 

трудової доблесті десятої п’ятирічки області. 

В 1976 – 1977 роках ОУНБ представлялася на Виставці дося-

гнень народного господарства СРСР у Москві. У 1977 році коле-

ктив було нагороджено Дипломом Міністерства культури СРСР 

І ступеня, премійований бібліобусом. В 1978 році – участь у Ви-

ставці досягнень народного господарства України і нагорода – 

бронзова медаль. В 1980 році – знову учасник ВДНГ УРСР, де 

книгозбірню відзначено Дипломом ІІ ступеня. У 1982 році біблі-

отека занесена на обласну Дошку Пошани. 

На кінець 1979 року фонд бібліотеки становив понад 1 млн. 

184 тис. томів, якими обслуговувалося понад 24 тис. читачів. 

Період 80-х – початок 90-х років відзначився перебудовчими 

процесами у всіх напрямках діяльності обласної бібліотеки. Ди-

ректором бібліотеки було призначено Ліллю Павлівну Капкаєву, 

яка доклала багато зусиль для зміцнення позицій ОУНБ як про-
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відного просвітницького і культурного центру області, у форму-

вання інформаційних ресурсів на основі нових технологій.  

Значно активізувалися краєзнавчі аспекти обслуговування чи-

тачів. Пріоритетними стали заходи, спрямовані на духовний і 

освітній розвиток людини: створена літературно-музична віталь-

ня, клуби за інтересами читачів “Орфей”, “Час”, “Домострой”. Цю 

роботу забезпечував сектор масової роботи, який очолювала Лю-

бов Андріївна Райська, деякий час Тетяна Володимирівна Севас-

тьянова, нині – головний спеціаліст Алла Василівна Малько.  

Розширилася діяльність по інформаційно-бібліографічному 

забезпеченню спеціалістів промислового виробництва та агроп-

ромислового комплексу по впровадженню нових технологій, ра-

ціоналізації та винахідництва. Відкрито відділ інформації з пи-

тань культури і мистецтва, який очолювала досвідчений фахі-

вець Галина Максимівна Козел. Тепер ці функції покладено на 

відділ мистецтва. 

Запроваджуються нові форми методичного впливу та підви-

щення професійного рівня: круглі столи, ділові ігри тощо. 

Цілісна система комплектування сприяла якісному форму-

ванню складу бібліотечного фонду, збільшення його кількісно в 

1990 році до двох мільйонів. 

Введення в 1985 – 1987 рр. в практику роботи новітніх роз-

робок бібліотечно-бібліографічної класифікації дозволило шир-

ше розкрити фонди для користувачів, скоротити шлях пошуку 

інформації. 

Нового змісту набула діяльність ОУНБ в період становлення 

української державності. Визначальними в організації системи 

бібліотечного обслуговування стали запити, інтереси, уподобан-

ня читачів. 

Активізується популяризація видань з питань національного 

відродження, відновлення історичної пам’яті, формування демо-

кратичних цінностей у населення. 

Визначилися нові читацькі групи: підприємці, бізнесмени, 

фермери та ін. 

На всіх етапах діяльності бібліотеки одним із головних на-

прямків роботи є видавнича діяльність, переважно посібників 

краєзнавчого спрямування: з історії краю, про видатних земля-
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ків. З 1959 року виходить бібліографічний покажчик “Література 

про Черкаську область за ….. рік”, з 1972 р. щорічно – “Кален-

дар пам’ятних дат Черкащини”, з 1974 р. – щорічно “Зведений 

покажчик періодичних видань, передплачених провідними біб-

ліотеками міста”, видано науково-допоміжні покажчики “При-

рода і природні багатства Черкаської області”, “Пам’ятки історії 

і культури Черкаської області”, “Наймолодша в Україні” (2 ви-

пуски до ювілею Черкаської області), “Ранок землеробського 

світу (Пам’ятки трипільської культури на Черкащині)”, “Обжин-

ки смерті” (до 75-річчя голодомору на Черкащині), довідкові ви-

дання “Прочитайте “…тую славу…”. Маршрутами “Золотої під-

кови Черкащини”, “Діячі культури і мистецтв Черкащини – лау-

реати премій і почесних звань”, “Галерея портретів” (про фунда-

торів та ветеранів бібліотечної справи Черкащини). Започатко-

вано серію бібліографічних посібників “Черкащини славетні 

імена”, випуски якої приурочуються до ювілеїв письменників 

Т. Шевченка, В. Симоненка, Т. Осьмачки, В. Захарченка, 

М. Негоди, Л. Тараненко, політичного діяча В. Чорновола та ін.  

Редактором працює фундатор бібліотечної справи на Черка-

щині Ганна Семенівна Круглякова, яка пройшла всі сходинки 

професійного становлення: від бібліотекаря до завідувачки ра-

йонної бібліотеки, старшого методиста, головного спеціаліста по 

координації бібліотечної роботи, заступника директора з науко-

вої роботи. Відзначена значками Міністерства культури СРСР 

“За отличную работу”, Міністерства культури і туризму України 

“За багаторічну плідну працю в галузі культури”. 

Як науково-методичний центр, бібліотека готує і видає на 

допомогу бібліотекам області аналітично-статистичні, методич-

ні, методично-бібліографічні посібники актуальної тематики, з 

питань маркетингу, виявляє, узагальнює та ретранслює досвід 

кращих книгозбірень області, інноваційні форми і методи роботи 

бібліотек країни та зарубіжжя. Для інформування бібліотечних 

працівників видаються інформаційні списки “Бібліотеки Черка-

щини на сторінках місцевої преси”, “Бібліотекознавство і бібліо-

графія”, “Що? Де? Коло читання бібліотекаря”, методично-

бібліографічні матеріали “Літературно-мистецький вернісаж”, 

“Кращі сценарії бібліотек області”, “Бібліотечне обслуговування 
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в системі маркетингових послуг” та ін. Важливою складовою 

методичної діяльності є пошук нових пріоритетів у змісті та фо-

рмах професійного навчання. Так запроваджено “Бібліотечні 

студії” – комплексні зональні заняття бібліотекарів. 

Методичну діяльність очолює досвідчений спеціаліст Ната-

лія Дмитрівна Вітавська, стаж бібліотечної роботи якої складає 

понад 30 років. Цю естафету вона прийняла від ветерана бібліо-

течної справи Раїси Пилипівни Круценко, яка працює методис-

том. Готують цікаві методичні матеріали знаючі, відповідальні 

фахівці Тамара Василівна Горда, Лариса Сергіївна Шумко. 

З метою професійного самовдосконалення бібліотечних пра-

цівників області, на базі бібліотеки неодноразово проводилися 

республіканські науково-практичні конференції. 

Статус наукової установи спонукав бібліотеку до науково-

дослідницької діяльності. Важливим і цікавим є дослідження іс-

торії обласної бібліотеки та бібліотек області, наукові розвідки: 

“Стан поповнення та збереження фондів у бібліотеках Черкась-

кої області”, “Ефективність використання каталогів і картотек 

бібліотеки”, “Публічні бібліотеки Черкащини в контексті соціо-

культурного простору регіону”, “Інтернет-центр ОУНБ імені Та-

раса Шевченка очима читачів” та ін.  

 

Бібліотека і новітні інформаційні технології 
 

90-і роки можна вважати початком нового періоду розвитку 

бібліотеки, перетворення її в заклад культури нового типу, який 

поєднує традиційні та комп’ютерні форми бібліотечно-

інформаційного обслуговування. ОУНБ однією з перших в Укра-

їні впровадила автоматизовану інформаційно-пошукову систему. 

В автоматизованому режимі ведуться основні технологічні про-

цеси: бібліотечна статистика, облік фондів, обробка нових над-

ходжень, обслуговування користувачів, бібліографічний пошук 

літератури, бухгалтерський облік. Створено електронні каталоги 

книг, нот, грамзаписів, періодичних видань, електронну картоте-

ку статей, краєзнавчу ЕБД “Персоналії Черкащини”. Очолює цю 

складну ділянку роботи відділ автоматизації бібліотечних про-

цесів та інформаційних технологій, створений на базі сектора. 
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Керує ним великий ентузіаст, досвідчений програміст Михайло 

Якович Тайбішлак, який стояв біля витоків комп’ютеризації біб-

ліотеки, працює над створенням програм та баз даних, навчає 

комп’ютерній грамоті бібліотечних працівників і читачів. Відділ 

знайшов свою нішу в інформаційному обслуговуванні населен-

ня, наданні Інтернет-послуг. Щорічно тут обслуговується понад 

3500 осіб. Проявляють професіоналізм в забезпеченні обслуго-

вування читачів головні бібліотекарі Олена Анатоліївна Гарку-

ша, Наталія Валеріївна Фейгінова, провідні бібліотекарі Оксана 

Геннадіївна Римська, Людмила Ярославівна Радиш та ін. 

Формування сучасних документно-інформаційних ресурсів є 

основою бібліотечно-інформаційного обслуговування користу-

вачів, задоволення їх потреб і запитів. Тому над їх систематич-

ним поповненням постійно працює відділ комплектування. У 

розвиток відділу вклала свій професіоналізм, досвід колишнього 

методиста Алла Аркадіївна Ковтюшенко, яка працює у відділі з 

1979 року і очолює його з 1986 року. Такі якості як добросовіс-

ність, відповідальність, доброзичливість властиві головному бі-

бліотекарю відділу Наталії Михайлівні Богдановій, яка забезпе-

чує важливі процеси роботи. При відділі функціонує обмінно-

резервний фонд, діяльність якого забезпечує ветеран праці Лідія 

Миколаївна Єременко. 

Друга половина 90-х років – складний період в діяльності бі-

бліотеки. Зменшилися обсяги поповнення фонду внаслідок 

об’єктивних причин: інфляція, скорочення фінансування, зрос-

тання цін на видавничу продукцію, руйнація традиційної систе-

ми книгопостачання. Працівники відділу доклали зусиль для 

пошуку нових джерел поповнення фонду, налагоджували зв’язки 

з видавництвами, авторами книг, дарителями, активізувалася ро-

бота з відмовленнями. 

Проведені соціологічні дослідження – “Відповідність крає-

знавчих інформаційних ресурсів Черкаської ОУНБ запитам і по-

требам користувачів” (2005 р.), “Стан задоволення запитів кори-

стувачів у читальному залі гуманітарних наук” (2008 р.) – дали 

можливість проаналізувати фонди структурних підрозділів і 

зробити висновки щодо їх доукомплектування. 
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Адаптуючись до нових умов функціонування, орієнтуючись 

на зміни в складі читачів, у структурних підрозділах створено 

фонди підвищеного попиту, а у відділі виробничої літератури – 

діловий фонд. Це значно оптимізувало організацію обслугову-

вання користувачів новими актуальними виданнями. 

Зростання обсягів інформації та запитів користувачів вима-

гають оперативності та удосконалення довідково-

бібліографічного обслуговування, поєднання традиційних та ав-

томатизованих технологій пошуку, використання електронних 

інформаційних ресурсів. 

Попри всі негаразди економічного плану обласна бібліотека, 

спираючись на фаховий потенціал працівників, впроваджує ін-

новації, досягла значних результатів у розвитку нових інформа-

ційних технологій та створенні електронних інформаційних ре-

сурсів. 

Одним із важливих досягнень стало створення електронного 

каталогу (ЕК). Розпочали цю роботу працівники сектору інфор-

матизації Михайло Якович Тайбішлак, Лариса Олександрівна 

Тайбішлак, які працювали над ретроконверсією каталогу в елек-

тронну форму та працівники відділу обробки літератури Тетяна 

Василівна Черкес, Леніна Миколаївна Ступніцька, Ірина Мико-

лаївна Троян під керівництвом завідувачки Валентини Григорів-

ни Баженової (нині на заслуженому відпочинку). Продовжує ро-

боту над поповненням електронного каталогу записами нових 

надходжень Людмила Георгіївна Аніщук (завідувачка відділу). 

Автоматизований бібліографічний пошук здійснюється та-

кож через електронну картотеку статей (ЕКС). Започатковували 

роботу по її створенню працівники інформаційно-

бібліографічного відділу: завідувачка Галина Іллівна Ковтун, 

головний бібліограф Клавдія Сергіївна Бугаєнко (з 1996 по 2000 

рік очолювала відділ, нині заступник директора з наукової робо-

ти), Надія Володимирівна Адешелідзе (досвідчений, ініціатив-

ний, відповідальний фахівець, понад тридцять років працює в 

бібліотеці, з 2000 року – завідувачка відділу); головний бібліог-

раф Тетяна Володимирівна Савчук – сумлінний, досвідчений 

спеціаліст.  
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Важливим чинником модернізації довідково-

бібліографічного обслуговування стало активне використання в 

залі каталогів електронних інформаційних ресурсів, БД. 

Автоматизовано процеси обслуговування на абонементі. 

Введення електронного формуляра дало можливість виявити за-

боргованість читача, місцезнаходження книги, скоротити термін 

обслуговування. Значні зусилля в організації автоматизації від-

ділу доклала Наталія Миколаївна Євтушевська. Як керівник від-

ділу, вона проявила професійну майстерність, вміння глибоко 

аналізувати бібліотечні процеси (наслідок багаторічної роботи 

методистом), впроваджувати інновації в діяльність відділу. У 

1998 р. вона призначена на посаду заступника директора з внут-

рішньої бібліотечної роботи. 

Зміни, що відбуваються в нашому суспільстві в останні роки, 

вимагають якісно нового розуміння призначення бібліотеки, ор-

ганізації її діяльності, нових методів в роботі, форми обслугову-

вання та інформаційних послуг.  

За чисельними побажаннями громадськості, творчої інтеліге-

нції в 2000 році бібліотеку було перейменовано і вона стала но-

сить ім’я славного земляка Тараса Шевченка”. 

Бібліотека веде пошук засобів стабільності і розвитку в рин-

кових умовах. Впроваджуються і розширюються основні засади 

маркетингу у відносинах з читачами. Значна увага приділяється 

удосконаленню процесів інформаційно-бібліографічного обслу-

говування, наданню традиційних і розширенню кола додаткових 

сервісних послуг (тут їх надається понад 50). Найбільшим попи-

том користується ксерокопіювання, сканування текстів, пошук 

інформації, документів на замовлення, запис інформації на елек-

тронні носії.  

У 2001 році бібліотека, використавши внутрішні резерви, 

створила робоче місце для користувачів з доступом до Інтернету 

та ще одне для надання комп’ютерних послуг. 

Активна позиція бібліотеки щодо пошуку додаткових асиг-

нувань спонукала її брати участь у конкурсах та проектах благо-

чинних фондів та організацій. Завдяки отриманим грантам (по-

над 40 тис. доларів США) бібліотека успішно працює в напрям-

ку розвитку новітніх інформаційних технологій. 
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На початку нового тисячоліття в структурі бібліотеки 

з’являються центри, які пропонують нові види інформування, 

укомплектовані цінною літературою, оснащені автоматизовани-

ми робочими місцями з доступом до Інтернету. 

У 2002 році, завдяки виграному гранту в конкурсі Посольст-

ва США в Україні, в бібліотеці відкрито Інтернет-центр на 5 ро-

бочих місць. Щорічно його відвідує понад 1500 користувачів, 

яким надана можливість безкоштовно користуватися послугами 

Інтернету. 

З 2003 року про події у житті бібліотеки, нові надходження 

літератури, з електронними версіями бібліографічних покажчи-

ків літератури та інше інформує власний веб-сайт. 

