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Анотований список бібліографічної 

продукції, підготовлений Деснянською ЦБС 
(2010 р.) / ЦБС Деснянського району м. Києва, 
ЦРБ № 141, відділ ДБІР ; уклад. Н. А. Баранова. – 
К., 2010. –  С. 10. 

 
Список містить інформацію про 

бібліографічну продукцію, яку підготували 
бібліотеки Деснянської ЦБС в 2010 році. 

 
До списку включені відомості про 

бібліографічні покажчики, вебліографічні списки, 
каталоги виставок, списки літератури,  
інформаційні довідки, поточні, рекомендаційні та 
ін. бібліографічні видання. На деякі з них, в разі 
необхідності уточнення наданого матеріалу, 
вміщено анотації. 

 
Матеріал в списку розташовано за алфавітом 

назв видань. 
 
Список розрахований на бібліотечних 

працівників та широке коло користувачів. 
 

 
 
 

Укладач: Н. А. Баранова 
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1.Азбука здоров’я: І півріччя 2010 року : 

поточний бібліографічний список / ЦБС 
Деснянського р-ну м. Києва, б-ка ім. В. Кучера ; 
уклад. В. В. Славська ; відп. за вип.; В. П. Вергун. 
– К., 2010. – 8 с. 

 
2. «Бо я - українець»: до 130-річчя від дня 

народження Володимира Кириловича Винниченко 
: бібліографічний покажчик / ЦБС Деснянського 
району м. Києва, ЦРБ № 141, відділ ДБІР ; уклад. 
Р. О. Рокіта ; ред. Н. А. Баранова ; відп. за вип. Т. І. 
Курило. – К., 2010. – 32 с. 

Видання містить інформацію про: 
- біографічні дані 
- матеріали про життя та творчість 
- визнання та нагороди 
Матеріал в покажчику розташований за 

рубриками, в межах підрубрик – за алфавітом прізвищ 
авторів та назв творів. Покажчик має довідковий 
апарат, до якого входять: передмова, вступна 
стаття, допоміжні покажчики: web-бібліографія, 
іменний покажчик авторів, зміст. 

Відбір матеріалу закінчено 1 липня 2010 року. 
 
3. «Велич народного подвигу»: кращі 

художні фільми про Велику Вітчизняну війну : 
рекомендаційний список літератури / ЦБС 
Деснянського району м. Києва, ЦРБ № 141, відділ 
ДБІР ; уклад. Н. А. Баранова. – К., 2010. – 16 с. 
 В посібнику представлені фільми різних жанрів: 
комедії, драми, мелодрами, трілери. Назви фільмів з  
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анотаціями та визнаними нагородами подано за 
алфавітом російською мовою. Період випуску фільмів: 
1943-2002 роки. Джерела інформації про фільми взяті 
з мережі Інтернет. 

 
4. Деснянський район на сторінках преси: 

I півріччя 2010 р. : поточ. бібліогр. список л-ри / 
ЦБС Деснянського району м. Києва, ЦРБ № 141, 
відділ ДБІР. – К., 2009. -42 с. 

 
5. Деснянський район на сторінках преси: 

IІ півріччя 2010 р. : поточ. бібліогр. список л-ри / 
ЦБС Деснянського району м. Києва, ЦРБ № 141, 
відділ ДБІР. – К., 2009. -29 с. 

 
6. Дитяча періодика в інформаційному 

просторі : експрес-опитування / ЦБС 
Деснянського району м. Києва, б-ка для дітей ім. 
Ю. Гагаріна. – К., 2010. – 8 с. 

 
 7. Живи і квітни, мово рідна! : інформацій-
ний список літератури / ЦБС Деснянського району 
м. Києва, б-ка № 119 ; уклад. С. Шевченко. – К , 
2010. – 4 с. 

 В списку представлені книжки за період 1980-
2009 роки, матеріали в списку розміщені за 
алфавітом авторів. 

 
8. Життя іде і все без корректур : до 80-

річчя від дня народження Ліни Василівни 
Костенко : біобібліографічний нарис / ЦБС  
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Деснянського району м. Києва, ЦРБ № 141, 

відділ ДБІР ; уклад. Р. О. Рокіта ; ред. Н. А. 
Баранова ; відп. за вип. Т. І. Курило. – К., 2010. – 
88 с. : фото. 

Видання містить інформацію про: 
- біографічні дані 
- матеріали про життя та творчість 
- визнання та нагороди 
- думки, враження 
-   фотогалерею 

 Нарис має довідковий апарат, до якого вхо-
дять: передмова, вступна стаття, допоміжні 
покажчики: web–бібліографія, іменний покажчик 
авторів; додаток та зміст. 
  
