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ПЕРЕДМОВА

Впродовж усієї своєї історії Рівненська обласна
універсальна наукова бібліотека (сучасна назва – Державна
обласна бібліотека) займала провідне місце у системі бібліотек
держави в обслуговуванні різноманітних груп населення.
Широко використовувалась бібліографічна продукція, яка
створювалась фахівцями бібліотеки і розповсюджувалась в
регіоні та за його межами.
Бібліографічна діяльність розвивалась і трансформувалась
під впливом соціальних змін у суспільстві, кількісних і якісних
змін у системі документальних комунікацій.
Зміст і обсяги бібліографічної роботи по створенню
бібліографічних посібників формувались у різні періоди
розвитку з різною динамікою і у прямій залежності від
зовнішніх впливів. Яскравий приклад тиску тотальної
ідеологізації на бібліотечну діяльність - тематичний зріз
покажчиків 50 – 80 років. Дається взнаки вплив обмеженого
фінансування на видавничу діяльність, у т.ч. – на підготовку
бібліографічної продукції у 90-ті роки.
У цілому робота бібліотеки по створенню бібліографічних
посібників відображає наближення бібліотечної та науковоінформаційної діяльності до задоволення інформаційних
потреб спеціалістів, вчених і інших груп населення.
Розвиваючись, інформаційні потреби впливають на тематику та
змістове наповнення посібників.
Даний
бібліографічний
покажчик
відображає
бібліографічні видання за п'ятдесят три роки діяльності
обласної книгозбірні. Робота бібліографів віддзеркалює різні
підходи до створення бібліографічної продукції. Яскраво
простежується розвиток професійних якостей бібліографів та
використання наступними поколіннями набутого досвіду
фахівців. Спостерігається і домінуючий вплив регламентуючих
настанов на зміст, форму, відбір теми і документів у
бібліографічних роботах до 1991 року.
Серед бібліографічних покажчиків можна вирізнити такі,
які свого часу були новаторськими з точки зору методики
бібліографування. І навпаки значна кількість відображає
стабілізацію методичних прийомів. Це, очевидно, спрощувало
роботу бібліографа, хоча значно обмежувало творчий процес.
3

Перший анотований покажчик, який було виявлено
авторами-укладачами, вийшов з друку у 1954 році і мав назву
„Релігія – ворог науки і прогресу”.
У 60-ті роки виходить ціла серія рекомендаційних списків і
покажчиків літератури, розрахованих на спеціалістів народного
господарства і бібліотекарів: „За високі врожаї льону”, „Що
читати механізаторам сільського господарства”, „Хай Ровенщина
буде багата садами”, інші. Видавались бібліографічні посібники
художньої літератури та книг з мистецтва. Велика увага
приділялась документам та матеріалам краєзнавчої тематики:
“Ровенщина в художній літературі (1962), “Літературна
Ровенщина”, “З історії міста Ровно” (1965) та ін. Популярними
формами на той час були різноманітні листівки-закладки, короткі
списки рекомендованої літератури.
У 1970 році було започатковане видання бібліографічного
щорічного покажчика краєзнавчої тематики „Література про
Ровенську область за ... рік”, видання якого продовжується
донині.
З 1973 року регулярно виходять квартальні покажчики
літератури
„Новини
краєзнавчої
літератури”,
„Новини
сільськогосподарської літератури”. 1974 року побачили світ
щоквартальний покажчик „Новини технічної літератури”,
„Календар знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на ... рік”.
Першим відносно великим за обсягом (68 с.) був покажчик
літератури “Соціалістична Ровенщина” (1971), який підготував
Віталій Пилипович Гайдук. Наступний за повнотою та обсягом
посібник - „Лауреати Ленінської та державних премій в галузі
літератури”, який вийшов з друку в 1974 році і охоплює
документи (297 назв) за 1957 – 1974 рр. (Склала В.Княгницька)
У 80-ті роки підготовлено і видано рекомендаційні
покажчики "Місту Ровно – 700 років", "Ровенщина в одинадцятій
п’ятирічці", ряд персональних бібліографічних покажчиків про
видатних людей області та літераторів: "Валер’ян Поліщук",
"Євген Шморгун" (1982), "Василь Басараба" (1983), "Петро
Велесик" (1984), "Арсен Левкович" (1985), "Валерій Баталов",
"Микола Пилипович Зінчук" (1986), "Володимир Антонович
Плютинський", "Микола Тимчак" (1987).
З 1976 і до 1990 року регулярно видаються щоквартальні
покажчики літератури з питань релігії та атеїзму, партійного
будівництва
і
комуністичного
виховання,
радянського
будівництва і права, культури і мистецтва, інші.
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Впродовж усієї історії бібліографічної діяльності
пріоритетним напрямкомм було відображення краєзнавчих
документів у покажчиках.
У 80-ті найвагомішим за змістом був науково-допоміжний
покажчик „Памятники истории и культуры Ровенской области”
(1987 р. Сост. П.І.Демчук, Н.П.Тимощук; редактор В.П.Гайдук).
Це видання підготовлене на допомогу у створеннні «Свода
памятников истории и культуры Украинской ССР» і містить
посилання на 555 джерел про пам'ятники, розташовані в сучасних
адміністративно-територіальних границях Рівненської області.
90-і роки характеризуються відображенням джерел з історії
України. Політика національного відродження в Україні
наповнила новим змістом життя і відповідно до цього дещо
змінила свою роботу бібліотека, про що свідчить друкована
бібліографічна продукція.
Укладається
бібліографічний
покажчик,
що
характеризується повнотою відбору матеріалу: 340 років
Берестецькій битві: Анот. бібліогр. довід. / Упоряд.
К.В.Краєвська; Наук. кер. Г.В.Бухало; Ред. О.М.Хромих. –
Рівне, 1991.
Це перша спроба відображення широкого кола джерел, що
висвітлюють різні аспекти історичної події - битви під
Берестечком. Під час підготовки посібника було опрацьовано
документи з 14 бібліотек. Хронологічні рамки включених джерел
охоплюють період з 1654 по 1990 роки.
Окремо слід відмітити анотований бібліографічний
довідник, який складається з двох частин:
Україна: Історія. Народознавство: Анот. бібліогр. довід. У
2-х ч. / Укладач К.В.Краєвська; Наук. керівник С.І.Шевчук,
Редактори: А.Ф.Гречковський, П.І.Демчук, Л.Г.Сахнюк; Відп. за
вип. В.П.Ярощук. – Млинів, 1994. –
Ч. І. Витоки та обереги пам'яті - 182 с.
Ч. ІІ. Спадщина - 216 с.
У першій частині зібрано публікації, що стосуються
питань історії України та нашого краю, української нації, мови,
символіки, війська, грошей та оберегів духовності народу. У
другій - матеріали, що характеризують багатовікову спадщину
українців: агрокалендар, традиції, обряди, національну
культуру, мистецтво, народну творчість та літературне життя,
науку, народну медицину.
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Основу опрацьованих і рекомендованих джерел складають
документи 1990-1992 років видання: журнальні статті, монографії,
книги вітчизняних та зарубіжних дослідників, праці яких
десятиліттями не перевидавалися, місцеві видання, книги
приватної бібліотеки Сидора Кравця з Канади, надіслані ним на
адресу Рівненської обласної бібліотеки (в основному англійські,
аргентинські, канадські та німецькі видання - дослідження і
публікації волинян видання 1920 - 1992 років).
Набувши досвід підготовки великих за обсягом покажчиків,
бібліографи приступили до створення науково-допоміжних
покажчиків, серед яких – Одвічні джерела. Острогу-900: Бібліогр.
покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка; Уклад. П.І. Демчук,
М.П. Манько, Н.П. Тимощук; Рецензент В.П.Ярощук; Наук. конс.
М.П. Ковальський, І.В. Мілясевич. – Рівне, 2000.
У посібник включено книги, брошури, статті із видань, що
продовжуються, збірників, журналів, газет, присвячених місту в
цілому, а також праці більш широкого змісту, які містять
інформацію про Острог і опубліковані українською, російською,
польською, англійською, німецькою мовами. Відображені
документи з фондів Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки, Острозького державного історико-культурного
заповідника, бібліотеки університету „Острозька Академія”,
Рівненського
державного
обласного
архіву,
обласного
краєзнавчого музею, опубліковані в 19-20 ст.
З 2000 року РДОБ видає покажчики серій "Дослідники
Рівненського краю" та "Славетні земляки".
У серії „Дослідники Рівненського краю” вийшли такі видання:
”Історіограф Волинської землі: До 70-річчя від дня народження
Гурія Васильовича Бухала: Біобібліогр. покажч. Уклад. Н.М.Кожан;
Рец. Добко Т.В.; Наук. ред. В.П.Ярощук; Ред. Л.Г.Сахнюк– Рівне,
2002.
Вибір на все життя: До 65-річчя Івана Григоровича Пащука:
Біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад. Л.М.Каленюк;
Рец. П.О.Лобас; Наук. ред. В.П.Ярощук; Ред. Л.Г.Сахнюк – Рівне,
2004.
Криниці щедрої душі: До 70-річчя з дня народження Григорія
Семеновича Дем'янчука: Біобібліогр. покажч. / Укладачі:
Н.М.Кожан, Н.О.Нікітіна; Ред.: Л.Г.Сахнюк. – Рівне, 2006.
Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана
Йосиповича Столярчука: Біобібліогр. покажч. / Уклад.: Н.М.
Кожан, Н.О. Нікітіна; Наук. ред.: В.П.Ярощук; Ред.: З.М. Тирак,
Н.М. Кожан. – Рівне, 2007.
6

У серії "Славетні земляки":
Володимир Галактіонович Короленко і Рівненщина: До 150річчя від дня народження: Бібліогр. покажч./ Уклад.: Н.М.Кожан;
Т.О.Пономарьова; Наук. ред. В.П.Ярощук; Ред. З.М.Тирак. – Рівне,
2003.
Улас Самчук: “Волинь” моє вірую й ісповідую”:
Біобібліограф. покажч. / Уклад. П.І.Демчук; Наук. ред.
І.В.Мілясевич; Рец. А.А.Жив'юк; Ред. Л.Г.Сахнюк; Відп. за вип.
В.П.Ярощук. – Рівне, 2005.
Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени Теліги:
Біобібліограф. покаж. / Укладач: Л.А. Костильова; Редактори: Р.М.
Щербан, Л.Г.Сахнюк. – Рівне, 2006.
З 2003 року видається щорічний анотований каталог видань,
який містить інформацію про надходження книг місцевих
видавництв та краєзнавчої літератури у фонд бібліотеки за рік:
Книга Рівненщини ...: Анот. кат. видань (з фондів Рівнен. держ.
обл. б-ки) / Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне ...
2003. – Вип. 1. - Уклад. З.М.Тирак; Ред. Л.Г.Сахнюк.
2004. – Вип. 2. - Уклад. та ред. Л.Г.Сахнюк.
2005. – Вип. 3. - Уклад. та ред. Л.Г.Сахнюк.
2006. – Вип. 4. - Уклад. та ред. Л.Г.Сахнюк.
Із запровадженням комп'ютерних технологій у бібліотечні
процеси та можливістю електронного фіксування інформації
бібліотека розпочала видавати електронні версії анотованих
бібліографічних покажчиків – „Ринкова економіка”, „Фінанси:
Теорія, практика”, „Соціальна робота в Україні”. На CD також було
випущено „Новини краєзнавчої літератури” (1998-2004 рр.),
„Література до знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на 2005 рік”.
Підготовлений покажчик „Література до знаменних і пам'ятних дат
Рівненщини на 2008 рік”, в якому до кожної дати додані фото-,
аудіо- та відеоматеріали.
Над бібліографічними виданнями Рівненської державної
обласної бібліотеки працювала з 50-х років 20 століття і працює нині
ціла плеяда бібліотекарів-бібліографів, серед яких варто відмітити
Гайдука В.П., Краєвську К.В., Слесаренко Л.С., Конет В.М., Демчук
П.І., Тимощук Н.П., Костильову Л.А., Кожан Н.М., Каленюк Л.М.,
Степанюк Л.А., Нікітіну Н.О., Литвиненко Н.М. та ін.
Укладачі даного посібника ставили собі за мету підсумовувати
набутки бібліографічної діяльності, розкрити внесок обласної
бібліотеки у галузь української бібліографії.
Ярощук В.П.,
директор РДОБ, канд. істор. наук
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ВІД УКЛАДАЧА
Бібліографічний покажчик „Метабібліографія” включає
бібліографічні видання, підготовлені Рівненською обласною
бібліотекою з 1954 по 2007 рік.
Базою для складання покажчика є фонди Рівненської
державної обласної книгозбірні.
У посібнику відображаються окремо видані бібліографічні
покажчики, бібліографічні видання, що продовжуються,
рекомендаційні списки, листівки-закладки, пам'ятки тощо.
Включено також неопубліковані бібліографічні видання.
Більшість документів переглянуто de vizo та проанотовано.
Відомості, отримані із звітів роботи обласної бібліотеки,
позначені астериксом.
Документи розміщені в хронологічному порядку і
згруповані за роками видання. В межах кожного розділу матеріал
розміщений в алфавіті назв.
Покажчик містить допоміжний апарат: іменний покажчик та
покажчик назв видань. До іменного покажчика включено
прізвища укладачів, редакторів, всі імена, які зустрічаються в
описах.
Представлений покажчик сприятиме більш широкому
висвітленню бібліографічної діяльності Рівненської державної
обласної державної бібліотеки.
Розрахований на спеціалістів бібліотечної справи та на всіх,
хто цікавиться цим питанням.
Костильова Л.А.,
завідуюча відділом «Регіональний
інформаційний центр» РДОБ
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Бібліографічні видання
1954
1. Релігія – ворог науки і прогресу: Короткий анот.
покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Н.Я. Сердюк. –
Ровно, 1954. – 28 с.
Анотований покажчик складається з 6 розділів. Книги (59
назв) розташовані від загального до часткового і охоплюють період з
1949 по 1954 рік. Останній *розділ включає статті з журналів і газет
(33 назви), що розміщені в алфавітному порядку.
2. Чи був початок і чи буде кінець світу?: [листівказакладка] / Ровен. обл. б-ка. – Ровно, 1954. – 1 арк.
Закладка вміщує 7 джерел відповідної тематики. Це - книги і
статті з журналу „Большевик” за 1950-1953 роки. Прізвище автора –
укладача відсутнє, є лише підпис «Бібліограф бібліотеки».
1962
3*. Більше добрив – кращий урожай: Реком. список л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1962.
4*. Догляд та дотримання сільськогосподарських тварин:
Реком. список л-ри / Ровен. обл. держ. б-ка. – Ровно, 1962.
5. За високі врожаї кукурудзи: Корот. список реком. л-ри /
Ровен. обл. держ. б-ка; Склав В.П.Гайдук. – Ровно, 1962. – 16 с.
До рекомендаційного списку включено книги, брошури,
газетно-журнальні статті за 1959-62 роки (кількість назв – 36).
Посібник призначений на допомогу працівникам сільського
господарства у вирощуванні високих і сталих урожаїв кукурудзи.
Матеріал розміщено в логічній послідовності.
6*. За високі врожаї цукрових буряків: Реком. список л-ри /
Ровен. обл. держ. б-ка. – Ровно, 1962.
7*. Збільшення площі під зернобобовими: Реком. список лри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1962.
8*. Природа та природні багатства Ровенщини: Реком.
список л-ри / Ровен. обл. держ. б-ка. – Ровно, 1962.
9. Ровенщина в художній літературі: Покажч. л-ри / Ровен.
обл. б-ка; Склала П.А.Терещенко. - Ровно, 1962. – 6 с. - (Вивчай
свій край).
Рекомендаційний покажчик відображає 29 назв книг з 1946 по
1962 рр. видання і статтю з журналу „Жовтень” за 1959 рік.
Документи, включені в список, розміщені в алфавіті прізвищ
авторів. Покажчик призначений для широкого кола читачів і
покликаний сприяти формуванню у читачів почуття патріотизму,
любові до своєї Вітчизни.
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1964
10. Атеїзм в художній літературі: Список реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1964. – 1 арк., склад. у 4 с. – (На
допомогу атеїстам).
Список включає твори класиків світової літератури: Я. Гашека,
О. Кобилянської, Г. Мопассана, М. Горького, С. Руданського, Л.
Толстого, І. Франко, Т. Шевченка, де звучать антирелігійні мотиви.
29 джерел розташовані в алфавіті прізвищ авторів, література
за 1950-1963 роки.
11. Марксизм – ленінізм про виникнення і розвиток релігії:
Список реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1964. – 1
арк., Склад. у 3 с. – (На допомогу атеїстам).
Рекомендаційний список включає 18 назв книг, зокрема твори
К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, розташовані в алфавітному
порядку (1960-1963 роки).
12. Наука викриває релігію: Список реком. л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка. – Ровно, 1964. – 1 арк., Склад. у 4 с. – (На
допомогу атеїстам)
У рекомендаційному списку представлено 38 назв книг та
статей з журналів „Войовничий атеїст”,” Блокнот агітатора”,
„Коммунист”, „Наука и релігія”. Бібліографічні описи розміщені в
алфавіті і охоплюють перехід з 1959 по 1963 роки.
13*. Нові обряди і традиції: Список реком. л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка. – Ровно, 1964. – 1 арк., склад. у 3 с. – (На
допомогу атеїстам).
14. Православ’я та його класова суть: Список реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1964. – 1 арк., склад. у 3 с. – (На
допомогу атеїстам).
У рекомендаційний список включено документи (19 назв книг
і газетних статей) за 1953-1965 роки, які подаються в алфавіті
авторів. Статті взято з газет „Известия”, „Червоний порапор”.
15. Ставлення Комуністичної партії і Радянської держави
до релігії: Список реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка – Ровно,
1964. – 1 арк., склад. у 3 с. – (На допомогу атеїстам).
Рекомендаційний список містить документи за 1962-1963 роки.
11 назв представлених книг розміщено в логічній послідовності.
16. Форми і методи атеїстичної роботи: Список реком. л-ри
/ Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1964. – 1 арк., склад. у 4 с. – (На
допомогу атеїстам).
У рекомендаційному списку представлено бібліографічні
описи книг і статей (34 назви) з 1960 по 1964 рр. Включені статті з
газет „Червоний прапор”, „Правда”, журналів „Войовничий атеїст”,
„Коммунист”, „Наука и релігія”, „Блокнот агитатора”. Розташовано
документи в алфавітному порядку.

10

17. Чому вони порвали з релігією: Реком. список л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка. – Ровно, 1964. – 1 арк., склад. у 3 с. – (На допомогу
атеїстам).