Центр став базою для підвищення інформаційної культури 

користувачів та проведення різних заходів: презентацій, тренін-

гів, семінарів, днів інформації, навчально-методичною базою для 

бібліотек області з впровадження інформаційних технологій. 

У бібліотеки плідні відносини з МФ “Відродження”: він є ініціа-

тором і спонсором ряду спеціальних програм, втілених бібліотекою 

в життя. За підтримки МФ “Відродження” та Міністерства культури 

і туризму України в бібліотеці створено Регіональний інформацій-

ний центр. Тут акумулюється та систематизується в друкованому та 

електронному варіанті інформація про регіон, яку надають органи 

влади, громадські установи та організації області, національно-

етнічні об’єднання, забезпечується доступ до них громадян, органі-

зовано довідкове та інформаційне обслуговування. Надаються 

комп’ютеризовані робочі місця. Фахівці бібліотеки працюють над 

регіональним інформаційним порталом. 

У 2006 році бібліотека приєдналася до Всеукраїнського консор-

ціуму центрів європейської програми МФ “Відродження”. В межах 

реалізації цього проекту в бібліотеці відкрито Центр європейської 

інформації, покликаний підвищувати обізнаність громадськості в 

питаннях функціонування Європейського Союзу. Для відвідувачів 

організовано три робочі комп’ютеризовані місця, довідково-

інформаційна база, проводяться заходи і консультування. Консуль-

тант ЦЄІ Олена Анатоліївна Гаркуша, як переможець конкурсу, ого-

лошеного польським фондом імені Стефана Баторія, стажувалася в 

Польщі. Черкаська ОУНБ стала базою для проведення семінару 
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“Євроінформування має майбутнє” за участю представників фонду, 

Центру європейської інформації при Вищій школі інформатики та 

менеджменту м. Жешов (Польща), членами проєвропейських орга-

нізацій м. Черкас та МФ “Відродження”. 

Налагодження партнерських зв’язків з міжнародними органі-

заціями та фондами сприяють розвитку бібліотеки, розширюють 

доступ до зарубіжних джерел інформації. Завдяки цим зв’язкам 

бібліотека протягом останніх років одержала чимало цінних ви-

дань. Початок такого партнерства поклали директор Лілля Пав-

лівна Капкаєва та Валентина Григорівна Баженова (зав. відділом 

обробки літератури), які в 1986 році вивчали досвід бібліотек 

Бидгощського воєводства (Польща), а польські бібліотекарі зна-

йомилися, в свою чергу, з діяльністю нашої бібліотеки. 

Співпраця з Британською Радою в Україні вилилася в інфор-

маційний ярмарок “Сучасна Британія”, який викликав великий 

резонанс в місті. Бібліотека одержала в подарунок 100 томів “Бі-

бліотека тисячоліття” (твори класиків різних країн в перекладі 

англійською). Цінні довідкові видання отримав відділ літератури 

іноземними мовами також від Гете-інституту (Німеччина). 

П’ятитомна англомовна енциклопедія про Україну надійшла від 

Канадської Фундації Українських студій (подарунок від мецена-

тів Яременко (Торонто), книги від Фундації Українських студій 

в Австралії.  

Поповнює фонд бібліотеки міжнародний благодійний фонд 

“Сейбр-світло”, “Україна 3000”, “Смолоскип”. 

Діловим партнером бібліотеки є Центр інформаційних ресур-

сів Посольства США в Україні. Його працівники неодноразово 

організовували семінари, навчання на базі бібліотеки щодо про-

ектної діяльності.  

Неординарною подією для читачів бібліотеки і громадськості 

у 2003 році стало відкриття, за двосторонньою угодою з Канад-

ським Товариством Приятелів України, Канадсько-Українського 

Бібліотечного Центру при читальному залі гуманітарних наук. 

Фонд, подарований канадцями, містить цінну колекцію видань 

української діаспори. Серед них твори наших земляків., чимало 

видань, що розкривають маловідомі сторінки історії України. 

Фонд користується великим попитом у науковців та студентів. 



 38 

Бібліотека є обласним осередком Всеукраїнської асоціації 

сприяння ООН. 

Провідні фахівці бібліотеки є постійними учасники міжнаро-

дних та вітчизняних науково-практичних конференцій, семіна-

рів, нарад з питань бібліотечної справи. 

Важливим сегментом діяльності бібліотеки є співпраця з орга-

нами державної влади і місцевого самоврядування в рамках інфор-

маційного партнерства через діяльність Публічного центру регіона-

льної інформації. Надсилається інформація згідно замовленої тема-

тики в облдержадміністрацію, центр зайнятості, депутатському кор-

пусу під час проведення сесій облради. Визначено пріоритети і здій-

снюється інформування населення з питань діяльності місцевих ор-

ганів влади, підвищенню правової культури населення. 

Всі відділи бібліотеки працюють на одну загальну мету – пі-

двищення якості і комфортності обслуговування кожного корис-

тувача. Бібліотека є бажаним місцем зустрічей і спілкування, 

проведення змістовного дозвілля. Тут проводяться щорічні Ше-

вченківські березини, Симоненківські дні, краєзнавчі читання, 

відбуваються презентації нових книг, вернісажі творів митців, 

літературно-музичні вечори, творчі зустрічі з науковцями, літе-

раторами. Кожен захід заслуговує на увагу, адже їх готують 

професіонали: завідуючі відділів Тетяна Олексіївна Осіна, Кате-

рина Дмитрівна Слободяник, Людмила Іванівна Хоменко, Олена 

Борисівна Журавльова, Людмила Тимофіївна Демченко, головні 

бібліотекарі Алла Василівна Малько, Наталія Володимирівна 

Ребякова, Євгенія Іванівна Ігнатенко, Світлана Сергіївна Сивак, 

Інна Іванівна Калініченко (зав. сектору періодики), Людмила 

Костянтинівна Петюренко, Людмила Дмитрівна Дядик. 

Здійснюється активна краєзнавча робота: популяризується 

літературно-мистецьке надбання регіону, розкривається турис-

тична привабливість краю, його історія, сьогодення. Активними 

учасниками заходів, окрім читачів, є члени обласних відділень 

національних спілок письменників, художників України, акторів 

театру, викладачі вузів, краєзнавці, працівники музеїв та облас-

ного архіву. Бібліотека працює в тісному контакті з громадськи-

ми організаціями та об’єднаннями, засобами масової інформації, 

соціальними установами. Такі тісні партнерські стосунки допо-
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магають реалізовувати державні і обласні Програми, проводити 

регіональні заходи та акції, що сприяють духовному розвитку 

громадян. 

Бібліотека постійно збагачує і розширює цілі і завдання, ко-

ригує свою роль і місце в житті громади, бере активну участь у 

розробці культурологічних та бібліотечних програм, формуван-

ня бібліотечної політики регіону. 

За роки своєї діяльності бібліотека довела правомірність сво-

го існування, корисність для суспільства, здобула авторитет і 

шану серед користувачів, громадськості, набула суспільної зна-

чущості як скарбниця знань, флагман бібліотечної Черкащини. 

Хочеться зазначити, що будь-яка робота тримається на особис-

тостях – творчих, ініціативних, відданих своїй справі, великих оп-

тимістах. Такі люди стояли біля витоків бібліотеки: 

Я.П. Кузьменко, М.Є. Скринська, М.Т. Булигін, Н.А. Свєташова, 

А.С. Грисенко, І.Т. Мамренко,А.А. Кутова, Г.І. Ковтун, Л.В. Івасе-

нко (нині покійні), Г.І. Дідковська, М.М. Шевченко, 

В.В. Богаченко, В.Г. Баженова. Нині продовжують пошук нових, 

плідних, сучасних напрямків розвитку бібліотеки: Г.С. Круглякова, 

А.А. Ковтюшенко, Р.П. Круценко, Л.Т. Демченко, О.Н. Мала, 

Л.І. Хоменко, Т.С. Іщенко, Н.А. Гавриш, Т.О. Осіна, 

О.Б. Журавльова, К.Д. Слободяник, Н.В. Адешелідзе, 

Н.Д. Вітавська та інші послідовники, на чолі з директором бібліо-

теки Л.П. Капкаєвою (Заслуженим працівником культури України) 

та її заступниками К.С. Бугаєнко, Н.М. Євтушевською. 

У всі періоди життєдіяльність бібліотеки забезпечувалася 

працею адміністративно-господарчої частини. Довгий час цю 

ділянку очолював Петро Христофорович Парамуд, нині колек-

тив техпрацівників очолює Павло Семенович Мельник. 

І сьогоднішній день стане історією, а історію творять люди. 

Саме, дякуючи їм, бібліотеки живуть і функціонують. Ми впев-

нені, що попри всі складнощі нашого буття, двері Черкаської об-

ласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка 

завжди будуть відкриті для користувачів, а бібліотекарі популя-

ризуватимуть безцінні скарби людського розуму, надбання нау-

ки, культури, мистецтва. 
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бібліогр. покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка; 

[упоряд. Н.В. Ребякова]. – Черкаси: [ОУНБ], 2005. – 10 с. – (Чер-

кащини славетні імена). 
 

205. “Перелити Україну в слово...” Тодось Осьмачка: літера-

тура і доля [Текст] : бібліогр. посіб. / Обл. універс. наук. б-ка ім. 

Тараса Шевченка; [упоряд. Н.В. Адешелідзе; передм. В.Т. Полі-

щука]. – Черкаси: [ОУНБ], 2005. – 40 с. – (Черкащини славетні 

імена). 
 

206. Подвижник краєзнавства: Михайло  Пономаренко 

[Текст] : (до 85-ліття з дня народж.) : бібліогр. покажч. / Черкас. 

обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка; [уклад. Л.Т. Дем-

ченко; вступ. ст. В.М. Мельниченка]. – Черкаси: [ОУНБ], 2005. – 

36 с. – (Черкащини славетні імена). 
 

2004 

207. Бджолопродукти в народній медицині [Текст] : бібліогр. 

покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка; [уклад. 

Л.І. Хоменко]. – Черкаси: [ОУНБ], 2004. – 10 с. 
 

208. Вчені–аграрії Черкащини [Текст] : бібліогр. покажч. 

/ Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка; [упоряд. 

Н.О. Педенко]. – Черкаси: [ОУНБ], 2004. – 12 с. – (Черкащини 

славетні імена). 
 

209. Генію правди: Літературна Шевченкіана земляків поета 

[Текст] : бібліогр. покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса 

Шевченка; [уклад. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: [ОУНБ], 2004. – 

20 с. 
 

2003 

210. Винахідники Черкащини: Михайло Степанович Ліхцов 

[Текст] : бібліогр. покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса 

Шевченка; [уклад. Л.І. Хоменко]. – Черкаси: [ОУНБ], 2003. – 

15 с. – (Черкащини славетні імена). 
 

211. Винахідники Черкащини: Леонід Павлович Фомінський 

[Текст] : бібліогр. покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса 
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Шевченка; [уклад. Л.І. Хоменко, Л.О. Сємьоркіна]. – Черкаси: 

[ОУНБ], 2003. – 16 с. 
 

212. Діячі культури і мистецтв Черкащини – лауреати премій 

і почесних звань [Текст] : [довід.] / ОУНБ ім. Тараса Шевченка; 

[упоряд. Р.П. Круценко, Н.В. Ребякова]. – Черкаси: ОУНБ, 2003. 

– 48 с. 
 

213. Наймолодша в Україні (Черкаській області – 50 років) 

[Текст] : бібліогр. покажч. / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. 

Тараса Шевченка; [уклад. Л.Т. Демченко, І.В. Тимошенко]. – 

Черкаси: [ОУНБ], 2003. – 120 с. 
 

214. Почутий сучасниками: Микола Негода [Текст] : біблі-

огр. покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка; [ук-

лад. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: [ОУНБ], 2003. – 22 с. – (Чер-

кащини славетні імена). 
 

215. С.С. Гулак-Артемовський [Текст] : (до 190-річчя від дня 

народж.) : [список л-ри] : [буклет] / Обл. універс. наук. б-ка ім. 

Тараса Шевченка; [уклад. Н.В. Ребякова]. – Черкаси: [ОУНБ], 

2003. – 1 арк. – (Черкащини славетні імена). 
 

2002 

216. Кароль Шимановський [Текст] : [список л-ри] / Обл. 

універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка, Кам’ян. держ. історико-

культ. заповідник; [уклад. Н.В. Ребякова, Г.М. Таран]. – Черка-

си: [ОУНБ], 2002. – 1 арк. 
 

217. Микола Лисенко [Текст] : (до 160-річчя від дня на-

родж.) : [список л-ри] : [буклет] / Обл. універс. наук. б-ка ім. 

Тараса Шевченка; [уклад. Н.В. Ребякова]. – Черкаси: [ОУНБ], 

2002. – 1 арк. 
 

18. Основоположник шевченкознавства (до 125-річчя від дня 

народж. В.М. Доманицького) [Текст] : [бібліогр. покажч.] / Обл. 

універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка; [уклад. Н.В. Адешелі-

дзе]. – Черкаси: [ОУНБ], 2002. – 12 с. 
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2001 

219. “Усією творчістю я проповідував добро...” Василь Заха-

рченко [Текст] : бібліогр. покажч. / Черкас. обл. універс. наук. б-

ка ім. Тараса Шевченка; [уклад. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: 

[ОУНБ], 2001. – 14 с. 
 

2000 

220. Я воскрес, щоб із вати жити... Василь Симоненко [Текст] : 

бібліогр. покажч. Вип. 2 / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Та-

раса Шевченка; [уклад. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: [ОУНБ], 

2000. – 24 с. 
 

1999 

221. Покарані народи [Текст] : 55 років з початку депортації 

кримських татар та інших національностей з Криму: реком. спи-

сок л-ри / Черкаська ОУНБ ім. В.В. Маяковського. – Черкаси: 

[ОУНБ], 1999. – [3 с.]. 
 

222. Провісник незалежності України [Текст] : (до 185-річчя 

з дня народж. Т.Г. Шевченка) : реком. покажч. л-ри / Черкас. 

держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

К.С.  Бугаєнко]. – Черкаси: [ОУНБ], 1999. – 33 с. 
 

1991 

223. Василь Симоненко [Текст] : бібліогр. покажч. / Черкас. 

держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Т.В.  Савчук]. – Черкаси: Ред.-вид. від. облпреси, 1991. – 23 с. 
 

1990 

224. Волинець, Л.М. Письменники Черкащини [Текст] : біб-

ліогр. покажч. – 2-ге вид., доп. і випр. / Л.М. Волинець, 

М.Ф. Пономаренко, М.І. Пшеничний; Держ. обл. універс. наук. 

б-ка; [уклад. Л.Т. Демченко, Г.І. Дідковська]. – Черкаси: Ред.-

вид. від. облполіграфвидаву, 1990. – 83 с. 
 

1989 

225. “Кобзар” Т. Шевченка в музиці [Текст] : реком. бібліогр. 

покажч. / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

[уклад. Л.К. Дрижирук]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1989. – 14 с. 
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226. На допомогу керівникам духових оркестрів [Текст] : ре-

ком. бібліогр. покажч. / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. Л.К. Дрижирук]. – Черкаси: [ДО-

УНБ], 1980-1989. – Вип. 1-4. 
 

227. НВО “Ротор”: розвиток і перспективи [Текст] : реком. 

список / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

[уклад. Л.І. Соловйова]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1989. – 5 с. 
 

