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ПЕРЕДМОВА
На сьогодні немає жодної узагальнюючої праці, яка б підсумовувала
розвиток та набутки бібліографічної діяльності на Рівненщині, хоча, починаючи з 50-х років XX століття, тут плідно працює ціла плеяда визначних бібліотекарів-бібліографів. Даний посібник має на меті розкрити досвід їх роботи і внесок у галузь бібліотечної справи та бібліографії, а також показати розвиток зазначених галузей в даному регіоні.
Біобібліографічний покажчик відображає опубліковані бібліографічні та наукові праці і подає розгорнені біографічні відомості про визначних
бібліографів, які працювали і працюють в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці (В.П. Гайдук, П.І. Демчук, К.В. Краєвська, Л.С.
Слесаренко, Н.П. Тимощук), а також літературу про них.
Бібліографічний
посібник
стане
у
нагоді
науковцямбібліографознавцям, дослідникам краєзнавства, викладачам бібліотечних
дисциплін і студентам, що навчаються спеціальності "Бібліотекознавство і
бібліографія", у їх науково-дослідній, професійній та навчальній діяльності.
Покажчик відображає книги, брошури, листівки, статті з журналів,
газет і збірників наукових праць, опубліковані у 1962 - 1999 рр. включно.
Характеристикою кожної включеної праці є повний бібліографічний
опис (згідно з ГОСТом 7.1 - 84 "Бібліографічний опис документа") і довідкова анотація.
Матеріал згруповано за алфавітом персональних рубрик. В середині
рубрики спочатку подається біографічна довідка, потім в хронологічній
послідовності праці бібліографів і далі - література про них. В межах найдрібнішої рубрики матеріал розміщений за алфавітом прізвищ і назв публікацій.
Науково-довідковий апарат посібника включає :
1. "Іменний покажчик", який відображає всі прізвища, що зустрічаються в бібліографічних описах.
2. "Предметний покажчик", який орієнтує в змісті відображених бібліографічних посібників.
3. "Покажчик заголовків творів, описаних під назвою". У виданні застосована суцільна нумерація бібліографічних записів (всього 87 назв публікацій).
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Гайдук Віталій Пилипович
Гайдук Віталій Пилипович (1932-1994 рр.) народився в с.Біла Церква Рівненської області. В 1958 р. закінчив бібліотечний факультет Ленінградського державного інституту культури.
Працював старшим інспектором обласного управління культури,
завідувачем Млинівської районної бібліотеки, бібліографом, старшим і
головним бібліографом, з 1971 р. - завідувачем інформаційнобібліографічного відділу Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки (РОУНБ. )
Віталій Пилипович - відомий в Україні бібліограф. Він зробив великий внесок у розвиток бібліографічної діяльності обласної бібліотеки та
інших книгозбірень області, у формування довідково-бібліографічного
апарату РОУНБ, підвищення якості бібліографічного обслуговування читачів з метою їх вільного доступу до інформації та бібліотечних ресурсів.
Завдяки Віталію Пилиповичу довідково-бібліографічний відділ став
координаційним центром інформаційно-бібліографічної роботи в місті
Рівному та області. Щоквартально в 70-х - на початку 80-х років під його
редакцією готувалися інформаційно-бібліографічні покажчики: "Нові
надходження книг в галузі педагогіки і народної освіти", "Нові книги з
питань культури і мистецтва", "Нові книги з питань поліграфії", "Нові
книги з питань радянського будівництва"; анотовані рекомендаційні бібліографічні покажчики: "Незвичайні явища в природі", "Незримі зв'язки
єдності в природі", "В людині все повинно бути прекрасним" та ін.
Наставник і вчитель, він виховав цілу плеяду бібліографів. Протягом двадцяти років брав участь у підготовці бібліотекарів у Рівненському
державному інституті культури (нині Рівненський державний гуманітарний університет). Залучався до участі в комплексних обстеженнях бібліотек України.
1. За високі врожаї кукурудзи: Корот. список реком. л-ри на допомогу читачам і працівникам б-к / Ровен. обл. держ. б-ка; Склав Гайдук В.П. Ровно, 1962. - 16 с.
Анотований список відображає книги та брошури (23 назви за 1959
- 1961 рр.), а також газетні публікації (13 назв за 1960 - 1962 рр.) на допомогу працівникам сільського господарства у вирощуванні високих і сталих урожаїв кукурудзи. Матеріал розміщений у логічній послідовності .
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2. В світі прекрасного / Склали Н.Тертишна, В.Гайдук. - Ровно,
1965. - 1 арк., склад. у 4 с. - (Корот. списки реком. л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка).
Списки розраховані на молодь, відображають неперіодичні та продовжувані видання, (всього 21 назва за 1957 - 1964 рр.), що розкривають
проблеми естетики, прекрасного в житті, мистецтві, праці людини. Матеріал розміщений у логічній послідовності, від загального до часткового.
3. Моральний кодекс - закон нашого життя / Склав В.Гайдук. - Ровно, 1965.
- 1 арк., склад. у 6 с. - (Корот. списки реком. л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка).
Відображаються неперіодичні видання (44 назви за 1956 - 1965 рр.)
та статті з книг, журналів, газет (26 назв за 1963 - 1965 рр.), що відповідають даній темі, а також художні твори.
4. На допомогу учаснику художньої самодіяльності / Склав
В.Гайдук. - Ровно, 1965. - 1 арк., склад. у 6 с. - (Корот. списки реком. лри / Ровен держ. обл. б-ка).
Списки призначені аматорам на допомогу в підвищенні виконавської майстерності. Відображають неперіодичні та продовжувані видання, (44 назви за 1955 - 1964 рр.) про найбільш поширені форми сценічного мистецтва (співи, гра на музичних інструментах, танці, спектаклі,
циркове мистецтво). Література розташована в логічній послідовності.
5. Як розуміти музику / Склали В.Гайдук, Н.Тертишна. - Ровно,
1965. – 1 арк., склад. у 4 с. - (Корот. списки реком. л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка).
Розраховано на молодь, яка не має музичної освіти. Відображаються неперіодичні та продовжувані видання (19 назв за 1957 - 1964 рр.).
Матеріал розміщений у логічній послідовності, від загального до часткового.
6. Ровенчани в роки Великої Вітчизняної війни: Корот. покажч. лри / Ровен. обл. орг. охорони пам'ятників історії та культури, Ровен.
держ. обл. б-ка; Склав В. Гайдук. - Ровно, 1971. - 28 с.
Розрахований на широке коло читачів. Складається з 3-ох розділів,
присвячених боротьбі ровенчан проти німецько-фашистських загарбників
на
території
області
та
поза
її
межами.
В розділах матеріал розміщений в алфавітному порядку прізвищ
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авторів та назв творів. Відображає неперіодичні видання та статті з
книг, журналів, газет (всього 109 назв за 1944 - 1971 рр.). Довідковий
апарат включає іменний, географічний та покажчик заголовків творів,
описаних під назвою.
7. Соціалістична Ровенщина: Корот. покажч. л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка; Склав В.Гайдук. -Львів: Каменяр, 1971. - 70 с.
Відображає книги, брошури, статті з книг, журналів, газет (всього 682 назви за 1949 - 1968 рр.) про діяльність ровенчан напередодні
Жовтневої революції 1917 р., в роки Великої Вітчизняної війни, а також в часи радянської влади (до 60-х рр. XX ст.). Матеріал у середині
розділів і підрозділів розташований за алфавітом авторів і назв творів, персоналії - за алфавітом прізвищ діячів. Розрахований на всіх,
хто цікавиться історією цього періоду. Довідковий апарат включає
допоміжні покажчики: алфавітний покажчик авторів, назв творів та
імен, географічний.
8. Герої Соціалістичної Праці - наші земляки: Корот. анот. список реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В. Гайдук. - Ровно,
1973. – 17 с.
Розрахований на широке коло любителів-краєзнавців та на
бібліотечних працівників. Відображає неперіодичні видання (10 назв
за 1962 - 1972 рр.), а також публікації з журналів і газет (60 назв за
1951 - 1972 рр.). Матеріали розміщено в хронологічному порядку, в
межах хронології - за алфавітом прізвищ осіб, що одержали звання
Героя Соціалістичної Праці. Довідковий апарат включає іменний покажчик і список назв колгоспів.
9. Верховна Рада СРСР - найвищий орган народної влади: Корот. покажч. реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В.Гайдук. Ровно, 1974. - 10 с.
