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Від укладача
Ретроспективний бібліографічний покажчик „Літопис головної
книгозбірні Рівненщини”, підготовлений до 70-річчя Рівненської державної
обласної бібліотеки * , містить інформацію про друковані джерела, які
висвітлюють її діяльність з 1940 по 2009 рік.
Мета створення видання: через публікації з журналів, газет, збірників,
інших друкованих видань вичерпно представити широкій громадськості
діяльність бібліотеки з початку її існування, показати вагомі надбання
бібліотеки за період її функціонування.
Джерелами пошуку публікацій про бібліотеку стали каталоги і
картотеки, бібліотечні фонди. De visо переглянуті ретроспективні та
поточні бібліографічні видання, звіти про роботу бібліотеки, архівні
документи тощо.
До покажчика включено збірники, бібліографічні і методичні
матеріали, довідники, статті з газет та журналів.
Бібліографічний опис видань здійснено у відповідності до діючих
стандартів. До більшості описів подаються анотації.
Матеріал розміщений в хронологічній послідовності, а у межах року за алфавітом авторів та назв документа (у разі відсутності автора).
Для полегшення пошуку необхідної інформації до покажчика створений
допоміжний апарат, а саме: іменний покажчик, покажчик назв, список
переглянутих і використаних джерел.
До іменного покажчика включені прізвища авторів та всі імена, які
зустрічаються в описах. Посилання на імена, які згадуються в анотаціях,
взяті в круглі дужки.
До покажчика назв включено назви тих документів, які описані під
заголовком.
До списку переглянутих і використаних джерел увійшли: наукові
збірники, бібліографічні і методичні посібники, журнали, газети. Ті джерела,
які ввійшли до покажчика, мають посилання на позицію, ті, що переглянуті,
- без посилань. Біля назви журналів і газет зазначені роки для кращого
відтворення періодичності опублікованих матеріалів.
Відбір матеріалу завершено 30.09.2009 року.
Видання призначене для дослідників в галузі бібліотекознавства,
працівників бібліотек, науковців, викладачів, студентів вузів, краєзнавців, а
також усіх, хто цікавиться історією бібліотечної справи.

*

В різні періоди бібліотека мала назви: Обласна бібліотека для дорослих, Обласна наукова, Обласна
універсальна наукова, Обласна державна.
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Публікації
1940
1. Постанова Раднаркому УРСР “Про організацію музеїв і бібліотек у
Західних областях України”, 8 травня 1940 р. // Культурне життя в Україні.
Західні землі : Док. й матеріали, 1939-1953. – К., 1995. – Т. 1. – С. 96.
Про організацію по Ровенській області в т.ч. Державної обласної
бібліотеки для дорослих у м. Ровно.
2. Про організацію бібліотек в області : Постанова Бюро Ровенського
обкому КП(б)У, 3 лют. 1940 р. // Радянська Ровенщина. 1939-1959 :
документи й матеріали. – Львів, 1962. – С. 43 - 44.
1946
3. Збільшується книжковий фонд : [Ровен. обл. б-ки] // Червоний
прапор. – 1946. – 16 серп. – С. 4.
4. Книжкова виставка // Червоний прапор. – 1946. – 27 верес. – С. 6.
Про книжкові та ілюстративні виставки, які готує обласна бібліотека до
Жовтневих свят.
5. Олексієнко Т. В обласній бібліотеці / Т. Олексієнко // Червоний
прапор. – 1946. – 27 груд. – С. 2.
Про підготовку Ровенської обласної бібліотеки до виборів у Верховну
Раду УРСР. В бібліотеці організовано довідково-консультативний куток, в
читальному залі для читачів представлена рекомендована література.
Працівники бібліотеки Н.М. Миколаєнко та Т.В. Караманчук дають
консультації та довідки з питань виборів.
1947
6. До дня Сталінської Конференції // Червоний прапор. – 1947. – 3 груд.
– С. 8.
У читальному залі обласної бібліотеки оформлена книжкова виставка
“Великі принципи Сталінської Конституції”.
1948
7. Жуковська М. Конференція читачів / М. Жуковська // Червоний
прапор. – 1948. – 4 квіт. – С. 5.
Про читацьку конференцію по роману Олександра Степанова “ПортАртур”, проведену в обласній бібліотеці
8. Конференція читачів // Червоний прапор. – 1948. – 6 січ. – С. 8.
В читальному залі обласної бібліотеки відбулася читацька конференція
по драматичному твору К. Сімонова “Російське питання”.
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9. Крупа Е. Новини обласної бібліотеки / Е. Крупа // Червоний прапор.
– 1948. – 3 квіт. – С. 8.
Про надходження до відділу абонемента обласної бібліотеки великої
партії цінних та цікавих видань. Серед нових видань – художні твори,
суспільно-політична, технічна, сільськогосподарська, література.
10. Лекції про новинки літератури // Червоний прапор. – 1948. – 4 квіт.
– С. 5.
З метою популяризації кращих творів радянської літератури, а також
широкого залучення трудящих до читання обласна бібліотека виступає з
лекціями про новинки літератури на підприємствах, установах, навчальних
закладах м. Ровно. “Кращі твори науково-популярної та художньої
літератури”, “Оповідання про науку та її творців” – з такими темами
виступила перед учнями торгово-кооперативної школи завідуюча читальним
залом Т.В. Караманчук.
11. Ніколаєнко Н. На допомогу бібліотечним працівникам / Н.
Ніколаєнко // Червоний прапор. – 1948. – 21 квіт. – С. 8.
Про обласний семінар для працівників районних бібліотек,
організований Ровенською обласною бібліотекою.
12. Ровенщина готується до ювілею // Червоний прапор. – 1948. – 20
січ. – С. 8.
В читальному залі Ровенської обласної бібліотеки на честь 30-річчя
Радянської України підготовлена художньо-ілюстративна виставка.
1949
13. Демченко М. Обговорення книги “Це було під Ровно” / М.
Демченко // Червоний прапор. – 1949. – 11 листоп. – С. 3.
В читальному залі обласної бібліотеки відбулося обговорення книги Д.
Медведєва “Це було під Ровно”. З розповіддю про партизанський рух на
Ровенщині виступив колишній партизан загону Героя Радянського Союзу
полковника Медведєва І.М. Дубовський та один з героїв цієї книги Харитонов.
14. Семінар бібліотечних працівників // Червоний прапор. – 1949. – 8
трав. – С. 4.
В обласній бібліотеці проведений п’ятиденний семінар завідуючих
районними бібліотеками. Учасники семінару прослухали лекції про
організацію роботи бібліотек, зокрема з підготовки та відзначення 150-річчя
від дня народження О.С. Пушкіна.
15. Скородумова Т. В читальному залі / Т. Скородумова // Червоний
прапор. – 1949. – 12 квіт. – С. 3.
Автор публікації розповідає про читальний зал обласної бібліотеки,
якій щоденно відвідують близько 100 осіб. Працівники виконують запити
читачів, у разі відсутності в бібліотеці замовляють літературу по МБА з
бібліотек Москви, Ленінграда, Києва.
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1951
16. Кузьменко М. Літературний вечір, присвячений боротьбі за мир /
М. Кузьменко // Червоний прапор. – 1951. – 10 жовт. – С. 2.
Про літературний вечір в читальному залі бібліотеки, на якому була
прочитана доповідь на тему: “Радянська література в боротьбі за мир і
демократію”. Силами читацького активу бібліотеки була організована
художня частина. Звучали вірші М. Ісаковського, Б. Палійчука, О.
Твардовського, М. Алігер та С. Гудзенка.
17. Кулінська Н. Конференція читачів / Н. Кулінська // Червоний
прапор. – 1951. – 16 трав. – С. 3.
У статті завідуючої читальним залом Ровенської обласної бібліотеки
розповідається про читацьку конференцію, присвячену темі боротьби за мир
в творах радянських письменників і поетів. До конференції в читальному залі
оформлена книжкова виставка на тему “Ми стоїмо за мир і відстоюємо
справу миру”.
18. Культурний осередок // Червоний прапор. – 1951. – 21 берез. – С. 4.
Про обласну бібліотеку як про один з найбільших культурних
осередків міста. Наведені статистичні дані: книжковий фонд бібліотеки
нараховує до 200 тис. екземплярів книг, щоденне відвідування складає 400600 читачів.
19. Крупа Є. Участь інтелігенції у масовій роботі бібліотеки / Є. Крупа
// Червоний прапор. – 1951. – 25 берез. – С. 4.
В обласній бібліотеці відбулася читацька конференція по твору В.
Ільєнкова “Большая дорога”, в якій найактивнішу участь взяли вчителі.
1952
20. Антоненко О. Конференція читачів обласної бібліотеки / О.
Антоненко // Червоний прапор. – 1952. – 1 лип. – С. 2.
Про читацьку конференцію на тему “Письменники – лауреати
міжнародної Сталінської премії миру”. Читачі бібліотеки прослухали
доповідь “Прогресивні письменники зарубіжних країн в боротьбі за мир”.
21. Журилова Н. Книги з питань сільського господарства : (короткий
анот. сп. л-ри.) / Н. Журилова // Червоний прапор. – 1951. – 20 трав. – С. 4.
Рекомендуються книги сільськогосподарської тематики, які можна
отримати в обласній бібліотеці.
22. Журилова Н. Книги про боротьбу за мир : (список реком. л-ри) / Н.
Журилова // Червоний прапор. – 1951. – 25 лип. – С. 4.
В обласну бібліотеку надійшли нові книги, присвячені боротьбі
радянського народу за мир.
23. Кулінська Н. Бібліотека – на допомогу пропагандистам / Н.
Кулінська // Червоний прапор. – 1951. – 6 лип. – С. 3.
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Про курси пропагандистів в м. Ровно. На допомогу слухачам курсів в
бібліотеці організовано декілька виставок літератури, зокрема “На допомогу
самоосвіті”, складено до них списки рекомендованої літератури та картотеки
на допомогу вивчаючим історію.
24. Крупа Є. Книги про боротьбу за мир : (короткий бібліогр. огляд) /
Є. Крупа // Червоний прапор. – 1951. – 10 квіт. – С. 3.
Зав. метод. відділом обласної бібліотеки рекомендує літературу з
фонду книгозбірні, що розкриває тему боротьби за мир.
25. Крупа Є. Читацькі конференції – важлива форма пропаганди книги /
Є. Крупа // Червоний прапор. – 1952. – 10 квіт. – С. 2.
У статті зауважено на значенні проведення бібліотеками області
читацьких конференцій з обговоренням цікавих книг. Так в обласній
бібліотеці відбулась читацька конференція по роману Г. Ніколаєвої “Жнива”.
Кращі художні твори радянської літератури були темами ще восьми
читацьких конференцій, проведених в минулому році обласною бібліотекою.
1953
26. Бондарчук О. Широко пропагувати сільськогосподарську
літературу / О. Бондарчук // Червоний прапор. – 1953. – 8 груд.
Рекомендації обласної бібліотеки з пропаганди книгозбірнями видань
про досвід майстрів землеробства і тваринництва
27. В обласній бібліотеці : [про роботу б-ки по поліпшенню
обслуговування читачів, які вивчають м.-л. теорію] // Червоний прапор. –
1953. – 23 трав.
28. До знаменної дати : [підготовка обл. б-ки до знаменної дати – 300річчя возз’єднання України з Росією] // Червоний прапор. – 1953. – 28 жовт.
29. Назустріч славному 300-річчю : [про широку підготовчу роботу
обл. і район. б-к обл. до 300-річчя возз’єднання України з Росією] // Червоний
прапор. – 1953. – 20 жовт.
30. Колобов В. Використання художньої літератури при вивченні
історії КПРС : [про картотеку обл. б-ки “На допомогу вивчаючим історію
КПРС” / В. Колобов // Червоний прапор. – 1953. – 1 листоп.
31. Широко пропагувати сільськогосподарську літературу // Червоний
прапор. – 1953. – 8 груд.
1954
32. Бондарчук О. Читацькі конференції на сільськогосподарські теми /
О. Бондарчук // Червоний прапор. – 1954. – 31 лип. – С. 3.
Про
розроблену
Ровенською
обласною
бібліотекою
для
книгозбірень області тематику проведення конференції “За рішуче
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підвищення врожайності цукрових буряків у 1954 році” по книзі Т.Ф. Бойка
“Перші успіхи молодих буряководів”.
33. Олекса М. В обласній бібліотеці / М. Олекса // Червоний прапор. –
1954. – 3 січ. – С. 2.
Про читацьку конференцію “Віковічна дружба російського та
українського народів”, присвячена 300-річчю возз’єднання України з Росією.
34. У міжобласному абонементі // Червоний прапор. – 1954. – 28 верес.
– С. 3.
Розповідь про міжбібліотечний абонемент обласної бібліотеки, який
замовляє та отримує у тимчасове користування книги для читачів з різних
бібліотек України та Росії.
1956
35. Мермер В. Поліпшити керівництво сільськими бібліотеками / В.
Мермер // Червоний прапор. – 1956. – 11 квіт.
У статті старшого інспектора бібліотек Ровенського обласного
управління культури В. Мермера зазначена роль обласної бібліотеки у
покращенні комплектування книжкових фондів сільських бібліотек області.
1957
36. Маловицький А. Семінар бібліотекарів : [до 40-річчя Великої
Жовтневої соціалістичної революції] / А. Маловицький // Червоний прапор. –
1957. – 16 серп. – С. 3.
На семінарі виступили працівники бібліотеки Бондарчук О., Безюк З.,
Соколовська В., Харитонов Б. Йшлося про досвід роботи з організації
книжкових виставок, добору і відображенню місцевих матеріалів, складанню
списків рекомендованої літератури до цієї дати.
37. Мермер В. Краще обслуговувати населення книгою / В. Мермер //
Червоний прапор. – 1957. – 22 листоп. – С. 3.
Автор пише про покликання обласної бібліотеки бути справжнім
методичним центром бібліотечної роботи: допомагати працівникам сільських
бібліотек підвищувати знання, вчити їх вести пропаганду літератури
38. Сердюк Н. Література до 40-річчя Великого Жовтня / Н. Сердюк //
Червоний прапор. – 1957. – 9 лип. – С. 2.
Анотований список літератури, яка надійшла в бібліотеку.
39. Сердюк Н. Нові книги / Н. Сердюк // Червоний прапор. – 1957. – 7
черв. – С. 3.
Бібліограф обласної бібліотеки Н. Сердюк інформує про надходження
нових книг суспільно-політичної тематики до бібліотеки.
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40. Хозрошина Ж. Літературний вечір : [присвяч. обговоренню альм.
“Літературна Ровенщина”] / Ж. Хозрошина // Червоний прапор. – 1957. – 30
листоп. – С. 3.
В своїх виступах гості вечора Безюк, Біленко, Віннікова, Нечаєнко,
Михальчук, Сиволап, Якимчук та ін. підкреслювали, що поява альманаху є
відрадним явищем в культурному житті області. Під час обговорення
альманаху читачами були зроблені деякі критичні зауваження щодо якості
творів та художнього оформлення видання.
1958
41. Онопрієнко С. Коли забувають про головне : [аналіз метод.
допомоги Ровен. обл. б-ки б-кам області] / С. Онопрієнко // Соц. культура. –
1958. - № 10. – С. 31 - 32.
1959
42. Клименко Г. Книжкова виставка до 8 Березня / Г. Клименко //
Червоний прапор. – 1959. – 8 берез. – С. 2.
В Ровенській обласній бібліотеці організована книжкова виставка
“Жінки – велика сила соціалістичного суспільства”, присвячена
Міжнародному жіночому дню 8 Березня. Література представлена у двох
розділах: “Роль радянської жінки в побудові комунізму” та “Радянська жінка
в художній літературі”.
43. Клімова О. Обласний семінар бібліотечних працівників / О. Клімова
// Червоний прапор. – 1959. – 18 листоп. – С. 2.
Стаття зав. методичним кабінетом обласної бібліотеки інформує про
п’ятиденний семінар бібліотечних працівників, на якому обговорювалось
питання пропаганди бібліотеками області матеріалів ХХІ з’їзду КПРС,
суспільно-політичної, науково-природничої та сільськогосподарської
літератури та підсумків історичного візиту М.С. Хрущова в США.
44. Кучерук В. Бібліотеки Ровно до чеховських днів : [до 100-річчя від
дня народж. рос. письм. А.П. Чехова] / В. Кучерук // Червоний прапор. –
1959. – 19 груд. – С. 4.
Про підготовку до знаменної дати колективу обласної бібліотеки.
45. Мермер В. Нести в маси книги – джерело знань / В. Мермер //
Червоний прапор. – 1959. – 27 лист. – С. 3.
Про обговорення бібліотечними працівниками статті в газеті “Правда”
“Богатства библиотек – народу!”, в якій підняті важливі питання щодо
поліпшення роботи бібліотек. Автор статті закликає бібліотечних
працівників піднести свою роботу на рівень нових вимог.
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1960
46. Мермер В. Багатство бібліотек трудящим / В. Мермер // Червоний
прапор. – 1960. – 6 верес. – С. 3.
Про роль бібліотек області та обласної бібліотеки у комуністичному
вихованні, піднесенні культурного рівня радянських людей.
1961
47. Боярченко П. Читач одержує потрібну книгу / П. Боярченко //
Червоний прапор. – 1961. – 29 серп. – С. 4.
Про міжбібліотечний, міжобласний та заочні абонементи при обласній
бібліотеці, послугами яких користуються сотні читачів.
1962
48. Кенсицький А. Читацька конференція / А. Кенсицький // Червоний
прапор. – 1962. – 6 жовт. – С. 4.
В бібліотеці відбулася читацька конференція по повісті Г. Матвєєва
“Новий директор”, яка присвячена життю сучасної школи. В обговоренні
книги брали участь вчителі шкіл м. Ровно.
49. Обласна нарада з питань ідеологічної роботи : [в світлі рішень ХХІІ
з’їзду КПРС] // Червоний прапор. – 1962. – 6 берез. – С. 6.
В обговоренні доповіді брав участь завідуючий обласною бібліотекою
О. Польохін.
50. Тертишна Н. Нові книги / Н. Тертишна // Червоний прапор. – 1962.
– 7 серп. – С. 4.
Анотований список художніх книг, що надійшли в бібліотеку.
1963
51. Бабюк В. До шевченківських днів / В. Бабюк // Червоний прапор. –
1963. – 3 жовт. – С. 4.
Автор розповідає, як до 150-річчя від дня народження великого
українського поета, революціонера-демократа Тараса Шевченка, обласна
бібліотека пропагує його твори, літературу про життя і творчість Кобзаря.
Оформлені книжкові виставки “Великий Кобзар” та “Шевченко – художник”.
В читальному залі, в установах і на підприємствах міста бібліотека провела
літературний вечір на тему “Доля жінки-кріпачки в творчості Т.Г.
Шевченка”, на якому виступила зав. читальним залом Людмила Мячина.
Студенти педінституту прочитали вірші поета.
52. Бабюк В. Книжкова виставка про хімію / В. Бабюк // Червоний
прапор. – 1963. – 28 груд. – С. 4.
Про оформлення в бібліотеці великої книжково-ілюстративної
виставки на тему “Великій хімії – широку дорогу”, на якій література
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представлена у трьох розділах: “Розвиток хімічної промисловості –
всенародна справа”, “Хімія – могутній засіб розвитку сільськогосподарського
виробництва” та “Дари хімії – народу”.
53. Бабюк В. Хроніка культурного життя / В. Бабюк // Червоний
прапор. – 1963. – 4 черв. – С. 4.
У читальному залі експонуються три книжкові виставки: “Політика
партії в галузі літератури і мистецтва”, “Основні проблеми радянської
літератури на сучасному етапі” та “Література і мистецтво на службі
народу”.
54. Григорович М. Хроніка культурного і шкільного життя / М.
Григорович // Червоний прапор. – 1963. – 4 жовт. – С. 4.
В обласній бібліотеці проведено читацьку конференцію по книзі О.
Феофанова “Счастье в кредит”. З розповідями про життя в капіталістичному
світі виступили запрошені, яким довелося довгий час жити в Канаді.
1964
55. Бабюк В. Розмову веде читач / В. Бабюк // Червоний прапор. – 1964.
– 25 жовт.
Короткий огляд проведення в області Всесоюзної читацької
конференції “Молодий герой радянської літератури”, зокрема в обласній
бібліотеці.
56. Славний ювілей : [Ровен. держ. б-ці – 25 р.] // Червоний прапор. –
1964. – 5 лют.
У статті йдеться про урочистий вечір, присвяченій 25-річчю обласної
бібліотеки та обласного краєзнавчого музею.
1965
57. Бабюк В.П. Пути к сердцам читателей / В.П. Бабюк // Библиотекарь.
– 1965. - № 8. – С. 18 - 20.
Про надання Ровенською обласною бібліотекою методичної допомоги
сільським бібліотекам по атеїстичному вихованню читачів.
1966
58. Бабюк В. Бібліотечну книгу – в кожний дім / В. Бабюк // Червоний
прапор. – 1966. – 28 верес. – С. 3.
Про Всесоюзний громадський огляд бібліотек, присвячений 50-річчю
Радянської влади, та про участь в ньому книгозбірень області. Мета огляду –
сприяти бібліотекам у подальшому покращенню обслуговування населення
книгою.
59. Бабюк В. Жовтневі читання / В. Бабюк // Червоний прапор. – 1966. –
2 лист. – С. 2.
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Працівники обласної бібліотеки організували на підприємствах, в
установах і організаціях обласного центру жовтневі читання, присвячені 50річчю Радянської влади. З бесідами, оглядами літератури, читаннями уривків
з художніх творів виступили працівники бібліотеки Л.Я. Мячина, Є.Т.
Несененко та О.К. Ставицька.
1967
60. Бабюк В. Що читає молодь? : за матеріалами соц. досліджень чит.
інтересів сіл. молоді / В. Бабюк // Червоний прапор. – 1967. – 13 черв.
Стаття методиста обласної бібліотеки Віктора Павловича Бабюка
присвячена проведенню соціологічних досліджень методичним відділом
обласної бібліотеки.
61. Присвячені ювілею Радянської України // Червоний прапор. – 1967.
– 3 груд. – С. 3.
Повідомлення про те, що в Ровенську обласну бібліотеку надійшла
більшість з випущених видавництвами республіки суспільно-політичних
видань і художніх творів, присвячених 50-річчю встановлення Радянської
влади на Україні.
1968
62. Корсун В. Бібліотека – колектор – видавництво : [стаття гол. б-ря
Ровен. обл. б-ки] / В. Корсун // Соц. культура. – 1968. - № 5. – С. 34 - 35.
1969
63. Бабюк В. Книгозабезпеченість села : [про стан кн. фондів і
придбання л-ри за рахунок культфондів колгоспів] / В. Бабюк, П. Кириленко
// Червоний прапор. – 1969. – 30 лип. – С. 3.
Про допомогу обласної бібліотеки в комплектуванні фонду сільських
бібліотек літературою сільскогосподарської тематики.
64. Мячина Л.Я. Безсмертний Ленін : [матеріали до оглядів творів
вождя та л-ри про нього] / Л. Мячина // Нові книги УРСР. – 1969. - № 15.
65. Огляди літератури до знаменних дат : [на таку тему підготовлено
консультацію] // Нові книги УРСР. – 1969. - № 1.
66. Перебийніс Є. Семінар бібліотечних працівників / Є. Перебийніс //
Червоний прапор. – 1969. – 12 жовт. – С. 3.
Про обласний семінар-практикум у Зарічненській районній бібліотеці,
в якому брали участь методисти Ровенської обласної бібліотеки. Семінар був
спрямований на підвищення кваліфікації бібліотечних працівників,
поліпшення методичного керівництва сільськими бібліотеками.
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1970
67. Бабюк В. Бібліотеки і атеїстичне виховання / В. Бабюк // Червоний
прапор. – 1970. – 12 верес. – С. 3.
Про роль обласної бібліотеки та бібліотек області в атеїстичному
вихованні та комплектуванні фондів науково-природничою літературою.
68. Бабюк В. Біля вогнища, на привалі ... / В. Бабюк // Червоний прапор.
– 1970. – 5 черв. – С. 4.
В обласній науковій бібліотеці відбулася зустріч з братом людини із
легенди - розвідника Миколи Кузнєцова - Віктором та помічником
розвідника Валентиною Довгер під час обговорення книги Дмитра
Медведєва “Сильні духом” про партизанський рух на Рівненщині.
69. Бабюк В. Могутній засіб : атеїстична робота б-к / В. Бабюк // Зміна.
– 1970. – 16 лип. – С. 3.
Про участь обласної наукової бібліотеки у підготовці та проведенні
обласної наради-семінару бібліотечних працівників області з питань
поліпшення роботи бібліотек по атеїстичному вихованню.
70. Бабюк В. Читаюча Ровенщина / В. Бабюк // Червоний прапор. –
1970. – 4 верес.
Про Всесоюзний огляд бібліотек області та обласної бібліотеки до 100річчя від дня народження В.І. Леніна. Про поліпшення пропаганди
виробничої, особливо сільськогосподарської літератури.
71. Гречковський А. В.І. Ленін і Україна / А. Гречковський // Зміна. –
1970. – 7 лют. – С. 2.
Про обласну читацьку конференцію в Ровно, де учасники прослухали
доповідь директора обласної бібліотеки О.С. Польохіна “Про підсумки
проведення республіканської читацької конференції “В.І. Ленін і Україна” в
бібліотеках Ровенщини.
1971
72. Бабюк В. Бібліотека й економічна освіта трудящих / В. Бабюк //
Червоний прапор. – 1971. – 24 листоп. – С. 3.
Автор відмітив значення книги та роль бібліотеки у підвищенні
економічних знань та навів конкретні приклади з інформаційної роботи,
заходів, книжкових виставок, виставок-переглядів, т. ін., які організовуються
у структурних підрозділах бібліотеки.
73. Бабюк В.П. До розуму і серця кожного : [з досвіду пропаганди
рішень ХХІV з’їзду КПРС в б-ках обл.] / В. Бабюк // Червоний прапор. –
1971. – 10 серп. – С. 2.
Про участь читачів обласної бібліотеки у науково-теоретичній
читацькій конференції “Рішення ХХІV з’їзду КПРС - програма будівництва
комунізму в нашій країні”. Завдання конференції – спрямувати бібліотеки на
вдосконалення форм і методів керівництва читанням та пропаганди книги.
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74. Гавриленко Б. Друг, помічник, порадник / Б. Гавриленко //
Червоний прапор. – 1971. – 9 лип. – С. 4.
Роль МБА обласної бібліотеки на чолі зі старшим бібліотекарем
Л.Гречковською в обслуговуванні сільських та районних бібліотек.
1972
75. Бабюк В. В союзі незламнім / В. Бабюк // Червоний прапор. – 1972.
– 19 квіт. – С. 4.
Про підготовку до Республіканської читацької конференції “Україна
Радянська в союзі незламнім цвіте” та надання методистами обласної
бібліотеки допомоги сільським бібліотекам в організації вечорів книги, усних
журналів, літературних читань на теми республіканських конференцій.
76. Бабюк В. Міжнародний рік книги : (з досвіду участі б-к Ровенщини
у Міжнар. році книги) / В. Бабюк // Червоний прапор. – 1972. – 1 берез. – С. 4.
Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла пропозицію СРСР і
оголосила 1972 рік Міжнародним роком книги, навиків читання і бібліотек.
Обласна бібліотека брала участь у Всесоюзному фестивалі молодіжної книги
“В єдиній сім’ї братніх народів” та республіканській читацькій конференції
“Україна Радянська в союзі незламнім цвіте”.
77. Гречковська Л.М. До послуг читачів МБА : [про роботу міжбібл.
абонемента Ровен. обл. наук. б-ки] / Л.М. Гречковська // Зміна. – 1972. – 20
квіт.
78. Манаєнков В. Проспект Миру, 16 ... / В. Манаєнков // Червоний
прапор. – 1972. – 14 черв. – С. 3.
Розповідь про новий читальний зал обласної бібліотеки, якому в серпні
виповниться 2 роки. За цей час його відвідало понад 37 тис. читачів, було
видано майже 160 тис. примірників. Автор згадав і працівників: завідуючу
залом - Людмилу Яківну Мячину та бібліотекарів Є.Т. Несененко, М.
Крижовець, Р.П. Мельник, Н.О. Нікітіну.
1973
79. Бабюк В. Славлять священне братерство / В. Бабюк // Зміна. – 1973.
– 15 берез.
Про роботу бібліотек області та обласної наукової бібліотеки у
підготовці до відзначення 50-річчя утворення СРСР та Всесоюзного
фестивалю радянської молоді.
80. Бабюк В. У бібліотеках області / В. Бабюк // Червоний прапор. –
1973. – 5 січ.
Про фестиваль книги в Ровенській обласній бібліотеці, який розпочався
читацькою конференцією “Книга в житті радянської людини”.
Відбувся також вечір “Комсомол і книга”. До уваги відвідувачів був
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представлений бібліографічний огляд літератури “Твори письменників –
лауреатів премії Ленінського комсомолу та ім. М. Островського”.
81 .Бабюк В. “Чуття єдиної родини” / В. Бабюк // Червоний прапор. –
1973. – 17 жовт. – С. 4.
Так називалася республіканська молодіжна читацька конференція, яка
проходила з травня по грудень 1973 р. Центральне місце в заходах
конференції посіла обласна бібліотека.
82. Павленко В. 70-річчю ІІ з’їзду РСДРП присвячується / В. Павленко
// Червоний прапор. – 1973. – 5 черв. – С. 2.
Стаття про Ровенську обласну бібліотеку, яка проводить велику роботу
по пропаганді літератури до дати. В читальному залі та абонементі
оформлено цикли книжково-ілюстративних виставок. В установах і на
підприємствах обласного центру працівники бібліотеки проводять відкриті
перегляди літератури. Методичний відділ допомагає бібліотекам у підготовці
до дати.
1974
83. Бабюк В. З іменем Леніна / В. Бабюк // Червоний прапор. – 1974. –
12 лип.
Про участь обласної бібліотеки у Всесоюзній молодіжній читацькій
конференції “Ми справі Леніна і партії вірні”. До 50-річчя присвоєння
комсомолу ім. В.І. Леніна.
84. Бабюк В.П. На героїчних традиціях / В. Бабюк // Зміна. – 1974. – 7
груд.
Про роботу обласної бібліотеки та бібліотек області по пропаганді книг
про Велику Вітчизняну війну та про наш край партизанської слави.
85. Дем’янчук Г. Книга - вихователь і помічник : з обл. ради бібл.
активу / Г. Дем’янчук // Червоний прапор. – 1974. – 25 жовт.
Інформація про нараду бібліотечного активу області у м. Ровно, на якій
обговорювалось питання подальшого поліпшення роботи з книгою в світлі
постанови ЦК КПРС “Про підвищення ролі бібліотек у комуністичному
вихованні трудящих і науково-технічному прогресі”. На проблемах
здійснення в області централізації бібліотечної мережі наголосив у виступі
в.о. директора обласної бібліотеки В.П. Бабюк.
86. Звернення учасників обласної наради бібліотечного активу до всіх
бібліотечних працівників і бібліотечної громадськості Ровенщини // Зміна. –
1974. – 26 жовт.
Серед учасників наради - працівники обласної наукової бібліотеки. В
обговоренні доповіді “Про стан і заходи щодо поліпшення роботи бібліотек у
світлі Постанови ЦК КПРС “Про підвищення ролі бібліотек у
комуністичному вихованні трудящих і НТП”, брав участь в.о. директора
обласної наукової бібліотеки Віктор Павлович Бабюк.
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87. Павленко В. Іноземний відділ : [у Ровен. обл. б-ці відкрито відділ лри на інозем. мовах] / В. Павленко // Червоний прапор. – 1974. – 19 листоп. –
С. 4.
Автор розповідає про відкриття нового структурного підрозділу
обласної бібліотеки – відділу іноземної літератури, у фондах якого
представлена художня, навчальна і виробнича література англійською,
німецькою, французькою, іспанською, польською болгарською і іншими
мовами. Планами роботи відділу передбачено створення гуртків з вивчення
іноземних мов, організацію книгообміну з великими бібліотеками Берліна,
Варшави, Софії, Праги.
88. Павленко В. Їх подвиг живий / В. Павленко // Червоний прапор. –
1974. – 26 січ. – С. 4.
Про цикл заходів до 30-річчя визволення Ровенщини від німецькофашистських загарбників, який Ровенська обласна бібліотека започаткувала
читацькою конференцією по книзі Л.Є. Кизі “Вирушали в похід партизани”
та “Сидір Ковпак”. В обговоренні брали участь і виступали зі спогадами
автор книги та колишні партизани І. Конча, В. Смогаль та ін.
89. Чекалін П.І. Впровадження єдиної загальнодержавної системи
міжбібліотечного абонемента в практику бібліотек Української РСР / П.
Чекалін // Бібліотекознавство та бібліографія : республік. міжвід. темат. зб. –
Х., 1974. – С. 41.
Про єдину державну систему міжбібліотечного абонемента. Згадується
також відділ МБА Ровенської обласної бібліотеки, у якому кількість
абонентів у 1970 році порівняно з 1968 роком зросла більше ніж на 100
бібліотек, збільшилась також видача книг через МБА.
1975
90. Каліновський А. Ширити досвід майстрів буряківництва.
Розпочинається обласна радіочитацька конференція / А. Каліновський //
Червоний прапор. – 1975. – 11 лют.
Про участь обласної бібліотеки в радіочитацькій конференції, яка стала
хорошою школою передового досвіду для буряководів області.
91. Курган М. У бібліотеку прийшов учитель : [про роботу б-к обл. по
інформ.-бібліогр. обслуговуванню учителів] / М. Курган, В. Бабюк //
Червоний прапор. – 1975. – 17 верес.
92. Лозовий В. Партія веде : [про участь б-к обл. в респ. чит. конф.
“Партія веде”, присвяченій ХХV з’їзду КПРС] / В. Лозовий // Культура і
життя. – 1975. – 24 серп.
93. Павленко В. Партія веде / В. Павленко // Червоний прапор. – 1975. –
17 серп. – С. 2.
Про участь обласної бібліотеки в республіканській читацькій
конференції “Партія веде”, яка проводилася з квітня 1975 по травень 1976
року.
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94. Павленко В. Різними формами : [про роботу Ровен. б-ки до 30-річчя
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні] / В. Павленко //
Червоний прапор. – 1975. – 16 квіт.
Про цикл заходів та книжкових виставок до 30-ої річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні. Зазначені форми роботи, подано назви заходів та
книжкових виставок. Окремо згадується про завідуючу читальним залом Л.
Мячину та бібліотекаря С. Юрцунь, які виступили з бібліографічними
оглядами книги “Сторінки безсмертної слави” та “Їх на подвиги кликав
комсомольський квиток”.
95. Слободанюк О. З чого починається Батьківщина : (з досвіду роботи
культ.-освіт. установ обл. по патріот. та інтерн. вихованню трудящих) / О.
Слободанюк // Культура і життя. – 1975. – 9 лют.
1976
96. Бабюк В. Обрії централізації / В. Бабюк, А. Гречковський //
Червоний прапор. – 1976. – 5 листоп. – С. 4.
Про об'єднання бібліотек Рівненщини та здійснення Ровенською
обласною бібліотекою методичного керівництва в період централізації.
97. Гмитрук Г. Міжбібліотечний абонемент – спеціалістам : [у
Ровенській обласній науковій бібліотеці] / Г. Гмитрук // Червоний прапор. –
1976. – 17 верес.
98. Дем’янчук Г. Душевність / Г. Дем’янчук // Червоний прапор. – 1976.
– 19 жовт.
Про завідуючу читальним залом Ровенської обласної бібліотеки Л.Я.
Мячину.
99. Іжик Г. Книга шукає читача / Г. Іжик // Червоний прапор. - 1976. - 6
лют. – С. 4.
Автор статті висвітлює початковий етап створення бібліотечної мережі,
зокрема першу базу виробничої студентської практики з питань централізації
мережі державних бібліотек, якою було обрано Костопільський район. Разом
з обласною науковою бібліотекою визначено обсяг роботи, пропозиції про
спільне проведення початку підготовчого етапу централізації.
100. Павленко В. Будується палац книги / В. Павленко // Червоний
прапор. – 1976. – 18 лип. – С. 4.
Про нове приміщення обласної наукової бібліотеки на 500 тис.
томів. Передбачається на 1-ому поверсі розмістити двохярусне
книгосховище і бюро обслуговування читачів. На 2-ому - абонемент,
відділ мистецтва з кабінетом звукозапису, на 3-ому поверсі – зал
каталогів, довідково-бібліографічного відділу і читальний зал нових
надходжень, відділ технічної літератури і обслуговування працівників
сільського господарства та сектор краєзнавчої літератури. 4-й поверх –
читальні зали. Пропонується нове вирішення питання організації
читалень у літній період: використання для цього великих балконів. В
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бібліотеці діятиме пасажирський ліфт. Книги подаватимуться по вантажному
ліфту і підвісному транспорту.
101. Про видавничу діяльність обласних бібліотек у 1976 році :
(Довідка). – К., 1977. – 82 с.
На сторінках довідки міститься інформація в т. ч. про видання
Ровенської обласної бібліотеки: - покажчик рекомендованої літератури
“Якість – справа кожного” (склала К. Краєвська) - стор. 12; ряд покажчиків
літератури: “Розвиток населення СРСР” (склала Н.О. Нікітіна), “Учитель –
твоя професія” (склала Л. Філашкіна), “Організація навчально-виховного
процесу в умовах кабінетної системи” склала Н.О. Нікітіна); “Інформаційна
робота бібліотеки” (склала К. Краєвська) - стор. 16-17. Відмічено хороший
рівень цих фахових робіт.
Стор. 19-20 - “Методичні рекомендації по пропаганді літератури про
охорону природи” (склав М. Побережник). Стор. 36 - методичні поради
бібліотекам у проведенні радіочитацької конференції “Виробництво
продуктів тваринництва – на промислову основу” (склала Р. Казакова).
Стор. 40 - ряд методичних рекомендацій, які спрямовують діяльність
бібліотеки у світлі рішень ХХV з’їзду КПРС, основних напрямків розвитку
народного господарства СРСР на 1976-1980 рр.
Стор. 53 - щоквартальне видання “Нові книги з питань літератури і
мистецтва”.
На стор. 82 про видання статистичних матеріалів, що містять основні
показники діяльності бібліотек області. Заслуговують на увагу “Дані про
бібліотеки відмінної роботи”, “ДІФи на допомогу сільськогосподарському
виробництву”, видання Ровенської обласної бібліотеки.
1977
102. Бабич В.С. Некоторые итоги развития библиографии в Украинской
ССР / В.С. Бабич, А.С. Клименко // Советская библиография. – 1977. - № 4. –
С. 30 - 45.
Про бібліографічні покажчики літератури, які видала обласна наукова
бібліотека за 1971-1975 рр.
103. Бабюк В. На порозі передового досвіду / В. Бабюк // Червоний
прапор. – 1977. – 20 серп. – С. 4.
З метою надання допомоги працівникам сільського господарства у
вивченні досягнень науки і передового досвіду та їх впровадження у
практику обласного управління сільського господарства обласна наукова
бібліотека, Ровенський ЦНТІ, обласний комітет по телебаченню та
радіомовленню провели у квітні-серпні цього року читацьку конференцію
“За підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва”.
104. Бабюк В. Слово – книзі : йде республ. чит. конф. до 60-річчя
Великого Жовтня / В.Бабюк // Червоний прапор. – 1977. – 12 берез. – С. 4.
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В.о. директора обласної наукової бібліотеки В.П. Бабюк, будучи
заступником голови обласного оргкомітету по проведенню республіканської
читацької конференції, розповідає про хід конференції в області. При
активній допомозі первинних організацій товариства “Знання” обласна
наукова бібліотека організувала проведення жовтневих читань для робітників
льонокомбінату. В їх програмі – лекції, бібліографічні огляди, відкриті
перегляди літератури про основні етапи історії нашої Батьківщини.
105. Манаєнков В. Біля розкритої книги ... // Червоний прапор. – 1977. –
25 лют.
Бесіда із завідуючою читальним залом обласної бібліотеки Л.
Мячиною, яка розповіла про роботу відділу, де лише за минулий рік було
обслужено більше 4 тис. читачів, яким видано 118 тис. видань. Працівники
читального залу, зокрема старші бібліотекарі Є. Несененко та В. Гетнер
протягом року активно впроваджували нові форми роботи у різноманітних
масових заходах.
1978
106. Бабюк В. Осяяний шлях : [про роботу б-к обл. назустріч 75-річчю
ІІ з’їзду РСДП і 60-річчя І з’їзду Компартії України] / В. Бабюк // Червоний
прапор. – 1978. – 20 черв.
В статті відмічено, що працівники обласної бібліотеки до ювілейних
дат підготували цикл бібліографічних оглядів літератури.
107. Гмитрук Г. “Спасибі тобі, МБА” : [про роботу відділу
міжбібліотечного абонемента Ровен. обл. наук. б-ки] / Г. Гмитрук // Червоний
прапор. – 1978. – 4 жовт.
108. Гутовський П. Поширюючи передовий досвід / П. Гутовський //
Червоний прапор. – 1978. – 3 жовт. – С. 4.
У статті завідуючого відділом обслуговування працівників сільського
господарства обласної бібліотеки йдеться про участь обласної наукової
бібліотеки в обласній радіочитацькій конференції “Досягнення науки і
передового досвіду – у кожне господарство”.
109. Іжик Г.П. Бібліотечне будівництво на Ровенщині за роки
Радянської влади/ Г.П. Іжик // Книга і бібліотека на службі науки. – К., 1978.
– С. 36 – 37.
Є відомості про Ровенську ОУНБ.
110. Краєвська К. Щоб читач орієнтувався / К. Краєвська // Червоний
прапор. – 1978. – 18 лип.
Про роботу сектору інформації з питань культури і мистецтва при
Ровенській обласній науковій бібліотеці.
111. Поздоровляємо! : про нагородження Почесною Грамотою М-ва
культури УРСР і Респ. комітету профспілки працівників к-ри. Серед них:
К.М. Гаврилова – зав. відділом зберігання літератури Ровен. обл. б-ки для
дорослих // Культура і життя. – 1978. – 19 лют.
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1979
112. Альохін Д.С. Координація і кооперування діяльності бібліотек
УРСР у галузі краєзнавчої бібліографії / Д. Альохін // Бібліотекознавство і
бібліографія : республік. міжвід. наук.-метод. зб. – Х., 1979. – Вип. 19. – С.
55.
В статті є відомості про певний досвід кооперування видавничої
діяльності бібліотек УРСР у галузі краєзнавчої бібліографії. Так Ровенська
обласна бібліотека спільно з обласним товариством охорони пам'ятників
історії і культури видала короткий рекомендаційний покажчик літератури
„Природа і природні багатства Ровенщини”.
113. Жилінська І. Краєзнавчі читання / І. Жилінська // Червоний
прапор. – 1979. – 13 лист. – С. 4.
Обласна наукова бібліотека спільно з обласним краєзнавчим музеєм та
обласним відділенням Товариства любителів книги УРСР проводить
краєзнавчі читання, мета яких охопити всі етапи боротьби трудящих
Ровенщини за соціальні і національні визволення; за возз’єднання з
Українською РСР. В читальному залі старший бібліотекар Є. Несененко
виступила з бібліографічним оглядом літератури, який включив книги до 35річчя визволення Ровенщини від німецько-фашистських загарбників. На
краєзнавчі читання був запрошений ветеран війни, полковник запасу М.М.
Боженко, який визволяв наше місто.
114. Павленко В. Мовою літератури / В. Павленко // Червоний прапор.
– 1979. – 23 січ. – С. 3.
До ювілею 325-річчя возз’єднання України з Росією обласна наукова
бібліотека у співдружності з обласною організацією товариства “Знання”,
відділенням товариства книголюбів, книгарнями проводять в ці дні декаду
пропаганди літератури під девізом “Україна і Росія поріднились назавжди”. В
програмі – літературні вечори, виставки, перегляди та бібліографічні огляди,
присвячені ювілею.
115. Чекалін П.І. Єдина система МБА в Українській РСР / П. Чекалін //
Бібліотекознавство і бібліографія : республік. міжвід. наук.-метод. зб. – Х.,
1979. – Вип. 19. – С. 34 – 35.
Містяться відомості про зведену картотеку вітчизняних та іноземних
періодичних видань, наявних в бібліотечних закладах обласного центру.
1980
116. Бабюк В. Його безсмертне ім’я поміж нами : [про пропаганду
ленінської теоретичної спадщини в Ровен. обл. наук. б-ці] / В. Бабюк //
Червоний прапор. – 1980. – 4 січ.
117. Павленко В. Вивчаючи матеріали Пленуму : [про пропаганду
документів листоп. (1979 р.) Пленуму ЦК КПРС в Ровен. обл. б-ці] / В.
Павленко // Червоний прапор. – 1980. – 16 січ.
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В статті зазначено, що працівники науково-методичного та
бібліографічного відділів підготували на допомогу бібліотекам області
методичні поради та рекомендаційні списки літератури.
118. Павленко В. Скарбниця знань / В. Павленко // Червоний прапор. –
1980. – 10 лют. – С. 3.
Автор наводить дані про діяльність Ровенської обласної наукової
бібліотеки за 40 років. У фондах найбільшої книгозбірні області понад 400
тис. томів з різних галузей знань, 18 тис. читачів користується послугами
бібліотеки. Це наукові працівники, фахівці народного господарства і
культури, раціоналізатори, винахідники, студентська молодь. Організовано
спеціальні відділи – технічної і сільськогосподарської літератури, мистецтва і
книг на іноземних мовах, абонемент і загальний читальний зал. Тисячі книг
надсилаються читачам міст і сіл області через відділ МБА, який підтримує
зв’язки із 63 найбільшими бібліотеками країни..
119. Пащук І. Надійний компас / І. Пащук // Червоний прапор. – 1980. –
25 берез. – С. 3.
Про бібліографічний відділ обласної бібліотеки, якім майже 25 років
керує справжній ентузіаст бібліографічної роботи в області Віталій
Пилипович Гайдук. У відділі працюють кваліфіковані спеціалісти – К.В.
Краєвська, В.М. Княгницька, Р.Д. Стучинська, Л.Г. Грига, Л.І. Бучинська,
Л.М. Стадницька, А.Г. Максимова. Бібліографи випускають поточний
покажчик “Новини краєзнавчої літератури”, щорічники “Література про
Ровенську область”, тематичні покажчики “Нові книги з питань культури і
мистецтва”, “Новини технічної літератури”, “Новини сільськогосподарської
літератури” тощо. Кожного року готується до випуску 10-12 назв
рекомендованих бібліографічних посібників. Організовано дві школи
передового досвіду з питань краєзнавчої та інформаційно-бібліографічної
роботи на базі Дубнівської міської і Острозької центральної районної
бібліотек.
1981
120. Бабюк В. Виховна сила “Спогадів” / В. Бабюк // Червоний прапор.
– 1981. – 16 груд. – С. 2.
Серед заходів обласної наукової бібліотеки з пропаганди “Спогадів”
Л.І. Брежнєва автор статті називає читацьку конференцію “Сторінки життя,
сторінки історії” та ілюстративну виставку “Твори Л. Брежнєва –
мобілізуюча програма сучасності”.
121. Бабюк В. Операція “Книга” : [про роботу обл. б-ки з боржниками]
/ В. Бабюк // Червоний прапор. – 1981. – 25 верес.
122. Бабюк В. Скарбниця досвіду / В. Бабюк // Червоний прапор. –
1981. – 20 січ. – С. 4.
Про естафету бібліотек, присвячену 26 з’їзду КПРС і 26 з’їзду
Компартії України, яку працівники обласної наукової бібліотеки разом з
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міською організацією товариства “Знання” відзначили проведенням
теоретичної читацької конференції “З’їзди партії – етапи великого шляху”.
123. Островська Л. “Чарівник” несе вам книгу / Л. Островська //
Червоний прапор. – 1981. – 6 верес. – С.4.
Завідуюча відділом МБА обласної бібліотеки Людмила Островська,
розповідає про замовлення книг для читачів з фондів бібліотек Москви,
Ленінграда, Києва, Львова.
124. Шморгун Є. Палац книги : у Ровно відкрито нове приміщення
обласної наукової бібліотеки / Є. Шморгун // Червоний прапор. – 1981. – 9
серп.
Про урочистий мітинг, присвячений відкриттю нового приміщення
бібліотеки, фонд якої налічує 500 тис. томів книг. У просторих
спеціалізованих залах одночасно можуть працювати 200 читачів.
1982
125. Бабюк В. Величезний інтерес / В. Бабюк // Соціалістична культура.
– 1982. - № 4. – С. 44.
Заступник директора Ровенської обласної бібліотек В.П.Бабюк
розповідає про спільну з Товариством любителів книги підготовку
методичних порад на допомогу бібліотекарям і осередкам книголюбів щодо
проведення героїко-патріотичних читань, циклу бесід, читацької конференції
за книгою Л.І. Брежнєва “Спогади”. Інформаційно-бібліографічний відділ
склав картотеку статей на допомогу тим, хто вивчає цей твір.
126. Бабюк В. Книга – помічник : [про роботу обл. наук. б-ки по
пропаганді матеріалів і рішень травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС] / В.
Бабюк // Червоний прапор. – 1982. – 28 листоп.
127. Бабюк В. Палац книги у Ровно : [обл. наук. б-ка] / В. Бабюк // Соц.
культура. – 1982. - № 6. – С. 41.
Розповідається про нове приміщення обласної бібліотеки в м. Ровно –
гарну споруду із скла й бетону на площі ім. В.Г. Короленка. Загальна площа
книгозбірні – понад п’ять тисяч квадратних метрів. Автор публікації подає у
статті схему відділів.
128. Бабюк В. Щоб книжка жила довше : з досвіду б-к обл. по
збереженню і охороні книж. фондів / В. Бабюк // Культура і життя. – 1982. – 7
берез.
129. Зініна В. Ювілею присвячено / В. Зініна // Червоний прапор. –
1982. – 30 січ. – С. 4.