228. Т.Г. Шевченко і Черкащина [Текст] : бібліогр. покажч. : 

[буклет] / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

[уклад. Л.Й. Міневич]. – Черкаси: Облполіграфвидав, 1989. – 

1 арк. 
 

1988 

229. Іван Сидорович Їжакевич [Текст] : реком. бібліогр. спи-

сок: [буклет] / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. Л.К. Дрижирук]. – Черкаси: [ДО-

УНБ], 1988. – 1 арк. 
 

230. Комсомол Черкащини: історія і сучасність [Текст] : ре-

ком. бібліогр. покажч. / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. К.С. Бугаєнко]. – Черкаси: [ДОУНБ], 

1988. – 20 с. 
 

231. Письменники Черкащини [Текст] : бібліогр. покажч. 

/ Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Г.І. Дідковська]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1988. – 118 с. 
 

1987 

232. Великий Жовтень на Черкащині [Текст] : реком. біблі-

огр. покажч. / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; [уклад. В.І. Богаченко, К.С. Затіраха]. – Черкаси: [ДОУНБ], 

1987. – 17 с. 
 

233. Раїса Кириченко – лауреат Державної премії УРСР ім. 

Т.Г. Шевченка [Текст] : [список л-ри] / Держ. обл. універс. наук. 

б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Л. Міневич]. – Черкаси: 

[ДОУНБ], 1987. – 1 арк. 
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234. Хор Шевченкового краю [Текст] : список рекоменд. л-ри 

/  Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Л. Міневич]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1987. – 8 с. 

235. Цукрова промисловість [Текст] : бібліогр. покажч. за 

1977-1986 роки / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського; [уклад. Н.В. Пухальська]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1987. – 

60 с. 
 

236. Черкащина музична [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. 

обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Л. Дрижирук]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1987. – 14 с. 
 

1986 

237. Памятники истории и культуры Черкасской области 

[Текст] : науч.-вспом. библиогр. указ. / Гос. обл. универс. науч. 

б-ка им. В.В. Маяковского; [сост. Г.И. Дидковская, К.С. Затира-

ха]. – Изд. 2-е, перераб и доп. – Черкассы: Облполиграфиздат, 

1986. – 57 с. 
 

238. Поборник правди, дружби і свободи [Текст] : 

[Т.Г. Шевченко] : реком. бібліогр. покажч. / Держ. обл. універс. 

наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Л.І. Міневич]. – Черка-

си: [ДОУНБ], 1986. – 18 с. 
 

239. Прискорення науково-технічного прогресу в сільському 

господарстві [Текст] : з досвіду госп-в Черкащини: реком. біблі-

огр. покажч. / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; [уклад. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1986. – 11 

с. 
 

240. Художники Черкащини [Текст] : бібліогр. покажч. 

/ Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черка-

си: [ДОУНБ], 1986. – 8 с. 
 

241. Черкасам – 700 років [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. 

обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Г.І. Дідков-

ська, К.С. Затіраха]. - Черкаси: Облполіграфвидав, 1986. – 68 с. 
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1985 

242. Вірність землі [Текст] : реком. бібліогр. покажч. /Держ. 

обл. наук. універс. б-ка ім. В.В. Маяковського; [склад. 

Н.В. Адешелідзе]. – Чекраси: [ДОУНБ], 1985. – 18 с. 
 

243. Економічний експеримент на підприємствах Черкащини 

[Текст] : реком. бібліогр. список / Держ. обл. наук. універс. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; [уклад. Н.В. Пухальська]. – Черкаси: 

[ДОУНБ], 1985. – 1 арк. 
 

244. Культурно-спортивні комплекси [Текст] : бібліогр. спи-

сок /Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. В.В. Маяковського, Обл. 

наук.-метод. центр нар. творчості та культ.-освіт. роботи; [уклад. 

Т.О. Осіна, Г.І. Перевалова]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1983-1985. – 

Вип. 1-3.  
 

245. О.Н. Парубок – двічі Герой Соціалістичної Праці, лауре-

ат Державної премії Ленінського комсомолу [Текст] : реком. бі-

бліогр. покажч. /Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського; [уклад. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1985. – 

11 с. 
 

246. Передові методи праці в сільському господарстві [Текст] : 

реком. бібліогр. покажч. / Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. 

В.В. Маяковського, б-ка Уман. с.-г. ін-ту ім. О.М. Горького; [ук-

лад. Н.В. Адешелідзе, В.С. Івашкевич]. – Черкаси: [ОУНБ], 1985. 

– 17 с. 
 

247. Черкащина від з’їзду до з’їзду [Текст] : реком. бібліогр. 

покажч. / Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

[уклад. В.І. Богаченко]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1985. – 31 с. 
 

1984 

248. Бригадний підряд в сільському господарстві [Текст] : 

реком. бібліогр. покажч. Вип. 2. / Держ. обл. наук. універс. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; [уклад. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: 

[ДОУНБ], 1984. – 16 с. 
 

249. В меліорації – майбутнє сільського господарства [Текст] : 

реком. бібліогр. покажч. / Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. 
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В.В. Маяковського; [уклад. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: [ДО-

УНБ], 1984. – 16 с. 
 

250. Велика Вітчизняна війна в пісенній творчості [Текст] : 

реком. бібліогр. покажч. / Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. Н.А. Свєташова]. – Черкаси: [ДО-

УНБ], 1984. – 31 с. 
 

251. Економіка Черкащини на нових рубежах [Текст] : реком. 

бібліогр. покажч. / Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського; [уклад. К.С. Затіраха]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1984. – 

29 с. 
 

252. Пріхно – Герой Соціалістичної Праці, лауреат премії 

Ленінського комсомолу [Текст] : реком. бібліогр. покажч. 

/ Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1984. – 7 с. 
 

253. Радянське народовладдя [Текст] : реком. бібліогр. покажч. 

/ Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. В.В. Маяковського; [склад. 

К. Затіраха, О. Уманець]. – Черкаси: [ДОУНБ], 1984. – 23 с. 
 

254. Хіміки Черкас – правофлангові п’ятирічки [Текст] : ре-

ком. список / Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. В.В. Маяковсько-

го; [уклад. Т.В. Маркова]. - Черкаси: [ДОУНБ], 1984. – 7 с. 
 

1983 

255. Євдокія Титаренко – лауреат Державної премій СРСР 

[Текст] : список л-ри / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; [уклад. Т. Маркова]. – Черкаси: [ДОНБ], 1983. – 6 с. 
 

256. Захист Батьківщини – священний обов’язок кожної лю-

дини [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. обл. наук. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. В. Богаченко]. – Черкаси: [ДОНБ], 

1983. – 15 с. 
 

257. Образ жінки в пісенній творчості [Текст] : реком. біблі-

огр. покажч. / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [ук-

лад. Л. Вареник]. – Черкаси: [ДОНБ], 1983. – 18 с. 
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258. Пам’ятки історії та культури Черкащини [Текст] : по-

кажч. л-ри. Вип. 1. / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

[уклад. Г.І. Дідковська, К.С. Затіраха]. – Черкаси: [ДОНБ], 1983. 

– 40 с. 
 

259. Тих днів не згасне слава [Текст] : до 40-річчя визволення 

Черкас від нім.-фашист. загарбників: реком. покажч. / Держ. обл. 

наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. В. Богаченко]. – Черка-

си: [ДОНБ], 1983. – 16 с. 
 

1982 

260. Досвід передовиків Черкащини на службу п’ятирічці 

[Текст] : реком. список / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського; [уклад. Н. Пухальська]. – Черкаси: [ДОНБ], 1982. – 3 с. 
 

261. Слово про хліб [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. обл. 

наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Н. Свєташова, Л. Хо-

менко]. – Черкаси: [ДОНБ], 1982. – 12 с. 
 

262. Черкащина в образотворчому мистецтві [Текст] : біблі-

огр. покажч. / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [ук-

лад. Л. Вареник]. – Черкаси: [ДОНБ], 1982. – 12 с. 
 

263. Черкащина в сузір’ї радянських народів [Текст] : біблі-

огр. покажч. / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [ук-

лад. В. І. Богаченко, Г.І. Дідковська]. – Черкаси: [ДОНБ], 1982. –

14 с. 
 

264. Шляхом спеціалізації і концентрації [Текст] : бібліогр. 

покажч. / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Н.А. Гавриш]. – Черкаси: [ДОНБ], 1982. – 11 с. 
 

1981 

265. Вінок Кобзареві [Текст] : (образ Т.Г. Шевченка в л-рі і 

мистецтві): список літ. / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; [уклад. В. Богаченко, К. Затіраха]. – Черкаси: [ДОНБ], 

1981. – 7 с. 
 

266. Заслужений майстер народної творчості УРСР Макар 

Корнійович Муха [Текст] : список літ. / Держ. обл. наук. б-ка ім. 
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В.В. Маяковського; [уклад. Л.К. Вареник]. – Черкаси: [ДОНБ], 

1981. – 2с. 
 

267. М.В. Левчик – Герой Соціалістичної Праці, заслужений 

працівник сільського господарства УРСР [Текст] : список літ. 

/ Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Н. Гавриш]. – Черкаси: [ДОНБ], 1981. – 2 с. 
 

268. Нові радянські свята і обряди [Текст] : покажч. л-ри 

/ Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Н.А. Свє-

ташова]. – Черкаси: [ДОНБ], 1981. – 12 с. 
 

269. Черкащина в поетичній творчості [Текст] : покажч. л-ри. 

/ Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Н.А. Свє-

ташова]. – Черкаси: [ДОНБ], 1981, – 12 с. 
 

1980 

270. В.І. Ленін і Черкащина [Текст] : покажч. літ. / Держ. обл. 

наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Г. Дідковська]. – Вид. 

2-ге, перероб. і доп. – Черкаси: [ДОНБ], 1980. – 12 с. 
 

271. Черкащина від з’їзду до з’їзду [Текст] : покажч. літ. 

/ Держ. обл. наук. універс. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Г. Дідковська, К. Затіраха]. – Черкаси: [ДОНБ], 1980. – 15 с. 
 

1979 

272. Дружба і співробітництво трудящих Черкащини і брат-

ніх республік СРСР [Текст] : покажч. літ. / Держ. обл. наук. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; [уклад. Н. Свєташова]. – Черкаси: 

[ДОНБ], 1979. – 6 с. 
 

273. П.О. Журавський – Герой Соціалістичної Праці, лауреат 

Державної премії СРСР [Текст] : покажч. літ. / Держ. обл. наук. 

б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Н.А. Гавриш]. – Черкаси: 

[ДОНБ], 1979. – 4 с. 
 

274. Природа і природні багатства Черкаської області [Текст] 

: покажч. л-ри / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського, 

Обл. рада укр. т-ва охорони природи; [уклад. Н.А. Свєташова]. – 

Черкаси: [ДОНБ], 1979. – 43 с. 
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275. Черкащина музична [Текст] : покажч. л-ри / Держ. обл. 

наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Л.К. Вареник]. – Чер-

каси: [ДОНБ], 1979. – 11 с. 
 

1978 

276. Герої визволення Черкащини [Текст] : покажч. л-ри 

/ Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Н. Свєташова]. – Черкаси: [ДОНБ], 1978 – 17 с. 
 

277. О.Н. Парубок – Герой Соціалістичної Праці, лауреат 

Державної премії СРСР, лауреат премії Ленінського комсомолу 

[Текст] : покажч. л-ри / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; [уклад. Н. Пономаренко]. – Черкаси: [ДОНБ], 1978. – 7 с. 
 

278. Славна сторінки історії комсомолу Черкащини [Текст] : 

реком. покажч. л-ри / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковсько-

го; [уклад. К.С. Затіраха]. – Черкаси: [ДОНБ], 1978. – 14 с.  
 

1977 

279. В.М. Заболотний – Герой Соціалістичної Праці, лауреат 

Державної премії СРСР [Текст] : покажч. л-ри / Держ. обл. наук. 

б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Н.В. Пухальська]. – Черкаси: 

[ДОНБ], 1977. – 4 с. 
 

1976 

280. Двічі Герой Соціалістичної Праці Григорій Іванович 

Байда [Текст] : пам’ятка читачеві: [буклет] / Держ. обл. наук. б-

ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси: [ДОНБ], 1976. – 1 арк. – 

(Слід на землі). 
 

281. Двічі Герой Соціалістичної Праці Галина Євгенівна Бу-

ркацька [Текст] : пам’ятка читачеві: [буклет] / Держ. обл. наук. 

б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси: [ДОНБ], 1976. – 1 арк. – 

(Слід на землі). 
 

282. Двічі Герой Соціалістичної Праці Федір Іванович Дуб-

ковецький [Текст] : пам’ятка читачеві: [буклет] / Держ. обл. на-

ук. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси: [ДОНБ], 1976. – 1 арк. 

– (Слід на землі). 
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1975 

283. Образ учителя в радянській художній літературі [Текст] : 

покажч. л-ри / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [ук-

лад. Н. Свєташова]. – Черкаси: [ДОНБ], 1975. – 10 с. 

284. Черкащина від з’їзду до з’їзду [Текст] : покажч. л-ри 

/ Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Г. Дідковська]. – Черкаси: [ДОНБ], 1975. – 21 с. 
 

1974 

285. О.С. Пушкін на Черкащині [Текст] : пам’ятка читачеві 

/ Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; Кам’ян. держ. літ.-

меморіал. музей ім. О.С. Пушкіна і П.І. Чайковського; [уклад. 

М.А. Шкаліберда, Н.А. Свєташова]. – Черкаси: [Облполіграфви-

дав], 1974. – 4 с. 
 

1973 

286. Овіяні славою [Текст] : [Черняхівський І.Д., Степанен-

ко І.Н.] : [пам’ятка читачеві] / Обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

[відп. за вип. Є.П. Кузьменко]. – Черкаси: [ЧОБ], 1973. – 1 арк. 
 

287. Тих днів не забути... До 30-річчя визволення Черкас від 

німецько-фашистських загарбників [Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. Г. Дідковська]. – Черкаси: [ЧОБ], 

1973. – 9 с. 
 

1972 

288. Район високої культури землеробства [Текст] : покажч. 

л-ри / Держ. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського, б-ка Черкас. держ. 

с.-г. дослід. ст.; [уклад. Н. Свєташова, О. Юрченко]. – Черкаси: 

[ЧОБ], 1972. – 24 с. 
 

1969 

289. В.І. Ленін і Черкащина [Текст] : покажч. л-ри / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Г. Дідковська]. – Черка-

си: [ЧОБ], 1969. – 12 с. 
 

1967 

290. Подвигом славні твої земляки [Текст] : пам’ятка моло-

дому читачеві / Обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 
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Г. Дідковська, Н. Свєташова]. – Дніпропетровськ: Промінь, 1967. 

– 63 с. 
 

1965 

291. П.І. Чайковський на Черкащині [Текст] : пам’ятка чита-

чеві /Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; Кам’ян. держ. літ.-

меморіал. музей ім. О.С. Пушкіна і П.І. Чайковського; [уклад. 

Н. Свєташова]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1965. – 12 с. 
 

1958 

292. Славні сторінки комсомолу Черкащини [Текст] : корот. 

анот. покажч. л-ри / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

[уклад. Н. Свєташова]. – Черкаси: [ЧОБ], 1958. – 19 с. 
 

1957 

293. Чи знаєте ви Черкащину? [Текст] : реком. списки л-ри: 

[к-т листівок] / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; [відп. за 

вип. Є.П. Кузьменко]. – Черкаси: [ЧОБ], 1957. – 6 арк. 

 

Бібліографічні покажчики 

“Література про Черкаську область” 

 

295. Черкаська область [Текст]: покажч. л-ри за 1959 р. Вип. 1. 