Відображає книги, брошури (57 назв за 1963 - 1974 рр.), а також
газетні публікації (15 назв за 1973 - 1974 рр.). Література згрупована
за тематичними розділами, в межах яких розташована в логічній послідовності.
10. Народжений бурею: (До 70-річчя від дня народж. Миколи
Олексійовича Островського): Пам'ятка читачеві / Ровен. держ. обл. бка; Склав В.Гайдук. - Ровно, 1974. - 1 арк., склад. у 7 с.
Подає поширену біографічну довідку про М.О.Островського,
а також перелік його творів, виданих як окремими виданнями, так
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і в складі збірок (11 назв за 1952 - 1973 рр.); виділено видання творів
автора українською мовою. Відображає літературу про життєвий і
творчий шлях письменника, в т.ч. вірші, опубліковані в книгах, журналах і газетах (59 назв за 1949 - 1974 рр.).
11. АСУ - на кожне підприємство: Список л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка; Склав В.П.Гайдук. -Ровно, 1977. - 7с.
Призначений на допомогу в створенні та впровадженні у виробництво автоматизованих систем управління (АСУ). Відображає неперіодичні і продовжувані видання (40 назв за 1972 - 1975 рр.), а також
статті з журналів і газет (15 назв за 1973 1976 рр.). Матеріал розміщений у логічній послідовності.
12. Комбриг Патолічев: До 100-річчя від дня народження: Список реком. л-ри / Ровен. обл. орг. т-ва "Знання", Ровен. держ. обл.
наук. б-ка; Склав В.Гайдук. - Ровно, 1979. - 1 арк., склад. у 3 с.
Містить коротку біографічну довідку і список літератури, який
відображає неперіодичні видання (16 назв за 1965 - 1979 рр.) та газетні публікації (8 назв за 1966 - 1975 рр.) про командира кавалерійської бригади С.М.Патолічева. Матеріал розміщений у логічній послідовності.
13. Червоні сіячі: До 40-річчя возз'єднання західноукр. земель з
Рад. Україною:
Біобібліогр. слов. / Ровен. держ. обл. наук. б-ка, Ровен. обл. літ.
об-ня, Ровен. обл. орг. т-ва "Знання"; Уклад.: І.Г. Пащук, В.П. Гайдук.
- Ровно, 1979. – 18 с.
Інформує про представників творчої інтелігенції Ровенщини,
які сприяли возз'єднанню. В алфавіті прізвищ персоналій (всього 9)
подаються короткі біографічні довідки, перелік творів даного діяча і
літератури про його життєвий і творчий шлях. Публікації книг, журнальних і газетних статей (всього 137 назв за 1958 - 1979 рр.) розташовуються в хронологічному порядку.
14. Іван Пащук - лауреат обласної комсомольської премії імені
Миколи Максися / Ровен. обл. літ. об-ня, Ровен. держ. обл. наук. б-ка;
Склав В. Гайдук. - Ровно, 1980. - 1 арк., склад. у 5 с.
Біобібліографічний список відображає найбільш значні твори
журналіста І.Г.Пащука (поезія, проза, літературознавчі та критичні
статті), вміщені в неперіодичних виданнях, журналах і газетах (68 назв за 1960 - 1979 рр.), і літературу про нього (10 назв за 1971 - 1979
рр.).
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15. Петро Ходневич: Реком. список л-ри / Ровен. обл. орг. т-ва
"Знання", Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали В.П. Гайдук, І.Г. Пащук. - Ровно, 1980. - 1 арк., склад. у 3 с.
Містить коротку біографічну довідку та список статей з журналів і газет, розміщених за алфавітом авторів і назв (14 назв за 1971 1980 рр.), про тракториста колгоспу ім. Пархоменка Гощанського району П. Ходневича. Окремо подано вірш, присвячений його пам'яті.
16. Економічний і соціальний розвиток Ровенщини за роки десятої п'ятирічки: Реком. бібліогр. список / Ровен. обл. орг. т-ва "Знання", Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склав В.П.Гайдук. - Ровно, 1981. – 7
с.
Частково анотований список розрахований на лекторів та всіх,
хто цікавиться економічним і соціальним життям Ровенщини кінця
70-х - початку 80-х рр. Відображає неперіодичні видання (5 назв за
1976 - 1981 рр.) та газетні публікації (46 назв за 1977 - 1981 рр.). Матеріал розташований у логічній послідовності, від загального до часткового.
17. Мотря Панасюк: Реком. бібліогр. список / Ровен. обл. орг.
Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Ровен. обл. орг. т-ва
"Знання", Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали І.Г. Пащук, В.П. Гайдук. - Ровно, 1981. - 1 арк., склад. у 3 с.
Містить коротку біографічну довідку і список літератури про
партизанську зв'язкову М.С.Панасюк. Відображає неперіодичні видання (7 назв за 1966 - 1980 рр.) та газетні публікації про неї (13 назв
за 1967 - 1981 рр.). Окремо подається алфавітний перелік поетичних
творів, присвячених їй (6 назв за 1973 - 1976 рр.)
18. Євген Шморгун - лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Максися / Ровен. обл. літ. об-ня, Ровен. держ. обл. наук.
б-ка; Склали І.Г.Пащук, В.П.Гайдук. - Ровно, 1982. - 1 арк., склад. у 6
с.
Біобібліографічний список відображає найбільш відомі твори
письменника Є.І.Шморгуна (проза, поезія, літературознавчі статті та
рецензії, пісні на слова Є.І.Шморгуна), видані окремими збірками, а
також опубліковані у книгах, журналах і газетах (102 назви за 1964 1981 рр.), і літературу про нього (12 назв за 1970 - 1980 рр.).
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19. Василь Басараба - лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Максися / Ровен. обл. літ. об-ня, Ровен. держ. обл. наук.
б-ка; Склали І.Г.Пащук, В.П.Гайдук. - Ровно, 1983. - 1 арк., склад. у 6
с.
Містить коротку біографічну довідку і список літератури про
місцевого журналіста В.Басарабу. Відображає найбільш відомі твори
автора, які згруповані у 2 розділи:
1. "Твори В.Н.Басараби" — поезія і проза, опубліковані в книгах, а також неперіодичних виданнях (108 назв за 1968 - 1983 рр.);
2. "Література про В.Н. Басарабу" - газетні та журнальні публікації (14 назв за 1965 -1981 рр.). В межах кожного розділу література
розміщена в хронологічному порядку.
20. Програмування для ЕОМ: Бібліогр. покажч. / Ровен. держ.
обл. наук. б-ка; Склали В.П.Гайдук, М.Б.Соколовський, С.В.Гайдук. Ровно: ОЦ стат. упр. Ровен. обл., 1983. - 24 с.
Призначений на допомогу програмістам у впровадженні ЕОМ
в різні галузі народного господарства. Матеріал згрупований за розділами "Обчислювальна техніка і програмування", "Основи програмування", "Програмування для окремих типів машин", "Мікропрограмування", "Використання алгоритмічних мов при програмуванні",
"Загальні питання", "Окремі мови" і тематичними підрозділами, всередині яких - у логічній послідовності, від загального до часткового.
У розділах "Програмування для окремих типів машин" і "Окремі мови" твори друку розміщено за алфавітом марок обчислювальних машин і назв мов. Покажчик відображає неперіодичні видання (всього
142 назви за 1969 - 1982 рр.). Довідковий апарат включає авторський
покажчик і покажчик заголовків.
21. Петро Велесик - лауреат обласної комсомольської премії імені Миколи Максися: Персон. бібліогр. список / Ровен. обл. літ.
об-ня, Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали І.Г. Пащук, В.П. Гайдук. Ровно, 1984. - 1 арк., склад. у 6 с.
Відображає окремі видання поетичних і прозових творів П.Я.
Велесика, його публікації в книгах "Поезія - 72", "Пісня і праця", "Вітрила", в журналах і газетах (104 назви за 1963 - 1984 рр.), а також літературу про нього (14 назв за 1974 - 1984 рр.).
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22. Арсен Левкович - лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Максися: Персон. бібліогр. список / Ровен. обл. літ. обня, Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали В.П.Гайдук, І.Г.Пащук,
М.І.Пшеничний. -Ровно, 1985. - 1 арк., склад. у 6 с.
Частково анотований список відображає найбільш відомі публікації письменника А.М.Левковича (поезія, проза, рецензії на книги),
вміщені в неперіодичних виданнях, журналах і газетах (54 назви за
1968 - 1984 рр.), а також літературу про нього (17 назв за 1978 - 1982
рр.)
23. Валерій Баталов - лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Максися: Персон. бібліогр. список / Ровен. держ. обл.