У статті директора обласної наукової бібліотеки розповідається про
підготовку книгозбірні до 700-річчя з часу заснування міста Ровно. У
бібліотеці організовано велику книжково-ілюстративну виставку “Ровно –
700 років”. Тематичним вечором “Ровно – місто бойової і трудової слави”
започатковано цикл краєзнавчих читань, підготовлених бібліотекою
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разом з обласною організацією добровільного товариства книголюбів і
облкниготоргом. На тематичний вечір в бібліотеку були запрошені ветерани
партії, колишній член КПЗУ, учасник революційної боротьби на Ровенщині
М.М. Яков’юк, ветерани Великої Вітчизняної війни О.Д. Середенко та І.Ф.
Насонова.
130. Матвійчук В.Д. Здобутки і нові рубежі бібліотечного будівництва
на Україні в світлі рішень XXVI з'їзду КПРС / В. Матвійчук //
Бібліотекознавство і бібліографія – Х., 1982. – вип. 22. – С. 5.
Про спорудження нового приміщення Ровенської обласної бібліотеки
для дорослих.
131.
Пашкова
В.С.
Взаємодія
нових
універсальних
і
сільськогосподарських бібліотек УРСР по складанню бюлетенів нових
надходжень сільськогосподарської літератури / В. Пашкова //
Бібліотекознавство і бібліографія : Республік. міжвід. наук.-метод. зб. – Х.,
1982. – Вип. 22. – С. 62.
Згадується БНН „Новини сільськогосподарської літератури”, який
випускає Рівненська обласна бібліотека.
132. Степанюк А. Зустріч у бібліотеці / А. Степанюк // Червоний
прапор. – 1982. – 10 жовт.
У обласній науковій бібліотеці відбулася зустріч з актором Київського
драматичного театру ім. І. Франка Є. Мозковим.
1983
133. Бабич В.С. Бібліотека і читач / В.С. Бабич. – К., 1983. – 126 с.
Про Ровенську ОУНБ інформація на сторінках 55, 94.
На сторінці 94 повідомлення про те, що Рівненська обласна бібліотека
провела радіочитацьку конференцію “Запровадження комплексної системи
управління в сільськогосподарському виробництві” та про інформаційне
обслуговування інженерів механізаторів та інших працівників НТП на селі.
134. Бабюк В. Запросили ветеранів : [про роботу бібліотек і первинних
організацій ДТЛК по відзначенню 80-річчя ІІ-го з’їзду РСДРП] / В. Бабюк //
Друг читача. – 1983. – 4 черв.
135. Бабюк В. На славних традиціях партії : до 80-річчя ІІ-го з’їзду
РСДРП/ В. Бабюк // Червоний прапор. – 1983. – 20 трав. – С. 2
Ознайомлення читачів з літературою, яка експонувалася на чотирьох
великих книжково-ілюстративних виставках в області.
136. Бабюк В. Розповідають книжкові виставки / В. Бабюк // Червоний
прапор. – 1983. – 26 січ. – С. 2.
Про книжково-ілюстративну виставку в обласній науковій бібліотеці,
присвячену Сталінградській битві (черв 1942 р. – лют. 1943 р.).
137. Бабюк В. Славою овіяні / В. Бабюк // Червоний прапор. – 1983. –
19 лют. – С. 4.
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Про участь бібліотеки у пропаганді літератури до підготовки
відзначення 40-річчя створення Ровенського підпільного обкому партії і
штабу для керівництва партизанським рухом в області.
138. Мельничук С. Виїзні вечори бібліотек / С. Мельничук // Радянська
Україна. – 1983. – 22 черв. – С. 2.
Активну роботу розгорнули бібліотекарі обласної бібліотеки у тресті
“Ровносільбуду”. Був проведений тематичний вечір “Зовнішня політика
СРСР – політика миру і дружби”. Молоді робітники прослухали лекцію
“Боротьба за роззброєння – вимога часу” та бібліографічний огляд літератури
“Заради миру на Землі”.
1984
139. Бабюк В. Все життя - подвиг : бібліотеки ювілею М. Островського
/ В. Бабюк // Червоний прапор. – 1984. – 4 верес.
До 80-річчя від дня народження письменника Миколи Островського
обласна наукова бібліотека організувала книжкові виставки, тематичні
полиці, стенди, а саме: “М. Островський – письменник, боєць, комуніст”,
“Письменник героїчного покоління”, “Співець комсомольської героїки”, та
ін. Підготовлено літературні читання, в програмі яких – вечори книги, лекції,
бібліографічні огляди літератури про життя і творчий шлях письменника.
140. Бабюк В. Порадник книга / В. Бабюк // Червоний прапор. – 1984. –
20 лип. – С. 3.
На допомогу в реалізації цільових комплексних і науково-технічних
програм в обласній науковій бібліотеці для читачів пропонується цикл
книжкових виставок, тематичних полиць. Так у відділі обслуговування
працівників сільського господарства на стендах експонується література
таких цільових програм “Продовольча програма”, “Агрокомплекс”,
“Урожай”, “Цукор”, “Природа”. Для спеціалістів села література зібрана у
покажчику “Колективний підряд у сільському господарстві”.
141. 45 років з часу прийняття обкомом Компартії України постанови
про організацію на Ровенщині музеїв і бібліотек (1940-1985) : [3 лют.] //
Література до знаменних і пам’ятних дат на 1985 р. : Бібліогр. покажч. –
Ровно, 1984. – С. 3 - 6.
1985
142. Бабюк В. Правдивим словом / В. Бабюк // Червоний прапор. –
1985. – 30 січ. – С. 4.
Про участь бібліотеки у підготовці до виборів у Верховну Раду УРСР і
місцеві ради народних депутатів. В бібліотеці оформлені постійно діючі
агітпункти, куточки виборців.
143. Іваненко П. Літературні прем’єри / П. Іваненко // Червоний
прапор. – 1985. – 2 черв. – С. 4.
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Про цікаву форму представлення нових видань місцевих авторів, яку
запровадили працівники Ровенського книжкового магазину № 2
“Пропагандист”, облкниготоргу разом з працівниками обласної бібліотеки. У
конференц-залі проводять прем’єри книг, на які запрошуються учні середніх
шкіл, профтехучилищ міста.
З успіхом пройшла прем’єра книги Г.У. Гапончука “Так веліла
совість”, проведена працівниками обласної бібліотеки П.І. Кучер та Н.М.
Кожан. Перед учнями шкіл виступив автор, який розповів про роботу над
книгою та про боротьбу трудящих області за возз’єднання
західноукраїнських земель у єдиній Радянській державі.
144. Островська Л. Книги – звідусіль... : [про роботу міжбібліотечного
абонемента Ровен. обл. наук. б-ки] / Л. Островська // Червоний прапор. –
1985. – 12 лют.
1986
145. Бабюк В. Книга – як інструмент : [до обговорення проекту нової
редакції програми КПРС в б-ках обл.] / В.Бабюк // Червоний прапор. – 1986.
– 4 січ. – С. 2.
У своїй статті заступник директора обласної бібліотеки В. Бабюк
запропонував в Х розділ проекту Основних напрямків економічного і
соціального розвитку країни внести таке доповнення: “Розвивати і
зміцнювати, повною мірою використовувати і зберігати матеріальну базу
культури і мистецтва”.
146. Бабюк В. Суспільно-політичні читання / В. Бабюк // Червоний
прапор. – 1986. – 4 лип. – С. 3.
Про участь обласної наукової бібліотеки в республіканських суспільнополітичних читаннях “КПРС – авангард радянського народу”.
147. Волкова С. Запрошує вітальня / С. Волкова // Червоний прапор. –
1986. – 21 груд.
Розповідь завідуючої відділом літератури на іноземних мовах про
літературно-мистецьку вітальню, яка вже майже рік функціонує при
Ровенській обласній науковій бібліотеці. Читачам бібліотеки пропонуються
захоплюючі зустрічі з письменниками, науковцями, акторами і художниками,
небуденні знайомства з книгою. Так відбувся захід „Зарубіжні письменники в
боротьбі за мир”, на якому співробітники відділу Л.І. Козловська та О.Р.
Лехицька розповіли про зарубіжних письменників - лауреатів премії миру.
148. Миколаєнко О. Об’єднана книга / О. Миколаєнко // Червоний
прапор. – 1986. – 22 серп. – С. 3.
Про новостворений клуб за інтересами “Співрозмовник” в читальному
залі обласної бібліотеки, в якому щомісяця відбуваються зустрічі з людьми
різними за фахом, віком, уподобаннями. Бібліотекарі виступають з оглядами
нових надходжень, організовують виставки новинок періодики.
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1987
149. Борисюк Т. І хліб, і книга / Т. Борисюк // Червоний прапор. – 1987.
– 4 серп. – С. 3.
Автор статті зупинилася на координації бібліотек області в
інформаційно-пропагандистському забезпеченні реалізації Продовольчої
Програми.
150. Борисюк Т. Книги про закон / Т. Борисюк // Червоний прапор. –
1987. – 4 жовт. – С. 2.
Про участь бібліотечних працівників головної книгозбірні в обласній
декаді пропаганди літератури правової тематики. Був проведений усний
журнал “Мораль, культура, право” в Ровенському парку культури і
відпочинку ім. Т.Г. Шевченка.
151. Гречковський А.Ф. Свято бібліотечної книги [у м. Ровно] / А.Ф.
Гречковський // Червоний прапор. – 1987. – 11 верес. – С. .
Автор розповідає про те, що обласною науковою бібліотекою разом з
громадськими організаціями області 3 вересня цього року вперше
проводиться “Свято бібліотечної книги” в міському парку культури і
відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. В програмі свята – перегляди літератури з
фондів бібліотек міста. На виставках представлені старовинні книги 17-19 ст.
з питань історії, філології, мистецтвознавства.
152. Пшеничний М. “Прогорнімо, стежки до джерел ...” / М.
Пшеничний // Червоний прапор. – 1987. – 23 верес.
Про засідання клубу “У світі прекрасного” обласної універсальної
наукової бібліотеки, де відбувся творчий звіт молодого поета М.
Пшеничного.
153. Ярощук В. Що може бібліотека / В. Ярощук // Людина і світ. –
1987. - № 12. – С. 8 - 9.
У статті директора Ровенської обласної універсальної бібліотеки
розповідається про пропаганду науково-популярної літератури, в тому числі
атеїстичної книги, про пошук нових форм і методів роботи обласної
бібліотеки та бібліотек області.
1988
154. Гречковський А. У вузі і в бібліотеці / А. Гречковський //
Червоний прапор. – 1988. – 16 лют.
На базі бібліотечного факультету Ровенського державного інституту
культури, обласної універсальної наукової бібліотеки організовано учбовий
науково-бібліотечний комплекс “Книга”.
155. Демчук П. До тебе, краєзнавець / П. Демчук // Червоний прапор. –
1988. – 30 серп. – С. 2.
Про роботу відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Рівненської обласної бібліотеки розповідає завідуюча відділом П.І.
Демчук. Автор детально зупинилася на поточному бібліографічному
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покажчику “Новини краєзнавчої літератури” (видається щоквартально з 1972
р.) та рекомендаційному покажчику “Література до знаменних і пам’ятних
дат Ровенщини”. В 1987 році вийшов з друку науково-допоміжний покажчик
“Пам’ятники історії і культури Ровенської області”, до якого включена
література, опублікована з 1850 року і до теперішнього часу. Відділ готує
також бібліографічні посібники на актуальну тему.
156. Солоп Г.І. Технічні бібліотеки галузі – на допомогу технічному
прогресу / Г. Солоп // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна
промисловість. – 1988. - № 1. – С. 31 - 32.
Про форми та методи пропаганди технічної літератури обласної
наукової бібліотеки та обслуговування спеціалістів в режимі ВРІ.
157. Ярощук В. Щоб ожило написане : [у Ровно вперше в обл.
проведено свято бібл. книги] / В. Ярощук // Соц. культура. – 1988. - № 2. - С. 30.
1989
158. Гавриченко Б. Календар на 1989 рік / Б. Гавриченко // Зміна. –
1989. – 24 січ. – С. 2.
Про рекомендаційний покажчик “Література до знаменних і пам’ятних
дат Ровенщини на 1989 рік”, який підготували РОУНБ та обласний
краєзнавчий музей. Укладачі – Н.П. Тимощук та Г.В. Бухало.
1990
159. Гречковський А.Ф. Скарбниця знань : п’ятдесят років тому було
прийнято постанову про організацію бібліотек в області / А. Гречковський //
Червоний прапор. – 1990. – 17 берез.
В статті містяться дані про РДОБ.
160. Іванов К. Краєзнавчий калейдоскоп / К. Іванов // Червоний прапор.
– 1990. – 14 берез. – С. 3.
Про семінар з питань краєзнавства, проведений працівниками обласної
наукової бібліотеки. Голова Ровенського краєзнавчого товариства, член
Спілки журналістів СРСР Іван Пащук у своєму виступі на глибокому
фактичному матеріалі розкрив тему “Нові знахідки в літературному
краєзнавстві Ровенщини”. На семінарі виступили ровенські поети, поетипісняри, самодіяльні художні колективи Ровно.
161. Махацька І. “Щоб зрозуміти час і народ ...” / І. Махацька //
Червоний прапор. – 1990. – 25 лют.
Працівники обласної наукової бібліотеки та обласного драматичного
театру підготували лекцію-концерт про творчість Ліни Костенко.
162. 3 лютого : 50 років з часу прийняття обкомом Компартії
України постанови про організацію бібліотек та музеїв в області (1940-

27

1990) // Література до знаменних і пам’ятних дат Ровенщини на 1990 рік :
рек. бібліогр. покажч. – Ровно, 1990. – С. 6 - 8.
163. [Фото : до 50-річчя РДОБ] // Червоний прапор. – 1990. – 14 берез. –
С. 3.
На опублікованому фото:- ветеран бібліотечної справи Катерина
Михайлівна Богатирьова, завідуюча відділом обробки літератури та каталогів
Алла Іванівна Данилюк та старший редактор відділу Тамара Володимирівна
Мельник.
164. Ярощук В.П. Унікальні видання / В. Ярощук // Діалог. – 1990. – 21
груд.
Автор публікації пише про гордість Ровенської державної обласної
бібліотеки - фонд рідкісних і цінних видань (понад дві з половиною тисячі
примірників). Це документи різних років видання, в т. ч. - 18-19 століть.
Представлена художня література, книги та часописи з різних галузей знань.
Серед них - видання іноземними мовами.
1991
165. Борисюк Т. Книги невичерпне джерело / Т. Борисюк // Червоний
прапор. – 1991. – 26 квіт.
Про обласний міжвідомчий семінар бібліотечних працівників,
присвячений питанням духовного відродження та ролі бібліотек в ньому.
В читальному залі бібліотеки оформлені книжкові виставки
«Національна культура – скарб народу», «Свята православної церкви»,
«Пересопницькому Євангелію – 430 років». Бібліографічний огляд
літератури «Біблія як пам’ятник історії та літератури» підготувала завідуюча
читальним залом Н.О. Нікітіна.
166. Гречковський А.Ф. Вдосконалення практичної підготовки
студентів на базі філіалу кафедр бібліотечного факультету / А. Гречковський
// Учбово-науково-бібліотечне об’єднання «Книга» у системі професійної
підготовки спеціалістів : досвід роботи та перспективи розвитку : зб. праць. –
Рівне, 1991. – С. 24.
У статті наведені дані по зміцненню зв’язків навчального процесу
бібліотечного факультету з практикою роботи обласної державної бібліотеки.
167. Гречковський А. Семінар бібліотекарів / А. Гречковський //
Червоний прапор. – 1991. – 23 жовт. – С. 3.
Семінар для методистів центральних районних і міських бібліотек з
циклу національно-культурного і духовного відродження провели Рівненська
ОУНБ разом з обласною бібліотекою для юнацтва.
168. Іванюк П. Нетлінні цінності / П. Іванюк // Червоний прапор. –
1991. – 24 трав. – С. 2.
Обласною бібліотекою та Ровенським краєзнавчим товариством
проведено науково-практичну конференцію «За національне відродження і
високу духовність української мови і літератури». Учасники конференції
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ознайомились з виставками книг ровенських авторів різних років видання,
новою краєзнавчою літературою і журнальними публікаціями, присвяченими
духовній культурі українського відродження.
169. Кришевич Т.В. Обмінні фонди бібліотек УРСР / Т. Кришевич //
Бібліотекознавство і бібліографія : республік. міжвід. наук.-метод. зб. – Х. ;
1991. – Вип. 30. – С. 75.
Про книгообмінні фонди, в тому числі й Рівненської ОУНБ.
170. Мілясевич І.В. Огляд наукових досліджень студентів, виконаних
за цільовими замовленнями бібліотек / І. Мілясевич, В. Жук, В.Г. Власова //
Учбово-науково-бібліотечне об’єднання «Книга» у системі професійної
підготовки спеціалістів : досвід роботи та перспективи розвитку : зб. праць. –
Рівне, 1991. – С. 89.
В статті зазначені наукові роботи студентів, присвячені проблемам
бібліографічної роботи Ровенської обласної універсальної наукової
бібліотеки.
171. Милясевич И.В. Использование возможностей учебно-научнобиблиотечных объединений для подготовки библиографов-краеведов / И.
Милясевич // Учбово-науково-бібліотечне об’єднання «Книга» у системі
професійної підготовки спеціалістів : досвід роботи та перспективи розвитку
: зб. праць. – Рівне, 1991. – С. 52 – 53.
Про співробітництво відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Ровенської державної обласної універсальної бібліотеки та Ровенського
державного інституту культури на основі договору, який закріпив певні
обов’язки двох сторін.
172. Про відзначення бібліотечних працівників державними
нагородами Української РСР : Указ Президії Верховної Ради УРСР, 17 квіт.
1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 21. – С. 258.
Серед нагороджених Почесною Грамотою Президії Верховної Ради
УРСР - Мячина Л.Я. – старший бібліотекар Ровенської державної обласної
універсальної бібліотеки.
173. Степанишин Б. Байдужих не може бути: національне відродження
і бібліотеки / Б. Степанишин // Червоний прапор. – 1991. – 24 січ. – С. 3.
Автор статті детально зупинився на роботі відділів обласної бібліотеки.
Особливо відзначив літературно-музичні вечори в читальному залі (зав. Н.
Нікітіна); відділ мистецтв (зав. Р. Мельник), в якому експонуються виставки
творів живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва області.
Окремо відмітив працівницю відділу на іноземних мовах Олександру
Лехицьку, яка два рази на місяць впродовж року на заняттях університету
«Просвіта» проводила пречудові огляди літератури, допомагала описувати і
реєструвати літературу, яку надіслала українська діаспора для «Просвіти».
174. Ярощук В.П. Пропагуючи спадщину / В.П. Ярощук // Українська
культура. – 1991. – № 4. – С. 30.
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Автор статті висвітлює основні завдання обласної наукової бібліотеки
та бібліотек області по відродженню української культури, розкриттю для
читачів «білих плям»в історії сучасної літератури.
175. Ярощук В.П. Шляхи вдосконалення організаційно-методичної
роботи обласної бібліотеки / В.П. Ярощук // Хмельницькому – 500 : тези
наук.-теорет. конф. – Хмельницький, 1991. – С. 151 – 153.
1992
176. Волга Л. Хто допоможе сільській бібліотеці / Л. Волга // Урядовий
кур’єр. – 1992. – Лют. – С. 6.
Проблеми бібліотечної справи в зоні забруднення Чорнобильської
катастрофи порушила директор Рівненської ОУНБ В.П. Ярощук на
республіканській нараді в м. Житомирі в січні 1992 року.
177. Гречковський А. Вічно жива поезія / А. Гречковський // Вісті
Рівненщини. – 1992. – 3 жовт. – С. 3.
Про чергове засідання клубу «Співрозмовник», присвячене 100-річчю з
дня народження Марини Цвєтаєвої, яке відбулося в читальному залі обласної
бібліотеки. У виконанні бібліотекарів книгозбірні Галини Конарчук та Олени
Тихової прозвучали вірші поетеси.
178. Гречковський А. Повернення із забуття / А. Гречковський // Вільне
слово. – 1992. – 3 берез. – С. 2.
Презентація книги-трилогії українського письменника Романа
Купчинського «Заметіль», яка вийшла в кінці 1991 року. У підготовці брали
участь працівники читального залу бібліотеки та Товариство української
мови ім. Т.Г. Шевченка «Просвіта».
179. Жук В.М. Про викладання «Історії бібліотечної справи в Україні» /
В. Жук // Культура України: проблеми, перспективи : зб. наук. дослід.
колективу авторів Рівнен. держ. ін.-ту культури. – Рівне, 1992. – С. 111 – 118.
У статті міститься інформація про активну участь співробітників
Рівненської обласної бібліотеки у науковій роботі зі студентами.
180. Конет В. Повернуті із забуття / В. Конет // Вісті Рівненщини. –
1992. – 21 листоп. – С. 1.
Про ознайомлення читачів обласної державної бібліотеки з творчістю
репресованих українських поетів 20-60-х років. В читальному залі
підготовлена літературна композиція «З журбою радість обнялась» за
творами О. Олеся та розгорнуто літературний вернісаж «Двадцятий вік не
просто пережити». Методисти підготували сценарії до 100-річч Юрія Клена
та до 120-річчя з дня народження Богдана Лепкого.
181. Степанишин Б. Зупинились на півдорозі / Б. Степанишин //
Волинь. – 1992. – 23 жовт. – С. 4.
Автор відмічає роботу читального залу обласної бібліотеки, повз
уваги якого не проходить кожен ювілей видатних літературномистецьких постатей України, жодна важлива сучасна подія. Плідно
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працює читальний зал народознавства (Павліна Демчук); зал іноземної
літератури (Олександра Лехицька); зал мистецтва (Розалія Мельник),
періодики (Ніна Нікітіна). Неабияким набутком у науковій бібліографії
бібліотеки було укладання Катериною Краєвською анотованого
бібліографічного покажчика: «340 років Берестецькій битві»; видання
краєзнавчого сектору бібліотеки: щоквартальник «Новини краєзнавчої
літератури» та щорічник «Література до знаменних і пам’ятних дат» тощо.
182. Ярощук В. П. Не збідній, книго! : нотатки з першого
Всеукраїнського конгресу бібліотекарів / В. Ярощук // Вісті Рівненщини. –
1992. – 30 черв. – С. 5.
Серед учасників цього конгресу, який проходив у червні 1992 року в
Києві, була директор бібліотеки Валентина Ярощук.
1993
183. Ащук П. Бібліотечний процес на сучасному етапі / П. Ащук //
Вільне слово. – 1993. – 31 берез. – С. 3.
У Рівненській ОУНБ проведено міжрегіональну науково-практичну
конференцію: «Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в
Україні».
184. Борисюк Т. «Без бібліотеки немає дороги в культурний світ» / Т.
Борисюк // Рівне. – 1993. – 16 жовт. – С. 5.
Про роль бібліотек області в національному відродженні та проблеми
комплектування фонду бібліотеки у відповідності до завдань національнокультурного відродження.
185. Борисюк Т. Ювілею письменника присвячується / Т. Борисюк //
Вісті Рівненщини. – 1993. – 26 трав. – С. 2.
Тематичний вечір «на вівтарі святої любові», присвячений 200-річчю
від дня народження французького письменника Оноре де Бальзака в
державній обласній бібліотеці.
186. Василенко І. Легке, важке повітря : [- бесіда з бібліотекарем Л.
М’ячиною] / І. Василенко // Зміна. – 1993. – 6 берез. – С. 3.
Напередодні Міжнародного жіночого свята у бесіді з Людмилою
М’ячиною прозвучали найтепліші слова на адресу ветеранів бібліотеки
Степанюк А.І., Білоусової І.І., Шарапової Т.М., Клімової О.М., Данилюк А.І.,
для яких «миле, дороге й любе бібліотечне повітря, хоч воно яке важке!».
187. Гречковський А.Ф. Читач як об’єкт вивчення / А. Гречковський //
Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні : міжрегіон.
наук.-практ. конф. (24 – 25 берез. 1993 р.). – Рівне, 1993. – С. 29 – 30.
З метою вивчення читацьких інтересів та стану їх задоволення на
початку 1989 року при бібліотеці створена соціологічна служба.
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188. Демчук П.І. Довідковий краєзнавчий апарат масової бібліотеки:
сучасне бачення [в т.ч. РДОБ] / П.І. Демчук // Пріоритетні напрямки розвитку
бібліотечної справи в Україні : міжрегіон. наук.-практ. конф. (24 – 25 берез.
1993 р.). – Рівне, 1993. – С. 57 – 59.
Від вибору схеми класифікації матеріалів принципово залежить якість
організації краєзнавчих каталогів і картотек. Тому бібліографами обласної
бібліотеки підготовлено схему зведеної краєзнавчої картотеки для районної
бібліотеки, повідомляє автор публікації.
189. Енциклопедію подарували бібліотеці // Рівне. – 1993. – 21 серп. –
С. 2.
30-титомна енциклопедія «Ameri-Cana» надійшла від українців Канади
в Рівненську крайову організацію Української Республіканської партії, яка
запропонувала передати енциклопедію в обласну бібліотеку. Видання
містить в собі більше 50-ти тисяч статей, заміток, інформацій з усіх галузей
науки і культури. Заступник директора обласної бібліотеки Антоніна
Степанюк відмітила важливість видання як цінного джерела інформації для
науковців, викладачів англійської мови, перекладачів.
190. Мілясевич І.В. Створення банку бібліографічної інформації про
Волинь (проблеми та перспективи) / І. Мілясевич // Пріоритетні напрямки
розвитку бібліотечної справи в Україні : міжрегіон. наук.-практ. конф. (24 –
25 берез. 1993 р.). – Рівне, 1993. – С. 18 – 19.
Автор публікації пише, зокрема про необхідність введення до штату
краєзнавчого відділу Рівненської УНБ додаткової одиниці, у функції якої
входив би розшук та обробка необхідної інформації для створення банку
бібліографічної інформації про Волинь.
191. Юськова Р.М. Роль методичного відділу обласної бібліотеки в
підвищенні кваліфікації бібліотекарів / Р.М. Юськова // Пріоритетні
напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні : міжрегіон. наук.-практ.
конф. : тези доп. та повідомл. – Рівне, 1993. – С. 81 – 82.
Про одну з провідних функцій методичного відділу: роботу по
організації підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів . Склалася усталена
система заходів: семінари, семінари-практикуми, стажування, школи
керівника, молодого бібліотекаря, творчі лабораторії.
192. Ющук Б. Його талант / Б. Ющук // Рівне. – 1993. – 11 груд. – С. 5.
Про вечір, присвячений 100-річчю з дня народження М. Хвильового
«Талант, що прагнув до зір», організований працівниками обласної
бібліотеки разом з науковцями та студентами Рівненського педінституту.
193. Ярощук В. Бібліотека – краєлюбу / В. Ярощук // Азалія : літ.краєзн. календар Рівненщини на 1994 р.– Рівне, 1993. Вип. 2. – С. 46 – 49.
Автор статті розповідає про краєзнавчу діяльність обласної бібліотеки.
Так відділ краєзнавчої літератури (з 1972 р.) видає щоквартальний поточний
бібліографічний покажчик «Новини краєзнавчої літератури»
та щорічний рекомендаційний бібліографічний покажчик
«Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини». Найбільш
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вагомим з видань бібліотеки став анотований бібліографічний покажчик «340
років Берестецькій битві» (упорядник К. В. Краєвська).
Крім підготовки видань краєзнавчої тематики проводяться масові
заходи, оформлюються книжкові виставки, т. ін. На засідання клубу
«Краєзнавець» збираються активісти-читачі, закохані у рідний край. Це Г.
Бухало, Г. Дем’янчук, М. Федоришин, К. Закалюк, А. Українець, Т.
Пономарьова, І. Пащук, І. Мілясевич.
194. Ярощук В.П. Впровадження інформаційних технологій в обласній
бібліотеці / В.П. Ярощук // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному
контексті : міжнар. наук. конф. : Київ, 12 – 15 жовт. 1993 р. Ч. 1. – С. 57 – 59.
Директор Рівненської державної обласної бібліотеки у своїй статті
розповідає про реалізацію основних функцій обласної бібліотеки за
допомогою сучасних інформаційних технологій. В автоматизованому режимі
проводяться роботи по комплектуванню, формуванню електронного
каталогу, обліку читачів, статистиці відвідування та книговидачі, а також
окремі процеси довідково-бібліографічного обслуговування.
195. Ярощук В. Рівненська державна обласна бібліотека як базовий
центр історичного краєзнавства в регіоні / В. Ярощук // Волинь незабутня :
тези IV регіон. наук.-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 73 – 75.
Автор публікації пише про постійну увагу РДОБ до формування фонду
краєзнавчих матеріалів, де сьогодні зібрано понад дві тисячі примірників
книг, виданих в різні роки, що містять документи з історії, географії,
економіки і культури. Цікаві матеріали про область містяться у тематичних
папках газетних вирізок. Працівники відділу ведуть пошук літератури про
область, що видається на території ближнього та далекого зарубіжжя, в тому
числі й матеріали іноземними мовами.
196. Ярощук В.П. Стан та проблеми впровадження автоматизованих
технологій у Рівненській державній обласній науковій бібліотеці / В.П.
Ярощук // Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні :
міжрегіон. наук.-практ. конф. (24 – 25 берез. 1993 р.). : тези доп. та повідомл.
– Рівне, 1993. – С. 45 – 47.
Про впровадження в бібліотеці автоматизованих технологій в процеси
комплектування, обробки і організації електронного каталогу, в
інформаційно-пошукову
і
довідково-бібліографічну
підсистему
обслуговування читачів, облік читачів, статистику відвідування та
книговидачі.
1994
197. Автору «Ще не вмерла Україна» // Рівне. – 1994. – 29 січ. – С. 1.
У краєзнавчому відділі Рівненської обласної бібліотеки відкрито
книжкову виставку, присвячену 155-річчю від дня народження та 110
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річниці з дня смерті українського фольклориста, етнографа П. Чубинського.
198. Борисюк Т. Скарбниця знань / Т. Борисюк // Вільне слово. – 1994.
– 23 лют. – С. 2.
Автор детально зупинилася на комплектуванні книжкового фонду
бібліотеки. В публікації також повідомляється, що з метою вивчення думки
читачів про діяльність книгозбірні 25 лютого відбудеться її звіт перед
населенням, на який запрошуються всі бажаючі.
199. Верленівська поезія // Рівне. – 1994. – 23 квіт. – С. 2.
Про літературний вечір в обласній державній бібліотеці, приурочений
150-річчю від дня народження французького поета Поля Верлена. На вечорі
звучали вірші поета у виконанні бібліотекаря відділу літератури на іноземних
мовах Лесі Лехицької, в творчому доробку якої більше десятка власних
перекладів віршів поета українською мовою.
200. Вечори Олега Ольжича // Рівне. – 1994. – 23 квіт. – С. 2.
Нинішній рік – рік Олега Ольжича. В обласній бібліотеці відбулися
літературні вечори неповторної особистості, поета, чий доробок повертається
в Україну.
201. Кожан Н. Наші земляки в зарубіжних виданнях / Н. Кожан // Сім
днів. – 1994. – 2-8 серп. – С. 8.
Про книги, які надійшли до бібліотеки з української діаспори. Це
бібліотека Сидора Кравця (Канада), книги з історії України, історії церкви,
художня література, сатиричний гумористичний журнал «Всесміх»,
тижневик «Церква і життя» (Австралія).
202. Колобов Г. «Ми вірили у перемогу…» / Г. Колобов // Вісті
Рівненщини. – 1994. – 6 трав. – С. 2.
У публікації - вітання зі святом Перемоги та 70-річчям від дня
народження ветерана війни і праці, бібліотекаря Ірини Іванівни Білоусової.
1943 року дев’ятнадцятирічною дівчиною вона потрапила на Карельський
фронт, а потім у дивізію 3-го Українського фронту, звільняла Угорщину,
дійшла до Праги. Нагороджена Орденом Вітчизняної війни ІІ ст., медалями: „За
бойові заслуги”, “За взятие Вены”, “За освобождение Будапешта”, “За победу над
Германией”. З 1959 р. по 1981 р. працювала в обласній бібліотеці.

203. Конет В. Автоматизовані бібліотечні технології / В. Конет //
Вільне слово. – 1994. – 10 лип. – С. 2.
РДОБ однією з перших в республіці стала на шлях впровадження
автоматизованої бібліотечної технології. Створено електронний каталог на
книжковий фонд бібліотеки та електронну систематичну картотеку статей.
До послуг читачів підготовлені електронні версії інформаційних списків:
«Ринкова економіка», «Підприємництво», «Приватизація» і т.д.
Автоматизована база даних використовується у підготовці «Днів
спеціаліста», «Днів інформації», тематичних списків новинок літератури;
попереджувальних довідок з різних галузей знань.
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204. Корнійчук Н. «З тобою я, мій рідний краю…» / Н. Корнійчук //
Рівне. – 1994. – 22 січ. – С. 3.
Так називалась виставка, організована обласною бібліотекою разом з
обласним управлінням «Просвіта». В обласній бібліотеці відбулася
презентація подарованих книг із бібліотеки Сидора Кравця, який проживає в
Америці. До бібліотеки вже надійшло понад 800 примірників.
205. Корнійчук Н. Семінар у бібліотеці / Н. Корнійчук // Вільне слово. –
1994. – 23 квіт. – С. 2.
У державній обласній бібліотеці відбувся семінар на тему: «Релігія в
духовному житті суспільства та робота бібліотек з літературою цієї
тематики».
206. Кушнаренко Н.М. Специфіка краєзнавчих фондів бібліотек / Н.М.
Кушнаренко // Бібліотеки у розвитку історичної науки в Україні : тези наук.практ. конф. – К., 1994. – С. 96 – 98.
Є відомості про Рівненську ОУНБ.
207. Никонюк С. Звіт перед читачами / С. Никонюк // Рівне. – 1994. – 12
берез. – С. 2.
Директор бібліотеки В. Ярощук розповіла про роботу кожного відділу
бібліотеки. Книгозбірня єдина в області, яка комплектується книгами з
Німеччини, Австралії, Чехії, Англії та отримує періодику центральних
видавництв Росії. В 1991 р. з впровадженням нових інформаційних
технологій створено локальну комп’ютерну мережу, яка забезпечує
надійність і повноцінність інформаційних служб.
Перед звітом було проведено опитування читачів, які в основному
оцінили роботу бібліотеки позитивно. Найактивнішим читачам були вручені
книги.
208. Пащук І. Пензлем живописця / І. Пащук // Вільне слово. – 1994. –
19 січ. – С. 2.
В краєзнавчому відділі Рівненської обласної наукової бібліотеки
оформлено тематичну полицю до 130-річчя від дня народження українського
живописця і графіка І. С. Їжакевича, який зробив розпис Георгіївської церкви
в музеї-заповіднику «Козацькі могили».
209. Пащук І. Поліські дороги Павла Чубинського / І. Пащук // Вільне
слово. – 1994. – 26 січ. – С. 2.
В краєзнавчому відділі обласної бібліотеки оформлено тематичну
полицю до 155-річчя з дня народження українського етнографа та
фольклориста Павла Чубинського.
210. Русанов В. Лицар з цитаделі духа / В. Русанов // Сім днів. – 1994. –
19-25 квіт. – С. 2.
Вечір пам’яті поета Олега Ольжича відбувся в РДОБ. Була
представлена літературно-музична композиція присвячена 50-річчю від дня
загибелі поета. На вечорі були присутні дослідники творчості поета з Києва.
211. Ступницька С. «Мій дім за третьою зорею» / С. Ступницька //
Вільне слово. – 1994. – 26 листоп. – С. 1.
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Таку назву має літературний вечір присвячений 85-й річниці з дня
народження українського поета Богдана-Ігоря Антоновича. Цей захід
організував читальний зал книгозбірні при активній допомозі завідувача
кафедри української літератури педагогічного інституту Я. Поліщука.
212. Ярощук В.П. Сучасні підходи до системи обслуговування читачів
[в Рівненській державній обласній бібліотеці] / В. Ярощук // Бібліотеки у
розвитку науки й культури регіону : тези наук.-практ. конф. – Одеса, 1994. –
С. 34 – 35.
213. Ясьмо В.Д. Історико-культурні фонди наукових бібліотек:
проблеми формування і використання // Українська культура: минуле,
сучасне та шляхи розвитку : зб. наук. праць. – Рівне, 1994. – С. 277 – 288.
Згадується про фонд Рівненської ОУНБ.
*
*
*
214. Басараба В. Через літа і віддалі / В. Басараба // Вільне слово. –
1994. – 1 січ. – С. 3.
В обласній науковій бібліотеці відбулась презентація книг,
подарованих Сидором Кравцем з Америки.
215. «Берегиня» // Вісті Рівненщини. – 1994. – 24 трав. – С. 3.
Презентація народознавчого журналу «Берегиня» та зустріч з його
видавцем і редактором Василем Скуратівським.
216. Богуш Г. Журнал «Берегиня» відроджує духовність народу / Г.
Богуш // Вільне слово. – 1994. – 21 трав. – С. 2.
217. Медведєва О. «Берегиня» презентує / О. Медведєва // Волинь. –
1994. – 20 трав. – С. 2.
Презентація журналу «Берегиня» у обласній бібліотеці.
218.Перша із серії // Рівне. – 1994. – 23 квіт. – С. 2.
В обласній бібліотеці відбулася презентація книги «Із криниці печалі»
видавництва «Азалія» - першого видання із серії «Реабілітовані історією».
1995
219. Александрова О. Журі підвело риску : про підсумки I-го конкурсу
на кращу науково-дослідну роботу обласних універсальних наукових
бібліотек України / О. Александрова, З. Савіна // Культура і життя. – 1995. –
22 листоп. – С. 1.
Науково-дослідна робота Рівненської ОУНБ «Читацької потреби та
стан їх задоволення в ОУНБ» отримала почесний диплом II ступеня. Журі
відзначило комплексність застосованої методики, виявлення потреб читачів у
платних послугах, практичну спрямованість рекомендацій, оформлення
роботи.
220. Борисюк Т. В ім’я правди / Т. Борисюк // Вісті Рівненщини. – 1995.
– 24 листоп. – С. 2.
У бібліотеці відбувся вечір пам’яті О. Штуля-Ждановича, колишнього
голови проводу ОУН.
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221. Борисюк Т. Перше прочитання / Т. Борисюк // Вільне слово. –
1995. – 10 черв. – С. 3.
Обласна бібліотека отримує 460 назв періодичних видань, з них 270
українських. Пропонується огляд літературно-художніх часописів «Дзвін»,
«Дніпро», «Березіль», «Київ» за січень-березень 1995 року про найцікавіші
публікації, вміщені в часописах.
222. Борисюк Т. Розпочато добру справу / Т. Борисюк // Вільне слово. –
1995. – 11 лют. – С. 2.
Рівненська державна обласна бібліотека допомагає бібліотеці
військово-морського інституту м. Севастополя у комплектуванні фонду.
223. Борисюк Т. Світ добра і краси / Т. Борисюк // Вільне слово. – 1995.
– 18 берез. – С. 3.
Про клуб «У світі прекрасного» відділу мистецтв обласної державної
бібліотеки та організатора і натхненника його діяльності - завідуючу Розалію
Пилипівну Мельник.
224. Голубєв В. Пам’яті поетів «срібного віку» / В. Голубєв // Сім днів.
– 1995. – 27 груд.–2 січ.
Про засідання клубу «Співрозмовник» обласної державної бібліотеки.
225. Гречковський А. Турбота про читача / А. Гречковський // Вільне
слово. – 1995. – 31 трав. – С. 3.
Обласна бібліотека щорічно проводить соціологічні дослідження по
вивченню читацьких потреб і інтересів різних категорій читачів.
Про впровадження автоматизованих робочих місць (АРМ), зокрема
організацію електронного каталогу, інформаційно-бібліографічної та
довідкової системи обслуговування читачів, облік відвідувань та
книговидачи.
226. Захарук А. «І народ мій буде…» / А. Захарук // Вільне слово. –
1995. – 25 лют. – С. 3.
Так називався вечір, присвячений пам’яті українського поета Василя
Симоненка, який відбувся в обласній бібліотеці.
227. Кидрук І. На островах любові / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. –
1995. – 24 берез.
Про літературно-мистецький вечір в обласній державній бібліотеці до
100-річчя від дня народження Максима Рильського.
228. Семигіна Т. Виставка Івана Шевчука / Т. Семигіна // Сім днів. –
1995. – 18–22 квіт. – С. 4.
У відділі мистецтв обласної бібліотеки діє виставка самодіяльного
рівненського художника І. Шевчука.
229. Степанишин Б. Мистецькі вечори пані Розалії / Б. Степанишин //
Рівне. – 1995. – 11 берез. ; Культура і життя. – 1995. – 31 берез.
Про завідуюча відділом мистецтв Рівненської державної обласної
бібліотеки Мельник Розалію Пилипівну.
230. Степанишин Б. Рівненський факультатив / Б. Степанишин // Вісті
Рівненщини. – 1995. – 21 лип. – С. 5.
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Колосальну просвітницьку роботу проводить універсальна книгозбірня,
яку образно можна назвати Великим Факультативом, пише автор статті. Це
літературні вечори та презентації книг, які відмінно проводять працівники
читального залу: Вікторія Голобож, Софія Волошина, Галина Конарчук,
Тамара Стадник, Тетяна Кучерук. Тематика і жанри факультативу
найрізноманітніші. Так відбулась презентація маловідомих часописів,
зокрема: «Берегині», «Українського світу». Завідуюча відділу абонемента
Світлана Куцевич провела вечір спогадів про Уласа Самчука під назвою «Із
криниці печалі».
231. Степанишин Б. Чий хліб їдять методисти? / Б. Степанишин // Вісті
Рівненщини. – 1995. – 4 серп. – С. 4.
Оперативне забезпечення бібліотек області інструктивно-методичними
матеріалами – одне з найважливіших завдань, які ставлять перед собою
методисти бібліотеки: завідуюча Раїса Юськова, працівники Тетяна Борисюк,
Світлана Ступницька і Наталія Корнійчук. У відділі складають «Методичні
рекомендації, на допомогу проведенню масових заходів», «Інструктивнометодичні листи», сценарії вечорів та огляду-конкурсу професійної
майстерності бібліотечних працівників і т. ін.
Завдяки тісним контактам працівників відділу із засобами масової
інформації з'являються сюжети на телебаченні, виступи та інформації на
шпальтах обласних газет, тижневиків які сприяють покращенню та підтримці
позитивного іміджу бібліотеки в місті та області.
232. Ступак О. Символ культури й духовності : до 55-річчя від дня
створення Рівнен. держ. обл. б-ки / О. Ступак // Сім днів. – 1995. – 21–28
берез. – С. 2.
Ювілейні заходи з цієї нагоди розпочалися науково-практичною
конференцією «Роль бібліотеки у розвитку культури Рівненщини» для
бібліотекарів міста та області і викладачів рівненських вузів.
233. Ступницька С. Чи легко бути бібліотекарем? / С. Ступницька //
Вільне слово. – 1995. – 4 січ. – С. 4.
Про участь бібліотеки в організації огляду-конкурсу професійної
майстерності бібліотечних працівників області.
234.Ярощук В.П. Обслуговування читачів у обласній універсальній
бібліотеці на основі електронного каталогу / В.П. Ярощук // Бібліотечнобібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи. – К., 1995. –
С. 79 – 80.
З 1993 р. на основі електронного каталогу (ЕК) відділ інформаційнобібліографічної роботи створює банк розписів аналітичних матеріалів
періодичних видань та збірників. На АРМ читача працює бібліографконсультант відділу інформаційно-бібліографічної роботи, який допомагає
читачеві провести багатоаспектний пошук в ЕК.
235. Ярощук В.П. Розвиток інформаційної функції обласної
універсальної наукової бібліотеки / В. Ярощук // Бібліотека у
демократичному суспільстві : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. – К., 1995. –
С. 28 - 29.
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236.Басараба В. Світ Валерія Войтовича / В. Басараба // Вільне слово. –
1995. – 1 лют. – С. 2.
Презентація книг В. Войтовича «Український гороскоп», «Молитва до
Дажбога», «Храм» у Рівненській обласній бібліотеці.
237. Береза Ю. Презентації, презентації… / Ю. Береза // Рівне. – 1995. –
4 лют. – С. 3.
В обласній бібліотеці відбулись презентації літературного мистецького
альманаху «Погорина», збірника віршів рівнянина - барда О. Смика; трьох
книг рівненського художника В. Войтовича - «Молитва до Дажбога»,
«Храм», «Український гороскоп»;.
238. Іваничук І. Єднання язичництва та християнства / І. Іванчук // Сім
днів. – 1995. – 24 – 30 січ. – С. 2.
Презентація мистецьких творів рівненського художника В. Войтовича,
Ю. Сав’юка, В. Стасюка в державній обласній бібліотеці.
239. Ісаєв В. «Ціною власного життя» / В. Ісаєв // Сім днів. – 1995. –
16–23 трав. – С. 2.
В обласній науковій бібліотеці відбулась презентація книги «Ціною
власного життя» В. Ісаєва..
240. Корнійчук Н. Презентація «Погорини» / Н. Корнійчук // Вільне
слово. – 1995. – 25 січ.
Про презентацію літературно-мистецького альманаху «Погорина» в
обласній державній бібліотеці.
241. Презентація літературно-мистецького альманаху «Погорина» //
Сім днів. – 1995. – 17–23 січ. – С. 2.
В обласній бібліотеці відбулася презентація альманаху, виданого у
1994 р. Салоном творчої інтелігенції при Рівненській організації Спілки
письменників України.
242. Ступницька С. «І пісня в світ моя полине» / С. Ступницька //
Вільне слово. – 1995. – 25 лют. – С. 1.
Про презентацію в Рівненській державній обласній бібліотеці книги Х.
Блонського «Вода з під каменя» із серії «Реабілітовані історією».
243. Юськова Р. Вечір Анатолія Андруховича / Р. Юськова // Сім днів.
– 1995. – 30 трав. – 6 черв. – С. 3.
У літературно-мистецькій вітальні обласної бібліотеки відбулася
презентація книги рівненського композитора А. Андруховича «Моя родина Україна».
244. Юськова Р. Духовне відродження України / Р. Юськова // Волинь.
– 1995. – 3 лют. – С. 2.
Презентація картин художника В. Войтовича в обласній бібліотеці.
1996
245. Береза Ю. Слово його ваговите / Ю. Береза // Рівне. – 1996. – 27
верес. – С. 6.
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246. Богуш І. Закоханий у рідну землю / І. Богуш // Вільне слово. –
1996. – 25 верес.
У статтях розповідається про вечір-зустріч з краєзнавцем, літератором,
журналістом Г.С. Дем’янчуком, присвячений 60-річчю від дня його
народження
247. Борисюк Т. «Йде генерація нова» / Т. Борисюк // Вільне слово. –
1996. – 16 берез. – С. 1.
Під такою назвою в обласній бібліотеці відбулася літературна зустріч,
започаткована працівниками читального залу книгозбірні для інтелігенції
нашого міста, - перша з циклу заходів, об’єднаних загальною темою
«Література на рубежі століть».
248. Борисюк Т. Під звіздою Полин / Т. Борисюк // Вісті Рівненщини. –
1996. – 24 квіт. – С. 4.
10 років тому «Зірка Полин» упала на Полісся України. В обласній
бібліотеці проведено вечори пам’яті, зустрічі з учасниками ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС.
249. Борисюк Т. Семінар бібліотечних працівників / Т. Борисюк //
Вільне слово. – 1996. – 20 квіт. – С. 3.
В обласній державній бібліотеці відбувся семінар по обговоренню
Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
250. Власюк О. Із сторінок літопису Берестецької битви // Слово
молодим дослідникам : зб. матеріалів і тез міжвузівської наук.-теорет. конф.
28 – 29 листоп. 1996 р. – Рівне, 1996. – С. 12 – 15.
Автор публікації звертає увагу на анотований бібліографічний
покажчик, укладений бібліографом обласної бібліотеки Катериною
Краєвською, «340 років Берестецькій битві» (1991 р.), до якого увійшли
маловідомі джерела про славну історію Великого повстання.
251. Ганна Чубач: «В мене багато є любові, багато … Більше, ніж
мене» // Дзвін. – 1996. – 13 гру. – С. 6.
Такими поетичними рядками розпочалася творча зустріч з відомою
поетесою Г. Чубач в обласній бібліотеці.
252. Голубєв В. «В обласній науковій бібліотеці немає плинності
кадрів» : [бесіда з директором РДОБ В. Ярощук] / В. Голубєв // 10 канал. –
1996. – 28 черв. – С. 2.
Автор бесіди розповідає про обласну книгозбірню – першу серед
подібних книгозбірень західного регіону, яка з початку 90-х років вирішує
питання комп’ютеризації та застосовуння автоматизованих технологій у
бібліотеці.
253. Демчук П. Реформування освіти: за сторінками періодики / П.
Демчук // Сім днів. – 1996. – 20 квіт. – С. 9.
Завідуюча довідково-бібліографічним відділом РДОБ пропонує огляд
статей з питань освіти на сторінках періодичної преси за 1995 – 96 роки.
254. Жук В.М. Повернення книжкових колекцій української діаспори
до фондів державних бібліотек Волині / В.М. Жук // Діяльність
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бібліотек по збереженню культурної спадщини і відродження духовності
народу : Всеукр. наук.-краєзнавча конф. (23 – 25 трав. 1996 р.). – Житомир,
1996. – С. 43 – 44.
Про надходження книг від різних організацій і приватних осіб з
української діаспори з Америки, Канади, Австрії, Німеччини до фонду
обласної бібліотеки.
255. Калапуша М. Що тільки по зубах білозубому роялю… / М.
Калапуша // Зміна. – 1996. – 1 берез. – С. 4.
Виставка робіт графіка В. Лосінського в обласній бібліотеці.
256. Клішина Р. І музика, і вірші / Р. Клішина // Вільне слово. – 1996. –
2 берез. – С. 1.
Про мистецькі вечори, організовані активом клубу «У світі
прекрасного», що діє у відділі мистецтв обласної бібліотеки. Багато старань
докладають завідуюча відділу мистецтв І. Мелещук та працівники Н. Васюк,
Г. Споденюк, О. Веремчук, О. Кудіна.
257. Клішина Р. Студенти декламують Гейне / Р. Клішина // Зміна. –
1996. – 1 берез. – С. 2.
В клубі «У світі прекрасного» у відділі мистецтв обласної бібліотеки
відбувся концерт артистичного об’єднання «Legeartis».
258.
Книгозбірні,
читальні
//
Степанишин
Б. Методика
культурологічної діяльності : навч. посіб. – Рівне, 1996. – С. 134 – 146.
