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Видавнича діяльність Кіровоградської обласної 

бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка. 1991 – 2011 роки: 

ретроспективний  бібліографічний покажчик / Кіровоградська 

обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка; науково-

методичний відділ; уклад. Н. Расторгуєва, Г. Рубленко, 

комп’ютерна верстка, упоряд. Н. Расторгуєва. – Кропивницький, 

2020. – 44 с. 

 

У покажчику представлено інформацію про видання, 

підготовлені фахівцями Кіровоградської обласної бібліотеки для 

дітей ім. Т. Г. Шевченка протягом 1991 – 2011 років. 

Видання розраховане на бібліотечних працівників, 

викладачів та студентів закладів культури. 
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Передмова 

 

До ретроспективного бібліографічного покажчика 

«Видавнича діяльність Кіровоградської обласної бібліотеки для 

дітей ім. Т. Г. Шевченка. 1991 – 2011 роки» увійшли видання, 

розроблені фахівцями бібліотеки. 

Джерельною базою при підготовці покажчика стали: 

фонди методичних і бібліографічних матеріалів, сайт бібліотеки, 

записи в обліку роботи науково-методичного відділу. Більшість 

матеріалів, що включено до видання, було переглянуто 

укладачами de-visu. 

Матеріал покажчика систематизовано за розділами:  

1. Видання з питань науково-дослідної та методичної 

роботи.  

2. Бібліографічні посібники. 

У розділах документи згруповано за роками видання, у 

межах року – в абетковому порядку. Бібліографічний опис 

видань здійснено у відповідності з діючими стандартами. В 

області вихідних даних вказана існуюча, на той період, назва 

бібліотеки, відділів.  

Матеріал підготовлено в рамках наукового дослідження 

«Історія державних бібліотек України для дітей», що проводить 

Національна бібліотека України для дітей, для укладання 

ретроспективного бібліографічного покажчика «Друковані 

бібліографічні посібники та методичні матеріали обласних 

бібліотек для дітей». 

Покажчик розрахований на бібліотечних працівників, 

викладачів та студентів закладів культури. 
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І. Видання з питань науково-дослідної та методичної роботи 
 

1991 рік 
 

Збірник сценаріїв масових заходів по пропаганді 

української літератури серед дітей та підлітків : по підсумках 

першого відбіркового етапу республіканського конкурсу на 

кращий сценарій по пропаганді української літератури / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-

методичний від. – Кіровоград, 1991. – 54 с. 

До збірки увійшли кращі 5 сценаріїв масових заходів.  
 

Інформаційний лист з досвіду спільної роботи 

Олександрівської РДБ зі шкільними та позашкільними 

закладами / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

науково-методичний від.; уклад. Т. Поповиченко. – Кіровоград, 

1991. – 4 с.  
 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей 

ім. А. П. Гайдара : буклет / упр. культ. Кіровогр. облвиконкому; 

редакційно-виконавчий відділ облуправління по пресі; Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; відп. за вип. 

З. Мельникова; ред. Ю. Лівашников; тех. ред. М. Раскевич; – 

Кіровоград : друкарня вид-ва «Кіровоградська правда», 1991. – 

тираж 2000 прим. 
 

Методичні поради по роботі з книгою 

Паламарчука О. І. «Вольному – воля, спасенному - рай» : з 

досвіду роботи Знам’ян. район. б-ки для дітей / Кіровогр. обл. б-

ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1991. – 2 с. – (Зверніть увагу на ці 

книги). 
 

Методичні поради по роботі з книгою «Савур-могила. 

Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини» : з досвіду 

роботи Кіровогр. район. б-ки для дітей / Кіровогр. обл. б-ка для 
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дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. 

– Кіровоград, 1991. – 2 с. – (Зверніть увагу на ці книги).  
 

Методичні поради по роботі з книгою 

В. Скуратівського «Погостини, або мандрівка у глибину 

століть» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

науково-метод. від.; уклад. З. Мельникова. – Кіровоград, 1991. – 

3 с. – (Зверніть увагу на ці книги).  
 