універс. наук. б-ка, Ровен. обл. літ. об-ня; Склали В.П.Гайдук,
І.Г.Пащук. - Ровно, 1986. - 1 арк., склад. у 5 с.
Частково анотований список відображає найбільш відомі публікації письменника В.І.Баталова (художня проза, публіцистика), видані окремими збірками, а також опубліковані в неперіодичних виданнях, журналах і газетах (3б. назв за 1970 - 1986 рр.), і літературу
про нього, вміщену в журналах і газетах (12 назв за 1982 - 1986 рр.).
24. Володимир Антонович Плютинський - двічі Герой Соціалістичної Праці: Персон. бібліогр. список л-ри / Ровен. обл. орг. т-ва
любителів книги УРСР, Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка, Ровен.
обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури; Склав
В.П.Гайдук. - Ровно, 1987. - 1 арк., склад. у 6 с.
Розрахований на працівників сільського господарства, лекторів.
Містить коротку біографічну довідку і відомості про голову колгоспу
"Зоря комунізму" (нині агрофірма "Зоря") В.А.Плютинського, його
публікації, а також твори друку про працівників колгоспу. У середині
розділів матеріал розміщений в зворотньохронологічному порядку:
спочатку подано неперіодичні видання (8 назв за 1971 - 1986 рр.), потім - статті з книг, журналів та газет (51 назва за 1971 - 1986 рр.).
25. Микола Тимчак - лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Максися: Персон. бібліогр. список / Ровен. держ. обл.
універс. наук. б-ка, Ровен. обл. літ. об-ня; Склали В.П.Гайдук,
І.Г.Пащук. - Ровно, 1987. - 1 арк., склад. у 6 с.
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Частково анотований список відображає збірки творів письменника М.М. Тимчака і найбільш відомі його журнальні та газетні публікації, в т.ч. переклади віршів з мов народів СРСР і пісні (39 назв за
1976 - 1987 рр.), а також літературу про нього, вміщену в неперіодичних виданнях, журналах і газетах (22 назви за 1980 - 1987 рр.).
26. Нові книги з питань держави і права: Поточ. бібліогр. список
/ Рівнен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Склав В.П.Гайдук. - Рівне,
1991. - Виходить щоквартально.
1991. - IIІ-IУкв.
Відображає неперіодичні видання (головним чином законодавчі
і нормативні документи, наукову, довідкову і навчальну літературу) з
питань юриспруденції.
В.П. Гайдук - співавтор - див. № 46
Вийшли під ред. В.П.
Гайдука - див. №№ 31, 37, 39, 48 - 62, 65 – 77.
Література про нього
27. Степанишин Б. Зупинились на півдорозі: [Роль обласної бібліотеки у національному відродженні] // Волинь. - 1992. - 23 жовт.
28. Бережна Л.Г. Співробітництво кафедри бібліографознавства
з РОУНБ у навчанні студентів // Бібліотека і бібліотечна професія в
умовах інформатизації суспільства: Всеукр. наук. конф., 22-24 верес.
1993 р.: Тези доп. / Київ. держ. ін-т культури. - К., 1993. - С. 67 - 68.
29. Жук В.М. Спільна робота вузу і бібліотеки (на прикладі діяльності навчального науково-виробничого об'єднання "Книга") // Головна книгозбірня області: Історія і розвиток: 3б. ст. / Рівнен. держ.
обл. б-ка, Рівнен. держ. ін-т культури. - Рівне, 1997. - С. 74 - 77.
30. Сахнюк Л.Г. Видавнича діяльність Рівненської державної
обласної бібліотеки // Там же. - С. 77 - 80.
Див. також № 43.
Демчук (Кучер) Павліна Іванівна
Демчук Павліна Іванівна народилася 1949 року в селі Жолобне
Новоград-Волинського району Житомирської області. 1973 року закінчила бібліотечний факультет Київського державного інституту
культури. З цього часу працює в Рівненській обласній універсальній
науковій бібліотеці, з 1993 р. - на посаді завідуючої відділом довідково-бібліографічної та інформаційної роботи.
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За час роботи проявила себе здібним, висококваліфікованим
спеціалістом бібліотечної справи. Зробила особистий внесок як завідуюча сектором краєзнавчої літератури (1983 - 1993 рр.) у формування фонду краєзнавчих документів, створення повноцінного довідкового апарату, підготовку бібліографічних посібників. Започаткувала підготовку щоквартальних поточних бібліографічних покажчиків
"Новини краєзнавчої літератури" та щорічного бібліографічного покажчика "Література до знаменних і пам"ятних дат Рівненщини".
Павліна Іванівна проводить значну організаційну та методичну
роботу по забезпеченню розвитку довідково-бібліографічної діяльності в області. Завдяки їй на базі Острозької ЦРБ працювала обласна
школа, де проходили навчання бібліографи області.
З 1993 року під керівництвом Павліни Іванівни довідковобібліографічний відділ приступив до створення автоматизованої бази
даних - електронної картотеки статей, в яку щорічно вводиться понад
14 тисяч записів.
Очолюваний Павліною Іванівною відділ є базою практики для
студентів бібліотечно-бібліографічної спеціальності Рівненського
державного гуманітарного університету. Як висококваліфікований
спеціаліст П.І.Демчук протягом багатьох років бере участь у підготовці бібліотечних фахівців, проводить семінарські та практичні заняття, рецензує підготовлені студентами роботи.
Систематично виступає з метою популяризації інформаційних
ресурсів Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки в
засобах масової інформації. Бере активну участь у роботі регіонального відділення Бібліотечної асоціації.
Користується заслуженим авторитетом та повагою серед бібліотекарів області.
31. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини: Реком.
покажч. л-ри / Рівнен. держ. обл. універс. наук. б-ка, Рівнен. обл.
краєзн. музей; Склад. П.І.Демчук, Г.В.Бухало; Під ред. В.П.Гайдука. Рівне, 1974 . - Виходить щорічно.
1974 - 1977, 1983 - 1993. - 3 1993 р. складають Н.П.Тимощук,
Г.В.Бухало, І.Г.Пащук.
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Матеріал розташований в хронологічному порядку дат. До
окремих дат подається коротка довідка і рекомендована література
(неперіодичні видання, газетні та журнальні публікації), яка розташована у зворотній хронології. Цей посібник доповнює "Календар знаменних і пам'ятних дат", який випускає Національна парламентська
бібліотека України, місцевими датами та краєзнавчою літературою.
32. Петро Красюк - лауреат обласної комсомольської премії імені Миколи Максися / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала П.Кучер. - Ровно,
1974. -1 арк., склад. у 4 с.
Пам'ятка містить коротку біографічну довідку і список літератури, що відображає неперіодичні видання (7 назв за 1957 - 1973 рр.),
газетні та журнальні статті (29 назв за 1963 - 1974 рр.). Матеріал
згрупований за двома розділами: 'Твори Петра Красюка", в межах
якого література розташована в хронологічному порядку (на початку
- книги, брошури) і "Література про життя і творчість Петра Красюка", в межах якого публікації розміщені в логічній послідовності.
33. Герой Соціалістичної Праці О.П.Кондратюк: Список реком.
л-ри / Ровен. обл. наук. б-ка; Склала П.Кучер. - Ровно, 1975. - 1 арк.,
склад. у 3 с.- (Наші славні земляки).
Відображає газетні публікації (14 назв за 1966 - 1975 рр.) про
доярку колгоспу "Україна" Млинівського району О.П.Кондратюк,
розміщені за алфавітом прізвищ авторів і назв творів.
34. Ровенщина від з'їзду до з'їзду: Список л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка; Склала П.Кучер. - Ровно, 1976. – 6 с.
Інформує про літературу, присвячену розвитку народного господарства Рівненщини в роки дев'ятої п'ятирічки (перша пол. 70-х
рр.). Відображає неперіодичні видання (9 назв за 1973 - 1976 рр.) і газетні публікації (65 назв за 1972 - 1976 рр.), розміщені в логічній послідовності.
35. За підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: Метод.-бібліогр. рек. на допомогу по проведенню радіочит. конф. / Ровен. обл. держ. б-ка; Підгот. П.І.Кучер, Ю.А.Пилипчук.
- Ровно, 1977. - 14 с.
Подається приблизна тематика масових заходів бібліотек
на період проведення конференції. Відображена література,
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рекомендована до цих тем (89 назв за 1971 - 1977 рр.) та методичні
поради щодо проведення конференції.