У посібнику відведено розділ просвітницькій роботі обласної
універсальної книгозбірні.
259. Кундюк В. Книги в дарунок / В. Кундюк // Вільне слово. – 1996. –
18 груд. – С. 3.
В обласну бібліотеку надійшла в дарунок добірка літератури з НьюЙорка від управління Шкільної Ради при УККА. Значна частина друкованих
видань – книги з питань літературознавства, зокрема про Т.Г. Шевченка та
його творчість, а також, книги, що надійшли з Австралії від Дмитра
Нитченка (Д. Чуб).
260. Мельник М. Хай доля веде Вас, поете! / М. Мельник, В. Лісовець //
Волинь. – 1996. – 12 квіт. – С. 3.
Творчий вечір рівненського поета Василя Краснопольського відбувся у
«Світлиці» обласної бібліотеки. Ведуча вечора - бібліотекар читального залу
Тамара Стадник.
261. Миколаєнко І. Лесине слово / І. Миколаєнко // Вісті Рівненщини. –
1996. – 6 берез. – С. 3.
У «Поетичній вітальні» обласної бібліотеки відбувся великий
літературний вечір, присвячений 125-й річниці з дня народження Лесі
Українки. Ведучі вечора - працівники бібліотеки С. Куцевич, Н. Корнійчук та
В. Голобож, у виконанні якої прозвучали поетичні рядки письменниці.
262. [Рівненська] обласна універсальна наукова бібліотека //
Бібліотечна планета : довідник. – К. ; 1996. – С. 269.
Про історію і сьогодення Рівненської ОУНБ.
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263. Слесаренко Л. Дарунок бібліотеці / Л. Слесаренко // Вісті
Рівненщини. – 1996. – 1 листоп. – С. 2.
Доктор Хенк Брінк із США подарував Рівненській обласній бібліотеці
комп’ютер і комплект дискет з даними про найновіші світові досягнення в
галузі медицини.
264. Слесаренко Л. Платні послуги бібліотеки / Л. Слесаренко // Дзвін.
– 1996. – 18 жовт. – С. 3.
Особливою популярністю серед читачів користується видача
літератури у читальних залах бібліотеки по «нічному абонементу» за певну
плату. У відділі абонемента читач за певну плату може продовжити термін
використання літератури.
265. Смик О. Відкриваймо Волинську ікону / О. Смик // Дзвін. – 1996. –
25 жовт. – С. 2.
У мистецькій вітальні обласної бібліотеки науковий співрозмовник
Рівненського краєзнавчого музею В. Луць репрезентував унікальний каталог
волинських ікон рівненського зібрання. Організувала зустріч завідуюча
відділом мистецтв І. Жилінська.
266. Степанишин Б. «Необов’язкові» функції бібліотеки / Б.
Степанишин // Бібліотечний вісник. – 1996. - № 2. – С. 35 – 36.
Про культурно-просвітницьку діяльність клубу «У світі прекрасного»,
організованого завідуючою відділом мистецтв Розалією Мельник, та
факультативно-просвітницьку діяльність бібліотеки, а також про діяльність
відділу науково-методичної роботи та бібліотечного маркетингу.
267. Юськова Р. Як вам святкується?: 50 років з дня заснування
методичного відділу обласної наукової бібліотеки : [бесіда із заступником
директора бібліотеки Р.М. Юськовою] / Р. Юськова // Сім днів. – 1996. – 20
лип. – С. 3.
Розповідь заступника директора про методично-бібліографічний відділ,
створений у 1964 році, який очолив методист Онуфрій Корнійович
Бондарчук. У січні 1994 року відділ реорганізовано у відділ методичної
роботи і бібліотечного маркетингу. Функції відділу складаються з науководослідницької роботи, зокрема організації та проведення соціологічних
досліджень, впровадження в практику роботи бібліотек передового досвіду,
т. ін.
268. Ярощук В. Не збідніти книгою / В. Ярощук // Вільне слово. – 1996.
– 13 листоп.
*
*
*
269. Голубєв В. «Я в чужие окна не подглядывал…» / В. Голубєв //
Рівне. – 1996. – 5 лип. – С. 3.
Про презентацію в обласній державній бібліотеці нової книги
Олександра Смика «Меченый».
270. Городнюк І. «Спасибі, що ти вибрала мене» / І. Городнюк // Сім
днів. – 1996. – 6 квіт. – С. 8.
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Про презентацію у обласній бібліотеці книги рівненського поета
Василя Краснопольського «Там, де виріс».
271. Кидрук І. Із криниці печалі / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. – 1996.
– 22 берез. – С. 3.
272. Корнійчук Н. Із криниці печалі / Н. Корнійчук // Вільне слово. –
1996. – 30 берез.
На сторінках газет повідомляється про презентацію в обласній
бібліотеці книги «Із криниці печалі» - першого видання із серії «Реабілітовані
історією».
273. Ступницька С. Волинська ікона: історія та сучасність / С.
Ступницька // Сім днів. – 1996. – 26 жовт. – С. 10.
Презентація каталогу «Волинська ікона» в обласній бібліотеці.
1997
274. Богуш Г. Бібліотечна справа на Рівненщині / Г. Богуш // Вільне
слово. – 1997. – 9 лип. – С. 1.
Про науково-практичну конференцію «Бібліотеки Рівненщини: історія і
сучасність» в обласній бібліотеці.
275. Борисюк Т. Пізнання через… абонемент / Т. Борисюк // Вільне
слово. – 1997. – 24 верес.
Про обслуговування учнів 7-11 класів шкіл м. Рівно за абонементами
школяра в Рівненській обласній бібліотеці.
276. Волкова С.О. Організація і розвиток відділу літератури
іноземними мовами / С.О. Волкова // Головна книгозбірня області : Історія і
розвиток. – Рівне, 1997. – С. 59 – 62.
Із статті читач дізнається про історію та діяльність відділу літератури
іноземними мовами, яка носить спеціалізований та водночас комплексний
характер. Комплектування фонду, його організація та обробка, створення
довідково-бібліографічного апарату, обслуговування читачів, масові заходи,
популяризація літератури - весь комплекс бібліотечно-бібліографічної роботи
- проводиться з урахуванням все більш зростаючого інтересу читачів до
вивчення іноземних мов.
У статті згадуються працівники – фахівці із знанням іноземних мов. Це
Козловська Л.І., випускниця Київського інституту іноземних мов - фундатор
відділу. З 80-их років у відділі працюють Панчук Т., Лехицька О., Волкова С.
(зав. відділом).
277. Гречковський А.Ф. Становлення та розвиток науково-дослідної
роботи обласної бібліотеки / А. Гречковський // Головна книгозбірня області
: Історія і розвиток. – Рівне, 1997. – С. 66 – 69.
Автор статті, заступник директора РОУНБ описує історію, аспекти, та
розвиток наукової діяльності з моменту, коли обласна книгозбірня отримала
статус наукової бібліотеки.
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278. Дзівак Г.Л. До історії формування фонду основного книгосховища
/ Г. Дзівак // Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. –
С. 12 – 14.
Про відділ книгосховища, створений як самостійний структурний
підрозділ в 1972-1974 рр., основними завданнями якого були організація,
розміщення, збереження фондів та надання читачам можливості їх
використування. На чолі з Катериною Михайлівною Гавриловою
започатковували роботу новоствореного відділу Галина Слива та Катерина
Нестерівна Сергієнко. Згадуються також спеціалісти, ентузіасти своєї справи,
які творили 25-тирічну історію книгосховища: Р.О. Козакова, Л.П. Зиткіна,
М.М. Грищенко, О.І. Шилюк, Г.О. Дмитрієва (Слива), Т.Ф. Денисюк.
279. Демчук П.І. Бібліографічна діяльність обласної книгозбірні як
центру «Регіональної пам’яті» / П.І. Демчук // Головна книгозбірня області :
Історія і розвиток. – Рівне, 1997. – С. 14 – 18.
Про історію бібліографічного відділу РДОБ, яка почалася з введення у
1944 році посади бібліографа в штат бібліотеки. Про його сьогодення і
спеціалістів, які зробили чималий внесок в розвиток бібліографічної справи
області. До 1993 р. його очолював справжній професіонал своєї справи
Гайдук В.П., який зробив значний внесок у становлення і розвиток
структурного підрозділу та в організацію інформаційно-бібліографічного
обслуговування населення на Рівненщині. Багато років свої знання та досвід
віддавали та віддають працівники відділу В.М. Конет, К.В. Краєвська, Л.А.
Костильова, Л.М. Стадницька, В.В. Зозуля, В.В. Максимчук.
280. Жук В.М. Спільна робота вузу і бібліотеки (на прикладі діяльності
навчального науково-виробничого об’єднання «Книга») / В.М. Жук //
Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. – С. 74 – 77.
Про добровільне об’єднання Рівненського державного інституту
культури та Рівненської державної обласної бібліотеки - ННВО «Книга» (з
1981 року), яке забезпечує координацію спільної діяльності інституту та
бібліотеки по реалізації Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну
справу”; про зміцнення зв’язку навчання з виробництвом, забезпечення
єдності навчальної, наукової та практичної діяльності студентів
бібліотечного факультету.
281. З хроніки науково-краєзнавчої і творчої роботи // Волинські
дзвони : наук.-краєзн. альм. – Рівне, 1997. – Вип. 2. – С. 90.
Про творчий вечір-портрет «Закоханий у рідний край» краєзнавця,
журналіста, літературного критика Григорія Дем’янчука, який відбувся в
обласній бібліотеці.
282 Ірченко В. Свято слова і пісні / В. Ірченко // Вільне слово. – 1997. –
7 черв. – С. 2.
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У відділі мистецтв обласної бібліотеки відбувся творчий вечір
викладача фольклору і народознавства рівненського ПТУ № 15 Ріди
Клішиної.
283. Кундюк В. Д. Бібліотечні фонди і каталоги. Етапи розвитку / В. Д.
Кундюк // Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. – С.
7 – 12.
Про створення та розвиток відділу обробки обласної бібліотеки, про
спеціалістів, які тут працювали. Першим старшим бібліотекарем по
комплектуванню була Шустіна Р.Я. В липні 1970 р. було створено два
відділи: комплектування (зав. Реміна Г.В.) та обробки літератури і організації
бібліотечних каталогів (зав. Соколовська В.М.). В середині 70-х рр. відділ
очолила Данилюк А.І. На початку 90-х рр. відділ обробки та комплектування
об’єднано в один структурний відділ (завідуюча – Кундюк В.Д.). Серед
досвідчених спеціалістів згадуютьсяі Мельник Л.В. та Мельник Т.В.,
Плетьонка Н.Л., Зиткіна Л.П., Гриськова М.Ф., Буза Л.Ф., Малишева Л.М.,
Бендюг В.Т.
284. Кухоцька Т. Студенти спілкувалися в інтимній обстановці / Т.
Кухоцька // Рівне вечірнє. – 1997. – 1 лют. – С. 2.
Про вечір в обласній бібліотеці, присвячений 100-річчю українського
поета Євгена Маланюка.
285. Куцевич С.О. Організація обслуговування читачів у відділі
абонемента / С.О. Куцевич // Головна книгозбірня області : Історія і
розвиток. – Рівне, 1997. – С. 46 – 49.
Про відділ абонемента, заснований у лютому 1940 року, першою
завідуючою якого була Карпова О.І. В 1946-47 рр. абонемент очолювали
Купрін М.Ф. та Клименко Г.І. В 1963 р. завідуючою відділом призначено
Шарапову Т.М., яка працювала на цій посаді впродовж 23-х років.
У статті теперішньої завідуючої відділом Куцевич С.О. йдеться про
основні форми масової, інформаційної роботи, пропаганду бібліотечної
книги, обслуговування читачів.
286. Литвиненко Н.М. Роль і місце відділу технічної літератури в
обслуговуванні трудових колективів / Н.М. Литвиненко // Головна
книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. – С. 54 – 56.
Про роботу відділу технічної літератури, який був створений 15
вересня 1970 року на базі існуючого раніше відділу читальних залів. Із
фондів читальних залів були передані книги з питань техніки, економіки та
науково-природничих наук, відповідні періодичні видання. Завідуючою
відділом була призначена Білоусова Ірина Іванівна. З 1981 року відділ
очолила Литвиненко Наталія Миколаївна, яка в статті й розповідає про
роботу
287. Літковець В.П. Статистичний облік в РДОБ / В.П. Літковець //
Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. – С. 65 – 66.
Автор розповідає про завдання та роль сектору зведеного
статистичного обліку, реєстрації читачів і контролю, який є самостійним
підрозділом бібліотеки з 1981 року.
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288. Мелещук І.І. Через бібліотечну книгу – до прекрасного! / І.І.
Мелещук // Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. –
С. 51 – 53.
Про створений у 1976 році в обласній бібліотеці новий структурний
підрозділ - відділ літератури з питань мистецтва. Завідуюча - Мельник Р.П.),
бібліотекарі Смірнова Т., Блискош К., Шатілло Н., Рокицька Г. (Споденюк),
Одливанська О. Протягом останніх десяти років у відділі працюють Васюк
Н., Кудіна О., Мелещук І. (завідуюча).
У статті розкриваються всі аспекти та особливості діяльності відділу,
який, згуртувавши інтелігенцію міста, представників культури та мистецтва,
студентську молодь, всіх прихильників прекрасного, став справжнім
культурно-мистецьким осередком міста та області.
289. Нікітіна Н.О. В центрі уваги – читач / Н. Нікітіна // Головна
книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. – С. 43 – 46.
Про роботу читального залу як структурнго підрозділу обласної
бібліотеки, який існує з 3 лютого 1940 року. Робота підрозділу поновилася в
жовтні 1944 року. Першою завідуючою була Ницкович Лідія Іванівна. У 50-х
роках завідуючими читальнею були Наталія Іванівна Кулінська, потім Зінаїда
Миколаївна Безюк. В 1962 році завідуючою читальним залом була
призначена Людмила Яківна М’ячина. В читальному залі працювали
бібліотекарі Є.Т. Несененко, М. І. Крижовець, Р.П. Мельник, В.Д. Кундюк,
П.І. Кучер, Н.О. Ярцева, Г.М. Конарчук, Т.М. Стадник, С.В. Волошина.
290. Островська Л.О. Розвиток та проблеми міжбібліотечного
абонемента / Л.О. Островська // Головна книгозбірня області : Історія і
розвиток. – Рівне, 1997. – С. 62 – 65.
Вперше про організацію роботи міжбібліотечного абонемента в архіві
обласної бібліотеки зазначено ще в 1947 році.
У 1965 році в структуру обласної бібліотеки був введений сектор МБА,
який очолювала Гречковська Людмила Матвіївна. Душею сектора була Ганна
Степанівна Штурма. В 1973 році очолила відділ Гмитрук Г.Я. На початку 80х років на посаду призначена Островська Людмила Олександрівна. Протягом
всього періоду функціонування МБА в обласній бібліотеці у відділі
працювали: Литвиненко Н.М., Слимак Н.І., Тирак З.М., Клімова О.М., Сизон
Е.В., Борканюк В.С., Петрук І.А.
291. Пацко М.С. Місце сектору інформації з питань культури та
мистецтва
РОУНБ
в
інформаційно-бібліографічному
забезпеченні
спеціалістів культури / М.С. Пацко // Головна книгозбірня області : Історія і
розвиток. – Рівне, 1997. – С. 31 – 33.
Історія сектору інформації з питань культури та мистецтва Рівненської
ОУНБ фактично починається після 1979 року від часу формування галузевої
системи наукової інформації України. Найголовнішим у роботі сектора є
інформування в режимі ВРІ та ДЗК забезпечення спеціалістів культури і
мистецтва інформацією про нові документи з проблем галузі. Очолила сектор
Людмила Ткачук.
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292. Сахнюк Л.Г. Видавнича діяльність Рівненської державної обласної
бібліотеки / Л.Г. Сахнюк // Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. –
Рівне, 1997. – С. 77 – 82.
Від початку свого створення обласна бібліотека займалась видавничою
діяльністю. У лютому 1982 року було створено редакційно-видавничий
відділ, який очолив О.К. Бондарчук. У 1987 році було призначено нову
завідуючу відділом Сахнюк Л.Г.
У статті подається коротка історія редакційно-видавничого відділу,
особливості та тенденції видавничої діяльності РДОБ на сучасному етапі.
293. Ступницька С. Історичні книгозбірні Рівненщини / С. Ступницька
// Вісті Рівненщини. – 1997. – 16 лип.
Про науково-практичну конференцію: «Бібліотеки Рівненщини: історія
і сучасність”, яка відбулася в обласній бібліотеці.
294. Ступчук Л. Перекладачі народжуються на Рівненщині / Л. Ступчук
// Дзвін. – 1997. – 14 лют. – С. 7.
Про Олександу Лехицьку, працівницю відділу літератури іноземними
мовами обласної бібліотеки, яка переклала роман французького письменника
П. Ковена «У вечері - Вертеп».
295. Тимощук Н.П. РОУНБ – центр регіонального краєзнавства / Н.П.
Тимощук // Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. –
С. 49 – 51.
Про відділ краєзнавчої літератури та бібліографії - окремий підрозділ
бібліотеки з 1981 року, в якому акумульована всебічна інформація про наш
край, його історію та культуру.
296. Тишковець М.А. З історії відділу обслуговування працівників
сільськогосподарського виробництва / М.А. Тишковець // Головна
книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. – С. 56 – 59.
У статті розповідається про створений в квітні 1969 року відділ
обслуговування працівників сільського господарства та різні аспекти його
діяльності, спрямовані на задоволення інформаційних запитів спеціалістів
сільського господарства на та обслуговування їх книгою.
297. Швецова-Водка Г.М. Бібліотечні картотеки Рівненської державної
обласної бібліотеки: історія та сучасний стан / Г.М. Швецова-Водка ; Ж.
Дмиш // Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. – Рівне, 1997. – С.
18 – 30.
Про систему картотек Рівненської державної обласної бібліотеки як
складову ДБА та їх значення у довідково-бібліографічному та
інформаційному обслуговування читачів. Автор детально аналізує методику
створення СКС.
298. Юськова Р.М. Видавці – бібліотеці / Р.М. Юськова // Вільне слово.
– 1997. – 27 груд. – С. 3.
У статті йдеться про співпрацю книговидавців області з бібліотеками у
формуванні
фонду,
про
виконання
розпорядження
голови
облдержадміністрації М. Сороки від 19 травня 1997 року «Про
обов’язковий контрольний примірник творів друку», яким передбачено
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безкоштовну розсилку поліграфічними підприємствами, дільницями,
установами, організаціями області незалежно від форми власності, які
займаються видавничою діяльністю контрольних примірників, виготовлених
ними творів друку, книг, брошур, журналів, газет, а також електронних
текстів цих видань обласній бібліотеці.
299. Юськова Р.М. Науково-методична діяльність РОУНБ. Стан і
перспективи / Р.М. Юськова // Головна книгозбірня області : Історія і
розвиток. – Рівне, 1997. – С. 70 – 74.
Подана коротка історія методичного відділу. Зокрема згадуєтья перші
завідуючі - Ченокал В.В., Бондарчук О.К., молоді спеціалісти 60-х рр.: Адам
Гречковський, Михайло Побережник, Лариса Стецюк, К.М. Мельничук, В.П.
Бабюк та ін.
Автор аналізує сучасний стан роботи структурного підрозділу, який з 1
січня 1994 року реорганізовано у відділ методичної роботи і бібліотечного
маркетингу з сектором науково-дослідницької роботи.
300. Ярощук В.П. Інформаційно-комунікативна діяльність читачів
РОУНБ / В.П. Ярощук // Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. –
Рівне, 1997. – С. 33 – 43.
Про комплексний аналіз інформаційно-комунікативної діяльності
читачів, принципово важливий для цільового проектування системи
обслуговування читачів ОУНБ.
301. Ярощук В.П. Рівненська обласна універсальна бібліотека. Історія і
розвиток / В.П. Ярощук // Головна книгозбірня області : Історія і розвиток. –
Рівне, 1997. – С. 3 – 7.
У статті розповідається про історію становлення та розвитку РОУНБ
від початку її діяльності до сьогодення. Автор аналізує різні аспекти
діяльності та характеризує відмінні риси сучасного стану головної
книгозбірні регіону.
302. Ясьмо В. Бібліографічне краєзнавство Волині / В. Ясьмо //
Волинські дзвони : наук.-краєзн. альманах.– Рівне, 1997. – Вип. 2. - С. 81 –
82.
Автор публікації згадує краєзнавчі бібліографічі покажчики,
підготовлені Рівненською ОУНБ. Це зокрема «Соціалістична Ровенщина»,
«Література про Ровенську область», «Ровенщина в 11-й п’ятирічці», «Місту
Ровно – 700 років», «Ровенщина в роки Великої Вітчизняної війни»,
«Пам’ятники історії і культури Рівненської області», «Література до
знаменних і пам’ятних дат Рівненщини», «340 років Берестецькій битві»,
«Україна: історія, народознавство» та інші.
303. Ясьмо В. Д. Головна книгозбірня Рівненщини – світоч знань,
науки, культури / В. Д. Ясьмо // Головна книгозбірня області : Історія і
розвиток. – Рівне, 1997. – С. 1 – 2.
Вже не одне покоління рівнян прилучається до цілющих духовних
джерел головної книгозбірні Рівненщини, пише автор публікації.
Багатьом вона відкрила широкий шлях у неозорий світ книг і знань,
допомогла здобути освіту, стати кваліфікованим фахівцем, вченим,
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освіченою і культурною особистістю. Автор згадує тих, хто зробив вагомий
внесок на різних етапах у розбудову обласної бібліотеки, насамперед, це
очильники - О.С. Польохін, В.П. Бабюк, В.П. Зініна, В.П. Ярощук, а також
провідні спеціалісти – О.К. Бондарчук, В.П. Гайдук, А.Ф. Гречковський, В.Д.
Кундюк, І.І. Білоусова, Л.Я. Мячина та інші.
*
*
*
304. Береза Ю. Грекам поклоняймося, але й пращурами пишаймося /
Ю. Береза // Рівне. – 1997. – 7 лют. – С. 3.
Про презентацію виставки рівненського художника В. Войтовича
«Сокіл – Род» у обласній бібліотеці.
305. Герус В. «Якщо ми хочемо бути вільними» / В. Герус // Вільне
слово. – 1997. – 28 трав. – С. 2.
Про презентацію в державній обласній бібліотеці книги А. Тененбаума
«Якщо ми хочемо бути вільними…».
306. Кидрук І. Їх називали остарбайтерами / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 1997. – 26 берез. – С. 2.
Про презентацію в обласній бібліотеці книги «Остарбайтери» із серії
«Реабілітовані історією».
307. Крушельницький В. Древні боги проступають крізь віки / В.
Крушельницький // Рівне вечірнє. – 1997. – 30 січ.
Презентація робіт рівненського художника В. Войтовича «Сокіл - Рід»
у обласній бібліотеці.
308. Нечаєва В. «Пісня повертається додому» / В. Нечаєва // Вільне
слово. – 1997. – 4 черв. – С. 1.
Презентація нової книги рівненського митця, невтомного збирача
поліського фольклору Андрія Пастушенка «Пісня повертається додому».
309. Нечаєва В. «Рівненщина репресована» / В. Нечаєва // Вісті
Рівненщини. – 1997. – 11 квіт. – С. 3.
Презентація в обласній бібліотеці збірника «Рівненщина репресована,
депортована, мордована» із серії «Реабілітовані історією».
310. Нечаєва В. Сповідь душі через десятки літ / В. Нечаєва // Зміна. –
1997. – 14 берез. – С. 2.
Презентація книги «Остарбайтери» із серії «Реабілітовані історією» в
обласній бібліотеці.
311. Петренко К. Презентація творів науковця / К. Петренко // Вісті
Рівненщини. – 1997. – 15 січ. – С. 2.
Презентація творчого доробку професора кафедри історії України РДПІ
В. Гайбонюка у державній обласній бібліотеці.
312. Субот О. «Скрябін»: «Чекай на літо» / О. Субот // Дзвін. – 1997. –
26 груд. – С. 2.
Так називається концертний тур естрадного гурту «Скрябін», пресконференція якого відбулася обласній бібліотеці.
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313. Басараба В. Книги виходять у Рівному / В. Басараба // Вільне
слово. – 1998. – 23 груд. – С. 1.
Виставка друкованої продукції рівненських видавництв у державній
обласній науковій бібліотеці.
314. Басараба В. У світі краси / В. Басараба // Вільне слово. – 1998. – 11
лют. – С. 3.
Про виставку рівненського художника К. Степанюка, яка відкрилася у
відділі мистецтв обласної бібліотеки.
315. Борисюк Т. Хранителі книжкової мудрості : до Всеукраїнського
дня бібліотек / Т. Борисюк // Народна творчість. – 1998. – Лип.-верес. (№ 7). –
С. 1.
Згадуються фундатори бібліотечної справи: перший директор РДОБ
О.С. Польохін, який очолив обласну бібліотеку з 1944 до початку 70-х років,
а також К. Богатирьова, О. Бондарчук, В. Соколовська, В. Бабюк, В. Гайдук,
В. Зініна, Т. Шарапова, Л. М’ячина, І. Білоусова, А. Данилюк, К. Гаврилова,
Г. Ремінна, А. Гречковський та багато інших працівників головної
книгозбірні області.
316. Губанов О. Студенти вчилися рухати торгівлю… в обласній
бібліотеці / О. Губанов // Рівне вечірнє. – 1998. – 24 груд. – С. 3.
У бібліотеці відбулося засідання клубу ділових зустрічей.
317. Корнійчук Н. Вечір пам’яті Лорки / Н. Корнійчук // Вільне слово. –
1998. – 17 черв. – С. 3.
До 100-річчя від дня народження видатного іспанського поета і
драматурга Гарсіа Лорки у «Світлиці» бібліотеки відбувся літературний
вечір. Організатори вечора - працівники читального залу С. Волошина і Г.
Конарчук.
318. Корнійчук Н. Закохана у книгу / Н. Корнійчук // Народна
творчість. – 1998. – Лип.-верес. (№ 7). – С. 2.
Про завідуючу читальним залом обласної бібліотеки Н. Нікітіну,
людину відповідальну, ерудовану та творчу. Понад 12 років в читальному
залі діє клуб «Співрозмовник», який збирає велику читацьку аудиторію під
час проведення літературно-музичних вечорів. Багато сценаріїв до них
написано саме Ніною Олексіївною.
319. Крушельницький В. Тисячу картин написав 33-річний художник /
В. Крушельницький // Рівне вечірнє. – 1998. – 30 січ. – С. 2.
В Рівненській обласній бібліотеці відкрилася виставка Рівненського
художника К. Степанюка.
320. Лехицька О. Сумний постскриптум : до тижня понищеної
бібліотечної книги / О. Лехицька // Вільне слово. – 1998. – 21 січ. – С. 3.
Впродовж тижня державна обласна бібліотека намагалася привернути
увагу громадськості до такого ганебного та непоправного явища, як
понищені читачами книги.
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321. Нечаєва В. Семінар бібліотечних працівників / В. Нечаєва // Вільне
слово. – 1998. – 16 трав. – С. 3.
Про семінар «Робота бібліотек в сучасних соціально-економічних
умовах», який відбувся в обласній бібліотеці.
322. Нікітіна Н. «Світ науки» для допитливих читачів / Н. Нікітіна //
Вільне слово. – 1998. – 28 жовт. – С. 1.
Про презентацію журналу «Світ науки» в обласній бібліотеці. Це
видання є перекладом найстаршого науково-популярного журналу США
«Scientific American», який відзначив півторастолітній ювілей. Українську
версію під назвою «Світ науки» видали львівські вчені НАН України (з трав.
1998 р.).
323. Побережник Л. Увесь вік – з книгою : [ветерану бібліотечної
справи Онуфрію Корнійовичу Бондарчуку – 80 років] / Л. Побережник //
Вісті Рівненщини. – 1998. – 12 лип. – С. 3. : фото.
324. Самчук В. До питання формування і використання історикокультурного фонду Рівненської обласної державної бібліотеки / В. Самчук, В.
Ясьмо // Слово молодим дослідникам : зб. тез і матеріалів наук. теорет. конф.
– Рівне, 1998. – С. 52 – 57.
Про історико-культурний фонд РОДБ, який включає більше 2 тис.
примірників рідкісних і цінних видань з різних галузей знань українською та
іноземними мовами. Це книги, журнали, газети, матеріали різних організацій,
об’єднань і товариств,т. ін.
325. Сокольвак С. Мелодія душі Анатолія Криловця / С. Сокольвак //
Вільне слово. – 1998. – 11 лют. – С. 4.
В Рівненській обласній бібліотеці відбувся творчий вечір поета,
літературознавця А. Криловця.
326. Стадник Т. Грані його таланту / Т. Стадник // Вільне слово. – 1998.
– 2 груд. – С. 1.
Про творчий вечір заслуженого артиста України, актора обласного
музично-драматичного театру О. Заворотнього, який відбувся в обласній
бібліотеці.
327. Ступницька С. Гімн книзі / С. Ступницька // Вісті Рівненщини. –
1998. – 20 трав. – С. 2.
«Вкарбовані у пам’ять письмена» - так називався вечір в Рівненській
обласній бібліотеці, яким розпочалися урочистості до 100-річчя літописання і
книжкової справи в Україні.
328. Степанишин Б. Культурологічна діяльність : [навч.-метод. посіб.] /
Б. Степанишин // Рідна шк. – 1998. - № 1. – С. 45 – 47.
У навчально-методичному посібнику є розділ про головну книгозбірню
області (обласну наукову бібліотеку), що поряд з обов’язковими функціями
проводить колосальну просвітницьку роботу, яку образно можна назвати
Великим Факультативом – це ціла система літературних мистецьких вечорів,
презентацій книг та інших масових заходів.
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329. Україна вшановує 90-річний ювілей письменника Василя Барки /
Дзвін. – 1998. – 17 лип. – С. 3.
Про вечір, присвячений 90-річчю В. Барки, якій проведено в державній
обласній бібліотеці.
330. Юськова Р. Бондарчуку Онуфрію Корнійовичу – 80 / Р. Юськова //
Народна творчість. – 1998. – Лип. – верес. (№ 7). – С. 2.
Про ветерана бібліотечної справи О.К. Бондарчука, який з 1950 року
працював в обласній бібліотеці. Онуфрій Корнійович - вчитель і наставник не
одного покоління бібліотечних працівників. Це Т. Недоводієва, Н.
Кухлевська, М. Побережник, С. Хом’як, І. Мілясевич. Ювіляр пригадує, як
працював з молодими колись Л. М’ячиною, Т. Шараповою, А. Степанюк, О.
Клімовою під керівництвом директора бібліотеки О. Польохіна.
331. Ярощук В.П. Знаряддя нашої справи – книга / В. П. Ярощук //
Народна творчість. – 1998. – Лип. - верес. (№ 7). – С. 1.
Вітання директора обласної бібліотеки В. Ярощук працівникам
головної книгозбірні з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.
332. Ящук Н. Світлоносне слово / Н. Ящук // Вільне слово. – 1998. – 2
трав. – С. 1.
Про цикл ювілейних заходів у Рівному, присвячених 80-річчю від дня
народження письменника Олеся Гончара. У «Світлиці» обласної бібліотеки
перед студентами факультету української філології Рівненського
педінституту була прочитана лекція «Мій Гончар».
*
*
*
333. Бабінець А. «Мене зрозуміли» / А. Бабінець // Вільне слово. –
1998. – 17 жовт.
Презентація в обласній бібліотеці книги Є. Плахова «Одержимість» про
Зінчука М.П. - Героя Соціалістичної праці, директора, дослідника
господарства «Тучинське».
334. Береза Ю. « – Як ся маєте, як живете? – Як Ленін…» / Ю. Береза //
Рівне плюс. – 1998. – 24 лип.
Про презентацію «Чорної книги України» в обласній бібліотеці.
335. Кидрук І. «Просвіта» видає «Енеїду» / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 1998. – 8 лип. – С. 2.
Презентація факсимільного видання «Енеїди» І. Котляревського в
державній обласній бібліотеці.
336. Кухоцька Т. Книжка про Лесю / Т. Кухоцька // Рівне вечірнє. –
1998. – 6 лют. – С. 3.
Про презентацію книги рівненського поета, літературознавця А.
Криловця «Художня філософія Лесі Українки», яка відбулась в обласній
бібліотеці.
337. Ляшенко Т. Микола Зінчук – герой книги / Т. Ляшенко // Вісті
Рівненщини. – 1998. – 21 жовт. – С. 2.
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Про презентацію в обласній державній бібліотеці книги Плахова Є.
«Одержимість», героєм якої є директор науково-дослідного господарства
«Тучинське» М. Зінчук.
338. Марчук Л. Унікальне видання «Енеїди» народилося вдруге! / Л.
Марчук // Сім днів. – 1998. – 27 черв. – С. 3.
Презентація в Рівненській обласній бібліотеці перевидання «Енеїди» І.
Котляревського Рівненської обласною «Просвітою».
1999
339. Багнюк О. Карен Бліксен – у Рівному / О. Багнюк // Сім днів. –
1999. – 10 верес. – С. 8.
В обласній бібліотеці відкрито виставку датської письменниці Карен
Бліксен.
340. Басараба В. З поліських глибин / В. Басараба // Вільне слово. –
1999. – 10 лют. – С. 2.
В бібліотеці відбулася прес-конференція, організована Рівненським
фольклорно-етнографічним
товариством
по
Рокитнівському
та
Володимирецькому районах.
341. Борисюк Т. Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек на
Рівненщині / Т. Борисюк // Бібл. планета. – 1999. - № 4. – С. 8.
Про урочистості з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек на
Рівненщині та виступи фіналістів обласного огляду-конкурсу професійної
майстерності бібліотечних працівників області. В номінації «Муза мистецтв»
перемогу здобула Ірина Мелещук, завідуюча відділу мистецтв РДОБ.
342. Борисюк Т. Електронна база сучасної бібліотеки / Т. Борисюк //
Вісті Рівненщини. – 1999. – 26 трав. – С. 4.
У публікації йдеться про державну обласну бібліотеку як про сучасний
«електронний архів», в якому інформація зберігається не лише на
традиційних носіях, але й в електронному вигляді. Створено електронну базу
даних, сучасний обсяг якої складає 110 тис. бібліографічних записів.
Розпочато роботу зі створення регіональної бази даних краєзнавчої
літератури, в т.ч. повнотекстових краєзнавчих документів.
343. Борисюк Т. За шкільними абонементами / Т. Борисюк // Вільне
слово. – 1999. – С. 4.
Про визначення пріоритетів діяльності книгозбірні на допомогу
навчально-виховному процесу. Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій,
ліцеїв, інших навчальних закладів міста бібліотека пропонує обслуговування
за «шкільними абонементами». У бібліотеці створений обмінний фонд, книги
з якого пропагуються для обміну з бібліотеками освітніх закладів на
взаємовигідних умовах.
344. Борисюк Т. Проза – 99 : перехрестя думок / Т. Борисюк // Сім днів.
– 1999. – 10 груд. – С. 4.
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Про засідання клубу «Співрозмовник» на тему: «Проза - 99» у
Рівненській обласній бібліотеці.
345. Борисюк Т. Ювілею письменника присвячується / Т. Борисюк //
Вісті Рівненщини. – 1999. – 26 трав. – С. 3.
Про вечір «На вівтарі святої любові», присвячений 200-річчю від дня
народження французького письменника Оноре де Бальзака.
346. Виставка з Данії – в бібліотеці // Бібл. планета. – 1999. - № 4. – С.
27.
Про стендову виставку в обласній бібліотеці, присвячену датській
письменниці Карен Бліксен.
347. Волкова С. Знають читачі фонд «Сейбр-світло» / С. Волкова //
Вісті Рівненщини. – 1999. – 23 черв. – С. 3.
Завідуюча відділлом літератури на іноземних мовах РДОБ розповідає
про тісну співпрацю упродовж 5-ти років з українсько-американським
доброчинним фондом «Сейбр-Світло». У жовтні 1998 р. на базі обласної
книгозбірні була утворена його філія. Від фонду бібліотека отримала понад
тисячу примірників видань англійською мовою. В цьому році «СейбрСвітло» профінансував передплату тридцяти назв періодичних видань для
бібліотеки. Це часописи «Всесвіт», «Вітчизна», «Дніпро», «Київ», «Світ
науки» тощо.
348. Жук В. М. Вивчення історії бібліотечної справи на Рівненщині
студентами вузу культури / В. М. Жук // Історія бібліотечної справи
Рівненщини : Зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 1999. – С. 32.
Автор статті пише про процес самостійної підготовки до знань з історії
бібліотечної справи на Рівненщині студентів вузу, які активно користуються
краєзнавчими фондами РДОБ, зведеним краєзнавчим каталогом,
бібліографічними покажчиками – «Пам’ятники історії і культури Рівненської
області», «Новини краєзнавчої літератури» та іншою друкованою
краєзнавчою продукцією бібліотеки.
349. Забуті імена // Вільне слово. – 1999. – 22 груд. – С. 3.
Про вечір в державній обласній бібліотеці, присвячений 100-річчю від
дня народження рівненського поета А. Павлюка.
350. Ільчук О. Скарби з поліської глибини / О. Ільчук // Провінційне
Ого. – 1999. – 11 – 17 лют. – С. 9.
Про прес-конференцію Рівненського фольклорно-етнографічного
товариства, присвячену експедиційній роботі в селах Володимирецького і
Рокитнівського районах.
351. Кидрук І. Духовний світ художника / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 1999. – 12 листоп. – С. 2.
Про виставку харківського художника В. Дзюбенка в обласній
бібліотеці.
352. Кидрук І. Поки історія шукає своїх літописців за справу беруться
ентузіасти : Рівненському обласному краєзнавству – 10 років / І. Кидрук //
Слово і час. – 1999. – 9 квіт. – С. 7.
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Про ювілейні урочистості із нагоди 10-ї річниці краєзнавців області в
обласній бібліотеці.
353. Кидрук І. У бібліотеках уже й танцюють / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 1999. – 17 лют. – С. 3.
Про організацію платного вечора відпочинку у супроводі джазоркестру для відвідувачів бібліотеки. Головна книгозбірня плекає надію
стати постійним центром дозвілля та відпочинку для жителів Рівного.
354. Кидрук І. Україна спілкується із заходом найперше через
літературу й мистецтво / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. – 1999. – 8 верес. – с.
2.
Про виставку датської письменниці Карен Бліксен.
355. Кидрук І. Чому відчуваємо саме голод на книгу? / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 1999. – 1 жовт. – С. 2.
З бесіди з директором обласної бібліотеки, кандидатом історичних наук
Валентиною Ярощук читач дізнається про те, як виживають сьогодні
бібліотеки й бібліотекарі.
356. Колодяжний М. Визначилися бібліотекарі / М. Колодяжний // Вісті
Рівненщини. – 1999. – 1 груд. – С. 2.
На базі обласної державної бібліотеки відбулося чергове заняття школи
керівника для директорів централізованих бібліотечних систем і завідуючих
районними та міськими бібліотеками «Створення позитивного іміджу
бібліотек - стратегія їх діяльності на сучасному етапі». В результаті
обговорення теми були визначені пріоритетні напрямки регіональної
бібліотечної політики.
357. Костильова Л. Доріжка у світ знань / Л. Костильова // Вільне
слово. – 1999. – 21 квіт. – С. 4.
Про
працівників
інформаційно-бібліографічного
відділу,
які
прокладають доріжку у світ знань, надаючи інформацію про фонди
бібліотеки. Створена база даних (70 тис. описів газетних та журнальних
статей за період з 1991 року) свідчить про велику роботу відділу над
формуванням електронної картотеки статей.
358. Кухоцька Т. Консул подарував бібліотеці книгу / Т. Кухоцька //
Рівне вечірнє. – 1999. – 7 верес. – С. 10.
Про датську письменницю Карен Бліксен, творчості якої присвячено
виставку.
359. Нечаєва В. Поетична чаша / В. Нечаєва // Вісті Рівненщини. –
1999. – 5 трав. – С. 4.
Про творчий вечір рівненського поета, літературознавця, докторанта
Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Анатолія
Криловця.
360. Нечаєва В. «Співець веселої журби» / В. Нечаєва // Вільне слово. –
1999. – 17 берез. – С. 1.
Так назвали літературно-мистецький вечір приурочений 140-річчю з
дня народження єврейського письменника Шолом-Алейхема.
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361. Приїхали до нас повчитися // Вільне слово. – 1999. – 24 верес. – С.
1.
На
базі
обласної
бібліотеки
відбувся
семінар-практикум
«Комп’ютеризація в роботі бібліотек – вимога часу».
362. Прокошева Т. ОУНБ як центр регіональної бібліотечної
інформаційної системи : (виступ на «круглому столі» «Регіональна
бібліотечна політика на сучасному етапі») / Т. Прокошева // Бібліотечна
планета. – 1999. - № 3. – С. 7 – 12.
Автор статті відмічає зростання самостійності бібліотек у визначенні
шляхів і пріоритетів свого розвитку, функцій і змісту діяльності, але
водночас - посилення їх залежності від місцевої влади у фінансовому
відношенні, яка не завжди усвідомлює роль і можливості бібліотек у
піднесенні інтелектуального, освітнього, культурного рівня населення . Є
інформація про Рівненську ОУНБ.
363. Савіна З.І. Історичні дослідження – провідний напрям діяльності
бібліотек України / З.І. Савіна // Історія наукових бібліотек у контексті
історії, культури, освіти в Україні : матеріали наук.-практ. конф. – К., 1999. –
С. 22 – 23.
За останні роки активно вивчають історію бібліотек свого регіону
ОУНБ України, в тому числі і Рівненська ОУНБ. Одним з останніх таких
видань, що вийшло в 1999 р., є збірник статей «Історія бібліотечної справи
Рівненщини», підготовлений фахівцями Рівненської ОУНБ спільно з РДГУ.
364. Ступницька С. Він був ткачем золотої прози / С. Ступницька //
Вісті Рівненщини. – 1999. – 8 груд. – С. 3.
Про літературний вечір, присвячений 100-річчю від дня народження
українського письменника Григорія Косинки, який провели працівники
обласної бібліотеки разом з дослідником творчості письменника професором
РЕГІ Мойсеєм Гоном.
365. Ступчук Л. Данія стала трішки ближчою / Л. Ступчук // Ого. –
1999. – 10 верес. – С. 10.
Про відкриття у Рівненській обласній бібліотеці виставки датської
письменниці Карен Бліксен.
366. Тубіна С. Серед будні – Свято / С. Тубіна // Вісті Рівненщини. –
1999. – 6 жовт. – С. 2.
Привітання бібліотечних працівників з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек. Фіналісткою обласного конкурсу бібліотекарів, які окрім
професійної майстерності, мають ще безліч талантів, стала Ірина Мелещук
(зав. відділом мистецтва обласної бібліотеки).
367. Чернецький Ю. Діяльність обласних універсальних наукових
бібліотек на сучасному етапі розвитку / Ю. Чернецький // Книжковий клуб. –
1999. - № 17 – 18. – С. 16.
Про круглий стіл директорів обласних універсальних наукових
бібліотек під загальним гаслом «Регіональна бібліотечна політика на
сучасному етапі», який проходив у приміщенні Національної
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Парламентської бібліотеки. В статті названо Рівненську ОУНБ в числі
бібліотек, що має свій веб-сервер, де розпочато роботу над проектами
створення «комп’ютерних» бібліотек, до яких би увійшли малодоступні, нові
та популярні джерела інформації, та розпочалося обслуговування читачів
через Інтернет.
368. Швецова-Водка Г. Видання персональних літературно-художніх
бібліографічних посібників в Україні у 90-ті роки / Г. Швецова-Водка //
Бібліотечна планета. – 1999. - № 4. – С. 36 ; 38.
У статті є дані про видання персональних літературно-художніх
бібліографічних посібників й Рівненської обласної науково бібліотеки.
369. Шершень М. І в бібліотекарів є свято / М. Шершень // Рівненський
кур’єр. – 1999. – 8 жовт. – С. 2.
Привітання з нагоди Всеукраїнського дня працівників бібліотек області
та головної книгозбірні.
370. Юськова Р.М. Бібліотеки Рівненщини : Історія і розвиток / Р.М.
Юськова // Історія бібліотечної справи Рівненщини : Зб. ст. і тез. наук.-практ.
конф. – Рівне, 1999. – С. 7 – 8.
У дослідженні автор публікації, заступник директора Рівненської
державної обласної бібліотеки розповідає про історію виникнення та
становлення бібліотек області. Від створення бібліотек при школі Острозької
Академії, Кирило-Мефодіївського братства, монастирських бібліотек - до
перших книгозбірень „Просвіти” і складного процесу будівництва мережі
бібліотечних установ за радянські часи - до реорганізації і оновлення змісту
роботи їх після проголошення Незалежності України.
371. Юськова Р.М. Не треба економити на книзі / Р.М. Юськова //
Вільне слово. – 1999. – 29 верес. – С. 2.
Про пошук нових форм роботи з читачами. У бібліотеці успішно діють
клуби різних тематичних напрямків, які надають можливість читачам
поспілкуватись,
збагатитися
духовно.
Активно
використовуються
автоматизовані інформаційні технології; читачі отримали вільний доступ до
інформаційних ресурсів Інтернет. Але на думку автора ніщо не може
замінити спілкування з книгою.
372. Ярощук В.П. З історії фінансово-економічної діяльності
Рівненської обласної універсальної бібліотеки / В.П. Ярощук // Історія
бібліотечної справи Рівненщини : зб. ст. і тез наук.-практ. конф. – Рівне,
1999. – С. 36 – 40.
Автор публікації пише про діяльність бібліотеки в умовах нового
господарського механізму. Посилаючись на доцільність і ефективність
роботи в таких умовах та дозвіл на впровадження індивідуального
бухгалтерського обліку в РОУНБ як необхідної умови функціонування
такого механізму, Рівненська ОУНБ однією з перших в республіці
запровадила новий метод господарювання та надання платних послуг.
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373. Ромейчук М. Міф як наукова реальність / М. Ромейчук // Вісті
Рівненщини. – 1999. – 2 черв. – С. 3.
У «літературній вітальні» обласної бібліотеки відбулася презентація
книги «Міфологічний горизонт українського модернізму» рівненського
педагога і науковця Ярослава Поліщука.
374. Ступницька С. Знатимемо більше про отамана «Поліської Січі» /
С. Ступницька // Вісті Рівненщини. – 1999. – 17 берез. – С. 2.
Презентація в обласній бібліотеці книги із серії «Реабілітовані
історією» «Повстанський рух отамана Тараса Бульби-Боровця».
2000
375. Бібліотека виходить за межі чотирьох стін // Вільне слово. – 2000.
– 28 черв. – С. 1.
Семінар «Робота бібліотек у системі Інтернет» за підтримки «Фонду
сприяння демократії» відбувся в обласній бібліотеці. Для працівників
обласних бібліотек та книгозбірень вищих навчальних закладів Рівного
проведені заняття з використання інформаційних технологій.
376. Бібліотека поповнилася літературою // Сім днів. – 2000. – 27 жовт.
– С. 1.
Обласна бібліотека отримала книги християнської тематики від громад
Ради християнських конфесій області.
377. Бібліотекам – позитивний імідж // Вільне слово. – 2000. – 29 верес.
– С. 1.
Про урочисті збори, які відбулись у бібліотеці напередодні
професійного свята бібліотекарів. Кращим працівникам були вручені Почесні
грамоти управління культури облдержадміністрації. Перемогу в п’яти
номінаціях конкурсу «Спеціаліст року» здобули Галина Дзівак, Марія
Гриськова, Тетяна Кучерук, Світлана Ступницька, Павліна Демчук.
378. Богуш Г. До ювілею спілки : до 75-річчя краєзнавчого руху в
Україні і 10-річчя обласного товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців /
Г. Богуш // Вільне слово. – 2000. – 16 лют. – С. 3.
Про роботу краєзнавчого відділу обласної бібліотеки, працівники якого
проводять чимало різних заходів, зустрічей з видатними краєзнавцями,
письменниками, журналістами. Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої
літератури і бібліографії Н. Кожан та бібліограф Л. Каленюк є членами
Всеукраїнської спілки краєзнавців.
379. Борисюк Т. «Сейбр-світло» у бібліотеці / Т. Борисюк // Вільне
слово. – 2000. – 5 квіт. – С. 4.
Про альтернативні шляхи формування книжкового фонду, а саме:
налагодження зв’язків з україно-американським благодійним фондом
«Сейбр-світло», який відіграє унікальну роль у постачанні сучасної
зарубіжної літератури в бібліотеки України. У 1999 році на базі
58

Рівненської державної обласної бібліотеки була утворена його філія.
Книгозбірня отримала понад тисячу примірників книг, виданих у США та
Канаді. Крім того було профінансовано передплату тридцяти назв
періодичних видань.
380. Бурченя В. Обласна бібліотека бореться за виживання // Волинь. –
2000. – 17 берез. – С. 7.
У статті йдеться про найболючішу проблему бібліотеки – недостатнє
поповнення бібліотечних фондів, зокрема технічною та природничонауковою літературою, з причини вкрай обмеженого державного
фінансування.
381. Василенко Ю. Нове не тільки вживається з традиційним, а й
допомагає його кращому збереженню і розвитку / Ю. Василенко // Вільне
слово. – 2000. – 9 серп. – С. 2.
Про поєднання працівниками обласної бібліотеки у своїй роботі нових і
традиційних форм роботи з читачами. Як відбувається в головній книгозбірні
області процес трансформації, пов’язаний з накопиченням та використанням
інформації в електронному вигляді, розповідає методист бібліотеки
Валентина Нечаєва.
382. Василенко Ю. У «закутку» душі … / Ю. Василенко // Вільне слово.
- 2000. – 26 лип. – С. 3.
Про книжкову виставку до 120-річчя від дня народження Володимира
Винниченка в обласній бібліотеці.
383. Владі нема чого приховувати // Вільне слово. – 2000. – 1 груд. – С.
1.
Про презентацію в обласній бібліотеці електронної повнотекстової бази
даних рішень та розпоряджень органів виконавчої влади місцевого
самоврядування.
384. Гайдук Віталій Пилипович // Бібліографи Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки : біобібліогр. покажч. – Рівне, 2000. – С. 4
– 11.