(січ. – черв.) / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Н.А. Свєташова, Г.І. Пархоменко]. – Черкаси: [ЧОБ], 1959. – 75 с. 
 

296. Черкаська область [Текст] : покажч. л-ри за 1959 р. Вип. 

2. (лип. – груд.) / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; [ук-

лад. Н.А. Свєташова, Г.І. Пархоменко]. – Черкаси: [ЧОБ], 1960. – 

90 с. 
 

297. Черкаська область [Текст] : покажч. л-ри за 1960 р. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Н.А. Свєташо-

ва, Г.І. Дідковська]. – Черкаси: Кн.-газ. вид-во, 1961. – 144 с. 
 

298. Бібліографічний покажчик літератури про Черкаську об-

ласть за 1967-1968 роки [Текст] : бібліогр. покажч. / Обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. Н.А. Свєташова, Г.І. Дідковська]. – 

Черкаси: [ЧОБ], 1970. – 78 с. 
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299. Література про Черкаську область [Текст] : бібліогр. по-

кажч. за 1969-1970 рр. / Обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Н.А. Свєташова, Г.І. Дідковська]. – Черкаси: [ЧОБ], 1972. – 100 с. 

300. Література про Черкаську область за 1971-1972 роки 

[Текст] : [бібліогр. покажч.] / Обл. держ. наук. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського; [уклад. Н.А. Свєташова, Г.І. Дідковська]. – Черкаси: 

[ОДНБ], 1974. – 102 с. 
 

301. Література про Черкаську область за 1973-1974 роки 

[Текст] : [бібліогр. покажч.] / Обл. держ. наук. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського; [уклад. Г.І. Дідковська, Н.А. Свєташова]. – Черкаси: 

[ОДНБ], 1977. – 105 с. 
 

302. Література про Черкаську область за 1975-1976 роки 

[Текст] : [бібліогр. покажч.] / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського; [уклад. Г.І. Дідковська, Н.А. Свєташова]. – Черкаси: 

[ДОНБ], 1980. – 105 с. 
 

303. Література про Черкаську область за 1977-1978 роки 

[Текст] : [бібліогр. покажч.] / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського; [уклад. Г.І. Дідковська, Н.А. Свєташова]. – Черкаси: 

[ОНБ], 1983. – 99 с. 
 

304. Література про Черкаську область за 1979-1980 роки 

[Текст] : [бібліогр. покажч.] / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. Г.І. Дідковська, Н.А. Свєташова]. – 

Черкаси: [ОУНБ], 1987. – 81 с. 
 

305. Література про Черкаську область за 1981-1982 роки 

[Текст] : [бібліогр. покажч.] / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. Г.І. Дідковська, Н.А. Свєташова]. – 

Черкаси: [ДОУНБ], 1987. – 125 с. 
 

306. Література про Черкаську область за 1983-1984 роки 

[Текст] : [бібліогр. покажч.] / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. Г.І. Дідковська, В.І. Богаченко]. – 

Черкаси: [ДОУНБ], 1988. – 80 с. 
 

Література про Черкаську область за 1988 рік [Текст] : [по-

точ. бібліогр. покажч.] / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 
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В.В. Маяковського; [уклад. Л.Т. Демченко]. – Черкаси: [ДО-

УНБ], 1988 – 
 

307. ... 1988 рік: Вип. 1-4. – 1988-1989.  

308. ... 1989 рік: Вип. 1-4. – 1989-1990. 

309. ... 1990 рік. Вип. 1-4. – 1990-1991. 

310. ... 1991 рік. Вип. 1-4. – 1991-1992. 

311. ... 1992 рік. Вип. 1-4. – 1992-1993. 

312. ... 1993 рік. Вип. 1-4. – 1993-1994. 

313. ... 1994 рік. Вип. 1-4. – 1994-1995. 

314. ... 1995 рік. Вип. 1-4. – 1995-1996. 
 

Література про Черкаську область [Текст] : бібліогр. покажч. 

за ... квартал ... року / Черк. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; [уклад. Л.Т. Демченко]. – Черкаси: [ОУНБ], 

1996 – 
 

315. 1996: I – IV кв. – 1996-1997. 

316. 1997: I – IV кв. – 1997-1998. 

317. 1998: I – IV кв. – 1998-1999. 

318. 1999: I – IV кв. – 1999-2000.  
 

Література про Черкаську область [Текст] : бібліогр. покажч. 

за ... квартал ... року / Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса 

Шевченка; [уклад. Л.Т. Демченко]. – Черкаси: [ОУНБ], 2000 –  
 

319. 2000: I – IV кв. – 2000-2001. 

320. 2001: I – IV кв. – 2001-2002. 

321. 2002: I – IV кв. – 2002-2003. 

322. 2003: I – IV кв. – 2003-2004. 

323. 2004: I – IV кв. – 2004-2005. 

324. 2005: I – IV кв. – 2005-2006. 

325. 2006: I – IV кв. – 2006-2007. 

326. 2007: I – IV кв. – 2007-2008. 

327. 2008: I – IV кв. – 2008-2009. 

 



 79 

Календарі пам’ятних дат Черкащини 

 

Календар знаменних і пам’ятних дат Черкащини на ... рік 

[Текст] / Обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Г.І. Дідковська]. – Черкаси: [ОУНБ], 1970 –  
 

328. ... на 1971 рік. – 1970. – 40 с. 

329. ... на 1972 рік. – 1971. – 24 с. 

330. ... на 1973 рік. – 1972. – 40 с. 

331. ... на 1974 рік. – 1973. – 26 с. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат Черкащини на ... рік 

[Текст] / Держ. обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. 

Г.І. Дідковська]. – Черкаси: [ОУНБ], 1974 –  
 

332. ... на 1975 рік. – 1974. – 41 с. 

333. ... на 1976 рік. – 1975. – 34 с. 

334. ... на 1977 рік. – 1976. – 36 с. 

335. ... на 1978 рік. – 1977. – 35 с. 

336. ... на 1979 рік. – 1978. – 27 с. 
 

Методичні рекомендації працівникам культосвітніх установ 

по відзначенню пам’ятних дат Черкащини в ... р. [Текст] / Держ. 

обл. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Г.І. Дідковська]. – 

Черкаси: [ДОНБ], 1979 –  
 

337. ... в 1980 р. – 1979. – 41 с. 

338. ... в 1981 р. – 1980. – 38 с. 
 

Методичні рекомендації працівникам бібліотек по відзначен-

ню пам’ятних дат Черкащини в ... р. [Текст] / Держ. обл. наук. б-

ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Г.І. Дідковська]. – Черкаси: 

[ДОНБ], 1981 –  
 

339. ... в 1982 році. – 1981. – 30 с. 

340. ... в 1983 році. – 1982. – 27 с. 

341. ... в 1984 році. – 1983. – 28 с. 
 

342. Календар пам’ятних дат Черкащини на 1985 рік [Текст] : 

метод. рек. / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковсько-

го; [уклад. Г.І. Дідковська]. – Черкаси: [ОУНБ], 1984. – 32 с. 
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343. Методичні рекомендації працівникам бібліотек по від-

значенню пам’ятних дат Черкащини в 1986 році [Текст] / Держ. 

обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковського; [уклад. Г.І. Дід-

ковська]. – Черкаси: [ОУНБ], 1985. – 35 с. 
 

344. Календар пам’ятних дат Черкащини на 1987 рік [Текст] : 

метод. рек. / Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.В. Маяковсько-

го; [уклад. Г.І. Дідковська]. – Черкаси: [ОУНБ], 1986. – 32 с. 
 

345. Методичні рекомендації по відзначенню пам’ятних дат 

Черкащини на 1988 рік [Текст] : / Держ. обл. універс. наук. б-ка 
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Огляди та аналізи діяльності бібліотек області 

 

Аналіз діяльності бібліотек Черкаської області [Текст] 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. М.Т. Булигін. 

– Черкаси, 1968-1982. 
 

450. …за 1967 р. -1968. – 56 с. 

451. …за 1968 р. -1969. – 55 с. 

452. …за 1969 р. -1970. – 42 с. 

453. …за 1970 р. -1971. – 34 с. 

454. …за 1971 р. -1972. – 42 с. 

455. …за 1972 р. -1973. – 34 с. 

456. …за 1973 р. -1974. – 38 с. 

457. …за 1974 р. -1975. – 36 с. 

458. …за 1975 р. -1976. – 31 с. 

459. …за 1976 р. -1977. – 29 с. 

460. …за 1977 р. -1978. – 35 с. 

461. …за 1978 р. -1979. – 26 с. 

462. …за 1979 р. -1980. – 28 с. 

463. …за 1980 р. -1981. – 42 с. 

464. …за 1981 р. -1982. – 47 с. 
 

Статистичний аналіз роботи бібліотек області [Текст] 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського / підгот. Р.П. Круценко. 

– Черкаси, 1988-1999. 
 

465. …за 1987 р. -1988. – 15 с. : табл. 

466. …за 1988 р. -1989. – 14 с. : табл. 

467. …за 1989 р. -1990. – 14 с. : табл. 

468. …за 1990 р. -1991. – 16 с. : табл. 

469. …за 1991 р. -1992. – 15 с. : табл. 

470. …за 1992 р. -1993. – 16 с. : табл. 

471. …за 1993 р. -1994. – 17 с. : табл. 

472. …за 1994 р. -1995. – 16 с. : табл. 

473. …за 1995 р. -1996. – 16 с. : табл. 

474. …за 1996 р. -1997. – 8 с. : табл. 

475. …за 1997 р. -1998. – 11 с. : табл. 

476. …за 1998 р. -1999. – 10 с. : табл. 
 



 89 

Аналіз діяльності бібліотек Черкаської області [Текст] 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Р.П. Круценко. – 

Черкаси, 2000 – 
 

477. …за 1999 р. -2000. – 9 с. : табл. 

478. …за 2000 р. -2001. – 8 с. : табл. 

479. …за 2001 р. -2002. – 6 с. : табл. 

480. …за 2002 р. -2003. – 14 с. : табл. 

481. …за 2003 р. -2004. – 16 с. : табл. 

482. …за 2004 р. -2005. – 15 с. : табл. 

483. …за 2005 р. -2006. – 15 с. : табл. 

484. …за 2006 р. -2007. – 15 с. : табл. 

485. …за 2007 р. -2008. – 20 с. : табл. 
 

Методичні посібники та матеріали 

 

2008 

486. Вплив методичної діяльності на професійну підготовку 

бібліотечних працівників [Текст] : аналітична довідка / Черкас. 

ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 

2008. – 8 с. 
 

487. Краєзнавча робота – пріоритетний напрямок діяльності 

бібліотек [Текст] : аналіт. огляд. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Ше-

вченка ; підгот. Л.С. Шумко. – Черкаси, 2008. – 19 с. 
 

488. Популяризація національних традицій в бібліотеках об-

ласті [Текст] : аналіт. довідка / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевче-

нка ; підгот. Т.В. Горда. – Черкаси, 2008. – 12 с. 
 

489. Публічні бібліотеки та європейська інтеграція [Текст] : 

метод. поради / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. 

Р.П.  Круценко, О.А. Гаркуша. – Черкаси, 2008. – 11 с. 
 

490. Публічні бібліотеки – центри соціально-правової інфор-

мації [Текст] : метод. рек. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка; 

підгот. Л.С. Шумко. – Черкаси, 2008. – 12 с. 
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491. Чорна пам’ять, вічна пам’ять [Текст] : метод. поради 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Т.В. Горда. – Чер-

каси, 2008. – 16 с. 

Методичні поради працівникам бібліотек до 75-х роковин 

Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. 
 

2007 

492. Бібліотечне обслуговування в системі маркетингових 

послуг [Текст] : метод. рек. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевчен-

ка; підгот. Л.С. Шумко. – Черкаси, 2007. – 16 с. 
 

493. Бібліотеки як центри популяризації літературного крає-

знавства : до Року укр. книги : метод. поради / Черкас. ОУНБ ім. 

Тараса Шевченка ; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 2007. – 28 с. 
 

494. Інтерактивні форми навчання бібліотечних працівників 

[Текст] : метод. рек. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; під-

гот. Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 2007. – 16 с. 
 

495. Обслуговування людей з особливими потребами [Текст] : 

з досвіду роботи Городищенського РЦБКС / Черкас. ОУНБ ім. 

Тараса Шевченка ; підгот. Л.Д. Ровінчук, опрац. Л.С. Шумко. – 

Черкаси, 2007. – 11 с. 
 

496. Пошук та використання позабюджетних коштів бібліо-

теками області [Текст] : аналіт. довідка / Черкас. ОУНБ ім. Тара-

са Шевченка ; підгот. Т.В. Горда. – Черкаси, 2007. – 8 с. 
 

497. Рекламно-імеджева діяльність бібліотек області [Текст] : 

аналіт. огляд / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. 

Л. Шумко. – Черкаси, 2007. – 8 с. 
 

498. Робота бібліотек на допомогу місцевому самоврядуван-

ню [Текст] : аналіт. довідка / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка  

підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 2007. – 8 с. 
 

2006 

499. Краєзнавча картотека бібліотеки [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Л.Т. Демченко. – 

Черкаси, 2006. – 11 с. 
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500. Співпраця бібліотекаря і читача. Ефективність взаємодії 

[Текст] : метод. поради / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; 

підгот. Л.С. Шумко. – Черкаси, 2006. – 12 с. 
 

2005 

501. Бібліотека – центр правової культури населення [Текст] : 

метод. рек. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. 

Л.С. Шумко. – Черкаси, 2005. – 10 с. 
 

502. Бібліотеки, як організатори доступу до інформації 

[Текст] : аналіт. довідка / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; 

підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 2005. – 5 с. 
 

503. Доповнення і виправлення до бібліотечно-

бібліографічної класифікації. Таблиці для публічних бібліотек 

[Текст] : рек. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. 

Л.Г. Аніщук. – Черкаси, 2005. – 12 с. 
 

504. Розстановка карток у двомовному авторському комплек-

сі [Текст] : метод. рек. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка; під-

гот. Т.В. Черкес. – Черкаси, 2005. – 16 с. 
 

2004 

505. Відлуння пам’яті людської [Текст] : метод. матеріали : 

до 60-річчя визволення Черкащини від нім.-фашист. загарбників 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Л.С. Шумко. – 

Черкаси, 2004. – 7 с. 
 

506. Впровадження фандрейзингу в бібліотеках Черкащини : 

тенденції і проблеми [Текст] : аналіт. довідка / Черкас. ОУНБ ім. 

Тараса Шевченка ; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 2004. – 6 с. 
 

507. Нові тенденції у підвищенні кваліфікації бібліотечних 

працівників [Текст] : метод. поради / Черкас. ОУНБ ім. Тараса 

Шевченка ; підгот. Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 2004. – 5 с. 
 

509. “Не покину, – поки згину, – мою Україну…” [Текст] : до 

200-річчя від дня народження М.О. Максимовича : метод. мате-

ріали / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Л.С. Шумко. 

– Черкаси, 2004. – 9 с. 
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510. Обслуговування користувачів : аспекти оновлення та рі-

зноманітність форм [Текст] : метод. матеріали / Черкас. ОУНБ 

ім. Тараса Шевченка ; підгот. Л.С. Шумко. – Черкаси, 2004. – 8с. 
 

511. “Я для тебе горів, український народе…” [Текст] : до 70-

річчя від дня народж. В.А. Симоненка : метод. лист / Черкас. 

ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Л.С. Шумко. – Черкаси, 

2004. – 5 с. 
 

Кращі сценарії бібліотек області [Текст] / Черкас. ОУНБ ім. 

Тараса Шевченка. – Черкаси, 2003. –  
 

512. Вип. 1 / уклад. Р.П. Круценко. – 2003. – 16 с. 

513. Вип. 2 / уклад. Л.С. Шумко. – 2003. – 19 с. 

514. Вип. 3 / уклад. Л.С. Шумко. – 2004. – 22 с. 

515. Вип. 4 / уклад. Л.С. Шумко. – 2004. – 14 с. 

516. Вип. 5 / уклад. Л.С. Шумко. – 2005. – 22 с. 

517. Вип. 6 / уклад. Л.С. Шумко. – 2006. – 27 с. 

518. Вип. 7 / уклад. Л.С. Шумко. – 2006. – 31 с. 

519. Вип. 8 / уклад. Л.С. Шумко. – 2007. – 23 с. 

520. Вип. 9 / уклад. Л.С. Шумко. – 2007. – 35 с. 

521. Вип. 10 / уклад. Л.С. Шумко. – 2008. – 32 с. 

522. Вип. 11 / уклад. Л.С. Шумко. – 2008. – 27 с. 
 

Літературний вернісаж Черкащини [Текст] / Черкас. ОУНБ 

ім. Тараса Шевченка. – Черкаси, 2003 –  
 

523. Вип. 1. / підгот. Н.Д. Вітавська, Н.В. Адешелідзе. – 2003. 

– 5 с. 
 

524. Вип. 2 / підгот. Н.В. Адешелідзе, Р.П. Круценко, 2004. – 

11 с. 
 

525. Вип. 3 / підгот. Р.П. Круценко, І.В. Тимошенко. – 2005. – 

12 с. 
 

526. Вип. 4 / підгот. Р.П. Круценко, І.В. Тимошенко. – 2006. – 

16 с. 
 

527. Вип. 5 / підгот. Р.П. Круценко, І.В. Тимошенко, 

Л.К. Дрижирук. – 2007. – 12 с. 
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528. Вип. 6 / підгот. Р.П. Круценко, І.В. Тимошенко, Н.В. Ре-

бякова. – 2008. – 20 с. 

Методичні та бібліографічні матеріали до ювілейних дат 

письменників Черкащини. 
 

2003 

529. Чародій рідного слова [Текст] : до 165-річчя від дня на-

родж. І.С. Нечуя-Левицького : метод. матеріали / Черкас. ОУНБ 

ім. Тараса Шевченка ; підгот. Л.С. Шумко, Н.В. Адешелідзе. – 

Черкаси, 2003. – 9 с. 
 

530. Шляхи до успіху : менеджмент та маркетинг у бібліоте-

ках Черкащини [Текст] : за підсумками обл. конкурсу / Черкас. 

ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 

2003. – 7 с. 
 

Що? Де? [Текст] : коло читання б-карів : [інформ. бюл.] 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Р.П. Круценко. – 

Черкаси, 2003. –  

531. 2003. – 6 с. 

532. 2004. – 8 с. 

533. 2005. – 8 с. 

534. 2006. – 12 с. 

535. 2007. – 12 с. 

536. 2008. – 12 с. 
 

2002 

537. Гранти – додаткове джерело фінансування бібліотек 

[Текст] : метод. рек. по склад. проектів / Черкас. ОУНБ ім. Тара-

са Шевченка ; підгот. К.С. Бугаєнко. – Черкаси, 2002. – 8 с. 
 

538. Здорова людина – майбутнє держави [Текст] : метод. 

рек. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; склад. Л. Шумко. – 

Черкаси, 2002. – 8 с. 
 

539. Композитор за покликанням серця [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Л.С. Шумко. – 

Черкаси, 2002. – 7 с. 

До 120-річчя від дня народження К.Г. Стеценка. 
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540. Микола Лисенко : ще дві теми до ювілейних роздумів 

[Текст] : метод. рек. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; під-

гот. Н.В. Ребякова. – Черкаси, 2002. – 4 с. 

До 160-річчя від дня народження українського композитора. 
 

541. Невмируща козацька слава Черкащини : метод. рек. до 

150-ї річниці укр. козацтва [Текст] / Черкас. ОУНБ ; склад. 

Р. Круценко, Т. Сушко. – Черкаси, 2002. – 16 с. 
 

2001 

542. Бібліотека року [Текст] : довідка про участь б-к обл. у 

конкурсі на кращу б-ку / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; 

підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 2001. – 10 с. 
 

543. Релігія : витоки і сьогодення [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Р.П. Круценко. – 

Черкаси, 2001. – 9 с. 

Методичні рекомендації до відзначення 2000-ліття Різдва 

Христового. 
 

544. Україна незалежна [Текст] : метод. поради / Черкас. 

ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 

2001. – 5 с. 
 

545. Українська художня література в читанні бібліотекарів 

області [Текст] : метод. рек. за результатами соціол. дослідж. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; склад. Т. Крамаренко. 

– Черкаси, 1991. – 13 с. 
 

546. Чорнобиль : наша пам’ять, наша біль [Текст] : метод. 

поради / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Н.Д. Вітав-

ська. – Черкаси, 2001. – 6 с. 
 

547. Хотіла б я піснею стати [Текст] : метод. поради до 130-

річчя Лесі Українки / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; під-

гот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 2001. – 9 с. 
 

2000 

548. Геній правди [Текст] : метод. рек. / Черкас. ОУНБ ім. 

Тараса Шевченка ; підгот. Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 2000. – 7 с. 

До відзначення шевченківських днів в бібліотеках області. 
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549. Краєзнавча робота бібліотек [Текст] : аналіт. довідка 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Р.П. Круценко. – 

Черкаси, 2000. – 7 с. 
 

550. М. Старицький : талант і доля [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. О.А. Гаркуша. – 

Черкаси, 2000. – 10 с. 

До 160-річчя від дня народження М. Старицького подано 

сценарій літературно-тематичного вечора. 
 

551. Мистецтво, що промовляє до душі [Текст] : укр. духовна 

музика XVIII ст. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. 

Н.В. Ребякова, Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 2000. – 7 с. 

Сторінки життя та творчості М. Березовського, 

М. Веделя, Д. Бортнянського. 
 

552. Публічні центри регіональної інформації [Текст] : метод. 

рек. / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Н.Д. Вітавсь-

ка. – Черкаси, 2000. – 8 с. 
 

553. Рік Симоненка на Черкащині [Текст] : метод. лист 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. Н.Д. Вітавська. – 

Черкаси, 2000. – 5 с. 
 

554. Свята, обряди, традиції [Текст] : метод. рек. / Черкас. 

ОУНБ ім. Тараса Шевченка ; підгот. О.А. Гаркуша. – Черкаси, 

2000. – 9 с. 
 

555. Талант цього імені [Текст] : метод. рек. до 70-річчя від 

дня народж. Л.В. Костенко / Черкас. ОУНБ ім. В.В. Маяковсько-

го ; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 2000. – 6 с. 
 

1999 

556. Вірність пам’яті [Текст] : метод. рек. / Черкас. ОУНБ ім. 

В.В. Маяковського ; підгот. Р.П. Круценко, О.А. Гаркуша. – 

Черкаси, 1999. – 9 с. 
 

557. З досвіду роботи клубів за інтересами [Текст] : Уман. 

МЦБС, Шполян. ЦБС / Черкас. ОУНБ ім. В.В. Маяковського. – 

Черкаси, 1999. – 12 с. 
 



 96 

558. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття [Текст] : до 185-ї 

річниці від дня народж. Т.Г. Шевченка / Черкас. ОУНБ ім. В.В. 

Маяковського ; підгот. Н.Д. Вітавська, А.В. Малько. – Черкаси, 

1999. – 11 с. 

559. Письменники Черкащини : С. Носань “Судна ніч” 

[Текст] : метод. поради / Черкас. ОУНБ ім. В.В. Маяковського ; 

підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 1999. – 6 с. 
 

560. Сучасна українська проза [Текст] : метод. рек. / Черкас. 

ОУНБ ім. В.В. Маяковського ; підгот. О.А. Гаркуша. – Черкаси, 

1999. – 7 с. 
 

561. Уроки класики : Павлові Загребельному – 75 р. [Текст] : 

метод. рек. / Черкас. ОУНБ ім. В.В. Маяковського ; О.А. Гарку-

ша. – Черкаси, 1999. – 9 с. 
 

1998 

562. Довідка про стан комплектування книжкового фонду біб-

ліотек області за 1993-1998 роки [Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського ; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 1998. – 6 с. 
 

563. Методичні рекомендації по пропаганді роману лауреата 

Державної премії ім. Т.Г. Шевченка Р. Андріяшика “Сторонець” 

[Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. 

О.А. Гаркуша. – Черкаси, 1998. – 8 с. 
 

564. Письменники-ювіляри наші земляки [Текст] : метод. по-

ради / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. Р.П. Кру-

ценко. – Черкаси, 1998. – 8 с. 

Матеріал присвячено творчості письменників М. Негоди, 

Н. Віргуш, Л. Тараненко. 
 

565. Сучасна проза молодих [Текст] : метод. рек. / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. Н.Д. Вітавська. – Чер-

каси, 1998. – 4 с. 
 

1997 
566. Батько української музики [Текст] : рек. на допом. бібл. 

прац. у проведенні муз. вечора, присвяч. М. Лисенку / Черкас. 
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обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. Н. Ребякова, А. Малько. 

– Черкаси, 1997. – 14 с. 
 

567. Про проведення обласного огляду конкурсу “Бібліотеч-

на реклама” [Текст] : за підсумками огляду-конкурсу / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. Н.Д. Вітавська. – Чер-

каси, 1997. – 5 с. 
 

568. Робота бібліотек по пропаганді екологічних знань 

[Текст] : інформ. довідка / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсько-

го ; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 1996. – 6 с. 
 

569. Творець національного стилю [Текст] : на допомогу 

бібл. працівникам у проведенні муз. вечора до 115-річчя 

К.Г. Стеценка / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. 

Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 1997. – 5 с. 
 

570. Традиції і творчий пошук в методичній роботі [Текст] : 

підсумки обл. естафети / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсько-

го; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 1997. – 6 с. 
 

1996 

571. Подвижник на ниві науки і культури [Текст] : сценарій 

літ. вечора до 125-річчя А.Ю. Кримського / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1996. – 10 с. 
 

1995 

572. Вивчення інформаційних потреб та шляхів залучення до 

бібліотеки керівників та спеціалістів структур з різними форма-

ми власності [Текст] : метод. рек. по проведенню анкетування 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. Р.П. Круценко. 

– Черкаси, 1995. – 7 с. 
 

573. Висвітлення роботи бібліотек області на сторінках пері-

одики [Текст] : аналіз роботи / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського ; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 1995. – 9 с. 
 

574. Лицар поезії і доброти [Текст] : метод. рек. до 100-річчя 

від дня народж. М.Т. Рильського / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Ма-

яковського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1995. – 12 с. 
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575. Подвигу не меркнуть сторінки [Текст] : метод. рек. до 

50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. 

– Черкаси, 1995. – 9 с. 
 

576. Поет, приречений на самотність [Текст] : мет. рек. до 100-

річчя з дня народж. Т. Осьмачки / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1995. – 12 с. 

1994 
577. Богдан Хмельницький в легендах і в дійсності [Текст] : 

сценарій літ. вечора за книгою П. Загребельного “Я, Богдан” 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. 

– Черкаси, 1994. – 11 с. 
 

578. Доля : Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах 

[Текст] : метод. реком. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсько-

го ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1994. – 6 с. 

Проведення літературно-тематичних заходів за книгою Ва-

лерія Шевчука “Доля”. 
 

579. Котляревський і Черкащина [Текст] : метод. рек. до 225-

річчя від дня народж. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; 

підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 1994. – 11 с. 
 

580. Про краєзнавчу діяльність бібліотек області [Текст] : ін-

формаційна довідка / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; 

підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 1994. – 6 с. 
 

1993 

581. Бібліотеки на допомогу пропаганді народної творчості 

[Текст] : метод. поради / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського 

; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1993. – 8 с. 
 

582. Вогонь з Холодного яру [Текст] : метод. рек. до 225-

річчя Коліївщини / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського, Чер-

кас. обл. б-ка для юнацтва ; підгот. О.М. Бердник, Н.М. Філахто-

ва. – Черкаси, 1993. – 19 с. 

Сценарій вечора запитань і відповідей, книжкова виставка 

та вікторина для юнацтва. 
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583. Дівчина з легенди [Текст] : сценарій літ.-муз. вечора, 

присвяченого Марусі Чурай / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1993. – 12 с. 
 

584. Поет і княжна [Текст] : метод. рек. до 180-річчя від дня 

народження Т.Г. Шевченка / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1993. – 14 с. 
 

585. Трагедія, якої не забути [Текст] : матеріали на допомогу 

проведенню вечора-реквієму до 60-річчя голодомору на Україні 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. 

– Черкаси, 1993. – 14 с. 
 

1992 

586. День бібліотекаря [Текст] : сценарій проведення Дня 

професії / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. 

Р.П. Круценко. – Черкаси, 1992. – 15 с. 
 

587. Книга з легенди [Текст] : метод. рек. по пропаганді кн. 

Ю. Горліса-Горського “Холодний яр” / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1992. – 17 с. 
 

588. Методист – фахівець універсальний [Текст] : сценарій 

конкурсу / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. 

Р.П. Круценко, Н.Я. Кудакова. – Черкаси, 1992. – 7 с. 
 

589. Методичні рекомендації по пропаганді книги І. Огієнка 

”Українська культура” [Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1992. – 13 с. 
 

590. Невтомний шукач істини [Текст] : метод. поради та 

сценарій літ. вечора, присвячені Г.С. Сковороді / Черкас. обл. 

б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 

1992. – 17 с. 
 

591. Образ жінки в історії України [Текст] : метод. поради 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. 

– Черкаси, 1992. – 12 с. 
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592. Повертаючись на Батьківщину [Текст] : метод. реком. по 

пропаганді творчості письменників діаспори / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1992. – 14 с. 

Сценарій літературного вечора, присвяченого українській 

поетесі Наталці Лівицькій-Холодній. 
 

593. Робота з бібліотечними кадрами в Золотоніській ЦБС 

[Текст] : з досвіду роботи / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого ; підгот. Р.П. Круценко. – Черкаси, 1992. – 12 с. 

594. Славні дочки України [Текст] : сценарій літ.-муз. вечора 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. 

– Черкаси, 1992. – 16 с. 

Матеріали для проведення тематичних заходів до 8 Березня 

та Дня Матері. 
 

1991 

595. Дні в полум’ї [Текст] : метод. рек. до 50-річчя оборони 

Черкас. плацдарму / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; 

склад. Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 1991. – 14 с. 
 

596. Дорогою болю [Текст] : сценарій літ. вечора-портрета, 

присвяченого пам’яті Василя Стуса / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1991. – 

17 с. 
 

597. Згадаймо праведних гетьманів [Текст] : метод. рек. по 

орг. циклу мас. заходів про видат. діячів України доби Запороз. 

козацтва / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. 

О.М. Бердник. – Черкаси, 1991. – 22 с. 
 

1990 

598. Аналіз укомплектованості фондів науково-природничою 

літературою [Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; 

підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1990. – 9 с. 
 