36. В сердцах ровенчан - навечно: К 40-летию победы советского народа в Великой Отечеств. войне 1941-1945 гг.: Комплект пристендовых проспектов / Ровен. краевед. музей, Обл. орг. охраны памятников истории и культуры, Обл. гос. науч. б-ка; Сост.: Г.В.Бухало,
В.Я.Сидоренко, П.И.Кучер. - Ровно: Облполиграфиздат, 1985. - 33 л.
в обл.
Призначений для експозицій музеїв. Складається з 33 проспектів, кожен з яких включає коротку біографічну довідку і перелік літератури про героїв Великої Вітчизняної війни (неперіодичні видання,
статті з книг, журналів, газет), а також їх фото.
37. Памятники истории и культуры Ровенской области: Науч.вспомог. библиогр. указ. / Ровен. гос. универс. науч. б-ка, Ровен. обл.
орг. Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры; Сост.:
П.И.Демчук, Н.П.Тимощук; Науч. консульт.: канд. ист. наук
Г.В.Бухало, канд. ист. наук П.А.Савчук; Ред.: В.Ф.Гайдук,
Т.В.Мельник. - Ровно, 1987. - 105 с.
Частково анотований покажчик призначений на допомогу тим,
хто цікавиться історією області. Спочатку в покажчику виділяються
загальні праці про пам'ятки історії і культури Рівненської області, потім - праці про пам'ятки м. Рівне, далі - про пам'ятки районів області
(за алфавітом назв районів). У кожному розділі пам'ятки поділяються
на "Пам'ятки історії", "Пам'ятки археології", "Пам'ятки містобудування та архітектури". Література про пам'ятки історії та культури кожного району групується за назвами населених пунктів. Окремо виділяються бібліографічні покажчики, що вміщують літературу про пам'ятки. Відображаються неперіодичні видання, статті з продовжуваних видань, тематичних збірників, журналів і газет, а також альбоми
ілюстрацій, фотоальбоми, фото пам'ятників (всього 556 назв за 1957 1986 рр.).
Довідковий апарат включає покажчик книг та інших матеріалів,
іменний покажчик осіб, яким присвячені пам'ятники, алфавітний покажчик авторів пам’ятників, алфавітний покажчик назв пам' ятників,
список переглянутих і розписаних джерел.
38. Демчук П. Для тебе, краєзнавець: [Про відділ краєзн. літ. та
бібліографії Ровен. держ. обл. б-ки] // Червон. прапор. - 1988. - 30
серп.
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39. Ровенщина в братній сім'ї народів СРСР: Реком. бібліогр.
покажч. / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка, Ровен. обл. орг. Укр.
т-ва охорони пам'яток історії та культури; Склала П.І.Демчук; Під
ред. В.П.Гайдука. -Ровно, 1989. – 18 с.
Присвячений 50-річчю возз'єднання Західної і Східної України,
бойовим подвигам рівненчан в роки Великої Вітчизняної війни та їх
участі в перебудові кінця 80-х рр. Відображає неперіодичні і продовжувані видання, а також газетні публікації (всього 125 назв за 1967 1988 рр.). Література згрупована за тематичними розділами, в межах
яких - у логічній послідовності. Довідковий апарат включає іменний,
географічний і покажчик заголовків.
40. Нагороджені за працю: Реком. бібліогр. покажч. / Ровен.
держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала П.Демчук. - Ровно, 1990. - 32 с.
Висвітлює історію становлення орденоносних колективів, трудові досягнення та вирішення проблем, які постають перед ними. Література згрупована за двома розділами: "Промислові підприємства і
будівельні організації, нагороджені орденами", "Колгоспи, нагороджені орденами". У першому розділі література розташована в логічній послідовності, від загального до часткового, у другому - за алфавітом назв колгоспів. Покажчик відображає неперіодичні видання, а
також журнальні та газетні публікації (всього 179 назв за 1963 - 1990
рр.). Довідковий апарат включає іменний, покажчик назв творів і
хронології нагородження.
41. Пам'ятники історії і культури Ровенської області: Бібліогр.
список л-ри / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала П.І. Демчук. - Ровно, 1990. – 19 с.
Доповнює покажчик "Памятники истории и культуры Ровенской
области" (1987 р.) і відображає неперіодичні видання, журнальні та
газетні публікації, які не ввійшли до першого покажчика, а також матеріали 1986 - 1990 рр. видання (всього 85 назв). Матеріал розміщений за розділами: "Загальні праці про пам'ятники", "Пам'ятники історії", "Пам'ятники археології", "Пам'ятники містобудування і архітектури" і підрозділами, в межах яких - у логічній послідовності. Довідковий апарат включає алфавітний покажчик авторів та творів, описаних під назвою, алфавітний покажчик назв пам'ятників та географічний покажчик.
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42. Демчук П.І. Довідковий краєзнавчий апарат масової бібліотеки: сучасне бачення // Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної
справи в Україні: Міжрегіон. наук.-практ. конф. (24-25 берез. 1993
р.): Тези доп. та повідомл. / Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. держ. ін-т
культури. - Рівне, 1993. - С. 57 - 59.
43. Демчук П.І. Бібліографічна діяльність обласної книгозбірні
як центру "регіональної пам'яті" // Головна книгозбірня області: Історія і розвиток: 3б. ст. / Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. держ. ін-т
культури. -Рівне, 1997. - С. 14 - 18.
44. Ринкова економіка: теорія і практика: Анот. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад. Демчук П.І. - Рівне, 1998. - 55
с.
Адресований студентам вузів, середніх спеціальних закладів,
учням старших класів середніх шкіл та всім, хто цікавиться проблемами економіки. Відображає неперіодичні видання вітчизняних та
зарубіжних авторів за 1991 - 1998 рр., журнальні та газетні статті за
1996 - 1998 рр. (всього 393 назви). В межах тематичних розділів література розташована за принципом від загального до конкретного. Довідковий апарат включає іменний покажчик.
Про неї див. №№ 27, 29, 30
Краєвська Катерина Володимирівна
Краєвська Катерина Володимирівна (1.05.1948 - 5.11.1998)
народилася в селі Новомильську Здолбунівського району Рівненської
області в сім'ї залізничника. Закінчила факультет журналістики
Львівського державного університету імені Івана Франка.
З 1971 по 1998 рік професійна і наукова діяльність Катерини
Володимирівни пов'язана з Рівненською обласною універсальною
науковою бібліотекою. Працювала спочатку бібліографом в інформаційно-бібліографічному відділі, потім - завідуючою сектором інформації з питань культури і мистецтва. З 1979 року була провідним
бібліографом інформаційно-бібліографічного відділу.
За цей час Катериною Володимирівною було підготовлено значну кількість поточних інформаційних посібників: "Нові книги з питань радянського будівництва і права", "Нові книги з питань релігії і
атеїзму", "Нові книги з питань культури і мистецтва" та
ін. Нею створювалися також рекомендаційні бібліографічні
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посібники: "Природа і природні багатства Рівненщини", "Незвичайні
явища в природі" та ін. Великою заслугою Катерини Володимирівни
був випуск у 1991 - 1994 рр. анотованих бібліографічних довідників
"340 років Берестецькій битві" та "Україна. Історія. Народознавство"
у 2-х томах.
Завдяки її ретельним розвідкам до довідника "340 років Берестецькій битві" ввійшли джерела з фондів 14 бібліотек України, було
опрацьовано ряд літописів, щоденників і записів учасників битви,
очевидців подій, дослідження істориків, тексти, надруковані англійською, італійською, латинською, польською, французькою мовами,
твори образотворчого мистецтва, художньої літератури, краєзнавчі
публікації, матеріали преси, фонди особистих бібліотек.
Анотований бібліографічний довідник "Україна. Історія.
Народознавство" став своєрідним банком даних про видання з історії
України та народознавства. Його основу склали опубліковані в 1990 1992 рр. монографії вітчизняних та зарубіжних дослідників, науковопопулярні праці, журнальні статті з питань вітчизняної історії та
культури. Покажчик відображає понад 2700 бібліографічних записів.
У процесі його створення було переглянуто понад 50 назв українських журналів. Довідник став неоціненним помічником для викладачів
вузів та вчителів шкіл, які тільки наробляють певні напрями у викладанні нової дисципліни - народознавства. Довідник отримав схвальні
рецензії рівненських науковців.
Впродовж всього часу роботи у бібліотеці К.В. Краєвська надавала методичну допомогу бібліотечним працівникам області, брала
участь у створенні школи передового досвіду з питань бібліографічної роботи на базі Острозької районної бібліотеки. І хоча життєвий
шлях її рано скінчився, та можна з певністю сказати, що він був освячений книгою.