Конкурс знавців української мови для учнів 5-6 кл. : з 

досвіду роботи Світловод. центральної міськ. б-ки для дітей / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. 

від.; авт. Т. Рязанова, зав. центральної міськ. б-ки для дітей; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1991. – 8 с.  
  
Невмируща пісня Лесиного серця: літ. год. для учнів 

8-9 кл., присвячена творчості Лесі Українки : з досвіду 

роботи Кіровогр. обл. б-ки для дітей ім. А. П. Гайдара / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; авт.-уклад. 

С. Філатова. – Кіровоград, 1991. – 5 с. 
 

Методичні поради по роботі з книгою Б. Грінченка 

«Лесь, преславний гайдамака» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від. – Кіровоград, 1991. – 4 с. – 

(Зверніть увагу на ці книги). 
 

Сторінками історії козацької слави : матеріали до 

проведення уроку народознавства серед учнів 6-7 кл. / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; авт.-уклад. В. Васильєва. – 

Кіровоград, 1991. – 8 с. 
 

Працюють з душею : з досвіду роботи Помічнян. міськ. 

б-ки для дітей Добровеличків. ЦБС / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. 

Н. Расторгуєва. – Кіровоград, 1991. – 4 с. 
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1992 рік 
 

Методика гри Лімпопо для учнів 6-8 кл. «Кожному 

мила своя сторона» : з досвіду роботи Долин. район. б-ки для 

дітей / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-

метод. від.; уклад. Г. Варанова; ред. З. Мельникова. – 

Кіровоград, 1992.  
 

Методичні поради по роботі з книгою Х. Білоус 

«Вертепна зірка» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. А. Солодухіна. – 

Кіровоград, 1992. – (Зверніть увагу на ці книги). 
 

Методичні поради по роботі з книгою О. Олеся 

«Княжа Україна» серед учнів 1-4, 5-6 кл. / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. 

Т. Поповиченко. – Кіровоград, 1992. – (Зверніть увагу на ці 

книги). 
 

Методичні поради по роботі з книгою А. Кащенка 

«Битва під Корсунем» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. К. Байбікова; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1992. – (Зверніть увагу на ці 

книги). 
 

Методичні поради по роботі з книгою А. Кащенка 

«Зруйноване гніздо» : з досвіду роботи Знам’ян. район. б-ки для 

дітей / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-

метод. від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1992. – 2 с. – 

(Зверніть увагу на ці книги). 
 

Рекомендації до проведення літературної гри «Поле 

чудес», присвяченій популяризації української літератури / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. 

від.; уклад., ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1992.  
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Скарби з бабусиної скрині : сценарій літ. свята з досвіду 

роботи Гайворон. район. б-ки для дітей / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. 

– Кіровоград, 1992.  
  

Счастливый случай : с опыта проведения библиотечной 

игры Светловод. центральной гор. б-ки для детей / Кировогр. 

обл. б-ка для детей им. А. П. Гайдара; научно-метод. отд.; ред. 

З.  Мельникова. – Кировоград, 1992.    
 

Урок народознавства для учнів 7-9 кл. «Українські 

криниці» : з досвіду роботи Кіровогр. район. б-ки для дітей / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. 

від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1992.  
 

1993 рік 
 

Використання активних форм популяризації книги в 

практиці роботи бібліотек : консультація / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. 

А. Солодухіна; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1993. – 24 с. 
 

Історико-літературна експедиція «Тобі розкаже сива 

давнина, як край наш жив, боровся, розвивавсь» : з досвіду 

роботи Кіровогр. центральної міськ. б-ки для дітей / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від. – 

Кіровоград, 1993. – 6 с. 
 

Материалы к говорящей книжной выставке-

информине по краеведению / Кировогр. обл. б-ка для детей 

им. А. П. Гайдара; авт. М. Мищенко. – Кировоград, 1993. 
 

Методичні поради по роботі з книгою «Атом серця. 

Українська поезія І половини ХХ століття» / Кіровогр. обл. б-

ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. 

А. Солодухіна; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1993. – 7 с. – 

(Зверніть увагу на ці книги). 
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Методичні поради по роботі з книгою А. Потапової 

«Дневник для мамы» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад., ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1993. – 4 с. – (Зверніть увагу на ці 

книги). 
 