 9. Історія Західної України словом, 
звуком, пензлем : каталог книжкової виставки для 
учнів 7-9 класів / ЦБС Деснянського району м. 
Києва, б-ка для дітей ім. Ю. Гагаріна ; уклад. Л. О. 
Ореховська, Р. Ф. Найдьонова ; відп. за вип. Н. К. 
Зяліна. – 2010. – 12 с. 
  
 10. Казки старого лева : інформаційний 
список для учнів 1-4 кл. : за проектом 
«Відкриваємо Україну» / ЦБС Деснянського 
району м. Києва, б-ка для дітей ім. Ю. Гагаріна ; 
уклад. Л. В. Корнійчук ; відп. Н. К. Зяліна. – К., 
2010. – 5 с. 
 
 11. „Коли вже народився ти поетом,—За  
все відповідай  у  цім   житті” : до 75-річчя від  
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дня народження Бориса Ілліча Олійника : 
біобібліографічний нарис / ЦБС Деснянського 
району м. Києва, ЦРБ № 141, відділ ДБІР ; уклад. 
Р. О. Рокіта ; ред. Н. А. Баранова ; відп. за вип. Т. І. 
Курило. – К., 2010. – 24 с. 

Видання містить інформацію про: 
- біографічні дані 
- матеріали про життя та творчість 
- визнання та нагороди 
- думки, враження 
Нарис має зміст,  іменний покажчик авторів, 

адреси web-сайтів. Матеріал в посібнику 
розташований за рубриками, в межах рубрик за 
алфавітом прізвищ авторів та назв творів. Джерела 
подано за період з 1989 по 2010 рік. 
 
 12. Колиска наша – ненька Україна, сини ії – 
преславні козаки : інформаційний список / ЦБС 
Деснянського району м. Києва, б-ка № 119 ; уклад.С. 
Шевченко. – К., 2010. – 8 с. 
 В списку представлені книжки за період 1980-2009 
роки, матеріали в списку розміщені за алфавітом 
авторів. 
 
 13. Кращі з кращих за свободу сміливо 

стали без ваг : (каталог виставки з історії Західної 
України : згідно проекту «Відкриваємо Україну») / ЦБС 
Деснянського р-ну м. Києва, б-ка ім. В. Кучера ; уклад. 
О. В. Кулида ; відп. за вип. В. П. Вергун ; комп’ют. 
верстка С. К. Стужна. – К., 2010. –  7 с. 
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 14. Людина з посмішкою сонця : до  90-річчя 
від дня народження Миколи Руденко : 
бібліографічний покажчик / ЦБС Деснянського 
району м. Києва, ЦРБ № 141, відділ ДБІР ; уклад. Р. 
О. Рокіта ; ред. Н. А. Баранова ; відп. за вип. Т. І. 
Курило. – К., 2010. – 24 с. 
 

 15. Мальовничі куточки Західної України : 
інформаційний список : за проектом «Відкриваємо 
Україну» /  ЦБС Деснянського району м. Києва, б-ка 
№ 119 ; уклад. С. Шевченко. – К., 2010. – 8 с. 
 

1.    16. Мистецьки шедеври Костя Лавра : 
вебліографічна довідка : [лауреат Національної 
Премії України ім. Т. Шевченка – 2010 р.] / ЦБС 
Деснянського району м. Києва, б-ка для дітей ім. Ю. 
Гагаріна ; уклад. В. В. Касьяненко ; відп. Н. К. 
Зяліна. – К., 2010. – 8 с. 

2.  
17. Молода сім’я: І півріччя 2010 року : 

поточний бібліографічний список / ЦБС 
Деснянського р-ну м. Києва, б-ка ім. В. Кучера ; 
уклад. В. В. Славська ; відп. за вип. ; В. П. Вергун. 
– К., 2010. – 9 с. 