45. В людині все повинно бути прекрасним: Анот. список реком.
л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К.Краєвська. - Ровно, 1974. – 6 с.
Відображає неперіодичні видання (35 назв за 1968 - 1974 рр.),
журнальні та газетні публікації (9 назв за 1972 - 1974 рр.). Матеріал
розміщений в логічній послідовності.
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46. Природа - наше багатство: Корот. список реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склали К.Краєвська, В. Гайдук. - Ровно, 1974. –
6 с.
Анотований список відображає неперіодичні видання (11 назв за
1968 - 1972 рр.) та статті з книг, газет, журналів (13 назв за 1959 1973 рр.) з питань охорони природи. Література розміщена в логічній
послідовності.
47. Походження і розвиток життя на землі: Анот. список л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1975. - 5 с.
Відображає неперіодичні видання (27 назв за 1966 - 1975 рр.).
журнальні та газетні публікації (4 назви за 1973 - 1974 рр.). Матеріал
розміщений у логічній послідовності.
48. Інформаційна робота бібліотеки: Список реком. л-ри / Ровен.
держ.обл. б-ка; Склала К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. - Ровно,
1976. - 6 с.
Призначений на допомогу бібліотекарям у покращанні інформаційної роботи бібліотек. Відображає неперіодичні видання (12 назв за
1960 - 1976 рр.), статті з книг, журналів і газет (ЗО назв за 1966 1976 рр.). Матеріал розміщений у логічній послідовності.
49. Література з питань релігії і атеїзму: Поточ. бібліогр. список
/ Ровен. держ обл. універс. наук. б-ка; Склала К.Краєвська; За ред.
В.Гайдука. - Ровно, 1976 - 1990. - Виходить щоквартально.
1976-1980,1983-1990.
Інформує про неперіодичні видання та статті з журналів, що надійшли до обласної бібліотеки. Складається з 3-ох розділів: "Книги та
брошури", "Журнальні статті", "Релігія в зарубіжних країнах".
50. Нові книги з питань радянського будівництва і права: Поточ.
бібліогр. список / Ровен. держ. універс. наук. б-ка; Склала
К.Краєвська; За ред. В.Гайдука. - Ровно, 1976 - 1991. - Виходить щоквартально.
1979 - 1980, 1983 - 1990.
Відображає неперіодичні видання, серед яких - законодавчі, нормативні документи, наукова, довідкова, навчальна література з питань юриспруденції.
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51. Проблеми соціального планування: Покажч. реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1976. - 10 с.
Тематичний покажчик складається з 5-ти розділів, що інформують про проблеми соціального планування в містах, селах і на промислових підприємствах. У межах розділів література розташована в
логічній послідовності. Відображає неперіодичні видання (43 назви за
1971 - 1976 рр.), журнальні та газетні статті (16 назв за 1973 - 1976
рр.). Довідковий апарат включає іменний покажчик і покажчик заголовків творів, описаних під назвою.
52. Акторська майстерність: Список реком. л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка; Склала К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1977. – 10
с.
Призначений аматорам сцени, учасникам художньої самодіяльності на допомогу в опануванні акторською майстерністю. Відображає книги, брошури (38 назв за 1967 - 1976 рр.), журнальні та газетні
публікації (14 назв за 1973 - 1976 рр.). Література розміщена в логічній послідовності.
53. Нові книги з питань культури і мистецтва: Поточ. покажч. лри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. Ровно, 1977. - Виходить щоквартально.
1975, 1, III, IV кв.
1976, IV кв.
1977, 1, II кв.
Інформує про книги, що надійшли до Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Складається з 2-ох розділів: "Культура" і "Мистецтво", які діляться на ряд підрозділів. Література в підрозділах розміщена за алфавітом авторів і назв творів. Відображає
неперіодичні та продовжувані видання. Довідковий апарат включає
іменний покажчик та покажчик заголовків творів.
54. Нові надходження книг в галузі суспільних наук: Поточ. покажч. л-ри / Ровен. обл. орг. т-ва "Знання", Ровен. держ. обл. наук. бка; Склала К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1977 - 1980. Виходить щоквартально.
1977, №1-4.
1979, №1-4.
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Відображає всю суспільно-політичну літературу (з питань філософських та юридичних наук, соціології, психології, історії, економіки, статистики, демографії, міжнародних відносин, воєнної науки,
преси), яка надійшла в Рівненську обласну універсальну наукову бібліотеку. Матеріал згрупований у систематичному порядку, в межах
розділів розташований за алфавітом авторів та назв творів. Довідковий апарат включає іменний покажчик та покажчик заголовків творів,
описаних під назвою.
55. У світі прекрасного: Список л-ри / Ровен. обл. орг. т-ва
"Знання", Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К.Краєвська; Під ред.
В.Гайдука. - Ровно, 1977. – 7 с.
Призначений лекторам, вчителям і бібліотечним працівникам на
допомогу вихованню естетичних смаків. Відображає книги, брошури
(46 назв за 1968 - 1976 рр.), газетні статті (5 назв за 1974 - 1977 рр.),
присвячені питанням естетики, естетичного виховання, ролі мистецтва в житті людини. Матеріал розміщений у логічній послідовності.
56. Централізація - важливий напрямок удосконалення бібліотечної справи: Покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала
К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1977. – 35 с.
Відображає неперіодичні видання та статті з журналів і збірників (всього 207 назв за 1969 - 1976 рр.). Складається з розділів і підрозділів, присвячених історії та організації централізації бібліотек, у
межах яких література розміщена в логічній послідовності. Довідковий апарат включає іменний покажчик і покажчик заголовків творів,
описаних під назвою.
57. Роботу культурно-освітніх закладів села — на рівень сучасних вимог: Список реком. л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала
К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1978. – 7 с.
Рекомендується література, присвячена вдосконаленню системи
культурного обслуговування, поліпшенню діяльності та матеріальної
бази закладів культури в сільській місцевості. Відображає неперіодичні видання (34 назви за 1963 - 1977 рр.), а також журнальні та газетні
публікації (25 назв за 1974 - 1978 рр.). Література розміщена в логічній послідовності.
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58. Радянські традиції, свята, обряди: Анот. бібліогр. покажч. /
Ровен. обл. наук.-метод. центр нар. творчості і культ.-освіт. роботи,
Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали К.Краєвська, С.Шевчук; Під ред.
В.Гайдука. - Ровно, 1984. – 99 с.
Матеріал згрупований за тематичними розділами ("Загальні питання обрядовості, традицій, свят", "Сімейно-побутові традиції, свята
та обряди", "Календарно-побутові звичаї, обряди, свята" та ін.) і підрозділами, в межах яких розташований у логічній послідовності, від
загального до часткового. Анотації мають довідковий характер. Відображено неперіодичні та продовжувані видання, журнальні та газетні
публікації (всього 606 назв за 1965 - 1984 рр.). Довідковий апарат
включає іменний, предметний і покажчик заголовків творів, описаних
під назвою.
59. Українські буржуазні націоналісти - найлютіші вороги українського народу: Анот. реком. бібліогр. покажч. / Ровен. держ. обл.
наук. б-ка, Ровен. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та
культури; Склала К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1985. 29 с.
Покажчик відображає неперіодичні видання, статті з журналів і
газет відповідного ідеологічного спрямування (149 назв за 1970 1984 рр.). Основу складають публікації краєзнавчого характеру.
Матеріал згрупований за тематичними розділами і підрозділами, в
межах яких – за алфавітом авторів і назв творів. Довідковий апарат
включає іменний, географічний та покажчик заголовків творів, описаних під назвою.
60. Сімейно-побутовим святам і обрядам - безалкогольну основу: Реком. бібліогр. список / Ровен. обл. наук.-метод. центр нар. творчості і культ.-освіт. роботи, Ровен. держ обл. універс. наук. б-ка;
Склали К.Краєвська, С.Шевчук; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1986. – 6
с.
Доповнює покажчик "Радянські традиції, свята, обряди" (1984
р.). Відображає неперіодичні видання (16 назв за 1985 - 1986 рр.), журнальні та газетні публікації (14 назв за 1985 - 1986 рр.) з фондів обласної наукової бібліотеки і обласного науково-методичного
центру. Матеріал розташований у логічний послідовності, від загального до часткового.
61. Незвичайні явища в природі: Анот. реком. бібліогр. покажч. /
Ровен. обл. орг. т-ва "Знання", Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка;
Склала К.Краєвська; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1987. - 20 с.