Про відомого в Україні бібліографа, завідуючого інформаційнобібліографічним відділом Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки В.П. Гайдука.
385. Голубєв В. Повертається додому з Інтернету … / Бесіда з
завідуючою відділом маркетингу та наукової роботи Т. Борисюк / В. Голубєв
// Рівне вечірнє. – 2000. – 9 черв. – С. 13.
У бесіді Т. Борисюк розповіла про комплекс послуг, пов’язаних з
використанням комп’ютерних технологій, який надається користувачам
бібліотеки.
386. Графіка Віктора Кононенка // Вільне слово. – 2000. – 9 черв. – С. 1.
Про виставку художньої графіки у відділі мистецтв обласної бібліотеки
Рівненського графіка В. Кононенка.
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387. Демчук (Кучер) Павліна Іванівна // Бібліографи Рівненської
обласної універсальної наукової бібліотеки : біобібліогр. покажч. – Рівне,
2000. – С. 11 – 16.
Про бібліографа, завідуючу сектором краєзнавчої літератури,
завідуючу відділом довідково-бібліографічної та інформаційної роботи
Демчук П.І.
388. Зайванівський М. Духовний фонд бібліотеки / М. Зайванівський //
Вісті Рівненщини. – 2000. – 1 листоп. – С. 2.
389. Для спеціалістів-аграрників і не тільки // Вільне слово. – 2000. – 30
черв. – С. 1.
Про виставку у відділі обслуговування працівників сільського
господарства обласної бібліотеки книг з Києва, на якій представлено понад
200 друкованих видань з Центральної наукової сільськогосподарської
бібліотеки Української Академії аграрних наук.
390. «Закоханий у вроду слів» // Вільне слово. – 2000. – 28 квіт. – С. 1.
Так називався вечір до 110-річниці від дня народження Миколи Зерова,
який провели бібліотечні працівники разом з «просвітянами» та студентами
вищих навчальних закладів міста.
391. Зустріч на тему : «Підприємництво сьогодні і завтра» відбулося в
РДОБ // Ого. – 2000. – 15 груд. – С. 4.
У зустрічі, організованій працівниками бібліотеки, брали участь
підприємці Рівного, а також студенти – майбутні бухгалтери та економісти.
392. Ільчук В. Зустріч у Світлиці / В. Ільчук // Волинь. – 2000. – 4 лют.
– С.7.
У «Світлиці» обласної бібліотеки відбулася зустріч письменників
Рівненщини та Волині, на якій прозвучали прозові та поетичні твори.
Письменники передали заступнику директора Л. Слесаренко найновіші
видання волинських авторів для рівненської книгозбірні.
393. Каленюк Л. Ювілей дослідників Волині / Л. Каленюк //
Демократична Україна. – 2000. – 15 груд. – С. 3.
Про засідання в державній обласній бібліотеці Рівненського обласного
краєзнавчого товариства, присвячене 100-річчю заснування в м. Житомирі
Товариства дослідників Волині.
394. Каленюк Л. Ювілейне засідання : до 10-річчя заснування Всеукр.
Спілки краєзнавців / Л. Каленюк // Демократична Україна. – 2000. – 14 квіт.
Про засідання у «Світлиці» обласної наукової бібліотеки, присвячене
ювілею Всеукраїнської Спілки краєзнавців. У публікації відмічено виступ
завідуючої відділом краєзнавчої літератури та бібліографії Наталії Тимощук.
395. Калько С. Книга – 2000 /С. Калько // Сім днів. – 2000. – 25 лют. –
С. 4.
Про книжковий ярмарок у стінах обласної бібліотеки, що відбувся на
честь 60-річчя від дня її заснування.
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396. Кидрук І. Волинські мотиви / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. –
2000. – 4 лют. – С. 2.
Автор розповідає про творчу зустріч волинських та рівненських
літераторів, що відбулася в «поетичній вітальні» обласної бібліотеки.
Літератори читали свої твори. Письменники з Луцька подарували бібліотеці
велику добірку власних книг.
397. Кидрук І. Поетичний світ Тетяни Майданович / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 2000. – 1 листоп. – С. 3.
Про зустріч в обласній бібліотеці з київською поетесою Т. Майданович.
Тема Христа і Прометея в нових поетичних книгах «Христос і Прометей» та
«Покаянна молитва» були головною дискусією цієї зустрічі. Серед
виступаючих - завідуюча читальним залом Н.О. Нікітіна.
398. «Книга – 2000» // Вільне слово. – 2000. – 23 лют. – С. 1.
Так називалася проведена в бібліотеці виставка-ярмарок, на якій
зібралися представники видавничих фірм Рівного і області. Книжкові фонди
бібліотеки поповнилися новими виданнями, які передали книгозбірні
учасники виставки.
399. Кожан Н. Товариству дослідників Волині – 100 років / Н. Кожан //
Сім днів. – 2000. – 15 груд. – С. 3.
В обласній бібліотеці відбулося засідання краєзнавчого товариства,
присвячене 100-річчю заснування в м. Житомирі Т-ва дослідників Волині
400. Колодяжний М. «ФФФ» – 10 / М. Колодяжний // Вісті
Рівненщини. – 2000. – 18 лют. – С. 4.
В РДОБ організовано виставку робіт об’єднання Рівнененських
художників «ФФФ» (Функція Форум Форма).
401. Конєва К. На бібліотечній планеті : [інтерв’ю з дир. б-ки В.
Ярощук] /К. Конєва // Високий замок плюс Рівненщина. – 2000. – 29 верес.
402. Концерт у … бібліотеці // Вільне слово. – 2000. – 26 січ. – С. 1.
Про творчий вечір солістки-вокалістки обласної філармонії Людмили
Гурової, організований в клубі «У світі прекрасного» завідуючою відділом
мистецтв Іриною Мелещук.
403. Корилкевич Д. Привітання бібліотечним працівникам / Д.
Корилкевич, М. Сорока // Вільне слово. – 2000. – 29 верес. ; Народна
творчість. – 2000. – Лип. – верес. (№ 15). – С. 2. ; Вісті Рівненщини. – 2000. –
4 лют. – С. 3.
Привітання від обласної державної адміністрації з нагоди 60-літнього
ювілею РДОБ та Всеукраїнського Дня бібліотек.
404. Корилкевич Д. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек / Д.
Корилкевич, М. Сорока // Вісті Рівненщини. – 2000. – 29 верес. – С. 2.
405. Корнійчук Н. «Азалія» допомагає бібліотекам / Н. Корнійчук //
Бібл. планета. – 2000. - № 12. – С. 13.
В статті наведені дані про презентації книг, які вийшли у
видавництві обласної організації Спілки письменників України «Азалія»
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та ініціаторку таких презентацій Світлану Куцевич, завідуючу відділом
абонемента РДОБ.
406. Корнійчук Н. Закоханий у вроду слів : до 110-річчя від дня
народження М. Зерова / Н. Корнійчук // Нова Волинь. – 2000. – 4 трав. – С. 6.
Так називався літературний вечір до дня народження видатного
українського перекладача, вченого, поета Миколи Зерова. Ведучі вечора зав. відділом абонемента С. Куцевич та бібліотекар А. Хамедюк. У залі, де
проходив вечір діяла книжкова виставка, на якій було представлено творчий
доробок поета.
407. Корнійчук Н. У п’яти номінаціях відзначено найкращих
бібліотекарів провідної книгозбірні Рівненщини / Н. Корнійчук // Нова
Волинь. – 2000. – 28 верес. – С. 3.
Автор розповідає про найкращих бібліотечних працівників: Галина
Дзівак, завідуюча відділом книгосховища (номінація «Формування та
збереження документно-інформаційних ресурсів»), Марія Гриськова –
завідуюча сектором каталогізації та електронного каталогу (номінація –
«Впровадження сучасних технологій»); Тетяна Кучерук – провідний
бібліотекар відділу технічної літератури (номінація - «Робота з читачами»),
Світлана Ступницька – головний бібліотекар відділу методичної роботи і
маркетингу (номінація - «Створення позитивного іміджу бібліотеки»),
Павліна Демчук – завідуюча бібліографічним відділом (номінація – «Наукова
діяльність»).
408. Костильова Л. У царині бібліографічної інформації / Л. Костильова
// Народна творчість. – 2000. – Жовт. – груд. (№ 16). – С. 8.
Про завідуючу інформаційно-бібліографічним відділом РДОБ Павліну
Іванівну Демчук.
409. Краєвська Катерина Володимирівна // Бібліографи Рівненської
обласної універсальної наукової бібліотеки : біобібліогр. покажч. - Рівне,
2000. – С. 16 – 23.
Про бібліографа, автора анотованих бібліографічних довідників та
поточних інформаційних посібників Катерину Краєвську.
410. «Крізь віки і печалі» // Вільне слово. – 2000. – 17 берез. – С. 1.
Так називався вечір поезії Ліни Костенко, що відбувся в обласній
бібліотеці. Ведучі - працівники читального залу Ніна Нікітіна та Софія
Волошина представили заслуженого артиста України О. Заворотнього, у
виконанні якого звучали вірші поетеси.
411. Кухоцька Т. Книжковий ярмарок показав, що місцевим
видавництвам є чим пишатися / Т. Кухоцька // Рівне вечірнє. – 2000. – 24
лют. – С. 2.
Про книжковий ярмарок, який відбувся в РДОБ.
412. Кухоцька Т. У 60-річної бібліотеки – півмільйона книг : [Рівнен.
держ. обл. б-ці – 60 р.] / Т. Кухоцька // Рівне вечірнє. – 2000. – 2 берез. – С. 3.
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Про наукову конференцію, присвячену використанню комп’ютерної
техніки в бібліотечній галузі, яка відбулася в Рівненській обласній бібліотеці,
що однією з перших в Західній Україні почала використовувати новітні
технології (з 1991 р.). На конференцію з’їхалися бібліотекарі всієї Західної
України, щоб перейняти досвід впровадження комп’ютерної техніки в своїх
бібліотеках.
413. Макаренко І. «За екологічно-чистими продуктами – майбутнє» / І.
Макаренко // Сім днів. – 2000. – 15 груд. – С. 2.
Зустріч з приватними підприємцями та представниками підприємств
Рівного відбулася в обласній бібліотеці.
414. Макаренко І. Одвічні джерела / І. Макаренко // Сім днів. – 2000. –
29 верес. – С. 4.
Якою буде бібліотека майбутнього і чи буде в ній це майбутнє? –
розповідає директор РДОБ В.П. Ярощук напередодні святкування Дня
бібліотек.
415. Миколаєнко І. Літописці Волинського краю / І. Миколаєнко //
Вісті Рівненщини. – 2000. – 6 груд. – С. 3.
Про зустріч краєзнавців у Рівненській державній обласній бібліотеці,
присвячену 100-річчю Товариства Дослідників Волині, засноване в
Житомирі.
416. На замітку книжковим «гурманам» // Вільне слово. – 2000. – 14
лип. – С. 1.
Про створення в обласній бібліотеці комерційного відділу, в якому
зібрані книги, що користуються найбільшим попитом у читачів і які за
невелику плату видаються додому.
417. На пенсію поки що рано : [Рівненській державній обласній
бібліотеці – 60 р.] // Вільне слово. – 2000. – 3 берез. – С. 1.
Про науково-практичну конференцію «Регіональна бібліотека в
сучасному соціокультурному контексті», в якій брали участь теоретики і
практики бібліотечної справи. З доповіддю виступили директор бібліотеки В.
Ярощук і декан факультету документальних комунікацій та менеджменту
РДГУ Г. Власова. В бібліотеці відбувся ювілейний вечір.
418. Настіна В. Клуб об’єднав ділових жінок / В. Настіна // Вільне
слово. – 2000. – 2 серп. – С. 2.
Про „Клуб ділових жінок” на базі бібліотеки, до якого увійшли 60
жінок, різних за фахом, сферою та родом діяльності, але успішних в кар'єрі та
бізнесі.
419. Підлісний В. Книги про земельну реформу представлені на
виставці, яка відкрилась у головній книгозбірні Рівненщини : [інтерв’ю із
завідуючою методичної роботи та маркетингу обласної бібліотеки Т.
Борисюк] / В. Підлісний // Нова Волинь. – 2000. – 15 черв. – С. 3.
У відділі обслуговування працівників сільського господарства відкрито
пересувну виставку книг та реферативних журналів із фондів Центральної
наукової сільськогосподарської бібліотеки України Академії аграрних наук.
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420. Пінчук А. На ярмарок – до бібліотеки / А. Пінчук // Нова Волинь. –
2000. – 24 лют. – С. 3.
В обласній бібліотеці організована книжкова виставка-ярмарок «Книга2000», метою якої було зміцнення зв’язків між місцевими видавництвами та
головною книгозбірнею Рівненщини. Свою продукцію представили місцеві
видавництва «Азалія», «Ліста», «Волинські обереги» та інші.
421. Свердлик П. Невичерпна книжкова криниця / П. Свердлик //
Народна творчість. – 2000. – Січ. – берез. (№ 13). – С. 2.
Про обласну бібліотеку, яка впродовж шести десятиліть знаходиться на
передньому краї пропаганди вічного і мудрого книжкового слова. Серед
фундаторів бібліотечної справи Олександор Польохін, Віктор Бабюк, Віра
Зініна, Онуфрій Бондарчук, Людмила М’ячина, Адам Гречковський, Ірина
Білоусова, Віра Гетнер, Олександра Клімова, Ангеліна Данилюк, Ганна
Ремінна, Віталій Гайдук та інші. Сьогодні наступне покоління молодих
спеціалістів продовжує їхні традиції.
422. Свердлик П. Ювілейні читання / П. Свердлик // Сім днів. – 3 берез.
– С. 8.
Про ювілейні читання, присвячені 75-річчю краєзнавчого руху в
Україні та 10-річчю створення Рівненської краєзнавчої спілки і участь в
організації та проведенні цих заходів бібліотечних працівників відділу
краєзнавчої літератури та бібліографії Наталії Тимощук, Любові Каленюк,
Неоніли Кожан.
423. Селезень М. Бібліотекарі інформуватимуть про стан екологічної
безпеки / М. Селезень // Рівне вечірнє. – 2000. – 28 груд. – С. 2.
Про реалізацію Рівненською державною обласною бібліотекою проекту
Державного управління екологічної безпеки в Рівненській області
«Екологічний резонанс».
424. Селезень М. Портрет Рівненщини в Інтернеті створюватиме
обласна бібліотека / М. Селезень // Рівне вечірнє. – 2000. – 26 груд. – С. 2.
Про участь бібліотеки у конкурсі «Сприяння розвитку мережі
інформаційних центрів на базі публічних бібліотек», який проводив
Міжнародний фонд Відродження. Проект РДОБ Регіональний сервер
«Інформаційний портрет Рівненщини» було визнано переможцем цього
конкурсу. Суть проекту полягає у поданні через регіональний сервер
інформації про нашу область до мережі Інтернет.
425. Сімчук Т. Подарунок від волонтера Томаса Хайда / Т. Сімчук //
Ого. – 2000. – 13 жовт. – С. 6.
Рівненська державна обласна бібліотека отримала відеокасету
англійською мовою в дарунок від Т. Хайда – американського волонтера
Корпусу Миру США в Україні.
425. Слесаренко Лілія Сергіївна // Бібліографи Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки : біобібліогр. покажч. – Рівне, 2000. – С. 23
– 28.
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Про заступника директора з внутрішньої роботи Рівненської державної
бібліотеки Лілію Сергіївну Слесаренко.
426. Слесаренко Л. Україна : рівна серед рівних : до Міжнародного дня
ООН / Л. Слесаренко // Вільне слово. – 2000. – 25 жовт. – С. 4.
У Рівненській державній обласній бібліотеці восени цього року
створено осередок «Всеукраїнської Асоціації сприяння ООН» (ВАСООН).
427. Споденюк Г. Із чого починається скульптура ? / Г. Споденюк //
Вісті Рівненщини. – 2000. – 1 листоп. – С. 2.
Про творчу зустріч в обласній бібліотеці із рівненським скульптором,
членом Спілки художників України П. Подольцем.
428. Стаховський Д. Бібліотеки вічні як історія / Д. Стаховський // Ого.
– 2000. – 3 берез. – С. 6.
429. Столярчук Б. Ювілей краєзнавчої спілки / Б. Столярчук // Народна
газета. – 2000. – 24 берез. – С. 2.
В Рівненській обласній бібліотеці пройшло засідання Рівненського
обласного краєзнавчого товариства, присвячене 10-річчю з часу створення
Всеукраїнської Спілки краєзнавців.
430. Ступницька С. Бенефіс Людмили Гурової / С. Ступницька // Вісті
Рівненщини. – 2000. – 28 січ. – С. 3.
У відділі мистецтв РДОБ відбувся бенефіс солістки обласної філармонії
Л. Гурової.
431. Ступницька С. Бібліотеки на порозі інформації / С. Ступницька //
Вісті Рівненщини. – 2000. – 28 квіт. – С. 4.
Про участь бібліотеки в минулорічному конкурсі на створення
Інтернет-місця читача, оголошеного Асоціацією бібліотечних працівників за
підтримки інформаційної агенції США, і виграла грант на персональний
комп’ютер Pentium.
432. Ступницька С. «Моя Україно, не доле моя, була ж ти мені дорогою
…» : [до 105-річчя від дня народження Т. Осьмачки] / С. Ступницька // Нова
Волинь. – 2000. – 10 серп. – С. 6.
433. Тарасюк Н. Електронна книгозбірня : [інтерв’ю із заступником
директора РДОБ Р. Юськовою] / Н. Тарасюк // Експрес. – 2000. – 6 трав.
434. Те, що ми їмо … // Вільне слово. – 2000. – 15 груд. – С. 1.
Про вечір в обласній бібліотеці на тему «За екологічно чистими
продуктами – майбутнє», який проходив у рамках Всеукраїнської акції
підтримки вітчизняних товаровиробників.
435. Тимощук Наталія Петрівна // Бібліографи Рівненської обласної
універсальної бібліотеки : біобіліогр. покажч. – Рівне, 2000. – С. 29 – 30.
Про завідуючу відділом краєзнавчої літератури, члена Президії
Обласного краєзнавчого товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців
Наталію Петрівну Тимощук.
436. Тимощук Н. Орієнтири читацьких пошуків : [до 60-річчя РДОБ] /
Н. Тимощук // Вільне слово. – 2000. – 15 берез. – С. 1.
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У статті Наталії Тимощук розкрито зміст роботи відділу краєзнавчої
літератури і бібліографії. Зокрема повідомлено про підготовлені
працівниками видання: бібліографічні списки літератури - «Природа та
природні багатства Ровенщини», «Літературна Ровенщина», «З історії міста
Ровно», «Ровенчани в роки Великої вітчизняної війни», «Література про
Ровенську область» (1965-1971 рр.); бібліографічний покажчик «Новини
краєзнавчої літератури» (видається 1973 р.), щорічник «Література до
знаменних і пам’ятних дат Рівненщини» (з 1974 р.), фундаментальний
бібліографічний покажчик „Одвічні джерела”, який укладений до 900-річчя
древнього Острога. Відмічено роботу бібліотекарів відділу Любові Каленюк і
Неоніли Кожан.
437. Тубіна С. Українська книга буде жити? / С. Тубіна // Вісті
Рівненщини. – 2000. – 23 лют. – С. 1.
Про книжкову виставку-ярмарок в обласній бібліотеці, на якій була
представлена друкована продукція видавництв Рівненщини.
438. У підприємці йде молодь // Сім днів. – 2000. – 15 груд. – С. 2.
Про проведення за ініціативою студентів вузів і технікумів в обласній
бібліотеці прес-конференції на тему «Підприємництво сьогодні й завтра».
439. У «Світлиці» - письменники з Луцька // Вільне слово. – 2000. – 2
лют.
Про зустріч письменників Волині та Рівненщини в обласній бібліотеці.
440. Хомський О. Книжки не беруться нізвідки / О. Хомський // Ого. –
2000. – 8 верес. – С. 6.
Про пошуки нових можливостей комплектування фондів в умовах
відсутності фінансів на придбання літератури розповідає провідний методист
бібліотеки Наталія Корнійчук. На допомогу приходять міжнародні благодійні
організації, як от: американський корпус Миру та Британська рада. Крім того
фонд поповнюється через обмін видань між вітчизняними бібліотечними
установами, зокрема Національною парламентською бібліотекою, Київською
сільськогосподарською бібліотекою ім. Вернадського.
441. Християнські книги у бібліотеці // Вільне слово. – 2000. – 27 жовт.
– С. 1.
Про передачу Громадською Радою м. Рівне до обласної бібліотеки книг
християнської тематики.
442. Хто володіє інформацією … // Вільне слово. – 2000. – 8 листоп. –
С. 1.
Про заняття творчої лабораторії на тему «Бібліотека в інформаційному
просторі регіону» по формуванню та використанню інформаційних ресурсів
регіону відбулася в бібліотеці.
443. Це солодке слово – цукерка // Вільне слово. – 2000. – 22 груд. – С.
2.
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Засідання Клубу ділових жінок м. Рівне на тему: «Ділові жінки – за
підтримку вітчизняного виробника».
444. Юськова Р. Науково-методичне забезпечення – каталізатор
розвитку вітчизняної бібліотечної справи / Р. Юськова // Бібл. планета. –
2000. - № 2. – С. 8.
Про роботу відділу методичної роботи і бібліотечного маркетингу,
першечерговим завданням якого є підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників, підтримка професійного рівня. Відповідно до «Перспективного
плану підвищення кваліфікації …», погодженого з Рівненським факультетом
Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв проходять навчання
всі категорії бібліотечних працівників. Впродовж багатьох років працює
об’єднана науково-методична рада, головним завданням якої є підвищення
рівня організаційно-методичної діяльності, вироблення рекомендацій на
допомогу бібліотекам області.
445. Ярощук В. До питання про регіональну бібліотечну політику на
сучасному етапі / В.П. Ярощук // Нар. творчість. – 2000. – Лип. – верес. (№
15). – С. 2.
У своєму привітанні з нагоди Дня бібліотек директор В.П. Ярощук
зазначила, що основною місією бібліотеки як важливого суспільного
інституту було і залишається формування та збереження документальноінформаційних ресурсів, забезпечення реалізації прав громадян на знання,
освіту, використання культурних цінностей, інформації, проведення
культурно-просвітницьких заходів.
446. Ярощук В. До скарбниць мудрості / В.П. Ярощук // Нар. творчість.
– 2000. – Лип. – верес. (№ 15). – С. 2.
Книгозбірні завжди називали скарбницями людської мудрості. Серед
ентузіастів бібліотечної справи ветерани: Віктор Бабюк, Адам Гречковський,
Онуфрій Бондарчук, Віталій Гайдук, Катерина Краєвська, Антоніна
Степанюк, Віра Кундюк, Тетяна Шарапова, Ангеліна Данилюк, Людмила
Мячина].
447. Ярощук В.П. На бібліотечній планеті : [бесіда з директором
Рівненської державної обласної бібліотеки В.П. Ярощук] / В.П. Ярощук //
Високий замок плюс Рівненщина. – 2000. – 29 верес.
448. Ярощук В.П. Одвічні джерела / В П. Ярощук // Сім днів. – 2000. –
29 верес. – С. 4.
Бесіда з директором РДОБ Валентиною Ярощук про бібліотеку в
минулому, сьогодні та завтра.
449. Ярощук В. Рівненська регіональна бібліотека : шістдесятий рік
діяльності / В. Ярощук // Бібліотечна планета. – 2000. - № 2. – С. 5 – 7.
Сьогодні РДОУНБ виконує традиційну місію освітнього наукового і
одночасно активно розвивається як інформаційний центр, зорієнтований на
входження до світового інформаційного простору.
*
*
*
450. Грабоус В. На шляху утвердження / В. Грабоус // Слово і Час
[Рівне]. – 2000. – 7 квіт. – С. 3.
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В державній обласній бібліотеці відбулася презентація нової книги М.
Степанюка «Що відсміюся – те відплачу».
451. «Древні міста Рівненщини» // Вільне слово. – 2000. – 10 листоп. –
С. 2.
Про зустріч в державній обласній бібліотеці з краєзнавцями
Рівненщини, присвячену 900-річчю міст Острога, Дубна та 850-річчя м.
Корця.
452. Зайванівський М. Під сузір’ям любові / М. Зайванівський // Вісті
Рівненщини. – 2000. – 9 черв. – С. 2.
Про презентацію збірника віршів М. Яковчук «Під сузір’ям Скорпіона»
в обласній бібліотеці].
453. Зайванівський М. Філософська графіка Віктора Кононенка / М.
Зайванівський // Вісті Рівненщини. – 2000. – 9 черв. – С. 2.
Презентація виставки художника графіки В. Кононенка у обласній
бібліотеці.
454. Звучали вірші і пісні // Вільне слово. – 2000. – 5 лип. – С. 1.
Презентація збірки поезій М. Яковчук ««Під сузір’ям Скорпіона» в
обласній бібліотеці.
455. Зінькевич Т. Автоматизовану базу даних впроваджено в обласній
науковій бібліотеці / Т. Зінькевич // Економіка і ми. – 2000. – груд. – С. 7.
Презентація електронної бази даних рішень і розпоряджень органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування в обласній бібліотеці.
456. Кидрук І. Спалах ядра / презентація книги В. Мазаного «Спалах
ядра», «… І мить у вічність проростає…» в державній обласній бібліотеці / І.
Кидрук // Вісті Рівненщини. – 2000. – 26 віт. – С. 3.
457. Корнійчук Н. Публіцистика Віктора Мазаного / Н. Корнійчук //
Сім днів. – 2000. – 28 квіт. – С. 9.
Презентація книги В. Мазаного «І мить у вічність проростає», «Спалах
ядра» у Рівненській обласній бібліотеці.
458. Мені такі відкрилися світи … // Вільне слово. – 2000. – 22 берез. –
С. 1.
Про презентацію збірки «Воля» рівненського письменника Василя
Басараби в обласній бібліотеці.
459. Презентація «Волі» // Демократична Рівненщина. – 2000. –31
берез. – С. 1.
Презентація збірки Василя Басараби «Воля» в державній обласній
бібліотеці.
460.Привітний О. «Нам тут жити…» / О. Привітний // Рівнен. діалог. –
2000. – 11 трав. – С. 3.
Презентація книг журналіста В. Мазаного «Спалах ядра» та «І мить у
вічність проросла» в Рівненській обласній бібліотеці.
461. Ромейчук М. Воля – слово ємке / М. Ромейчук // Вісті Рівненщини.
– 2000. – 24 берез. – С. 2.
Презентація книги В. Басараби «Воля» в обласній бібліотеці
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462. Селезень М. З рішенням міськради можна ознайомитись в
бібліотеці / М. Селезень // Рівне вечірнє. – 2000. – 7 груд. – С. 4.
Презентація електронної повнотекстової бази рішень та розпоряджень
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в державній обласній
бібліотеці.
463. Стаховський Д. Атомний журналіст / Д. Стаховський // Ого. –
2000. – 21 квіт. – С. 6.
Про презентацію книг журналіста В. Мазаного в Рівненській державній
обласній бібліотеці.
464. Фоменко М. Династія / М. Фоменко // Вільне слово. – 2000. – 23
лют. – С. 3.
Про презентацію виставки графічних робіт художника Ю. Довгалюка в
обласній бібліотеці.
465. Стаховський Д. Поети прагнуть «Волі…» / Д. Стаховський // Ого.
– 2000. – 24 берез. – С. 7.
Презентація збірки В. Басараби «Воля» в Рівненській обласній
бібліотеці.
466. Якубець О. «Я малюю музику», стверджує художник з Млинова
Юрій Довгалюк / О. Якубець // Рівне вечірнє. – 2000. – 15 лют. – С. 3.
Презентація виставки художника Ю. Довгалюка в державній обласній
бібліотеці.
2001
467. Багнюк О. Життя на полотні / О. Багнюк // Ого. – 2001. – 25 трав. –
С. 4.
Про виставку майстра вишивки Л. Цимбалюк у відділі мистецтв
обласної бібліотеки.
468. Багнюк О. Микола Сорока – за економічну екологію / О. Багнюк //
Ого. – 2001. – 9 лют.
Презентація проекту «Екологічний резонанс» та книги голови обласної
державної адміністрації Миколи Сороки «Екологічна стратегія економічного
розвитку підприємницьких структур в обласній бібліотеці».
469. Басараба В. Книжки місцевих видавництв були представлені на
виставці [в Рівненській державній обласній бібліотеці] / В. Басараба // Вільне
слово. – 2001. – 30 трав. – С.1.
470. Бесплатно потрапити до Інтернету можна нині в обласній
бібліотеці // Вільне слово. – 2001. – 10 жовт. – С. 1.
Сучасна бібліотека – це вже не тільки книгозбірня, але і своєрідний
«електронний архів», який відкриває доступ до інформації і на традиційних
носіях і в електронному вигляді. Головна книгозбірня області за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження» надає всім бажаючим безкоштовний
доступ до мережі Інтернет.

69

471. Бібліотекарів учили заробляти і виживати // Вільне слово. – 2001. –
14 листоп. – С. 1.
Обласний семінар-тренінг бібліотечних працівників відбувся в Рівному
на базі обласної бібліотеки для юнацтва. Працівників книгозбірні учили
тому, як використовувати нові прийоми в роботі, а саме: комунікативні,
презентативні, інформаційні і так далі.
472. Бондарчук О. Фахівець, організатор, вихователь / О. Бондарчук //
Народна творчість. – 2001. – жовт. – груд. (№ 20). – С. 3.
Про директора державної обласної бібліотеки Олександра Степановича
Польохіна, який очолив бібліотеку з 2 жовтня 1945 року. За час 27-річного
перебування його на посаді директора була удосконалена структура
бібліотеки, значно збільшився та змінився якісно фонд, урізноманітнились
види діяльності, форми роботи з читачами, розширився спектр послуг
читачм, збільшився штат працівників, т.ін. Під керівництвом директора
виросла ціла плеяда висококваліфікованих працівників бібліотечної справи, а
саме: О. Клімова, О. Бондарчук, В. Бабюк, Л. М’ячина, А. Данилюк, Г.
Ремінна, А. Гречковський, В. Гайдук та багато інших.
473. Василенко Ю. «Екологічний резонанс» - спільний проект
рівненських екологів та книголюбів / Ю. Василенко // Вільне слово. – 2001. –
21 лют. – С. 4.
Автор і натхненник проекту - заступник директора обласної бібліотеки
Раїса Юськова при фінансовій підтримці працівників Рівненського
державного управління економіки та природних ресурсів. Електронна БД
екологічного портрету Рівненщини міститиме тексти з проблем екологічної
безпеки та охорони довкілля в Україні та за кордоном.
474. Двері в Інтернет // Вільне слово. – 2001. – 13 квіт. – С. 1.
Після прийняття спеціального указу Президента України Л. Кучми
«Про заходи щодо розвитку національної складової мережі Інтернет та
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» в державі почали
відкриватися Інтернет-центри. У публікації йдеться про презентацію
Інтернет-залу в Рівненській державній обласній бібліотеці.
475. Демчук П. Бібліотека і правова освіта населення / П. Демчук //
Вільне слово. – 2001. – 11 лип. – С. 3.
З 1 січня 2001 року до послуг користувачів обласної бібліотеки
представлена комплексна повнотекстова система баз даних „Ліга. Закон”.
Інформаційно-пошукова довідкова система складається з окремих баз даних,
які включають документи з часу проголошення незалежності України, а
також ретроспективні документи, що діють до цього часу або мають
історичну цінність.
476. Ділова зустріч у бібліотеці // Вільне слово. – 2001. – 23 листоп. –
С. 1.
Студенти і викладачі рівненських вузів з підприємцями міста мали
ділову зустріч на тему «Бізнес : проблеми формування і перспективи»,
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яка відбулася у відділі технічної літератури обласної бібліотеки. Організатор
зустрічі бібліотекар відділу Л. Шапірко. Для учасників зустрічі бібліотекарі
відділу підготували виставку на теми бізнесу.
477. До дня української писемності // Вільне слово. – 2001. – 14 листоп.
– С. 1.
Інформаційне повідомлення про проведення літературно-музичної
композиції працівниками відділу абонемента та читального залу обласної
бібліотеки спільно з обласним об’єднанням товариства «Просвіта» ім. Т.Г.
Шевченка.
478. За «круглим столом» у бібліотеці // Вільне слово. – 2001. – 16
берез. – С. 1.
Про обласний міжвідомчий семінар «Бібліотеки і екологічний
моніторинг», який відбувся в обласній бібліотеці разом з представниками
державних екологічних структур та громадських організацій. Обласна
бібліотека підготувала та видала спеціально до семінару збірник методичнобібліографічних матеріалів «Екологічний резонанс».
479. Зінькевич Т. «Підприємництво сьогодні і завтра» / Т. Зінькевич //
Економіка і ми. – 2001. – Січ. (№ 1). – С. 3.
Про ділову зустріч у державній обласній бібліотеці.
480. Ісаєва Т. Презентовано регіональний сервер «Інформаційний
портрет Рівненщини» / Т. Ісаєва // Вісті Рівненщини. – 2001. – 26 груд. – С. 3.
Регіональний сервер створено в РДОБ за сприяння Міжнародного
фонду «Відродження».
481. Кидрук І. «Екологічний резонанс» / І. Кидрук // Вісті Рівненщини.
– 2001. – 9 лют. – С. 4.
Презентація проекту «Екологічний резонанс» та книги М.П. Сороки
«Економічна стратегія екологічного розвитку підприємницьких структур» в
обласній бібліотеці.
482. Клець О. «Озеленення» поштою / О. Клець // Панорама. – 2001. –
20 лип. – С. 5.
Про проект „Екологічний резонанс”, який має за мету викликати
реакцію на ту екологічну ситуацію, яка склалася на Рівненщині. «Зелена
пошта» - це частина проекту, вона запроваджена для того, аби кожен, хто
бачить якісь екологічні проблеми та негаразди, міг звернутися до фахівців,
органів державної влади. Про це розповідає заступник директора РДОБ Р.
Щербан.
483. Корнієнко А. Електронні інформаційні ресурси бібліотек – на
розвиток суспільства / А. Корнієнко // Бібліотечна планета. – 2001. - № 4. – С.
4 – 5.
Серед кращих в опануванні електронними джерелами інформації автор
статті виділяє і Рівненську ОУНБ. Як свідчать наукові дослідження,
застосування електронних ресурсів позитивно впливає на зростання
кількості користувачів, надання їм доступу до більш широкого
репертуару інформаційних продуктів, розширення можливостей
71

інформування громадськості про діяльність бібліотеки, її послуги,
підвищення ефективності роботи, рівня обізнаності бібліотечного персоналу
з інформаційними технологіями.
484. Корнійчук Н. На ниві просвітницькій / Н. Корнійчук // Нова
Волинь . – 2001. – 17 трав. – С. 6.
Про співпрацю обласної бібліотеки з обласним об’єднанням товариства
«Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка. Це система літературних, мистецьких вечорів,
презентація книг, бібліографічних оглядів, книжково-ілюстративних
виставок. Ініціаторами проведення є працівники бібліотеки С. Куцевич, Н.
Нікітіна, С. Волошина, Г. Конарчук, А. Хамедюк, Л. Романчук та старший
референт «Просвіти» Євгенія Гладунова.
485. Корнійчук Н. Хранителі національних і загальнолюдських
цінностей / Н. Корнійчук // Нар. творчість. – 2001. – лип.-серп. – (№ 19). – С.
2.
Урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек. Працівники
бібліотеки відзначені подяками та грамотами. Особисту Подяку Президента
України Л. Кучми отримала директор книгозбірні В. Ярощук. Почесна
грамота облдержадміністрації та обласної Ради вручена заступнику
директора з наукової роботи Р. Щербан. Урочистою подією стала посвята в
бібліотекарі молодих спеціалістів Андрія Бірука – бібліотекаря та Миколи
Кабриновича – провідного бібліотекаря РДОБ. «Пам’ятні посвяти» для них
вручив ветеран бібліотечної справи О. Бондарчук.
486. Костів Л. Публічні бібліотеки, або про фінансистів та стоїків / Л.
Костів // Книжковий огляд. – 2001. - № 7. – С. 4 – 8.
Про фінансування комплектування фондів бібліотек України, в тому
числі Рівненської обласної бібліотеки.
487. [Міжнародна конференція «Крим – 2001»] : [Заст. дир. держ. обл.
б-ки Р. Щербан учасник VІІІ Міжнар. конф. «Крим – 2001»] // Вісті
Рівненщини . – 2001. – 20 лип.
488. Нікітіна Н.О. «У світі прози Валер’яна Підмогильного» / Н.
Нікітіна // Вісті Рівненщини. – 2001. – 14 лют. – С. 4.
Виставка під такою назвою в читальному залі державної обласної
бібліотеки привернула увагу шанувальників творчості цікавого й
талановитого письменника 20-х років В. Підмогильного, 100-річчя з дня
народження якого відзначається в ці дні.
489. Омельчук І. Про що «промовляють» книги ? / І. Омельчук //
Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 черв. – С.8.
Про виставку «Рівненщина книжкова» і ярмарку книг видавництв
Рівненщини, присвячену 10ій річниці Незалежності України, які відбулися в
центрі Рівного та в обласній бібліотеці.
490. Рівнефармація збирає книжки для бібліотеки // Рівне вечірнє. –
2001. – 15 трав. – С. 3.
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Про акцію по збору медичної літератури розпочато ВАТ Рівнефармація
разом з обласною бібліотекою. Мета акції – через власну мережу аптек
зібрати якомога більше літератури на медичну тематику від населення для
обласної бібліотеки.
491. Ромейчук М. Рівненщина книжкова / М. Ромейчук // Вісті
Рівненщини. – 2001. – 25 трав. – С. 3.
Виставка «Рівненщина книжкова», яка представила видання
бібліографічних видавництв та фірм краю в державній обласній бібліотеці.
492. Ромейчук М. Солодка продукція у три зміни / М. Ромейчук // Вісті
Рівненщини. – 2001. – 1 січ. – С. 2.
Рівненська обласна бібліотека у рамках клубу ділових жінок провела
зустріч на тему: «Ділові жінки – за підтримку вітчизняного
товаровиробника».
493. Савіна З. Дослідницька діяльність ОУНБ : новий рівень / З. Савіна
// Бібліотечна планета. – 2001. - № 4. – С. 17 – 19.
Про проведення конкурсів на кращу науково-дослідну роботу серед
обласних універсальних наукових бібліотек України. Рівненська ОУНБ
надіслала на конкурс матеріали маркетингового, регіонального дослідження
зовнішніх інформаційних ресурсів м. Рівного (1999-2000).
За розробку регіональної проблеми «Зовнішні інформаційні ресурси м.
Рівного» колектив бібліотеки відзначено Почесним дипломом ІІ ступеня.
494. Саприкін Г. Погляд на проблему маркетингових досліджень у
бібліотеках / Г. Саприкін // Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст. – К., 2001. – С.
13.
Є відомості про Рівненську ОУНБ.
495. Турбіна С. Максимум інформації / С. Турбіна // Вісті Рівненщини.
– 2001. – 13 квіт. – С. 2.
Відкриття Інтернет-залу в обласній бібліотеці стало можливим завдяки
співпраці з приватним підприємцем «Контур-Плюс» (директор Євген
Левченко). Про це на презентації в бібліотеці розповіла директор В. Ярощук.
496. Усик Л. Зустріч з читачами / Л. Усик // Сім днів. – 2001. – 9 лют. –
С. 2.
Про зустріч заступника головного редактора часопису «Визвольний
шлях» Л. Йолкіної з читачами обласної бібліотеки.
497. Щербан Р. Проектна діяльність Рівненської державної обласної
бібліотеки / Р. Щербан // Культура України ХХІ століття : діяльність
культурологічних закладів в сучасних ринкових умовах : зб. матеріалів
регіон. наук.-практ. конф. – К. – Рівне, 2001. – С. 39 – 43.
Знайомство РДОБ із специфікою і особливостями проектної роботи
розпочинається всередині 90-х років завдяки діяльності Інституту Відкритого
Суспільства
(Фонд
Сороса),
який
розгорнув
комплексні
програми фінансової підтримки бібліотек і бібліотечних проектів – пише
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автор публікації. Бібліотека першою серед бібліотек західного регіону
України розпочала проектну діяльність.
498. Щербан Р.М. Регіональний сервер : інформаційний портал
Рівненщини // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному
контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез
доп. наук. – практ. конф. - Рівне, 2002. – С. 69 -74 ; Нові обличчя бібліотек та
організація : від надії до партнерства і професіоналізму // Відродження.
МАБІТ, 2001. – С. 43 - 45.
499. «Я хочу заповнити прогалини» // Вільне слово. – 2001. – 23 лют. –
С. 1.
Про презентацію книги «У світлі істини» Абд-рушина (псевдонім
Оскара Ернста Бернхарда), яку отримала бібліотека в дарунок від директора
Одеського видавництва. У назві статті наведена фраза з книги. Презентація
супроводжувалась виставкою репродукцій картин німецької художниці Рут
Кюблер «Образи світла», які вдало ілюструють зміст книги.
500. Ярощук В. До проблеми створення позитивного іміджу бібліотеки
/ В. Ярощук // Імідж сучасної бібліотеки : збірник. – К., 2001. – С. 33 – 41.
Викладені міркування директора обласної бібліотеки щодо доцільності
організації відділу наукової роботи і маркетингу, що підтверджено
практикою діяльності Рівненської ОУНБ, де з 1994 року функціонує такий
структурний підрозділ.
501. Ярощук В. Публічні бібліотеки на допомогу популяризації
екологічних та природоохоронних знань / В. Ярощук // Екологічний резонанс
: метод.–бібліогр. матеріали на допомогу б-рям. – Рівне, 2001. – С. 3 – 6.
Про проект «Екологічний резонанс», розроблений Рівненською
державною обласною бібліотекою.
502. Ярощук В. Створення позитивного іміджу бібліотеки / В. Ярощук
// Культура України ХХІ століття : діяльність культурологічних закладів у
сучасних ринкових умовах : зб. матеріалів регіон. наук.-практ. конф. – К.,
2001. – С. 32 - 39.
В публікації містяться дані про шляхи та методи створення
Рівненською державною обласною бібліотекою позитивного іміджу установи
за допомогою інструментарію маркетингу.
*
*
*
503. Басараба В. В серці квітла любов / В. Басараба // Вільне слово. –
2001. – 31 жовт. – С. 1.
Презентація книги рівненського журналіста, краєзнавця, поета і пісняра
Г. Сербіна «Георгій Сербін. Творчий портрет» відбулася у «Світлиці»
обласної бібліотеки.
504. «Живопис голкою» // Вільне слово. – 2001. – 19 груд. – С. 2.
У відділі мистецтв державної обласної бібліотеки відбулася
презентація виставки робіт майстрині-вишивальниці Н. Мартищенко.
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505. Захарчук І. Нова зустріч із митрополитом Іларіоном / І. Захарчук //
Вісті Рівненщини. – 2001. – 20 черв. – С. 2.
Про презентацію книги митрополита Іларіона «Слово про Ігорів похід»
в обласній бібліотеці. Післямова до видання написана Я. Поліщуком.
Презентація відбулася завдяки зусиллям обласної організації «Просвіта» ім.
Тараса Шевченка, багатьох спонсорів та меценатів.
506. «Його думка речиста» // Вільне слово. – 2001. – 25 трав. – С. 1.
Про презентацію в обласній бібліотеці видання І. Огієнка «Слово про
Ігорів похід» як літературної пам’ятки. Післямова до видання написана
доктором філологічних наук, професором Я. Поліщуком.
507. Корнійчук Н. З мальовничих куточків Полісся / Н. Корнійчук //
Вісті Рівненщини. – 2001. – 26 жовт. – С. 2.
Презентація книги «Березнівщина - поліський край», виданої
Рівненським державним технічним університетом у обласній державній
бібліотеці.
508. Корнійчук Н. У світлі істини / Н. Корнійчук // Нова Волинь. –
2001. – 22 лют. – С. 6.
В обласній бібліотеці відбулася презентація книги Абд-рушина «У
світлі істини», присвячена філософським питанням буття, таємниці
людського життя. Книгу представила директор одеського видавництва «Світ
Граля» Л. Дєдєнєва.
509. Кушнірук Т. Книга повертається до читача / Т. Кушнірук // Сім
днів. – 2001. – 8 черв. – С. 2.
Презентація книги митрополита Іларіона «Слово про Ігорів похід» в
державній обласній бібліотеці.
510. Мовою пензля говорить душа // Вільне слово. – 2001. – 31 січ. – С.
1.
Презентація художніх робіт викладачів Рівненського Палацу дітей та
молоді Г. Колесник та В. Герасименко у відділі мистецтв обласної бібліотеки.
511. Мошняга Л. Справа серця і рук Людмили Цимбалюк / Л. Мошняга
// Вільне слово. – 2001. – 23 трав. – С. 2.
Презентація виставки майстра вишивки Л. Цимбалюк у обласній
бібліотеці.
512. Плюта І. Сторінки минулого стали книгою / І. Плюта // Рівне
вечірнє. – 2001. – 23 жовт. – С. 3 ; Рівне експрес. – 2001. – 25 жовт. – С. 2.
Презентація науково-популярного навчального посібника О. Панасенка
«Рівненщина : сторінки минулого» в обласній бібліотеці.
513. Рівненські вчені про екологію // Вільне слово. – 2001. – 6 квіт. – С.
2.
514. Шершень М. Підручники з екології / М. Шершень // Сім днів. –
2001. – 13 квіт. – С. 2.
В обласній бібліотеці відбулась презентація книг, виданих Рівненським
державним технічним університетом в рамках регіонального проекту
«Екологічний резонанс».
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515. Якщо об’єднати сили бібліотекарів і фармацевтів // Вільне слово. –
2001. – 16 трав. – С. 1.
Презентація аптек ВАТ «Рівнефармація» в обласній бібліотеці. Під час
презентації були представлені медпрепарати, в т.ч. гомеопатичні. Акціонерне
товариство передало бібліотеці книги, які поповнять фонди книгозбірні.
2002
516. Бура Ю. Автомобіль – не розкіш / Ю. Бура // Вільне слово. – 2002.
– 18 груд. – С. 4.
Про ділову зустріч «Автомобільний транспорт – сучасний стан та
перспективи розвитку», яка пройшла в обласній бібліотеці.
Відбулася зустріч з винахідником-раціоналізатором Рівненщини Ю.
Білицьким, який прибув на автомобілі власного виробництва БІЛ-2002, а
також розповів про своє диво автотехніки.
517. Борисюк Т.В. Маркетинговий інструментарій формування
позитивного іміджу бібліотеки / Т.В. Борисюк // Регіональна бібліотека в
сучасному соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня заснування
Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 2002. – С.
18 – 25.
У статті завідуючої відділом маркетингу та методичної роботи йдеться
про застосування інструментарію маркетингу для реалізації завдань
концепції позитивного іміджу РДОБ в сучасному соціокультурному
контексті.
518. Бурченя В. Бібліотеки освоюють комп’ютерні технології / В.
Бурченя // Ого. – 2002. – 27 груд. – С. 3.
Директор Рівненської державної обласної бібліотеки В. Ярощук взяла
участь у парламентських слуханнях : «Українська культура : стан та
перспективи розвитку».
519. Буткевич Н. «Сільська краса – гідна пензля» / Н. Буткевич // Слово
і час [Рівне]. – 2002. – 11 жовт. – С. 2.
Про виставку в обласній бібліотеці картин художника з с. Новостав
Рівненського району М. Пашковського.
520. Виставка німецького товариства «Волинь» // Вільне слово. – 2002.
– 28 листоп. – С. 1.
У фой’є обласної бібліотеки діє пересувна виставка «Німці на
Північній Україні – Волинь і Київ». Демонструються документи і фотографії,
наводяться текстові матеріали, які розповідають про 1000-річну історію
перебування німців на території Історичної Великої Волині. Організатори
виставки – німецьке товариство «Волинь».
521. Волкова С.О. Організація комплектування фонду зарубіжною
літературою : проблеми та вирішення / С.О. Волкова // Регіональна
бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті : до 60-річчя від
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дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез доп. наук.–практ. конф. –
Рівне, 2002. – С. 59-64.
Специфіка обласної бібліотеки зумовлює наявність іноземної
літератури як певної частини її фонду. Тому у відповідності до функцій і
завдань обласної книгозбірні у 1975 році в РДОБ був створений відділ
літератури іноземними мовами, завідуюча якого розповідає про специфіку
комплектування фонду відділу.
522. Гарматюк В. Графіка, обпалена вогнем і порохом / В. Гарматюк //
Слово і час [Рівне]. – 2002. – 7 черв. – С. 3.
В обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка «Повстанські
мотиви» Ніла Хасевича.
523. Гордич В. Скільки імен у кохання, а кольорів у бажання / В.
Гордич // Вільне слово. – 2002. – 22 лют. – С. 3.
Персональна виставка Рівненського художника Р.Хвеся відбулася
обласній бібліотеці.
* 524. Демчук П. Інформаційні послуги бібліотеки / П. Демчук // Вільне
слово. – 2002. – 27 верес. – С. .4.
Про роботу інформаційно-бібліографічного відділу РДОБ.
525. Демчук П. Інтернет в бібліотеці / П. Демчук // Вісті Рівненщини. –
2002. – 17 квіт . – С. 2.
Про послуги інформаційно-бібліографічного відділу в пошуках
інформації в мережі Інтернет
526. Демчук П.І. Формування бібліотечних ресурсів бібліотеки / П.І.
Демчук // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному
контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез
доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 2002. – С. 64 - 69.
До початку 1993 року до бібліотеки надходили друковані картки
Книжкової палати. З 1991 року бібліотекарі РДОБ розпочали освоєння
сучасних засобів комп’ютерної технології. Було розроблено нове
«Положення про систематичну картотеку статей», Бібліографи паралельно з
веденням карткової СКС формують автоматизовану БД, яка складається з
аналітичних бібліографічних записів з періодичних видань та збірників.
527. Ільчук В. Малюс Микола Пашковський / Ільчук В. // Ого. – 2002. –
11 жовт. – С. 10.
Персональна виставка живопису художників із с. Новостав
Рівненського району М. Пашковського відкрилася у відділі мистецтв
бібліотеки.
528. Кидрук І. У сузі доброти : [творчий вечір рівненського літератора
Б. Сидоренка] / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. – 2002. – 25 жовт. – С. 4.