 
 18. Мультимедійні видання… : інформа-

ційний список (станом на 01.01.2010 р.) / ЦБС 
Деснянського району м. Києва, ЦРБ № 141, відділ  
орг. та використ. єдиного фонду (ВОВФ) ;  уклад.   
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Н. М. Коломієць ; ред. Н. А. Баранова ; відп. за 

вип. Н. А. Чернишева.  – К., 2010. – 16 с. 
  В списку представлені документи на лазерних 
та електронних носіях за період з 1998-2009 роки. 
Матеріали в списку подані за галузями знань, в межах 
розділу – за алфавітом назв 

 
 19. Навічно в пам’яті народній: читайте 

про Велику Вітчизняну війну : рекомендаційний 
список літератури, присвячений 65-річчю Перемоги 
у ВВВ / ЦБС Деснянського району м. Києва, ЦРБ № 
141, відділ ДБІР ; уклад. Р. О. Рокіта ; ред. Н. А. 
Баранова. – К., 2010. – 12 с. 
  В посібнику представлені книжки та 
фотоальбоми. Матеріал розташований за алфавітом 
авторів та назв творів. 

 
  20. „Перший філософ і поет екрана” О. 
Довженко : каталог виставки (22.09.2010) / ЦБС 
Деснянського району м. Києва, б-ка для дітей ім. Ю. 
Гагаріна ; уклад. В. В. Касьяненко ; відп. Н. К. Зяліна. 
– К., 2010. – 4 с. 

 
21. Під звуки ніжного вальсу : бібліодайд-

жест / ЦБС Деснянського р-ну м. Києва, б-ка № 115 
для дітей ; уклад. І. О. Зінченко ; відп. за вип. Н. О. 
Приходько. – К., 2010. – 4 с. 

 
 22. Письменники ЗахідноїУкраїни : бібліо-
графічний покажчик : за проектом «Відкриваємо 
Україну» / ЦБС Деснянського району м. Києва,  
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ЦРБ № 141, відділ ДБІР ; уклад. Р. О. Рокіта ; ред. 
Н. А. Баранова  
; відп. за вип. Т. І. Курило. – К., 2010. – 260 с. 

Видання містить інформацію про: 
- біографічні дані письменників 
- матеріали про життя та творчість 
- визнання та нагороди 
Покажчик має передмову, зміст та довідковий 

апарат, до якого входять допоміжні покажчики:web–
бібліографія,іменний покажчик авторів. Матеріали 
згруповані за чотирма місцевостями: Буковина, 
Волинь, Галичина, Закарпаття. Інформація подана на 
01.06.2010 р. 

 
 23. Психологічний розвиток дитини 
шкільного віку : рекомендаційний список літера-
тури для батьків та вчителів загальноосвітніх шкіл 
/ ЦБС Деснянського району м. Києва, б-ка № 151 ; 
уклад. Л. Б. Баздирева. – К., 2010. – 4 с. 

 
 24. Середньовічні свідки історії. Замки 
Західної України : вебліографічний огляд / ЦБС 
Деснянського району м. Києва, б-ка для дітей ім. 
Ю. Гагаріна ; уклад. В. В. Касьяненко ; відп. Н. К. 
Зяліна. – К., 2010. – 12 с. 

Згідно проекту «Відкриваємо Україну». 
Матеріал розташовано за алфавітом назв замків. 

 
 25. Сім чудес України – сім народних 
скарбів : бібліографічний список літератури : для 
учнів 5-9 класів та керівників дитячого читання /  
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ЦБС Деснянського р-ну м. Києва, б-ка № 115 для 
дітей ; уклад. І. О. Зінченко ; відп. за вип. Н. О.  
Приходько. – К., 2010. – 6 с. 

Видання містить інформацію про історико-
архітектурні та  природні пам'ятки України. 
  
 26. Чарівний світ Катерини Білокур : 
інформаційний список / ЦБС Деснянського району 
м. Києва, б-ка для дітей ім. Ю. Гагаріна ; уклад. В. 
В. Касьяненко ; відп. Н. К. Зяліна. – К., 2010. – 4 с. 

 
27. Читаємо по складах : інформаційний 

список літератури : для дошкільників та батьків / 
ЦБС Деснянського р-ну м. Києва, б-ка № 115 для 
дітей. – К., 2010. – 4 с. 

Матеріал в списку подано за алфавітом назв 
творів друку за період 2004-2005 рр. 

 
28. “Я – вічний сміх. Така моя робота” : до 

75-річчя від дня народження Миколи Даниловича 
Сома : біобібліографічний покажчик / ЦБС 
Деснянського району м. Києва, ЦРБ № 141, відділ 
ДБІР ; уклад. Р. О. Рокіта ; відп. за вип. Н. А. Бара-
нова  – К., 2010. -40 с. 

Матеріал в покажчику подано за рубриками, в 
межах рубрик- за алфавітом. Видання має зміст, 
іменний покажчик та адреси web-сайтів. Джерела 
подано за період з 1960  по 2009 рік. 

 
 

 