Методичні поради по роботі з книгою В. Самійленка 

«Україні: лірика» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. А. Солодухіна; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1993. – 4 с. – (Зверніть увагу на ці 

книги). 
 

 Методика та сценарій проведення бібліотечної гри 

«Зоряний час» для учнів 7-9 кл. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. А. Солодухіна; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1993. – 4 с. 
 

 Разом з нами ти пограй – краще знатимеш свій край: 

гра-вікторина для учнів сер. шк. віку : з досвіду роботи Знам’ян. 

міськ. б-ки для дітей / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від. – Кіровоград, 1993. – 3 с.   
 

Урок народознавства для учнів 5-9 кл. «Давня 

українська хата та предмети побуту українських селян» : з 

досвіду роботи Онуфріїв. район. б-ки для дітей / Кіровогр. обл. 

б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від. – 

Кіровоград, 1993. – 5 с.   
 

Фольклорне свято «Ой весна, весна, днем красна» : з 

досвіду роботи Долин. район. б-ки для дітей / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1993. – 6 с. 
 

Юним – про рідний край : з досвіду роботи бібліотек 

Добровеличків. та Новоархангельської ЦБС / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. М. Міщенко. – Кіровоград, 

1993. – 9 с. 
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1994 рік 
 

Библиотечно-библиографическая игра «Компас в 

книжном море» : с опыта работы Светловод. центральной гор. 

б-ки для детей / Кировогр. обл. б-ка для детей им. А.П. Гайдара; 

научно-метод. отд. – Кировоград, 1994. 
 

Методичні поради по роботі з книгою Б. Грінченка 

«Розум та почуття у живої тварі» / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад., ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1994. – 3 с. – (Зверніть увагу на ці 

книги). 
 

Музична година для учнів 5-6 кл. «Сопілки голос 

світанковий» : з досвіду роботи Новоархангельської район. б-ки 

для дітей / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1994. – 

4 с.  
 

Праздник бабушек и внуков: сценарий с опыта работы 

Новоукраин. район. б-ки для детей / Кировогр. обл. б-ка для 

детей им. А.П. Гайдара; научно-метод. отд. – Кировоград, 1994. 

–2 с.  
 

 Робота районної бібліотеки для дітей Новоукраїнської 

ЦБС на допомогу учням у вивченні предметів шкільної 

програми : інформаційний лист / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. – 

Кіровоград, 1994. – 4 с. 
 

Родинне свято «Мамина пісня» : з досвіду роботи 

Новомиргород. район. б-ки для дітей / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. 

– Кіровоград, 1994. – 5 с. 
 

Сценарій сімейного свята «Відпочиваємо всією 

сім’єю» : з досвіду роботи Олександрів. район. б-ки для дітей / 
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Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. 

від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1994. – 2 с. 
 

Сценарій сімейного свята «У п’ятницю ввечері» : з 

досвіду роботи Ульянов. район. б-ки для дітей / Кіровогр. обл. б-

ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1994. – 3 с. 
 

Сценарій урочистого переведення учнів 4-х класів до 

відділу обслуговування читачів-учнів 5-9 класів : з досвіду 

роботи обл. б-ки для дітей ім. А. П. Гайдара / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. Л. Босюк; ред. З. Мельникова. 

– Кіровоград, 1994. – 5 с. – (Радить бібліотекар-практик). 
 

Урок народознавства «Я землі цієї паросток зелений» : 

з досвіду роботи Олександрійської центральної міськ. б-ки для 

дітей / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-

метод. від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1994. – 5 с. 
 

Час интересных сообщений «Что почем на рынке» ; 

ролевая игра «Экономическая сказка» : с опыта работы 

Александрийской район. б-ки для детей / Кировогр. обл. б-ка для 

детей им. А.П. Гайдара; научно-метод. отд. – Кировоград, 1994. 

– 9 с. 
 

1995 рік 
 

Библиотечное дело за рубежом : кратний обзор / 

Кировогр. обл. б-ка для детей им. А. П. Гайдара; сост. 