Представлені у рекомендаційному списку книги та газетножурнальні статті, надруковані в обласній газеті „Червоний прапор” (18
назв), включають розповіді колишніх віруючих. Хронологічні рамки - з
1960 по 1963 р.. Документи розташовано в алфавітному порядку.
18*. Що таке релігійне сектантство?: Список реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1964. – 1 арк., склад у 3 с. – (На
допомогу атеїстам).
1965
19. В світі прекрасного: Короткі списки реком. л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка; Склали Н. Тертишна, В. Гайдук. – Ровно, 1965. – 1
арк., склад. у 4 с.
Рекомендаційний список літератури за 1964 рік включає книги,
видання, що продовжуються, - всього 21 назва, які висвітлюють
проблеми естетики, мистецтва, прекрасного в людині. Матеріал
розміщений в логічній послідовності: від загального до часткового.
20. З історії міста Ровно: Короткі списки реком. л-ри / Ровен.
обл. упр. культури, Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Н. Тертишна. –
Ровно, 1965. – 1 арк., склад. у 3 с. – (Вивчай свій край).
Рекомендаційний список відображає неперіодичні видання, статті з
газет „Червоний прапор” за 1957-1965 рр. Матеріал розміщено в
хронології історичних подій. На початку списку подаються посилання до
праць В.І. Леніна, далі йдуть партійні документи, історичні та статистичні
матеріали, авторські твори, що стосуються історії міста Рівне.
21*. За дальший розвиток сільського господарства: Реком.
список л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1965.
22. За людину комуністичного завтра: короткі списки реком. лри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В. Гайдук, С. Раджабова. – Ровно,
1965. – 20 с. – (На допомогу атеїстам).
Рекомендаційні списки популяризують літературу з питань атеїзму
та атеїстичної роботи.
Література згрупована за 10 розділами, зокрема: „Походження і
класова суть релігії”, „Сектантство і його реакційна суть”, „Атеїзм в
художній літературі”, „Індивідуальна робота з віруючими”, „Новому
життю – нові обряди”, „Чому вони порвали з релігією”, „Наука викриває
релігію” та ін.
У середині списків матеріал розміщено в логічній послідовності,
всього 326 назв за 1956-1965 рр.
23. Літературна Ровенщина (Радянський період) / Ровен. обл.
упр. культури, Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Н. Тертишна. – Ровно,
1965. - 1 арк., скл. у 2 с. – (Молоді про свій край)
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Короткий рекомендаційний список літератури знайомить з
творами наших земляків - рівнян. Представлено 21 назву художніх
творів. Бібліографічні описи розташовані в алфавіті прізвищ авторів.
Хронологічні рамки документів – з 1953 по 1965 роки.
24. Моральний кодекс – закон нашого життя: Короткі списки
реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В. Гайдук. – Ровно, 1965.
– 1 арк. , скл. у 3 с.
Рекомендацій список популяризує літературу про комуністичну
мораль.
Матеріал в списку розміщено в логічній послідовності.
Закінчується список художніми творами, розташованими в алфавітному
порядку.
Документи – книги, газетно-журнальні статті (69 назв) –
охоплюють період з 1958 по 1965 роки. Вміщено статті з журналів
„Коммунист”, „Комуніст України”, „Новый мир”, газет - „Правда”,
„Червоний прапор”, „Радянська Україна”.
Список розрахований на широке коло читачів
25*. На допомогу молодому механізатору: Список реком. л-ри /
Ровен. обл. держ. б-ка. – Ровно, 1965.
26*. На допомогу учаснику художньої самодіяльності: Список
реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1965.
27. Природа та природні багатства Ровенщини: короткі
списки реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Н. Тертишна. –
Ровно, 1965. – 1 арк., склад. у 2 с. – (Вивчай свій край).
Рекомендаційний список включає 24 назви документів – книг та
газетно-журнальних статей, які розміщені в логічній послідовності.
Хронологічні рамки: 1951-1964 рр. Статті з газет „Колгоспне село”,
„Червоний прапор”, „Будівник комунізму”.
28. Як розуміти музику: короткі списки реком. л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка; Склали В. Гайдук, Н. Тертишна. – Ровно, 1965. – 1
арк., склад. у 2 с.
Рекомендаційний список розрахований на молодь, яка не має
музичної освіти, але бажає відчувати та розуміти музику. Література (19
назв) в списку розміщена в логічній послідовності, від загального до
часткового за 1959-1964 рр.
1966
29*. Вічно живий: Анот. покажчик л-ри / Ровен. держ. обл. бка; Ред. Бабюк В.П. – Ровно, 1966.
30*. За владу Рад: Реком. список л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. –
Ровно, 1966.
31*. Їх імена житимуть вічно: Реком. список л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка. – Ровно, 1966. – Ротат.
32*. Меліорація – шлях до одержання високих і сталих
врожаїв: Реком. список л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1966. –
Ротат.
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33*. Молоді будівники – комунізму: Реком. списки л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1966. – Ротат.
34*. Партії вірні сини: Реком. список л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка. – Ровно, 1966. – Ротат.
35*. Релігія без приклас: Реком. список л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка. – Ровно, 1966. – Ротат.
36*. Ровенчани в роки Великої вітчизняної війни: Реком.
список л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1966. – Ротат.
37*. Роки безсмертної слави: Реком. список л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка. – Ровно, 1966. – Ротат.
1967
38*. За високий врожай цукрових буряків: Анот. список
реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1967.
1968
39*. За високий врожай
Короткий реком. список л-ри
1968.
40*. Захист населення
Короткий реком. список л-ри
1968.

вирощування пшениці та жита:
/ Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно,
від зброї масового ураження:
/ Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно,
1969

41*. За високий врожай льону: Реком. список л-ри / Ровен.
обл. держ. б-ка. – Ровно, 1969.
42*. На допомогу механізатору: Реком. список л-ри / Ровен.
держ. б-ка. – Ровно, 1969.
Піднесення
економіки
сільськогосподарського
43*.
виробництва – всенародна справа: Реком. список л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка. – Ровно, 1969.
44*. Техніку безпеки повинен знати кожен: Реком. список
л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1969.
1970
45*. Ленінське вчення про релігію і церкву: Реком. список
л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1970.
46. Література про Ровенську область за ... рік: Бібліогр.
покажч. / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1970 – 1982
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1970-1974. – Склали Т. Алексєєва, П. Кучер.
1975-1976. – Склали Т. Алексєєва, Р. Гомзар.
1977-1979 – Склала Р. Стучинська
1980 – Склала П. Кучер
1981-1982 – Склала Р. Стучинська
1998-1999 – Склала В. Гупалюк
У рекомендаційному покажчику відображаються матеріали, що
стосуються Рівненської області: її історії, економіки, громадськополітичного, культурно-мистецького життя тощо. Включено
інформацію про книги та найважливіші журнальні і газетні статті, які
розміщені за галузями знань, у межах розділів – за алфавітом.
Допоміжний апарат складається з іменного покажчика, покажчика
заголовків творів, географічного покажчика та списку використаних
періодичних видань.
Покажчик розрахований на вчених, краєзнавців, спеціалістів
народного господарства, культосвітніх та бібліотечних працівників,
викладачів та шкіл, всіх, хто цікавиться Рівненщиною.
47*. Любіть музику: Реком. список л-ри / Ровен. держ. обл. бка. – Ровно, 1970.
48*. Наукова організація праці – вимога життя: Реком.
список л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1970.
49*. Осушеним землям – високу агротехніку: Реком. список
л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1970.
50*. Тваринництву – міцну кормову базу? Реком. список лри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, [1970]
1971
51. Релігія без прикрас: (Короткий анот. список л-ри) /
Ровен. держ. обл. б-ка; Підгот. Н. Журавльова. – Ровно, 1971. – 13
с. – Ротат.
Анотований рекомендаційний список включає документи
антирелігійної тематики - 39 назв за 1965-1971 роки. Матеріал
згруповано за трьома розділами: „Ставлення Комуністичної партії і
Радянської держави до релігії”, „Істина чи заблудження”, „Релігія на
службі імперіалізму”. В середині розділів – в логічній послідовності.
52. Ровенчани в роки Великої Вітчизняної війни: Короткий
покажч. л-ри / Ровен. обл. орг. охорони пам’ятників історії та
культури, Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В. Гайдук. – Ровно, 1971.
– 27 с.
Рекомендаційний покажчик включає 109 назв книг та статей з
періодичних видань за 1945 – 1971 роки, в яких висвітлено героїзм
ровенчан в роки Великої Вітчизняної війни.
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Видання складається з трьох розділів, зокрема: Боротьба
ровенчан проти німецько-фашистських загарбників на території
області, Участь ровенчан в боротьбі проти німецько-фашистських
загарбників за межами області. Перший розділ включає документи
про Комуністичну партію як організатора перемоги радянського
народу у Великій Вітчизняній війні.
В середині розділів матеріал розміщено в алфавітному порядку
прізвищ авторів і заголовків творів. Допоміжний апарат включає
покажчики: іменний, назв творів і географічний.
53. Соціалістична Ровенщина: Короткий покажч. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В. Гайдук. – Л.: Каменяр, 1971. – 70
с.
Бібліографічний покажчик відображає книги, статті з журналів,
газет, збірників за 1949-1968 рр. (682 назви). В посібнику відсутні
матеріали з районних газет.
Матеріал згрупований за 15 розділами, зокрема: „В.І. Ленін про
Ровенщину”; „Партійні і урядові документи про область”;
„Ровенщина напередодні Великої Жовтневої революції”; „Боротьба за
владу рад на Ровенщині”, „Ровенщина в братній сім’ї народів СРСР”;
„Ровенщина в роки Великої Вітчизняної війни”; „Промисловість”;
„Сільське господарство”; „Ровенщина в художній літературі” та ін.
В середині розділів документи розташовано за алфавітом
авторів і назв творів, персоналії – за алфавітом прізвищ діячів.
Покажчик включає довідковий апарат: алфавітний покажчик
авторів, назв творів та імен, географічний. Розрахований на всіх, хто
цікавиться історією краю.
1972
54. Реакційна суть ідеології баптизму: (Анот. список реком.
л-ри) / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала В. Княгницька. – Ровно,
1972. – 7 с. – Ротат.
До бібліографічного списку включені 19 джерел: книги, статті з
газет та журналів „Людина і світ”, „Наука и релігія”, газети
„Червоний прапор” за 1965-1971 роки. Література розміщена у
логічній послідовності: від загального до часткового; описи
супроводжуються анотаціями.
1973
55. Георгій Сербін – лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Макнися / Ровен. держ. обл. б-ка. - Ровно, 1973. – 1
арк., склад. у 4 с.
Пам’ятка містить коротку біографічну довідку про Г. Сербіна,
окремі твори автора та їх публікації в різних збірниках, а також
рецензії на них – 31 назва.
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Закінчується пам’ятка переліком пісень, написаних на слова Г.
Сербіна. Автор пам’ятки невідомий.
56. Герої Соціалістичної Праці – наші земляки: Короткий
анот. список реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В.
Гайдук. – Ровно, 1973. – 16 с.
Анотований бібліографічний список включає 70 анотованих
джерел: книги та газетно-журнальні статті за 1951-1972 роки.
Періодичні видання представлені газетами: „Радянська Україна”,
„Сільські вісті”, „Червоний прапор”, „Зміна”.
В основу розташування матеріалу покладено хронологічний
порядок, в межах хронології – алфавіт прізвищ осіб, удостоєних
звання Героя Соціалістичної Праці. Список включає іменний
покажчик і список назв колгоспів.
57. Місцеві ради – органи народовладдя: Короткий покаж.
реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Н. Нікітіна. –
Ровно, 1973. – 12 с.
Рекомендаційний покажчик включає 51 анотоване джерело –
книги та газетно-журнальні статті, які згруповані за розділами:
Партійні і урядові документи про діяльність місцевих Рад; Завдання
і діяльність місцевих Рад в період комуністичного будівництва;
Постійні комісії місцевих Рад депутатів трудящих; Демократичні
основи радянської виборчої системи.
Матеріал розміщено в логічній послідовності і охоплює
період з 1963 по 1972 роки.
58. Новини краєзнавчої літератури: Покажч. л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка. – Ровно, 1973. – Виходить щоквартально.
1973-1976. - Склала П. Кучер
1976. - Склала Т. Алексєєва
1977. - Склали Т. Алексєєва, Р. Гомзар
1978 – 1979.- Склала Т. Алексєєва
1980 – 1982.- Склала Р. Стучинська
1983. - Склали П. Кучер, Н. Тимощук
1984 – 1986.- Склали П. Кучер, Н. Тимощук
1987 -1996. - Склала П. Демчук, Н. Тимощук
1997. - Склала Л. Каленюк,
2000 – 2001.- Склала Н. Кожан
2002. - Склали Н. Кожан, Л. Каленюк, Л. Степанюк
2003 – 2004.- Склала Л. Каленюк
2005. - Склали Л. Каленюк, Н. Кожан, Л. Степанюк
2006. - Склали Л. Каленюк, Н. Кожан, П. Демчук, Л.
Степанюк
2007.
- Склали Л. Каленюк, П. Демчук, Л. Степанюк
До поточного бібліографічного покажчика включено статті з
газет та журналів і книг з питань краєзнавства, що надходять в
бібліотеку протягом певного кварталу.
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Матеріал згрупований за розділами, що розкривають основні
питання краєзнавства, в межах розділів література розміщена за
алфавітом. Довідковий апарат складається з покажчиків: іменного,
географічного та заголовків. Подається список періодичних видань,
використаних під час складання покажчика.
Покажчик розрахований на вчених і спеціалістів народного
господарства, лекторів, викладачів, культурно-освітніх працівників.
59. Новини сільськогосподарської літератури: Поточ.
покажч. / Ровен. обл. держ. наук. б-ка. – Ровно, 1973-1987. Виходить щомісячно.
1973. - Склала Р. Казакова
1974. - Склала Р. Мельник
1976. - Склала П. Кучер
1977 – 1978. - Склала Н. Лізанець
1979. - Склала Т. Борисюк
1981 – 1987. - Склала Л. Слесаренко
В поточний бібліографічний покажчик включено книги,
видання органів інформації, статті з періодичних видань, що
надійшли до бібліотеки, а також книги та збірники
сільськогосподарської тематики, які одержали бібліотеки НУВГП,
Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції,
Сарненської дослідної станції по осушенню боліт.
Матеріал у кожному випуску систематизований за змістом, в
середині розділів - за алфавітом авторів і назв книг.
В кінці опису подано шифр і сигли бібліотек, в яких
знаходяться документи. Допоміжний апарат включає іменний
покажчик та покажчик заголовків творів.
1974
60. В людині все повинно бути прекрасним: Анот. список
реком. л-ри / Ровен. обл. наук. б-ка; Склала К. Краєвська. –
Ровно, 1974. – 6 с.
Анотований рекомендаційний список вміщує 44 назви
документів за 1968-1974 роки. Включено статті з газет „Советская
культура”, „Комсомольская правда”, „Червоний прапор”, „Радянська
Україна”. Матеріал розміщений в логічній послідовності. Список
розрахований на широке коло читачів
61. Верховна Рада СРСР – найвищий орган народної влади:
Корот. покажч. реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В.
Гайдук. – Ровно, 1974. – 10 с.
Рекомендаційний покажчик популяризує правову літературу і
відображає книги та статті з газет „Известия”, „Правда Украины”,
„Червоний прапор” за 1969-1974 роки, які розміщені в межах розділів:
1. Партія – керівна і спрямовуюча сила Радянської держави і
комуністичного будівництва.
2. Вибори до Верховної Ради СРСР - всенародна справа.
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3. Радянська влада – вища форма демократії.
У середині розділів документи (72 назви) розташовано в
логічній послідовності.
62. Герой Радянського Союзу М.І. Кузнєцов: [Реком.
список л-ри] / Ровен. держ. обл. б-ка: Склала Т. Алексеєва. –
Ровно, 1974. – 1 арк., склад., у 5 с. – (До 30-річчя визволення
України від німецько-фашистських загарбників).
В рекомендаційному списку подано коротку біографію
легендарного розвідника Миколи Кузнєцова, книги та статті з
журналів і газет про його подвиги. Документи розміщені в
алфавітному порядку авторів і назв. Всього 37 назв за 1965-1974
роки.
63. Календар знаменних і пам’ятних дат Ровенщини на ...
рік / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1974. –
1977.
- Склали Т. Алексєєва, Р. Гомзар, В. Сидоренко
1978-1979.- Склали Т. Алексєєва, Г. Бухало, Г. Бойчук
1980. - Склали Р. Стучинська, Г.Бухало, І. Поліщук
1981 – 1982. - Склали Р. Стучинська, Л. Бучинська, Г. Бухало
1983. - Склали Р. Стучинська, Г. Бухало
1984.
- Склали П. Кучер, Г. Бухало
1985.
- Склали П. Кучер, Л. Каленюк, Г. Бухало
1986.
- Склали Л. Каленюк, Н. Кожан, Г. Бухало
1987.
- Склали Л. Каленюк, Н. Тимощук, Г. Бухало
1988 – 1989. - Склали Н. Тимощук, Г. Бухало
1990.
- Склали П. Демчук, Л. Каленюк, Г. Бухало
1991.
- Склали Л. Каленюк, Г. Бухало
1992-1993. - Склали П. Демчук, Г. Бухало
1994-1995. - Склали Н. Тимощук, Г. Бухало
1996 – 1997. - Склали Н. Тимощук, Г. Бухало, І. Пащук
1998.
- Склала Н. Тимощук
2000.
- Склали Л. Каленюк, Н. Кожан
2001.
- Склали П. Каленюк, Н. Кожан, Н. Тимощук
2002. - Упорядники Н. Кожан
2005-2006. - Упорядник Н.Нікітіна
2007.
- Підгот. Н. Нікітіна, Н. Кожан
„Календар знаменних і пам’ятних дат Ровенщини” видається
на допомогу бібліотечним працівникам області у пропаганді
літератури.
Документи розташовані в хронологічному порядку, до кожної
дати подається коротка довідка і рекомендована література.
Календар на 2004 рік був додатково випущений на CD-ромі.
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64. Лауреати Ленінських та Державних премій в галузі
літератури: Матеріали до картотеки / Ровен. держ. обл. б-ка;
Склала В. Княгницька. – Ровно, 1974. – 32 с.
Рекомендаційний покажчик підготовлено на допомогу
бібліотечним працівникам у створенні відповідної картотеки.