599. За чисте повітря Черкащини [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського, Черкас. обл. б-ка для 

дітей ім. О. Кошового ; склад. О. Бердник, О. Щепак. – Черка-

си, 1990. – 14 с. 
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600. Декабристи і Черкащина [Текст] : метод. матеріали 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. Н.Д. Вітавсь-

ка. – Черкаси, 1990. – 12 с. 

До 165-річчя повстання декабристів – сценарій літератур-

но-музичного вечора та турнір старшокласників. 
 

601. Лицар української словесності [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; склад. О. Бердник, 

В. Крестельова. – Черкаси, 1990. – 15 с. 

Матеріали до 150-річчя від дня народження М.П. Стариць-

кого, поета, прозаїка, драматурга, актора, перекладача, режи-

сера, нашого земляка. 
 

601а. Повернені з небуття [Текст] : метод. рек. : форми пропа-

ганди творів укр. письменників / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1990. – 25 с. 

Сценарій літературного вечора, присвяченого поетам-

землякам: М. Драй-Хмарі, П. Филиповичу, О.Влизьку, Т. Осьмачці. 
 

602. Сторінки призабутої спадщини [Текст] : метод. рек. по 

пропаганді творів укр. письменників 30-40-х років / Черкас. обл. 

б-ка ім. В.В. Маяковського ; склад. В. Крестельова. – Черкаси, 

1990. – 8 с. 
 

603. Чайковський і Черкащина [Текст] : метод. рек. до від-

значення 150-річчя з дня народж. П.І. Чайковського / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського ; підгот. О.М. Бердник, Л. Варе-

ник. – Черкаси, 1990. – 23 с. 
 

1989 

604. Аналіз методичної роботи ЦБС області за 1986-1988 ро-

ки [Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. 

Р.П. Круценко. – Черкаси, 1989. – 11 с. 
 

605. Бібліотека і пропагандист [Текст] : з досвіду роботи Ге-

льмязів. б-ки-філ. Золотоніс. ЦБС / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. 

Маяковського; підгот. О. Бердник. – Черкаси, 1989. 
 

606. Великий син українського народу [Текст] : метод. рек. / 

Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського, Черкас. обл. б-ка для 
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юнацтва; склад. Р. Круценко, Т. Севастьянова, О. Федоренко. – 

Черкаси, 1989. – 15 с. 

До 175-річчя Тараса Шевченка. 
 

607. Впровадження нових форм роботи з читачами в бібліо-

теках області [Текст] : аналіз, рек. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. Н. Вітавська, Т. Крамаренко. – Чер-

каси, 1989. – 16 с. 
 

1988 

608. Комсомолу Черкащини – 70 років [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Н. Вітавська. – 

Черкаси, 1988. – 8 с. 
 

609. Практика первинного та вторинного відбору бібліотеч-

ного фонду [Текст] : довідка про централ. комплектування єдин. 

бібл. фонду Шполян. ЦБС / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; підгот. Г. Лінкевич. – Черкаси, 1988. – 6 с. 
 

610. Формування і використання бібліотечних фондів ЦБС 

[Текст] : аналіз за період 1985-1987 рр. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. Н. Євтушевська. – Черкаси, 1988. – 8 с. 
 

1987 

611. Деловые игры как форма повышения квалификации би-

блиотечных работников [Текст] : метод. рек. / Черкас. обл. б-ка 

им. В.В. Маяковского; подгот. В. Крестелева. – Черкассы, 1987. 

– 9 с. 

Із історії виникнення ділових ігор та методика їх проведення. 
 

612. Жовтнева зоря нам шлях осяває [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1987. – 17 с. 
 

613. За тверезість, за здоровий побут [Текст] : огляд. довідка 

про роботу Маньків., Монастирищен., Христинів. ЦБС / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. О. Бердник. – Черкаси, 

1987. – 6 с. 
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614. Захист Вітчизни – священний обов’язок [Текст] : метод. 

рек. по військ.-патріот. вихованню молоді / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського. – Черкаси, 1987. – 12 с. 
 

615. Пропаганда літератури на допомогу виробництву (1982-

1986 рр.) [Текст] : аналіз / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот.Л.І. Бредюк. – Черкаси, 1987. – 9 с. 
 

616. Пропаганда сільськогосподарської літератури бібліоте-

ками області в ХІ п’ятирічці [Текст] : аналіз / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; склад. Л. Бредюк. – Черкаси, 1987. – 11 с. 
 

617. Робота бібліотек області по пропаганді суспільно-

політичної літератури на період з 1982 по 1986 роки [Текст] : 

аналіз / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Н. Вітав-

ська. – Черкаси, 1987. – 10 с. 
 

1986 

618. Бібліотека – на допомогу пропаганді природничо-

наукових знань [Текст] : метод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. О.М. Бердник. – Черкаси, 1986. – 14 с. 
 

619. Бібліотеки на допомогу прискоренню науково-

технічного прогресу в сільському господарстві [Текст] : з досві-

ду роботи / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 

1986. – 13 с. 
 

620. Ідеологічне та інформаційне забезпечення цільових 

комплексних програм [Текст] : з досвіду роботи Шполян. ЦРБ 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Л. Дереш. – 

Черкаси, 1986. – 6 с. 
 

621. Робота бібліотек на допомогу виробництву [Текст] : 

аналіз діяльності б-к обл. за 1981-1985 рр. /Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. М.М. Шевченко. – Черкаси, 1986. – 

12 с. 
 

1985 

622. Бібліотека і контрпропаганда [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського, обл. б-ка для юнацтва, 
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обл. б-ка для дітей; склад. Т.М. Крамаренко, О.А. Вишневська, 

Н.П. Одинець. – Черкаси, 1985. – 20 с. 
 

623. Бригадний підряд в сільському господарстві [Текст] : 

метод. рек. і реком. список / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; підгот. К. Кімак, Н. Адешелідзе. – Черкаси, 1985. – 9 с. 
 

624. Екологічне виховання читачів [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. О.М. Бердник. 

– Черкаси, 1985. – 23 с. 
 

626. Сучасність – головна тема радянської літератури [Текст] : 

метод. рек. по пропаганді худож. л-ри / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. Н. Вітавська. – Черкаси, 1985. – 16 с. 
 

627. Тема войны в советском изобразительном искусстве 

[Текст] : рек. в помощь библиотекарю / Черкас. обл. б-ка им. 

В.В. Маяковского; сост. Т. Осина. – Черкассы, 1985. – 9 с. 
 

628. Удосконалюємо контрпропагандистську діяльність 

[Текст] : запровадьте в себе / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського; відп. М.Т. Булигін. – Черкаси, 1985. – 18 с. 
 

1984 

629. Аналіз замовлень централізованих бібліотечних систем 

по окремих видавничих планах на 1984 рік [Текст] / Черкас. обл. 

б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. А.А. Ковтюшенко. – Черка-

си, 1984. – 8 с. 
 

630. Діяльність бібліотек області по матеріалістичному вихо-

ванню трудящих [Текст] : аналіз за 1981-1983 роки / Черкас. обл. 

б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. О. Бердник. – Черкаси, 1984. 

– 9 с. 
 

631. Пропаганда краєзнавчої літератури в бібліотеках області 

[Текст] : аналіз та рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

підгот. Г. Дідковська, Л. Самойленко. – Черкаси, 1984. – 6 с. 
 

632. Робота бібліотек в період весняно-літніх польових робіт 

[Текст] : метод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

підгот. К.С. Кімак. – Черкаси, 1984. – 8 с. 
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633. Робота бібліотек області згідно договорів з підприємст-

вами, установами про творчу співдружність [Текст] : аналіз 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. К. Кімак. Чер-

каси, 1984. – 6 с. 
 

634. Трудівникам сільського господарства – турботу бібліо-

тек [Текст] : запровадьте в себе / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського. - Черкаси, 1984. – 15 с. 
 

1983 

635. Аналіз виконання замовлень по видавництвах “Полити-

здат” та “Урожай” за 1982 рік [Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. А.А. Ковтюшенко. – Черкаси, 1983. – 

6 с. 
 

636. Координація роботи відділу обслуговування працівників 

сільського господарства центральної бібліотеки і ЦНТІ [Текст] : 

аналіз / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. К.С. Кі-

мак. – Черкаси, 1983. – 6 с. 
 

638. Пропаганда літератури по вихованню пролетарського ін-

тернаціоналізму [Текст] : метод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. Л.Г. Факторович. - Черкаси, 1983. – 9 с. 
 

639. Пропаганда суспільно-політичної літератури в бібліоте-

кках області в 1982 році [Текст] : аналіз / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. Л. Замура. – Черкаси, 1983. – 8 с. 
 

640. Сучасність – головна тема радянської літератури [Текст] : 

метод. рек. по пропаганді худож. л-ри / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 1983. – 20 с. 
 

1982 

641. Аналіз довідок центральних бібліотек по матеріалах 

комплексних і тематичних обстежень б-к-філ. [Текст] / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. К.С. Кімак. – Черкаси. 

1982. – 10 с. 
 

642. Організація роботи служби інформації з питань культу-

ри і мистецтва [Текст] : метод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. Г.М. Козел. – Черкаси, 1982. – 21 с. 
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643. Охорона природи на Черкащині [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. 

А.А. Ковтюшенко. – Черкаси, 1982. – 16 с. 

644. Тваринництво – ударний фронт [Текст] : метод. рек. на 

допомогу бібл. працівникам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського; підгот. К.С. Кімак. – Черкаси, 1982. – 9 с. 
 

645. Продовольча програма – справа всенародна [Текст] : ме-

тод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. 

К.С. Кімак, Н.А. Гавриш. – Черкаси, 1982. – 18 с. 
 

646. Сучасність – головна тема радянської літератури [Текст] : 

рек. б-кам по пропаганді худож. л-ри / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. Н. Вітавська. – Черкаси, 1982. – 19 с. 
 

1981 

647. Краєзнавчій літературі – постійну увагу [Текст] : метод. 

рек. по формув. і орг. краєзн. фондів ЦБС / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. Г.І. Дідковська, Л.А. Самойленко. – 

Черкаси, 1981. – 18 с. 
 

648. Матеріалістичне виховання читачів в бібліотеках Черка-

ської області в 1980 р. [Текст] : аналіз / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. А.А. Ковтюшенко. – Черкаси, 1981. – 

9 с. 
 

650. Організація і робота клубів за інтересами [Текст] : аналіз 

і рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. В. Куть-

ко. – Черкаси, 1981. – 4 с. 
 

651. Пропаганда технічної літератури в бібліотеках області 

(1976-1980 роки) [Текст] : аналіз і метод. рек. / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; підгот. М. Шевченко. – Черкаси, 1981. – 

21 с. 
 

652. Пропаганда художньої літератури в 1980 році [Текст] : 

аналіз / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Н.Д. Ві-

тавська. – Черкаси, 1981. – 7 с. 
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653. Тваринництво – ударний фронт [Текст] : метод. рек. б-

кам по ідеол. забезп. соц. зобов’язань працівників с.-г. Черкас. 

обл. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1981. 
 

654.Шевченківські місця на Черкащині [Текст] : метод. рек. 

б-кам до відзначення свята “В сім’ї вольній, новій” / Черкас. обл. 

б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Г. Дідковська. – Черкаси, 

1981. – 10 с. 
 

1980 

655. З книгою до читачів за місцем праці і проживання 

[Текст] : метод. рек. по орг. роботи сектора нестаціонар. обслуг. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Г. Круглякова. 

– Черкаси, 1980. – 4 с. 
 

656. Сучасність – головна тема радянської літератури [Текст] 

: рек. б-кам по пропаганді худож. л-ри / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; підгот. В. Кутько. – Черкаси, 1980. – 16 с. 
 

657. Пропаганда суспільно-політичної літератури бібліоте-

ками Черкаської області в 1979 році [Текст] : аналіз / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Г. Козел. – Черкаси, 

1980. – 8 с. 
 

658. Вибори у Верховну Раду Української РСР та місцевої 

Ради народних депутатів [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали на 

допомогу б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. 

Н. Свєташова, Г. Ковтун, Г. Козел. – Черкаси, 1980. – 16 с. 
 

1979 

659. Діяльність міських, районних ЦБС Черкаської області з 

питань організації та використання МБА [Текст] / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; склад. О.С. Заїчко. – Черкаси, 1979. – 7 с. 
 

660. На допомогу організації довідково-інформаційного об-

слуговування спеціалістів сільського господарства [Текст] : ме-

тод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. 

О.П. Стеценко. – Черкаси, 1979. – 11 с. 
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661. Пропаганда природничо-наукової та атеїстичної літера-

тури в бібліотеках області в 1977-1978 рр. [Текст] : аналіт. дові-

дка / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. А. Ковтю-

шенко. – Черкаси, 1979. – 9 с.: табл. 
 

662. 662. Робота бібліотек області на допомогу сільськогос-

подарському виробництву [Текст] : метод. рек. / Черкас. обл. б-

ка ім. В.В. Маяковського; склад. О.П. Стеценко. – Черкаси, 1979. 

– 6 с.: табл. 
 

663. Робота з читачами в умовах централізації [Текст] : ме-

тод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підг. Г.С. Ба-

бич, Н.В. Ніколенко. – Черкаси, 1979. – 20 с. 
 

664. Тваринництво-ударний фронт [Текст] : метод. поради 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Н.А. Гавриш. – 

Черкаси, 1979. – 9 с. 
 

1978 

665. Пропаганда літератури з питань мистецтва в бібліотеках 

області [Текст] : метод. рек. / Черкаська обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. А.С. Грисенко, В. Баженова. – Черка-

си, 1978. – 10 с. 
 

666. Самоосвіті бібліотекарів – постійну увагу [Текст] : ме-

тод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. 

Р.П. Круценко. – Черкаси, 1978. – 8 с. 
 

667. Славний шлях комсомолу Черкащини [Текст] : метод. 

рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Н. Вітавсь-

ка, Л. Демченко. – Черкаси, 1978. – 35 с. 
 

668. Сучасність – головна тема радянської літератури [Текст] 

: рек. б-кам по пропаганді худож. л-ри / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. Л.А. Самойленко. – Черкаси, 1978. – 

27 с. 
 

669. Творчий пошук інженера [Текст] : метод. рек. / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Л. Романіцька, М.М. Ше-

вченко. – Черкаси, 1978. – 12 с. 
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1977 

670. Бібліотека і правове виховання [Текст] : метод. рек. на 

доп. б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

Н.П. Слободяник. – Черкаси, 1977. – 11 с. 
 

671. Оновлена Жовтнем Черкаська земля [Текст] : метод. рек. 

на допомогу б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. Г.І. Дідковська, О.А. Ольховецька. – Черкаси, 1977. – 39 с. 

До 60-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної революції. 
 

672. Сільське господарство – ударний фронт п’ятирічки 

[Текст] : метод. рек. б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. Л.І. Волошкевич, Н.В. Пономаренко. 

– Черкаси, 1977. – 17 с. 
 

673. Сучасність – головна тема радянської літератури [Текст] : 

рек. б-кам по пропаганді худож. л-ри / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. Н.М. Мельниченко, О.А. Ольховець-

ка. – Черкаси, 1977. – 30 с. 
 

1976 

674. На допомогу бібліотекарям в організації трудових почи-

нів трудящих Черкащини, схвалених обкомом компартії України 

[Текст] : метод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – 

Черкаси, 1976. – 8 с. 
 

675. Наука і релігія про походження і розвиток життя на землі 

[Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. А. Ковтюшенко. – Черкаси, 1976. – 16 с. 
 

676. Организация пропаганды производственно-технической 

литературы в помощь специалистам народного хозяйства [Текст] 

: консультация / Черкас. обл. б-ка им. В.В. Маяковского. – Чер-

кассы, 1976. – 16 с. 
 