Л. Матвиенко. – Кировоград, 1995. – 4 с. 
 

Вечір козацької слави «Гомін, гомін по діброві» : з 

досвіду роботи Олександрійської центральної міськ. б-ки для 

дітей ім. Ю. Гагаріна / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. – 

Кіровоград, 1995. – 9 с. – (Радить бібліотекар-практик). 
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Літературний марафон «В гостях у Во Віка» (за рубр. 

журн. «Однокласник») : з досвіду роботи Гайворон. район. б-ки 

для дітей / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1995. – 

3 с. 
 

Маловідомі сторінки життя і творчості М. Рильського 

(до 100-річчя від дня народження письменника) : інформ. список 

/ Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

М. Міщенко; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1995.  
 

Методичні поради по роботі з книгою Р. Бондарчука 

«Директор коридора» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. Л. Босюк; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1995. – 2 с. – (Зверніть увагу на ці 

книги). 
 

Методичні поради по роботі з книгою А. Пашкевича 

«Мамина вишня» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. Л. Босюк; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1995. – 3 с. – (Зверніть увагу на ці 

книги). 
 

Методичні поради бібліотекареві у роботі з учнями по 

розширенню знань набутих у школі. Вип.1. Валеологія / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; 

підгот. Л. Босюк; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1995. – 23 с. 
 

Нові імена: про письменників, вивчення творчості 

яких включено до шкільної програми : інформ. список для 

керівників дит. читання / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 1995. – 10 с.   
      
«Щоб виховати інформаційну культуру…» : з досвіду 

роботи бібліотек м. Кіровограда / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; складач Н. Расторгуєва. – 

Кіровоград, 1995. – 12 с.   
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1996 рік 
 

Бібліотека і нові духовні цінності : дайджест за 

матеріалами обл. заочної наук.-практ. конф. / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; складач 

Н. Расторгуєва. – Кіровоград, 1996. – 5 с.  
 

Весела подорож у країну дивосвіту : з досвіду роботи 

філіалу № 19 для дітей Кіровогр. МЦБС / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. 

– Кіровоград, 1996. – 7 с. – (Рекомендує бібліотекар-практик). 
 

Географія області : реком. бібліогр. покажч. на допомогу 

вивченню географії у 9 класі середньої загальноосвітньої школи 

/ упр. культ. Кіровогр. облдержадмін.; Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 1996. – 27 с. 
 

Гра-інформіна «Там на неходжених доріжках» : з 

досвіду роботи Олександрійської ЦМДБ ім.. Ю. Гагаріна / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. 

від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1996. – 4 с. – (Рекомендує 

бібліотекар-практик). 
 

Конкурс для учениць 8-х класів «Сучасна дівчинка – 

яка ти?» : з досвіду роботи Кіровогр. центральної міськ. б-ки 

для дітей / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1996. – 

5 с. – (Рекомендує бібліотекар-практик). 
 

Методичні поради бібліотекареві у роботі з учнями по 

розширенню знань, набутих у школі. Вип. 1І. Природничі 

науки. Валеологія. 5-7 кл. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. Л. Босюк; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1996. – 24 с. 
 

Методичні поради по пропаганді творів українського 

письменника М. Слабошпицького / Кіровогр. обл. б-ка для 



14 
 

дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. Л. Босюк; 

ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1996. – 7 с. 
 

Методичні поради по пропаганді творів В. Чухліба, 

лауреата Премії ім. Лесі Українки / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; уклад. 

Н. Расторгуєва; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1996. – 7 с. 
 

Світлий празник Великдень : сценарій свята для дітей 

мол. шк. віку з досвіду роботи Петрівської район. б-ки для дітей 

/ Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. 

від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1996. – 4 с. – (Рекомендує 

бібліотекар-практик). 
 

1997 рік 
 

Зелені свята на Україні : сценарій лялькової вистави в 2-

х частинах / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

наук.-метод. від.; підгот. Л. Босюк; ред. З. Мельникова. – 

Кіровоград, 1997. – 6 с. 
 

І линуть звуки чарівні : сценарій музичної години про 

український романс / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. Л. Босюк; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1997. – 5 с. 
 