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Розрахований на всіх, хто цікавиться даною темою. Складається
з 5-ти розділів: "Звичайне в незвичайному", "Явища в повітрі", "Явища, пов'язані з вітрами", "Вода. Снігові лавини", "У царстві Плутона", які діляться на ряд підрозділів. У їх межах література розміщена
від загального до часткового. Довідковий апарат включає іменний
покажчик та покажчик заголовків творів, описаних під назвою.
62. Незримі зв'язки єдності в природі: Анот. реком. бібліогр. покажч. / Ровен. держ. обл. універс. б-ка; Склала К.Краєвська; За ред.
В.Гайдука. -Ровно, 1989. – 29 с.
Тематичний покажчик розрахований на лекторів, охоронців
природи, а також на всіх тих, хто цікавиться даною темою. Знайомить
з природою Землі, з найвідомішими представниками біосфери (рослинами, тваринами, птахами, комахами). Відображає неперіодичні
видання (118 назв за 1979 - 1988 рр.); складається з 8-ми розділів, в
межах яких література розміщена в логічній послідовності. Довідковий апарат включає іменний, предметний та покажчик заголовків
творів, описаних під назвою
63. 340 років Берестецькій битві: Анот. бібліогр. довід. / Рівнен.
держ. обл. універс. наук. б-ка, Обл. краєзн. музей, Обл. орг. Укр. т-ва
охорони пам'яток історії та культури, Обл. краєзн. т-во, Т-во укр. мови ім. Т.Г. Шевченка "Просвіта"; Упоряд. Краєвська К.В.; Наук. кер.
Бухало Г.В. - Рівне, 1991. – 183 с.
Розрахований на науковців, педагогів, краєзнавців та на всіх
тих, хто цікавиться історією рідного краю. Відображає вітчизняні і
зарубіжні неперіодичні видання, статті зі збірників, журналів і газет
українською, російською, польською, французькою, італійською мовами (всього 955 назв за 1654 - 1990 рр.). Матеріал згрупований за
розділами: "Визвольна війна українського народу і Берестецька битва", "Література про дослідників Берестецької битви", "Музейзаповідник "Козацькі могили", "Берестецька битва та її учасники у
народнопоетичній творчості та художній літературі", "Битва та її учасники в образотворчому мистецтві", "Бібліографічні посібники". Перед кожним з них подається короткий вступ про порядок розташування матеріалів у межах розділу. Довідковий апарат включає іменний, географічний, покажчик заголовків творів, описаних під назвою,
список переглянутих періодичних видань.
64. Україна: Історія. Народознавство: Анот. бібліогр. довід.: [У 2
ч.] / Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад. Краєвська К.В.; Наук. кер. канд.
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філол. наук, доц. Шевчук С.І. - Рівне, 1994.
Ч.1. – 216 с.
Ч.2. – 181 с.
Тематичний довідник розрахований на вихователів, учителів,
педагогів та всіх тих, хто цікавиться питаннями народознавства, історії України й рідного краю. Відображає книги вітчизняних та зарубіжних дослідників 1920 - 1992 рр. і журнальні статті 1990 1992 рр.
(всього 2763 назви). Довідковий апарат включає іменний, предметний, географічний та покажчик заголовків творів, описаних під назвою.
Про неї див. №№ 27, 28, 43
Слесаренко Лілія Сергіївна
Слесаренко Лілія Сергіївна народилась 1955 року в м. Острозі
Рівненської області. 1977 року закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації.
З того часу працює в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, спочатку бібліографом інформаційно-бібліографічного
відділу, з 1981 по 1995 рр. - старшим бібліографом відділу обслуговування працівників сільського господарства, з 1995 року - заступником директора РОУНБ з внутрішньої роботи.
За цей період нею була підготовлена велика кількість бібліографічних матеріалів: зведених поточних покажчиків новин сільськогосподарської літератури, тематичних списків і покажчиків, біобібліографічних видань. Значну увагу приділяла створенню довідковобібліографічного апарату відділу.
Лілія Сергіївна проводила роботу по інформаційнобібліографічному забезпеченню спеціалістів і науковців підприємств
і організацій агропромислового комплексу, науково-виробничого об'єднання "Еліта", проектного інституту Укрземпроект, об'єднання "Рівнеліс", науково-дослідної станції з освоєння боліт (м. Сарни), Рівненського державного технічного університету.
Впродовж усього часу Лілія Сергіївна надавала методичну
та практичну допомогу бібліотекам області. Зокрема брала
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безпосередню участь у проведенні різноманітних заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, виступала з консультаціями на обласних та районних семінарах, школах передового досвіду з питань формування та використання сільськогосподарської літератури, створення кабінетів НТІ в ЦРБ та бібліотеках-філіалах.
На даний час вона забезпечує виконання планових завдань відділів, масової роботи бібліотеки, здійснює контроль за відмовленнями
на літературу, зберіганням і використанням бібліотечного фонду.
Протягом останніх десяти років залучається до викладацької діяльності РДІК (РДГУ). Веде практичні заняття з курсу бібліографії
природничої, технічної та сільськогосподарської літератури.
65. Право на працю і його гарантії в СРСР: Список реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала Л.С.Слесаренко, Під ред.
В.П.Гайдука. -Ровно, 1978. – 6 с.
Відображає неперіодичні видання (41 назва за 1959 - 1978 рр.),
статті з журналів і газет (8 назв за 1975 - 1978 рр.) з питань трудового
права в СРСР. Матеріал розміщений у логічній послідовності.
66. Боротьба з втратами зернових при збиранні та зберіганні: Реком. список
л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала
Л.Слесаренко; Консульт. В.Ірванець; Під ред. В.Гайдука. - Ровно,
1982. – 6 с.
Розрахований на спеціалістів сільськогосподарського виробництва, інженерно-технічних працівників. Відображає неперіодичні видання (17 назв за 1976 - 1981 рр.), журнальні та газетні публікації (13
назв за 1980 - 1982 рр.). Література розміщена в логічній послідовності.
67. Досвід роботи передових тваринників Ровенщини - кожному
господарству: Реком. бібліогр. список / Ровен. обл. наук. б-ка; Склали
Л.Слесаренко, Л.Буза; Під ред. В.Гайдука; Консульт. М.Боровик. Ровно, 1982. – 9 с.- (Продовольча програма - всенародна справа).
Відображає неперіодичні та продовжувані видання (22 назви за
1976 - 1982 рр.), а також журнальні, газетні публікації (30 назв за
1980 - 1982 рр.). Матеріал розміщений у логічний послідовності.
68. З досвіду вирощування сільськогосподарських культур
господарствами Ровенської області: Реком. список л-ри / Ровен.
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держ. обл. наук. б-ка; Склали Л.Слесаренко, Р.Стучинська; Під ред.
В.Гайдука. -Ровно, 1982. – 8 с.- (Продовольча програма - всенародна
справа).
Відображає неперіодичні видання (21 назва за 1976 - 1982 рр.),
статті з журналів і газет (ЗО назв за 1980 - 1982 рр.) про вирощування зернових культур, буряків, картоплі, льону, заготівлю кормів. Матеріал розміщений у логічній послідовності.
69. Льон-довгунець - культура великих можливостей: Реком.
список л-ри / Ровен. обл. упр. культури, Обл. наук. б-ка; Склала
Л.Слесаренко; Під ред. В.Гайдука; Консульт. ст. наук. співробітник,
канд. с.-г. наук І.Артушова. - Ровно, 1983. – 17 с.
Призначений льонарям на допомогу у виробничій діяльності,
тематичний список відображає неперіодичні видання, статті з журналів і газет (всього 43 назви за 1979 -1983 рр.), розміщені в логічній
послідовності, від загального до часткового.
70. Соціальна перебудова села - органічна частина Продовольчої
програми: Реком. список л-ри / Ровен. обл. наук. б-ка; Склала
Л.Слесаренко; Під ред. В.Гайдука. - Ровно, 1983. – 7 с.
Розрахований на керівників сільськогосподарського виробництва та будівельно-комунальних господарств. Представлена література
про соціально-економічні зміни в селах Рівненської області на початку 80-х рр. Відображає неперіодичні видання (20 назв за 1976 - 1983
рр.), статті з журналів і газет (12 назв за 1981 - 1983 рр.). Матеріал
розміщений у логічній послідовності.
71. Колективний підряд у сільському господарстві: Реком. бібліогр. покажч. / Ровен. обл. наук. б-ка; Склала Л.Слесаренко; Під ред.
В.Гайдука. -Ровно, 1984. – 15 с.
