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КраЄзнавчi видання

Знаменні та пам'ятні дати Запоріжжя на 2020

рік: календар і короткі довідки з

бібліографічними списками / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ;

[уклад. І. Шершньова, відп. за вип. О. Волкова]. –

Запоріжжя : СТАТУС, 2019. – 612 с.

Черговий 51-й випуск посібника «Знаменні та пам’ятні дати на

2020 рік» містить матеріали про громадсько-політичні та історичні

події в житті області, ювілеї 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.



КраЄзнавчi видання

Бердянськ: історія і сьогодення : бібліогр.

покажчик / уклад. Г. Нагорна; відп. за вип. О.

Волкова; під ред. Т. Пішванової. – Запоріжжя : [КЗ

«ЗОУНБ» ЗОР], 2018. - 308 с. – (Міста і села

Запорізької області ; вип. 10).

Бібліографічний покажчик «Бердянськ», присвячений одному з міст

обласного підпорядкування нашого регіону, розповідає про його історію,

найбільші промислові підприємства, культуру і освіту, історичні пам’ятки,

відомих людей.

Видання орієнтовано на широке коло читачів. Воно стане у нагоді

краєзнавцям, працівникам бібліотек і музеїв, викладачам історії краю для

організації соціокультурної діяльності, працівникам засобів масової

інформації.

Сер. «Міста і села Запорізької області»



бiблiографiчнi видання

Петер Гандке - лауреат Нобелівської премії-2019 :

бібліогр. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації

та бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. - Запоріжжя :

[ЗОУНБ], 2019. - 24 с. - (Лауреати літературних премій).

Оксана Забужко - лауреат Шевченківської премії-

2019 : бібліографічний список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Відділ

наукової інформації та бібліографії ; [уклад. М. Маслова ; ред.

Т. Пішванова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. - 40 с. -

(Лауреати літературних премій).

Ольга Токарчук - лауреат Нобелівської премії-2018 :

бібліогр. список / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та

бібліографії ; [уклад. М. Маслова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ],

2019. - 24 с. - (Лауреати літературних премій).

Сер. «Лауреати літературних премій»



бiблiографiчнi видання

Бібліографічні ідеї та технології : аналіт. огляд : І-IV квартал

2019 р. / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР, Від. наук. інформації та бібліографії ;

[підгот. М. Маслова ; ред. Т. Пішванова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ],

2019.
У випусках:

І кв. - досвід інтеграції наукових бібліографічно-

інформаційних ресурсів…

ІІ кв. - Стандарти в Україні для широкого

бібліотечного загалу…

ІІІ кв. - розширення можливостей організації

інформаційно-бібліографічної діяльності на

якісно новому рівні…

IV кв. - побудові та особливості створення

індексів деяких класів, зміни та нововведення

останньої версії УДК…

Аналітичний огляд



бiблiографiчнi видання

Український вибір: виклики та перспективи : прес-дайджест

І-IV квартал 2019 р. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, Від. наук. інформації та

бібліографії ; [підгот. М. Маслова ; ред. Т. Пішванова]. - Запоріжжя :

[ЗОУНБ], 2019.

У випусках:

І кв. - Демократичні вибори в Україні:

принципи, механізми та технології реалізації.

ІІ кв. - Сучасні тенденції трудової міграції в

міграції в Україні.

ІІІ кв. - Електронне урядування в Україні

IV кв. – Національна модель соціальної

відповідальності в Україні.

Прес-дайджест



бiблiографiчнi видання
Сер. «З Україною в серці»

Буклети про відомих діячів України



Видання рiдкiсних i цiнних 
документiв

Подорож у світ мініатюрних книг : каталог

виставки / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР, відділ рідкісних і

цінних документів; [уклад. і вступ. ст. Т. Черних ;

відп. за вид. О. Волкова]. – Запоріжжя : [ЗОУНБ],

2018. – 128 с.

Каталог ознайомлює читача з 250 мініатюрними

виданнями, що були презентовані на експозиції «Подорож у світ

мініатюрних книг» та зберігаються у фонді Запорізької ОУНБ.

Видання призначене для поціновувачів культури книги,

бібліотечних працівників і широкого читацького загалу.



Видання науково-
методичного вiддiлу

Коло професійного читання бібліотекаря (прес-

дайджест). Вип.4 / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, науково-метод. відділ;

[укл. О. Літвак, ред. та відп. за випуск Л. Ізюмова]. −

Запоріжжя: [ЗОУНБ] , 2019. − с. 24.

Мерчандайзинг в бібліотеці. Чому б ні? :

консультація та програма тренінгу / КЗ “ЗОУНБ”

ЗОР , наук.-метод. відділ ; [уклад. Л. Мажара, ред. та

відп. за випуск Л. Ізюмова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ],

2019. - 47 c. : іл.



Видання науково-
методичного вiддiлу

Моделювання мережі публічних бібліотек

Запорізької області / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР, наук.-метод.

відділ; [уклад. Л. Мажара, ред. та відп. за випуск Л.

Ізюмова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. - 24 с. : іл.

Бібліотека як ініціатор

партисипативних заходів у громаді :

методичні поради / КЗ “ЗОУНБ” ЗОР,

науково-методичний відділ; [уклад. О. Літвак,

ред. та відп. за вип. Л. Ізюмова]. − Запоріжжя:

[ЗОУНБ] , 2019. – 38 с.



Видання центру 
нацiональних культур

Запорізьке міське німецьке об'єднання “Відродження” (До 30-

річчя заснування): Бібліографічний список / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР , "Центр

національних культур" ; [підгот.: О. Назаренко, Н. Приймаченко, ред.:

Т. Пішванова, М. Маслова]. - Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. -16 с. - (Сер.

"Запоріжжя багатонаціональне". Вип. 6).

Громадська організація «Арабський центр» м. Запоріжжя

(До 6-ї річниці заснування) / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР , «Центр

національних культур» ; [підгот.: О. Назаренко, С. Сєрікова ; ред.:

М. Маслова, Т. Пішванова] . - Запоріжжя : [ЗОУНБ] . - 2019 . - 14 с.

- (Сер. «Запоріжжя багатонаціональне». Вип. 8).

Спілка поляків Запоріжжя «Полонія» (До 20-річчя заснування) :

Бібліографічний список / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР , сектор "Центр національних

культур" ; [підгот.: О. Назаренко, С. Сєрікова, ред. М. Маслова]. -

Запоріжжя : [ЗОУНБ], 2019. - 14 с. - (Сер. "Запоріжжя багатонаціональне".

Вип. 7).



Видання вiддiлу технiчних 
та економiчних наук

Сер. «Видатні особистості»

Рекомендаційні списки про відомих вчених з економічних, 

технічних наук та лауреатів нобелівської премії в цій галузі



Над випуском 

працювала завідувачка 

редакційно-видавничого 

відділу П. Бойко

Висловлюємо щиру

подяку видавництву

«Статус», а також всім

колегам, які брали

участь у створенні

видавничих матеріалів.

КЗ «Запорізька обласна універсальна 

наукова бібліотека» ЗОР

69095, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 142

Ел. адрес: rvs.zounb@gmail.com

Сайт: https://zounb.zp.ua/

FB: https://www.facebook.com/publisher.zounb
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