529. Кіяк Т. Історичне товариство «Волинь» у Рівному / Т. Кіяк //
Провінційна газета. – 2002. – 23 листоп. – С. 3.
Презентація виставки історичного товариства «Волинь» з Німеччини в
обласній бібліотеці.
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530. Кожан Н. Книги про Гощанський район у Рівненській обласній
науковій бібліотеці / Н.М. Кожан // Гощанське Погориння : давнина і
сучасність : зб. матеріалів наук.-краєзнавчої конф., присвяченої 850-річчю
Гощі, 14-15 черв. – 2002 р. – Рівне. – С. 148 - 150.
У книжкових фондах РДОБ зберігається значна кількість літератури
про Гощу та про населені пункти району, яка охоплює історію краю,
розвиток господарства, освіти і культури тощо в різні історичні періоди. Про
книги і публікації про Гощу розповідає автор статті.
531. Корнієнко А. Відповідати викликам і вимогам часу – нагальне
завдання бібліотек / А. Корнієнко // Бібліотечна планета. – 2002. - № 2. – С. 4.
Про реалізацію проекту по створенню регіональних інформаційних
порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України 20012003 рр. в Рівненській ОУНБ.
532. Корнійчук Н. Вміння віддавати / Н. Корнійчук // Вільне слово. –
2002. – 16 січ. – С. 3.
Про заступника директора з наукової роботи Раїсу Миколаївну
Щербан.
533. Куцевич С.О. Сучасна система обслуговування читачів у відділі
абонемента / С.О. Куцевич // Регіональна бібліотека в сучасному соціальнокультурному контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. бки : зб. ст., тез, доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 2002. – С. 81 - 86.
У статті завідуюча відділом абонемента аналізує використання
документально-інформаційних ресурсів відділу.
534. Литвиненко Н.М. Роль бібліотеки у підвищенні технікоекономічної освіти сучасного читача / Н.М. Литвиненко // Регіональна
бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня
заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст., тез доп. наук.-практ. конф. –
Рівне, 2002. – С. 92 95.
Про відділ технічної літератури, якому виповнилося 30 років.
Обслуговування користувачів технічного відділу завжди орієнтоване на
особистісні інтереси, вимоги, потреби читача. Про різні форми роботи та
працівників, які працювали чи працюють у відділі: Білоусову І.І., Конарчук
Г.М., Майданович С.Р., Гірак Р.О., Рунович В.К., Шапірко Л.А., Кучерук
Т.Є., Петрук І.А.
535. Матвіїв А. Автобус на хутір [в Рівнен. держ. обл. б-ці відбулась
ділова зустріч «Автомоб. траспорт : сучасний стан і перспективи розвитку»] /
А. Матвіїв // Рівне вечірнє. – 2002. – 19 груд. – С. 2.
536. Матвіїв А. Золота осінь незрячого поета / А. Матвіїв // Рівне
вечірнє. – 2002. – 25 жовт. – С. 15.
Вечір, присвячений 75-річчю від дня народження рівненського поета та
педагога Б. Сидоренка в обласній бібліотеці.
537. Мелещук І.І. Синтез традиційних та інноваційних форм у
пропаганді національної культури та мистецтва. Творча співпраця з
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митцями Рівненщини / І.І. Мелещук // Регіональна бібліотека в сучасному
соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен.
держ. обл. б-ки : зб. статей, тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 2002. – С. 87 91.
Нові завдання, які стоять перед працівниками відділу мистецтв
призводять до синтезу традиційних та нових напрямків роботи, коли відділ
перетворюється чи-то в клуб, чи театр, чи музей – тобто виконує роль
культурно-громадського об’єднання, що згуртовує творчу, мистецьку
інтелігенцію. Про це у розповіді завідуючої відділом мистецтв.
538. Молчан С. Книги читають. Після телепередач / С. Молчан // Ого. –
2002. – 23 серп. – С. 10.
Розповідь завідуючої відділом науково-методичної роботи та
маркетингу РДОБ С. Ступницької про соціологічне дослідження «Сільська
бібліотека : погляд територіальних громад», проведене на Ровенщині.
539. Нікітіна Н.О. Методика складання сценарію літературного вечора /
Н.О. Нікітіна // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному
контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез
доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 2002. – С. 95 - 100.
Автор детально розповідає про підготовку літературного вечора, що
має починатися з написання сценарію, від якого багато в чому залежить успіх
заходу. Композиційною основою сценарію є сюжет, тобто відтворення
логічно пов’язаних між собою подій. Сюжет повинен забезпечити
динамічність дійства, що розвивається за законами композиції: від
експозиції, зав’язки через наростання дії та кульмінацію до розв’язки.
540. Німці на Волині // Рівне Ракурс. – 2002. – 28 листоп. – С. 1.
У Рівненській обласній бібліотеці відкрилась пересувна фотовиставка
„Німці на Півночі України. Волинь і Київ”.
541. Нове Інтернет-видання [«Інва.net» в Рівнен. держ. обл. б-ці] // Нова
Волинь. – 2002. – 12 груд.
Про перший випуск інформаційного бюлетеня «Інва.net», який видала
бібліотека з метою підтримки та інформування інвалідів та людей з вадами
здоров'я. Бюлетень надає можливість читачам підвищити свою обізнаність з
правових питань, отримати інформацію про нове у законодавстві з
обов’язковими коментарями спеціалістів, поради психолога, юриста та
лікаря, подає інформацію служби зайнятості тощо.
542. Піар по-англійськи, або дещо про досвід застосування ПРтехнологій у формуванні іміджу держави // ПРосвіта, ПРополітика,
Пропозиція. – 2002. - № 2. – С. 28-35.
В Рівненській обласній державній бібліотеці пройшов інформаційний
ярмарок, організований Посольством Великої Британії та Британською
Радою під назвою «Сучасна Британія».
543. Пісенне слово Богдана Столярчука // Рівнен. діалог. – 2002. – 7
черв.
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Презентація книги рівненського автора Богдана Столярчука
«Спинилась осінь в батьківськім саду».
544. Плетьонка Н.Л. До питання формування бібліотечного фонду
обов’язковим примірником краєзнавчих видань / Н.Л. Плетьонка //
Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті : до 60річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез доп. наук.практ. конф. – Рівне, 2002. – С. 54 - 58.
Автор пише про дедалі вагомішу роль у суспільно-політичному житті
нашої країни бібліотечного краєзнавства. Воно покликане виявити, зібрати,
зберегти і надати у користування читачам всі матеріали, пов’язані з рідним
краєм. Довгоочікуваним для працівників книгозбірні було розпорядження
голови облдержадміністрації від 19 травня 1997 року «Про обов’язковий
примірник творів друку», яке надало можливість більш повно комплектувати
фонд літературою місцевих видавництв.
545. «Повстанські мотиви Ніла Хасевича» // Вільне слово. – 2002. – 31
трав. – С. 1.
Так називається виставка, приурочена до 60-річчя УПА, яку цими
днями відкрито у відділі мистецтв обласної бібліотеки. На ній представлено
декілька десятків повстанських замальовок художника.
546. Посол Великобританії відкрив у Рівному інформаційний ярмарок //
Рівне вечірнє. – 2002. – 24 січ. – С. 3.
На базі Рівненської обласної бібліотеки відкрився інформаційний
ярмарок «Сучасна Британія». Основна його мета - ознайомлення мешканців
Рівненщини з матеріалами про Велику Британію. На експозиції «Британія
сьогодні» представлені друковані видання - кольорові брошури, книжки,
плакати, листівки т. ін.
547. Проблем у нас вистачає,а екологічних – тим більше // Вільне
слово. – 2002. – 5 черв. – С. 1.
Засідання «круглого столу» «Світ сучасних екологічних проблем»
відбулося в обласній бібліотеці. Захід проведено в рамках оголошеного
конкурсу на кращу екопросвітницьку роботу серед бібліотек області у межах
загальнообласного проекту «Екологічний резонанс».
548. Реорганізація бібліотечної мережі // Вільне слово. – 2002. – 2 серп.
– С. 1.
Про реорганізацію в порядку експерименту на 3 роки системи
бібліотечного обслуговування населення області шляхом об’єднання
публічних і шкільних бібліотек з підпорядкуванням відділам культури.
549. Романова І. Портрет бібліотеки та її читача на сучасному тлі / І.
Романова // Рівне вечірнє. – 2002. – 8 берез. – С. 15.
Бесіда з заступником директора з наукової роботи Раїсою Щербан про
роботу бібліотеки.
550. Ромейчук М. Інформаційний ярмарок «Сучасна Британія» / М.
Ромейчук // Вісті Рівненщини. – 2002. – 25 січ. – С. 1.
Про ярмарок „Сучасна Британія” в обласній книгозбірні, де перед
присутніми виступив Посол Великої Британії в Україні Роланд Сміт.
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Інформаційний ярмарок сприятиме зміцненню культурних зв’язків в Україні.
551. Ромейчук М. Історія далека і близька / М. Ромейчук // Вісті
Рівненщини. – 2002. – 27 листоп. – С. 4.
В обласній державній бібліотеці розгорнуто експозицію пересувної
виставки «Німці на Волині».
552. Савіна З. Електронні інформаційні ресурси бібліотеки України : за
результатами дослідження / З. Савіна, Л. Любаренко // Бібліотечна планета. –
2002. - № 2. - С. 21.
Автор статті зупинилася на результатах анкетування веб-сайта
Рівненської ОУНБ.
553. Садко В. Співаючий посол : з 23 по 25 січня на базі Рівненської
державної обласної бібліотеки проходив інформаційний ярмарок «Сучасна
Британія» / В. Садко // Панорама. – 2002. – 25 січ. – С. 2.
У відкритому ярмарку взяв участь надзвичайний і Повноважний посол
Великобританії в Україні п. Рональд Сміт.
554. Сахнюк Л.Г. Видавнича діяльність бібліотеки : використання
комп’ютерних технологій / Л.Г. Сахнюк // Регіональна бібліотека в
сучасному соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня заснування
Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 2002. – С.
100 - 104.
Про зміни, які відбулись у редакційно-видавничому відділі РДОБ з
впровадженням комп'ютерних технологій.
555. Славенко В. «Німці на Волині» завітали до Рівного /В. Славенко //
Рівне вечірнє. – 2002. – 28 листоп. – С. 3.
Пересувна виставка «Німці на Волині» відкрилась в обласній
державній бібліотеці.
556. Слесаренко Л.С. Стратегія впровадження асортименту платних
послуг в РДОБ / Л.С. Слесаренко // Регіональна бібліотека в сучасному
соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен.
держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез доп. наук.-практ. конф. – Рівне, 2002. – С. 105 111.
Про впровадження платних послуг як внутрішнього джерела
позабюджетного фінансування.
557. Ступницька С. Інтернет у районній бібліотеці / С. Ступницька //
Вісті Рівненщини. – 2002. – 11 січ. – С. 6.
У бібліотеці відбулася прес-конференція, присвячена реалізації проекту
«Інтернет в районній бібліотеці». Про те, що передбачено проектом - у
розповіді автора статті.
558. Увесь владний і культурно-освітній бомонд [побував у обласній
державній бібліотеці під час інформаційного ярмарку «Сучасна Британія»] //
Вільне слово. – 2002. – 30 січ. – С. 1.
У ярмарку взяли участь понад 3 тис. чоловік, завдяки чому
бібліотека придбала нових читачів та прихильників. Отримано також
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довідкову та інформаційну літературу, яку привезли в область для
проведення ярмарку представники Посольства Великої Британії.
559. Федас С. Частина Британських островів побувала у Рівному / С.
Федас // Рівне вечірнє. – 2002. – 25 січ. – С. 2.
Про інформаційний ярмарок «Сучасна Британія», який відбувся в
бібліотеці.
560. Хромих П. Про «Сучасну Британію» і можливість легального
працевлаштування там українців / П. Хромих // Ого. – 2002. – 25 січ. – С. 2.
Інформаційний ярмарок «Сучасна Британія» в обласній бібліотеці.
561. Шершень М. Візит Британського посла / М. Шершень // Сім днів. –
2002. – 25 січ. – С. 1.
На базі обласної бібліотеки відкрито інформаційний ярмарок «Сучасна
Британія». Будуть проведені семінари з вивчення англійської мови, конкурси,
вікторини, присвячені Англії, Шотландії, Уелсу. Відбудеться презентація
нових видань Посольства Великої Британії.
562. Щербан Р.М. Науково-методичне забезпечення – каталізатор
розвитку вітчизняної бібліотечної справи / Р.М. Щербан // Регіональна
бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня
заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез доп. наук.–практ. конф. Рівне, 2002. – С. 31-38.
В нових умовах розвитку бібліотечної теорії і практики науковометодична служба переживає істотні зміни. Відділ методичної роботи і
бібліотечного маркетингу Рівненської ОУНБ не лише забезпечує розвиток
ЦБС, а й консолідує всі творчі сили на розв’язання організаційнотехнологічних і соціальних питань обласної книгозбірні - пише автор статті.
563. Щербан Р.М. Проектна діяльність Рівненської державної обласної
бібліотеки / Р.М. Щербан // Регіональна бібліотека в сучасному соціальнокультурному контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. бки : зб. статей і тез доп. наук.–практ. конф. - Рівне, 2002. – С. 25 - 31.
Знайомство РДОБ із специфікою і особливостями проектної роботи
розпочалося в середині 90-х років під впливом комплексних програм
фінансової підтримки бібліотек і бібліотечних проектів Інституту Відкритого
Суспільства (фонд Сороса). Бібліотека розпочала проектну діяльність
першою серед бібліотек західного регіону України. Автор статті розповідає
про зміст, мету та отриманий результат проектів, в яких брала участь РДОБ.
564. Щербан Р. Реабілітація за допомогою інформації : [Рівнен. держ.
обл. б-ка підготувала інформ. бюл. «Інва.net»] / Р. Щербан // Вісті
Рівненщини. – 2002. – 11 груд.
Про інформаційний бюлетень «Інва.net», який випускає РДОБ на
допомогу інвалідам у вирішенні питань їхньої соціальної та психологічної
адаптації.
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565. Щербан Р.М. Реалії і перспективи сучасної книгозбірні / Р.
Щербан // Вісті Рівненщини. – 2002. – 27 верес. – С. 2.
Про проблеми бібліотек на Рівненщині розповідає заступник директора
з наукової роботи обласної бібліотеки Р. Щербан.
566. Ювілейна виставка художниці // Вільне слово. – 2002. – 2 серп. –
С. 1.
Виставка художниці А. Єлсукової відкрилася в бібліотеці.
567. Ярощук В.П. Маркетингові дослідження в організації діяльності
ОУНБ / В.В. Ярощук // Регіональна бібліотека в сучасному соціальнокультурному контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. бки : зб. ст. і тез доп. наук.–практ. конф. - Рівне, 2002. – С. 9 - 18.
Впродовж 1995-2000 років Рівненська ОУНБ проводила вивчення
запитів різних категорій користувачів і потенційно можливих абонентів. Так,
після великого за обсягом дослідження у 1995 році «Читацькі потреби та стан
їх задоволення в Рівненській державній обласній бібліотеці» були проведені
вивчення
інформаційно-комунікативної
діяльності
окремих
груп
користувачів. Про це та інше - у статті автора публікації.
568. Ярощук В.П. Між знаннями та мешканцями Рівненщини стала
своєрідним посередником Рівненська державна обласна бібліотека :
[розповідь директора Рівнен. держ. обл. б-ки В.П. Ярощук про роботу б-ки] /
В.П. Ярощук // Імідж. – 2002. – Квіт. - № 8. – С. 12. - Є фото колективу РДОБ.
569. Ярощук В.П. Організація доступу до інформаційних ресурсів
бібліотек області : проблеми, шляхи вирішення / В.П. Ярощук // Регіональна
бібліотека в сучасному соціально-культурному контексті : до 60-річчя від дня
заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез доп. наук.–практ. конф. Рівне, 2002. – С. 74 – 80.
570. Ярощук В. Рівненські бібліотекарі обійшли «Вернадського» / В.П.
Ярощук ; інтерв’ю В. Геруса // Вільне слово. – 2002. – 14 серп. – С. 2.
Головна книгозбірня області – одна з перших в Україні створила
електронний каталог, який налічує понад 200 тис. позицій. Для порівняння:
Національна бібліотека ім. Вернадського володіє каталогом із 185 тис.
позицій. Про те, що сьогодні являє собою бібліотека області, про її функції,
проблеми та шляхи їх вирішення - в інтерв’ю з директором бібліотеки.
571. Ярощук В.П. Фонд рідкісних і цінних документів РОУНБ / В.П.
Ярощук // Регіональна бібліотека в сучасному соціально-культурному
контексті : до 60-річчя від дня заснування Рівнен. держ. обл. б-ки : зб. ст. і тез
доп. наук.–практ. конф. - Рівне, 2002. – С. 39 - 54.
У приміщенні відділу основного книгосховища виділено фонд
рідкісних і цінних документів (ФРЦД), який зберігається у окремій
кімнаті і нараховує 2161 примірників. З них: 2092 – книги, 69 –
періодичні видання. В останні роки фонд опрацювали бібліотечні
працівники: В.Т. Бендюг, Л.Ф. Буза, М.Ф. Гриськова, Г.Л. Дзівак, Г.О.
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Дмитрієва, Л.П. Зиткіна, Г.О. Споденюк, Л.М. Стадницька, Н.Л. Плетьонка,
Л.А. Шапірко. В РОУНБ створено електронний каталог документів фонду.
*
*
*
572. Басараба В. Сонцем пісня сія / В. Басараба // Вільне слово. – 2002.
– 16 жовт. –С. 1.
Презентація книги А. Пастушенка «Моя родина – Україна» в
Рівненській державній обласній бібліотеці.
573. Виставка, і ювілей … // Ого. – 2002. – 2 серп. – С. 3.
Чотирнадцята персональна виставка робіт (батік, живопис, гобелен)
відомої рівненської художниці Алевтини Єлсукової відкрилася днями у
відділі мистецтв обласної бібліотеки.
574. Зайванівський М. Філософія на межі тисячоліть / М. Зайванівський
// Вісті Рівненщини. – 2002. – 8 лют. – С. 3.
Презентація книги «ХХ століття. Підсумки», «Україна на межі
тисячоліть» д-ра філософських наук, заст. голови облдержадміністрації П.
Сауха у державній обласній бібліотеці.
575. Ільчук В. Презентація «Переходу ІV» у Рівному / В. Ільчук // Ого.
– 2002. – 31 трав. – С. 6.
В обласній бібліотеці відбулася презентація журналу «Перехід ІV»
(вид. з 1999 р.) (головний редактор І. Каганець). На презентації були присутні
представники різних громадських організацій, зокрема УНА – УНСО,
Молодіжного Національного Конгресу та інші.
576. Інваліди отримали «Інва.net»] // Вільне слово. – 2002. – 6 груд. – С.
2.
Про презентацію першого випуску інформаційного бюлетеня «Інва.net»
в обласній бібліотеці. Випуск підготовлений у рамках проекту «Інтернет в
публічній бібліотеці Plus» за підтримки Посольства США в Україні.
577. Зайванівський М. Випробування мужністю / М. Зайванівський //
Вісті Рівненщини. – 2002. – 27 лют. – С. 2.
Презентація книги С. Робітницького «Серед правди на землі» в
обласній бібліотеці.
578. Кидрук І. Видав книгу в … 90 років / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 2002. – 17 квіт. – С. 2.
Презентація в бібліотеці книги Основича-Мельника «Мій шлях до
світла й волі».
579. Кидрук І. Калинова кров / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. – 2002. –
3 лип.
Презентація книги рівненського літератора В. Басараби «Калинова
кров» в обласній бібліотеці.
580. Кидрук І. Повстанські мотиви / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. –
2002. – 7 черв. – С. 3.
Презентація виставки «Повстанські мотиви Ніла Хасевича» в
державній обласній бібліотеці.
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581. Кидрук І. Філософія суспільства і людини / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 2002. – 17 трав. – С. 2.
Про презентацію в обласній бібліотеці книги Сауха П. «ХХ століття.
Підсумки».
582. Книга з найбільш вичерпними відомостями про екологію // Вільне
слово. – 2002. – 20 листоп. – С. 4.
Презентація в обласній державній бібліотеці книги «Звіт про стан
навколишнього середовища в Рівненській обласній у 2001 р.».
583. Колодяжний М. Великому роду нема переводу / М. Колодяжний //
Вісті Рівненщини. – 2002. – 23 жовт. – С. 3.
Презентація нової книги Є. Шморгуна «Шість століть Великогорських»
у обласній науковій бібліотеці.
584. Корешкова З. «Піар»-дослідження розпочинається у нас / З.
Корешкова // Вільне слово. – 2002. – 8 берез. – С. 2.
Презентація в обласній бібліотеці науково-практичного журналу
«ПРосвіта, ПРополітика, Пропозиція», якому немає аналогів в Україні.
Художнє оформлення здійснили студенти Рівненського інституту
слов’янознавства.
585. Презентація видавництва [«Край» Дубенського р-ну відбулася в
обл. держ. б-ці] // Демократична Рівненщина. – 2002. – 20 черв. – С. 4.
586. Ромейчук М. Пісня з батьківської оселі / М. Ромейчук // Вісті
Рівненщини. – 2002. – 21 черв. – С. 5.
Презентація в бібліотеці збірки вокальних і хорових творів доцента
РДГУ Б. Столярчука «Спинилась осінь в батьківськім саду».
587. «Серед неправди на землі» // Вільне слово. – 2002. – 20 лют. – С. 1.
Презентація в обласній бібліотеці книги Сергія Робітницького (автор - з
Володимирецького району), випущеної видавництвом «Азалія» (серія
«Реабілітовані історією»).
588. Славенко В. Екологія Рівненщини в цифрах / В. Славенко // Рівне
вечірнє. – 2002. – 19 листоп. – С. 3.
Презентація книги «Звіт про стан навколишнього середовища в
Рівненській області у 2001 році» (190 с.) державного управління екології та
природних ресурсів відбулася в обласній бібліотеці.
589. Столярчук Б. Загадкова ніжність Алевтини Єлсукової / Б.
Столярчук // Сім днів. – 2002. – 26 лип. – С. 3.
Про виставку майстра декоративно-прикладного мистецтва А.
Єлсукової в обласній державній бібліотеці.
590. Штурхецький С. «Не розглядайте мою інвалідність як проблему!» /
С. Штурхецький // Рівне Експрес. – 2002. – 19 груд. – С. 3.
Так говориться у Декларації незалежності інваліда, опублікованій в
першому числі інформаційного бюлетеня «Інва.net», презентація якого
відбулася в обласній бібліотеці.
591. Ярощук В.П. Героям Берестечка присвячено / В.П. Ярощук // Нова
Волинь. – 2002. – 27 черв. – С. 7.
85

Про презентацію книги Василя Басараби «Калинова кров», яка
відбулася у обласній бібліотеці. На презентації були присутні краєзнавці,
письменники, перед якими виступили солісти обласної філармонії.
2003
592. Бібліотечні ресурси (книговидання, фонди і каталоги, національна
бібліографія) // Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих
навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства,
бібліографознавства і основ книгознавства за 1996 - 2000 рр.– К., 2003. – Ч. 1.
- С. 85, 92.
За результатами маркетингового дослідження формування фонду
Рівненської ОУНБ в 1995-1999 рр. бібліотека займає вагоме місце на
інформаційному ринку регіону. Проведено такі дослідження: «Вивчення
стану використання періодичних видань з головного книгосховища» та
«Вивчення укомплектованості бібліотек літературою з питань «Держава і
право України»».
593. Бура Л. Інванет – нова система одержання інформації / Л. Бура //
Вільне слово. – 2003. – 26 груд. – С. 15.
У бібліотеці відбувся брифінг партнерів – укладачів Інванет –
інформаційних бюлетенів, які призначені для інвалідів. Керівник проекту Р.
Щербан.
594. Бялий О. Шляхетна і співуча жінка на ім’я Надія-Анастасія
Чайковська / О. Бялий // Вільне слово. – 2003. – 26 груд. – С. 11.
До сьомої річниці створення Рівненської народної академічної хорової
капели «Освітяни» демонструвала свої декоративно-прикладні вироби в
обласній бібліотеці.
595. Війна з вітраками театру Гаврюшенко // Рівне вечірнє. – 2003. – 25
квіт. – С. 19.
Про творчий вечір акторів Народного молодіжного театру А.
Гаврюшенка, який відбувся в державній обласній бібліотеці.
596. Гладунова Є. О рідна, мово, скарбе мій!» / Є. Гладунова // Сім
днів. – 2003. – 14 листоп. – С. 17.
Під такою назвою відбулося свято української мови у читальні
«Просвіти» спільно з працівниками обласної книгозбірні Н. Корнійчук, А.
Хамедюк, В. Бендюг. 9 листопада в Україні відзначали День української
писемності та мови та вшановували пам’ять Нестора – літописця.
597. Гупалюк В. За успіхи в інформатизації – участь в конференції / В.
Гупалюк // Сім днів. – 2003. – 4 лип. – С. 2.
Про зустріч в обласній бібліотеці з учасниками 10-ї ювілейної
міжнародної конференції «Крим – 2003», яка відбулася 7-15 черв. в м.
Судаку, на тему «Бібліотека й доступність інформації в сучасному світі :
електронні ресурси в науці, культурі та освіті». На конференцію були
запрошені директор бібліотеки В. Ярощук, заступник директора
86

Р. Щербан, завідуючі відділами П. Демчук і С. Волкова. До фахівців
бібліотечної галузі було доведено інформацію про новітні технології.
598. Гупалюк В. Їх творчість не зів’яла / В. Гупалюк // Сім днів. – 2003.
– 6 черв. – (№ 23). – С. 11.
Про літературний вечір в обласній бібліотеці «Повернення Ганни
Барвінок», присвячений 175-річчю від дня народження письменниці.
599. Дем’янчук О. День відкритих дверей / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2003. – 1 жовт. –С. 3.
Напередодні Всеукраїнського Дня бібліотек у бібліотеці відбувся
«День відкритих дверей». Проводились екскурсії, експонувались виставки, на
яких відвідувачі знайомились з новими виданнями. Відбулись презентації
нових книг рівненських авторів, а саме: Ярослава і Любові Поліщуків
«Художній світ Надії Кибальчич». Був представлений і бібліографічний
покажчик «Володимир Галактіонович Короленко і Рівненщина»,
присвячений 150-річчю від дня народження письменника.
600. Доленко С. Дипломи захищали в бібліотеці / С. Доленко // Нова
Волинь. – 2003. – 19 черв. – С. 2.
У відділі мистецтв РДОБ відбувся захист дипломних робіт студентів
Рівненського державного гуманітарного університету у жанрах декоративноприкладного мистецтва
601. Доленко С. Свято зі словом // С. Доленко // Нова Волинь. – 2003. –
29 трав. – С. 6.
Літературне свято «О слово книжне, ти мені снагу джерел
подарувало…» проведено в бібліотеці.
602. Ільчук В. Пластилінові образи / В. Ільчук // Ого. – 2003. – 22 квіт. –
С. 2.
Виставка «Дитяча художня школа – сизокрилий птах майбутніх
звершень в радісних очах» у РДОБ.
603. Кидрук І. «Зимовий букет» Вікторії Кисиленко / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 2003. – 19 лют. – С. 4.
Про персональну виставку рівненської художниці в залі мистецтв
обласної бібліотеки.
604. Кидрук І. Самовираження в образі / І. Кидрук // Вісті Рівненщини.
– 2003. – 14 трав. – С. 4.
Про зустріч акторів Рівненського молодіжного народного театру з
глядачами, яка відбулася у «Світлиці» обласної бібліотеки.
605. Кожан Н. Добрі традиції / Н. Кожан // Вісті Рівненщини. – 2003. –
5 берез. – С. 4.
Традиції меценатства на Рівненщині мають глибоке коріння. Тісна
співпраця сектора краєзнавчої літератури та бібліографії обласної бібліотеки
з рівненським обласним краєзнавчим товариством дає свій щедрий урожай.
Понад 40 видань подарував бібліотеці голова товариства І. Пащук, а також,
книги краєзнавців Г. Дем’янчука, Б. Столярчука, М. Федоришина, Є.
Шморгуна, С. Бабія, Г. Бухало, П. Велесика, О. Прищепи, Я. Поліщука
поповнили фонди бібліотеки.
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606. Корнійчук Н. З чого починається бібліотека ? / Н. Корнійчук //
Вісті Рівненщини. – 2003. – 15 січ. – С. 4.
Бібліотека, звісно ж, починається з книги, пише автор статті.
Документальні ресурси бібліотеки формуються на основі вивчення
інформаційних потреб користувачів. Це робота працівників відділу
комплектування і обробки літератури на чолі з досвідченим спеціалістом,
фахівцем своєї справи Н. Плетьонкою.
607. Корнійчук Н. Тріумф людського духу / Н. Корнійчук // Інва.net. –
Рівне, 2003. – Вип. 4. – С. 45 - 47.
Зустріч з чемпіоном України з пауерліфтингу (підняття штанги лежачи)
рівнянина О. Мурашка відбулася в бібліотеці.
608. «Круглий стіл» про довкілля // Вільне слово. – 2003. – 2 трав. – С.
2.
«Круглий стіл» на тему «Екологія в системі пріоритетів незалежної
України», приурочений 17-ій річниці Чорнобильської трагедії.
609. Кучер В. Інва.net. [на Рівненщині випускає Рівненська державна
обласна бібліотека] / В. Кучер // Інва.net. : інформаційний бюлетень. – Рівне :
РДОБ, 2003. – Вип. 2. – С. 3 – 7.
610. Матвіїв А. Релігія на тканині / А. Матвіїв // Рівне вечірнє. – 2003. –
24 січ. – С. 15.
Про персональну виставку вишивальниці Л. Пристопчук у відділі
мистецтв обласної бібліотеки.
611. Матвійчук А. Наша мета – гібридні бібліотеки / А. Матвійчук //
Панорама. – 2003. – 3 жовт. – С. 3, 5.
У розмові з кореспондентом газети директор В. Ярощук зупинилася на
понятті «гібридні бібліотеки» - тобто це заклад, де поєднанні паперові
видання та електронні носії, які не витісняють поняття класичної бібліотеки,
а лише доповнюють її.
612. Мирончук О. «Балада» про наркоманію / О. Мирончук // Сім днів.
– 2003. – 5 груд. (№ 49). – С. 2.
«Круглий стіл» на тему «Наркоманія : правові аспекти» відбувся в
обласній бібліотеці.
613. Мирончук О. Діамант суспільства / О. Мирончук // Сім днів. –
2003. – 14 листоп. – С. 2.
Про вечір по книзі «О рідна мово, скарбе мій» до Дня української
писемності та мови в обласній бібліотеці.
614. Мирончук О. Українська екзотика очима француза / О. Мирончук
// Сім днів. – 2003. – 26 верес. – С. 4.
В обласній бібліотеці відбулося засідання клубу «Співрозмовник»,
присвячене 200-річчю від дня народження французького письменника
Проспера Меріме та його українознавчим працям.
615. Місце Рівненської ОУНБ в інформаційному просторі регіону :
дослідження Рівненської ОУНБ // Збірник робіт переможців Другого
конкурсу на кращу науково-дослідну роботу серед обл. універс. наук. б-к
України. – К., 2003. – С. 21 – 36.
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У статті розповідається про аналітичні дослідження ресурсів
Рівненської ОУНБ, які довели, що інформаційний потенціал однієї бібліотеки
не може вичерпно забезпечити зростаючі потреби користувачів. Тому були
досліджені ресурси установ, діяльність яких спрямована на задоволення
інформаційних потреб користувачів, що знаходяться в обласному центрі.
Результати досліджень наведені у публікації.
616. Нікітіна Н. Нові видання / Н. Нікітіна // Вісті Рівненщини. – 2003.
– 26 верес. – С. 4.
Про бібліографічний покажчик «Володимир Галактіонович Короленко і
Рівненщина» до 150-річчя від дня народження письменника, який відкриває
серію посібника «Славетні земляки», започатковану Рівненською державною
обласною бібліотекою.
Видатний російський письменник, публіцист, громадський діяч
українсько-польського походження пов’язаний з нашим краєм родинним
корінням, сторінками життя (рівненський період (1866 – 1871), думками та
образами, втіленими в художніх творах.
617. Нікітіна Н. Цікаво для науковців / Н. Нікітіна // Вільне слово. –
2003. – 29 січ. – С. 4.
У публікаціі розповідається про поповнення фонду читального залу
обласної бібліотеки літературою наукового змісту. Це дає змогу
запропонувати викладачам вузів, аспірантам, молодим дослідникам широкий
репертуар наукової періодики. Так повідомлення про захист дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата наук можна знайти в «Атестаційному
віснику», який є додатком до журналу «Науковий світ».
618. Новий випуск «Інванету» // Вільне слово. – 2003. – 28 листоп. – С.
2.
Вийшов 4-й випуск інформаційного бюлетеня «Інва.net», присвячений
актуальним питанням працевлаштування людей з інвалідністю.
619. Пащук І. Ювілеям письменників / І. Пащук // Вільне слово. – 2003.
– 20 серп. – С. 6.
У секторі краєзнавчої літератури та бібліографії РДОБ відкрито
книжкову виставку, присвячену 150-річчю російського письменника В.
Короленка та 100-річчю українського письменника Л. Кравцова.
620. Підсумки першого етапу реорганізації бібліотечної мережі області
у сільській місцевості // Реорганізація бібліотечної мережі : зб. матеріалів. –
Рівне, 2003. – С. 3 – 7.
Про хід експерименту по об'єднанню бібліотек, у результаті якого
упорядковано мережу бібліотечних закладів області
621. Повернення Ганни Барвінок // Рівне вечірнє. – 2003. – 30 трав. – С.
19.
Про літературний вечір, присвячений 175-річчю з дня народження
української письменниці Г. Барвінок, який відбувся в обласній бібліотеці.
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622. Полянська О. Започаткували … День відкритих дверей / О.
Полянська // Ого. – 2003. – 29 верес. – С. 2.
Велика кількість заходів – виставки, відкриття інформаційноресурсного центру «Вікно в Америку», ділові зустрічі, презентації, «круглий
стіл», виставка робіт майстрів декоративно-вжиткового мистецтва – все це
організовується для читачів бібліотеки, серед яких працівники бібліотеки
відзначать найактивнішого.
623. Полянська О. Франко кохав трьох / О. Поялнська // Ого. – 2003. –
25 верес. – С. 9.
Товариство «Просвіта» і обласна бібліотека Рівного організували
літературний вечір «Жінок коханих імена», присвячений 147-річниці від дня
народження І. Франка.
624. Презентація мистецької скарбниці // Вісті Рівненщини. – 2003. – 19
берез. – С. 1.
Про виставку у відділі мистецтв РДОБ образотворчого та декоративноужиткового мистецтва самодіяльних митців області.
625. Регіональна програма інформатизації бібліотечної галузі : затв.
нач. обл. упр. культури, 2001 // Бібліотечно-інформаційне законодавство :
навч.-метод. матеріали для студ. практиків спец. «Книгознавство,
бібліотекознавство, бібліографія». – Рівне, 2003. – С. 112 – 115.
Про організаційно-методичне забезпечення регіональної програми, яке
здійснює Рівненська ОУНБ, створюючи науково-технічну раду, колегіальний
і дорадчий орган.
626. Романюк Д. Інтернет-сесія в Рівному / Д. Романюк // Медичний
вісн. – 2003. – 11 квіт. – С. 1.
Лікарі-ендоскопісти м. Рівне та області мали можливість спостерігати
Інтернет-сесію Національної Школи гастроентерологів, гематологів, яка
проходила в м. Ярославлі (Росія), в Інтернет-залі обласної наукової
бібліотеки. Підключення до Інтернет-сесії у Рівному було здійснено вперше.
627. Ромейчук М. Усе розмаїття періодики / М. Ромейчук // Вісті
Рівненщини. – 2003. - 14 берез. – С. 6.
Про виставку «Періодика – 2003» в обласній бібліотеці, де були
представлені газети, журнали, альманахи, галузеві вісники тощо. Всього в
2003 році бібліотека отримала 295 назв періодичних видань.
628. Ступницька С. Експеримент на часі // Культура і життя. – 2003. –
29 жовт. – С. 2.
Про організацію бібліотечної мережі області у сільській місцевості та
функції РДОБ щодо забезпечення адміністрування роботи.
629. Ступчук Л. Вікно в Америку відчинила обласна бібліотека / Л.
Ступчук // Рівне вечірнє. – 2003. – 17 жовт. – С. 5.
У відділі іноземної літератури відкрився інформаційний центр «Вікно в
Америку» за підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США.
Читачам пропонуються п’ять інформаційних блоків: уряд США, довідкові
матеріали про США, освіта і вивчення англійської мови.
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630. Черги у бібліотеці // Ого. – 2003. – 2 жовт. – С. 3.
День відкритих дверей, присвячений Всеукраїнському Дню бібліотек
відбувся у обласній бібліотеці.
631. Читач – основний об’єкт соціологічних досліджень // Огляд
науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів
культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ
книгознавства за 1996-2000 рр.– К., 2003. - Ч. 1. – С. 40 – 41, 49 – 50.
Про важливий напрям діяльності бібліотек 1996 – 2000 рр. - вивчення
читача та соціології читання. Зокрема Рівненська ОУНБ здійснила низку
досліджень, а саме: «Вивчення незадоволеного запиту користувачів РДОБ»
(1998 р.); «Стан використання інформаційних ресурсів та задоволення
запитів користувачів у відділі абонемента (1999 – 2000 рр.); «Вивчення
інформаційних потреб наукових працівників як пріоритетної групи
користувачів» (2000-2001 рр.); «Вивчення інформаційних потреб народних
депутатів та представників владних структур» (1996 р.).
632. Швецова-Водка Г. Обласна бібліотека як центр комп’ютерної
бібліографії : здобутки і проблеми / Г. Швецова-Водка // Бібліотечна планета.
– 2003. - № 4. – С. 16 – 18.
Мета статті, пише автор, на прикладі діяльності Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки (РОУНБ) розглянути проблему організації
комп’ютерної бібліографії; прослідкувати шляхи її становлення;
проаналізувати наявні комп’ютерні бібліографічні ресурси, що створюються
бібліотекою. Наведені конкретні приклади запровадження комп’ютерної
технології в інформаційно-довідкову діяльність Рівненської ОУНБ.
633. Щербан Р. Самотності позбавляє книга [„Інванет”] / Р. Щербан //
Вісті Рівненщини. – 2003. – 10 груд. – С. 4.
Працівники обласної бібліотеки спільно з Рівненським обласним
відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, підготовили п’ять випусків
інформаційного бюлетеня «Інва.net».
634. Як спілкуватися з ВІЛ-інфікованими? // Вільне слово. – 2003. – 10
груд. – С. 4.
Засідання за «круглим столом» провела обласна бібліотека для
студентів Рівненського медичного коледжу.
* 635. Ярощук В.П. Модель регіонального інформаційного центра //
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые
формы сотрудничества : тема 2003 года : библиотека и доступность
информации в современном мире : электронные ресурсы науке, культуре и
образованию : тр. конф. / 1 - я юбил. Междунар. конф. «Крым – 2003». – М.,
2003. – С. 147 – 149.
Діяльність з автоматизації у РОУНБ обговорювалась на міжнародній
конференції «Крим – 2003».
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636. Ярощук В. Наша мета – гібридні бібліотеки / В. Ярощук //
Панорама. – 2003. – 3 жовт. – (№ 40). – С. 3, 5.
Про «гібридні бібліотеки», де поєднанні паперові видання та
електронні носії.
* 637. Ярощук В.П. Посередницька роль публічної бібліотеки у
впровадженні «електронного уряду» / В. Ярощук // Наукові праці
Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.– К., 2003. – Вип. 11. - С. 7 –
18.
638. Ярощук В.П. Реалізуємо проект «Інтернет у районній бібліотеці» /
В.П. Ярощук, Р.М. Щербан // Інтернет–центри в публічних бібліотеках : зб.
ст. – К., 2003. – С. 79 – 80.
Мета проекту - створити на базі трьох центральних районних бібліотек
Рівненської області (Березнівської, Радивилівської і Сарненської)
загальнодоступні Інтернет-центри, забезпечити активне використання
ресурсу Інтернет шляхом підготовки працівників бібліотек для надання
якісних і безкоштовних послуг користувачам.
639. Ярощук В. Усі засоби хороші для поповнення книжкових фондів
бібліотек / В. Ярощук // Вільне слово. – 2003. – 2 квіт. – С. 6.
Працівники бібліотеки, зазначила директор В. Ярощук, проводять
різноманітні акції для ініціювання книжкових дарунків. Минулого року від
дарувальників отримано майже 1600 книг. Цінний подарунок отримали з
Торонто від М. Бігуса та М. Головатого – комплект «Вістей», друкованого
органу Головного Управління Братства колишніх вояків І Української дивізії
Української Національної армії.
640. Ярощук В. Ще один позитивний крок / В. Ярощук // Нова Волинь.
– 2003. – 31 груд. – С. 12.
У статті директора бібліотеки В. Ярощук розповідається про придбання
і впровадження сучасного програмного забезпечення для електронного
каталогу.
*
*
*
641. Гарматюк В. Міріам Вайнер показала, як можна відтворити
генеалогічне дерево / В. Гарматюк // Ого. – Рівне, 2003. – 7 трав. (№ 80). – С.
3.
Презентація книги американки М. Вайнер «Єврейські корені в Україні
та Молдові» відбулася в обласній бібліотеці.
642. Гордич В. «Правда Кобзаря» / В. Гордич // Сім днів. – 2003. – 7
берез. – С. 11.
Презентація факсимільного видання праці В. Барки «Правда Кобзаря»
відбулася в РДОБ. Праця написана до 100-річчя від дня смерті Т. Шевченка і
в 1961 році була видана в Нью-Йорку. До нині вона є раритетом в Україні.
Післямова до книги «Від правди до істини Шевченка» доктора філологічних
наук Я. Поліщука.
643. Доленко С. Відразу дві презентації / С. Доленко // Нова Волинь. –
2003. – 2 жовт. – С. 6.
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Презентація книги Євгена Шморгуна «Тиха радість» та нового лауреата
премії ім. В. Винниченка літературознавця Я. Поліщука в обласній
бібліотеці.
644.Захарова В. Про що гомонить бомонд … : [огляд культурних подій
у Рівному] / В. Захарова // Імідж. – 2003. – черв. – С. 8.
У РДОБ відбулася презентація нової книги віршів С. Назарова
«Прошлые стихи».
645. Ільчук В. Митці краю презентували [свої роботи у відділі мистецтв
обласної наукової бібліотеки] / В. Ільчук // Ого. – 2003. – 14 берез. – С. 10.
646. Каменська В. «І задзвенить весняним стиглим дзвоном …» / В.
Каневська // Вільне слово. – 2003. – 14 трав. – С. 6.
Про презентацію поетичної збірки «Кличе дзвін» юної поетеси В.
Каневської в обласній бібліотеці.
647. Кидрук І. Велич слова і духу / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. –
2003. – 7 берез. – С. 4.
Презентація в бібліотеці книги В. Барки «Правда Кобзаря».
648. Кидрук І. Книга, яку чекали / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. –
2003. – 28 листоп. – С. 1.
Про презентацію книги «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша
(словник-довідник)» в обласній бібліотеці
649. Кидрук І. Українську повість переклали … українською / І. Кидрук
// Вісті Рівненщини. – 2003. – 10 груд. – С. 3.
Презентація книги «Маруся» М. Вовчка.
650. Матвіїв А. «Прошлые стихи» Сергія Назарова / А. Матвіїв // Рівне
вечірнє. – 2003. – 13 черв. – С. 19.
Відбулася презентація нової збірки віршів С. Назарова в обласній
бібліотеці.
651. Матвіїв А. Радіти життю можна тихо / А. Матвіїв // Рівне вечірнє.
– 2003. – 3 жовт. – С. 15.
До Дня відкритих дверей у державній обласній бібліотеці відбулася
презентація книги Є. Шморгуна «Тиха радість».
652. Молчан С. Раритетну книгу перевидали у Рівному / С. Молчан //
Ого. – 2003. – 7 берез. – С. 10.
Презентація в обласній бібліотеці факсимільного видання книги В.
Барки «Правда Кобзаря», перевиданої у Рівному.
653. Пашко І. Українська Жанна Д’арк / І. Пашко // Сім днів. – 2003. – 5
груд. – С. 2.
Презентація нового видання повісті Марка Вовчка «Маруся» в
Рівненській обласній державній бібліотеці.
654. Пащук І. Аж 27000 документів / І. Пащук // Вісті Рівненщини. –
2003. – 21 трав. – С. 4.
В Рівненській обласній бібліотеці відбулася презентація книги М.
Вайнер «Єврейські корені в Україні і Молдові».
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655. Полянська О. Єдина в Україні «Маруся» - у Рівному / О.
Полянська // Ого. – 2003. – 24 листоп. – С. 1.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
повісті Марка Вовчка «Маруся», вперше виданої українською мовою
рівненською «Просвітою».
656. Полянська О. «Ліна Костенко» 22-ї школи / О. Полянська // Ого. –
2003. – 15 трав. – С. 13.
Презентація першої збірки поетеси В. Каневської «Кличе дзвін» в
обласній бібліотеці.
657. Полянська О. Я себе вирощую серцем / О. Полянська // Ого. –
2003. – 17 черв. – С. 2.
Презентація книги С. Назарова «Прошлые стихи» відбулася в обласній
бібліотеці.
658. Шевчук О. Поетична збірка Назарова / О. Шевчук // Сім днів. –
2003. – 20 черв. – С. 12.
Презентація в обласній бібліотеці збірки поезій і прози «Прошлые
стихи» доцента Українського державного університета водного господарства
та природокористування, кандидата технічних наук С. Назарова.
659. Шершень М. «Правда Кобзаря» вийшла завдяки американцям / М.
Шершень // Рівне вечірнє. – 2003. – 7 берез. – С. 2.
Презентація в обласній бібліотеці книги Василя Барки «Правда
Кобзаря», яку видала Рівненська міська організація товариства «Просвіта» на
благодійні кошти Товариства української мови ім. Т. Шевченка у США .
660. Шморгун тихо радіє // Ого. – 2003. – 2 жовт. – С. 3.
Презентація книги рівненського письменника Є. Шморгуна «Тиха
радість» в обласній бібліотеці.
2004
661. Басараба В. Дороги нашої долі / В. Басараба // Вільне слово. –
2004. – 3 берез. – С. 6.
Про зустріч з читачами Рівненської державної обласної бібліотеки,
академіка, народного депутата України М. Жулинського, який народився у с.
Новосілки Демидівського району.
662. Басараба В. Запорука здоров’я нації / В. Басараба // Вільне слово. –
2004. – 24 груд. – С. 11.
Тематична зустріч «Ранок харчових продуктів : еколого-економічні
аспекти» провели працівники відділу технічної літератури Р. Гірак і Н.
Литвиненко разом з викладачами та студентами навчальних закладів. У
відділі організована виставка «Якість продуктів харчування – запорука
здоров’я нації».
663. Басараба В. Сторінками буремних днів / В. Басараба // Вільне
слово. – 2004. – 29 верес. – С. 5.
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У «Світлиці» обласної бібліотеки відбулася зустріч ветеранів,
учасників Словацького збройного повстання з учнівською молоддю.
664. Бібліотечні фонди поповнюються // Вісті Рівненщини. – 2004. – 10
груд. – С. 1.
У Рівненській області засновано обласну серію голови обласної
державної адміністрації. Кошти на придбання літератури виділяються з
обласного бюджету та передбачаються у кошторисі державної обласної
бібліотеки, яка укладає угоди з видавництвами на закупівлю видань.
665. Бурченя В. Бібліофіл Сорока / В. Бурченя // Рівне вечірнє. – 2004.
– 23 груд. – С. 19.
Розмова з директором РДОБ В.П. Ярощук про розпорядження голови
облдержадміністрації М. Сороки щодо створення на Рівненщині обласної
бібліотечної серії.
666. Віртуальна довідка [в Рівненській обласній бібліотеці] // Вісті
Рівненщини. – 2004. – 21 квіт. – С. 1.
На сайті бібліотеки з’явилася послуга «Віртуальна довідка», через яку
можна подати запит на необхідну тему, яка цікавить користувача Інтернету.
667. Волкова С.О. Дещо із власного досвіду та американського
надбання / С.О. Волкова // Бібліотеки Рівненщини : інновації, досвід роботи :
зб. статей. – Рівне, 2004. – С. 72 – 75.
Розглядається досвід роботи американських бібліотек, набутий під час
стажування та можливості його запровадження в роботу інформаційноресурсного Центру «Вікно в Америку» та Ресурсного Центру для викладачів
англійської мови, що працюють на базі РДОБ
668. Волян Н. Дарунок бібліотеці, особливо корисний сільським
читачам / Н. Волян // Вільне слово. – 2004. – 18 черв. – С. 3.
Книгозбірні області отримали книги від Центру юридичної допомоги
сільському населенню.
669. Гордич В. Більше б книжок хороших і гарних / В. Гордич // Сім
днів. – 2004. – 4 черв. – С. 12.
У Рівненській обласній науковій бібліотеці відбулася виставка-ярмарка
«Рівненщина книжкова», присвячена Дню працівників видавництв,
поліграфії та книгорозповсюдження.
670. Гордич В. Не храм, а книги попросив у подарунок Патріарх у
Президента / В. Гордич // Сім днів. – 2004. – 2 лип. – С. 2.
Митрополит Рівненський і Острозький УПЦ КП Даниїл передав
Рівненській державній обласній бібліотеці 11000 примірників «Закону
Божого» для бібліотек області.
671. Дарунок бібліотекам краю // Духовна нива. – 2004. – лип. (№ 7). –
С. 2.
Рівненській державній обласній бібліотеці передано книги протоієрея
Серафима Слобідського «Закон божий».
672. Дацков А. На хвилях класичної музики // А. Дацков // Вільне
слово. – Рівне, 2004. – 25 лют. (№ 16). – С. 3.
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У бібліотеці відбулося засідання клубу «У світі прекрасного».
673. Жулинський подарував бібліотеці книги // Рівне вечірнє. – 2004. –
27 лют. – С. 19.
Про творчу зустріч з відомим літератором, професором, академіком
НАН, уродженцем Рівненщини М. Жулинським.