Покажчик складається з трьох розділів:
1. Лауреати Ленінських премій в галузі літератури;
2. Лауреати Державних премій СРСР в галузі літератури.
3. Лауреати Державних премій ім. Т.Г. Шевченка в галузі
літератури.
В середині кожного розділу матеріал розміщено в прямій
хронології, а в межах кожного року таким чином: постанови про
присудження премій, твори лауреатів в тому порядку, як вони
названі в постанові, далі матеріали про письменника. Серед них
спочатку книги, потім статті. Всього 297 назв за 1957-1974 рр.
65. Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини
на ... рік: Реком. покажч. л-ри / Рівнен. держ. обл. універс. наук.
б-ка; Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 1974. – Виходить
щорічно.
1974-1977. - Склали П.І. Демчук, Г.В. Бухало; Ред. В. Гайдук.
1977. - Склали Т. Алексєєва, Р. Гомзар, В. Сидоренко.
1978. - Склали Т. Алексєєва, Г. Бухало, Г. Бойчук, Л.
Кухарчук.
1979. - Склали Т. Алексєєва, Г. Бухало, Г. Войчук.
1980. - Склали Р. Стучинська, Г.Бухало, І. Пащук.
1981. - Склали Р. Стучинська, Г. Бухало, Л. Бучинська.
1982. - Склали Р. Стучинська, Г. Бухало, Л. Буза.
1983. - Склали Р. Стучинська, Л. Буза.
1984. - Склали П. Кучер, Г. Бухало.
1985-1986. - Склали П.Кучер, Л. Каленюк, Г. Бухало.
1987. - Склали Л. Каленюк, Н. Тимощук, Г. Бухало.
1988-1989. - Склали Н. Тимощук, Г. Бухало.
1991. - Склали Л. Каленюк, Г. Бухало.
1992-1993. - Склали П. Демчук, Г. Бухало.
1994. - Склали Н. Тимощук, Г. Бухало, І. Пащук.
1995. - Склали Н. Тимощук, Г. Бухало.
1996-1997. - Склали Н. Тимощук, Г. Бухало, І. Пащук.
1998. - Склала Н. Тимощук.
1999-2000. - Склали Н. Кожан, Л. Каленюк.
2001. - Склали Н. Кожан, Л. Каленюк, Н. Тимощук.
2002-2004. - Склала Н. Кожан.
2005-2006. - Склала Н. Нікітіна.
2007. - Склали Н.Нікітіна, Н. Кожан.
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Бібліографічний покажчик видається на допомогу краєзнавцям,
історикам, викладачам, студентам, всім, хто цікавиться краєзнавством, а
також для відзначення пам’ятних дат області та ювілеїв видатних
земляків.
Матеріал у покажчику розміщений в хронологічному порядку дат.
До окремих дат подається коротка фактографічна довідка і
рекомендована література, розташована в оберненій хронології.
Посібник доповнює місцевими датами та краєзнавчою літературою
„Календар знаменних і пам’ятних дат”, який випускає Національна
Парламентська бібліотека.
66. Народжений бурею (До 70-річчя від дня народження
Миколи Олексійовича Островського): Пам’ятка читачеві / Ровен.
держ. обл.б-ка; Склав В. Гайдук. – Ровно, 1974. – 1 арк., Склад. у 7 с.
У пам’ятці подано біографічну довідку про М.В. Островського, а
також перелік його творів, літературу про життєвий і творчий шлях
письменника, всього 70 назв за 1949-1974 роки.
Матеріал розміщений за розділами: „Твори М.О. Островського”,
„Видання творів М.О.Островського українською мовою”, „Література
про життєвий і творчий шлях М.О. Островського”, „Образ М.О.
Островського в поезії”.
В середині розділів матеріал розміщено в логічній послідовності.
67. Нові надходження книг з питань педагогіки і народної
освіти: Поточний покажчик л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Н.
Нікітіна; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1974. – 1983 . – Виходить
щоквартально.
Поточний покажчик літератури інформує про нові книги з питань
педагогіки і народної освіти, що надійшли до Ровенської державної
обласної бібліотеки і бібліотеки Рівненського державного педагогічного
інституту.
Література згрупована в 7 розділах, в середині розділів – у
систематичному порядку. Допоміжний апарат посібника складається з
іменного покажчика і покажчика заголовків творів.
Покажчик розрахований на вчителів, вихователів, працівників
освіти.
68. Петро Красюк – лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Максися / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала П. Демчук .
– Ровно, 1974. – 1 арк., склад. у 3 с.
В пам’ятку включено біографічний нарис письменника, його
твори та документи про життя і творчість.
Література розташована за розділами „Твори Петра Красюка” та
„Література про життя і творчість Петра Красюка”. В середині розділів
матеріал згруповано від загального до часткового, всього 36 назв за
1957-1974 роки. Більшість джерел – це статті з газет „Друг читача”,
„Червоний прапор”, „Зміна”. „Літературна Україна”.
69. Природа - наше багатство: Короткий список реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склали К. Краєвська, В. Гайдук. – Ровно,
1974. – 6 с.
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До списку включено 26 джерел за 1971-1974 роки – книги та
журнальні статті. Література розміщена в логічній послідовності. На
початку списку вміщено праці В. Леніна, документи КПРС про
охорону природи.
70. Сільське господарство – на промислову основу: Анот.
покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Р.О. Казакова. –
Ровно, 1974. – 17 с.
До покажчика включено 88 назв книг та статей з періодичних
видань за 1971-1973 роки, всі джерела анотовані.
Покажчик складається з шести розділів, в середині розділів
матеріал розміщений в логічній послідовності. При відборі літератури
особлива увага звертались на книги з тих галузей сільського
господарства, які розвиваються на Ровенщині.
1975
71. Вихователь сильних духом - Герой Радянського Союзу –
Д.М. Медведєв: Список реком. л-ри /Ровен. обл. орг. укр. т-ва
охорони пам’ятників історії та культури; Ровен. держ. обл. б-ка;
Склала Т. Алексєєва. – Ровно, 1975. – 1 арк., скл. у 3 с.
Список включає твори командира партизанського загону
особливого призначення на Рівненщині Д. Медведєва (9 назв за 1952 –
1968 рр.) та літературу про нього (27 назв за 1951-1975 рр.)
Видання адресоване всім, хто цікавиться життєвим і творчим
шляхом Героя Радянського Союзу Д.М. Медведєва.
72. Герой Соціалістичної Праці О.М. Данилюк: Список
реком. л-ри / Ровен. обл. упр. культури Ровен. обл. наук. б-ка;
Склала Т. Алексєєва. – Ровно, 1975. – 1 арк., скл. у 2 с. – (Наші
славні земляки).
Список літератури присвячений нашому земляку – бригадиру
тракторної бригади колгоспу ім. Жданова Гощанського району –
Данилюку О.М. Газетні публікації 1971-1975 рр., всього 5 назв.
73. Герой Соціалістичної Праці О.П. Кондратюк: Список
реком. л-ри / Ровен. обл. упр. к-ри, Ровен. обл. наук. б-ка; Склала
П. Кучер. – Ровно, 1975. – 1 арк., скл. у 2 с. – (Наші славні земляки).
Список літератури, присвячений доярці колгоспу „Україна”
Млинівського району – О.П. Кондратюк. До видання ввійшло 14
газетних статей за 1966-1975 рр.
74. Нові книги з питань культури і мистецтва: Поточ.
покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка. – Ровно, 1975-1983. –
Виходить щоквартально.
1975-1977. – Склала К. Краєвська.
1978-1983. – Склала Л. Ткачук.
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Поточний покажчик інформує про документи, що надійшли до
обласної бібліотеки протягом кварталу.
Видання складається з двох розділів: „Культура” і „Мистецтво”,
що в свою чергу діляться на ряд підрозділів.
Література розміщена за алфавітом авторів і назв творів.
До покажчика включено книги, статті з періодичних видань.
Довідковий апарат видання складається з іменного покажчика та
покажчика заголовків творів.
75. Новини технічної літератури: Поточ. покаж. л-ри / Ровен.
обл. наук. б-ка. – Ровно, 1975-1989. – Виходить щоквартально.
1975-1977. - Склала І. Білоусова; Ред. К. Краєвська.
1977-1978. - Склала Н. Литвиненко.
1978-1979. - Склала І. Білоусова.
1980. - Склала Н. Литвиненко.
1981-1982. - Склали Н. Литвиненко, Л. Яремчук.
1983. - Склала Л. Яремчук.
1984. - Склала Н. Литвиненко.
1985-1986. - Склала Л. Яремчук.
1987. - Склали Н. Литвиненко, Л. Іванцова.
1988. - Склала Н. Литвиненко.
1989. - Склала А. Гошовська.
Покажчик включає книги з енергетики, машинобудування,
хімічної, харчової і легкої промисловості, будівництва, зв’язку,
транспорту, економіки і організації промислового виробництва на
російській і українській мовах.
В межах розділів матеріал розташований за алфавітом авторів і
назв.
Допоміжний апарат включає алфавітний покажчик творів,
описаних за назвами.
76. НОП – веління часу: Анот. список л-ри / Ровен. обл. наук.
б-ка; Склала Н. Нікітіна; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1975. – 5 с.
Список включає літературу про наукову організацію праці: 35
назв книг та статей з періодичних видань. Джерела в списку анотовані,
розміщені в логічній послідовності.
77. Походження і розвиток життя на землі: Анот. список л-ри
/ Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К. Краєвська; Ред. В. Гайдук. –
Рівне, 1975. – 5 с.
Відображає неперіодичні видання (27 назв книг за 1968-1975
рр.), журнальні та газетні статті (4 назви за 1973-1974 рр.). Видання
анотоване, матеріал розміщений в логічній послідовності.
78. Природа і природні багатства Ровенщини: Покажч. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Т. Алексєєва. – Ровно, 1975. – 12 с.
В покажчику зібрано статті з журналів та газет за 1955-1975 рр, які
описують природні багатства Рівненщини, її флору та фауну. Більшість
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документів – це статті з обласний газет „Червоний прапор” та „Зміна”.
Всього 71 назва.
Зібраний в покажчику матеріал згруповано за такими розділами:
1. Природа – наше багатство. 2. Праці загального змісту. 3. Геологія,
фізична географія та геофізика області. 4. Річки, озера та підземні води
області. 5. Рослинний світ області. 6. Тваринний світ області. В
середині розділів матеріал розміщено від загального до часткового.
Допоміжний апарат складається з іменного покажчика,
покажчика заголовків творів, географічного покажчика.
Видання розраховане на науковців, спеціалістів народного
господарства, працівників освіти і культури, на всіх тих, хто цікавиться
природою нашого краю.
1976
79. Інформаційна робота бібліотеки: Список реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К. Краєвська; Ред. В. Гайдук. –
Ровно, 1976. – 6 с.
В посібник включено книги та газетно-журнальні статті (42
назви) за 1974-76 роки, які допоможуть бібліотечним працівникам в
налагодженні інформаційної роботи. Матеріал розміщений в логічній
послідовності.
80. Нова література з питань релігії і атеїзму: Поточ. список
л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К. Краєвська; Ред. В. Гайдук.
– Ровно, 1976. – 1990. - Виходить щоквартально.
Поточний посібник включає книги та статті з журналів, які
надійшли до обласної бібліотеки. Складається з трьох розділів: „Книги
та брошури”, „Журнальні статті”, „Релігія в зарубіжних країнах”.
81. Нові книги з питань партійного будівництва і
комуністичного виховання трудящих: Поточ. покажч. л-ри. /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К. Краєвська; Ред. В. Гайдук. –
Ровно, 1976-1981, 1983-1987. – Виходить щоквартально.
Видання інформує про книги, що надійшли до бібліотеки з
питань партійного будівництва і комуністичного виховання трудящих.
Матеріал розміщено в систематичному порядку.
82*. Нові книги з питань поліграфії: Поточ. список л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1976 – 1978. – Виходить
щоквартально.
83. Нові книги з питань радянського будівництва і права:
Поточ. бібліогр. список / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала К.
Краєвська; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1976-1981, 1983-1990. –
Виходить щоквартально.
В список включені неперіодичні видання, серед яких –
законодавчі, нормативні документи, наукова, довідкова, навчальна
література з питань юриспруденції.
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84. Нові книги з питань торгівлі і громадського харчування:
Поточ. список л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали В.
Гайдук, А. Степанюк. - Ровно, 1976-1979. – Виходить
щоквартально.
Даний список інформує працівників торгівлі і громадського
харчування про новинки літератури з питань організації торгівлі,
громадського харчування.
Зібрані документи розташовані в алфавіті прізвищ авторів та назв
книг. В кінці опису подано шифр книги.
85. Організація навчально-виховного процесу в умовах
кабінетної системи: Реком. список л-ри / Ровен. обл. б-ка; Склала
Н.О. Нікітіна. – Ровно, 1976. – 5 с.
Список включає 36 назв журнальних статей за 1973-76 роки,
розташованих в логічній послідовності. Посібник розрахований на
вчителів середніх шкіл та студентів педагогічних інститутів.
86. Проблеми соціального планування: Покажч. реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склала К. Краєвська; Ред. В. Гайдук. –
Ровно, 1976. – 10 с.
Покажчик складається з 5 розділів і включає 59 назв книг та
журнальних статей за 1972-1976 роки. В межах розділів література
розташована в логічній послідовності. Допоміжний апарат включає
іменний покажчик та покажчик заголовків творів.
87. Ровенщина від з’їзду до з’їзду: Список л-ри / Ровен. держ.
обл. б-ка; Склала П. Кучер. – Ровно, 1976. – 6 с.
Видання включає книги і газетні статті, що висвітлюють питання
розвитку народного господарства краю.
Вміщено 74 назви за 1972-76 роки, які розташовані в логічній
послідовності. Список розрахований на широкі кола читачів.
88. Розвиток населення СРСР: Реком. список л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка; Склала Н.О. Нікітіна. – Ровно, 1976. – 10 с.
В даному покажчику зібрані твори друку, які коментують
результати перепису 1970 року.
Покажчик складається з шести розділів: В.І. Ленін і КПРС про
розвиток населення СРСР; Чисельність, склад і рух населення СРСР;
Міграція населення; Співвідношення міського і сільського населення;
Підвищення матеріального добробуту і культурного рівня радянських
людей; Структура населення; Радянський народ – нова історична
спільність людей.
В середині розділів матеріал розміщений в логічній
послідовності. До покажчика включені книги, брошури, статті з
періодики з 1971 по 1976 р. - всього 58 назв.
89. Учитель – твоя професія: Покажч. л-ри / Ровен. держ. обл.
б-ка; Склала Л. Філашкіна; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1976. – 20 с.
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Видання охоплює літературу за 1972-75 роки, всього 319 назв
книг та газетно-журнальних статей.
Покажчик складається з семи розділів, в межах яких література
розміщена в алфавітному порядку. Допоміжний апарат включає
покажчики: іменний та заголовків творів. Посібник розрахований на
вчителів шкіл та студентів.
90. Що читати далі: Листівка-закладка до книги: Белов А.В.,
Шилкин А.Д. Западные религиозные центры на службе
антикоммунизма. – М., 1974. – 64 с. / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала
Н. Нікітіна. – Ровно, 1976. – 1 арк.
Подано 5 книг за 1973-1975 роки, в яких розкриваються принципи
політики Радянської держави у відношенні до релігії і церкви.
91. Що читати далі: Листівка-закладка до книги: Бродський
Р.М. Сіонізм і його класова суть. – К., 1973. – 90 с. / Ровен. держ. обл.
б-ка; Склала Н. Нікітіна. – Ровно, 1976. – 1 арк.
Рекомендовано 7 книг за 1974-1975 роки, що розкривають класову
суть, ідеологію, організацію та політичні цілі сіонізму..
92. Що читати далі: Листівка-закладка до книги: Клибанов
А.И. Из мира религиозного сектантства. Встречи. Беседы.
Наблюдения. – М., 1974. – 255 с. / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Н.
Нікітіна. – Ровно, 1976. – 1 арк.
В закладці наводиться 5 джерел за 1973-1974 роки, що докладно
розповідають про моральні принципи, культ, соціальну суть
сектантських віровчень.
93. Що читати далі: Листівка-закладка до книги: Чертков
А.Б. Культ и его роль в религии. – М., 1974. – 64 с. / Ровен. держ. обл.
б-ка; Склала Н. Нікітіна. – Ровно, 1976. – 1 арк.
Наведено 11 видань за 1974-1975 роки про релігійні культи. З
рекомендованих книг читач може дізнатись про історію виникнення та
формування релігійних обрядів і звичаїв з дохристиянського періоду і
до наших днів, про окремі релігійні свята та обряди.
94. Якість – справа кожного: Покажч. реком. л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка; Склала К. Краєвська, Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1976.
– 14 с.
Покажчик присвячений питанням підвищення якості продукції як
однієї з вимог розвитку економіки країни.
Видання складається з десяти розділів: Комуністична партія і
Радянський уряд про підвищення якості продукції; Якість – справа
кожного; Ефективність залежить від якості; Контроль і економічна
оцінка якості продукції; Вплив технічного прогресу на культуру
виробництва і якість продукції; Управління якістю продукції; Стандарти
і якість; Знак якості та ін. В межах розділів документи – 93 назви за
1973-1976 роки – розташовано в логічній послідовності. Допоміжний
апарат включає іменний покажчик і покажчик назв.
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1977
95. Акторська майстерність: Список реком. л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка; Склала К. Краєвська, Ред. В. Гайдук. – Ровно,
1977. – 10 с.
Видання відображає книги (38 назв за 1967-76 роки),
журнально-газетні статті (14 назв за 1973-1976 роки). Література
розміщена в логічній послідовності.
Список розрахований на аматорів сцени, учасників художньої
самодіяльності.
96. АСУ – на кожне підприємство; Реком. список л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В. Гайдук. – Ровно, 1977. – 7 с.
Рекомендований список призначений на допомогу у створенні
та впровадженні у виробництво автоматизованих систем управління.
Відображає книги та статті з журналів і газет – всього 55 назв за 19721976 роки. Матеріал розміщений у логічній послідовності.
97. Борці за владу Рад на Ровенщині: Список реком. л-ри /
Ровен. обл. держ. б-ка; Склала Т. Алексєєва. – Ровно, 1977. – 1
арк., склад. у 3 с.
Матеріал в списку розташований від загального до часткового,
всього 40 назв за 1957-1977 роки. Періодичні видання представлені
газетами „Червоний прапор” і „Зміна”.
98. За високу ефективність і якість виробництва льону:
Реком. покажч. л-ри / Ровен. держ. с.-г. дослідна станція, Ровен.