Інформаційний лист з досвіду роботи краєзнавчого 

сектора ОДБ ім. А. П. Гайдара / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. Н. Расторгуєва; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1997. – 4 с. 
 

Методичні поради бібліотекареві у роботі з учнями по 

розширенню знань, набутих у школі. Вип. 1І. Природничі 

науки. Валеологія. 8-9 кл. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. Л. Босюк; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1997. – 14 с. 
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Методичні поради щодо популяризації творчості 

С. Лагерльоф (до 75-річчя від дня народження) / Кіровогр. обл. 

б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. 

Л. Босюк; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1997. – 6 с. – 

(Письменники – ювіляри року). 
 

Методичні поради щодо популяризації творчості 

О. Пройслера (до 140-річчя від дня народження) / Кіровогр. обл. 

б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. 

Л. Босюк; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1997. – 6 с. – 

(Письменники – ювіляри року). 
 

Методичні поради щодо популяризації творчості 

Ж. Сіменона серед учнів 5-9 кл. (до 95-річчя від дня 

народження) / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

наук.-метод. від.; підгот. Л. Босюк; ред. З. Мельникова. – 

Кіровоград, 1997. – 18 с. – (Письменники – ювіляри року). 
 

Популяризація економічних знань серед школярів : 

метод. матеріал на допомогу бібліотекареві / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. 

Н. Расторгуєва; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1997. – 25 с. 
 

Рідна земле моя: етноекологічний урок з елементами 

гри для учнів 7-8 класів : з досвіду роботи філіалу № 19 для 

дітей Кіровогр. МЦБС / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. – 

Кіровоград, 1997. – 11 с. – (Рекомендує бібліотекар-практик). 
 

У бібліотеках області : інформ. бюл. за матеріалами 

звітів за 1996 рік / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. Н. Расторгуєва; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1997. – 3 с. 
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1998 рік 
 

Зоре моя вечірняя: літературний вечір про історію 

кохання Т. Шевченка для учнів 9-х класів : з досвіду роботи 

Олександрійської центральної міськ. б-ки для дітей 

ім. Ю. Гагаріна / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

науково-метод. від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1998. – 

10 с. – (Радить бібліотекар-практик). 
 

Матеріальне і кадрове забезпечення бібліотек для 

дітей області : інформація складена на основі аналізу 

проведеного анкетування у б-ках обл. у листопаді 1997 р. / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; науково-метод. 

від.; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1998. – 2 с. 
 

Методичні поради щодо популяризації творів 

Ю. Чеповецького (до 60-річчя від дня народження) / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. 

Л. Босюк; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1997. – 5 с. – 

(Письменники – ювіляри року). 
 

Організація обслуговування дітей в існуючих умовах: 

можливості, пріоритети : виступ на семінарі / Кіровогр. обл. б-

ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. 

Л. Босюк. – Кіровоград, 1998. – 2 с. 
 

Роль бібліотек у формуванні естетичних смаків юних 

читачів засобами мистецтва : дайджест за матеріалами обл. 

семінару / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-

метод. від.; підгот. Н. Расторгуєва, Л. Босюк. – Кіровоград, 1998. 

– 5 с. 
 

Форми і методи популяризації української книги серед 

учнів молодшого шкільного віку : інформ. огляд за 

матеріалами звітів б-к обл. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. Л. Босюк. – 

Кіровоград, 1998. – 2 с. 
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У бібліотеках області : інформ. бюл. за матеріалами 

звітів за 1997 рік / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. Н. Расторгуєва; ред. 

З. Мельникова. – Кіровоград, 1998.  
 

Українська художня книга в читання учнів 1-4 кл. : 

інформ. огляд за матеріалами соціолог. дослідж. / Кіровогр. обл. 

б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. 

Н. Расторгуєва, Л. Босюк. – Кіровоград, 1998. – 5 с. 
 

1999 рік 
 

Висновки про роботу бібліотек, що обслуговують дітей 

за 1998 рік / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

наук.-метод. від.; підгот. Л. Босюк. – Кіровоград, 1999. – 2 с. 
 