674. Зайванівський М. Бібліотека пропагує якість / М. Зайванівський //
Вісті Рівненщини. – 2004. – 24 груд. – С. 3.
Тематична зустріч «Ринок харчових продуктів: еколого-економічні
аспекти» проведено в обласній бібліотеці.
675. Зайванівський М. Поезія звучала українською і польською / М.
Зайванівський // Вісті Рівненщини. – 2004. – 6 жовт. – С. 3.
У обласній державній бібліотеці проведено вечір польської поезії.
676. «… и от стихов единственно хмелеть …» // Новая литературная
газета. – 2004. – авг.-сент. – С. 13.
Так називався вечір, проведений обласною бібліотекою спільно з
Рівненським відділенням Всеукраїнського товариства «Русское собрание».
Організатором та ведучою вечора була завідуюча читальним залом Н.
Корнійчук.
677. «Інва.net» // Сім днів. – 2004. – 10 груд. – С. 1.
У обласній науковій бібліотеці відбувся круглий стіл з партнерами
бібліотеки по підготовці бюлетеня «Інва.net».
678. Кидрук І. Жити для України / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. –
2004. – 1 жовт. – С. 4.
Про маловідомі сторінки історії нашого краю періоду 1941-1944 рр.
розповіло подружжя Каркоць-Вовків (нині проживає в США) на зустрічі з
молоддю Рівного, яка відбулася в обласній державній бібліотеці.
679. Кидрук І. Патріотична нота / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. – 2004.
– 7 трав. – С. 4.
У обласній бібліотеці відбулася творча зустріч із Заслуженим артистом
України, членом Спілки театральних діячів України, доцентом кафедри
театральної режисури РДГУ О. Заворотнім.
680. Кожан Н. Краєзнавчі видання, які побачили світ у 2003 році :
[книги, що надійшли в Рівнен. держ. обл. б-ку] / Н. Кожан // Волинські
відомості. – 2004. – Ч. 1/2. – С. 5.
681. Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюлетень.– К.,
2004. – Вип. 15. - 139 с.
Про Рівненську обласну бібліотеку – С. 44, 60, 93, 108.
682. Кушнірук Т. Крок до НАТО – через виставку : [, презентація якої
відбулася в Рівнен. держ. обл. б-ці] / Т. Кушнірук // Сім днів. – 2004. – 6 серп.
– С. 14.
683. Миколайчук В. «Червоний кактус» провокує … / М. Миколайчук //
Рівне вечірнє. – 2004. – 9 лют. – С. 19.
У приміщенні обласної бібліотеки відбулась презентація виставки робіт
учасників мистецького об’єднання «Червоний кактус» під назвою
«Провокація».
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684. Нікітіна Н. Літопис історії Рівненщини / Н. Нікітіна // Вісті
Рівненщини. – 2004. – 17 берез. – С. 4.
Про започаткований 30 років тому бібліографічний покажчик
«Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини», який можна назвати
літописом історії нашого краю. Видання покажчика забезпечується працею
великого колективу бібліотеки. Біля його витоків стояв В. Бабюк (директор
бібліотеки у 70-ті рр.), В. Гайдук, Т. Алексєєва, В. Конет, бібліографикраєзнавці П. Демчук, Н. Тимощук, Н. Кожан, Л. Каленюк, Л. Сахнюк (зав.
редакційно-видавничим відділом, З. Тирак (редактор), В. Ярощук (директор
бібліотеки), Р. Щербан (заст. директора). У статті автор підкреслює
важливість покажчика для історії рідного краю.
685. «Перло многоцінне» // Вісті Рівненщини. – 2004. – 17 листоп. – С.
1.
У бібліотеці пройшов тематичний вечір «Оживить живеє слово рідну
Україну», присвячений Дню української писемності та мови.
686. Полянська О. НАТО – це вагон, на який можемо встигнути / О.
Полянська // Ого. – 2004. – 5 серп. – С. 4.
В обласній бібліотеці президент Всеукраїнської громадської організації
«Демократична дія» С. Джерж презентував стенд літератури «Україна –
НАТО» і змалював перспективу євроатлантичної інтеграції.
687. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека // Наукові
бібліотеки України : довідник. – К., 2004. – С. 72 – 74.
688. Ромейчук М. Микола Жулинський : Без національної еліти в
суспільстві нема перспективи / М. Ромейчук // Вільне слово. – 2004. – 10
берез. – С. 3.
Зустріч з академіком Національної академії наук України, директором
інституту літератури ім. Т. Шевченка, народним депутатом України, нашим
земляком М. Жулинським.
689. Савчук Н. На сцені і в житті / Н. Савчук // Вільне слово. – 2004. – 2
черв. – С. 6.
В державній обласній бібліотеці відбулася творча зустріч із
Заслуженим артистом України О. Заворотнім.
690. Садко В. «Бібліотекар має бути доброзичливим та ерудованим» : у
цьому переконана А.І. Степанюк, яка бібліотечній справі присвятила майже
піввіку / В. Садко // Панорама. – 2004. – 1 жовт. – С. 5.
Про заступника директора РДОБ Степанюк Антоніну Іванівну, яка
вважає доброзичливість і ерудованість двома обов'язковими рисами, що
мають бути притаманні бібліотечному працівнику.
691. Сисюк О. Захист дипломних робіт відбувся у бібліотеці / О. Сисюк
// Вільне слово. – 2004. – 11 черв. – С. 13.
Про захист бакалаврських робіт студентів РДГУ із спеціальності
образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво у відділі мистецтв
обласної бібліотеки. Експозиція кращих творів 2004 року буде
функціонувати у виставковій залі бібліотеки.
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692.
Слесаренко
Л.С.
Розгортання
інноваційних
методів
господарювання у період впровадження інформаційних технологій у
Рівненській ОУНБ / Л.С. Слесаренко // Бібліотеки Рівненщини : інновації,
досвід роботи : зб. статей. – Рівне, 2004. – С. 35 – 42.
У публікації розкривається зміст нових методів господарювання в
обласній бібліотеці. Автор статті відмічає, що впровадження фандрейзингу
вимагає від книгозбірні постійного поліпшення структури й удосконалення
всіх складових діяльності: стратегічного планування, менеджменту,
маркетингу, зв’язків з громадськістю та багато іншого.
693. Соколович М. Поговорили про мову, нагородили учнів / М.
Соколович // Нова Волинь. – 2004. – 4 берез. – С. 6.
Працівники методичного відділу бібліотеки спільно з міським
управлінням освіти та товариством «Просвіта» провели літературно-музичну
композицію, присвячену Міжнародному дню рідної мови.
694. Споденюк Г. Роман Купчинський – пісняр з «Божої ласки» / Г.
Споденюк // Вільне слово. – 2004. – 1 жовт.– С. 14.
Управління освіти Рівненського міськвиконкому спільно з Рівненською
обласною бібліотекою провели вечір «Роман Купчинський – пісняр з «Божої
ласки», присвячений 110-й річниці від дня народження січовика.
695. Ступницька С.П. Реорганізація бібліотечної мережі області :
досвід, перспективи / С. Ступницька // Бібліотеки Рівненщини : інновації,
досвід роботи : зб. статей. – Рівне, 2004. – С. 12 - 16.
Розглядається досвід об’єднання публічних і шкільних бібліотек в
єдину централізовану систему. Хід експерименту висвітлюється на сайті
РДОБ.
696. Ступницька С. У рамках проекту «Інтернет в публічній бібліотеці»
/ С. Ступницька // Вільне слово. – 2004. – 11 серп. – С. 4.
Про співпрацю книгозбірень області з американським посольством в
рамках проекту «Інтернет в публічній бібліотеці». Проект обласної
бібліотеки спрямований на поширення інформації з мережі Інтернет серед
людей з особливими потребами. Також в рамках проекту користується у
читачів популярністю інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку».
697. Фотовікно в Америку : [Виставка І. Дудкіна відкрита в Рівнен.
держ. обл. б-ці] // Рівнен. газета. – 2004. – 16 лип. – С. 14.
698. Швецова-Водка Г.М. Віртуальна довідка : вид інформаційних
послуг бібліотеки / Г.М. Швецова-Водка // Бібліотеки Рівненщини : Зб.
статей. – Рівне, 2004. – С. 48 – 59.
Про початок функціонування служби «Віртуальна довідка» в
Рівненській ОУНБ.
699. Щербан Р.М. Інтернет в сільській бібліотеці – реалії сьогодення :
Інтернет технології в бібліотеках / Р.М. Щербан // Бібліотеки Рівненщини :
інновації, досвід роботи : зб. статей. – Рівне, 2004. – С. 79 – 81.
Рівненська ОУНБ як головний методичний центр у розробці програм з
Інтернет-технологій в бібліотеках області.
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700. Щербан Р.М. Поштовх до збільшення послуг / Р. Щербан //
Культура і життя. – 2004. – 6 жовт. - С. 1.
В 2002 р. прийняте розпорядження голови Рівненської обласної
держадміністрації М.П. Сороки «Про об’єднання публічних і шкільних
бібліотек області» (2002–2005 рр.) на умовах експерименту. Йдеться про
участь обласної бібліотеки в експерименті.
701. Щербан Р.М. Реабілітація за допомогою інформації (інформаційне
обслуговування людей з обмеженими можливостями / Р. Щербан //
Бібліотеки Рівненщини : інновації, досвід роботи : зб. статей. – Рівне, 2004. –
С. 75 – 76.
Рівненська ОУНБ за підтримки Посольства США в Україні та
Рівненського обласного фонду соціального захисту інвалідів видає з 2003
року інформаційний бюлетень «Інва.net».
702. Щербан Р.М. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна
система : з досвіду роботи б-к Рівнен. обл. / Р. Щербан // Бібліотеки
Рівненщини : інновації, досвід роботи : зб. статей. – Рівне, 2004. – С. 18 – 21.
Головною в регіональній корпоративні бібліотечній системі (РКБІС)
визначено РОУНБ, яка має сучасні технічні засоби, високий кадровий
потенціал, нагромаджений досвід створення електронних ресурсів - з 2003 р.
бібліотека працює в РКБІС «ІРБІС».
703. Щербан Р.М. Якщо про бібліотеки дбає влада / Р.М. Щербан, С.П.
Ступницька // Бібліотеки Рівненщини : інновації, досвід роботи : зб. статей. –
Рівне, 2004. – С. 59 – 62.
На підтримку розвитку регіонального інформаційного центру –
обласної наукової бібліотеки – були спрямовані розпорядження голови
облдержадміністрації М. Сороки.
704. Ярощук В.П. Застосування концепції менеджменту якості в
управлінні бібліотекою / В. Ярощук // Бібліотеки Рівненщини : інновації,
досвід роботи : зб. статей. – Рівне, 2004. – С. 42 – 47.
У статті запропоновано застосування концепції менеджменту якості
(ТQM), що покладена в основу міжнародних стандартів ISO серії 9000 : 2000,
до управління бібліотекою.
705. Ярощук В.П. Інноваційний менеджмент у формуванні позитивного
іміджу ОУНБ (з досвіду роботи ОУНБ) / В.П. Ярощук // Бібліотеки
Рівненщини : інновації, досвід роботи : зб. статей. – Рівне, 2004. – С. 26 – 35.
Гарантоване і стабільне сприйняття привабливого образу бібліотеки її
користувачами і мешканцями регіону є можливим тільки за умови надання
якісних послуг, пише автор публікації.
706. Ярощук В. Ми робимо інформацію доступною / В. Ярощук //
Імідж. – 2004. – Жовт. (№ 14). – С. 9.
Про спільний проект Воєводської публічної бібліотеки міста Ольштин
(Польща) та Рівненської державної бібліотеки за підтримки Міністерства
закордонних справ Республіки Польща.

99

707. Ярощук В.П. Підсумки роботи по реалізації проекту «Створення
регіонального інформаційного порталу і інформаційного центру» за період з
квітня 2003 по серпень 2004 рр. / В.П. Ярощук, П.І. Демчук // Бібліотеки
Рівненщини : інновації, досвід роботи : зб. статей. – Рівне, 2004. – С. 62 – 65.
Про створення та роботу структурного підрозділу «Регіональний
інформаційний центр», який включає сектор «Регіональний інформаційний
портал».
708. Ярощук В.П. Підсумки роботи Інтернет-центрів / В. Ярощук, Р.
Щербан // Бібліотеки Рівненщини : інновації, досвід роботи : зб. статей. –
Рівне, 2004. – С. 66 – 71.
На базі Рівненської ОУНБ проводились групові та індивідуальні
навчання бібліотекарів в рамках проекту «Інтернет в районній бібліотеці»
РОУНБ. Проведено моніторинг діяльності Інтернет-центрів у жовтні 2002 р.
та серпні 2003 р.
709. Ярощук В.П. Рівненська державна обласна бібліотека – головна
книгозбірня регіону / В. Ярощук // Бібліотеки Рівненщини : інновації, досвід
роботи : зб. статей. – Рівне, 2004. – С. 3 – 12.
*710. Ярощук В.П. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
регіону // Бібліотечний форум України. – 2004. - № 3 (5). – С. 50 – 54.
711. Ярощук В.П. 100 років перекладу Біблії / В.П. Ярощук // Свічник.
– 2004. - № 2. – С. 20 – 21.
Перший повний переклад Біблії живою українською мовою зробили
Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй та Іван Нечуй-Левицький. У своєму
дослідженні директор бібліотеки детально зупинилася на постатях
українських перекладачів. З перекладом святого Письма можна
ознайомитися й у РДОБ.
*
*
*
712. Басараба В. Про сумне і смішне / В. Басараба // Вільне слово. –
2004. – 29 верес. – С. 6.
У державній обласній бібліотеці відбулася презентація нової книги М.
Степанюка «Діти гречкосіїв».
713. Бурченя В. Щоб сини пам’ятали батьків / В. Бурченя // Ого. – 2004.
– 4 берез. – С. 17.
У Рівненській обласній бібліотеці відбулася презентація книг М.
Жулинського «Високий світоч віри», «Поминаймо в скорботі, але не в гніві».
714. Вести из регионов Ровно // Новая лит. газ. – 2004. – Июнь. – С. 11.
В державній обласній бібліотеці відбулася презентація збірника поезії і
прози С. Назарова «Прошлые стихи».
715. Доленко С. Творчі ранки Ярослава Поліщука / С. Доленко // Нова
Волинь. – 2004. – 17 черв. – С. 6.
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У обласній бібліотеці відбулася презентація нової книги лауреата
Міжнародної премії ім. В. Винниченка, д-ра філологічних наук, професора
РДГУ та Ягеллонського університету (Польща) Я. Поліщука «Мости і
мілини».
716. Кидрук І. Спілкуватися з Богом рідною мовою / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 2004. – 5 листоп. – С. 4.
Про презентацію книги М. Кобрина «Про мови Богослуження» в
державній обласній бібліотеці.
717. Колодяжний М. «Сувенір від «Соломії» / М. Колодяжний // Вісті
Рівненщини. 2004. – 26 берез. - С. 4.
Презентація художніх виробів із кераміки відбулася у відділі мистецтв
обласної бібліотеки.
718. Матвіїв А. «Маруся» Марка Вовчка перевидана в Рівному / А.
Матвіїв // Рівне вечірнє. – 2003. – 28 листоп. – С. 23.
Презентація першого українського видання Марка Вовчка «Маруся»
відбулася в обласній бібліотеці. Переклад українською мовою здійснено
Товариством «Просвіта» Післямову до видання написав професор РДГУ
Петро Лобас.
719. «Мости і мілини» // Вісті Рівненщини. – 2004. – 23 черв. – С. 1.
Презентація книги Я. Поліщука «Мости і мілини» відбулася в
Рівненській державній обласній бібліотеці.
720. Поровчук В. Потік, що живить сили нації / В. Поровчук // Волинь.
– 2004. – 14 жовт. – С. 11.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
книги Є. Симоновича «Родовід Симоновичів».
721. Скрипнюк Р. Михайло Степанюк представив нову збірку / Р.
Скрипнюк // Слово і час. – 2004. - 1 жовт. – С. 23.
Презентація нової збірки М. Степанюка «Діти гречкосіїв» відбулась у
бібліотеці.
2005
722. Бандилко Л.Ф. Маркетинг у бібліографічній діяльності бібліотек
(на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки) / Л.Ф. Бандилко, Н.І.
Буглак // Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і
студентів РДГУ. 20 – 22 квіт. 2005 р. – Рівне, 2005. – С. 10 – 12.
Автор публікації вважає найважливішими елементами маркетингу
чотири компоненти, на основі яких розробляється комплекс заходів, а саме:
продукт, ціна, місце (розподіл, доставка), просування. На основі цієї
загальної схеми розглянуто ці чотири елементи в бібліографічній діяльності
РДОБ.
723. Басараба В. «Любити все прекрасне і земне…» // Вільне слово. –
2005. – 19 січ. – С. 2.
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У обласній бібліотеці відкрито книжкову виставку «Любити все
прекрасне і земне, і говорити правду…», присвячену 70-річчю від дня
народження українського поета В. Симоненка.
724. Буднякова І. Почаївська Лавра очима Олексія Потянка / І.
Буднякова // Ого. – 2005. – 5 трав. - С. 15.
У Рівненській обласній бібліотеці фотограф Олексій Потянок
презентував персональну виставку «Світло і тінь».
725. Волян Н. Благодійники книги / Н. Волян // Вісті Рівненщини. –
2005. – 21 верес. – С. 4.
Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек бібліотека організувала
благодійну акцію «Подаруй бібліотеці нову книгу» (2004 – 2005 рр. видання).
726. Гриб В. Головне, щоб людина відчувала мистецтво душею :
[виставка графіки І. Щербакової в Рівнен. обл. наук. б-ці] / В. Гриб // Сім
днів. – 2005. – 21 жовт. – С. 16.
727. Дем’янчук О. Спокуса творчістю / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2005. – 19 жовт. – С. 4.
У державній обласній бібліотеці відкрилася персональна виставка
картин І. Щербакової «Графічне сприйняття».
728. Доленко С. Виставка [фоторобіт] Олексія Потянка [в Рівнен. обл.
наук. б-ці] / С. Доленко // Рівне Час. – 2005. – 5 трав. – С. 7.
729. Доленко С. «Круглий стіл» за творчістю Уласа Самчука / С.
Доленко // Рівне Час. – 2005. – 24 лют. – С. 6.
У бібліотеці проведено круглий стіл на тему: „Улас Самчук: волинські
джерела творчості”, де відбулася презентація вперше перевиданого в Україні
роману У. Самчука «Юність Василя Шеремети».
730. Дубова Г. Поет, народжений з любові / Г. Дубова // Сім днів. –
2005. – 28 січ. – С. 4.
В Рівненській обласній бібліотеці відбувся літературний вечір,
присвячений 70-річчю від дня народження українського поета, прозаїка,
журналіста В. Симоненка.
731. Жуйкова М.М. Інформаційно-бібліографічне обслуговування в
Регіональному інформаційному центрі Рівненської державної обласної
бібліотеки за допомогою інформаційно-правової системи «Ліга: Закон» та
Інтернету / М.М. Жуйкова // Звітна наукова конференція викладачів,
аспірантів, співробітників і студентів РДГУ. 20 – 22 квіт. 2005 р.: секція
«Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії» – Рівне : РДГУ, 2005.
– С. 37 – 39.
У 2001 р. РДОБ придбала інформаційно-правову систему «Ліга:
Закон», яка є унікальним інформаційним ресурсом. Вона містить весь спектр
нормативно-правових і відомчих документів. Актуалізація бази здійснюється
щотижнево. В цьому році за підсумками Посольства США в Україні при
Рівненському регіональному інформаційному центрі було відкрито Інтернетцентр. Про мету центру та його діяльність у статті автор.
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732. Зайванівський М. Бібліографічний покажчик / М. Зайванівський //
Вісті Рівненщини. – 2005. – 9 лют. – С. 3.
Про бібліографічний покажчик обласної бібліотеки «Вибір на все
життя» (укладач Л. Каленюк), присвячений творчості журналіста, голови
обласного краєзнавчого товариства Івана Пащука.
733. Зайванівський М. Захищають дипломи у книгозбірні / М.
Зайванівський // Вісті Рівненщини. – 2005. – 1 черв. – С. 3.
Інститут мистецтв РДГУ частину дипломних робіт презентує (і захищає
водночас) у Рівненській державній обласній бібліотеці.
734. Зайванівський М. Інформаційний центр відкрито / М.
Зайванівський // Вісті Рівненщини. – 2005. – 23 берез. – С. 2.
У державній обласній бібліотеці відкрито інформаційний центр «Вікно
в Америку».
735. Зайванівський М. Мить між світлом і тінню / М. Зайванівський //
Вісті Рівненщини. – 2005. – 22 квіт. – С. 3.
У відділі мистецтв обласної бібліотеки діє персональна фотовиставка
Олексія Потянка «Світло і тінь».
736. Зайванівський М. Міцніше за зброю / М. Зайванівський // Вісті
Рівненщини. – 2005. – 14 груд. – С. 2.
Літературно-мистецькій вечір, присвячений річниці «Просвіти» в
обласній бібліотеці.
737. Ірченко В. Десятий випуск ["Інва.net"] : [інформ. бюл. "Інва.net"
презентовано в держ. обл. б-ці] / В. Ірченко // Вільне слово. – 2005. – 16 серп.
– С. 3.
738. Кидрук І. Із волинських джерел / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. –
2005. – 18 лют. – С. 1.
З нагоди 100-річчя з дня народження письменника, нашого земляка
Уласа Самчука у Рівненській державній обласній бібліотеці проведено
тематичні літературні заходи: музичний вечір «Співець волинського краю» та
круглий стіл на тему: «Улас Самчук: волинські джерела творчості».
739. Кидрук І. Поет, народжений з любові / І. Кидрук // Вісті
Рівненщини. – 2005. – 28 січ. – С. 4.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбувся вечір,
присвячений 70-річчю від дня народження українського поета Василя
Симоненка.
740. Корнійчук Н. Українська залюбленість російського поета / Н.
Корнійчук // Вісті Рівненщини. – 2005. – 1 лип. – С. 3.
Шанувальники творчості С. Єсеніна відзначили 110-у річницю від дня
його народження у літературному клубі «Співрозмовник», що діє при
Рівненській державній обласній бібліотеці.
741. Костильова Л. Інформаційний сервіс бібліотеки / Л. Костильова //
Вільне слово. – 2005. – 14 черв. – С. 6.
Автор статті відмічає, що Регіональний інформаційний центр
державної обласної бібліотеки важко уявити без використання
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комп’ютерної правової повнотекстової бази «Ліга: Закон», яку передплачує
бібліотека. Законодавчі акти подані з останніми змінами.
742. Краєзнавча робота в бібліотеках України : Інформ. бюлетень.– К.,
2005. - Вип. 16. –40 с.
Про Рівненську державну обласну бібліотеку – С. 5, 6, 8, 10, 12, 22, 26.
Міститься матеріал про краєзнавчу роботу сектору краєзнавчої
літератури бібліографії Рівненської державної обласної бібліотеки.
743. Литвинюк А. Добрі починання бібліотек / А. Литвинюк // Народна
творчість. – 2005. – Квіт. – черв. (№ 20). – С. 4.
Впродовж 2004 року на Рівненщині проходив обласний огляд-конкурс
на кращу роботу бібліотек з питань обслуговування людей з обмеженими
можливостями. Отриманню життєво необхідної інформації для людей з
вадами здоров’я сприяє систематичне надходження до бібліотек області
інформаційного бюлетеня "Інва.net", який випускає Рівненська державна
обласна бібліотека.
744. Марчук Л. Допоможіть виданню ["Інва.net"] для інвалідів / Л.
Марчук // Рівне Час. – 2005. – 11 серп. – С. 6.
В обласній бібліотеці відбулася презентація ювілейного, 10-го числа
інформаційного бюлетеня для інвалідів "Інва.net".
745. Морозюк Н. Бібліотеки – скарбниці світової мудрості / Н.
Морозюк // Рівненська газета. – 2005. - 4 жовт. – С. 4.
У бесіді з директором бібліотеки Валентиною Ярощук йдеться про
послуги Рівненської державної бібліотеки, якими щоденно користується
близько 700 осіб.
746. Пащук І. Десятий випуск «Інформаційного бюлетеня» / І. Пащук //
Вісті Рівненщини. – 2005. – 12 серп. – С. 3.
У 2003 році методичний відділ обласної бібліотеки розпочав
систематичний випуск «Інформаційного бюлетеня» для інвалідів
Рівненщини, який готують провідні методисти А. Литвинюк, С. Ступницька і
В. Гупалюк під керівництвом заступника директора бібліотеки Р. Щербан.
747. Пащук І. 1000-літьному ювілею Дубровиці / І. Пащук // Вільне
слово. – 2005. - 2 серп. – С. 6.
Книжкова виставка, присвячена ювілею міста, відкрилася у секторі
краєзнавчої літератури і бібліографії Рівненської державної обласної
бібліотеки.
748. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека // Бібліотечна
орбіта інформаційного суспільства : до 60-річчя заснування РОУНБ. –
Ужгород, 2005. – С. 319.
Про директора Рівненської ОУНБ Валентину Петрівну Ярощук. Є
фото.
749. Романюк Д. «Графічне сприйняття» / Д. Романюк // Медичний
вісник. – 2005. – 21 жовт. – С. 8.
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Під такою назвою у бібліотеці відбулася персональна виставка
головного провізора УОЗ І. Щербакової.
750. Ромейчук М. Життєпис із волинських доріг / М. Ромейчук // Вісті
Рівненщини. – 2005. – 16 лют. – С. 3.
Цикл заходів до 100-річчя з дня народження нашого видатного земляка
письменника У. Самчука започаткувала Рівненська державна обласна
бібліотека.
751. Ромейчук М. Які дороги чекають молодих? / М. Ромейчук // Вісті
Рівненщини. – 2005. – 6 квіт. – С. 2.
У «Світлиці» Рівненської державної обласної бібліотеки відбулася
ділова зустріч студентів рівненських вищих навчальних закладів та їх
майбутніх роботодавців.
752. Савчук Н. Вікно – це добре. Тим більше в Америку / Н. Савчук //
Вільне слово. – 2005. – 24 берез. – С. 3.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулося офіційне
відкриття інформаційного центру «Вікно в Америку».
753. Сисюк О. Дипломні роботи захищали в бібліотеці / О. Сисюк //
Вільне слово. – 2005. – 23 лют. – С. 7.
Третій рік поспіль відділ обслуговування документами з мистецтва
Рівненської державної обласної бібліотеки гостинно зустрічає студентіввипускників інституту мистецтв (кафедра українознавства) РДГУ.
754. Слесаренко Л. Користувач як об’єкт соціологічного дослідження /
Л. Слесаренко // Бібліотечний форум України. – 2005. - № 4. – С. 44 – 47.
У публікації автор пише про вивчення користувачів обласної
бібліотеки на основі впровадження автоматизованих технологій реєстрації
читачів, яке сприяло створенню оптимальних умов задоволення
інформаційних потреб та поліпшенню інформаційного сервісу.
755. Сповідь душі // Вісті Рівненщини. – 2005. – 10 серп. – С. 4.
Про творчий вечір рівненського автора С. Назарова, який відбувся у
бібліотеці.
756. Справа на все життя // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 10. –
С. 50 – 51.
Про директора Рівненської державної обласної бібліотеки Ярощук
Валентину Петрівну. Вимогливість до себе і підлеглих, сумлінне ставлення
до виконання службових обов’язків, висока організованість, креативність,
вміння спрямувати колектив на виконання завдань – такі риси керівника
забезпечують високій рівень і престиж очолюваної нею бібліотеки. Колектив
бібліотеки вітає свого керівника з ювілеєм.
757. Шахрай О. Допомогти любов’ю та добротою / О. Шахрай // Вісті
Рівненщини. – 2005. – 9 груд. – С. 4.
У обласній бібліотеці розгорнута фотовиставка «Корпус миру США та
особливі діти України».
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758. Щербан Р. Напрацювання бібліотечної галузі / Р. Щербан // Вісті
Рівненщини. – 2005. – 30 верес. – С. 2.
Сьогодні книгозбірні області займають одне з перших місць в Україні у
питаннях автоматизації бібліотечних процесів - зазначає у своїй статті автор.
759. Щербан Р. Переднє слово / Р. Щербан // "Інва.net". – Рівне, 2005. Вип. 8. – С. 2.
Автор підводить підсумки 2004 р. та пропонує тематику на 2005 рік
випусків інформаційного бюлетеня "Інва.net", який видає обласна бібліотека
на допомогу людям з обмеженими можливостями.
760. Щербан Р. Типовий каталог шкільної бібліотеки – новий етап в
автоматизації каталогізування / Р. Щербан // Бібліотечний форум України. –
2005. - № 3. – С. 20 – 21.
Про створення «Типового каталогу шкільної бібліотеки» РДОБ в 2004
році.
761. Щербан Р. Типовий каталог шкільної бібліотеки (ТКШБ) – новий
етап в автоматизації каталогізування / Р. Щербан // Минуле і сучасне Волині
та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї : наук. зб. матеріалів XVI
Волин. наук.-іст.-краєзн. конф., присвяч. 65-річчю Волин. держ. обл. універс.
наук. б-ки ім. О. Пчілки, 1 – 2 черв. 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 124
– 125.
Про створення обласною бібліотекою в 2004 р. «Типового каталогу
шкільної бібліотеки».
762. Ярощук В. Бібліотечне обслуговування людей з особливими
потребами / В. Ярощук // Бібліотечна планета. – 2005. - № 3. – С. 10 – 12.
Автор статті на запрошення Бюро освіти і культурних відносин
Держдепартаменту США у листопаді – грудні 2004 року брала участь у
професійному обмінному проекті «Сучасна перспектива ролі бібліотек у
суспільстві» у рамках міжнародної програми «Visitor Program».
У публікації знайшли відображення професійні враження українського
фахівця та цікавий досвід американських колег.
763. Ярощук В. Знання і досвід / В. Ярощук // Народна творчість. –
2005. – Січ. – берез. (№ 19). – С. 4.
Про заступника директора з внутрішньої роботи Рівненської державної
обласної бібліотеки Лілію Сергіївну Слесаренко. Доброзичливість,
діловитість, відповідальність, вимогливість, наполегливість і ще багато
позитивних рис характеризують цю інтелігентну людину, яку з нагоди
ювілею вітає колектив бібліотеки.
764. Ярощук В.П. Конкурентноспроможність в інформаційному
просторі / В.П. Ярощук // Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства : До
60-річчя заснування ЗОУНБ. – Ужгород, 2005. – С. 320 – 323.
Про роботу Рівненської державної обласної бібліотеки.
765. Ярощук В.П. Третій рік експерименту / В.П. Ярощук // Культура і
життя. – 2005. – 24 серп. – С. 3.
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В статті наведений підсумок трьох років експерименту з об’єднання
публічних і шкільних бібліотек в сільській місцевості. Хід експерименту
висвітлюється на сайті обласної бібліотеки. Для шкільних відділень
публічно-шкільних бібліотек було створено електронні каталоги шкільних
підручників, сформовано електронну базу даних «Краєзнавство», що сприяло
проведенню позакласних годин та засвоєння навчальних програм.
*
*
*
766. Басараба В. Презентація нових книг двох рівненських прозаїків /
В. Басараба // Вільне слово. – 2005. - 13 груд. – С. 8.
На презентації нових книг в обласній бібліотеці була представлена
творчість двох рівненських письменників - С. Гулі та І. Сидорчика.
767. Данюк А. Творчі жнива Галини Соколовської-Герби / А. Данюк //
Вільне слово. – 2005. – 10 берез. – С. 2.
У обласній бібліотеці відбулася презентація персональної виставки
живопису та батику Галини Соколовської-Герби «Містерія кольору».
768. Доленко С. Слово, що хвилює / С. Доленко // Провінційна газета
плюс. – 2005. - 24 листоп. – С. 3.
У обласній бібліотеці відбулася презентація двох нових книг
рівненських письменників С. Гулі та І. Сидорчика.
769. Дубова Г. Чаклунка з поліських лісів / Г. Дубова // Сім днів. –
2005. – 21 жовт. – С. 16.
Презентація видання українською мовою повісті О. Купріна «Олеся» в
обласній науковій бібліотеці.
770. Зайванівський М. Грані педагогічної майстерності / М.
Зайванівський // Вісті Рівненщини. – 2005. – 1 черв. – С. 3.
У обласній державній бібліотеці відбулася презентація навчального
посібника «Грані педагогічної майстерності», виданого РДГУ.
771. Ірченко В. Об’єднало «Наше коло» / В. Ірченко // Вільне слово. –
2005. – 24 трав. – С. 5.
У бібліотеці відбулася презентація третього випуску літературнохудожнього альманаху «Наше коло».
772. Кидрук І. В історії не повинно бути «білих плям» / І. Кидрук //
Вісті Рівненщини. – 2005. – 1 черв. – С. 3.
У обласній бібліотеці відбулася презентація роману «Сніги непочаті»
Є. Шморгуна.
773. Кидрук І. Українки в історії / І. Кидрук // Вісті Рівненщини. – 2005.
– 22 квіт. – С. 2.
Презентація нового видання збірки художньо-документальних нарисів
«Українки в історії» відбулася в Рівненській державній обласній бібліотеці.
774. Кітова Л. Суто жіноча книга / Л. Кітова // Волинь. – 2005. – 22 квіт.
– С. 6.
Презентація книги «Українки в історії», яка вийшла у видавництві
«Либідь» за редакцією доктора історичних наук Валентини Борисенко.
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775. Колодяжний М. Теплі гами «Містерії кольору» / М. Колодяжний //
Вісті Рівненщини. – 2005. – 11 берез. – С. 3.
Презентація персональної виставки Галини Соколовської-Герби
«Містерії кольору» у бібліотеці.
776. Максимчук М. Життєва зона / М. Максимчук // Вісті Рівненщини.
– 2005. – 21 жовт. – С. 2.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
збірки «Діти сонця» з нагоди ювілею Партії Зелених.
777. Марчук Л. Допоможіть виданню для інвалідів! / Л. Марчук // Рівне
Час. – 2005. – 11 серп. – С. 6.
Презентація ювілейного інформаційного бюлетеня для інвалідів "Інва.net" № 10 - відбулася в обласній бібліотеці.
778. Миколаєнко І. Слідами «Олесі» Купріна / І. Миколаєнко // Вісті
Рівненщини. – 2005. – 26 жовт. – С. 4.
У бібліотеці відбулася презентація перевидання повісті «Олеся» О.
Купріна українською мовою.
779. Наумюк Н. Українські героїні / Н. Наумюк // Вільне слово. – 2005.
– 17 трав. – С. 6.
У обласній бібліотеці відбулася презентація книги доктора історичних
наук В. Борисенко «Українки в історії».
2006
780. Береза Ю. «Злилася з народом своїм» : до 100-річчя з дня
народження видатної поетеси, полум’яної патріотки О. Теліги / Ю. Береза //
Вільне слово. – 2006. – 27 лип. – С. 7.
Це назва книжкової виставки (слова ці належать О. Телізі), яка
експонувалася в читальному залі бібліотеки. На виставку завітали рівненські
просвітяни, письменники, викладачі навчальних закладів, краєзнавців та
журналісти. Перед присутніми виступила працівниця бібліотеки Н.
Корнійчук.
781. Богуш Г. Відзначено ювілей Лесі Українки / Г. Богуш // Вільне
слово. – 2006. – № 19 (2 берез.). – С. 21.
Літературно-мистецький вечір «Молода моя музо, і горда, і смутна…»,
присвячений 135-річчю від дня народження Лесі Українки, організував відділ
мистецтв і кафедра театральної режисури Інституту мистецтв РДГУ. Вели
вечір завідуюча відділом О. Сисюк і заслужений артист України О.
Заворотній.
782. Буза Л.Ф. Організація електронного каталогу в автоматизованій
бібліотечно-інформаційній системі «Ірбіс» / Л.Ф. Буза // Пріоритети
діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду
роботи. – Рівне, 2006. – С. 52 – 57.
З 2003 р. формування електронного каталогу здійснюється на основі
програмного забезпечення інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи
ІРБІС.
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783. Велесик П. Врода Полісся / П. Велесик // Вісті Рівненщини. – 2006.
– 20 січ.
Про нову книгу А. Меремінського «Ландшафти і рослини Поліського
краю».
784. Вікно у світ для незрячих // Вільне слово. – 2006. – 13 квіт. – С. 3.
Про навчально-інформаційний центр «Інтернет-окуляр», відкритий на
базі обласної бібліотеки.
785. Волкова С.О. Зміна іміджу відділу обслуговування документами
іноземними мовами – нагальне веління часу / С.О. Волкова // Пріоритети
діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду
роботи. – Рівне, 2006. – С. 69 – 73.
Про відкриття у відділі обслуговування іноземними мовами РДОБ у
вересні 2002 року інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку»
(Window on America) за підтримки Посольства США в Україні, що піднесло
на більш якісний та сучасний рівень діяльність та сприяло формуванню
відмінно нового іміджу структурного підрозділу.
786.Волян Н.П. Веб-сайт – складова інформаційних ресурсів бібліотеки
/ Н.П. Волян // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної
бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 58 – 62.
Автор публікації розглядає веб-сайт бібліотеки як складову ресурсу
книгозбірні, показує його розвиток і адаптаційні процеси наближення до
відповідності проблем користувачів.
787. Гірак Р.О. Нові підходи до роботи з читачами відділу
обслуговування користувачів документами сільськогосподарської тематики /
Р.О. Гірак // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної
бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 76 – 79.
У статті зав. відділом обслуговування користувачів документами
сільськогосподарської тематики йдеться про організацію популяризації
документів на допомогу навчальному процесу вузів та виробництву,
висвітленню процесів, що відбуваються у національній і регіональній
економіці. Наведено елементи співпраці фахівців відділу і спеціалістів
виробництва, викладачів навчальних закладів.
788. Гупалюк В. Центр Європейської інформації у Рівному / В.
Гупалюк // Вісті Рівненщини. – 2006. – 10 лют. – С. 18.
Про Центр Європейської інформації, який відкрився на базі Рівненської
державної обласної бібліотеки.
789. Дем’янчук О. Згадати й не забувати / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2006. – 10 берез. – С. 22.
Презентація книги І. Шишка «Святе джерело», присвячено історії с.
Липки Гощанського району.
790. Дем’янчук О. Нев’януча краса / О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини.
– 2006. – 6 січ. – С. 14.
Про персональну виставку картин, виготовлених технікою макраме,
рівнянки О. Нечаєвої у обласній науковій бібліотеці.
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791. Дубова Г. Незборимий заступник рідного народу : [під такою
назвою діє кн. вист. в обл. держ. б-ці, присвяч. І. Багряному] / Г. Дубова //
Сім днів. – 2006. – 20 жовт. – С. 9.
792. Жуйкова М.М. Використання автоматизованих технологій в
інформаційно-бібліографічному обслуговуванні / М.М. Жуйкова //
Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : зб. ст. з
досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 66 – 69.
Публікація автора розкриває позитивний вплив застосування
автоматизованих технологій на зміст та аспекти інформаційнобібліографічного обслуговування користувачів.
793. Зайцева Г. «Є вірш одиначок, а є поезія…» / Г. Зайцева // Вільне
слово. – 2006. – 13 лип. – С. 12.
Про літературні читання у «Світлиці» Рівненської державної обласної
бібліотеки за участі поетів та прозаїків Рівненщини. Організатором зустрічі
стало Рівненське відділення Всеукраїнського просвітницького товариства
«Русское собрание» в особі Л. Орлової та Т. Кованової.
794. Каленюк Л.М. Система краєзнавчих бібліографічних посібників
РДОБ (1994-2004 рр.) / Л.М Каленюк // Пріоритети діяльності Рівненської
державної обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 98
– 104.
Про створення системи краєзнавчих бібліографічних посібників та
узагальнення цього процесу за десятиліття (1994 – 2004 року) у статті автора.
795. Кирилова Л. Колекціонерка вражень : [розмова з дир. Рівнен.
держ. обл. б-ки В. П. Ярощук] // VIP (Very important person). – 2006. – 17
март. – C. 32 – 33.
Про себе, про свою професійну та особисту мету, про колекціонування
вражень у бесіді з директором бібліотеки Валентиною Ярощук.
796. Кирилова Л. Свет в конце Интернета / Л. Кирилова // VIP (Very
important person). – 2006. – № 21. – 9 июня. – С. 40 – 41.
Про навчально-інформаційний центр «Інтернет-Окуляр» у обласній
бібліотеці.
797. Кожан Н. М. Документальна пам’ять Рівненщини / Н. М. Кожан //
Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : Зб. ст. з
досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 91 – 97.
Документальною пам’яттю Рівненщини є унікальний фонд краєзнавчих
документів сектору краєзнавчої літератури та бібліографії РДОБ, який почав
формуватися у 1940 році одночасно із заснуванням бібліотеки.
Про джерела поповнення краєзнавчого фонду, про видавничу
діяльність та про створення зведеного систематичного краєзнавчого каталогу
у розповіді завідуючої сектором.
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798. Колодяжний М. Вручено державні нагороди / М. Колодяжний //
Вісті Рівненщини. – 2006. – 29 груд. – С. 5.
Вручено нагороду директору державної обласної бібліотеки В. Ярощук
– «Заслужений працівник культури України».
799. Корнійчук Н. В. Бібліотека і національні меншини: грані співпраці
/ Н. В. Корнійчук // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної
бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 79. – 84.
Відділ обслуговування користувачів у читальному залі став центром,
навколо якого упродовж п’яти років гуртуються національно-культурні
товариства міста - поляків, чехів, євреїв, росіян. Грані взаємодії бібліотеки і
громадських організацій, які опікуються культурою національних меншин,
висвітлено у статті завідуючої відділу.
800. Корнійчук М. «Із криниці печалі» виріс історичний фоліант / М.
Корнійчук // Вільне слово. – 2006. – 14 груд. – С. 6.
В Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
першої книги із серії «Реабілітовані історією. Рівненська область», яка
з'явилася у результаті чотирнадцятирічної праці рівненських істориків і
пошуковців з дослідження репресій доби тоталітаризму.
801. Корнійчук М. Сліпі «бачать» світ очима «Інтернет-окуляр» / М.
Корнійчук // Вільне слово. – 2006. – 5 верес. – С. 6.
Про навчально-інформаційний центр «Інтернет-окуляр», який діє у
Рівненській державній обласній бібліотеці.
802. Костенко М.С. Відділ мистецтв у системі інформаційного
обслуговування користувачів Рівненської державної обласної бібліотеки /
М.С. Костенко, Г.О. Споденюк // Пріоритети діяльності Рівненської
державної обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С.
84- 90.
У статті розповідається зокрема про таку важливу форму
індивідуального інформування спеціалістів культури та мистецтва як
вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ).
803. Костильова Л.А. Сучасні підходи до організації інформаційнобібліографічної діяльності / Л.А. Костильова // Пріоритети діяльності
Рівненської державної обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне,
2006. – С. 62 – 66.
Реалізації стратегічного напрямку роботи бібліотеки з організації
широкого доступу до її ресурсів присвячено статтю автора, де розкривається
організація інформаційно-бібліографічної діяльності у Регіональному
інформаційному центрі.
804. Кундюк В. «… Дякую Тобі, Всевишній, за терпеливість, за
любов…» / В. Кундюк // Духовна нива. – 2006. – Лют. (№ 2). – С. 1.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася зустріч
студентів Рівненської духовної семінарії з рівненською поетесою М.
Яковчук.
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805. Кушнірук Т. У слові буде вічно жити / Т. Кушнірук // Сім днів. –
2006. – 24 лют. – С. 2.
У державній обласній бібліотеці відзначили 135-річчя від дня
народження Лесі Українки. З цієї нагоди в обласній бібліотеці організовано
книжкову виставку «Леся Українка в науковому і культурному житті
Рівненщини», а також відбувся вечір її творчості.
806. Левицька С. Проект «Бібліотечні фонди». Стандарт
бухгалтерського обліку / С. Левицька // Бібліотечний форум України. – 2006.
- № 4. – С. 2 – 7.
Про проект стандарту, який було схвалено методичною радою
Міністерства фінансів України у 2006 році. В статті пропонується його
обговорення фахівців бібліотек.
807. Литвиненко Н.М. Нові напрями роботи з читачами / Н.М.
Литвиненко // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної
бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 73 – 75.
Про напрями роботи працівників відділу обслуговування технічними
документами по забезпеченню читачів - спеціалістів підприємств,
банківських організацій, викладачів та студентів учбових закладів –
виробничою, економічною, технічною інформацією. Це кваліфіковані фахівці
з багаторічним стажем роботи – Кучерук Т.Є., Шапірко Л.А., Петрук І.А.
808. Марчук Л. Килими американських індіанців схожі на галицькі / Л.
Марчук // Рівне Час. – 2006. – 30 верес. – С. 7.
У Рівненській державній обласній бібліотеці в рамках проекту «Вікно в
Америку» функціонує виставка, на якій представлено кустарні художні
вироби американських індіанців.
809. Ниркова Н. Вручено нагороди від Президента / Н. Ниркова // Ого.
– 2006. – 28 груд. – С. 4.
Про присвоєння директору Рівненської державної обласної бібліотеки
В. Ярощук почесного звання Заслуженого працівника культури України.
810. Пашкова В. Інтернет-центри для сліпих відкрилися в Києві,
Рівному та Херсоні / В. Пашкова // Бібліотечний форум України. – Донецьк,
2006. - № 3. – С. 8.
«Зробимо бібліотеку символом демократії» - так проголошена стратегія
діяльності Української бібліотечної асоціації, завданням якої є привернення
уваги до потреб бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з
особливими потребами, пошуки партнерів для кращого задоволення їхніх
бібліотечно-інформаційних потреб. Відкриття Інтернет-центру «Окуляр»
(16.03.2006 р.) в Рівненській державній обласній бібліотеці можна вважати
першим кроком у цьому важливому напрямі, пише автор статті.
811. Пащук І. Бібліотечний мистецький клуб «У світі прекрасного»
- центр естетичного виховання читачів / І. Пащук // Наукові записки
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Рівненського обласного краєзнавчого музею : Матеріали наук. конф. 2526.10.2006 р. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4. – С. 224 – 226.
У статті йдеться про зміст і форму діяльності мистецького клубу,
перше засідання якого було зініційоване зав. відділом мистецтв РДОБ Р.
Мельник 18 березня 1987 року. Було затверджено статут і обрано раду з 8
чоловік, до якої увійшли: Т. Смірнова, Г. Споденюк, В. Войтович, О.
Лаворик, О. Ірванець, О. Смик, Р. Клішина. Нині мистецький клуб очолює
зав. відділом О. Сисюк.
812. Пащук І. Зазвучала «Вільхова пісня» / І. Пащук // Вільне слово. –
2006. – 21 берез. – С. 4.
У державній обласній бібліотеці відкрилася виставка творчих робіт із
дерева кафедри українознавства РДГУ під назвою «Вільхова пісня».
813. Пащук І. Ювілею битви під Берестечком / І. Пащук // Вільне слово.
– 2006. – 30 черв. – С. 11.
Виставки до 335-річчя Берестецької битви відкрито у Рівненській
державній обласній бібліотеці: книжкова - «Ваша слава не вмре, не загине» і
віртуальна - «Берестечко: наша пам’ять, наша слава».
814. Плетьонка Н.Л. Нові підходи до комплектування бібліотечного
фонду / Н.Л. Плетьонка // Пріоритети діяльності Рівненської державної
обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 49 – 52.
У статті зав. відділом комплектування йдеться про принципово нову
організацію роботи у сфері комплектування та обробки, обумовлену
комп’ютеризацією бібліотек. Це пов’язано насамперед з можливістю
безпосереднього он-лайнового спілкування всіх суб’єктів книжкового ринку,
та замовлення через мережу Інтернет документів на різних носіях.
815. Порохняк К. «Кожна мама хоче, щоб діти нею пишалися» / К.
Порохняк // Рівненська газета. 2006. – 6 листоп. – С. 5.
Персональна виставка живопису Н. Кундрат «До Покрова – під
покров» у Рівненській державній обласній бібліотеці.
816. Савчук С.О. Бібліотечне обслуговування на абонементі: тенденції
розвитку / С.О. Савчук // Пріоритети діяльності Рівненської державної
обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 108 – 110.
Пріоритетним напрямком діяльності відділу є робота з читачами,
особливо молоддю, яка є найбільш численною і цікавою категорією
користувачів абонемента. Що читають відвідувачі відділу? – результатами
аналізу читацьких формулярів ділиться завідуюча відділу.
817. Сисюк О.І. Відділ мистецтв: традиції та творчий пошук / О.І.
Сисюк // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки :
зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 105 – 107.
Відомо, що відділ мистецтв РДОБ акумулює найбільш повні колекції
документів з мистецтва і є осередком популяризації літератури цієї тематики.
Про підтримку традицій і пошук нових форм задоволення потреб громади у
літературі з мистецтва, про співпрацю з митцями розповідає завідуюча
відділом.
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818. Сисюк О.І. «Інтернет-окуляр» [РДОБ]: шлях до самореалізації /
О.І. Сисюк // "Інва.net" : Щокв. інформ. бюл. – Рівне : Волин. обереги, 2006. –
Вип. 13. – С. 11 – 13.
819. Сисюк О. Погляд на світ через «Інтернет-окуляр» / О. Сисюк;
спілкувалася О. Корнійчук // Сім днів. – 2006. – 10 листоп. – С. 8.
Розповідь керівника навчально-комп’ютерного центру «Інтернетокуляр» у державній обласній бібліотеці.
820. Славутич Ю. Жив Україною і працював для українського вчителя /
Ю. Славутич // Волинь. – 2006. – 3 берез. – С. 19.
Творчий вечір пам’яті видатного вченого-методиста, професора Б.
Степанишина, пройшов у обласній бібліотеці.
821. Слесаренко Л.С. Користувач як об’єкт соціологічного
дослідження: (на основі впровадження автоматизованих технологій
реєстрації, користувачів в Рівненській державній обласній бібліотеці) / Л.С.
Слесаренко // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної
бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 27 – 32.
Сектор бібліотечної статистики і реєстрації користувачів як
самостійний підрозділ бібліотеки з 1994 року почав працювати над
створенням ЕБД читачів книгозбірні. Це дало можливість детальніше і
ґрунтовніше аналізувати і вивчати читацьку аудиторію як головного об’єкта
бібліотечної діяльності з диференційованим обліком її складу - пише у своїй
публікації автор.
822. Слесаренко Л.С. Центр «Інтернет-окуляр» в Рівненській державній
обласній бібліотеці / Л.С. Слесаренко // "Інва.net" : Щокв. інформ. бюл. –
Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 13. – С. 9 – 11.
823. Споденюк Г. «Лялькарі» в бібліотеці / Г. Споденюк // Рівне
Експрес. – 2006. – 7 груд. – С. 3.
Про зустріч з творчим колективом Рівненського театру ляльок у
Рівненській державній обласній бібліотеці.
824. Стець І. У слов’янських народів були спільні вчителі / І. Стець //
Вільне слово. – 2006. – 30 трав. – С. 3.
Творча зустріч з представниками національних общин Рівного
відбулася у бібліотеці.
825. Ступницька С.П. Синтез традицій та інновацій в системі
безперервної фахової освіти бібліотекарів / С.П. Ступницька // Пріоритети
діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду
роботи. – Рівне, 2006. – С. 44 – 49.
У статті завідуючої відділом наукової роботи і маркетингу
зазначається: оновлення і вдосконалення фахової освіти є пріоритетним
напрямком методичної діяльності РДОБ, складовою виробничого
менеджменту. Впродовж останніх років бібліотека сформувалася як вагомий
сучасний центр для навчання бібліотечних працівників, зміст роботи якого й
розкриває автор публікації.
826. Тилинюк К. «Святковий передзвін» Валентини Галапач / К.
Тилинюк // Вісті Рівненщини. – 2006. – 27 січ. – С. 3.
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Презентація першої персональної виставки народного майстра України
В. Галапач відбулася в обласній бібліотеці.
827. Трачук Л. Довідково-бібліографічне обслуговування віддалених
користувачів : досвід українських бібліотек / Л. Трачук // Звітна наукова
конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ. 20 – 22
квіт. 2006. – Рівне, 2006. – С. 28 – 33.
Український корпоративний проект «Об’єднана віртуальна довідкова
служба» - виник у березні 2005 року (www.chl.Kiev.ua/). Автор публікації
детально зупинилася на Інтернет-службі «Віртуальна довідка» у бібліотеках
країни, зокрема у Рівненської ОУНБ.
828. Шахрай О. Зимове коло / О. Шахрай // Вісті Рівненщини. – 2006. –
27 січ. – С. 14.
Під такою назвою в бібліотеці проходили літературні читання поетів і
прозаїків Рівного. Ведуча вечора Наталія Корнійчук - завідуюча читального
залу.
829. Шахрай О. «Інтернет-окуляр» до послуг людей із особливими
потребами / О. Шахрай // Вісті Рівненщини. – 2006. – 17 листоп. – С. 13.
Про роботу навчально-комп’ютерного центру для людей із особливими
потребами у обласній бібліотеці.
830. Шахрай О. Спорідненість культур народів / О. Шахрай // Вісті
Рівненщини. – 2006. – 7 квіт. – С. 11.
Про виставку кустарних художніх виробів індіанських американців, яка
демонструвалась у відділі іноземної літератури РДОБ.
831. Шахрай О. Через «Окуляр» у світ інформації : [в РДОБ відбулося
відкриття навч.-інформ. центру «Інтернет-окуляр» для людей з вадами зору] /
О. Шахрай // Вісті Рівненщини. – 2006. – 31 берез.
832. Щербан Р. Бібліотеки області на допомогу реалізації екоетичного
імперативу / Р. Щербан // Духовно-творчий потенціал студентської молоді:
психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матеріали з
Всеукр. наук.-метод. конф. – Рівне, 2006. – С. 199 – 200.
Використовуючи інформаційний потенціал, бібліотеки стають
центрами еколого-просвітницької роботи. У публікації йдеться про
реалізацію двох імперативів: екологічного та етичного РДОБ.
833. Щербан Р. Корпорація медіа-центрів: організація, створення / Р.
Щербан // Документознавство. Бібліотекознавство: Інформаційна діяльність :
проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ.
конф. – К., 2006. – С. 103 – 105.
834. Щербан Р.М. Регіональний аналітичний розпис статей. Підсумки II
етапу роботи корпорації / Р.М. Щербан // Пріоритети діяльності Рівненської
державної обласної бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 22
– 26.
З урахуванням особливостей регіону - технічних, технологічних,
інформаційних ресурсів, кадрового потенціалу - на Рівненщині в 2004 році
створено
модель
корпоративної
каталогізації.
Функції
центру
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корпоративного об’єднання виконує РДОБ. Про підсумки II етапу роботи
корпорації пише автор статті.
835. Щербан Р.М. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина /
Р.М. Щербан // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної
бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 33 – 43.
Автор, заступник директора РДОБ з наукової роботи Р.М.Щербан
розповідає про етапи і особливості реалізації Рівненською державною
обласною бібліотекою з 2003 року програми „Створення регіональних
інформаційних порталів та центрів на базі публічних бібліотек”. Стаття
присвячена формуванню і використанню Регіонального інформаційного
порталу„Рівненщина”, створеного за підтримки МФ Відродження як ресурс,
що пропонує користувачам оперативну аналітичну і довідкову інформацію з
різноманітних питань.
836. Ярощук В.П. Для розвитку загальнодоступності публічних
бібліотек : [з досвіду роботи РДОБ] / В.П. Ярощук // "Інва.net" : щокв.
інформ. бюл. – Рівне, 2006. – Вип. 13. – С. 7 – 9.
837. Ярощук В.П. Історія комп’ютеризації ОУНБ: етап інтенсифікації /
В.П. Ярощук // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної
бібліотеки : зб. ст. з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – С. 6 – 21 ;
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. - № 2. – С. 53
– 64.
Автор публікації пропонує історико-бібліотекознавче узагальнення
процесу інформатизації Рівненської ОУНБ за період з 1999 по 2004 рік.
838. Ярощук В. Створення сучасних моделей бібліотечного
обслуговування сільських жителів / В. Ярощук // Бібліотеки України в Криму
– 2006 : зб. доп. і виступів. – К., 2006. – С. 187 – 193.
Рівненська ОУНБ розпочала наукове дослідження відповідно до
програми про введення експерименту «Реорганізація бібліотечної мережі
області». Мета експерименту - удосконалення системи інформаційного
забезпечення населення області, раціонального використання бюджетних
коштів.
*
*
*
839. Бабінець А. До «Святого джерела» / А. Бабінець // Вільне слово. –
2006. – 14 берез. – С. 8.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
книги І. Шишка у співавторстві з Н. Шишко «Святе джерело».
840. Береза Ю. Закоханий у ріднокрай : [про презентацію кн.
«Українське краєзнавство: сторінки історії» у Рівнен. держ. обл. б-ці з нагоди
70-річчя Г. Дем’янчука] / Ю. Береза // Рівне Час. – 2006. – 28 верес. – С. 7.
Про презентацію книги «Українське краєзнавство: сторінки історії» у
Рівненській державній обласній бібліотеці з нагоди 70-річчя Г. Дем’янчука,
відомого не лише на Рівненщині літератора, журналіста, краєзнавця та
педагога.
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841. Береза Ю. Церковне мистецтво Волині / Ю. Береза // Рівне Час. –
2006. – 28 верес. – С. 7.
Про презентацію у Рівненській державній обласній бібліотеці нового
видання дослідницької праці В. Рожка «Українське православне церковне
мистецтво Волині (IX-XX ст.)».
842. Бобрусь О. Книга Івана та Костя Вагилевичів воскресла на
Рівненщині / О. Бобрусь // Рівне Час. – 2006. – 28 верес. – С. 6.
Презентація у державній обласній бібліотеці книги «Вагилевич Іван,
Вагилевич Кость. Твори», яка вийшла у видавництві «Азалія».
843. Гриб В. Кривава, трагічна й водночас героїчна доля репресованих
українців / В. Гриб // Сім днів. – 2006. – 15 груд. – С. 9.
Презентація книги «Реабілітовані історією» про політичні репресії
радянського періоду на Рівненщині.
844. Гуменюк В. Документальна розповідь про УПА / В. Гуменюк //
Волинь. – Рівне, 2006. – 23 берез. – С. 18.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
книги-альбому «Українська Повстанська Армія» С. Музичука та І. Марчука.
845. Дем’янчук О. Малодосліджений пласт історії / О. Дем’янчук //
Вісті Рівненщини. – 2006. – 7 квіт. – С. 11.
Про презентацію в державній обласній бібліотеці книги С. Музичука та
І. Марчука «Українська повстанська армія».
846. Дем’янчук О. Співаник про УПА – пам’ять про героїв / О.
Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2006. – 21/24 берез. – С. 19.
Презентація перевидання книги «Співаник УПА» у державній обласній
бібліотеці.
847. Доленко С. Перша збірка пісень УПА : [в б-ці відбулася
презентація «Співаника УПА»] / С. Доленко // Рівне Час. – 2006. – 16 берез. –
С. 2.
848. Доленко С. Презентували збірник спогадів / С. Доленко // Рівне
Час. – 2006. – 30 берез. – С. 3.
Презентація в бібліотеці книги «Із криниці печалі» (серія
«Реабілітовані історією»).
849. Єремеєв В. Український Нострадамус / В. Єремеєв // VIP (Very
important person). – 2006. – 6 окт. – С. 4 – 5.
Презентація у обласній бібліотеці книги «Іван Вагилевич. Кость
Вагилевич», яка вийшла у видавництві «Азалія».
850. Іванців Р. Ми – липенці / Р. Іванців // Вільне слово. – 2006. – 12
жовт. – С. 3.
Презентація книги краєзнавця Гощанського району, І. Шишка та Н.
Шишко «Уклін землі і людям».
851. Кам’янський П. Мовою документів / П. Кам’янський // Вісті
Рівненщини. – 2006. – 7 квіт. – С. 15.
Презентація в обласній бібліотеці книги «Із криниці печалі» (серія
«Реабілітовані історією»).
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852. Конопелько В. Поема всеперемагаючого оптимізму / В.
Конопелько // Рівне Час. – 2006. – 26 жовт. – С. 7.
В Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
роману І. Багряного «Тигролови».
853. Зайцева Г. Франко, якого мало знаємо / Г. Зайцева // Вільне слово.
– 2006. – 21 верес. – С. 13.
Про презентацію у Рівненській державній обласній бібліотеці книги
І.Я. Франка «Повість та оповідання», перевиданої з нагоди 150-річчя
письменника.
854. Кундюк В. «… Нев’янучі квіти любові…» / В. Кундюк // духовна
нива. – 2006. – Квіт. (№ 4). – С. 3.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
книги «У вирі тоталітарних режимів» п. Любові Василів-Базюк (Торонто,
Канада).
855. Кундюк В. «Семінаристи ж понесуть в народ Могуть і силу –
мудрість Бога Слова» / В. Кундюк // Духовна нива. – 2006. - № 6 – С. 7.
Презентація книги В. Є. Рожка «Рівненська духовна семінарія» у
Рівненській державній обласній бібліотеці.
856. Кушнірук Т. Співаник УПА. П’ятдесят років потому / Т. Кушнірук
// Сім днів. – 2006. – 17 берез. – С. 16.
Презентація
в
Рівненській
державній
обласній
бібліотеці
факсимільного видання «Співаник УПА».
857. Литвинюк А. На допомогу інвалідам / А. Литвинюк // Вісті
Рівненщини. – 2006. – 15 груд. – С. 12.
Презентація у Рівненській державній обласній бібліотеці останніх
номерів інформаційного бюлетеня "Інва.net" для людей з обмеженими
можливостями.
858. Максимів І. Нова книга Володимира Рожка / І. Максимів // Волинь.
– 2006. – 29 верес. – С. 10.
Про презентацію у Рівненській державній обласній бібліотеці книги В.
Рожка «Українське православне церковне мистецтво Волині (IX-XX ст.)».
859. Марчук Л. Питання уніформи та військової символіки УПА
уперше порушили рівненські історики / Л. Марчук // Рівне Час. – 2006. – 30
берез. – С. 6.
У Рівненській державній обласній бібліотеці презентовано книги про
УПА рівненського автора С. Музичука та І. Марчука «Українська
повстанська Армія» із серії «Українські Військові формування XX століття».
860. Мельничук М. Франкові думки єднають людей / М. Мельничук //
Рівненський діалог. – 2006. - 22 верес. – С. 8.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
книги Івана Франка «Повість та оповідання».
861. Пам’яті Івана Франка присвячено… // Сім днів. – 2006. – 15 верес.
– С. 2.
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Презентація книги І. Франка «Повісті та оповідання» у Рівненській
державній обласній бібліотеці.
862. Презентували збірник спогадів // Рівне Час. – 2006. – 30 берез. – С.
6.
Презентація збірника спогадів і документів «Із криниці печалі» про
репресії, які проводилися на Рівненщині.
863. Цимбалюк Є. «Пекуча сльоза» скропила гощанську землю / Є.
Цимбалюк // Вільне слово. – 2006. – 5 груд. – С. 6.
Презентація нової книги письменника із Гощі С. Кравчука «Пекуча
сльоза» у Рівненській державній обласній бібліотеці.
864. Шахрай О. Відстань у вісім років / О. Шахрай // Вісті Рівненщини.
– 2006. – 10 берез. – С. 2.
Презентація підручника професора Бориса Степанишина «Тарас
Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі» відбулася в обласній
бібліотеці.
2007
865. Бібліотекарі вчаться одні в одних // Вільне слово. – 2007. – 20
листоп. – С. 5.
Про навчання бібліотечних працівників у Рівненській державній
обласній бібліотеці за участю спеціалістів Воєводської бібліотеки м.
Ольштин (Польща).
866. Білоусов Є. Фестиваль української книги у Феодосії / Є. Білоусов //
Слово Просвіти. – 2007. – С. 12.
Участь у фестивалі завідуючої читальним залом Рівненської державної
обласної бібліотеки Н. Корнійчук.
867. Береза Ю. Непорозуміння чи табачництво Рівненського пошибу? /
Ю. Береза // Рівне Час. – 2007. – 1 лют. – С. 7.
Про видавничу справу та відкриття року української книги в державній
обласній бібліотеці.
868. Бойчук В. «Причастя словом» / В. Бойчук // Слово і час. – 2007. –
17 серп. – С. 8.
Про бібліографічний покажчик «Причастя словом», виданий до 60річчя з дня народження рівненського музиканта та краєзнавця Богдана
Столярчука. Укладачі: Н. Кожан - головний бібліотекар, Н. Нікітіна бібліотекар сектору краєзнавчої літератури та бібліографії РДОБ.
869. Войнарович А. «Причастя словом» - шлях до ювілею / А.
Войнарович // Вісті Рівненщини. – 2007. – 24 серп. – С. 12.
Про книгу «Причастя словом» із серії «Дослідники Рівненського
краю», видану обласною бібліотекою до 60-річчя з дня народження Богдана
Столярчука – музиканта, педагога, краєзнавця.
870. Волян Н. Молодь і Європа : [в обл. держ. б-ці відкрито
фотовиставку «Молодь і європейська інтеграція України»] // Сім днів. – 2007.
– 4 трав. – С. 14.
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871. Голубцов А. Німі пам’ятники в бетоні : [100 років від дня народж.
відомого архітектора Бориса Андрєєва] / А. Голубцов // Вісті Рівненщини. –
2007. – 25 трав. – С. 11.
У 1980 році архітектор створив проект будівлі Рівненської державної
обласної бібліотеки, яка виконана в стилі «радянського функціоналізму».
872. Горіти і запалювати інших : [про Р.М. Щербан] // Бібліотечна
планета. – 2007. - № 1. – С. 40.
Привітання колективу Рівненської державної обласної бібліотеки з
нагоди 55-річчя заступника директора з наукової роботи Раїси Миколаївни
Щербан.
873. Гриб В. Мовою поколінь / В. Гриб // Сім днів. – 2007. – 23 берез. –
С. 14.
У «Світлиці» бібліотеки з нагоди 193-ї річниці від дня народження
Тараса Шевченка відбувся літературний вечір «Геній правди».
874. Гриб В. Нерожеві окуляри Інтернет-центру [обласної державної
бібліотеки] / В. Гриб // Сім днів. – 2007. – 20 квіт. – С. 14.
875. Гриб В. Поліграфія – це крила слова / В. Гриб // Сім днів. – 2007. –
1 черв. – С. 15.
Книжковий ярмарок в обласній бібліотеці організували працівники
видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
876. Гриб В. Творчий коктейль різьбярства й вишивки : [саме так
можна назвати експозицію майстрів декор.-ужитк. мистец., що відкрилася в
обл. б-ці] // Сім днів. – 2007. – 9 лют. – С. 14.
877. Гриб В. [Упродовж літа в Рівненській державній обласній
бібліотеці діють безкоштовні навчальні мультимедійні курси] / В. Гриб // Сім
днів. – 2007. – 20 лип. – С. 14.
878. Гриб В. Через – ярмарок до Європи / В. Гриб // Сім днів. – 2007. –
2 берез. – С. 19.
Про Європейський інформаційний ярмарок у Рівненській державній
обласній бібліотеці.
879. Гриб-Романюк В. А тим часом: з 12 до 17 листопада місцевих і
районних бібліотекарів вчили спеціалісти з м. Ольштин (Польща) / В. ГрибРоманюк // Сім днів. – 2007. – 16 листоп. – С. 14.
Рівненська державна обласна бібліотека є учасником тристороннього
проекту (Україна, Польща, Данія) «Реалізуємо право на інформацію» за
підтримки Міністерства закордонних справ Польщі.
880. Гриб-Романюк В. Відразу дві книги членів Національної спілки
письменників [В. Мазаного та Б. Боровця] представили цього тижня
працівники Рівненської державної обласної бібліотеки / В. Гриб-Романюк //
Сім днів. – 2007. – 9 лист. – С. 14.
881. «Два погляди» - таку назву має виставка брата та сестри
Олександра та Ганни Бештинарських, що розгорнулася у залі мистецтв
Рівненської державної обласної бібліотеки // Вісті Рівненщини. – 2007. – 11
трав. – С. 13.
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882. Дем’янчук О. У Рівненській державній обласній бібліотеці
відкрилася виставка «Книги – переможці Всеукраїнського рейтингу «Книжка
року» / О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2007. – 9 берез. – С. 15.
883. Дем’янчук О. У символах вся душа України / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2007. – 5 жовт. – С. 4.
Про виставку у обласній бібліотеці робіт декоративно-ужиткового
мистецтва рівненських майстринь О. Баранової та Н. Гіроль.
884. Дияк О. «Талан і талант Леся Курбаса» / О. Дияк // Вільне слово. –
2007. – 27 лют. – С. 3.
Про літературно-мистецький вечір, присвячений 120-річчю від дня
народження українського митця Л. Курбаса.
885. До підсумків року села в Україні : [2006 рік] // Бібліотечна
планета. – 2007. – № 1. – С. 8.
Директор РОУНБ В. Ярощук детально висвітлила хід здійсненого в
області експерименту щодо об’єднання сільських шкільних і публічних
бібліотек, ініціатором якого став голова облдержадміністрації.
886. Доленко С. До ювілею Леся Курбаса : [в обл. держ. б-ці проведено
літ.-мистец. вечір] / С. Доленко // Рівне Час. – 2007. – 1 берез. – С. 7.
887. Долинська І. Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції
в суспільство користувачів із обмеженими можливостями / І. Долинська //
Бібліотечна планета. – 2007. - № 1. – С. 13 – 16.
Стаття висвітлює погляд вітчизняних та зарубіжних бібліотекознавців
на забезпечення користувачів з обмеженими можливостями. Про це
розповідає В. Ярощук, яка на запрошення Держдепартаменту США відвідала
п’ять штатів країни і ознайомилася з діяльністю публічних і
університетських бібліотек щодо обслуговування людей з обмеженими
фізичними можливостями.
888. Дюг Ю. Фотопогляд молодих / Ю. Дюг // Сім днів. – 2007. – 6 лип.
– С. 14.
Про конкурс «Рівне та його мешканці очима молодих (і не тільки)
фотографів» та виставку робіт у Рівненській державній обласній бібліотеці.
889. Зайцева Г. Чудесне – поруч / Г. Зайцева // Вільне слово. – 2007. – 8
лют. – С. 3.
Про виставку народного мистецтва у Рівненській державній обласній
бібліотеці.
890. Із нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження у Рівненській державній обласній бібліотеці відбулися
урочистості // Вісті Рівненщини. – 2007. – 1 черв. – С. 12.
891. Книги, що стали подією // Сім днів. – 2007. – 16 берез. – С. 2.
Продовженням циклу заходів, присвячених Року української книги,
стала коментована виставка переможців Всеукраїнського рейтингу
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«Книжка року» у Рівненській державній обласній бібліотеці. Автор статті
розповідає про книги, які експонувались на виставці.
892. Коваль Т. «Інтернет-окуляр» : [комп’ют. центр, що діє в обл. держ.
б-ці] шукає спонсорів / Т. Коваль // Рівненська газета. – 2007. – 16 квіт. – С. 7.
893. Конарчук Г. Молодь обирає здоровий спосіб життя / Г. Конарчук //
Вільне слово. – 2007. – 5 лип. – С. 12.
В обласній державній бібліотеці створено університет «Здоров’я нації»,
до програми якого увійшли коментовані книжкові виставки, перегляди
літератури, інформаційні огляди, засідання круглого столу, тематичні уроки.
894. Корнійчук О. Дороги світла / О. Корнійчук // Вільне слово. – 2007.
– 4 жовт. – С. 11.
В обласній бібліотеці організовано персональні виставки майстра
народного мистецтва Н. Гіроль та рівненської майстрині з художньої обробки
каменю та дерева О. Баранової.
895. Корнійчук О. Інтернет став доступніший / О. Корнійчук // Вільне
слово. – 2007. – 25 груд. – С. 2.
Про відкриття Інтернет-центрів в обласній та районних бібліотеках
області в рамках тристороннього україно-польсько-датського проекту
«Реалізуємо право на інформацію».
896. Корнійчук О. Погляд на євроінтеграцію / О. Корнійчук // Вільне
слово. – 2007. – 1 берез. – С. 2.
У публікації розповідається про роботу Центру європейської
інформації, який з 2006 року функціонує на базі Рівненської державної
обласної бібліотеки.
897. Краєзнавча робота в бібліотеках України : Інформ. бюлетень. /
Держ. іст. б-ка України. – К., 2007. Вип. 18. – 72 с.
Про Рівненську державну обласну бібліотеку с. 12, 31, 38.
898. Куруц Л. Аби місто стало кращим : [фотоконкурс за участю РДОБ]
/ Л. Куруц // Рівне ракурс. – 2007. – 4 жовт. – С. 5.
899. Лимич А. Рік української книги / А. Лимич // Вісті Рівненщини. –
2007. – 16 лют. – С. 14.
У «Світлиці» обласної бібліотеки Рік української книги, оголошений у
2007 р., відкрила директор бібліотеки В. Ярощук. Перед присутніми на заході
виступили голова письменницької обласної організації Лідія Рибенко та
письменники краю - Євген Шморгун, Микола Тимчак, Віктор Мазаний,
Михайло Степанюк, Євген Цимбалюк, Юрій Береза.
900. Марчук Л. Український письменник з Криму [Є. Білоусов на
творчій зустрічі в РДОБ] / Л. Марчук // Рівне Час. – 2007. – 11 жовт. – С. 7.
901. Матківська Н. Університет під назвою «Здоров’я нації»
започаткували працівники державної обласної бібліотеки / Н. Матківська, О.
Євдокимова // Вільне слово. – 2007. – 20 лют. – С. 1.
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У роботі університету братимуть участь медичні працівники,
психологи, екологи та інші фахівці. В читальному залі експонується
книжкова виставка «Екологія і здоров’я людини».
902. Міхньов О. Глибини українського слова пізнали освітяни / О.
Міхньов // Рівненська газета. – 2007. – 26 лют. – С. 4.
У «Світлиці» РДОБ відбулися урочистості до Міжнародного дня рідної
мови. Глядачі мали можливість переглянути сторінки журналу «Глибини
українського слова», започаткованого на кафедрі української мови та
методики викладання Міжнародного економіко-гуманітарного університету
ім. академіка Степана Дем’янчука.
903. Млин Є. Рік української книги рівненські письменники розпочали
з коштів… на одну книгу / Є. Млин // Вільне слово. – 2007. – 1 лют. – С. 4.
Про відкриття Року української книги у Рівненській державній
обласній бібліотеці.
904. Молодь прагне вчитися в Європі // Рівненська газета. – 2007. – 1
берез. – С. 4.
Розповідь директора обласної бібліотеки В. Ярощук про ярмарок,
присвячений річниці створення Центру європейської інформації, який діє на
базі РДОБ. За рік існування центру у пошуках інформації до нього
звернулися 2 тис. мешканців міста та області.
905. Орлова Д. Портрет рівнян на фоні міста / Д. Орлова // РівнеРакурс. – 2007. – 12 лип. – С. 5.
Відкриття конкурсу, або конкурс відкриттів: в обласній державній
бібліотеці відбулася презентація виставки світлин «Рівне та його мешканці
очима молодих (і не дуже) фотографів».
906. Рівненські бібліотекарі побували у Польщі та Данії // Рівненський
діалог. – 2007. – 16 листоп. – С. 3.
В складі делегації були бібліотекарі РДОБ. Протягом тижня
бібліотекарі знайомились з новітніми технологіями в європейських
бібліотеках.
907. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека : [адреса] //
Провідні бібліотеки України. Довідник. – К., 2007. – С. 15.
908. Сисюк О. Кому – супровід, а кому – оплату проїзду готова
запропонувати
незрячим
користувачам
навчально-інформаційного
комп’ютерного центру «Інтернет-окуляр» обласна книгозбірня / О. Сисюк //
Вільне слово. – 2007. – 24 квіт. – С. 5.
909. Ткачук Л. Віртуальна виставка: нова послуга бібліотеки // Вісник
Книжкової палати. – 2007. - № 11. – С. 38.
Цікаво, яскраво, з ілюстраціями і цитатами оформлені віртуальні
виставки Рівненської державної обласної бібліотеки, пише автор
публікації. На сайті бібліотеки представлено 11 виставок, що включають
передмову (бібліографічну чи історичну довідку), бібліографічний опис
документу, фото обкладинок, гіперпосилання на повні тексти деяких
творів, цитати до розділів, ілюстрації, анотовані гіперпосилання на
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Інтернет-ресурси. Найбільшою популярністю, відмітила автор, користується
виставка «Улас Самчук», яку підготувала П.І. Демчук у публікації автора.
910. Університет під назвою «Здоров’я нації» започаткували
працівники державної обласної бібліотеки // Слово і час. – 2007. – 2 берез. –
С. 1.
911. Федик О. Історична Волинь в електронному варіанті / О. Федик //
Рівненський діалог. – 2007. – 30 листоп. – С. 6.
Презентація проекту «Історична Волинь», створеного за ініціативою
РДОБ спільно з Житомирською, Хмельницькою, Волиньською та
Тернопільською обласними бібліотеками відбулася в обласній бібліотеці.
912. Щербан Р. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна
система / Р. Щербан // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 2. – С. 2 – 4.
Про створення локальної мережі корпоративної каталогізації обласною
бібліотекою.
913. Ярощук В. Бібліотека чекає своїх відвідувачів / В. Ярощук ;
інтерв’ю О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2007. – № 30. – 27 лип. – С. 6.
Розповідь директора Рівненської державної обласної бібліотеки про
роботу закладу.
914. Ярощук В. Директор обласної бібліотеки Валентина Ярощук:
«Бібліотека у Польщі – це насамперед видання останніх 5-10 років» / В.
Ярощук ; записав А. Матвіїв // Рівне вечірнє. – 2007. – 15 листоп. – С. 25.
Про спільний проект обласної бібліотеки та бібліотеки м. Ольштин
(Польща) у розповіді директора.
915. Ярощук В. «Бібліотека – це доступ до інформації» / В. Ярощук //
Сім днів. – 2007. – 27 лип. – С. 14.
Розповідь директора РДОБ про те, над чим сьогодні працює бібліотека.
*
*
*
916. Васюк Н. «І бурею битва гриміла» / Н. Васюк // Сім днів. – 2007. –
14 верес. – С. 14.
Під такою назвою побачила світ книга М. Поровського, презентація
якої відбулася в обласній бібліотеці.
917. Відродження української міфології // Волинь. – 2007. – 4 трав. – С.
8.
Презентація книги В. Войтовича «Міфи та легенди давньої України»,
«Антологія українського міфу» та «Генеалогія богів давньої України» в
обласній бібліотеці.
918. Гриб В. Книги – це діти, що прагнуть життя / В. Гриб // Сім днів. –
2007. – 4 трав. – С. 14.
В обласній державній бібліотеці відбулася презентація книг В.
Войтовича, присвячених витокам української міфології.
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919. Гриб В. Нові поетичні видання / В. Гриб // Сім днів. – 2007. – 27
квіт. – С. 14.
Презентація поетичних видань П. Велесика «Листя у слідах» та М.
Берези «На острівку твоєї доброти» в РДОБ,
920. Гриб В. Нове видання / В. Гриб // Сім днів. – 2007. – 16 лют. – С.
14.
Книгу „Духовні піснеспіви українською мовою” Н. Іваник
презентовано в Рівненській державній обласній бібліотеці.
921. Гриб-Романюк В. Пісні, що хвилюють душу / В. Гриб-Романюк //
Сім днів. – 2007. – 23 листоп. – С. 14.
Презентація трьох CD-дисків поета, співака, композитора В. Гамери в
Рівненській державній обласній бібліотеці.
922. Дем’янчук О. «Духовні піснеспіви українською мовою» - орієнтир
для наслідування / О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини. – 2007. – 16 лют. – С.
11.
Презентація однойменної книги Н. Іваник відбулася у бібліотеці.
923. Дем’янчук О. Перерваний політ / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2007. – 11 трав. – С. 13.
Презентація книги Р. Шикули «На полотні моєї долі» у РДОБ.
924. Дем’янчук О. Стерта ще одна «біла пляма» / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2007. – 14 верес. – С. 2.
Презентація книги М. Поровського «… І бурею битва гриміла»,
написана на основі спогадів вояка УПА В. Чермошенцева.
925. Джигирей О. У Рівному презентували книгу «Націоналізм» Д.
Донцова / О. Джигирей // Волинь. – 2007. – 8 берез. – С. 7.
Презентація перевиданої книги «Націоналізм» Д. Донцова у бібліотеці.
926. Дубова Г. Іспанка з українською душею / Г. Дубова // Сім днів. –
2007. – 4 січ. – С. 14.
Про презентацію книги Н. Королеви «Що є істина?», проведену
бібліотекою та Рівненським міським товариством «Просвіта».
927. Дубова Г. Обірваний політ / Г. Дубова // Сім днів. – 2007. – 11
трав. – С. 14.
Презентація в обласній бібліотеці книги Р. Шикули «На полотні моєї
долі».
928. Дубова Г. Потаємний світ Ніни Дворницької / Г. Дубова // Сім
днів. – 2007. – 21 груд. – С. 14.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
поетичних збірок Н. Дворницької «Полин понад шляхом» та «Усвідомлення
суті».
929. Дубова Г. Провідна зірка математика / Г. Дубова // Сім днів. –
2007. – 23 берез. – С. 7.
Про презентацію в обласній бібліотеці літературних публікацій
лауреата першого Всеукраїнського поетичного конкурсу «Троянди і
виноград», доцента РДГУ В. Марача.
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930. Зайцева Г. Ювілей священика-поета / Г. Зайцева // Вільне слово. –
2007. – 13 лют. – С. 6.
Презентація нового творчого доробка протоієрея Іоанна Швеця (м.
Київ) «Благослови єси Боже отців наших», присвячена 25-річчю його
священослужінню в РДОБ.
931. Кітова Л. Колесо життя Володимира Гамери / Л. Кітова // Волинь.
– 2007. – 23 листоп. – С. 8.
Презентація
трьох
CD-дисків
з
записами
вокальних
та
інструментальних творів композитора та поета В. Гамери в РДОБ.
932. Корнійчук О. Імена, увічнені в боротьбі / О. Корнійчук // Вільне
слово. – 2007. – 18 верес. – С. 6.
Презентація книги М. Поровського «… І бурею битва гриміла» в
бібліотеці.
933. Кособуцька Н. На світ з’явилася ще одна книга про героїв УПА /
Н. Кособуцька // Волинь. – 2007. – 14 верес. – С. 2.
Презентація книги М. Поровського «… І бурею битва гриміла» у
обласній бібліотеці.
934. Кундюк В. Духовна поезія отця Іоанна / В. Кундюк // Волинь. –
2007. – 9 лют. – С. 9.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася зустріч з
протоієреєм Іоанном Швецом (м. Київ) та презентація його духовних віршів.
935. Кундюк В. «Не вір» - третя книга Любові Василів-Базюк / В.
Кундюк, С. Якимович // Духовна нива. – 2007. – верес. (№ 9). – С. 2 – 3.
Презентація в обласній бібліотеці книги Л. Василів-Базюк «Не вір»,
присвяченій УПА на Волині та битві під Гурбами.
936. Кундюк В. «Три періоди відродження УПЦ на Волині» / В.
Кундюк // Духовна нива. – 2007. – Груд. (№ 12). – С. 8.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відбулася презентація
книги В. Рожка «Відродження Української Православної Церкви на Волині»
(1918 – 2006 рр.)
937. Левчук Н. Мрія чи міф? / Н. Левчук // VIP (Very important person).
– 2007. – 4 трав. – C. 6 – 7.
Презентація книг письменника, художника В. Войтовича «Антологія
українського міфу», «Міфи та легенди стародавньої України» та «Генеалогія
богів давньої України» в бібліотеці.
938. Лимич А. Обличчя місцевої літератури / А. Лимич // Вісті
Рівненщини. – 2007. – 23 листоп. – С. 12.
Презентація в обласній бібліотеці книжок прозаїків В. Мазаного «Тінь
павука» і поета Б. Боровця «Поліття».
939. Мартиненко М. Козацький фольклор Кубані видала козачка Надія
Супрун / М. Мартиненко // Рівне Час. – 2007. – 20 груд. – С. 7.
Презентація монографії «Українці Кубані та їхні пісні» та
фонографічного збірника «Колядки і щедрівки Кубані» Н. Супрун-Яремко.
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940. Марчук Л. Войтович зробив Україну старшою мінімум на тисячу
років / Л. Марчук // Рівне Час. – 2007. – 3 трав. – С. 7.
Презентація в РДОБ книг В. Войтовича «Антологія українського міфу»
у трьох томах та «Генеалогія богів давньої України».
941. Медведь О. Духовні піснеспіви / О. Медведь // Волинь. – 2007. –
16 лют. – С. 12.
Презентація в РДОБ книги Н. Іваник «Духовні піснеспіви українською
мовою».
942. На Рівненщині відбулася презентація «Націоналізму» // Сім днів. –
2007. – 9 берез. – С. 16.
Презентація перевидання книги Дмитра Донцова «Націоналізм» на
Рівненщині. У заході, що відбувся в обласній бібліотеці, брали участь
представники політичних партій і громадських організацій міста.
943. Присвячено Митрополиту Даниїлу // Волинь. – 2007. – 1 черв. – С.
7.
Презентація книги С. Думенка та С. Чокалюка «Добрий Пастир» у
Рівненській державній обласній бібліотеці. Книга присвячена життю та
пастирській діяльності митрополита Рівненського і Острозького Даниїла.
944. Табаков С. Закоханим у пісню подарунок / С. Табаков // Вісті
Рівненщини. – 2007. – 19 жовт. – С. 2.
У «Світлиці» Рівненської державної обласної бібліотеки презентували
новий посібник композитора Андрія Пастушенка «Цвіт рясний над росами:
українські ліричні пісні».
945. Тисяча і одна афганська ніч Ростислава Шикули // Вільне слово. –
2007. – 15 трав. – С. 7.
Про презентацію в обласній бібліотеці книги рівненського ліквідатора
аварії на ЧАЕС Р. Шикули «На полотні моєї долі», яка залишила слід у душі
кожного присутнього на заході.
946. У «Світлиці» Рівненської державної обласної бібліотеки відбулася
наукова презентація праць професора музичного факультету РДГУ СупрунЯремко – монографії «Українці Кубані та їхні пісні» // Вісті Рівненщини. –
2007. – 7 груд. – С. 4.
2008
947. Береза Ю. Щемлива пам’ять нащадків / Ю. Береза // Вільне слово.
– 2008. – 19 лют. – С. 5.
В обласній державній бібліотеці відбувся вечір пам’яті Лесі Українки з
нагоди 137-ої річниці з дня її народження. Організатори вечора - Рівненська
обласна філармонія та бібліотекар відділу мистецтв РДОБ Г. Споденюк.
948. Вилегжаніна Т. Рік [2007] української книги: сподівання і реалії /
Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2008. - № 1. – С. 6.
У Рівненській ОУНБ відбулася творча зустріч із письменниками і
журналістами обласного центру, книжковий перегляд «Українська книга
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в Українській державі», де було представлено літературу з фонду бібліотек,
видану в Україні за останні п’ять років.
949. Гайдук Віталій Пилипович // Українські бібліографи.
Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – К., 2008. –
Вип. 1. – С. 67 – 68.
950. Грановська Н.Г. Бібліотечне обслуговування людей з особливими
потребами / Н.Г. Грановська // Сільська бібліотека на етапі розвитку
суспільства знань : зб. ст. та повідомлень. – Рівне, 2008. – С. 104.
В статті директора Корецької ЦСПШБ Рівненської області йдеться про
інформаційний бюлетень РДОБ "Інва.net". На основі аналізу анкет
зворотнього зв'язку, вміщених у бюлетені, бібліотекарі дізнаються про
потреби та проблеми в районі людей з обмеженими можливостями. Ця
інформація надає можливість разом з іншими службами надавати інвалідам
насправді потрібну підтримку.
951. Демчук (Кучер) Павліна Іванівна // Українські бібліографи.
Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – К., 2008. –
Вип. 1. – С. 93 – 94.
952. Дубова Г. Теоретик національного конституціоналізму [ученийправознавець Юзьков Л.] / Г. Дубова // Сім днів. – 2008. – 25 січ. – С. 6.
У Рівненській державній обласній бібліотеці відкрилася виставка про
життя й наукову діяльність вченого-правознавця Юзькова Л.
953. Запрошуємо на святкові заходи : [про масові заходи, що
проводились у РДОБ на протязі січня] // Рівне Час. – 2008. – 10 січ. – С. 7.
954. Історична Волинь // Вісті Рівненщини. – 2008. – 20 черв. – С. 15.
В Рівненській державній обласній бібліотеці створено веб-сайт
«Історична Волинь», який містить електронний каталог бібліографічних
записів документів з фондів Рівненської, Житомирської, Луцької обласних
бібліотек, Рівненського обласного краєзнавчого музею.
955. Катеринич П. Творче свято [«Рідна мова чиста, як сльоза», що
відбулося в держ. обл. б-ці] зібрало [на підсумки літ. конкурсу] «Перло
многоцінне» / П. Катеринич // Вільне слово. – 2008. – 2 груд. – С. 7.
956. Конопелько В. І педагог, і поетеса з Лесиного краю / В.
Конопелько // Вільне слово. – 2008. – 18 листоп. – С. 4.
Про зустріч із заслуженим учителем України, поетесою з Волині Ніною
Горик у бібліотеці.
957. Конопелько В. Слово, що примушує думати / В. Конопелько //
Вільне слово. – 2008. – 20 листоп. – С. 11.
Про ювілейний творчий вечір рівненської письменниці Л. Рибенко.
958. Корнійчук О. Бібліотека для… розваги / О. Корнійчук // Вільне
слово. – 2008. – 18 берез. – С. 5.
Розповідь директора Рівненської державної обласної бібліотеки В.
Ярощук про впровадження нових інформаційних технологій.
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959. Костильова Л. Інформаційні сервіси : [про інформ.-бібліогр.
послуги Рівнен. обл. б-ки] / Л. Костильова // Вісті Рівненщини. – 2008. – 22
лют. – С. 2.
Про новий вид інформаційного сервісу – віртуальні виставки, які
запропонували користувачам спеціалісти обласної бібліотеки.
960.Краєвська Катерина Володимирівна // Українські бібліографи.
Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – К., 2008. –
Вип. 1. – С. 209.
961. Мельник Я.М. Шановні учасники конференції! : [привітання] / Я.
Мельник // Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. ст. та
повідомлень. – Рівне, 2008. – С. 7.
Привітання начальника управління культури і туризму Рівненської
облдержадміністрації
учасникам
Міжнародної
науково-практичної
конференції „Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань”, яка
відбулась на базі Рівненської державної обласної бібліотеки 29-30 вересня
2008 р.
962. На базі читальної зали діє Центр безкоштовного доступу до мережі
Інтернет // Вісті Рівненщини. – 2008. – 4 жовт. – С. 16.
963. Орлова Д. «Украино фототуристо, синьоры!» : Живопись по
обмену / Д. Орлова // VIP (Very important person). – 2008. – 8 лют. – C. 6.
Про виставку рівненських фотохудожників О. Купчинського та О.
Харвата «Сицилия. Венеция. Мгновения жизни» у відділі мистецтва обласної
бібліотеки.
964. Пашкова В. Бібліотеки – завжди на порядку денному / В. Пашкова
// Культура і життя. – 2008. – 24 верес. – С. 1.
Однією з перших публічних книгозбірень України, яка надає для
користувача бездротовий доступ до мережі Інтернет через WiFi, стала
РОУНБ, пише автор статті, президент Української бібліотечної асоціації.
965. Плекаймо майбутніх Шевченків і Стусів – бо їх так потребує
сьогодні Україна // Волинь. – 2008. – 7 листоп. – С. 11.
Літературний вечір «Рідна мова чиста, як сльоза» до Дня української
писемності і мови відбувся в обласній бібліотеці. На вечорі вітали
переможців двох номінацій (поезія та проза) серед молодших і старших
школярів.
966. Погонська В. Дорога в безодню / В. Погонська // Сім днів. – 2008.
– 7 листоп. – С. 5.
Про тематичну зустріч «Наркоманія – дорога в безодню» в рамках
університету «Здоров’я нації», організовану працівниками бібліотеки
Г.Конарчук та Л. Романюк.
967. Погонська В. Рідна мова, чиста, як сльоза / В. Погонська // Сім
днів. – 2008. – 21 листоп. – С. 6.
На таку тему в бібліотеці відбувся літературний вечір, присвячений
Дню української писемності та мови. У рамках вечора підбито підсумки
щорічного літературного конкурсу «Перло многоцінне» серед учнів
загальноосвітніх шкіл Рівного та області.
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968. Приходьте послухати Лесю… // Рівне Час. – 2008. – 7 лют. – С. 7.
Про літературно-мистецьке свято, присвячене дню народження Лесі
Українки «І я збагнула, що забуття не суджено мені».
969. Промська О. Рекламна діяльність Рівненської державної обласної
бібліотеки / О. Промська // Бібліотечний форум України. – 2008. - № 1. – С.
26 – 28.
Засоби рекламного інформування покликані позитивно вплинути на
імідж обласної бібліотеки та забезпечити збільшення кількості читачів. У
цьому переконана автор статті - провідний методист відділу маркетингу та
наукової роботи РДОБ О. Промська, яка розповідає, зокрема й про
ініціювання бібліотекою проведення тижня інформації на тему: «Рекламна
діяльність установ культури».
970. Промська О. Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства
знань (про Рівненську конференцію) / О. Промська // Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 4. – С. 87 – 89.
Міжнародна науково-практична конференція «Сільська бібліотека на
етапі розвитку суспільства знань», відбулася у Рівненській державній
обласній бібліотеці 29 – 30 вересня 2008 року. У роботі конференції взяли
участь директори, провідні фахівці ОУНБ, публічних бібліотек України та
Білорусії, директори ЦБС та працівники сільських бібліотек Рівненщини, а
також науковці. На конференції виступали: В.П. Ярощук (директор), Р.М.
Щербан (заст. директора), Л.С. Слесаренко (заст. директора), О.Л. Промська
(провідний методист).
971. Середенко Н. Увесь Здолбунів в одній книзі / Н. Середенко // Рівне
Час. – 2008. – 29 трав. – С. 7.
Презентація у РДОБ книги О. Терещенка та Ю. Кірєєва «Здолбунів на
Волині. Історичний вернісаж».
972. Січкар О. Бібліографічна інформація на веб-сайтах Волинської та
Рівненської ОУНБ / О. Січкар // Звітна наукова конференція викладачів,
аспірантів, співробітників і студ. РДГУ, 25 – 27 лют. 2008 р. – Рівне : РДГУ,
2008. – С. 32 – 34.
Автор публікації повідомляє про веб-сайт Рівненської ОУНБ, на якому
представлено каталоги: книг, зведений краєзнавчий, іноземної літератури,
періодичних видань. На сайті подано також електронний каталог 10
районних ЦБС, формується ЕКС.
973. Шатрова М. Образотворчі документи в обласній бібліотеці (на
прикладі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки) / М.
Шатрова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. –
№ 2. – С. 34 – 38.
974. Шахрай О. Різдвяні дари / О. Шахрай // Вісті Рівненщини. – 2008.
– 26 груд. – С. 12.
Про Міжнародну молодіжну виставку-конкурс авторських художніх
творів, яка відбулася у відділі мистецтв обласної бібліотеки. В експозиції
представлено понад 40 різножанрових робіт різних видів мистецтва.
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975. Щербан Р.М. Регіональний інформаційно-освітній простір:
Рівненщина / Р. Щербан // Документознавство. Бібліотекознавство.
Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матер. V
Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2008. – С. 31 – 34.
976. Щербан Р. Сучасний підхід до збереження історичної спадщини
Волині / Р. Щербан // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 3. – С. 33 –
35.
Метою проекту є формування ЕБ повних текстів рідкісних і цінних
документів і бібліографічної бази даних з використанням ресурсної бази
обласних бібліотек, краєзнавчих музеїв, архівів Рівненської, Житомирської,
Волинської, Тернопільської, Хмельницької областей на засадах
корпоративної взаємодії.
977. Щербан Р. У відповідь на статтю І. Хемчян «Експеримент, що
надто затягнувся» / Р.Щербан // Бібліотечна планета. – 2008. - – № 4. – С. 17 –
19.
Про експеримент з об’єднання публічних і шкільних бібліотек у
сільській місцевості Рівненської області.
978. Щербан Р. Формування електронних ресурсів на корпоративних
засадах / Р. Щербан // Бібліотека і книга в контексті часу : зб. наук. ст. II
Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2008. – С. 150 – 153.
Прикладом корпоративного підходу до формування електронних
ресурсів є реалізація проекту «Консорціум «Історична Волинь». Метою
проекту є акумуляція інформації про історичну Волинь, збереження
рідкісних і цінних видань про історію Волині, які розпорошені на її колишній
території, в інших країнах – Польщі, Канаді тощо. За участю обласної
бібліотеки для дітей та обласної бібліотеки для юнацтва Рівненська державна
обласна бібліотек також формує веб-сайт «Освітній навігатор» - електронний
путівник освітніми ресурсами.
979. Щербан Р. Шановні читачі! : [передм. до бюл. "Інва.net"] / Р.
Щербан // Інва.net. – Рівне, 2008. – Вип. 20. - С. 4.
В передмові автор висловлює щиру подяку всім тим, хто працює над
бюлетенем, в т.ч. бібліотекарям Рівненської державної обласної бібліотеки.
980. Яльницька Н. Інформаційні ресурси регіональних порталів
«Волинь» і «Рівненщина» / Н. Яльницька // Звітна наукова конференція
викладачів, аспірантів, співробітників і студ. РДГУ, 25 – 25 лют. 2008 р. –
Рівне : РДГУ, 2008. – С. 34 – 36.
Сучасна технологія дозволяє зберігати великі обсяги різних типів
інформації і створювати великі бази даних. Це об'ємний банк оперативної,
аналітичної і довідкової інформації з різноманітних питань.До ядра
електронних краєзнавчих ресурсів, розміщених на інформаційному порталі
можна віднести кращі бази даних РДОБ - ті, що створені на базі краєзнавчих
ресурсів обласної бібліотеки і запозичені в інших бібліотеках, виробників
краєзнавчої інформації або створені в мережі Інтернет: вебліографічні
довідники з системою лінків та інше.
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981. Ярош О. Ми можемо працювати з вимкненими моніторами : [про
комп’ют. центр «Інтернет-Окуляр» в б-ці] / О. Ярош // Рівне Ракурс. – 2008. –
7 лют. – С. 4.
982. Ярощук В. Крок професійної спільноти на допомогу сільській
бібліотеці / В. Ярощук // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 4.
Про громадську організацію Рівненське обласне відділення Української
бібліотечної асоціації. Над документом «Модельний стандарт діяльності
публічної (шкільної) бібліотеки Рівненської області» працювали члени
Регіональної бібліотечної асоціації В.П. Ярощук, директор і С.П.
Ступницька, завідуюча відділом маркетингу РДОБ.
*
*
*
983. Schtscherban R. Inva.net – Rehabilitation information / R.
Schtscherban // Zusammen. – 2008. – № 4. – P. 21 ; Das Band. – 2008. – № 4. – P.
21.
984. Віктору Чайці присвятили книгу // Рівне Час. – 2008. – 22 трав. –
С. 7.
Про презентацію книги І. Білоуса «Марія – княгиня Рівненська
(Несвицька)».
985. Власенко І. «Погорину читають і дорослі, і школярі» / І. Власенко
// Вільне слово. – 2008. – 30 жовт. – С. 6.
Про презентацію 4-5 чисел літературно-краєзнавчого журналу
«Погорина» у обласній бібліотеці.
986. Вшанували пам’ять митрополита Даниїла // Духовна нива. – 2008.
– Груд. (№ 12). – С. 2.
Вечір пам’яті митрополита Даниїла в обласній державній бібліотеці.
987. Голубка М. Проніс «Валізку» крізь усе життя / М. Голубка // Рівне
Час. – 2008. – 25 верес. – С. 7.
Презентація книги споминів українця з Канади, уродженця Рівного,
благодійника Рівненської української гімназії Ераста Гуцуляка у бібліотеці.
988. Град П. «Здолбунів» і «Біль душі» / П. Град // Сім днів. – 2008. – 6
черв. – С. 14.
Про презентацію у обласній бібліотеці двох книг П. Стасюка «Біль
душі» та О. Тищенка «Здолбунів на Волині».
989. Дем’янчук О. Амазонки з України / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2008. – 7 листоп. – С. 12.
Презентація книги міфів В. Войтовича «Амазонка, Богиня – Діва –
Воїн» у обласній бібліотеці.
990. Дем’янчук О. Від минувшини до сучасності / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2008. – 30 трав. – С. 13.
Презентація двох книг «Біль душі» П. Сасюка та «Здолбунів на Волині.
Історичний вернісаж» О. Тищенка у Рівненські обласній бібліотеці.
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991. Дем’янчук О. Україна в серці назавжди / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2008. – 19 верес. – С. 12.
Презентація книги українки з Канади Любові Василів-Базюк «Україна
на тернистому шляху до Духовного визволення» у РДОБ.
992. Дозвольте заколядувати! // Волинь. – 2008. – 11 січ. – С. 8.
Презентація нової книги В. Войтовича «Коляда» у бібліотеці.
993. Дубова Г. Із глибини віків / Г. Дубова // Сім днів. – 2008. – 18 квіт.
– С. 7.
Презентація книги М. Гусовського «Пісня про зубра» у бібліотеці.
994. Дубова Г. Іспанка з українською душею / Г. Дубова // Сім днів. –
2008. – 4 січ. – С. 14.
Презентація книги Н. Королеви «Що є істина», проведена державною
обласною бібліотекою та Рівненським міським товариством «Просвіта».
995. Жук Н. Марія Несвицька Івана Білоуса / Н. Жук // Вільне слово. –
2008. – 27 трав. – С. 6.
Презентація книги І. Білоуса «Марія княгиня Рівненська (Несвицька)» у
обласній бібліотеці.
996. Кітова Л. День народження Амазонки / Л. Кітова // Волинь. – 2008.
– 19 верес. – С. 11.
Презентація книги В. Войтовича «Амазонка. Богиня – Діва - Воїн» в
РДОБ.
997. Кундюк В. «Україна на тернистому шляху до Духовного
визволення» / В. Кундюк // Духовна нива. – 2008. – Верес. (№ 9). – С. 3.
Під такою назвою в обласній державній бібліотеці відбулася
презентація книги українки з Канади Л. Василів-Базюк.
998. Кундюк В. Чергове дослідження Володимира Рожка / В. Кундюк //
Духовна нива. – 2008. – Квіт. (№ 4). – С. 6.
Про презентацію історико-краєзнавчого нарису В. Рожка «Печерні
монастирі Волині і Полісся» у РДОБ.
999. Ліричне сопрано Марії Байко звучало в Рівному! // Волинь. – 2008.
– 21 листоп. – С. 11.
Презентація навчального посібника І. Швидків «Формування вокальнотехнічних навичок у співаків-початківців» у обласній бібліотеці.
1000. Мініч С. Марія – княгиня Рівненська (Несвицька) / С. Мініч // Сім
днів. – 2008. – 23 трав. – С. 14.
Презентація нової книги І. Білоуса «Марія – княгиня Рівненська
(Несвицька)».
1001. Мініч С. «Моя дерев’яна валізка» / С. Мініч // Сім днів. – 2008. –
26 верес. – С. 14.
Під такою назвою побачили світ спомини відомого громадського діяча,
меценати з Канади, уродженця Рівного Е. Гуцуляка, презентація яких
відбулася у Рівненській державній обласній бібліотеці.
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1002. Прокопович Т. З турботою про студентів / Т. Прокопович //
Рівненський діалог. – 2008. – 5 груд. – С. 7.
В обласній бібліотеці відбулася презентація навчального посібника
викладача РДГУ Г. Швидків «Формування вокально-технічних навиків у
співаків-початківців».
1003. Літературно-краєзнавчий журнал «Погорина» : [презентовано в
Рівнен. держ. обл. б-ці] // Волинь. – 2008. – 24 жовт. – С. 11.
1004. Степчук Н. Унікальна книга про унікальну рівнянку / Н. Степчук
// Літопис Заходу. – 2008. – 22 трав. – С. 14.
Презентація книги І. Білоуса «Марія – княгиня Рівненська (Несвицька)»
у державній обласній бібліотеці.
1005. Юрчук В. Спадщина минулого / В. Юрчук // Сім днів. – 2008. – 21
листоп. – С. 14.
Презентація в обласній бібліотеці книги Володимира Гайбонюка історика, педагога, письменника та громадського діяча «Служити Вітчизні».
2009
1006. Вилегжаніна Т. Інновації – визначальний фактор розвитку
бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2009. – № 3. – С.
6 – 9.
У публікації автора розповідає про створення інформаційних ресурсів
бібліотеками України в тому числі і Рівненської ОУНБ.
1007. Вістенко Р. Святкові приємності / Р. Вістенко // Вісті
Рівненщини. – 2009. – 26 берез. – С. 13.
Вручення грантів голови облради та облдержадміністрації головним
бібліотекарям обласної державної бібліотеки Н. Волян та Т. Карпінській.
1008. Голубка М. Рух дарує книги про УПА : [26 томів із сер. «Літопис
УПА» у фондах Рівнен. держ. обл. б-ки] / М. Голубка // Рівне Час. – 2009. –
30 лип. – С. 7.
1009. Колекціонер книг // Ого. – 2009. – 5 берез. – С. 15.
Про директора Рівненської державної обласної бібліотеки Валентину
Ярощук, яка стала переможницею рейтингу «Топ – 20: найвпливовіші жінки
Рівненщини».
1010. Мошняга Л. Бібліотеки без книг / Л. Мошняга // Вільне слово. –
2009. – 29 верес. – С. 2.
Розповідь директора РДОБ В. Ярощук про електронні бібліотеки
закладу.
1011. Оленчук І. Історія Руху – історія держави / І. Оленчук // Рівне
Час. – 2009. – 23 лип. – С. 1,2.
В бібліотеці відбувся круглий стіл, присвячений 20-тій річниці
заснування Народного Руху України. Для учасників експонувалась книжкова
виставка «Народний Рух Рівненщини».
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1012. Омельчук І. Віртуальний ранець для глибинки: бібліотека
майбутнього вже є на Рівненщині / І. Омельчук // Урядовий кур’єр. – 2009. –
18 верес. – С. 17.
Потужним науково-методичним центром розвитку сільських бібліотек
стала обласна книгозбірня. Автор пише про корпоративний підхід до
формування регіонального інформаційно-освітнього середовища через
Інтернет-ресурс. Серед іншого згадуються веб-сайт «Освітній Навігатор» та
електронна бібліотека «Історична Волинь».
1013. Онищенко С. Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек /
С. Онищенко // Бібліотечна планета. – 2009. – № 2. – С. 19.
Заслуговує на увагу та вивчення співпраця культурних закладів Волині,
результатом яких є краєзнавчий проект «Історична Волинь», пише автор
публікації. Проект реалізується за участю обласних бібліотек, архівів та
музеїв
Волинської,
Житомирської,
Рівненської,
Тернопільської,
Хмельницької областей. У рамках проекту створено сайт «Історична
Волинь».
1014. Павлюченко І. «Літературній творчості» – 5 років / І. Павлюченко
// Вільне слово. – 2009. – 24 берез. – С. 7.
У «Світлиці» бібліотеки відбулася зустріч читачів зі студентами та
викладачами філологічного факультету Національного університету
«Острозька Академія» з нагоди 5-річчя відкриття в цьому закладі
спеціальності «Літературна творчість».
1015. Погонська В. Мистецькі «Різдвяні дари» / В. Погонська // Сім
днів. – 2009. – 9 січ. – С. 4.
Про презентація міжнародної виставки-конкурсу авторських художніх
творів «Різдвяні дари».
1016. Попри кризу на Рівненщині працевлаштовують інвалідів : [виступ
дир. Рівнен. обл. центру зайнятості І. Ткачук] // Людина і праця. – 2009. – №
4. – С. 9.
Міститься інформація про обласну наукову бібліотеку, що впродовж
п’яти років випускає інформаційний бюлетень "Інва.net" з консультативними
матеріалами, порадами, переліком вакансій.
1017. Спадщина минулого // Сім днів. – 2009. – 21 листоп. – С. 14.
Про презентацію книги В. Гайбонюка «Служити Вітчизні».
1018. Тут мудрі говорять з ученими : [до Всеукр. дня б-к] // Урядовий
кур’єр. – 2009. – 30 верес. – С. 1.
У передовій статті відмічено нові послуги Рівненської державної
обласної бібліотеки: Інтернет-центр «Вікно в Америку», Центр Європейської
інформації, Інтернет-центр «Окуляр» для людей із вадами зору, чимала
колекція аудіокниг, безкоштовна зона Wi-Fi. Доступ до всесвітньої
«павутини» в усіх проектах безкоштовний.
1019. Щиро вітаємо Галину Споденюк : [з 55-тиліттям] // Рівне вечірнє.
– 2009. – 4 черв. – С. 22.
1020. Юрчук В. Щасливий білет у майбутнє / В. Юрчук // Сім днів. –
2009. – 14 серп. – С. 6.
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У обласній бібліотеці побував помічник прес-аташе з питань культури
Посольства США Анаїда Хаас у рамках ознайомчого візиту з роботою
проектів, започаткованих та діючих за сприяння Посольства США в Україні
– «Вікно в Америку» та «Інтернет-Окуляр».
1021. Юшкова Н. Перший український гетьман: відкриття через
століття / Н. Юшкова // Вільне слово. – 2009. – 24 берез. – С. 7.
До 370-річчя від дня народження українського гетьмана Івана Мазепи
працівники інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Т. Рижа, О.
Самсонюк, Н. Юшкова, підготували віртуальну виставку, на якій
представлені книги, періодичні видання, а також сайти мережі Інтернет, що
дають можливість ознайомитися з життям та діяльністю гетьмана.
1022. Ярощук В. Реабілітація за допомогою інформації / В. Ярощук, Р.
Щербан // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 26 – 27.
Про інформаційний бюлетень "Інва.net", який випускає Рівненська
державна обласна бібліотека спільно з обласним об’єднанням Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України». Це перше видання
бібліотечної періодики в Україні, розраховане на людей з обмеженими
можливостями.
1023. Яцук А. Як пахнуть стародруки? / А. Яцук // Ого. – 2009. – 30
квіт.– С. 16.
Острозький «Музей книги та друкарства» з нагоди Всесвітнього дня
книги та авторського права представив в обласній державній бібліотеці
унікальні європейські стародруки.
*
*
*
1024. Бідюк А. «Різдвяні дари» Рівного / А. Бідюк // Рівне Ракурс. –
2009. – 1 січ. – С. 2.
У відділі мистецтв Рівненської державної обласної бібліотеки відбулася
презентація Міжнародної молодіжної виставки-конкурсу авторських робіт
«Різдвяні дари».
1025. Вийшла книга про життя Євгена Борового // Рівне Час. – 2009. –
19 берез. – С. 7.
Про презентацію у Рівненській державній обласній бібліотеці книги
рівненської журналістки Л. Марчук «Покликання боротися за життя. Євген
Боровий: хірург, учитель, людина».
1026. Голубка М. Реабілітовані історією і правдою: документація про
злочини тоталітарної системи в Рівненській області доступна кожному / М.
Голубка // Рівне Час. – 2009. – 4 черв. – С. 6.
Презентація другої книги «Реабілітовані історією. Рівненська область»
в обласній бібліотеці.
1027. Джигирей О. Рухівська історія – світлиці краєзнавчого музею / О.
Джигирей // Волинь. – 2009. – 24 лип. – С. 7.
В бібліотеці презентовано книгу Миколи Поровського «Тільки Рухом
життя і обіймеш».
1028. Дем’янчук О. Щира пісня – робота двох / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2009. – 19 лют. – С. 13.
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Презентація навчального посібника В. Цимбалюка та композитора А.
Пастушенка «Пам’ятаймо, брате» в бібліотеці.
1029. Дем’янчук О. Ювілей із новим доробком / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. – 2009. – 29 січ. – С. 11.
У обласній бібліотеці пройшов творчий вечір письменника і журналіста
Петра Велесика.
1030. Доленко С. Залюблений у світ / С. Доленко // Вільне слово. –
2009. – 3 лют. – С. 7.
Про творчий вечір у державній обласній бібліотеці з нагоди 65-річчя з
дня народження письменника, журналіста П. Велесика.
1031. Дубова Г. Книга про місто, якого нема / Г. Дубова // Сім днів. –
2009. – 20 лют. – С. 16.
Презентація в РДОБ книги Я. Поліщука «Рівне. Мандрівка крізь віки».
1032. Дубова Г. Феномен Борового / Г. Дубова // Сім днів. – 2009. – 20
берез. – С. 16.
Презентація книги Л. Марчук «Покликання боротися за життя. Євген
Боровий: хірург, учитель, людина» відбулася в бібліотеці.
1033. Корнійчук О. Позитив класичного фото Валерія Швеця / О.
Корнійчук // Вільне слово. – 2009. – 19 трав. – С. 8.
Виставка художньої фотографії у обласній державній бібліотеці.
1034. Кундюк В. «Ходіть, поки маєте світло…» / В. Кундюк // Духовна
нива. – 2009. – лют. (№ 2). – С. 5.
Презентація однойменного бібліографічного покажчика, присвяченого
історику, архівісту, краєзнавцю, теологу Володимиру Рожку. Посібник
підготували працівники Рівненської та Волинської державних обласних
бібліотек.
1035. Нагорна І. Слово, що бентежить душу / І. Нагорна // Вільне слово.
– 2009. – 15 січ. – С. 12.
Презентація книг поезії «Ожинові очі» та прози «Коли трава не
вигуляла» М. Берези у «Світлиці» обласної бібліотеки.
1036. Новий сплеск «Погорини» // Вільне слово. – 2009. – 19 берез. – С.
22.
Презентація літературно-мистецького журналу «Погорина» (№ 6/7)
обласної організації Національної спілки письменників України.
1037. Потапова А. Покликання – боротися за життя / А. Потапова //
Вільне слово. – 2009. – 24 берез. – С. 7.
Презентація в Рівненській державній обласній бібліотеці однойменної
книги Людмили Марчук, присвяченої життєвому шляху та праці відомого
рівненського хірурга Є. Борового.
1038. Свердлюк І. З думою про майбутнє України / І. Свердлюк //
Вільне слово. – 2009. – 3 берез. – С. 4.
Презентація навчального посібника «Пам’ятаймо брате» педагога і
композитора А. Пастушенка та автора пісенних текстів В. Цимбалюка в
РДОБ.
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1039. Свердлюк І. «Погорина» - справжній часопис / І. Свердлюк //
Вісті Рівненщини. – 2009. – 5 берез. – С. 13.
Про презентацію 6-7 числа журналу «Погорина» у державній обласній
бібліотеці.
1040. Тищенко О. Документ доби, якої був свідком! / О. Тищенко // Сім
днів. – 2009. – 20 лют. – С. 1.
Презентація книги А. Жив’юка «Документ доби. Публіцистика У.
Самчука 1941-1943 років» у обласній бібліотеці.
1041. Тищенко О. Другий том реабілітованих / О. Тищенко // Сім днів.
– 2009. – 12 черв. – С. 1.
Про презентацію в бібліотеці чергового тому серії «Реабілітовані
історією. Рівненська область» під головуванням А. Жив’юка.
1042. У Рівному видали навчальний посібник з практичної
журналістики // Рівненська газета. – 2009. – 25 черв. – С. 12.
Презентація книги В. Голубєва «Школа універсального журналіста:
практичне керівництво для початківців» у РДОБ.
1043. Юрчук В. Краса у звичних речах / В. Юрчук // Сім днів. – 2009. –
15 трав. – С. 14.
Про презентацію персональної виставки світлин «Життєва палітра»
фотохудожника В. Швеця у обласній бібліотеці.
1044. Ющук Б. Магдебурзькому праву присвячується / Б. Ющук //
Рівненський діалог. – 2009. – 13 лют. (№ 5). – С. 7.
У Дубенській районній бібліотеці відбулась презентація науководопоміжного покажчика «Пам’ять століть : Магдебурзькому праву Дубна 500
років», підготовленого бібліотекарями відділу акумуляції краєзнавчих
документів та бібліографії РДОБ Н.М.Кожан, П.І. Демчук.
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407),(408),475, 524, 525,
526,(597),(684),707,717,(
909),(951),(1044)
Дем’янчук Г. 85,98,(193),(245),
(281),(605),(840)
Дем’янчук О. 599,727,789,790,845,
846,882,883,913,922,923,
924,989,990,991,992,1028,1029
Денисюк Т.Ф. (278)
Дєдєнєва Л. (508)
Джерж С. 686
Джигирей О. 925,1027
Дзівак Г.Л. 278,(377),(407),(571)
Дзюбенко В. (351)
Дияк О. 884
Дмитрієва Г.О. (278),(571)
Дмиш 297
Довгалюк Ю. 466
Долинська І. 887
Доленко С. 600,601,643,715,728,
729,768,847,848,886,1030
Донцов Д. (956),(942)
Дубова Г. 730,769,791,926,927,
928,929,952,993,994,
1031,1032
Дубовський І.М. (13)
Думенко С. (943)
Дюг Ю. 888
Є
Євдокимова О. 901
Єлсукова А. (566),(573),(589)
Єремеєв В. 849
Єсенін С. (740)
Ж
Жив’юк А. (1040),(1041)
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Жилінська І. див. Мелещук І.
Жуйкова М.М. 731,792
Жук В.М. 170,179,254,280,348
Жук Н. 995
Жуковська М. 7
Жулинський М. (661),(688),(713)
Журилова Н. 21,22
З
Заворотній О. 410,(679),(689),(781)
Зайванівський М. 388,452,453,574,
577,674,675,732,733,734,
735,736,770
Зайцева Г. 794,853,889,930
Закалюк К. (193)
Захарова В. 644
Захарук А. 226
Захарчук І. 505
Зеров М. (390),(406)
Зиткіна Л.П. (278),(571)
Зінькевич Т. 455,479
Зініна В. 129,(303),(315).(421)
Зінчук М.П. (333)
Зозуля В.В. (279)
І
Іваненко П. 143
Іваник Н. (920),(922),(941)
Іваничук І. 238
Іванов К. 160
Іванців Р. 850
Іванюк П. 168
Іжик Г. 99,109
Іларіон (505),(506),(509)
Ільчук В. 392,527,575,602,645
Ільчук О. 383
Іоанн (Швець) (930),(934)
Ірванець О. (811)
Ірченко В. 282,737,771
Ісаєв В. 239
Ісаєва Т. 480
Ісаковський М. (16)
Їжакевич І.С. (208)
Йолкіна Л. (496)
К
Кабринович М. (485)
Каганець І. (575)
Казакова Р. (101)
Калапуша М. 255
Каленюк Л. 378,393,394,(422),
(436),(684),(732),794
Каліновський А. 90
Калько С. 395
Каменська В. 646
Кам’янський П. 851
Каневська В. (646),(656)
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Караманчук Т.В. (5),(10)
Каркоць-Вовк (687)
Карпінська Т. (1007)
Карпова О.І. (285)
Катеринич В. 955
Кенсицький А. 48
Кетлінська В. (15)
Кибальчич Н. 599
Кидрук І. 227,271,306,335,351,
352,353,354,355,391,397,
456,481,528,578,579,580,
581,603,604,647,648,649,
678,679,716,738,739,
772,773
Кизя Л.Є. (88)
Кириленко П. 63
Кирилова Л. 795,796
Кірєєва Ю. 971
Кітова Л. 774,932,996
Кіяк Т. 529
Клен Ю. (180)
Клець О. 482
Клименко А.С. 101
Клименко Г.І. (285)
Клімова О.М. 43,(186),(290),
(330),(421),(472)
Клішина Р. 256,257,(282),(811)
Княгницька В.П. див Конет В.П.
Кобрин М. (716)
Коваль Т. 892
Кованова Т. (793)
Ковен П. (294)
Кожан Н.М. (142),201,(378),399,
(422),(436),530,605,680,
(684),797,(868),(1044)
Козакова Р.О. (278)
Козловська Л.І. (147),(276)
Колесник Г. (510)
Колобов В. 30,202
Колодґжний М. 356,400,583,
717,775,779
Конарчук Г. (177),(230),(289),
(317),(484),(534),894,(967)
Конєва К. 401
Конет В.М. (119),180,203,(279),
(684)
Кононенко В. (386),(453)
Конопелько В. 853,956,957
Конча І. (88)
Корешкова З. 584
Корнієнко А. 483,531
Корнійчук Н. 204,205,(231),240,
(261),272,317,318,405,406,
407,(440),457,484,485,507,
508,532,(596),606,607,(686),
740,(780),700,800,(828),
(866),894,895,896
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Корнійчук О. 894,856,896,932,
958,1033
Королева Н. (926),(994)
Короленко В.Г. (127),(599),(616),
(628)
Корсун В. 62
Косинка Г. (364)
Кособуцька Н. 933
Костенко М.С. 802
Костенко Л. (161),(410)
Костильова Л.А. (279),357,408,741,
803,959,(969)
Костів Л. 486
Котляревський І. (335),(338)
Кравець С. (201),(204),(214)
Кравцов Л. (619)
Кравчук С. 864
Краєвська К. (101),110,(119),(181),
(193),(250),(279),(409),(446),
(960)
Краснопольський В. (260),(270)
Крижовець М.І. (78),(289)
Криловець А. (325),(336),(359)
Кришевич Т.В. 169
Крупа Є. 19,24,25
Крушельницький В. 307,319
Кудіна О. (256),(288)
Кузнецов М. 94
Кузьменко М. 16
Кулінська Н. 17,23,(289)
Куліш П. (711)
Кундрат Н. (815)
Кундюк В. (105),259,283,(289),
(303),(421),(446),804,854,
855,934,935,936,997,998,1034
Купрін М.Ф. (285),(769),(778)
Купчинський О. (963)
Купчинський Р. 694
Курбас Л. (884),(886)
Курган М. 91
Курилкевич Д. 403,404
Куруц Л. 898
Кухлевська Н. (330)
Кухоцька Т. 284,336,358,411,412
Кучер В. 609
Кучер П.І. див. Демчук П.І.
Кучерук Т.Є. (230),(377),(407),
(534),(807)
Кучерук В. 44
Кучма Л.Д. (474),(485)
Кушнаренко Н.М. 206
Кушнірук Т. 509,682,805,856
Кюблер Р. (499)
Л
Лаворик О. (811)
Левицька С. 806
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Левченко Є. (495)
Левчук Н. 937
Ленін В.І. (83)
Лепкий Б. (180)
Лехицька О.Р. (147),(173),(181),
(199),(276),(294),320
Лимич А. 899
Литвиненко Н.М. 286,(290),534,
(671),807
Литвинюк А.М. 743,(746),857
Лимич А. 938
Літковець В.П. 287
Лобас П.О. (728)
Лозовий В. 92
Лосінський В. (255)
Лукаш М. (648)
Луць В. (265)
Ляшенко Т. 337
М
Мазаний В. (456),(457),(460),
(463),(880),(899),(908),(938)
Мазепа І. (1021)
Майданович С.Р. (534)
Майданович Т. 397
Макаренко І. 413,414
Максимів І. 858
Максимова Л.Г. (119)
Максимчук М. 776
Максимчук В.В. (279)
Маланюк Є. (284)
Малишева Л.М. (283)
Маловицький А. 36
Манаєнков В. 78,104
Марач В. (929)
Мартиненко М. 939
Мартищенко Н. (504)
Марчук І. (845),(859)
Марчук Л. 338,744,777,808,859,
900,940,(1032),(1037)
Матвєєв Г. (48)
Матвійчук А. 611
Матвіїв А. 535,536,610,650,
651,718
Матківська Н. 901
Махацька І. 161
Медведєв Д. (13),(94)
Медведєва О. 217
Медведь О. 941
Мелещук І. 113,(256),(265),288,
(341),(366),(402),537
Мельник Л.В. (283)
Мельник М. 260,861
Мельник Р.П. (78),(173),(181),
(223),(266),(288),(289),(811)
Мельник Т.В. (163),(283)
Мельник Я.М. 961
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Мельничук К.М. див.
Гаврилова К.М.
Меремінський А. (783)
Меріме П. (623)
Мермер В. 35,37,45,46
Миколаєнко І. 261,415,778
Миколаєнко Н.М. (5)
Миколаєнко О. 148
Миколайчук В. 683
Мирончук О. 612,613,614
Мілясевич І.В. 170,171,190,
(193),(330)
Мініч С. 1000,1001
Міхньов О. 902
Млин Є. 903
Мозковий Є. (132)
Молчан С. 538,652
Морозюк Н. 745
Мошняга Л. 511,1010
Музичук С. (844),(859)
Мурашко О. (607)
Мячина Л.Я. (59),64,(78),(94),
(98),(105),(172),(186),
(289),(303),(315),(330),
(421),(446),(472)
Н
Нагорна І. 1035
Назаров С. (644),(650),(657),
(658),(714),(755)
Насонова І.Ф. (129)
Настіна В. 418
Наумюк Н. 779
Недоводієва Т. (330)
Несененко Є.Т. (59),(105),(113),
(289)
Нестор-літописець (596)
Нечаєва В. 308,309,310,321,
359,360,(381),(790)
Нечуй-Левицький І. (711)
Никонюк С. 207
Ниркова Н. 810
Нитченко Д. (Чуб Д.) (259)
Ницкович Л.І. (289)
Нікітіна Н.О. (78),(101),(165),(173),
(181)289,318,322,(397),(410),
(484),488,539,616,617,684,(868)
Ніколаєва Г. (25)
Ніколаєнко Н. 11
О
Огієнко І. див. Іларіон
Одливанська О. див. Веремчук О.
Олекса М. 33
Олексієнко Т. 5
Оленчук І. 1011
Олесь О. (180)
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Ольжич О. (200),(210)
Омельчук І. 489,1012
Онищенко С. 1013
Онопрієнко С. 41
Орлова Д. 906
Орлова Л. (793)
Основич-Мельник (578)
Островська Л. 123,144,(290)
Островський М. (80),(139)
Осьмачка Т. 432
П
Павленко В. 82,87,88,93,94,
114,117,118
Павлюк А. (349)
Павлюченко І. 1014
Палійчук Б. (16)
Панасенко О. 512
Панчук Т. (276)
Пастушенко А. (308),(572),
(944),(1028),(1038)
Пацко М.С. 291
Пашко І. 653
Пашкова В.С. 131,810,964
Пашковський М. (527)
Пащук І. 119,(160),(193),208,209,
(605),619,654,(732),746,
747,811,812,813
Перебийніс Є. 66
Петренко К. 311
Петрук І.А. (290),(534),(807)
Підлісний В. 419
Підмогильний В. (488)
Пінчук А. 420
Плахов Є. (333),(337)
Плетьонка Н.Л. (283),544,(571),
(606),814
Плюта І. 512
Побережник Л.Т. (299),323
Побережник М.І. (299),(330)
Погонська В. 966,967,1015
Подолець П. (427)
Поліщук Л. 599
Поліщук Я. (373),(505),(599),
(605),(642),(643),(715),
(719),(1031)
Польохін О.С. (71),(303),(315),
(330),(421),(472)
Полянська О. 631,632,655,656,
657,686
Пономарьова Т. (193)
Поровський М. (916),(924),(932),
(933),(1027)
Поровчук В. 720
Порохняк К. 815
Потапова А. 1037
Потянок О. (724),(728),(735)
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Привітний О. 460
Пристопчук Л. 610
Прищепа О. (605)
Прокопович Т. 1002
Прокошева Т. 362
Промська О. 969,970
Пулюй І. (711)
Пшеничний М. 152
Пушкін О.С. (14)
Р
Ремінна Г.В. (283),(315),(421),
(472)
Рибенко Л. (899),957
Рижа Т. (1021)
Рильський М. (227)
Робітницький С. (577),(587)
Рожко В.Є. (856),(936),(998),(1034)
Рокицька Г. - див. Споденюк Г.
Романова І. 549
Романчук Л. (484)
Романюк Д. 635,749
Романюк Л. (966)
Ромейчук М. 373,461,491,492,
550,551,586,627,688,
750,751
Рунович В.К. (534)
Русанов В. 210
С
Савіна З.І. 219,363,493,552
Савчук Н. 689,752
Савчук С.О. (94),(230),(261),285,
(405),(406),(484),533,816
Сав’юк Ю. (238)
Садко В. 553,690
Самсонюк О. (1021)
Самчук В. (324),(729),(738),
(750),(909)
Саприкін Г. 494
Саух П. (574),(581)
Сахнюк Л.Г. 291,554,(684)
Свердлик П. 421,422
Свердлюк І. 1038,1039
Селезень М. 423,424,462
Сербін Г. (503)
Сергієнко К.Н. (278)
Сердюк Н. 38,39
Середенко О.Д. (129),971
Сидоренко Б. (528),(536)
Сидорчик І. (766),(768)
Сизон Е.В. (290)
Симоненко В. (226),(723),(730),(739)
Симонович Є. (720)
Сисюк О. 691,753,(781),(811),
817,818,819,908
Сімонов К. (8)
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Сімчук Т. 425
Січкар О. 972
Скородумова Т. 15
Скуратівський В. (215)
Славенко В. 555,588
Славутич Ю. 820
Слесаренко Л.С. 263,264,(392),
(425),426,556,692,754,
(763),821,822,(970)
Слива Г.О. див. Дмитрієва Г.О.
Слимак Н.І. (290)
Слобідський С. (680)
Слободанюк О. 95
Смик О. (237),265,269,(811)
Смірнова Т. (288),(811)
Сміт Р. (550),(553)
Смогаль В. (88)
Собко В. (15)
Соколович М. 693
Соколовська В. (36),(283),(315)
Соколовська-Герба Г. (767),(775)
Сокольвак С. 325
Солоп Г.І. 156
Сорока М. (298),(468),(481),(674),
(699),(702)
Сорос (497)
Споденюк Г.О. (256),(288),427,
(571),694,802,(812),823,
(847),(969)
Ставицька О.К. (59)
Стадник Т.М. (230),(260),(289),326
Стадницька Л.М. (119),(279),(571)
Стасюк В. (238)
Стасюк П. (988),(990)
Стаховський Д. 428,463,464
Степанишин Б. 173,181,229,230,
231,258,266,328,(821), (864)
Степанов О. (7)
Степанюк А.І. 132,(186),(189),
(330),(446),(690)
Степанюк К. (314),(319)
Степанюк М. (450),(712),(721),
(899)
Стецюк Л.Т. див.
Побережник М.І.
Стець І. 824
Столярчук Б. 429,(586),589,
(605),(868),(869)
Ступак О. 232
Ступницька С.П. 211,(231),233,
242,273,293,327,364,
(377),(407),430,431,432,
(538),557,628,696,713,
(746),825,(969),(982)
Ступчук Л. 294,365,629
Стус В. (965)
Стучинська Р.Д. (119)
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Субот О. 312
Супрун-Яремко Н. (939),(946)
Т
Табаков С. 944
Тарасюк Н. 433
Твардовський О. (16)
Теліга О. (780)
Тененбаум А. (305)
Терещенко О. 971
Тертишина Н. 50
Тилинюк К. 826
Тимощук Н.П. (158),295,(394),
(422),(435),436,(684)
Тимчак М. (899)
Тирак З.М. (290),(684)
Тихова О. (177)
Тишковець М.А. 296
Тищенко О. (989),(991),1040,
1041
Ткачук Л.І. (291)
Трачук Л. 828,909
Тубіна С. 366,437,495
У
Українець А. (193)
Українка Л. (261),(336),(781),
(805),(864),(947),(968)
Усик Л. 496
Ф
Федас С. 559
Федик О. 911
Федоришин М. (193),(605)
Феофанов О. (52)
Філашкіна Л. 101
Фоменко М. 465
Франко І. (132),(623),(853),
(860),(861),(864)
Х
Хаас А. (1020)
Хайд Т. (425)
Хамедюк А. (406),(484),(605)
Харват О. (963)
Харитонов Б. (36)
Харитонов О. (13)
Хасевич Н. (522),(554),(580)
Хвильовий М. (192)
Хозрошина Ж. 40
Хомський О. 440
Хомяк (330)
Хромих П. 560
Хрущов М.С. (43)
Ц
Цвєтаєва М. (177)
Цимбалюк В. (1038)
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Цимбалюк Є. 863,(899)
Цимбалюк Л. (467),(511)
Ч
Чайка В. (984)
Чекалін П.І. 89,115
Ченокал В.В. (299)
Чермошенцев В. (924)
Чернецький Ю. 367
Чехов А.П. (44)
Чокалюк С. (943)
Чубач Г. (251)
Чубинський П. (197),(209)
Ш
Шапірко Л.А. (476),(534),
(571),(807)
Шарапова Т.М. (186),(285),
(315),(330),(446)
Шатілло Н. (288)
Шатрова М. 974
Шахрай О. 757,828,829,830,
831,864,974
Швецова-Водка Г.М. 297,368,
632,698,(827)
Швець В. (1043)
Швидків І. (1000),(1003)
Шевченко Т.Г. (51),(150),(151),
(178),(259),(477),(484),
(505),(642),(659),(688),
(864),(873),(965)
Шевчук О. 658
Шершень М.І. 369,514,561,659
Шикула Р. (923),(927),(945)
Шилюк О.І. (278)
Шишко І. (789),(839),(850)
Шишко Н. (839),(850)
Шморгун Є. 124,(583),(605),
(643),(651),(660),
(772),(899)
Шолом-Алейхем (360)
Штуль-Жданович О. (220)
Штурма Г.С. (290)
Штурхецький С. 590
Шустіна Р.Я. (283)
Щ
Щербакова І. (727),(749)
Щербан Р.М. 191,(231),243,244,
(267),298,299,330,370,
444,473,(482),(485),497,
498,(532),(549),562,563,
564,565,(593),(597),
633,(684),699,700,701,
702,703,(746),758,759,
760,761,832-835,(872),912,(970),975,
976,977,978,979,983,1022
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Ю
Юзьков Л. (952)
Юрцунь С. див. Куцевич С., див. Савчук С.О.
Юрчук В. 1005,1043
Юськова Р.М. див. Щербан Р.М.
Юшкова Н. 1021
Ющук Б. 192,1044
Я
Якимович С. 935
Яковчук М. (452),(454),(804)
Яков’юк М.М. (129)
Якубець О. 466
Яльницька Н. 980
Ярош О. 981
Ярощук В. 153,157,164,175,
(176),182,193,194,195,
196,(207),212,234,(252),
268,300,(303),331,(355),
372,(401),(414),(417),445,
446,447,448,449,(485),
(495),500,501,502,(518),
568,569,570,571,580,
591,(597),(611),635,636,
637,638,639,640,(684),
(693),704,705,706,707,
708,709,710,711,(745),
(748),(756),762,763,764,
765,(795),(798),(809),836,
838,(885),(887),(899),(904),
913,914,915,958,(970),
(982),(1009),(1010),1022
Ярцева Н.О. (289)
Ясьмо В.Д. 213,302,303,324
Яцук А. 1023
Ящук Н. 332
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ПОКАЖЧИК НАЗВ**
Автору «Ще не вмерла Україна» 197
«Берегиня» 215
Бесплатно потрапити до Інтернету… 470
Бібліотека виходить за межі чотирьох стін 375
Бібліотека поповнилася літературою 376
Бібліотекам – позитивний імідж 377
Бібліотекарі вчаться одні в одних 865
Бібліотекарів учили заробляти і виживати 471
Бібліотечні ресурси 592
Бібліографічні фонди поповнюються 664
В обласній бібліотеці 27
Верленівська поезія 199
Вести из регионов Ровно 714
Вечори Олега Ольжича 200
Вийшла книга про життя Євгена Борового 1025
Виставка Данії – в бібліотеці 346
Виставка, і ювілей… 573
Виставка німецького товариства «Волинь» 520
Відродження української міфології 917
Війна з вітраками театру Гаврюшенко 595
Вікно у світ для незрячих 784
Віктору Чайці присвятили 984
Віртуальна довідка 666
Владі нема чого приховувати 383
Вшанували пам’ять митрополита Даниїла 986
Гайдук Віталій Пилипович (384), (950)
Ганна Чубач: «В мене багато є любові…» 251
Горіти і запалювати інших (872)
Графіка Віктора Кононенка 386
Дарунок бібліотекам краю 671
«Два погляди» 881
Двері в Інтернет 474
Демчук (Кучер) Павліна Іванівна (387), (951)
Ділова зустріч у бібліотеці 476
Для спеціалістів-аграрників і не тільки 389
До дня Сталінської Конференції 6
До дня української писемності 477
До знаменної дати 28
До підсумків року села в Україні 885
Дозвольте заколядувати 992
«Древні міста Рівненщини» 451
Енциклопедію подарували бібліотеці 189
«Живопис голкою» 504
Жулинський подарував бібліотеці книги 673
3 лютого: 50 років з часу прийняття… 162
З хроніки науково-краєзнавчої і творчої роботи 281
За «круглим столом» 478
Забуті імена 349
«Закоханий у вроду слів» 390
Запрошуємо на святкові заходи 954
Збільшується книжковий фонд 3
Звернення учасників обласної наради бібліотечного активу 86
Звучали вірші і пісні 454
Зустріч на тему… 391
«… и от стихов единственно хмелеть…» 676
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Із нагоди Дня працівників видавництв… 890
Інваліди отримали "Інва.net" 576
Інва.net 677
Історична Волинь 954
«Його думка речиста» 506
Книга з найбільш вичерпними відомостями про екологію 582
«Книга – 2000» 398
Книги, що стали подією 891
Книгозбірні, читальні 258
Книжкова виставка 4
Колекціонер книг 1009
Конференція читачів 8
Концерт у … бібліотеці 402
Краєвська Катерина Володимирівна 960
Краєзнавчв робота в бібліотеках України 690, 742, 897
Крізь віки і печалі 410
«Круглий стіл» про довкілля 608
Культурний осередок 18
Лекції про новинки літератури 10
Ліричне сопрано Марії Байко 999
Літературно-краєзнавчий журнал «Погорина» 1003
Мені такі відкрилися світи 458
[Міжнародна конференція «Крим – 2001»] 487
Місце Рівненської ОУНБ в інформаційному просторі регіону 615
Мовою пензля говорить душа 510
Молодь прагне вчитися в Європі 904
«Мости і мілини» 719
На базі читальної зали діє Центр… 962
На замітку книжковим «гурманам» 416
На пенсію поки що рано 417
На Рівненщині відбулася презентація «націоналізму» 942
Назустріч славному 300-річчю 29
Німці на Волині 540
Нове Інтернет-видання 541
Новий випуск "Інванету" 618
Новий сплеск «Погорини» 1036
Обласна нарада з питань ідеологічної роботи 49
Огляди літератури до знаменних дат 65
Пам’яті Івана Франка присвячено… 861
«Перло многоцінне» 685
Перша із серії 218
Піар по-англійськи… 542
Підсумки першого етапу реорганізації бібліотечної мережі області у сільській місцевості
629
Пісенне слово Богдана Столярчука (543)
Плекаймо майбутніх Шевченків і Стусів… 965
Повернення Ганни Барвінок 630
«Повстанські мотиви Ніла Хасевича» 545
Поздоровляємо! 111
Попри кризу на Рівненщині працевлаштовують інвалідів 1016
Посол Великобританії відкрив у Рівному інформаційний ярмарок 546
Постанова Раднаркому УРСР «Про організацію музеїв і бібліотек у західних областях
України», 8 травня 1940 р. 1
Презентація видавництва [«Край»]… 585
Презентація «Воля» 459
Презентація літературно-мистецького альманаху «Погорина» 241
Презентація мистецької скарбниці 633
Презентували збірник спогадів 862
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Приїхали до нас повчитися 361
Присвячені ювілею Радянської України 61
Присвячено Митрополиту Даниїлу 943
Приходьте слухати Леся… 968
Про видавничу діяльність обласних бібліотек у 1976 році 101
Про відзначення бібліотечних працівників державними нагородами Української РСР 172
Про організацію бібліотек в області 2
Проблем у нас вистачає, а екологічних – тим більше 547
Регіональна програма інформатизації бібліотечної галузі 634
Реорганізація бібліотечної мережі 557
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 687, 748, 907
[Рівненська] обласна універсальна наукова бібліотека 262, 907
Рівненські бібліотекарі побували у Польщі та Данії 906
Рівненські вчені про екологію 513
Рівнефармація збирає книжки для бібліотеки 490
Ровенщина готується до ювілею 12
Семінар бібліотечних працівників 14
«Серед неправди на землі» 587
Славний ювілей 56
Слесаренко Лілія Сергіївна 425
45 років з часу прийняття обкомом Компартії України постанови про організацію на
Ровенщині музеї в і бібліотек 141
Спадщина минулого 1017
Сповідь душі 755
Справа на все життя 756
Те, що ми їмо… 434
Тимощук Наталія Петрівна 435
Тисяча і одна афганська ніч 945
3 лютого: 50 років з часу прийняття… 162
Тут мудрі говорять з ученими 1018
У міжбібліотечному абонементі 34
У підприємці іде молодь 438
У «Світлиці» – письменники з Луцька 439
У «Світлиці» Рівненської державної обласної бібліотеки… 946
Увесь владний і культурно-освітній бомонд 558
Університет під назвою «Здоров’я нації» 910
Реорганізація бібліотечної мережі 557
У Рівному видали навчальний посібник… 1042
Україна вшановує 90-річний ювілей письменника В. Барки 329
[фото: до 50-річчя РДОБ] 163
Фотовікно в Америку 697
Християнські книги у бібліотеці 441
Хто володіє інформацією… 442
Це солодке слово – цукерка 443
Черги в бібліотеці 630
Читач – основний об’єкт соціологічних досліджень 631
Широко пропагувати сільськогосподарську літературу 31
Шморгун тихо радіє 660
Щиро вітаємо Галину Споденюк 1019
Ювілейна виставка художниці 566
Я хочу заповнити прогалини 499
Як спілкуватися з ВІЛ-інфікованими? 634
Якщо об’єднати сили бібліотекарів і фармацевтів 515
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ЖУРНАЛИ
Библиотекарь 1964 – 1971 рр.
/1965/ 57
Бібліотечна планета 2002 – 2004 рр.
/1999/ 341,346,362,368
/2000/ 404,405,444,449
/2001/ 483,493
/2002/ 531,552
/2003/ 632
/2004/ 707
/2005/ 762
/2007/ 885,887
/2008/ 948,977
/2009/ 1006,1013,1022
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
/2008/ 970,973,982
Бібліотечний вісник
/1996/ 266
Бібліотечний форум України
/2004/ 710,754
/2005/ 760
/2006/ 806,810
/2007/ 912
/2008/ 969,976
Відомості Верховної Ради УРСР
/1991/ 172
Вісник Книжкової палати
756,909
Волинські відомості
/2004/ 680
Дзвін
/1996/ 251,264,265
/1997/ 294,312
Книжковий клуб
367
Книжковий огляд /2001/
486
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість
/1988/ 156
Літопис журнальних статей (1991 – 1995, 1997 – 2009)
Людина і праця /2009/
1016
Людина і світ /1987/ 153
Народна творчість (1998 – 2001)
/1998/ 315,318,330,331
/2000/ 403,408,421,445,446
/2001/ 472,485
/2005/ 743,763
Нові книги УРСР /1969/
64,65
Рідна школа /1998/
328
Свічник /2004/
711
Советская библиография /1977/
101
Соціолістична культура
/1958/ 41
/1982/ 125, 127
/1988/ 157
Українська культура /1991/ 174
VIP (Very important person)
/2006/ 795,796,849
/2007 937
/2008/ 963
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ГАЗЕТИ
Високий замок плюс Рівненщина /2000/
401,447
Вільне слово
/1993/ 183
/1994/ 198,205,208,209,211,214,216
/1995/ 221,222,223,225,226,233,236,240,242
/1996/ 246,247,249,256,259,268,272
/1997/ 274,275,282,298,305,308
/1998/ 313,314,317,320,321,322,325,326,332,333
/1999/ 340,343,349,357,360,361,371
/2000/ 375,377,378,379,381,382,383,386,389,390,398,402,403,410,
416,417,418,426,434,436,439,441,442,443,451,454,458,465
/2001/ 469,470,471,473,474,475,476,477,478,499,503,504,506,510,
511,513,515
/2002/ 516,520,523,524,532,545,547,548,558,566,570,576,582,584,
587,596
/2003/ 593,594,608,617,618,619,634,639,646
/2004/ 661,662,663,668,688,689,691,694,696,712
/2005/ 723,737,741,747,752,753,766,767,771,779
/2006/ 780,781,784,793,812,813,824,839,850,853
/2007/ 865,884,889,893,894,895,896,901,903,908,930,932,945,947
/2008/ 956,957,958
/2009/ 1010,1014,1021,1030,1035,1036,1037,1038
Вісті Рівненщини
/1992/ 177,180
/1993/ 185
/1994/ 202,215
/1995/ 220,227,230,231
/1996/ 248,261,263,271
/1997/ 293,306,309,311
/1998/ 323,327,335,337
/1999/ 342,345,347,351,353,354,355,356,359,364,366,373,374
/2000/ 388,396,397,400,403,415,427,430,431,437,452,453,456,461
/2001/ 480,481,487,488,491,492,495,505,507
/2002/ 525,528,550,551,557,564,565,574,577,578,579,580,581,583,586
/2003/ 599,603,604,605,606,616,624,627,633,647,648,649,654
/2004/ 664,666,674,675,678,679,684,685,716,717,719
/2005/ 725,727,739,740,746,750,751,755,757,758,770,772,773,775,776,778
/2006/ 783,788,789,790,845,846,851,857,864
/2007/ 881,882,883,890,899,921,923,928,938,944,946
/2008/ 954,959,962,974
/2009/ 1007,1028,1029,1039
Волинь
/1992/ 181
/1994/ 217
/1995/ 244
/1996/ 262
/2000/ 380,392
/2004/ 720
/2005/ 774
/2006/ 820,844,858
/2007/ 917,925,931,933,934,941,943
/2008/ 965,996,999,1003
/2009/ 1027
Демократична Рівненщина /2002/
459
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Демократична Україна
/2000/ 393,394
/2002/ 594
10 канал /1996/
252
Діалог /1990/ 164
Друг читача /1983/
134
Духовна нива
/2004/ 671
/2006/ 804,854,855
/2007/ 935,936
/2008/ 997,998
/2009/ 1034
Економіка і ми
/2000/ 455
/2001/ 479
Експрес /2000/
433
Зміна (1960 – 1968 рр.)
/1970/ 69,71
/1972/ 77
/1973/ 79
/1974/ 84,86
/1989/ 158
/1993/ 186
/1996/ 255,257
/1997/ 310
Імідж
/2002/ 568
/2003/ 644
/2004/ 706
Культура і життя (1980 – 1983 рр.)
/1975/ 92,95
/1978/ 111
/1982/ 128
/1995/ 219,229
/2003/ 628
/2004/ 700
/2005/ 765
/2008/ 964
Літопис Заходу
1004
Медичний вісник /2003/
626,749
Народна газета /2000/ 429
Нова Волинь
/2000/ 406,407,419,420,432
/2001/ 484,508
/2002/ 550,591
/2003/ 600,601,640,643
/2004/ 694,715
Новая литературная газета /2004/
676,714
ОГО
/1999/ 365
/2000/ 391,425,428,440,463,464
/2001/ 467,468
/2002/ 518,527,538,560,573,584
/2003/ 602,622,623,630,641,645,652,655,665,656,657,660
/2004/ 686,713
/2005/ 724
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/2006/ 809
/2009/ 1009,1023
Панорама
/2001/ 482
/2002/ 553
/2003/ 611,636
/2004/ 690
Провінційна газета
/2002/ 529
/2005/ 758
Провінційне ОГО /1999/
350
ПРосвіта, ПРополітика, Пропозиція /2002/ 542
Радянська Україна /1983/
138
Рівне
/1993/ 184,198,192
/1994/ 197,199,200,204,207,218
/1995/ 229,237
/1996/ 269
Рівне вечірнє
/1997/ 284,304,307
/1998/ 316,319,336
/1999/ 358
/2000/ 411,412,423,424,462,466
/2001/ 490,512
/2002/ 535,536,546,549,555,559,588
/2003/ 604,610,621,629,650,651,659
/2004/ 665,673,683,718
/2007/ 914
/2009/ 1019
Рівне експрес
/2001/ 512
/2002/ 590
/2006/ 823
Рівне плюс/1998/
334
Рівне Ракурс
/2002/ 540
/2007/ 898,905
/2008/ 981
/2009/ 1024
Рівне Час
/2005/ 728,729,744,777
/2006/ 808,840,841,842,847,848,852,859,862
/2007/ 867,886,900,939,940
/2008/ 953,968,971
/2009/ 1008,1011,1025,1026
Рівненська газета
/2004/ 697
/2005/ 745
/2006/ 815
/2007/ 892,902,904
/2009/ 1042
Рівненський діалог
/2000/ 460
/2002/ 543
/2006/ 860
/2007/ 906,911
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/2008/ 1002
/2009/ 1044
Рівненський кур’єр 369
Сім днів
/1994/ 201,210
/1995/ 224,228,232,238,239,241,243
/1996/ 253,267,270,273,338
/1999/ 339,344
/2000/ 376,395,399,413,414,422,438,448,457
/2001/ 496,509,514
/2002/ 561,589
/2003/ 596,597,598,612,613,614,642,653,658
/2004/ 669,670,677,682
/2005/ 726,730,769
/2006/ 791,805,819,843,856,861
/2007/ 879,880,888,891,915,916,918,919,920,921,926,927,928,929,942,955
/2008/ 967,968,1001,1002,1006
/2009/ 1016,1018,1021,1032,1033,1041,1042,1044
Слово і час
/1999/ 352
/2000/ 450
/2002/ 519,522
/2004/ 721
/2007/ 868,910
Слово Просвіти /2007/
37
Червоний прапор
(1946 – 1949 рр.)
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
(1951 – 1954 рр.)
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34
(1956 – 1967 рр.)
35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53,54,
55,56,58,59,60,61
(1969 – 1991 рр.)
63,66,67,68,70,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85, 87,88, 90,91,
93,94,96,97,98,99,100,102,103,104,106,107,108,110,113,114,116,117,118,119,120,121
122,123,124,126,129,132,135,136,139,140,142,143,144,145,146,147, 148,149, 150,151,
152,154,155,159,160,161,163,165,167,168,173
Урядовий кур’єр
/1992/ 176
/2001/ 489
/2009/ 1012,1018
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