держ. обл. наук. б-ка; Склала Н. Ліванець. – Ровно, 1977. – 10 с.
Посібник включає документи за 1971-76 роки на допомогу
спеціалістам сільськогосподарського виробництва. 74 назви
згруповані у семи розділах: За дальший розвиток льонарства;
Економічні проблеми льонарства; Концентрація і спеціалізація
льоновиробництва. Селекція, сорти і насінництво; Агротехніка льону
– довгунця; Механізація виробничих процесів у льонарстві; Первинна
переробка льону, в середині розділів в алфавіті авторів і назв книг.
Допоміжний апарат включає іменний покажчик та покажчик
заголовків творів.
99. Закони моєї Батьківщини: Список реком. л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка; Склала Н. Нікітіна. – Ровно, 1977. – 10 с.
Список популяризує літературу на допомогу в проведенні
виховної роботи серед молоді (75 назв) за 1973-1977 роки.
Розташування матеріалу від загального до часткового.
100. Нові надходження книг в галузі суспільних наук:
Поточ. покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали К.
Краєвська, Р. Стучинська; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1977-1980. –
Виходить щоквартально.
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Покажчик відображає всю суспільно-політичну літературу з
філософських, юридичних, соціологічних, психологічних, історичних,
економічних наук, з питань міжнародних відносин, воєнної науки, яка
надійшла в Рівненську бібліотеку.
Матеріал згрупований у систематичному порядку, в межах розділів
– за алфавітом авторів та назв творів. Допоміжний апарат включає
іменний покажчик та покажчик заголовків творів, описаних під назвою.
101. Оцінка знань – важливий фактор навчально-виховного
процесу: Реком. покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка. – Ровно, 1977.
102. Прогресивна технологія вирощування картоплі: Реком.
покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала П.І. Кучер; Ред. І.О.
Кух. – Ровно, 1977. – 22 с.
В рекомендаційному покажчику відображені документи за 19701976 роки про передовий досвід в галузі картоплярства. Книги та
журнальні статті згруповані за десятьма розділами, зокрема: Біологічні
особливості картоплі; Сорти картоплі; Підготовка ґрунту для садіння;
Догляд за посівами; Збирання картоплі; Досвід передових колективів та
ін. (всього 203 назви)
В середині розділів матеріал розміщено в логічній послідовності.
Допоміжний апарат включає іменний покажчик та покажчик
заголовків творів.
103. Радянській людині – нові обряди: Список реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка, Ровен. обл. орг. т-ва „Знання”; Склала Н.О.
Нікітіна; Ред. В.П. Гайдук. – Ровно, 1977. – 6 с.
Рекомендаційний список включає документи, які розкривають
історію розвитку радянської системи радянських свят і обрядів, їх роль у
вихованні молодого покоління.
Всього включено 61 назву документів з 1957 по 1977 роки.
Бібліографічні описи розміщені в логічній послідовності.
104. Радянський спосіб життя: Список реком. л-ри / Ровен.
держ. обл. б-ка; Склала Н.О. Нікітіна; Ред. В.П. Гайдук. – Ровно,
1977. – 6 с.
Документи (45 назв) в списку висвітлюють особливості
соціалістичного способу життя і розміщені в логічній послідовності.
Включено книги та газетно-журнальні статті за період з 1972 по 1977
роки.
105. Ровенщина в десятій п’ятирічці: Список реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склав В.П. Гайдук. – Ровно, 1977. – 7 с.
Література (48 назв) охоплює період 1969-1976 років. Документи
у списку розміщені в логічній послідовності. Включено праці В.І.
Леніна, документи КПРС та статті, вміщені в обласній газеті
„Червоний прапор”.
106. У світі прекрасного: Список л-ри / Ровен. держ. обл. бка; Склала К. Краєвська; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1977. – 7 с.
Рекомендований список розрахований на широкі кола
читачів і популяризує документи естетичної тематики.
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До списку ввійшли книги, брошури, статті з періодичних видань,
опубліковані протягом 1972-1977 років, Розміщення в логічній
послідовності. Всього включено 51 назву документів.
107. Централізація – важливий напрямок удосконалення
бібліотечної справи: Покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала
К. Краєвська; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1977. – 35 с.
Посібник відображає документи за 1969-1976 роки, як
розкривають питання централізації мережі бібліотек. Всього
представлено 207 описів документів.
1978
108. Благо народу – вища мета партії: Список реком. л-ри /
Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Н.О. Нікітіна; Ред. В. Гайдук. –
Ровно, 1978. – 8 с.
Рекомендаційний список містить джерела, в яких розкривається
зміст діяльності керівництва, направленої на покращення економічних,
соціальних, культурних аспектів життя народу. Документи в списку за
1976-1978 роки (76 назв), розміщені в логічній послідовності.
109. Від кожного осушеного гектару – найбільшу віддачу:
Реком. покаж. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Н.О. Лізанець. –
Ровно, 1978. – 11 с.
Покажчик підготовлений на допомогу спеціалістам та керівникам
радгоспів і колгоспів у вивченні досягнень науки і передового досвіду
по освоєнню та ефективному використанню осушених земель.
В посібник включено поряд з книгами статті із журналів за 19731978 роки. Весь матеріал згрупований за розділами: Економіка
осушення; Осушення боліт та експлуатація осушувальних систем;
Освоєння осушених земель; Створення сінних лук та культурних
пасовищ на осушених торфових ґрунтах. В середині розділів література
розміщена в алфавіті авторів та назв.
Допоміжний апарат включає іменний покажчик та покажчик
заголовків творів.
110. Герой Соціалістичної Праці А.Т. Іващук: Список
рекоменд. л-ри / Ровен. обл. упр. культури, Ровен. держ. обл. наук. бка; Склала Т. Алексеева. – Ровно, 1978. – 1 арк. – (Наші земляки).
Список налічує 4 газетних статті про бригадира колгоспу
„Ленінський шлях” Червоноармійського (нині Радивилівського) району
– А.Т. Іващука за 1977-1978 рр.
111. Герой Соціалістичної Праці В.П. Лотоцький: Список
реком. л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала Т. Алексеева. –
Ровно, 1978. – 1 арк. – (Наші славні земляки)
Наведені газетні статті присвячені передовику сільського
господарства української РСР - голові колгоспу „Україна” Млинівського
району.
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Розташований матеріал у зверненій хронології.
112. Герой Соціалістичної Праці О.П. Малашкевич: Список
рекоменд. л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала Т.
Алексеева. – Ровно, 1978. – 1 арк. – (Наші славні земляки).
Список про тракториста колгоспу „Зоря комунізму”
Ровенського району О.П. Малашкевича включає 4 газетно-журнальні
статті за 1977 рік.
113. Громадському тваринництву – міцну кормову базу:
реком. покажч. л-ри / Ровен. обл. наук. б-ка; Склали Р.О.
Казакова, Р.П. Мельник; Ред. С.В. Якубовський. – Ровно, 1978. –
27 с.
Покажчик ознайомлює з документами про досягнення
сільськогосподарської науки та передового досвіду в тваринництві.
Включено книги і статті із збірників, журналів та газет за 19701975 роки.
Покажчик складається з шести основних розділів, в яких
згрупована література з питань економіки кормо виробництва,
агротехніки, вирощування кормових культур, створення і
використання культурних пасовищ та технології заготівлі і переробки
кормів. В середині розділів література розміщена в логічній
послідовності. Покажчик включає 244 описи. Довідковий апарат
складається з іменного покажчика та покажчика заголовків творів.
114. Житлове право в СРСР: Список реком. л-ри Ровен.
держ. обл. наук. б-ка; Склала Л.І. Грига; Ред. В.П. Гайдук. Ровно,
1978. – 6 арк.
Документи розміщені в логічній послідовності, 35 назв за 19741978 роки.
115. З історії Ровенської обласної партійної організації:
Список реком. л-ри / Ровен. обл. орг. т-ва „Знання”, Ровен. держ.
обл. наук. б-ка; Склала Т. Алексеева. - Ровно, 1978. – 10 с. – (До
60-річчя
Компартії
України
і
40-річчя
возз’єднання
західноукраїнських земель з Українською РСР).
Рекомендаційний список розповідає про Ровенську обласну
партійну організацію від початку її створення.
Список включає 88 джерел за 1957 по 1977 роки. Матеріал
розміщений від загального до часткового.
На початку списку представлені праці В. Леніна, Л. Брежнєва,
документи КПРС. Серед рекомендованих джерел переважають статті
з обласної газети „Червоний прапор”, періодика також представлена
статтями з журналів „Український історичний журнал”, „Під
прапором ленінізму”.
116. Право на працю і його гарантії в СРСР: Список реком.
л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала Л.С. Слесаренко. Ровно, 1978. – 6 с.
У список включені книги, брошури, статті за 1974-1978 роки, в
яких висвітлюються питання трудового права України. Всього 49
назв. Матеріал в списку розміщений в логічній послідовності.
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117. Програмування врожаїв сільськогосподарських
культур: Реком. покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала
Н.О. Лізанець. – Ровно, 1978. – 13 с.
Мета покажчика – допомогти керівникам колгоспів та
радгоспів, спеціалістам сільського господарства у підборі літератури з
питань підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
Документи, включені до покажчика, налічують 68 назв книг,
журнальних статей за 1975-1978 роки і згруповані у семи розділах:
Магістральні шляхи розвитку сільського господарства в десятій
п’ятирічці;
Наукові
основи
програмування
врожаю
сільськогосподарських культур; Програмування врожаю зернових;
Програмування врожаю технічних культур; Програмування захисту
рослин та ін.
В середині розділів матеріал розміщено в алфавіті прізвищ та
назв. В допоміжний апарат включено іменний покажчик та покажчик
заголовків творів.
118. Прогресивна технологія виробництва цукрових
буряків: Реком. покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала
Н.О. Лізанець. – Ровно, 1978. – 21 с.
Покажчик
розрахований
на
спеціалістів
сільського
господарства.
Література за 1975-78 роки включає книги та журнальні статті.
Матеріал згрупований за 7 розділами: „Селекція і насінництво”,
„Підготовка грунту під посіви цукрових буряків”, „Догляд за
посівами” та ін. В середині розділів література розміщена в логічній
послідовності, включено 157 описів.
Посібник містить допоміжний апарат: іменний покажчик,
покажчик заголовків творів.
119. Роботу культурно-освітніх закладів села – на рівень
сучасних вимог: Список реком. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка;
Склала К. Краєвська; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1978. – 7 с.
Поліпшенню діяльності і розширенню сітки культосвітніх
установ села присвячений даний список рекомендованої літератури.
Матеріал (64 назви) розміщений в логічній послідовності і
охоплює період за 1974-77 роки.
1979
120. Боротьба трудящих Ровенщини за возз’єднання з
Радянською Україною: Список реком. л-ри / Ровен. обл. орг. т-ва
„Знання”, Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Р. Стучинська; Ред. В.
Гайдук. – Ровно, 1979. – 2 с. – (До 40-річчя возз’єднання західноукраїнських земель в єдиній Радянській соціалістичній державі).
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Документи, що містяться у рекомендаційному списку,
розкривають історичні події, що привели до возз’єднання західноукраїнських земель (в тому числі Рівненщини) з Радянською
Україною.
Список розрахований на істориків, викладачів, бібліотечних
працівників і всіх, хто цікавиться краєзнавчою літературою.
Зібрані в покажчику книги та статті 1970-1979 років видання
(всього 36 назв) розміщені в логічній послідовності.
121. Економічні знання – трудівникам села: Реком.
покажч. л-ри / Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Т. Борисюк; Ред.
В. Гайдук. – Ровно, 1979. – 22 с.
Покажчик
розрахований
на
спеціалістів
сільського
господарства. В покажчик включені книги, журнальні статті за
1976-1979 роки. Зібрана література – всього 120 назв – розміщена в
шести розділах, а в межах розділів в алфавіті авторів і назв творів.
Назви розділів:
1.
Комуністична партія і Радянський уряд про економічну
освіту трудящих.
2.
Управління і планування сільськогосподарського
виробництва.
3.
Облік праці та затрати в сільському господарстві.
4.
Організація і оплата праці в сільськогосподарському
виробництві. Запровадження НОП.
5.
Науково-технічний прогрес в сільському господарстві.
6.
Висока якість - запорука підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва.
Допоміжний апарат посібника складається з іменного
покажчика та покажчика заголовків творів.
122. З історії комсомолу Ровенщини: Список реком. л-ри /
Ровен. обком ЛКСМУ України, Ровен. обл. орг. т-ва „Знання”,
Ровен. держ. обл. б-ка; Склала Р. Стучинська. – Ровно, 1979. –
10 с. – (До 60-річчя ЛКСМУ України).
Список відображає документи про історію комсомолу
Рівненщини з часу заснування і до наших днів. Розрахований на
бібліотечних працівників, лекторів, всіх, хто цікавиться даним
питанням. 97 джерел - книги, статті з газет і журналів - розміщені в
логічній послідовності.
123. За дальше підвищення якості сільськогосподарської
продукції: Список реком. л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка;
Склали М.А. Тишковець, Т.В. Борисюк. – Ровно, 1979. – 6 с.
Рекомендаційний список підготовлений на допомогу
трудівникам сільського господарства у вивченні
передового
досвіду з підвищення якості сільськогосподарської продукції.
В список включені книги, журнально-газетні статті (44 назви),
видані у 1977 - 1979 роках. Матеріал розміщений в логічній
послідовності.
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124. Комбриг Патолічев: До 100-річчя від дня народження:
Список реком. л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склав В.
Гайдук. – Ровно, 1979. – 1 арк., скл. у 3 с.
Рекомендаційний список містить коротку біографічну довідку
і літературу: книги та газетно-журнальні статті за 1965-1979 роки
(24 назви) про командира кавалерійської бригади С.М. Патолічева.
Матеріал розміщений у логічній послідовності.
125*. Підготовка учнів до праці, до життя – важливе
завдання радянської школи: Реком. покаж. л-ри / Ровен. держ.
обл. наук. б-ка. - Ровно, 1979.
126. Червоні сіячі: Біобібліографічний слов. / Ровен. держ.
обл. наук. б-ка, Ровен. обл. літ. об-ня, Ровен. обл. орг. т-ва
„Знання”; Склали І.Г. Пащук, В.П. Гайдук. – Ровно, 1979. – 18 с.
– (До 40-річчя возз’єднання західноукраїнських земель з
Радянською Україною).
Посібник інформує про представників творчої інтелігенції
Рівненщини. Персоналії розташовані в алфавіті прізвищ, подано
короткі біографічні довідки, біографію їх творів і літературу про
життєвий і творчий шлях. Добірки творів до кожної персоналії
розташовані в хронологічному порядку публікацій (книг, газетножурнальних статей – всього 137 назв) і охоплюють період з 1958 по
1979 роки.
1980
127. Іван Пащук – лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Максися / Ровен. обл. літ. об-ня, Ровен. держ. обл.
наук. б-ка, Склав В.Гайдук. – Ровно, 1980. – 1 арк., склав у 5 с.
Біобібліографічний список включає коротку біографічну
довідку, найбільш значні твори І.Г. Пащука за 1960-1979 рр.,
літературу про нього за 1971-1979 рр. Всього 78 назв. Твори І.Г.
Пащука згруповані за такими розділами: „Поезія”, „Проза”,
„Літературознавчі і критичні статті”. У межах кожного ділення
матеріал розташований в хронологічному порядку.
128. Інтенсифікація кормовиробництва: Реком. покажч. лри / Ровен. обл. держ. сільськогосподарська станція, Ровен.
держ. обл. наук. б-ка, Склала Т.В. Борисюк. – Ровно, 1980. – 23
с.
Покажчик призначений спеціалістам та керівникам сільського
господарства області для ознайомлення з літературою про
досягнення науки та передового досвіду в кормовиробництві.
Включено книги, журнальні та газетні статті за 1975-1980 рр.
Всього 209 назв. Допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик
заголовків творів.
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129. Механізацію – на кожну тваринницьку ферму: Список
реком. л-ри / Ровен. обл. упр. культури, Ровен. держ. обл. наук. б-ка;
Склала Г.П. Лейкіна. – Ровно, 1980. – 8 с.
Включено книги та статті з журналів про засоби механізації для
тваринницьких ферм. Всього 60 назв за 1976-1980 рр.
130. Петро Ходневич: реком. список л-ри / Ровен. обл. орг. т-ва
„Знання”, Ровен. держ. обл. наук. б-ка, Склали В. П. Гайдук, І.Г.
Пащук. - Ровно, 1980. – 1 арк., склад. у 3 с.
Містить коротку біографічну довідку про П. Ходневича –
тракториста колгоспу ім. Пархоменка Гощанського району, який загинув
у 1971 р., рятуючи хлібне поле. Зібрані в списку статті із журналів і газет
(14 назв за 1971-1980 р.) розміщені в алфавіті авторів та назв творів.
Окремо в кінці списку подано бібліографічний опис вірша, присвяченого
пам’яті П. Ходневича.
131. Що читати далі: Листівка-закладка: Белов А.В. Секты,
сектанство, сектанты. – М.: Наука, 1978. – 151 с. / Ровен. держ. обл.
наук. б-ка, Склали В. П. Гайдук, І.Г. Пащук. - Ровно, 1980. – 1 арк.
Крім бібліографічного опису вказаної книги та анотації до неї
представлено 6 джерел атеїстичної тематики за 1977-1978 рр.
132. Що читати далі: Листівка-закладка до книги: Новиков
М.П. Кризи современного православного богословия. – М.: Знание,
1979. – 631 с. / Ровен. держ. обл. наук. б-ка, Склав В. П. Гайдук. Ровно, 1980. – 1 арк.
Містить анотацію до вказаного видання та 4 книги аналогічної
тематики за 1978-1979 рр. Документи подані в алфавітному порядку.
1981
133. Економічний і соціальний розвиток Ровенщини за роки
десятої п’ятирічки: Реком. бібліогр. список / Ровен. обл. орг. т-ва
„Знання”, Ровен. держ. обл. наук. б-ка, Склав В. П. Гайдук. - Ровно,
1981. – 7 с.
Включені до рекомендаційного списку книги та газетні публікації
розкривають досягнення Рівненщини за роки 10-ї п'ятирічки. Всього
представлено 51 назву документів, що видані у 1976-1981 рр. Матеріал
розташовано в логічній послідовності.
134. Мотря Панасюк: Рек. бібліогр. список / Ровен. обл. орг.
Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Ровен. обл. орг. т-ва
„Знання”, Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали І.Г. Пащук, В.П.