Екологічне виховання юних читачів : інформ. огляд за 

матеріалами звітів б-к обл. 1998 року / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. Л. Босюк. – 

Кіровоград, 1999. – 4 с. 
 

Маловідомі сторінки з життя і творчості 

письменників-ювілярів 2000 року : дайджест / Кіровогр. обл. 

б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. 

Л. Босюк. – Кіровоград, 1999. – 8 с. 
 

Можливості і пріоритети, завдання і проблеми. 

Організація роботи дитячих відділів при ЦРБ та самостійних 

бібліотек для дітей : інформ. огляд за матеріалами соціолог. 

дослідж. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-

метод. від.; підгот. Л. Босюк. – Кіровоград, 1999. – 4 с. 
 

Фізика у її розвитку : оглядова бесіда для учнів 6-х кл. / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; 

підгот. Л. Босюк. – Кіровоград, 1999. – 7 с. – (Введення в 

предмет). 
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Чарівний і захоплюючий світ метаморфоз : оглядова 

бесіда з хімії для учнів 7-8 кл. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; наук.-метод. від.; підгот. Л. Босюк. – 

Кіровоград, 1999. – 7 с. – (Введення в предмет).  
 

2000 рік 
 

Дайджест за виданням «Писатели нашего детства. 100 

имен» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. Босюк. – Кіровоград, 2000. – 18 с. – (До ювілейних дат 2001 

року). 
 

Значення соціологічних досліджень у бібліотеках для 

дітей : інформ. бюл. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; уклад. Л. Босюк. – Кіровоград, 2000. – 2 с. 
 

Інформаційно-аналітична довідка за матеріалами 

дослідження, проведеного обласною бібліотекою для дітей 

ім. А. П. Гайдара серед учнів 5-х кл. (лютий-березень 1999 р.) / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. Л. Босюк. 

– Кіровоград, 2000. – 2 с. 
 

Збереження та доступність фондів у бібліотеках 

області : інформ.-аналіт. огляд за матеріалами круглого столу / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. Л. Босюк. 

– Кіровоград, 2000.  
 

Інформаційно-аналітичний огляд про роботу бібліотек 

області за 1999 рік / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; уклад. Л. Босюк. – Кіровоград, 2000. – 7 с. 
 

Інформація про проведення в бібліотеках області VIII 

Всеукраїнського тижня книги для дітей та юнацтва / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. О. Ліпей. 

– Кіровоград, 2000. – 4 с. 
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Історія. На допомогу учням 5-х кл. у розширенні 

знань, набутих у школі : експрес-інформ. / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; відділ у справах розвитку дитячих б-

к і маркетингу; уклад. О. Петрик. – Кіровоград, 2000. – 7 с. – 

(Уведення в предмет). 
 

Реклама бібліотеки : інформ.-аналіт. огляд / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. О. Петрик. – 

Кіровоград, 2000. 
 

2001 рік 
 

Географія. На допомогу учням 3-5-х кл. у розширенні 

знань, набутих у школі : експрес-інформ. / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. О. Петрик. – Кіровоград, 2000. – 7 с. – 

(Уведення в предмет). 
 

Діяльність бібліотек за кордоном : дайджест за 

матеріалами періодичних видань / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; уклад. А. Мартинюк. – Кіровоград, 2001. – 6 с. 

– (Професійні діалоги: навчання на відстані). 
 

Краєзнавчі матеріали ОДБ ім. А. П. Гайдара: реком.-

бібліогр. покажч. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. інформ., довідково-бібліогр. послуг та 

краєзнавства; уклад. Л. Шевельова. – Кіровоград, 2001. – 8 с. – 

(Професійні діалоги: навчання на відстані). 
 

Методика соціологічних досліджень : практичні поради 

/ Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах 

розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк. – 

Кіровоград, 2001. – 8 с. – (Професійні діалоги: навчання на 

відстані). 
 

Організація професійної культури бібліотекаря : 

інформ. огляд за підсумками соціолог. дослідж. / Кіровогр. обл. 
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б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих 

б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк. – Кіровоград, 2001. – 4 с. 
 