677. Сучасність – головна тема радянської літератури [Текст] : 

метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого. – Черкаси, 1976. – 20 с. 
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1975 

678. Використання МБА для обслуговування читачів і абоне-

нтів в умовах централізованої системи [Текст] : консультація 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Г.А. Кутова. – 

Черкаси, 1975. – 6 с. 
 

679. Пропаганда літератури і мистецтва народів СРСР 

[Текст] : метод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. В. Богаченко, Г. Безугла. – Черкаси, 1975. – 45 с. 
 

680. Створення і використання довідково-інформаційних фо-

ндів сільськогосподарської літератури [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

А.А. Ковтюшенко, Н.А. Коваленко. – Черкаси, 1975. – 8 с. 
 

1974 

681. Бібліотека і інформація [Текст] : метод. рек. б-кам по 

орг. інформ. обслуг. спеціалістів сіл. госп-ва / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; склад. О. Прудка. – Черкаси, 1974. – 8 с. 
 

682. Драматичний театр [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали 

на допомогу б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. Г. Безугла, В. Грунська. – Черкаси, 1974. – 21 с. 
 

683. Майстрам колгоспного виробництва [Текст] : метод.-

бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

підгот. О. Прудка, Н. Коваленко. – Черкаси, 1974. – 21 с. 
 

1973 

684. Музика [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали на допомогу 

б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Г.М. Бе-

зугла, Т.І. Баженова, В.Г. Грунська. – Черкаси, 1973. – 34 с. 
 

1972 

685. Аналіз укомплектованості книжкових фондів бібліотек 

області літературою з питань економіки сільськогосподарського 

виробництва / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

Г. Круглякова, М. Скринська. – Черкаси, 1972. – 3 с.: табл. 
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686. Для тих, хто в полі [Текст] : матеріали на допомогу біб-

ліотекарю по пропаганді с.-г. періодики / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. О. Прудка. – Черкаси, 1972. – 12 с. 
 

687. Живопис [Текст] : метод.-біблігр. матеріали на допомогу 

б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Г.М. Бе-

зугла, В.Г. Грунська. – Черкаси, 1972. – 21 с. 
 

1971 

688. Короткий аналіз картотек впровадження передового до-

свіду в районних бібліотеках області [Текст] / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1971. – 4 с. 
 

689. Сучасність – головна тема радянської літератури [Текст] : 

метод.-бібліогр. матеріали на допомогу бібліотекарям у пропа-

ганді нових творів рад. письм. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського; склад. Г. Безугла, А. Гессен. – Черкаси, 1971. – 20 с. 
 

1969 

690. Координація комплектування книжкових фондів бібліо-

тек в межах одного населеного пункту [Текст] : метод. рек. 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. І.Т. Мамренко, 

С.П. Сіткевич. – Черкаси, 1969. – 7 с 
 

691. На допомогу підвищенню професійної кваліфікації кол-

госпників та робітників радгоспів [Текст] : поради бібліотекарям 

район. і сіл. б-к / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

Г.С. Круглякова, О. Стеценко. – Черкаси, 1969. – 9 с. 
 

1968 

692.Зоотехнік-технолог ферм [Текст] : матеріали для заоч. 

читац. конф. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

Г.С. Круглякова. – Черкаси, 1968. – 4 с. 
 

693. Імені Ленінського комсомолу [Текст] : метод.-бібліогр. 

матеріали на допомогу б-кам в орг. роботи з молоддю / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. О. Прудка. – Черкаси, 

1968. – 29 с. 
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1967 

694. Досвід передових – всім колгоспам і радгоспам Черкащини 

[Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Ма-

яковського; склад. Г. Колісніченко. – Черкаси, 1967. – 25 с. 
 

695.Інтернаціоналізм – наш прапор [Текст] : метод.-бібліогр. 

матеріали на допомогу б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського; склад. М. Булигін, Н. Свєташова. – Дніпропетровськ, 

1967. – 22 с. 
 

696. Ти на подвиг нас кличеш, комсомольський квиток! 

[Текст] : матеріали до літ. і темат. вечорів / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. А.А. Гессен. – Черкаси, 1967. – 35 с. 
 

697. Черкащина під зорею Великого Жовтня [Текст] : метод.-

бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. Г. Дідковська, Г. Круглякова. – Черкаси, 1967. – 39 с. 
 

1966 

698. Аналіз стану пропаганди атеїстичної та науково-

природничої літератури в бібліотеках системи Міністерства ку-

льтури УРСР Черкаської області в 1965 році [Текст] / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. М. Павленко. – Черкаси, 

1966. – 12 с. 
 

699. Аналіз стану пропаганди сільськогосподарської літера-

тури в бібліотеках Черкаської області в 1965 році [Текст] / Чер-

кас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Г. Колісніченко. – 

Черкаси, 1966. – 13 с. 
 

700. До виборів у Верховну Раду СРСР [Текст] : матер. на 

допомогу б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

Г. Пархоменко, Г. Колісніченко. – Черкаси, 1966. – 14 с. 
 

701. Дружбою дорожити вмійте [Текст] : метод. лист на до-

помогу б-ним працівникам в роботі учнівською і робітничою 

молоддю / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

А.А. Гессен. – Черкаси, 1966. – 10 с. 
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702. Пшениця – основний наш хліб [Текст] : метод.-бібліогр. 

матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

Г. Колісніченко. – Черкаси, 1966. – 9 с. 
 

1965 

703. Аналіз стану пропаганди сільськогосподарської літера-

тури в бібліотеках Черкаської області в 1964 році [Текст] / Чер-

кас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Г. Колісніченко. – 

Черкаси, 1965. – 7 с. 
 

704. Економіка – головний напрям [Текст] : метод.-бібліогр. 

матеріали на допомогу б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського; склад. Н.А. Свєташова, Г.С. Колісніченко. – Черкаси, 

1965. – 24 с. 
 

705. Сучасність-головна тема радянської літератури [Текст] : 

метод. матеріали на доп. бібліотекарям у пропаганді творів рад. 

письм. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

А. Гессен. – Черкаси, 1965. – 32 с. 
 

706. Тваринництву – постійну увагу [Текст] : метод.-бібліогр. 

матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

Г. Дідковська, Г. Колісніченко. – Черкаси, 1965. – 21 с. 
 

707. Художня література на допомогу бібліотекарям по атеїс-

тичному вихованню трудящих [Текст] : метод.-бібліогр. матеріа-

ли / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. В. Соболєв. 

– Черкаси, 1965. – 20 с. 
 

708. Юність обдумує життя [Текст] : метод. лист на допомогу 

бібліотечним працівникам в роботі з учнівською і робітничою 

молоддю / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

А. Гессен. – Черкаси, 1965. – 16 с. 
 

1964 

709. Аналіз довідково-бібліографічної роботи районних біб-

ліотек Черкаської області за 1963 рік [Текст] / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1964. – 9 с. 
 

710. Аналіз стану пропаганди сільськогосподарської літера-

тури бібліотеками Черкаської області в 1963 р. [Текст] / Черкас. 
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обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Г. Колісніченко. – Черка-

си, 1964. – 9 с. 
 

711. Курс – на інтенсифікацію сільського господарства [Текст] : 

метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. М. Булигін та ін. – Черкаси, 1964. – 20 с. 
 

712. Майстри вітчизняного живопису [Текст] : метод.-

бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. Г. Колісніченко. – Черкаси, 1964. – 29 с. 

На допомогу бібліотечним працівникам по естетичному ви-

хованню читачів. 

713. На допомогу бібліотекам в інтернаціональному вихо-

ванні радянських людей [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. М. Булигін, 

Н. Свєташова. – Черкаси, 1964. – 17 с. 
 

714. На допомогу бібліотекам по атеїстичному вихованню 

трудящих [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; склад. Г. Дідковська, М. Павленко. – 

Черкаси, 1964. – 20 с. 
 

715. Письменники – лауреати літературної премії імені 

М. Островського [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Г. Дідковська, 

Н. Свєташова. – Черкаси, 1964. – 12 с. 
 

716. Розвиток хімії – справа всенародна [Текст] : метод.-

бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. Н. Свєташова, Г. Колісніченко. – Черкаси, 1964. – 21 с. 
 

1963 

717. Велика сила радянського патріотизму [Текст] : метод.-

бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. Г. Дідковська, Н. Свєташова. – Черкаси, 1963. – 20 с. 
 

718. До 10-річчя утворення Черкаської області [Текст] : ме-

тод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсько-

го; склад. Н. Свєташова, С. Сіткевич. – Черкаси, 1963. – 13 с. 
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719. Назустріч виборам до Рад [Текст] : метод.-бібліогр. ма-

теріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Н. Свє-

ташова, М. Булигін. – Черкаси, 1963. – 10 с. 
 

720. Піклування кожного про збереження й умноження сус-

пільного добра [Текст] : метод. рек. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського. – Черкаси, 1963. – 15 с. 
 

721. Розгорнемо всенародне змагання за збільшення вироб-

ництва зерна і продуктів тваринництва [Текст] : метод.-бібліогр. 

матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. 

М. Булигін, Н. Свєташова. – Черкаси, 1963. – 15 с. 
 

722. Т.Г. Шевченко і Черкащина [Текст] : метод.-бібліогр. 

матеріали для бібліотек Черкас. обл. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. Н. Свєташова, М. Скринська. – Чер-

каси, 1963. – 26 с. 
 

1962 

723. До виборів у Верховну Раду СРСР [Текст]: метод.-

бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. Н.А. Свєташова, С.П. Сіткевич, Л.Г. Петрова. – Черкаси, 

1962. – 28 с. 
 

724. До 45-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції 

[Текст] : метод. і бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. Н. Свєташова, С. Сіткевич та ін. – 

Черкаси, 1962. – 33 с. 
 

725. За дальший розвиток виробництва продуктів тваринниц-

тва [Текст] : метод. матеріали на допомогу б-кам / Черкас. обл. 

б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. С. Сіткевич. – Черкаси, 1962. 

– 17 с. 
 

726. На допомогу бібліотекам в організації науково-

атеїстичної пропаганди [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Р. Волинець. – 

Черкаси, 1962. – 12 с. 
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727. Робота бібліотек по вихованню молоді [Текст] : метод. 

матеріал / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Л. Пе-

нта, Л. Карапась, С. Сіткевич. – Черкаси, 1962. – 20 с. 
 

728. 45 років з дня проголошення Радянської влади на Украї-

ні [Текст] : метод. і бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. Н. Свєташова, М. Булигін. – Черкаси, 

1962. – 10 с. 
 

1961 

729. Заочні читацькі конференції на сторінках газет [Текст] : 

метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; склад. Л.І. Пента. – Черкаси, 1961. – 9 с. 
 

730. З тьми до світла [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали на 

допомогу бібліотекарям в орг. наук.-атеїст. пропаганди / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Л. Пента, С. Сіткевич. – 

Черкаси, 1961. – 9 с. 
 

731. Люби і знай музику [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали 

на допомогу б-кам по естет. вихованню / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. Н. Свєташова, Л. Пента. – Черкаси, 

1961. – 23 с. 
 

732. Методичні матеріали на допомогу бібліотекам в органі-

зації пропаганди атеїстичної літератури [Текст] / Черкас. обл. б-

ка ім. В.В. Маяковського; склад. М. Булигін, Л. Пента, С. Сітке-

вич. – Черкаси, 1961. – 13 с. 
 

1960 

733. Аналіз роботи бібліотек Черкаської області за 1959 рік 

[Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. М. Бу-

лигін, М. Олійник. – Черкаси, 1960. – 16 с. 
 

734. За дальший розвиток сільського господарства [Текст] : 

метод.-бібліогр. матеріали на допомогу бібліотекарям / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Н. Свєташова, М. Були-

гін. – Черкаси, 1960. – 18 с. 
 

735. Новими трудовими успіхами відзначимо 2-й рік семирі-

чки [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали до весняно-літніх робіт 
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/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Н. Свєташова, 

М. Олійник. – Черкаси, 1960. – 15 с. 
 

736. Тарас Григорович Шевченко [Текст] : метод.-бібліогр. 

матеріали для бібліотек Черкас. обл. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. Н. Свєташова, М. Скринська. – Чер-

каси, 1960. – 39 с. 
 

1959 

737. Алфавітний каталог [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. І.Т. Мамренко. 

– Черкаси, 1959. – 39 с. 
 

738. Аналіз роботи бібліотек Черкаської області за 1958 рік 

[Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. М. Бу-

лигін, Н. Сердюк. – Черкаси, 1959. – 20 с. 
 

739. До виборів у Верховну Раду УРСР та місцеві Ради депу-

татів трудящих [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали на допомогу 

б-кам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Н. Мар-

тем’янова, Г. Пархоменко. – Черкаси, 1959. – 16 с. 
 

740. До декади української літератури і мистецтва в Москві 

[Текст] : метод. та бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. М. Олійник, Н. Свєташова. – Черкаси, 

1959. – 10 с. 
 

741. До 150-річчя з дня народження М.В. Гоголя. 1809-

1959 рр. [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В.  Маяковського; склад. К. Драган. – Черкаси, 1959. – 12 с. 
 

742. За високі врожаї зернових на полях Черкащини [Текст] : 

метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; склад. Н. Свєташова, М. Олійник. – Черкаси, 1959. – 12 с. 
 

1958 

743. Робота бібліотек в період підготовки до 40-ї річниці 

ВЛКСМ [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; склад. М. Булигін, Н. Свєташова. – Чер-

каси, 1958. – 23 с. 
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744. Робота бібліотек на допомогу тваринникам Черкащини 

[Текст]: метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Ма-

яковського; склад. М.М. Олійник та ін. – Черкаси, 1958. – 20 с. 
 

745. Організація пропаганди науково-атеїстичної літератури 

в масових бібліотеках [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Чер-

кас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. Н. Свєташова, 

М. Булигін. – Черкаси, 1958. – 21 с. 
 

746. Як провести читацьку конференцію по обговоренню ро-

боти бібліотеки [Текст] : метод. матеріали на допомогу б-кам 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1958. – 12 с. 
 

1957 

747. До виборів у місцеві Ради депутатів трудящих [Текст] : 

метод.-бібліогр. матеріали на допомогу б-кам / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського; склад. І. Загребельний, Г. Пархоменко. – 

Черкаси, 1957. – 12 с. 
 

748. Організація книгоношення [Текст] : метод. вказівки 

бібл. працівникам / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. М. Олійник. – Черкаси, 1957. – 9 с. 
 

749. Робота бібліотек на допомогу механізаторам Черкащини 

[Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського. – Черкаси, 1957. – 10 с. 
 

750. 300 років з дня смерті Богдана Хмельницького [Текст] : 

метод.-бібліогр. розробки / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого. – Черкаси, 1957. – 8 с. 
 

751. Що дала Радянська влада трудящим Черкащини [Текст] : 

метод.-бібліогр. матеріали на допомогу бібл. працівникам / Чер-

кас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1957. – 14 с. 
 

1956 

752. До весняно-літніх польових робіт 1956 року [Текст] : 

метод.-бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; склад. М. Олійник, Н. Свєташова. – Черкаси, 1956. – 13 с. 
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753. Методические и библиографические материалы в по-

мощь библиотекам по пропаганде научно-атеистической литера-

туры  [Текст] / Черкас. обл. б-ка им. В.В. Маяковского; сост. 