Гайдук. – Ровно, 1981. – 1 арк., склад. у 3 с.
Містить коротку біографічну літературу про життєвий шлях М.
Панасюк – учасниці Другої світової війни, партизанської зв’язкової.
Джерела подані в алфавіті прізвищ авторів і назв творів. Спочатку
розміщені бібліографічні описи книг, далі - статті з газет. Завершують
список поетичні твори. Хронологічні межі: 1966-1981 рр.; всього подано
26 назв.
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135. Що читати далі: Листівка-закладка до книги: Харчук
Б.М. Розстріляні ночі. Нариси. – К.: Дніпро, 1979. – 66 с. / Ровен.
держ. обл. наук. б-ка; Склала Л.І. Бучинська. – Ровно, 1981. – 1
арк.
Закладка рекомендує літературу про діяльність українських
націоналістів на Ровенщині, всього 7 назв (5 книг і 2 газетні статті).
Матеріал розміщений в логічній послідовності.
1982
136. Боротьба з втратами зернових при збиранні та
зберіганні: Реком. список л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка;
Склала Л. Слесаренко; Консульт. В. Ірванець; Ред. В. Гайдук. –
Ровно, 1982. – 6 с.
До рекомендаційного списку включено книги, статті з журналів
і газет (30 назв за 1976-1982 рр.) про методи ефективного збирання та
зберігання зернових. Документи розміщені в логічній послідовності.
137. Валер’ян Львович Поліщук: Бібліогр. список / Ровен.
держ. обл. наук. б-ка, Ровен. обл. літ. об-ня, Складачі Р.
Стучинська, І. Пащук; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1982. – 1 арк.,
склад. у 5 с.
Бібліографічний список літератури видано до 85-річчя з дня
народження поета В.Л.Поліщука. Включено біографічну довідку,
твори поета та літературу про нього. Всього містить 32 назви за 19631982 рр. Документи розташовано в алфавіті авторів і назв творів.
138. Досвід роботи передових тваринників Ровенщини –
кожному господарству: реком. бібліогр. список / Ровен. обл. упр.
культури, обл. наук. б-ка; Склали: Л. Слесаренко, Л. Буза; Ред. В.
Гайдук. – Ровно, 1982. – 10 с.
У рекомендаційному списку представлено документи, що
розкривають досвід роботи тваринників Рівненщини. До списку
включено книги, буклети, інформаційні списки, статті з періодичних
видань (52 назви за 1980-1982 рр.). Література розміщена в логічній
послідовності.
139. Євген Шморгун – лауреат обласної комсомольської
премії імені Миколи Макнися / Ровен. обл. літ. об-ня, Ровен. держ.
обл. наук. б-ка; Склали І.Г. Пащук, В.П. Гайдук. – Ровно, 1982. – 1
арк., склад. у 6 с.
140. З досвіду вирощування сільськогосподарських культур
господарствами Ровенської області: Реком. список л-ри / Ровен.
обл. упр. культури, Ровен. держ. обл. б-ка; Склали Л. Слесаренко,
Р. Стучинська; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1982. – 8 с.
Література (книги, буклети, інформаційні листи, статті з
журналів і газет) включена в список висвітлює досвід рівненської
області у вирощуванні зернових, технічних, кормових, овочевих і
інших сільськогосподарських культур. всього 51 назва за 1979-1982
рр. Джерела розміщені в логічній послідовності.
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141. Місту Ровно – 700 років: Реком. покажч. л-ри / Ровен.
обл. орг. т-ва любителів кн. УРСР, Ровен. обл. орг. т-ва
„Знання”, Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Складач Р.Д.
Стучинська, Ред. В.П. Гайдук. – Ровно, 1982. – 40 с.
Рекомендаційний покажчик підготовлений до 700-річчя
першої писемної згадки про Ровно і містить документи, які
розповідають про місто з давніших часів до сучасності. До
покажчика включено наукову науково-популярну, мемуарну,
художню літературу, путівники, ілюстровані видання, статті з газет
і журналів за 1944-1982 рр. Всього 395 назв. Документи згруповано
за розділами: „Ровно з давніх часів до Великої Жовтневої
соціалістичної революції”, „Ровно в роки Великої Вітчизняної
війни”, „Промисловість міста Ровно”, „Розквіт науки і культури в
місті за роки Радянської влади” та ін. В межах розділів і підрозділів
література розташована у логічній послідовності від загального до
конкретного залежно від важливості та у хронологічній
послідовності висвітлюваних питань.
Допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик заголовків.
142. Ровенщина в одинадцятій п’ятирічці: Список реком.
л-ри / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Складач Р.Д. Стучинська. –
Ровно, 1982. – 8 с
До рекомендаційного списку включені книги та газетні статті
(51 назва) за 1980-1981 рр. Зібрані в списку документи присвячені
проблемам розвитку народного господарства, науки і культури
Рівненщини. Розміщення - в логічній послідовності
143. Що читати далі: Листівка закладка до книги:
Астахова В.Г. Сотворение или эволюция? - М.: Политиздат,
1981. – 95 с., ил. / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала К.
Краєвська. – Ровно, 1982. – 1 арк., склад. у 3 с.
Подано анотований опис вказаного видання, до якого
додається бібліографічний опис 8 книг за 1978-1981 рр., в яких
розповідається про походження і розвиток життя на Землі.
Література розміщена в логічній послідовності.
144. Що читати далі: Листівка закладка до книги: О
религии и церкви: Сб. высказываний классиков марксизмаленинизма, документов КПСС и Сов. государства. – 2-е изд.,
доп. – М.: Политиздат, 1981. – 176 с. / Ровен. держ. обл. наук. бка; Склала К. Краєвська. – Ровно, 1982. – 1 арк., склад. у 3 с.
Подана анотація до вказаної праці та 6 книг за 1980-1981 рр.,
які розкривають ставлення Радянської влади до релігії і церкви.
Література розміщена в логічній послідовності.
145. Що читати далі: Листівка закладка до книги:
Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан. – 2-е изд.,
доп. – М.: Политиздат, 1981. – 288 с. / Ровен. держ. обл. наук. бка; Склала К. Краєвська. – Ровно, 1982. – 1 арк., склад. у 3 с.
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Подана в закладці анотація до вказаного видання та 7 книг
атеїстичної тематики за 1980-1981 рр. Документи розміщені в логічній
послідовності.
146.Що читати далі: Листівка закладка до книги: Яроцький
П.Л. Ідейний крах сучасного клерикалізму і його модифікацій. – К.:
Т-во «Знання», 1982. – 48 с. / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала К.
Краєвська. – Ровно, 1982. – 1 арк., склад. у 3 с.
Закладка включає анотацію до вказаної праці та 6 книг атеїстичної
тематики за 1979-1981 рр. Література розміщена в логічній послідовності.
1983
147. Василь Басараба – лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Макнися / Ровен. обл. літ. об-ня, Ровен. держ. обл.
наук. б-ка; Склали І.Г. Пащук, В.П. Гайдук. – Ровно, 1983. – 1 арк.,
склад. у 6 с.
Міститься коротка біографічна довідка про життєвий та творчий
шлях В. Басараби, описи його творів та документів про нього. Включені
до списку джерела згруповані за такими розділами: „Твори В.Н.
Басараби” (з підрозділами – „Поезія”, „Проза”), „Література про В.Н.
Басарабу”. В межах кожного ділення джерела подані в хронологічному
порядку. Всього 122 назви (книги, журнальні, газетні публікації) за 19641983 рр.
148. Льон-довгунець – культура великих можливостей: Реком.
список л-ри / Ровен. обл. упр. культури, Обл. наук. б-ка; Склала Л.
Слесаренко; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1983. – 7 с.
До рекомендаційного списку включено книги, брошури, статті з
журналів і газет. Всього 43 назви за 1978-1983 рр. Література розміщена в
логічній послідовності.
149. Програмування ЕОМ: Бібліогр. покажч. / Ровен. держ. обл.
наук. б-ка; Склали В.П. Гайдук, М.Б. Соколовський, С.В. Гайдук. –
Ровно: ОЦ стат. упр. Ровен. обл., 1983. – 24 с.
До бібліографічного посібника включено книги (всього 142 назви
за 1969-1982 рр.). Документи згруповані за розділами: „Обчислювальна
техніка і програмування”, „Основи програмування”, „Програмування для
окремих типів машин”, „Мікропрограмування” та ін.
Довідковий апарат: авторський покажчик, покажчик заголовків.
150. Соціальна перебудова села – органічна частина
Продовольчої програми: Реком. список л-ри / Ровен. обл. наук. б-ка;
Склала Л. Слесаренко; Ред. В. Гайдука. – Ровно, 1983. – 7 с.
Включено книги, журнальні та газетні публікації. Всього 32 назви
за 1976-1983 рр. Література розташована в логічній послідовності.
151.Що читати далі: Листівка закладка до книги: Бернацький
В. Розстріляна весна: Худож.-докум. повість. – К.: Молодь, 1982. – 190
с. / Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала Р. Стучинська. – Ровно, 1983.
– 1 арк.
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Подана анотація до вказаного видання та додаткові джерела (4
назви за 1979-1982 рр., в яких висвітлюється діяльність ОУН-УПА на
Рівненщині.
152.Що читати далі: Листівка закладка до книги: Филимонов
Э.Г. Христианское сектанство и проблемы атеистической работы. К.: Политиздат Украины, 1981. – 183 с. / Ровен. держ. обл. наук. бка; Склала К. Краєвська. – Ровно, 1983. – 1 арк., склад. у 3 с.
Подана анотація до вказаного видання та 7 джерел (книги, газетні
публікації) за 1979-1983 рр.
Література розташована в логічній послідовності.
1984
153. Колективний підряд у сільському господарстві: Реком.
бібліогр. покажч. / Ровен. обл. наук. б-ка; Склала Л. Слесаренко;
Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1984. – 15 с.
Документи, включені до покажчика, висвітлюють особливості
бригадної форми організації та оплати праці. Містяться книги, статті з
газет і журналів. Всього 89 назв за 1981-1984 рр.
В межах розділів („Бригадний підряд – прогресивна форма
організації праці”, „Колективний підряд на підприємствах
сільгосптехніки”, „Колективний підряд в рослинництві” та ін.) джерела
розміщені в логічній послідовності.
154. Культурні комплекси: Поточ. список літ. / Ровен. обл.
наук. б-ка; Склала Л. І. Грига. – Ровно, 1984 – 1987.
Поточний бібліографічний посібник включає книги, статті з
журналів і газет. Документи розміщено в алфавіті авторів і назв творів.
155. На допомогу в реалізації галузевих (обласних) цільових
комплексних науково-технічних програм: Реком. бібліогр. покажч.
/Ровен. обл. упр. культури, Ровен. обл. наук. б-ка; Склала Л.
Слесаренко; Ред. В. Гайдук;Консульт. М. Боровик. – Ровно, 1984. –
14 с.
Документи в покажчику розміщено за розділами – „Яловичина”,
„Молочне тваринництво”, „Свинарство” та ін. В межах розділів - в
логічній послідовності. Включено книги, журнальні статті. Всього 126
назв за 1980-1984 рр.
156. Навіки в пам’яті народній: (Біобібліогр. покажч.) / Ровен.
обл. наук. б-ка; Ровен. обл. орг. укр. т-ва охорони пам’ятників
історії та культури, Ровен. обл. орг. добров. т-ва любителів кн.
УРСР; Складач Р.Д. Стучинська; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1984. –
734 с.
Бібліографічний покажчик знайомить з іменами Героїв
Радянського Союзу. Матеріал згруповано за такими розділами: „Вони
удостоєні звання Героя Радянського Союзу за бойові подвиги на
Ровенщині”, „Герої Радянського Союзу, які загинули в роки війни і
поховані на Ровенщині”, „Герої Радянського Союзу – уродженці
Ровенщини”, „Герої Радянського Союзу, які загинули чи померли після
Великої Вітчизняної війни і поховані на Ровенщині”. В межах кожного
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розділу література розташована в алфавіті персоналій. Кожна
персоналія містить коротку біографічну довідку. До покажчика
включені книги, статті з періодичних видань переважно за 1970-1983
рр.
Допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик заголовків
творів, описаних під назвою; перелік населених пунктів, в яких
народилися, побували та проживали Герої Радянського Союзу.
157. Петро Велесик – лауреат обласної комсомольської премії
імені Миколи Макнися: персон. бібліогр. список / Ровен. обл. літ.
об-ня, Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали І.Г. Пащук, В.П.
Гайдук. – Ровно, 1984. – 1 арк., склад. у 6 с.
Містить коротку біографічну довідку, найбільш відомі публікації
творів П. Велесика та літературу про нього. Включено книги, статті з
книг, журналів, газет. Всього 118 назв за 1963-1984 рр.
158. Радянські традиції, свята, обряди: Анот. бібліогр.
покажч. / Ровен. обл. наук.-метод. центр нар. творчості і культ.освіт. роботи, Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Ред. В. Гайдук. – Ровно,
1984. – 99 с.
До анотованого бібліографічного покажчика ввійшли книги,
брошури, статті з журналів і газет. Всього 606 назв за 1965-1984 рр.
Розділи: „Сімейно-побутові традиції, свята та обряди”, „Молодіжні,
юнацькі, дитячі традиції, свята, обряди”, „Календарно-побутові звичаї,
обряди, свята”, „Ювілейно-меморіальні свята Ровенщини”,
„Символіка, атрибутика, музичний супровід до радянських свят та
обрядів”. У межах розділів і підрозділів література розміщена в
логічній послідовності. Анотації носять довідковий характер.
Допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик заголовків,
предметний покажчик.
1985
159. Арсен Левкович – лауреат обласної комсомольської
премії імені Миколи Максися: Персон. бібліогр. список / Ровен.
обл. літ. об-ня, Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склали В.П. Гайдук,
І.Г. Пащук, М.І. Пшеничний. – Ровно, 1985. – 1 арк., склад. у 6 с.
Персональний бібліографічний список включає документи за
1960-1984 роки. Всього - 71 назва.
160. В сердцах ровенчан – навечно: К 40-летию победы
советского народа в Великой Отечеств. войне 1941-1945 гг.:
Комплект пристендовых проспектов / Ровен. краевед. музей, Обл.
орг. охраны памятников истории и культуры, Обл. гос. науч. б-ка;
Сост. Г.В. Бухало, В.Я. Сидоренко, П.И. Кучер. – Ровно, 1985. – 33
л. в обл.
Представлено 33 проспекти, кожен з яких включає коротку
бібліографічну довідку, перелік літератури (книги, статті з книг,
журналів і газет), фото героїв Великої Вітчизняної війни.
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161. За високу віддачу меліорованого гектара Ровенщини:
Реком. список л-ри / Ровен. обл. універс. наук. б-ка; Склала Л.
Слесаренко; Ред. В.П. Гайдук; Консульт. Н.З. Константиновський.
– Ровно, 1985. – 6 с.
До рекомендаційного списку включено книги, буклети, статті з
газет і журналів. Всього 39 назв за 1982-1985 рр. Матеріал розташовано
в логічній послідовності.
162. Неопубліковані матеріали: Поточ. бібліогр. список літ. /
Ровен. обл. упр. культури, Ровен. обл. упр. культури, Ровен. держ.
обл. універс. наук. б-ка. – Ровно, 1985. – 1987.
1985. – Склала Г.О. Споденюк.
1986. – Склали Л.І. Грига, Н.Н. Вітко.
1987. – Склала Н.Н. Вітко.
Відображає постанови колегії, накази Ровенського обласного
управління культури, накази, постанови Рад по культурному
будівництву районних відділів культури та інші неопубліковані
документи за 1985-87 роки. Джерела розміщені за розділами, в межах
розділу – в алфавіті назв.
163. Список–мінімум книг з питань механізації і автоматизації
трудомістких процесів в сільському господарстві, виданих
центральними і республіканськими видавництвами в 1982-1985
роках та дані про їх використання в бібліотеках області / Ровен.
держ. обл. наук. б-ка; [Підгот. Т.В. Борисюк]. – Ровно, 1985. – 12 с.
Всього у списку подана 131 назва. Література згрупована за
розділами: „Механізація і електрифікація сільського господарства”,
„Механізація і електрифікація рослинництва”, „Механізація і
електрифікація тваринництва” та ін., в межах яких джерела розташовані
в алфавітному порядку.
164. Українські буржуазні націоналісти найлютіші вороги
українського народу: Анот. реком. бібліогр. покажч. / Ровен. держ.
обл. наук. б-ка, Ровен. обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та
культури; Склала К. Краєвська . – Ровно, 1985. – 30 с.
До покажчика включено збірники документів і матеріалів, книги,
статті з журналів і газет. Всього 149 назв за 1970-1984 рр. Документи
згруповано за розділами. В межах найменшого ділення джерела
розташовані в алфавіті авторів і назв творів.
Допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик назв творів,
географічний покажчик.
1986
165. Валерій Баталов – лауреат обласної комсомольської
премії імені Миколи Макнися: Персон. бібліогр. список / Ровен.
держ. обл. універс. наук. б-ка, Ровен. обл. літ. об-ня; Склали: В.П.
Гайдук, І.Г. Пащук. – Ровно, 1986. – 1 арк., склад. у 6 с.
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Персональний бібліографічний список містить коротку
біографічну довідку, найбільш відомі публікації В. Баталова, літературу
про нього. Включено книги, статті з журналів і газет. Всього 48 назв за
1970-1986 рр. В окремих випадках подані довідкові анотації.
166. Вклад трудящих Ровенщини у виконання Продовольчої
програми: Реком. список л-ри / Ровен. обл. упр. культури, Обл.
універс. наук. б-ка; Склала Л. Слесаренко, Ред. В. Гайдук;
Консулат. М. Корольчук.]. – Ровно, 1986. – 11 с.
До рекомендаційного списку включено книги, буклети,
інформаційні листки, статті з журналів і газет. Всього 63 назви за 19811985 рр. Література згрупована за розділами („Продовольча програма –
всенародна справа”, „Виробництва рослинної продукції господарствами
області”, „Створення міцної кормової бази – основа інтенсифікації
тваринництва”, „Тваринництво – ударний фронт”), в межах яких
джерела розташовані в логічній послідовності.
167. Микола Пилипович Зінчук – Герой Соціалістичної
Праці: Персон. бібліогр. покажч. / Ровен. обл. орг. т-ва любителів
книги УРСР, Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала Л.С.
Слесаренко; Ред. В. Гайдук; Консульт. І.О. Кух. – Ровно, 1986. – 1
арк., склад. у 6 с.