Читацькі об’єднання в бібліотеках області, що 

обслуговують дитяче населення : інформ. огляд / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку 

дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк, О. Петрик. – 

Кіровоград, 2001. – 3 с. 
 

2002 рік 
 

Бібліотека. Книга. Сім’я. : інформ.-консультативний 

огляд за матеріалами періодичних видань / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2002. – 4 с. 
 

Бібліотечний фонд: збереження та індексація : метод 

поради / Кіровогр. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського; Кіровогр. ОЮБ 

ім. О. М. Бойченка; Кіровогр. ОДБ ім. А. П. Гайдара; матеріал 

підготув. зав. від. комплектування А. Абгарян, Т. Яськів, 

К. Зозуля; комп’ют. наб. Л. Циганкова, О. Дубина; ред. 

Г. Повалій; відп. за вип. В. Животовська. – Кіровоград, 2002. – 

14 с. 
 

Дизайн фонду – обличчя бібліотеки : практ. поради 

фахівцям / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у 

справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк, 

Л. Гордієнко; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2002. – 6 с. 
 

Маркетинг і менеджмент: вчора, сьогодні, завтра : 

практ. поради / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

від. у справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Л. Гордієнко; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2002. – 5 с. 
 

Обласна акція «Дивосвіт дитячої творчості» : інформ. 

огляд / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у 
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справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк; 

відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2002. – 6 с. 
 

Професійні діалоги: цільова комплексна програма для 

бібліотечних працівників області на 2003 рік / Кіровогр. упр. 

культ. облдержадмін.; Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. О. Ліпей; ком’ют. наб. О. Полякова;  відп. за 

вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2002. – 3 с. 
 

Робота методистів: досвід, пошук, проблеми : виїзна 

творча лабораторія методистів ЦБС / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2002. – 5 с. 
 

Тенденції розвитку бібліотек України та за її межами : 

дайджест за матеріалами проф. видань / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. А. Булгар; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2002. – 6 с. 
 

2003 рік 
 

Бібліотека обличчям до сім’ї : з досвіду роботи дитячих 

б-к обл. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у 

справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; матеріал підгот. 

Н. Расторгуєва; комп’ют. наб. О. Котова; відп. за вип. О.Ліпей. – 

Кіровоград, 2003. – 4 с. 
 

Вивчення репертуару та цінової тактики додаткових 

платних послуг в обласній бібліотеці для дітей 

ім. А. П. Гайдара та районних (міських) бібліотеках для дітей 
: інформ.-аналіт. огляд маркетингового дослідж. / Кіровоград. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку 

дитячих б-к і маркетингу; матеріал підгот. О. Котова. – 

Кіровоград, 2003. – 3 с. 
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Використання періодичних видань у бібліотеках для 

дітей області : інформ.-аналіт. огляд за матеріалами обл. соціол. 

дослідж. / Кіровоград. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. 

у справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; збір, оброб., аналіз 

матеріалу Л. Босюк, О. Котова. – Кіровоград, 2003. – 5 с. 
 

Дитина і книга – визначники безперервності культури 

нації : матеріали обл. наук.-практ. конф. / Кіровоградська обл. б-

ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. та упоряд. Г. Булгар; ред. 

О. Ліпей, Л. Босюк; комп’ют. наб. О. Котова; комп’ют. верстка 

С. Протопопов, О. Трохановський; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2003. – 33 с. 
 

Основні напрями діяльності бібліотек для дітей 

області : виступ на обл. семінарі-практикумі «Сучасна 

бібліотечна формула успіху» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. Н. Расторгуєва; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2003. – 3 с. 
 

Роль маркетингової інформації в діяльності сучасних 

бібліотек : інформ. бюл. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2003. – 3 с. 
 

Сім’я. Книга. Бібліотека. : підсумки соціол. дослідж. / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах 

розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. О. Котова; відп. за 

вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2003. – 4 с. 
 

Соціокультурний аспект діяльності бібліотек. 

Співпраця зі спонсорами, засобами масової інформації : з 

досвіду роботи ОДБ ім. А. П. Гайдара / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 
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маркетингу; матеріал підгот. О. