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КРАЄЗНАВЧІ ВИДАННЯ

Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2021 рік: календар і
короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад.
І. Шершньова, відп. за вип. О. Волкова]. – Запоріжжя : СТАТУС, 2020. – 612 с.

Черговий 52-й випуск посібника «Знаменні та пам’ятні дати на 2021 рік» містить матеріали

про громадсько-політичні та історичні події в житті області, ювілеї відомих уродженців краю та

видатних діячів, біографії яких пов'язані із Запоріжжям. До Календаря також включено ювілейні

дати запоріжців, які загинули в АТО.

Видання адресоване бібліотекарям, викладачам історії, працівникам ЗМІ, краєзнавцям,

широкому загалу користувачів.



КРАЄЗНАВЧІ ВИДАННЯ

Василівка: з минулого у майбутнє : бібліографічний покажчик / КЗ
«ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад. І. Шершньова, відп. за вип. О. Волкова]. – Запоріжжя :
[ЗОУНБ], 2020. – 192 с. – (Міста і села Запорізької області. Вип. 11).

Бібліографічний покажчик «Василівка: з минулого в майбутнє містить матеріали про
громадсько-політичні та історичні події в житті області, ювілеї відомих уродженців краю
та видатних діячів, біографії яких пов'язані із Василівкою.

Видання адресоване бібліотекарям, викладачам історії, працівникам ЗМІ,
краєзнавцям, широкому загалу користувачів.



БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : І-IV кв. 2020 р. / КЗ
"ЗОУНБ" ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. М. Маслова]. –
Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020.

В аналітичних оглядах 2020 року розповідається про:
- І кв. - питання пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень

використаних джерел до наукових праць, представити модель сучасного бібліотечно-
інформаційного сервісу, визначити характерні особливості здійснення інтернет-
маркетингу бібліотеками України…

- ІІ кв. - «Школа систематизатора» для супроводу процесу впровадження Універсальної
десяткової класифікації; роз’яснення положень класифікації; складних випадках
систематизації; зміни та доповнення, внесені Консорціумом УДК до головного
довідкового файлу УДК MRF12…

- ІІІ кв. - концептуальна модель формування базових складових цифрової культури
сучасного бібліотечного фахівця; використанням мобільних інформаційно-
комунікаційних технологій як ефективного засобу надання доступу до освітнього
контенту…

- IV кв. - комплекс історичних та соціокультурних чинників розвитку бібліотечного 
соціального інституту, моделями гнучкої бібліотеки та сервіс-орієнтованого 
обслуговування користувачів, комунікативною складовою оптимізації бібліотечної 
діяльності в сучасних реаліях… 



БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

«Д ІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»

Діти з аутизмом (2017-2019) : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від.
наук. інформації та бібліографії ; [уклад. Ю. Щеглова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020.
– 36 с. – (Діти з особливими освітніми потребами).

Діти з затримкою психічного розвитку (2017-2019) : бібліографічний
список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. Ю. Щеглова].
– Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 24 с. – (Діти з особливими освітніми потребами).



БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

«УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР:  ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Земельна реформа в Україні: переваги і загрози : прес-дайджест. І кв. 2020
р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред.
Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 20 с. – (Український вибір: виклики та
перспективи).

Місцеві вибори в Україні: нові правила : прес-дайджест. ІІ кв. 2020 р. / КЗ
«ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред. Т.
Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 24 с. – (Український вибір: виклики та
перспективи).



БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

«УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР:  ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Екологічний стан в Україні: загрози та ризики : прес-дайджест. ІІІ кв. 2020
р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова ; ред.
Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 24 с. – (Український вибір: виклики та
перспективи).

Малий та середній бізнес в Україні: сучасні реалії : прес-дайджест. ІV кв.
2020 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [підгот. Ю. Щеглова
; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 20 с. – (Український вибір:
виклики та перспективи).



БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

«ЛАУРЕАТИ ЛІТЕРАТ УРНИХ ПРЕМІЙ»

Маріанна Кіяновська – лауреат Шевченківської премії–2020 :
бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ;
[уклад. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 32 с. – (Лауреати літературних
премій).

Тарас Прохасько – лауреат Шевченківської премії–2020 : бібліографічний
список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова].
– Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 44 с. – (Лауреати літературних премій).



БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

«ЛАУРЕАТИ ЛІТЕРАТ УРНИХ ПРЕМІЙ»

Луїза Ґлюк – лауреат Нобелівської премії-2020 : бібліогр. список / КЗ
«ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. –
Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 28 с. – (Лауреати літературних премій).

«Інтернет речей» : бібліографічний покажчик / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, від. наук.
інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 72 с.
– (Споживаємо розумно).

«СПОЖИВАЄМО РОЗУМНО»

Покажчик присвячений мережевій комунікації об’єктів (речей), які взаємодіють між собою
та навколишнім середовищем – «Інтернету речей» (ІоТ).
Тематично об’єднує сфери застосування, правові питання, технологічні аспекти упровадження
та безпекові проблеми ІоТ тощо.

Вміщує джерела із фондів Запорізької ОУНБ та повнотекстові відкриті інтернет-ресурси
українською та російською мовами.
Видання адресоване як спеціалістам у відповідних галузях, так і всім, хто вивчає або просто
цікавиться провідною технологією.



БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»

Василь Вишиваний (Вільгельм Габсбург-Лотрінген) :
рекомендаційний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук.
інформації та бібліографії ; [уклад. Ю. Щеглова]. – Запоріжжя :
[ЗОУНБ], 2020. – 6 с. – (З Україною в серці).

Поетеса епохи Ліна Костенко : рекомендаційний список /
КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ; [уклад.
Ю. Щеглова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. – 6 с. – (З Україною в
серці).



ВИДАННЯ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ВІДДІЛУ

Вінок спогадів: про Костянтина Ілліча Іссерта : біобібліографічний
покажчик / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР , Ред.-вид. сектор ; [уклад.: Л. Іссерт, П. Бойко , ред. Т.
Пішванова]. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2020. - 47 с., фото.

Біобібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності Костянтина
Ілліча Іссерта, винахідника, патентознавця, книгорозповсюджувача, директора
ТОВ «Константа-і, ЛТД», чудового друга багатьох сучасних українських
письменників та видавців.

Видання адресоване бібліотекарям, краєзнавцям, працівникам ЗМІ та
широкому загалу користувачів.



НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

Бібліотечна журналістика: особливості написання текстів (поради з
написання постів ) / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР , Наук.-метод. відділ; [уклад. Л. Мажара, ред.
та відп. за випуск Л. Ізюмова]. - Запоріжжя: [ЗОУНБ], 2020. - 39 с.

Це видання адресоване бібліотекарям, які намагаються представити діяльність своїх
книгозбірень у соціальних мережах. Воно складається з двох частин. У першій ми
акцентували увагу на типових помилках при написанні повідомлень, та надали поради, як їх
уникнути, а в другій - представили вправи для закріплення теоретичного матеріалу.

Дистанційна робота бібліотеки в умовах карантину: методичні
рекомендації / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, науково-методичний відділ; [укл. О. Літвак, ред. та
відп. за випуск О. Волкова]. − Запоріжжя: [Ред.- вид. сектор КЗ “ЗОУНБ” ЗОР] , 2020.
– 16 с.



НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

Коло професійного читання бібліотекаря (прес-дайджест). Вип.5 / КЗ
“ЗОУНБ” ЗОР, науково-методичний відділ; [уклад. О. Літвак, ред. та відп. за вип.
Л. Ізюмова]. − Запоріжжя: [ЗОУНБ] , 2020. − 40 с.

Матеріал, який пропонується вашій увазі, представляє собою огляд публікацій
фахових видань бібліотек України, адресований працівникам публічних
книгозбірень з метою підвищення кваліфікації.

На допомогу публічним бібліотекам територіальних громад:
інструктивно-методичні матеріали. Вип. 2 / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, науково-
методичний відділ; [уклад. Л. Мажара, ред. та відп. за вип. Л. Ізюмова]. –
Запоріжжя: [ЗОУНБ], 2020. - 44 с.

У виданні розглядаються законодавчі та нормативні акти, які регулюють
діяльність публічних бібліотек територіальних громад, рекомендації щодо
планування роботи книгозбірень.



НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

Соціальні мережі як інструмент бібліотечної комунікації : методична
консультація / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , Наук.-метод. відділ; [уклад. О. Літвак, ред. та відп.
за вип. Л. Ізюмова]. - Запоріжжя: [ЗОУНБ], 2020. - 23 c.

У консультації йдеться про поняття, класифікацію соціальних мереж. Представлено
статистику найпопулярніших соціальних медіа в Україні. Розглянуто основні кроки
ефективного просування бібліотек у соціальних мережах.

Адресовано широкому колу бібліотечних фахівців.

Як зробити гарну світлину : методичні поради/ КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, наук.-
метод.відділ; [уклад. О. Тарлінська, відп. за випуск О. Волкова]. −Запоріжжя :
[ЗОУНБ], 2020. −23с.

У методичних порадах розповідається про фотопомилки, які частіше зустрічаються в
публікаціях бібліотекарів.



НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

Клуб’Ок // Клуб директорів бібліотечних закладів Запорізької області ,
Наук.-метод. відділ; [ред. Рада: О. Тарлінська, Л. Мажара]. - Запоріжжя:
[ЗОУНБ] , 2020. - № 30. - 10 c.

В 30-му номері газети клубу директорів бібліотечних закладів Запорізької
області «Клуб’Ок» висвітлюється діяльність бібліотек Запорізького краю:
- Про дванадцяту виїзну зустріч творчої бібліотечної молоді на Веселівській землі;
- Бібліопрофі в інтернеті;
- «З родини йде життя людини» (До Міжнародного дня сім’ї);
- Запорізька обласна бібліотека для юнацтва розшукує таланти; 
- Слова, як скарб… (До «Поетичного травня»); 
- Міжнародний фестиваль «В стінах срібного віку - 2016»; 
- Своє кохання зустріла в іншому краю. (Про долю бібліотекарки, біженки зони АТО 
Валентини Дерун);  
- Поєзії. Вибране. (Вірши бібліотечних працівників)



ВИДАННЯ КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО

БІБЛІОТЕЧНОГО ЦЕНТРУ

Визначний український письменник та громадський
діяч Іван Боднарчук : рек. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Канад.-
Укр. бібл. центр ; [уклад. Н. Скрипак]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ],
2020. – 6 с.

Наталена Королева: письменниця, що відкрила
«інакший світ» : рек. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Канад.-Укр.
бібл. центр ; [уклад. Н. Скрипак]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2020. –
6 с.



ВИДАННЯ ЦЕНТРУ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР

Комітет сприяння поверненню кримськотатарського народу на
історичну батьківщину «АЗАТ» : бібліогр. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , Центр нац.
культур ; [підгот.: О. Назаренко , ред.: М. Маслова, Т. Пішванова]. — Запоріжжя :
[ЗОУНБ] , 2020. — 48 с. – (Сер. "Запоріжжя багатонаціональне". Вип. 9).

«ЗАПОРІЖЖЯ БАГАТОНАЦІОНА ЛЬНЕ»

Молодіжний центр німецької культури «Заммельзуріум»: до 10-річчя
заснування : бібліогр. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [підгот.: О. Назаренко , ред.: М.
Маслова, Т. Пішванова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ] , 2020. - 20 с. - (Сер. "Запоріжжя
багатонаціональне". Вип. 10).



ВИДАННЯ ЦЕНТРУ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР

Грецька Рада Запорізької області «Еллада»: до 25-річчя заснування :
бібліогр. список // КЗ "ЗОУНБ" ЗОР, Центр нац. культур ; [підгот. О. Назаренко, ред.
М. Маслова, Т.Пішванова]. – Запоріжжя: [ЗОУНБ] , 2020. - 28 с. – (Запоріжжя
багатонаціональне; вип. 11).

«ЗАПОРІЖЖЯ БАГАТОНАЦІОНА ЛЬНЕ»

Запорізький ромський центр «Лачо Дром» : бібліогр. список / КЗ "ЗОУНБ"
ЗОР" , Центр нац. культур ; [підгот. О. Назаренко , ред.: М. Маслова, Т. Пішванова]. –
Запоріжжя : [ЗОУНБ] , 2020. – 36 с. – (Запоріжжя багатонаціональне, Вип. 12).



ВИДАННЯ ВІДДІЛУ ДОКУМЕНТІВ 

З ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
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