До персонального бібліографічного покажчика включено книги,
статті з книг, журналів і газет (56 назв за 1980-1986 рр.). У перших 2-х
розділах („М.П. Зінчук – Герой Соціалістичної Праці”, „Досвід
господарської та громадської діяльності М.П. Зінчука”) література
розміщена в зворотно-хронологічному порядку, в третьому („Трудові
здобутки радгоспу ім. 25-з’їзду КПРС”) – в логічній послідовності.
168. Сімейно-побутовим святам і обрядам – безалкогольну
основу: Реком. бібліогр. список / Ровен. обл. наук. – метод. центр
нар. творчості і культ.-освіт. роботи, Ровен. держ. обл. універс. наук.
б-ка; Склали К. Краєвська, С. Шевчук; Ред. В. Гайдук. – Ровно,
1986. – 6 с.
Рекомендаційний
бібліографічний
список
доповнює
бібліографічний покажчик „Радянські традиції, свята, обряди” (Рівне,
1984). Включає книги, статті з журналів і газет (30 назв за 1985-1986
рр.). Література розташована в логічній послідовності.
169. Що читати далі: Листівка-закладка до книги: Сайко А.Т.,
Бондарев Л.Я. Научная организация общественно полезного труда
школьников. Пособие для учителей. – К.: Рад. шк., 1985. – 72 с. /
Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала К. Краєвська. – Ровно, 1986. – 1
арк., склад. у 3 с.
Подано анотацію до вказаного посібника та 5 джерел (книги,
статті з газет) аналогічної тематики за 1984-1985 рр.
170. Що читати далі: Листівка-закладка до книги:
Филимонов
Э.Г.
Атеистическое
воспитание
на
этапе
совершенствования развитого социализма. - М.: Знание, 1985. – 64 с.
/ Ровен. держ. обл. наук. б-ка; Склала К. Краєвська. – Ровно, 1986. –
1 арк., склад. у 3 с.
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Подано анотацію до вказаного видання та 7 джерел (книги,
статті з журналів і газет) атеїстичної тематики за 1983-1985 рр.
Література розташована в логічній послідовності.
1987
171. Володимир Антонович Плютинський – двічі Герой
Соціалістичної Праці: Персон. бібліогр. список л-ри / Ровен. обл.
орг. т-ва любителів книги УРСР, Ровен. держ. обл. універс. наук.
б-ка, Ровен. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та
культури; Склав В.П. Гайдук. – Ровно, 1987. – 1 арк., склад. у 6 с.
Персональний бібліографічний список містить коротку
біографічну довідку, літературу про діяльність В. А. Плютинського –
голови колгоспу „Зоря комунізму” (нині агрофірма „Зоря”), його
публікації. Всього подано 59 назв за 1971-1986 рр. Література
згрупована за розділами. В межах кожного розділу джерела
розташовані в зворотно-хронологічній послідовності, спочатку
подано книги, нижче – статті з книг, журналів і газет.
172. Економічний і соціальний розвиток Ровенщини за роки
одинадцятої п’ятирічки та перспективи розвитку на дванадцяту:
Реком. бібліогр. список / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка;
Склала Н.М. Кожан. – Ровно, 1987. – 13 с..
рекомендаційний бібліографічний список містить книги, статті
з газет, журналів (109 назв за 1982-1986 рр.). Матеріал розташовано в
логічній послідовності.
173. Зведений покажчик сільськогосподарської літератури:
За ... / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала Л.С.
Слесаренко. – Ровно, 1987 – 1990. – Виходить раз в два місяці.
Покажчик є продовженням „Новин сільськогосподарської
літератури”. Виходить 1 раз в 2 місяці.
Матеріал в кожному випуску систематизований за змістом, а в
середині розділів за алфавітом авторів і назв книг.
174. Індустрія бурякового поля : Реком. список л-ри /
Ровен. обл. універс. наук. б-ка; Склала Л.С. Слесаренко. –
Ровно, 1987. – 6 с.
До рекомендаційного списку літератури включено книги,
буклети, статті з журналів і газет (44 назви за 1982-1987 рр.).
Література розташована в логічній послідовності.
175. Микола Тимчак – лауреат обласної комсомольської
премії імені Миколи Макнися: Персон. бібліогр. список / Ровен.
обл. універс. наук. б-ка; Ровен. обл. літ. об-ня; Склали В.П.
Гайдук, І.Г. Пащук. – Ровно, 1987. – 1 арк., склад. у 6 с.
Персональний бібліографічний список містить
коротку біографічну довідку, найбільш відомі публікації
М. Тимчака, літературу про нього. Включено книги,
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статті з журналів і газет (61 назва за 1976-1987 рр.). Матеріал згруповано за
розділами. В межах кожного ділення спочатку в хронологічному порядку
подано окремі видання творів, потім - публікації в журналах, далі в газетах.
176. Незвичайні явища в прирді: Анот. реком. бібліогр. покажч. /
Ровен. обл. орг. т-ва „Знання”, Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка;
Склала К. Краєвська; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1987. – 20 с.
У анотованому бібліографічному покажчику документи згруповано
за розділами: „Звичайне в незвичайному”, „Явища в повітрі”, „Явища,
пов’язані з вітрами”, „Вода. Снігові лавини”, „У царстві Плутона”. В межах
розділів і підрозділів матеріал розміщений від загального до часткового.
До покажчика включені книги, статті зі збірників, журналів і газет, в
яких з наукової точки зору пояснюється різноманітні незвичайні явища
природи. Документи анотовані. Всього - 94 назви.Хронологічні рамки:1980
- 1987 роки.
Довідковий апарат: іменний покажчик, покажчик заголовків творів,
описаних під назвою.
177. Памятники истории и культуры Ровенской области: Науч.вспомог. библиогр. указ. / Ровен. гос. универс. науч. б-ка, Ровен. обл.
орг. Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры; Сост. П.И.
Демчук при участии Н.П. Тимощук; Науч. консульт. Г.В. Бухало,
П.А.Савчук; Ред. В.Ф. Гайдук, Т.В. Мельник. – Ровно, 1987. – 105 с.
Включено збірники документів, книги, повністю або частково
присвячені пам’ятникам Рівненщини, статті з серіальних видань та
тематичних збірників, альбоми ілюстрацій, фотоальбоми. Всього 556 назв за
1957-1986 рр.
Матеріал згруповано за розділами: „Загальні праці про пам’ятники
області”, „Пам’ятники м. Рівного”, „Пам’ятники історії і культури районів”.
В межах розділів література розташована за темами: пам’ятники історії,
пам’ятники археології, пам’ятники містобудування та архітектури.
Допоміжний апарат: алфавітний покажчик книг та інших матеріалів:
іменний покажчик осіб, яким присвячені пам’ятники, алфавітний покажчик
авторів пам'ятників (скульпторів, архітекторів, художників) і алфавітний
покажчик назв пам’ятників.
178. Що читати далі: Листівка-закладкадо книги: Комаров В.Н.
Быть мудрым без бога… - М.: Моск. рабочий, 1986. – 240 с. / Ровен.
держ. обл. універс. наук. б-ка. – Ровно, 1987. – 1 арк., склав у 3 с.
Подана анотація до вказаного видання та 7 джерел (книги, стаття з
газети) атеїстичної тематики за 1983-1986 рр.
1988
179. Міцна кормова база – основа розвитку тваринництва: реком.
бібліогр. покажч. / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала Л.
Слесаренко; Ред. В. Гайдук, Консульт. Ю.С. Жигадло. – Ровно, 1988. – 14 с.
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До рекомендаційного бібліографічного покажчика ввійшли
книги, буклети, інформаційні списки, статті з журналів і газет. Всього
101 назва за 1985-1988 рр. Матеріал згруповано в 4 розділах, в межах
яких література подана в алфавіті авторів і назв творів друку.
Назви розділів: Стан і перспективи розвитку кормовиробництва
в системі агропромислового комплексу; Польове кормовиробництво –
основа створення кормової бази; Меліоровані землі – вагомий резерв
збільшення виробництва кормів; Прогресивні способи заготівлі і
методи підвищення поживності кормів.
Допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик назв.
1989
180. М’ясомолочний комплекс Ровенщини: Реком. список лри / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала Л. Слесаренко. –
Ровно, 1989. – 6 с.
Включено книги, буклети, статті з журналів і газет (27 назв за
1982-1989 рр.). Література розташована в логічній послідовності.
181. Незримі зв’язки єдності в природі: Анот. реком.
бібліогр. покажч. / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала К.
Краєвська; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1989. – 29 с.
До анотованого рекомендаційного покажчика включено
науково-популярну літературу (книги, брошури), що знайомить з
найвідомішими представниками біосфери (рослинами, тваринами,
птахами, комахами). Всього 118 назв за 1979-1988 рр. Матеріал
анотовано і згруповано в 8 розділів: „Природа Землі – це взаємодія,
взаємозв’язок і рівновага всіх її складників”, „Еволюція живого – від
клітини до вершини природи – людини”, „Вода. Життя в ній і навколо
неї”, „Рослини – земні вартові атмосфери” та ін. В межах розділів
джерела розташовані в логічній послідовності.
Допоміжний апарат: іменний покажчик, покажчик заголовків
творів, предметний покажчик.
182. Ровенщина в братній сім’ї народів СРСР: Реком.
бібліогр. покажч. / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Ровен.
обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури; Склала
П.І. Демчук; Ред. В. Гайдук. – Ровно, 1989. – 18 с.
Рекомендаційний бібліографічний покажчик підготовлено до
50-річчя возз’єднання Західної і Східної України. Включено книги,
видання, що продовжуються, статті з газет про Рівненщину у складі
Радянського Союзу та її дружні відносини з іншими республіками
СРСР. Всього 125 назв за 1967-1988 рр. Література згрупована за
розділами. В межах розділів джерела розташовані в логічній
послідовності.
Допоміжний апарат іменний покажчик, покажчик заголовків,
географічний покажчик.
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1990
183. Нагороджені за працю: Реком. бібліогр. покажч. / Ровен.
держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала П.Демчук. – Ровно, 1990. – 32
с.
У рекомендаційний покажчик включено книги, журнальні та
газетні публікації про підприємства, організації, колгоспи Рівненщини,
що були відзначені за трудові досягнення (179 назв за 1963 - 1990 рр.).
Документи згруповано за розділами: ”Промислові підприємства і
будівельні організації, нагороджені орденами”, „Колгоспи, нагороджені
орденами”. В 1-ому розділі джерела розташовані в логічній
послідовності, в 2-ому – за алфавітом назв колгоспів.
Довідковий апарат: іменний покажчик, покажчик назв творів і
хронології нагородження.
184. Пам'ятники історії і культури Ровенської області:
(Бібліогр. список літ.) / Ровен. держ. обл. універс. наук. б-ка; Склала
П.І.Демчук. – Ровно, 1990. – 19 с.
Бібліографічний список є доповненням до покажчика „Памятники
истории и культуры Ровенской области” (Ровно, 1987) та відображає
книги і статті, а також документи за 1986-1990 рр., які не ввійшли до
нього. Всього включено 85 назв.
Документи згруповано за такими темами: ”Пам'ятники історії”,
„Пам'ятники археології”, „Пам’ятники містобудування і архітектури”.
Допоміжний апарат: алфавітний покажчик авторів та назв творів,
описаних під назвою, алфавітний покажчик назв пам'ятників,
географічний покажчик.
185. Що читати далі: Листівка-закладка до книги: Скрябін
Л.Н. Последний SOS «Вольтурно». – М.: Мысль, 1989. – 268 с. /
Ровен. держ. обл. універс.наук б-ка; Склав В.П.Гайдук. – [Ровно,
1990]. – 1 арк.
У листівці-закладці подається анотація до рекомендованого
видання та описи 3-х книг (за 1988-1989 рр.), які присвячені темі океану.
186. Що читати далі: Листівка-закладка до книги: Холл Э.Д.
Радиация и жизнь / Пер с англ. М.И.Харченко; Под ред. Л.А.
Ильина. – М.: Медицина, 1989. – 255 с. / Ровен. держ. обл. універс.
наук. б-ка; Склала К.Краєвська. - [Ровно, 1990]. – 1 арк.
У листівці-закладці окрім названої книги, до якої подається
анотація, вміщено описи 5 книг (за 1987-1989 рр.) аналогічної тематики.
1991
*187. Нові книги з питань держави і права: Поточ. бібліогр.
список / Рівнен. держ. обл. наук. б-ка; Склав В.П.Гайдук. – Рівне,
1991. – Виходить щоквартально.
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Поточний бібліографічний список літератури представляє
щоквартальні надходження до фонду Рівненської державної обласної
бібліотеки, а саме: законодавчі і нормативні документи, наукову,
довідкову і навчальну літературу з питань юриспруденції
188. Рівненський український музично-драматичний театр
ім. М.Остроського на сторінках газети «Червоний прапор» з 1940
по 1990 роки: Анот. список газ. статей / Рівнен. обл. універс.
наук. б-ка; Підгот. Л.І.Ткачук. – Рівне, 1991. – 27 с.
У бібліографічний список включено описи 247 статей, що були
опубліковані в обласній газеті «Червоний прапор»з 1940 по 1990
роки, за виключенням матеріалів 1942 - 43 рр., які відсутні в архівах і
бібліотеках.
Матеріал у списку згрупований за такими розділами: «Загальні
питання», «Вистави театру», «Про акторів театру». В середині
розділів матеріал згрупований в алфавіті авторів та назв статей.
Список розрахований на мистецтвознавців, працівників
театрів, всіх, хто цікавиться історією тетрального мистецтва краю.
189. 340 років Берестецькій битві: Анот. бібліогр. довід. /
Рівнен. держ. обл. універс. наук. б–ка, Обл. краєзн. музей, Обл.
орг. укр. т-ва охорони пам'яток іст. та культ., Обл. краєзн. т-во,
Т-во укр. мови ім. Т.Г.Шевченка „Просвіта”, Обком компартії
України: Упоряд. К.В.Краєвська. – Рівне: Ред.-вид. від. обл. упр.
по пресі, 1991. -182 с.
Бібліографічний довідник містить публікації про Берестецьку
битву. Опрацьовано джерела з фондів 14 бібліотек країни, у т.ч. ряд
літописів, щоденників і записів учасників битви, очевидців подій,
дослідження істориків, тексти, що надруковані англійською,
італійською, латинською, польською, французькою мовами, твори
образотворчого мистецтва, художні, краєзнавчі публікації, матеріали
періодичних видань та преси, фонди громадських об'єднань та
приватних бібліотек.
Документи (955 назв) охоплюють період з 1654 по 1990 рік.
Матеріал згрупований в основних шести розділах: 1. Визвольна
війна українського народу; Берестецька битва; 2. Література про
дослідників Берестецької битви; 3. Музей-заповідник „Козацькі
могили”; 4. Берестецька битва та її учасники в народно-поетичній
творчості та художній літературі.; 5. Битва та її учасники в
образотворчому мистецтв; Бібліографічні посібники.
У межах розділів документи поділені на ряд підрозділів. Для
зручності користування перед кожним розділом подається
коротенький вступ про порядок розташування матеріалів у рамках
його ділень.
Посібник анотований. Довідковий апарат складається з
іменного покажчика, покажчика назв творів, географічного, списку
переглянутих періодичних видань.
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1994
190. Україна: Історія. Народознавство: Анот. бібліогр. довід. :
[В 2-x ч.] / Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад. К.В.Краєвська; Наук.
керівник С.І.Шевчук, Редактори: А.Ф.Гречковський, П.І.Демчук,
Л.Г.Сахнюк. – Млинів: Райдрукарня, 1994.
Ч. 1 – 216 с.
Ч. 2 - 182 с.
Анотований бібліографічний довідник складається з двох частин. У
першій - зібрано публікації, що стосуються питань історії України та
нашого краю, української нації, мови, символіки, війська, грошей та
оберегів духовності народу (1371 назва).
У другій частині згруповані матеріали, що характеризують
багатовікову спадщину українців: агрокалендар, традиції, обряди,
національну культуру, мистецтво, народну творчість та літературне
життя, науку, народну медицину (1392 назви).
Бібліографічні описи супроводжуються анотаціями (за винятком
випадків, коли зміст є зрозумілим з назви). У разі подібності викладеного
у джерелах матеріалу подаються групові анотації.
До кожного розділу вміщена передмова з поясненням порядку
розташування матеріалу.
Основу опрацьованих і рекомендованих джерел складають
документи 1990-1992 років видання: це журнальні статті, літописи,
монографії, книги вітчизняних та зарубіжних дослідників, праці яких
десятиліттями не перевидавалися, видання місцевих поліграфічних
підприємств. Виняток становлять лише книги, надіслані на адресу
Рівненської обласної бібліотеки добродієм Сидором Кравцем з Канади з
його особистої бібліотеки. Це в основному англійські, аргентинські,
канадські та німецькі видання. Оскільки вони викликають зацікавлення
читачів літературними працями наших земляків з-за меж України, то
дослідження і публікації волинян видання 1920 - 1992 років також
включено до довідника.
У кінці кожної частини довідника вміщено допоміжні покажчики:
іменний, назв, предметний, географічний, назв періодичних видань.
191. Український Гомер ХХ століття: До 90-річчя від дня
народження Уласа Самчука: Реком. список л-ри / Рівнен. держ. обл.
б-ка; Підгот. Н.П.Тимощук; Ред. Л.Г.Сахнюк. – Рівне, 1994. – 12 с.
Рекомендаційний список, включає біографічну довідку про
письменника, його твори за 1947 – 1994 рр. (22 назви), літературу про
нього за 1979 – 1994 рр. (42 назви) Матеріал згрупований за розділами:
„Твори Уласа Самчука”, „Література про життєвий і творчий шлях”,
„Вшанування пам'яті Уласа Самчука”, „Бібліографічні крихітки Уласа
Самчука”- матеріал, надісланий в Рівненську державну обласну
бібліотеку доктором М.Бойком із США. Окремий розділ
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містить твори письменника з фонду бібліотеки університету Блумінгтону
(штат Індіана, США) за 1932 – 1985 рр. (14 назв).
В межах розділів література розташована за алфавітом.
Список розрахований на викладачів, студентів, учнів, усіх, хто
небайдужий до відновлення історичної правди та відродження
української культури.
1998
192. Нова література з питань економіки, програмування,
екології: Поточ. список л-ри / Рівнен. держ. обл б-ка; Склала
Н.М.Литвиненко. – Рівне, 1998. - Виходить щоквартально.
Щоквартальний поточний список літератури включає документи з
техніки та економіки, що надходять до фонду Рівненської державної
обласної бібліотеки. Відображено книги та статті з періодичних видань.