Н. Булыгин, А. Пархоменко. – Черкассы, 1956. – 26 с. 
 

754. Пропаганда сільськогосподарської літератури про досвід 

передовиків колгоспного виробництва та МТС [Текст] : метод. 

та бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; 

склад. Н. Свєташова. – Черкаси, 1956. – 10 с. 
 

755. Робота бібліотек на допомогу партійно-комсомольській 

політичній освіті [Текст] : метод. поради та розробки / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1956. – 14 с. 
 

756. Тарас Григорович Шевченко [Текст] : матеріали для орг. 

літ. вечорів і голосних читань / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського. – Черкаси, 1956. – 4 с. 
 

1955 

757. Анализ отчетов о работе городских и районных библио-

тек Черкасской области за I-е полугодие 1955 года [Текст] / Чер-

кас. обл. б-ка им. В.В. Маяковского. – Черкассы, 1955. – 7 с. 
 

758. Вибори Рад – важлива державна справа [Текст] : метод.-

бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – 

Черкаси, 1955. – 10 с. 
 

759. До весняно-літніх польових робіт 1955 року [Текст] : ін-

структ. метод. та бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. М. Олійник. – Черкаси, 1955. – 5 с. 
 

760. Інструктивно-методичний лист на допомогу бібліотекам 

у пропаганді літератури про агротехніку вирощування кукурудзи 

[Текст] / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 

1955. – 7 с. 
 

761. Организация работы пунктов выдачи книг [Текст] : ме-

тод. материалы в помощь библ. работникам / Черкас. обл. б-ка 

им. В.В. Маяковского; сост. Н. Булыгин. – Черкассы, 1955. – 9 с.  
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762. Пропаганда сільськогосподарської літератури про досвід 

передовиків колгоспного виробництва та МТС [Текст] : метод. 

та бібліогр. матеріали / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. 

– Черкаси, 1955. – 10 с. 
 

1954 

763. К 50-летию со дня рождения Н.А. Островского (1904-

1936 гг.) [Текст]: метод. разработки в помощь б-кам / Черкас. 

обл. б-ка им. В.В. Маяковского; сост. Н. Булыгин. – Черкассы, 

1954. – 8 с.  
 

Матеріали з досвіду роботи бібліотек області 
 

2008 

764. Використання комп’ютерних технологій в інноваційній 

діяльності бібліотек [Текст] : з досвіду роботи Черкас. МЦБС 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка; підгот. О.Л. Шор, Н.Д. Ві-

тавська. – Черкаси, 2008. – 11 с. 
 

765. Публічні бібліотеки і міська громада: взаємодія і розви-

ток [Текст] : з досвіду роботи Смілянс. МЦБС / Черкас. ОУНБ 

ім. Тараса Шевченка; підгот. Л.М. Виноградова, Т.В. Горда. – 

Черкаси, 2008. – 8 с. 
 

766. Сільська бібліотека – якою їй бути? [Текст] : з досвіду 

роботи Черкас. РОМЦ БКР / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевчен-

ка; підгот. Л.В. Гріщенко, Л.С. Шумко. – Черкаси, 2008. – 11 с. 
 

767. Стратегія формування та збереження книжкових фондів 

бібліотек [Текст] : з досвіду роботи Золотоніс. ЦБС / Черкас. 

ОУНБ ім. Тараса Шевченка; підгот. Л.С. Носенко, Н.Г. Тимоше-

нко. – Черкаси, 2008. – 16 с. 
 

2007 

768. Книга і бібліотека у формуванні правової грамотності 

читачів [Текст] : з досвіду роботи Монастирищен. ЦБС / Черкас. 

ОУНБ ім. Тараса Шевченка; підгот. Л.А. Пір’ян, Н.Д. Вітавська. 

– Черкаси, 2007. – 8 с. 
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769. Майбутній успіх у справах сьогоднішніх: залучення аль-

тернативних джерел фінансування [Текст] : з досвіду роботи Чо-

рнобаїв. ЦБС / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка; підгот. В.М. 

Олійник, Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 2007. – 8 с. 
 

2006 

770. Впровадження інновацій – шлях до успіху [Текст] : з дос-

віду роботи б-к Шполян. ЦБС / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевчен-

ка; підгот. Л.М. Грушник, Л.С. Шумко. – Черкаси, 2006. – 11 с. 
 

771. Лабораторія професійної майстерності [Текст]: з досвіду 

роботи метод. від. Черкас. РОМЦ БКР / Черкас. ОУНБ ім. Тараса 

Шевченка; підгот. Л.В. Гріщенко. – Черкаси, 2006. – 16 с. 
 

772. Роль бібліотек у збереженні національної та культурно-

історичної спадщини [Текст]: з досвіду роботи Драбів. ЦБС 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка; підгот. К.О. Малород, 

О.В. Мазур. – Черкаси, 2006. – 11 с. 
 

2005 

773. Краєзнавча робота як один із факторів національного ві-

дродження та патріотичного виховання населення [Текст] : з до-

свіду роботи б-к Золотоніс. ЦБС / Черкас. ОУНБ ім. Тараса Ше-

вченка; підгот. Н.І. Біла, Д.Г. Вовк, Л.С. Шумко. – Черкаси, 

2005. – 8 с. 
 

774. Соціокультурна місія бібліотек у збереженні історичної 

пам’яті [Текст] : з досвіду роботи б-к Корсунь-Шевченків. ЦБС 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка; підгот. В.М. Шкребтій. – 

Черкаси, 2005. – 5 с. 
 

775. Співпраця бібліотек з громадськими об’єднаннями, ор-

ганізаціями [Текст] : з досвіду роботи Черкас. міської ЦБС 

/ Черкас. ОУНБ ім. Тараса Шевченка; підгот. О. Шор, Н. Вітав-

ська. – Черкаси, 2005. – 11 с. 
 

2004 

776. Нові тенденції в системі керівництва бібліотеками 

[Текст] : з досвіду роботи б-к Городищен. РЦБМ / Черкас. ОУНБ 

ім. Тараса Шевченка; підгот. Л.І. Фостецька. – Черкаси, 2004. – 5 с. 
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2002 

777. Популяризація творів місцевих авторів в бібліотеках 

Шполянщини [Текст] : з досвіду роботи / Черкас. ОУНБ ім. Та-

раса Шевченка; підгот. Н. Мазур. – Черкаси, 2002. – 2 с. 
 

2001 

778. Громадський фонд у бібліотеці [Текст] : з досвіду робо-

ти Худяків. б-ки-філіалу Черкас. район. ЦБС / Черкас. ОУНБ ім. 

Тараса Шевченка; підгот. Т.В. Горда, Н.Д. Вітавська. – Черкаси, 

2001. – 4 с. 
 

1994 

779. Бібліотеки і національне відродження [Текст] : з досвіду 

роботи б-к Корсунь-Шевченків. ЦБС / Черкас. ОУНБ ім. Тараса 

Шевченка; підгот. Г.С. Круглякова. – Черкаси, 1994. – 11 с. 
 

1991 

780. Збагачуючи духовний світ [Текст] : з досвіду роботи лі-

тературно-музичного клубу «Орфей» обл. б-ки ім. В.В. Маков-

ського / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Т.В. Се-

вастьянова. – Черкаси, 1991. – 4 с. 
 

781. Цей новий світ книги [Текст] : з досвіду роботи по впро-

вадженню нових форм наочної пропаганди л-ри в б-ках Черкас. 

обл. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Н.Д. Ві-

тавська. – Черкаси, 1991. – 6 с. 

Досвід роботи бібліотек Городищенської та Черкаської ра-

йонних ЦБС. 
 

1986 

782. Вичерпну інформацію – членам ради РАПО [Текст] : з 

досвіду роботи Катеринопіл. ЦРБ / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Ма-

яковського; склад. О.М. Завируха. – Черкаси, 1986. – 6 с. 
 

1983 

783. Робота клубів за інтересами – діяльність, перспективи 

[Текст]: з досвіду роботи прац. Шполян. центр. б-ки / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. Л.Б. Шульга, С.Г. Маро-

чко. – Черкаси, 1983. – 6 с. 
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1982 

784. Тваринництво – ударний фронт [Текст] : матеріали з до-

свіду роботи б-к обл. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – 

Черкаси, 1982. – 21 с. 
 

1981 

785. Підвищуємо якість обслуговування читачів через міжбі-

бліотечний абонемент [Текст] : з досвіду роботи МБА Шполян. 

ЦБС / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1981. 

– 5 с. 
 

1979 

786. Бібліотека і формування матеріалістичного світогляду чи-

тачів [Текст] : з досвіду роботи б-к обл. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. А. Ковтюшенко. – Черкаси, 1979. – 11 с. 
 

1978 

787. Основний закон нашого життя [Текст] : матеріали з дос-

віду роботи б-к Тальнів., Золотоніс., Маньків. РЦБС та Смілян. 

МЦБС / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 

1978. – 20 с. 
 

1977 

788. Бібліотека – сільському господарству [Текст] : з досвіду 

роботи відділу обслуг. працівників с.-г. / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. О.П. Стеценко. – Черкаси, 1977. – 9 с. 
 

789. Ефективність обслуговування читачів у діючих центра-

лізованих системах Черкаської області (1975-1976 рр.) [Текст] : 

аналіз роботи / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черка-

си, 1977. – 9 с.: табл. 
 

1975 

790. Бібліотека і правове виховання [Текст] : з досвіду робо-

ти б-к обл. / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 

1975. – 22 с. 
 

791. Життя і мистецтво [Текст]: з досвіду Уман. ЦМБ 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. О.С. Заїчко. – 

Черкаси, 1975. – 6 с. 
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792. Створення і використання довідково-інформаційних фо-

ндів сільськогосподарської літератури [Текст] : з досвіду роботи 

б-к Чорнобаївщини / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – 

Черкаси, 1975. – 8 с. 
 

1974 

793. Вивчаємо інтереси і запити трудівників села [Текст] : з до-

свіду Худяків. сіл. б-ки Черкас. р-ну / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. Г.С. Круглякова. – Черкаси, 1974. – 17 с. 
 

1973 

794. Будівельникам ударної комсомольської – постійну увагу 

[Текст] : з досвіду б-к м. Черкас / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Мая-

ковського; упоряд. Г.С. Круглякова. – Черкаси, 1973. – 18 с. 
 

795. Готувати молодь до захисту Вітчизни [Текст] : матеріали 

з досвіду б-к Городищен., Жашків. і Золотоніс. р-нів / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; упоряд. Г.М. Безугла, О.М. 

Стеценко. – Черкаси, 1973. – 7 с. 
 

796. Спеціаліст і книга [Текст] : з досвіду роботи б-к обл. на 

допомогу працівників сіл. госп-ва / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; упоряд. О. Прудка, Г. Круглякова. – Черка-

си, 1973. – 18 с. 
 

1972 

797. Виховуємо патріотів-інтернаціоналістів [Текст] : з дос-

віду роботи б-к до 50-річчя утворення СРСР / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1972. – 19 с. 
 

798. Районна бібліотека – школа передового досвіду з питань 

комплектування та використання книжкових фондів [Текст] : з до-

свіду орг. шк. перед. досвіду на базі Кам’ян. район. б-ки / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1972. – 7 с. дод. 
 

799. Технічні засоби в кожну бібліотеку [Текст] : з досвіду 

роботи Кам’ян. район. б-ки / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяков-

ського; склад. Л.В. Потова. – Черкаси, 1972. – 6 с. 
 



 125 

1971 

800. Бібліотека у боротьбі за нову людину [Текст] : з досвіду 

роботи б-к обл. по атеїст. вихованню / Черкас. обл. б-ка ім. 

В.В. Маяковського; склад. О.М. Стеценко. – Черкаси, 1971. – 16 с. 
 

801. Сільськогосподарську книгу – кожному виробничнику 

[Текст] : з досвіду роботи Новоукраїн. сіл. б-ки Чорнобаїв. р-ну 

/ Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; склад. С. Лесечко. – 

Черкаси, 1971. – 23 с. 
 

1970 

802. Бібліотека і читацькі інтереси [Текст] : з досвіду роботи 

Корсунь-Шевченків. район. б-ки і б-ки с. Нетеребки / Черкас. 

обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; упоряд. Л. Капкаєва, О. Прудка. 

– Черкаси, 1970. – 22 с. 
 

1969 

803. Бібліотека і політична інформація. Вшановуємо їх 

пам’ять [Текст] : з досвіду роботи сіл. б-к Жашків. і Чорнобаїв. 

р-нів / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1969. 

– 8 с. 
 

804. Наочність в краєзнавчій роботі [Текст] : з досвіду б-к 

Черкащини / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковського; підгот. 

Г. Дідковська, Г. Круглякова. – Черкаси, 1969. – 28 с. 
 

1968 

805. Єдиний план пропаганди досягнень науки і передового 

досвіду в сільському господарстві [Текст] : з досвіду роботи Ду-

біїв. сіл. б-ки Черкас. р-ну / Черкас. обл. б-ка ім. В.В. Маяковсь-

кого; склад. Г.С. Круглякова. – Черкаси, 1968. – 7 с. 
 

806. Технічну книгу – до кожного робітника [Текст] : з досві-

ду роботи Ватутін. міськ. б-ки для дорослих / Черкас. обл. б-ка 

ім. В.В. Маяковського. – Черкаси, 1968. – 11 с. 
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Колектив бібліотеки з ветеранами Великої Вітчизняної війни 

 

 
 

Колектив бібліототеки в 1980-х роках 
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Колектив бібліотеки 2000-і роки 
 

 
 

Зал каталогів 
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Відділ міського абонемента 

 

 
 

У читальному залі гуманітарних наук 
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У відділ мистецтв 

 

 
 

Відділ виробничої літератури 
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Урочисте відкриття Інтернет-центру 

 

 
 

В Інтернет-центрі бібліотеки 
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Урочисте відкриття Канадсько-українського бібліотечного центру  

за участю Канадського Товариства Приятелів України 
 

 
 

Шевченківські березини-2009 
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Нарада з питань інформатизації бібліотек області за участю за-

ступника голови облдержадміністрації А.Ю. Чабана, обласного і 

районних управлінь культури і туризму України 
 

 
 

Обласна науково-практична конференція “Публічна бібліотека: 

історія, традиції, новації та перспективи розвитку”, присвячена 

110-й річниці бібліотеки (зліва на право: директор ОУНБ 

Л.П.Капкаєва, перший заступник начальника обласного управ-

ління культури і туризму України В.О. Косюра, директор ОБЮ 

О.А. Федоренко, заступник ОБД Л.С. Баранова 
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Слухачі Обласних курсів підвищення кваліфікації працівників 

культури – методисти ЦБС області 
 

 
Презентація книги Валерія Кикотя “Квітка у вогні”. (Зліва на-

право: В.Т. Поліщук, доктор філологічних наук ЧНУ ім. Б. Хме-

льницького, В. Кикоть, Г.П. Білоус, голова обласної організації 

Національної спілки письменників України) 
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Колектив на ювілейних урочистостях бібліотеки 

 

 
 

Поздоровлення від колег бібліотеки ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

(Директор Г.М.Голиш) 
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Вручення заступником директора К.С. Бугаєнко призів перемо-

жцям вікторини “Сучасна Британія” 
 

 
Працівники бібліотеки (зліва направо): методист Р.П. Круценко, 

редактор Г.С. Круглякова, завідувачка методичного відділу Н.Д. 

Вітавська,  головний бібліотекар відділу комплектування Н.М. 

Богданова, завідувачка відділу комплектування А.А. Ковтюшенко 