Призначений на допомогу спеціалістам сільського господарства,
механізаторам, рільникам, тваринникам. Відображає неперіодичні
видання (20 назв за 1981 -1984 рр.), журнальні та газетні публікації
(69 назв за 1981 - 1984 рр.). Складається з тематичних розділів: "Бригадний підряд - прогресивна форма організації праці", "Колективний
підряд на підприємствах сільгосптехніки", "Колективний підряд в рослинництві", "Колективний підряд в кормовиробництві", "Колективний підряд в тваринництві", "Досвід впровадження колективного підряду в колгоспах і радгоспах Рівненщини". В межах розділів матеріал
розміщений у логічній послідовності.
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72. На допомогу в реалізації галузевих (обласних) цільових комплексних науково-технічних програм: Реком. бібліогр. покажч. / Ровен. обл. наук. б-ка; Склала Л.Слесаренко; Під ред. В.Гайдука; Консульт. М.Боровик. - Ровно, 1984. - 14 с.
Тематичний покажчик призначений керівникам сільськогосподарських підприємств, спеціалістам сільського господарства, працівникам середньої ланки на допомогу у виконанні галузевих програм
"Яловичина", "Молочне тваринництво", "Свинарство", "Конярство",
"Вівчарство". Література згрупована за відповідно названими розділами, а в межах розділів розташована в логічній послідовності. Відображаються неперіодичні видання та журнальні статті (126 назв за
1980 -1984 рр.).
73. За високу віддачу меліорованого гектара Ровенщини: Реком.
список л-ри / Ровен. обл. універс. наук. б-ка; Склала Л.Слесаренко;
Під ред. В.П.Гайдука; Консульт. заслуж. агроном УРСР
Н.З.Константиновський. - Ровно, 1985. – 6 с.
Частково анотований список розрахований на спеціалістів сільського і водного господарства. Пропагує досвід ефективного використання осушених земель. Відображає неперіодичні видання (18 назв
за 1982 - 1984 рр.), журнальні та газетні публікації (21 назва за 1983 1985 рр.). Література розміщена в логічній послідовності.
74. Вклад трудящих Ровенщини у виконання Продовольчої програми: Реком. список л-ри / Ровен. обл. упр. культури, Обл. універс.
наук. б-ка; Склала Л.Слесаренко; Під ред. В.Гайдука; Консульт.
М.Корольчук. - Ровно, 1986. - 11 с.
Розрахований на спеціалістів агропромислового комплексу,
механізаторів, тваринників. Відображаються неперіодичні видання
(35 назв за 1981 - 1985 рр.), журнальні та газетні публікації (28 назв за
1984 - 1985 рр.).
Література згрупована за розділами: "Продовольча програма всенародна справа", "Виробництво рослинної продукції господарствами області", "Створення міцної кормової бази - основа інтенсифікації тваринництва", "Тваринництво - ударний фронт". У межах розділів література розміщена в логічній послідовності.
75. Микола Пилипович Зінчук - Герой Соціалістичної Праці:
Персон. бібліогр. покажч. / Ровен. обл. орг. т-ва любителів книги
УРСР, Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала

Бібліографи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки

27

Л.С.Слесаренко; Під ред. В.П.Гайдука; Консульт. канд. с.-г. наук
І.0. Кух. - Ровно, 1986. - 1 арк., склад. у 6 с.
Розрахований на працівників сільськогосподарського виробництва (керівників, механізаторів галузі агропромислового комплексу,
тваринників, землеробів). Відображає літературу про директора радгоспу М.П. Зінчука та його власні твори, у т.ч. неперіодичні видання
(15 назв за 1981 - 1986 рр.), статті з книг, журналів і газет (41 назва за
1980 1986 рр.). У перших 2-х розділах ("М.П.Зінчук - Герой Соціалістичної Праці", "Досвід господарської та громадської діяльності
М.П.Зінчука") література розміщена в зворотньохронологічному порядку, в 3-ому ("Трудові здобутки радгоспу ім. ХХУ з'їзду КПРС") у логічній послідовності.
76. Індустрія бурякового поля: Реком. список л-ри / Ровен. обл.
універс. наук. б-ка; Склала Л.С.Слесаренко; Під ред. В.П.Гайдука;
Консульт. канд. с.-г. наук М.П.Лико. - Ровно, 1987. – 6 с.
Призначений спеціалістам сільського господарства, механізаторам, буряководам на допомогу у збільшенні виробництва цукрових
буряків. Відображає неперіодичні видання (24 назви за 1982 - 1987
рр.), журнальні та газетні статті (20 назв за 1986 - 1987 рр.). Матеріал
розміщений у логічній послідовності.
77. Міцна кормова база - основа розвитку тваринництва: Реком.
бібліогр. покажч. / Ровен. держ обл. універс. наук. б-ка; Склала
Л.С.Слесаренко; Під ред. В.П.Гайдука; Консульт. Ю.С.Жигадло. - Ровно, 1988. – 14 с.
Розрахований на спеціалістів і керівників агропромислового
комплексу. Відображає неперіодичні видання (55 назв за 1985 - 1988
рр.), журнальні та газетні публікації (46 назв за 1986 - 1988 рр.). Література згрупована за розділами: "Стан і перспективи розвитку кормовиробництва в системі агропромислового комплексу", "Польове кормовиробництво - основа створення кормової бази", "Меліоровані землі - вагомий резерв збільшення виробництва кормів", "Прогресивні
способи заготівлі і методи підвищення поживності кормів". У їх межах матеріал розташований за алфавітом авторів і назв творів. Довідковий апарат включає іменний і покажчик заголовків творів, описаних під назвою.
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78. М'ясо-молочний комплекс Ровенщини: Реком. список лри / Ровен. обл. універс. наук. б-ка; Склала Л.С.Слесаренко; Консульт. М.Боровик. - Ровно, 1989. – 6 с.
Розрахований на працівників, спеціалістів, керівників агропромислового комплексу. Відображає неперіодичні видання (21 назва за 1982 - 1989 рр.), газетні публікації (6 назв за
1987 - 1989 рр.). Література розміщена в логічній послідовності:
від економічних питань до технологічних процесів виробництва.
79. Зведений покажчик сільськогосподарської літератури /
Ровен. держ обл. універс. наук. б-ка; Склала Л.С.Слесаренко. Ровно, 1988 - 1990. - Виходить через 2 місяці.
1988. - .№3.
1989. - № 1 - 6.
1990. - № 1 - 6.
Поточний покажчик відображав неперіодичні видання та
статті з періодичних видань з питань економіки, механізації, агротехніки, меліорації, рослинництва і тваринництва, що надійшли у фонд обласної бібліотеки, бібліотеки Українського інституту інженерів водного господарства та науково-виробничого
об'єднання "Еліта". Матеріал згрупований за змістом, у середині розділів розташований за алфавітом авторів і назв публікацій. Довідковий апарат включає іменний покажчик та покажчик
заголовків творів, описаних під назвою.
80. Слесаренко Л. Платні послуги бібліотеки // Дзвін. - 1996.
- 18 жовт.
81. Слесаренко Л. Дарунок бібліотеці: [Доктор Хенк Брінк із
США подарував Рівнен. обл. б-ці комп'ютер і комплект дискет з
даними про найновіші світові досягнення в галузі медицини] //
Вісті Рівненщини. - 1996. - 1 листоп.
82. Слесаренко Л.С. Організація і впровадження платних
послуг // Головна книгозбірня області: Історія і розвиток: 3б. ст.
/ Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. держ. ін-т культури. - Рівне,
1997. – С. 81 - 82.
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Тимощук Наталія Петрівна
Тимощук Наталія Петрівна народилася 1963 року в місті Рівному. 1984 року закінчила Рівненський державний інститут культури за
спеціальністю бібліотекар-бібліограф.
З 1984 року працює у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, спочатку бібліотекарем, старшим бібліотекарем, а з квітня 1994 року завідуючою.
Наталія Петрівна планує і організовує роботу відділу. На основі
вивчення запитів читачів подає у відділ обробки та комплектування
літератури пропозиції щодо формування фонду. Складає і остаточно
редагує методично-бібліографічні матеріали. Вивчає досвід роботи
вітчизняних та зарубіжних бібліотек і забезпечує його впровадження
в практику роботи РОУНБ. Організовує та бере участь в науковометодичній та дослідницькій роботі. Бере участь у бібліотечнобібліографічному навчанні читачів, надає методичну та практичну
допомогу бібліотекам області. Відповідає за організацію та ведення
краєзнавчого електронного каталогу.
Наталія Петрівна є членом президії Обласного краєзнавчого товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців.