Матеріал згруповано за такими розділами: Економіка; Державне
регулювання; Міжнародна економіка; Мікро- та Макроекономіка;
Бухгалтерський облік; Маркетинг; Менеджмент; Підприємництво;
Інвестиції; Програмування; Екологія та інші.
Список виходить на допомогу викладачам вищих навчальних
закладів, студентам, всім, зацікавленим цією тематикою.
193. Ринкова економіка: теорія і практика: Анот. бібліогр.
покажч / Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад. П.І.Демчук; Ред.
Л.Г.Сахнюк. – Рівне, 1998. – 55 с.
Тематичний бібліографічний покажчик представляє різноаспектні
документи, що стосуються ринкової економіки. Він складається з 9
розділів: Ринкова економіка; Форми власності; Приватизація;
Підприємництво; Теорія і практика управління; Менеджмент;
Маркетинг; Зовнішньоекономічна діяльність; Вільні економічні зони;
Еколого-економічні проблеми ринкової економіки.
Основу покажчика складають книги 1993–1998 рр. та журнальні
статті за 1996–1998 - всього 393 назви. Відображено документи з фонду
РДОБ.
Розташування документів в межах розділів здійснено за
принципом – від загального до конкретного. Книги і статті анотовані.
Довідковий апарат складається з іменного покажчика.
Покажчик адресований студентам вузів, викладачам, підприємцям,
всім, хто цікавиться проблемами економіки.
2000
194. Бібліографи Рівненської обласної універсальної наукової
бібліотеки: Біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка,
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т; Упоряд.: В.Р.Вавринюк, А.О.Кузнецова;
Наук. ред.: Г.М.Швецова-Водка, В.П.Ярощук; Ред. Л.Г.Сахнюк. –
Рівне: Волин. обереги, 2000. – 40 с.
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Біобібліографічний покажчик подає розгорнуті біографічні
відомості про кращих бібліографів, які працювали чи працюють в
Рівненській державній обласній бібліотеці (В.П.Гайдук, П.І.Демчук,
К.В.Краєвська, Л.С.Слесаренко, Н.П. Тимощук), відображає їх
опубліковані бібліографічні та наукові праці, а також документи про них
Включені до покажчика описи анотовано. Документи згруповано
за алфавітом персональних рубрик. В середині рубрики спочатку
подається біографічна довідка, потім в хронологічній послідовності праці
бібліографів і далі - література про них. В межах найдрібнішої рубрики
матеріал розміщений за алфавітом прізвищ і назв публікацій.
Науково-довідковий апарат посібника включає "Іменний
покажчик", який відображає всі прізвища, що зустрічаються в
бібліографічних описах; "Предметний покажчик", який орієнтує в змісті
відображених бібліографічних посібників; "Покажчик заголовків творів,
описаних під назвою". У виданні застосована суцільна нумерація
бібліографічних записів (всього 87 назв публікацій).
195. Одвічні джерела. Острогу – 900: Бібліогр. покажч. /
Рівненська обл. універс. наук. б-ка; Укладачі: П.І.Демчук,
М.П.Манько, Н.П.Тимощук; Наук. конс.: М.П.Ковальський,
І.В.Мілясевич; Ред.: Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2000. – 192
с.
У бібліографічний покажчик, підготовлений до 900-річчя
старовинного міста Острога, включено книги, брошури, статті з видань,
що продовжуються, збірників, журналів, газет, присвячених місту в
цілому, а також праці більш широкого змісту, які містять інформацію про
Острог та опубліковані українською, російською, польською,
англійською, німецькою мовами.
У виданні відображені документи, опубліковані в ХІХ-ХХ ст. Всі
матеріали, переглянуті укладачами de viso, зберігаються у фондах
Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, Острозького
державного історико-культурного заповідника, бібліотеки університету
„Острозька Академія”, Рівненського державного обласного архіву,
обласного краєзнавчого музею. Відбір документів закінчено 1 лютого
2000 р.
Серед відображених джерел - офіційно-документальні, наукові
(монографії, збірники наукових праць, тези доповідей), науковопопулярні, учбові, довідкові видання (довідники, енциклопедії,
путівники, історико-краєзнавчі нариси), бібліографічні покажчики,
художні твори.
Покажчик складається з таких основних розділів:
1. Загальні праці про місто; 2. Перша писемна згадка про Острог; 3.
Литовсько-польська доба (1340-1795); 4. У складі Російської імперії
(1795-1917); 5. Визвольні змагання (1917-1921); 6. Під владою Польщі
(1921-1939); 7. У складі Української РСР (1939 - 24 серпня 1991); 8.
Острог після проголошення незалежності Української держави (24
серпня 1991).
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У межах розділів виділені підрозділи і окремі дрібніші ділення - в
залежності від значення і наявності документів. Допоміжний аппарат
складається з таких покажчиків: авторів, редакторів, укладачів та назв
праць; персоналій; підприємств, установ, організацій, територіальних та
інших об'єктів; списку переглянутих періодичних видань.
196. Фінанси: теорія і практика: Бібліогр. анот. покажч. /
Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад. В.М.Конет; Ред. Л.Г.Сахнюк. – Рівне,
2000. – 74 с.
Головною метою покажчика є ознайомлення студентів, наукових
працівників, економістів, спеціалістів у галузі фінансів і кредиту, ділових
людей з документами, які включають книги, що вийшли з друку у 1991 –
2000 роках, статті з періодичних видань (1996-2000 рр.), всього –
571назва.
Покажчик складається з 14 основних розділів: Фінанси, їх суть і
функції; Державні фінанси; Фінанси підприємств і установ; Міжнародні
фінанси; Фінансові ринки; Страхова справа; Шляхи подолання кризових
явищ; Інвестування; Управління фінансами; Фінансовий контроль і
аудит; Фінансовий облік; Фінансовий маркетинг; Фінансова статистика.
У межах розділів література поділена на ряд підрозділів. Розміщена
в логічній послідовності. Покажчик анотований. В окремих випадках
замість анотації перераховуються основні розділи підручників.
Алфавітний покажчик авторів і назв творів вміщено в кінці посібника.
2002
197. Історіограф Волинської землі: До 70-річчя від дня
народження Гурія Васильовича Бухала: Біобібліограф. покажч.
Уклад. Н.М.Кожан; Наук. ред. В.П.Ярощук; Ред. Л.Г.Сахнюк–
Рівне: Волин. обереги, 2002. – 88 с. – (Сер. „Дослідники Рівненського
краю”).
Біобібліографічний покажчик “Історіограф Волинської землі” перша книга з серії „Дослідники Рівненського краю” - присвячена
життю та діяльності історика, краєзнавця, дослідника Волинської землі,
ветерана музейної справи Рівненщини, кандидата історичних наук,
професора кафедри українознавства Рівненського інституту
слов'янознавства, громадського діяча, автора численних наукових та
історико-краєзнавчих праць Г.В.Бухала. Покажчик складається з таких
розділів:
1. Окремі видання: книги, монографії, брошури. 2. Редагування.
Наукове керівництво, консультування. Рецензування. 3. Видання у
співавторстві. 4. Методична література. 5. Публікації в довідкових
виданнях, збірниках, альманахах. 6. Публікації у збірниках науковокраєзнавчих конференцій. 7. Публікації в часописах. 8. Публікації в
газетах. 9. Публікації в зарубіжних виданнях. 10. Співпраця з
Рівненською
державною
обласною
бібліотекою.
11.
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Наукова, викладацька, краєзнавча та громадська діяльність. 12. Рецензії
на книги Бухала Г.В.
Документи в межах розділів розміщено за алфавітом назв видань
або прізвищ авторів. У розділі “Публікації в газетах” – за прямою
хронологією, в межах року – за алфавітом назв статей. Підбір матеріалів
завершено у квітні 2002 р.
В кінці розміщено іменний покажчик та фотоілюстрації.
2003
198. Володимир Галактіонович Короленко і Рівненщина: До
150-річчя від дня народження: Бібліографічний покажчик/ Рівнен.
держ. обл. б-ка; Уклад.: Н.М.Кожан; Т.О.Пономарьова; Наук. ред.
В.П.Ярощук; Ред. З.М.Тирак. – Рівне: Волин. обереги, 2003. – 56 с. –
(Сер. “Славетні земляки”).
У покажчику вперше зібрані матеріали досліджень рівненського
періоду життя родини Короленків, які зберігаються в фондах Рівненської
державної обласної бібліотеки, Рівненського обласного краєзнавчого
музею та Державного архіву Рівненської області.
Документи розміщено за 7 розділами: 1. Рівненщина в творчості
В.Г.Короленка; 2. Родина Короленків на Рівненщині; 3. Історичні місця,
пов'язані з В.Г.Короленком; 4. Документи з фонду Рівненського
краєзнавчого музею; 5. Документи з фонду Державного архіву
Рівненської області; 6. Вшанування пам'яті В.Г.Короленка на Рівненщині;
7. Довідкові та бібліографічні видання.
Допоміжний апарат: іменний покажчик. Фотоілюстрації - з фонду
Рівненського краєзнавчого музею.
Посібник містить також статті рівненських науковців:
Пономарьова Т.О. „Короленкознавство на Рівненщині”, Русіна С.В.,
Мазурок А.П. „Короленко – наш сучасник”.
199. Новини сільськогосподарської літератури: Поточ. список
л-ри / Рівнен. держ. обл. б-ка; [Уклад. Гірак Р.]. – Рівне, 2003. –
Виходить щоквартально.
Видання містить відомості про надходження до фонду РДОБ
літератури сільськогосподарської тематики. Документи розміщені за
такими розділами: Економіка АПК, Ринкові відносини, Інвестиції в АПК,
Оренда АПК, Оподаткування в АПК, Підприємництво, Земельна
реформа, Фермерство, Економіка зарубіжних країн, Землекористування,
Механізація АПК, Агрохімія, Ґрунтознавство, Екологія, Рослинництво,
Лікарські рослини, Селекція насіння, Садівництво, Овочівництво,
Виноградарство, Квітництво, Ландшафтознавство, Лісове господарство,
Захист рослин, Тваринництво, Бджільництво, т. ін. - в залежності від
тематики надходжень. В межах розділу – в алфавітному порядку.
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2004
200. Вибір на все життя: До 65-річчя Івана Григоровича
Пащука: Біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад.
Л.М.Каленюк; Наук. ред. В.П.Ярощук; Ред. Л.Г.Сахнюк. – Рівне:
Волин. обереги, 2004. – 71 с. – (Сер. „Дослідники Рівненського
краю”).
Біобібліографічний покажчик укладений до 65-річчя І.Г.Пащука,
педагога, літератора, журналіста, голови Рівненського обласного
краєзнавчого
товариства
Всеукраїнської
спілки
краєзнавців,
громадського діяча. Покажчик складається з 11 розділів, у яких
представлено бібліографічні описи творів І.Г.Пащука, матеріалів про
його життя і діяльність.
Покажчик відображає неперіодичні видання, публікації з журналів,
газет, збірників (782 назви за 1960-2004 рр.). Підбір матеріалів закінчено у
лютому 2004 р.
Документи у межах розділів розміщено за алфавітом назв видань
або прізвищ авторів. У розділі „Публікації в газетах” – за прямою
хронологією, в межах року – за алфавітом прізвищ авторів книг або назв
видань, на які додаються рецензії. Видання доповнене фотоілюстраціями.
Допоміжний апарат: Іменний покажчик.
201. Календар знаменних і пам'ятних дат Рівненщини на 2004
рік [електронний ресурс] / Рівнен. держ. обл. б-ка. – Електрон. дані. –
Рівне, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
Операц. система: Windows 98/Me/2000/XP/2003; Браузер: Internet
Explorer 5.0+;
Для перегляду відеофрагментів та прослуховування звукозаписів
необхідні відповідні декомпресори. – Заголовок з етикетки диску.
Документи на CD аналогічні друкованому виданню. Матеріал
згруповано в хронологічному порядку. До кожної дати подано
інформаційну довідку та список рекомендованої літератури. Також
додаються повні тексти актуальних краєзнавчих документів, відео
матеріали, аудіо записи поетичних і музичних творів рівненських митців.
202. Книга Рівненщини ...: Анот. кат. видань (з фондів Рівнен.
держ. обл. б-ки) / Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне ...
2003. – Вип. 1. – Уклад. З.М.Тирак; Ред. Л.Г.Сахнюк – 44 с.
2004. – Вип. 2. – Уклад. та ред. Л.Г.Сахнюк. – 78 с.
2005. – Вип. 3. - Уклад. та ред. Л.Г.Сахнюк. – 78 с.
2006. – Вип. 4. – Уклад. та ред. Л.Г.Сахнюк. – 92 с.
Щорічний анотований каталог „Книга Рівненщини ...” інформує
про книги, що надруковані протягом року місцевими видавництвами і
поліграфічними підприємствами та надійшли до фонду Рівненської
обласної державної бібліотеки.
У каталозі подано бібліографічні описи книг, анотації до них та
копії обкладинок.
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Матеріал розміщено за систематичним принципом: спочатку
література про область та місто Рівне, далі – за діленнями таблиць
бібліотечно-бібліографічної класифікації. Окремим додатком виділено
„Видання, що продовжуються” та „Література, що вийшла за межами
області (твори місцевих авторів та книги про край)”. В межах розділів
описи подаються за алфавітом прізвищ авторів або назв видань. Для
зручності користування в кінці розміщено допоміжний апарат:
Іменний покажчик, Алфавітний покажчик назв видань, Покажчик
книжкової продукції видавництв області.
У передмові коротко характеризується структура, якісний та
кількісний склад щорічних надходжень у порівнянні з іншими роками.
В деяких випусках розміщено статті, що стосуються видавничої справи
Рівненщини.
203. Навігатор: [Інтернет-ресурси] / Обл. упр. культ.; Рівнен.
держ. обл. б-ка; Підгот. Стадницька Л., Малишева Л., Юшкова Н.,
Костильова Л., Гуріна В., Зозуля Т. – Рівне, 2004. – 20 с. – (Сер.
„Вебліографія”)
До списку включено адреси електронних ресурсів, доповненні
анотаціями. Всього 119 позицій. Матеріали згруповані за розділами
„Інноваційна діяльність в Україні”, „Соціальна роботи в Україні”,
„Нові технології і бібліотечній справі”, „Ринки продовольчих товарів”,
„Популярна музика”, „Клонування”, „Країни світу: пізнай світ разом з
нами”. В межах розділів джерела подані в логічній послідовності.
За допомогою даного посібника користувачі мають можливість
оперативно отримати інформацію з ресурсів Інтернет.
2005
204. Улас Самчук: “Волинь” моє вірую й ісповідую”:
Біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад. П.І.Демчук;
Наук. ред. І.В.Мілясевич; Ред. Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин.
обереги, 2005. – 68 с. – (Сер. “Славетні земляки”).
Біобібліографічний покажчик містить описи книг, брошур,
архівних документів, статей з видань, що продовжуються, збірників,
журналів, газет українською, російською, польською мовами.
Включено також описи з мережі Інтернет. Відображено документи,
опубліковані з 1932 р. по 2005 р., які розміщені за такими основними
розділами:
1. Твори Уласа Самчука.
2. Життя і творчість Уласа Самчука.
3. Дослідження творчої спадщини Уласа Самчука.
4. Редакторська та публіцистична діяльність письменника.
5. Спогади про Уласа Самчука.
6. Вивчення творчості Уласа Самчука.
7. Улас Самчук і сучасність.
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У межах розділів виділені підрозділи і окремі дрібні ділення. В
середині розділів, підрозділів матеріали впорядковано за алфавітом
авторів або назв творів. У кінці кожного ділення подані описи з мережі
Інтернет. Література доповнена фотоілюстраціями. Допоміжний аппарат:
іменний покажчик та список переглянутих видань.
2006
205. Криниці щедрої душі: До 70-річчя від дня народження
Г.Дем'янчука: Біобібліогр. покажч. / Укладачі: Н.М.Кожан,
Н.О.Нікітіна; Наук. консульт. І.В.Мілясевич; Ред. Л.Г.Сахнюк. –
Рівне: Волин. обереги, 2006. - 72 с.: фото. – (Сер. „Дослідники
Рівненського краю”)
Біобіліографічний покажчик присвячений Г.С.Дем'янчуку –
відомому
рівненському
літератору.
журналісту,
краєзнавцю,
громадському діячу, непересічній людині. На початку замість передмови
вміщено спогади про нього М.Пшеничного “Григорій Дем'янчук:
літературний портрет” та Є.Шморгуна ”Вогник його посвіту”.
До покажчика включено окремо видані твори Г.С.Дем'янчука,
публікації зі збірників, газет, журналів, матеріали про його життя та
діяльність. Всього 797 назв за 1958 – 2006 рр. Матеріал згруповано за
розділами: “Твори”(з підрозділами “Окремо видані твори”, “Публікації в
збірниках наукових конференцій”, інші) та “Література про життя та
творчість” (з підрозділами – “Рецензії та відгуки на твори Григорія
Дем'янчука”, “Вшанування пам'яті”, “Твори, присвячені Григорію
Дем'янчуку”). В межах розділів документи розташовані в хронології їх
публікацій, в межах року – в алфавіті прізвищ або назв творів. До джерел
додані довідкові анотації.
Видання доповлене фотографіями та фотокопіями документів з
архіву Г.С.Дем'янчука. В кінці подано список переглянутих періодичних
видань.
Допоміжний апарат: іменний покажчик.
206. Повстанські та стрілецькі пісні: Реком. список літератури /
Укладач Л.Костильова; Підгот. О.Сисюк, Н.Кожан; Редактор
Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – 28 с.
Рекомендаційний список містить інформацію про українські
історичні пісні, зокрема стрілецькі пісні та пісні Української
Повстанської Армії, що виникли в буремному ХХ столітті. Тут
представлені відомості про наявні в фондах Рівненської державної
обласної бібліотеки книги, статті із збірників, газет, журналів, що вийшли
з 1990 по 2005 р. Всього 341 назва.
Покажчик складається з чотирьох розділів. В кожному розділі
описи розташовані за алфавітом прізвищ авторів та назв творів.
В розділах “Повстанські пісні” та “Стрілецькі пісні” подано
бібліографічні описи окремих творів, значна частина яких записана на
території Рівненської та Волинської областей.
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Завершує посібник розділ, де зібрана література про
повстанські та стрілецькі пісні.
207. Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени
Теліги: Біобліограф. покажч. / Укладач Л.А.Костильова;
Редактори: Р.М.Щербан, Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги,
2006. - 32 с.– (Сер. „Славетні земляки”)
Біобібліографічний покажчик присвячено Олені Іванівні
Телізі, відомій українській поетесі, громадському діячу, та
приурочено до 100-річчя від дня її народження.