1999 року нагороджена Почесною грамотою Обласного управління культури за активну роботу в розвитку краєзнавчого руху на
Рівненщині.
83. Новини краєзнавчої літератури: Поточ. бібліогр. покажч.
/Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне, 1973 - .
1987 - 1996. - Склала Н.Тимощук.
Розрахований на вчених і спеціалістів народного господарства,
лекторів, викладачів, культурно-освітніх працівників. Відображає
статті з журналів та газет і неперіодичні видання з питань краєзнавства, що надійшли до бібліотеки протягом певного кварталу.
Матеріал згрупований за розділами, які в комплексі розкривають основні питання краєзнавства. В межах розділів література розміщена за алфавітом. Довідковий апарат складається з іменного, географічного та покажчика заголовків і списку періодичних видань, використаних під час складання покажчика.
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84. Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на ...
рік: Реком. покажч. л-ри / Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне, 1974 - .
1987 - 1989, 1994 - 1998. - Склала Н.Тимощук.
Розрахований на викладачів, студентів, культурно-освітніх
працівників області на допомогу у підготовці та відзначенні ювілейних і пам'ятних дат. Відображає неперіодичні видання, журнальні та
газетні публікації, статті з довідкових видань. Вміщує короткі довідки та рекомендаційні списки літератури до цих дат.
85. Український Гомер XX століття: До 90-річчя від дня народж.
укр. письменника Уласа Самчука: Реком. список л-ри / Рівнен. держ.
обл. б-ка; Склала Н.Тимощук; Ред. Л.Г.Сахнюк. - Рівне, 1994. - 12 с.
Розрахований на викладачів, студентів, учнів, культурноосвітніх працівників.
Містить поширену біографічну довідку про письменника і відображає його твори, що вийшли окремими виданнями, та надруковані
в періодиці (22 назви за 1947 - 1994 рр.), а також літературу про нього
(42 назви за 1979 - 1994 рр.). Матеріал згрупований за розділами:
"Твори Уласа Самчука", "Література про життєвий і творчий шлях
Уласа Самчука", "Вшанування пам'яті Уласа Самчука", "Бібліографічні крихітки Уласа Самчука", в межах яких розташований за алфавітом. Останній розділ відображає твори письменника, зібрані в бібліотеці університету Блумінгтона, штат Індіана США (14 назв за 1932 1985 рр.).
86. Тимощук Н. РОУНБ - центр регіонального краєзнавства //
Головна книгозбірня області: 3б. ст. / Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен.
держ. ін-т культури. - Рівне, 1997. - С.45 - 51.
87. Тимощук Н. Краєзнавці відзначають ювілей [До 10-річчя
створення Рівненського краєзнавчого товариства] // Народ. газета. 1999. - 26 берез.
Див. також № 32
***
Про неї див. № 30
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Іменний покажчик
Артушова І. - 69 (консульт.)
Басараба В. - 19 (перс.)
Баталов В. І. - 23 (перс.)
Бережна Л.Г. - 28 (авт.)
Боровик М. - 67, 72, 78 (консульт.)
Буза Л. - 67 (уклад.)
Бухало Г.В. - 31, 36 (уклад.), 37 (консульт.), 63 (наук. кер.)
Велесик П.Я. - 21 (перс.)
Гайдук В.П. - 1-26 (уклад.), 31, 37, 39 (ред.), 46 (уклад.), 48-62, 6577 (ред.)
Гайдук С.В. - 20 (уклад.)
Демчук (Кучер) П.І. - 31-37 (уклад.), 38 (авт.), 39-41 (уклад.), 42-43 (авт.),
44 (уклад.)
Жигадло Ю.С. - 77 (консульт.)
Жук В.М. - 29 (авт.)
Зінчук М.П. - 75 (перс.)
Ірванець В. - 66 (консульт.)
Кондратюк О.П. - 33 (перс.)
Константиновський Н.З. - 73 (консульт.)
Корольчук М. - 74 (консульт.)
Краєвська К.В. - 45-64 (уклад.)
Красюк П. - 32 (перс.)
Кух 1.0. - 75 (консульт.)
Левкович А.Н. - 22 (перс.)
Лико М.П. - 76 (консульт.)
Максись М. - 14,18-22, 25, 32
Мельник Т.В. - 37 (ред.)
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Панасюк М. - 17 (перс.)
Патолічев С.М. - 12 (перс.)
Пащук І.Г. - 13 (уклад.), 14 (перс.), 15, 17-19, 21-23. 25, 31 (уклад.)
Пилипчук Ю.А. - 35 (уклад.)
Плютинський В.А. - 24 (перс.)
Пшеничний М.І. - 22 (уклад.)
Савчук П.А. - 37 (консульт.)
Сахнюк Л.С. - ЗО (авт.), 85 (ред.)
Сидоренко В..Я. - 36 (уклад.)
Слесаренко Л.С. - 65-79 (уклад.), 80-82 (авт.)
Соколовський М.Б. - 20 (уклад.)
Степанишин Б. - 27 (авт.)
Стучинська Р. - 68 (уклад.)
Тертишна Н. - 2, 5 (уклад.)
Тимощук Н.П. - 31, 37, 83-85 (уклад.), 86-87 (авт.)
Тимчак М..М. - 25 (перс.)
Ходневич П. - 15 (перс.)
Шевчук С.І. - 58, 60 (уклад.), 64 (наук. кер.)
Шморгун Є. - 18 (перс.)
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Предметний покажчик
Автоматизовані системи управління - 11
Бібліотека - 27, 29, ЗО, 42, 43, 48, 56, 80-82, 86
Верховна Рада СРСР – 9
Економіка - 44, 54
Естетика - 2, 45, 55
Журналістика- 14, 19
Історія України - 54, 64
Краєзнавство - 83, 84, 86, 87
Культура
загальні праці - 53
культурно-освітні заклади села - 57
традиції, свята, обряди - 58, 60
Література художня - 10, 14, 18, 19, 21-23, 25, 32
Літературознавство - 14, 18
Мистецтво
загальні праці - 53, 55
мистецтво сценічне - 4, 52
Мораль – З
Музика-5, 18,25
Народознавство – 64
Пісні- 18,25
Планування соціальне - 51
Природа-46,47,61,62
Програмування - 20
Промисловість – 40
Релігія - 49
Рівненщина
діячі колгоспів - 15, 24, 33
економіка і соціальний розвиток - 16
історія
загальні праці - 31, 64
Берестецька битва - 63
період І світової війни - 12
період 1917 - 60-х рр. XX ст. - 7
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період 30-х - 80-х рр. XX ст. - 40, 59
період возз'єднання України 1939 р. - 13
період Великої Вітчизняної війни - 6, 17, 36
період 1-ї пол. 70-х рр. - 34
пам'ятники - 37, 41
Сільське господарство
загальні праці - 35, 40, 70, 79
Герої Соціалістичної Праці - 8, 75
діячі колгоспів Рівненщини - 15, 24, 33
корми-68, 71,74, 77
меліорація - 73
овочівництво - 68
рослинництво - 1, 66, 68, 69, 71, 74, 76
тваринництво - 67, 71, 72, 74, 78
Суспільні науки - 54
Юриспруденція - 26, 50, 54, 65
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Покажчик заголовків творів, описаних під назвою
Акторська майстерність - 52
Арсен Левкович - лауреат обласної комсомольської премії імені Миколи Максися - 22
АСУ - на кожне підприємство - 11
Боротьба з втратами зернових при збиранні та зберіганні - 66
Валерій Баталов - лауреат обласної комсомольської премії імені Миколи Максися - 23
Василь Басараба - лауреат обласної комсомольської премії імені Миколи Максися - 19
Верховна Рада СРСР - найвищий орган народної влади - 9
Вклад трудящих Ровенщини у виконання продовольчої програми - 74
Володимир Антонович Плютинський - двічі Герой Соціалістичної
Праці - 24
В людині все повинно бути прекрасне - 45
В світі прекрасного - 2
В сердцах ровенчан - навечно - 36
Герої Соціалістичної праці - 8
Герой Соціалістичної Праці О.П. Кондратюк - 33
Досвід роботи передових тваринників Ровенщини - кожному господарству - 67
Економічний і соціальний розвиток Ровенщини за роки десятої п'ятирічки - 16
Євген Шморгун - лауреат обласної комсомольської премії імені Миколи Максися - 18
За високі врожаї кукурудзи - 1
За високу віддачу меліоративного гектара Ровенщини - 73
За підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва - 35
Зведений покажчик сільськогосподарської літератури - 79
З досвіду вирощування сільськогосподарських культур господарствами Ровенської області - 68
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