До покажчика включено книги, статті з журналів і газет за
1947-2006 рр., які знаходяться у фондах Рівненсчької державної
обласної бібліотеки. Окремо подано Інтернет-ресурси
про
О.Телігу. Всього відображено 173 джерела.
Покажчик складається з чотирьох розділів та допоміжних
покажчиків. У межах розділу “Видання творів О. Теліги” література
розміщена в алфавіті назв творів поетеси. В межах інших розділів:
„Література про життя і творчість Олени Теліги”, „Олена Теліга і
Рівненщина”, „Вшанування пам’яті Олени Теліги” - матеріал
розташований в логічній послідовності – від загального до
часткового. Всі документи проанотовано.
В кінці посібника вміщено допоміжні покажчики: алфавітний
покажчик назв творів О. Теліги та іменний покажчик. До іменного
покажчика включені прізвища авторів, укладачів, редакторів та всі
імена, які згадуються в анотаціях.
208. Репертуар книжкових виставок РДОБ 2005 року:
Каталог книжкових виставок 2005 року / Рівнен. держ. обл. бка; Уклад. Л.Г.Сахнюк, Ред.: Л.А.Костильова, Л.Г.Сахнюк. –
Рівне, 2006. – 42 с.
У каталозі наводяться бібліографічні описи документів 35
виставок, які експонувалися в РДОБ у 2005 р. Матеріал згруповано
за назвами відділів бібліотеки. В межах кожного відділу подаються
схеми виставок (назва, розділи виставки, використана література,
ілюстрації). Каталог носить рекомендаційний характер
209. Соціальна робота в Україні: Бібліограф. покажч. /
Укладач Л.А.Костильова; Ред.: Р.М. Щербан, Л.Г. Сахнюк. –
Рівне: Волин. обереги, 2006. – 47 с. - (Електронна версія)
До бібліографічного покажчика включено книги, статті з
журналів і газет. Всього 233 назви за 2000 – 2006 рр. Матеріал
згруповано в 12 розділів: “Нормативно- організаційне забезпечення
соціальної роботи в Україні”, “Пріоритетні напрями соціальної
політики України”, “Зміст та організація соціальної роботи” та інші.
В межах розділів література розміщена в алфавіті прізвищ авторів і
назв творів. До джерел додані довідкові анотації.
Довідковий апарат: іменний покажчик.
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210. Глашатай нескореного покоління: Реком. список л-ри /
Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад.: Л.М.Стадницька; Редактори:
Л.А.Костильова, Л.Г.Сахнюк. – Рівне: „Волин. обереги”, 2007. – 20 с.
Рекомендаційний список підготовлений до 100-річчя від дня
народження талановитого поета, вченого, патріота Олега Ольжича
(Кандибу). У списку представлені відомості про наявні в фондах
Рівненської державної бібліотеки книги, статті із збірників, газет,
журналів з 1993 по 2007 рр., які висвітлюють життя, діяльність та творчу
спадщину поета. Всього 111 назв.
Рекомендаційний список складається з 4-х розділів: „Видання
творів О.Ольжича”, „Публікації та передруки творів Олега Ольжича в
періодичних виданнях та збірниках”, „Література про життя та творчість
Олега Ольжича”, „Увіковічення пам'яті О.Ольжича”. У кожному розділі
описи розміщено за алфавітом авторів та назв творів. Частина
бібліографічних описів супроводжується довідковими анотаціями.
211. Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана
Йосиповича Столярчука: Біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. обл. бка; Уклад.: Н.М. Кожан, Н.О. Нікітіна; Ред.: З.М. Тирак, Н.М.
Кожан. – Рівне: Волинські обереги, 2007. - 56 с.: фото. – (Сер.
"Дослідники Рівненського краю").
Біобібліографічний покажчик випущений до 60-річчя відомого
музиканта, педагога, поета, мистецтвознавця, краєзнавця Богдана
Столярчука.
На початку перед власне бібліографією розміщено „Слово про
ювіляра”: це Шморгун Є. Від "Провесені" до зеніту літа”; Каневська Г.
„Я неспокій стрічати буду”; Пащук І. „Уподобання Богдана
Столярчука”; Карабович Т. „В сторону Холмщини та Підляшшя: про
літературознавчі дослідження Богдана Столярчука”.
У посібнику відображені документи (книги, статті із збірників,
журналів, газет, ноти), які були опубліковані в 1976-2007 роках.
Документи, переглянуті укладачами de viso, знаходяться у фондах
Рівненської державної обласної бібліотеки та приватній бібліотеці Б.
Столярчука (позначені сиглою 1).
Покажчик складається з таких розділів: Основні дати життя і
діяльності, Мистецтвознавчі та народознавчі праці, Окремо видані
твори, Навчальні посібники та методичні рекомендації, Публікації в
збірниках, альманахах, Публікації в періодичних виданнях, Поетичні
твори, Окремо видані твори, Публікації в збірниках та періодичних
виданнях, Упорядкування. Редагування та ін.
В середині розділів документи розташовані в хронології їх
публікацій, в межах року – за алфавітом прізвищ авторів або назв творів.
Покажчик містить довідкові анотації.
Подано бібліографію праць Б. Столярчука. Допоміжний апарат
складається з іменного покажчика та списку переглянутих періодичних
видань.
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Покажчик містить фотографії, копії документів; деякі з них
друкуються вперше.
212. Освіта України: європейський вибір: Бібліографічний
покажчик / Рівнен. держ. обл. б-ка; Уклад.: Л.А. Костильова;
Ред.: Л.Г. Сахнюк. – Рівне: Волин. обереги, 2007. - 64 с.
У бібліографічному покажчику представлені документи, які
висвітлюють питання входження України в європейський
загальноосвітній простір, розкривають суть Болонського процесу,
різні аспекти євроінтеграційних процесів в освіті України, питання
та проблеми переходу на організацію навчання згідно модульнорейтингової системи тощо.
Покажчик складається з таких розділів: Міжнародні
документи з Болонського процесу; Нормативно-правові акти
України; Болонський процес: сутність, принципи, організація; Вища
освіта України та проблеми її модернізації в контексті Болонського
процесу; Ступеневе навчання у вищій школі; Безперервна освіта;
Кредитно-модульне навчання в вищій школі; Управління якістю
освіти; Вища освіта за кордоном.
До покажчика включено документи з 2000 року по квітень
2007 року, наявні в фондах Рівненської обласної наукової
бібліотеки. Це монографії, підручники, посібники, статті з
журналів, наукових збірників та університетських вісників, газетні
матеріали – всього 336 назв. Більшість бібліографічних описів
анотовано.
Видання містить допоміжний апарат: іменний покажчик,
покажчик використаних періодичних джерел. До іменного
покажчика включені прізвища авторів, укладачів, редакторів та всі
імена, які зустрічаються в описах.
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Допоміжний апарат
Іменний покажчик
Алексєєва Т. 46,58,62,63,65,71,72,78,97,110,111,112,115
Бабюк В.П. 29
Білоусова І. 75
Бойчук Г. 63
Борисюк Т.В. 128,163
Боровик М. 154
Буза Л. 65,138
Бухало Г.В. 63,65,160,
177,189
Бучинська Л. 63,65,135
Вавринюк В.Р. 194
Вітко Н. 162
Войчук Г. 65
Гайдук В.П. 5,19,22,24,28,52,53,56,61,65,66,67,69,76,77,79,
80,81,83,84,86,89,94,95,96,100,103,
104,105,106,107,108,114,116,119,120,121,
124,126,127,130,131,132,133,134,136,137,
138,139,140,147,148,149,150,153,154,156,
157,158,159,161,165,166,167,168,171,174,
175,176,177,179,181,182,185,187
Гайдук С.В. 149
Гирак Р. 199
Гомзар Р. див. Стучинська Р.
Гошовська А.
75
Грига Л.І. див. Ткачук Л.І.
Гупалюк В. 46
Гуріна В. 203
Демчук П. 46,58,59,65,68,73,87,102,
160,177,182,183,184,193,195,204
Жив’юк А.А. 204
Жигало Ю.С. 179
Журавльова Н. 51
Зозуля Т. 203
Іванцова Л. 75
Іранець В. 136
Казакова Р.О. 59,70,113
Каленюк Л. 8,63,65,200
Княгницька В. див. Конет В.
Ковальський М.П. 195
Кожан Н.58,63,65,172,
197,198,205,206,211
Конет В. 54,64,196
Константиновський Н.З. 161
Корольчук М.166
Костильова Л. 203,206,207, 208,209,210,212
Краєвська К. 60,69,74,75,77,79,80,81,83,86,94,95,100,106,107,119,143,144,145,
146,152,158,164,168,169,170,176,181,186,189,190
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Кузнєцова А.О. 194
Кух І.О. 102,167
Кухарчук Л. 65
Кучер П. див Демчук П.
Лейкіна Г.П. 129
Литвиненко Н. 75,192
Лізанець Н.О. 59,98,109,117,118
Малишева Л. 203
Манько М.П. 195
Мельник Р.П. 59,113
Мельник Т.В.
177
Мілясевич І.В. 195,204,205
Нікітіна Н.О. 57,63,65,67,76,85,88,90,91,92,93,99,103,104,108,205,211
Пащук І.Г. 63,65,126,130,134,137,139,147,157,159,165,175
Пономарьова Т.О. 198
Пшеничний М.І. 159
Раджабова С. 22,29
Савчук П.А. 177
Сахнюк Л.Г. 191,193,194,195,197,200,202,204,205,206,
207,208,209,210,212
Сердюк Н.Я. 1
Сидоренко В. 63,65,160
Сисюк О. 206
Слесаренко Л.С.59,116,136,138,
140,148,150,153,154,161,166,167,
173,174,179,180
Соколовський М.Б. 149
Споденюк Г. 162
Стадницька 203,210
Степанюк А. 84
Степанюк Л. 58
Стучинська Р. 46,58,63,65,100,
120,122,137,142,151,156
Терещенко П.А. 9
Тертишна Н. 19,20,23,27,28
Тимощук Н. 58,63,65,177,191,195
Тирак З.М. 198,202,211
Тишковець М.А. 123
Ткачук Л. 74,114,155,162,188
Філашкіна Л. 89
Швецова-Водка Г.М. 194
Шевчук С. 158,168,190
Щербан Р.М.
207,208
Юшкова Н. 203
Якубовський С.В. 113
Яремчук Л. 75
Ярощук В.П. 194,197,198,200
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Покажчик заголовків
бібліографічних посібників
Акторська майстерність 95
Арсен Левкович – лауреат ... 159
АСУ – на кожне підприємство 96
Атеїзм в художній літературі 10
Бібліографи Рівненської обласної 194
Більше добрив – кращий урожай 3
Благо народу – вища мета партії 108
Боротьба з втратами зернових призбиранні та зберіганні 136
Боротьба трудящих Ровенщини за возз’єднання 120
Борці за владу Рад на Ровенщині 97
В людині все повинне бути прекрасним 60
В світі прекрасного 19
В сердцах ровенчан – навечно 160
Валерій Баталов – лауреат... 165
Валер’ян Львович Поліщук 137
Василь Басараба – лауреат... 147
Верховна Рада СРСР – найвищий орган народної влади 61
Вибір на все життя 200
Вихователь сильних духом ...Д.М. Медведєв 71
Від кожного осушеного гектару – найбільшу віддачу 109
Вічно живий 29
Вклад трудящих Ровенщини у виконання.. 166
Володимир Антонович Плютинський –... 171
Володимир Галактіонович Короленко і Рівненщина 198
Георгій Сербін – лауреат... 55
Герої Соціалістичної Праці – наші земляки 56
Герой Радянського Союзу М.І. Кузнєцов 62
Герой Радянського Союзу О.М. Данилюк 2
Герой Соціалістичної Праці А.Т. Іващук 10
Герой Соціалістичної Праці О.П.Кондратюк 73
Герой Соціалістичної Праці В.П.Лотоцький 111
Герой Соціалістичної Праці О.П.Малашкевич 112
Глашатай нескореного покоління 210
Громадському тваринництву – міцну кормову базу 113
Догляд та утримання сільськогосподарських тварин 4
Досвід роботи передових тваринників Ровенщини – 138
Економічний і соціальний розвиток Ровенщини 133,172
Економічні знання – трудівникам села 121
Євген Шморгун – лауреат ... 139
Житлове право в СРСР 114
З досвіду вирощування сільськогосподарських культур 140
З історії комсомолу Ровенщини 122
З історії міста Ровно 20
З історії Ровенської обласної партійної організації 115
За високий врожай льону 41
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За високі врожаї вирощування пшениці та жита 39
За високі врожаї кукурудзи 5
За високі врожаї цукрових буряків 6,38
За високу віддачу меліорованого гектара 161
За високу ефективність і якість виробництва льону 98
За владу Рад 30
За дальше підвищення якості сільськогосподарської... 123
За дальший розвиток сільського господарства 21
За людину комуністичного завтра 22
Закони моєї Батьківщини 99
Захист населення від зброї масового ураження 40
Збільшення площі під зернобобовими 7
Зведений покажчик сільськогосподарської літератури за ... 173
Іван Пащук – лауреат... 127
Індустрія бурякового поля 174
Інтенсифікація кормо виробництва 128
Інформаційна робота бібліотеки 79
Історіограф Волинської землі 197
Їх імена житимуть вічно 31
Календар знаменних і пам’ятних дат Рівненщини 63,201
Книга Рівненщини 202
Криниці щедрої душі 205
Колективний підряд у сільському господарстві 153
Комбриг Патолічев 124
Культурні комплекси 155
Лауреати Ленінських та Державних премій в галузі літератури 64
Ленінське вчення про релігію і церкву 45
Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на... рік 65
Література про Ровенську, область за ... рік 46
Література Ровенщина 23
Любіть музику 47
Льон – довгунець – культура великих можливостей 148
Марксизм – ленінізм про виникнення і розвиток релігії 11
Меліорація –шлях до одержання високих і сталих врожаїв 32
Механізацію – на кожну тваринницьку ферму 129
Микола Пилипович Зінчук – Герой Соціалістичної Праці 167
Микола Типчак – лауреат... 175
Місту Ровно – 700 років 141
Місцеві Ради – органи народовладдя 57
міцна кормова база – основа розвитку тваринництва 179
Молоді будівники комунізму 33
Моральний кодекс – закон нашого життя 24
Мотря Панасик 134
М’ясо-молочний комплекс Ровенщини 180
На допомогу в реалізації галузевих (обласних) ... 154
На допомогу механізатору 42
На допомогу молодому механізатору 25
На допомогу учаснику художньої самодіяльності 26
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Навігатор 203
Навіки в пам’яті народній 156
Нагороджені за працю 183
Народжений бурею 66
Наука викриває релігію 12
Наукова організація праці – вимога життя 48
Незвичайні явища в природі 176
Незримі зв’язки єдності в природі 181
Неопубліковані матеріали 162
Нова література з питань економіки, програмування, екології 92
Нова література з питань релігії і атеїзму 80
Новини краєзнавчої літератури 58
Новини сільськогосподарської літератури 59, 199
Новини технічної літератури 75
Нові книги з питань держави і права 187
Нові книги з питань культури і мистецтва 74
Нові книги з питань партійного будівництва 81
Нові книги з питань поліграфії 82
Нові книги з питань радянського будівництва і права 83
Нові книги з питань торгівлі і громадського харчування 84
Нові надходження книг в галузі суспільних наук 100
Нові надходження книг з питань педагогіки і народної освіти 67
Нові обряди і традиції 13
НОП – веління часу 76
Одвічні джерела. Острогу – 900 195
Організація навчально-виховного процесу ... 85
Освіта України: європейський вибір 212
Осушеним землям – високу агротехніку 49
Оцінка знань – важливий фактор навчально-виховного процесу 101
Памятники истории и культуры Ровенской области 177
Пам’ятники історії і культури Ровенської області 184
Партії вірні сини 34
Петро Велесик – лауреат … 157
Петро Красюк – лауреат … 68
Петро Ходневич 130
Підготовка учнів до праці, до життя – важливе ... 125
Піднесення економіки сільськогосподарського... 43
Повстанські та стрілецькі пісні 206
Поклик душі
207
Походження і розвиток життя на землі 77
Право на працю і його гарантії в СРСР 116
Православ’я та його класова суть 14
Природа і природні багатства Ровенщини 78
Природа – наше багатство 69
Природа та природні багатства Ровенщини 8,27
Причастя словом 211
Проблеми соціального планування 86
Програмування врожаїв 117
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Програмування для ЕОМ 149
Прогресивна технологія виробництва цукрових буряків 118
Прогресивна технологія вирощування картоплі 102
Радянський спосіб життя 104
Радянські традиції, свята, обряди 158
Радянській людині – нові обряди 103
Реакційна суть ідеології баптизму 54
Релігія без прикрас 35,51
Релігія – ворог науки і прогресу 1
Репертуар книжкових виставок 208
Ринкова економіка 193
Рівненський український музично-драматичний театр 188
Роботу культурно-освітніх закладів села ... 119
Ровенчани в роки Великої Вітчизняної війни 36,52
Ровенщина – в братній сім’ї народів СРСР 182
Ровенщина в десятій п’ятирічці 105
Ровенщина в одинадцятій п’ятирічці 142
Ровенщина в художній літературі 9
Ровенщина від з’їзду до з’їзду 87
Розвиток населення СРСР 88
Роки безсмертної слави 37
Сільське господарство – на промислову основу 70
Сімейно-побутовим святам і обрядам ...
Соціалістична Ровенщина 53
Соціальна перебудова села – органічна частина ... 150
Соціальна робота в Україні 209
Список-мінімум книг з питань механізації і автоматизації 163
Ставлення Комуністичної партії... 15
Тваринництву – міцну кормову базу 50
Техніку безпеки повинен знати кожен 44
340 років Берестецькій битві 189
У світі прекрасного 106
Україна. Історія. Народознавство 190
Український Гомер ХХ століття 191
Українські буржуазні націоналісти – найлютіші вороги 164
Улас Самчук: „Волинь” – моє вірую й сповідую 204
Учитель – твоя професія 89
Фінанси: теорія і практика 196
Форми і методи атеїстичної роботи 16
Централізація - важливий напрямок удосконалення 107
Червоні сіячі 126
Чи був початок і чи буде кінець світу? 2
Чому вони порвали з релігією 17
Що таке релігійне сектанство? 18
Що читати далі 90,91,92,93,131,132,135,143,144,145,
146,151,152,169,170,178,185,186
Як розуміти музику 28
Якість – справа кожного 94
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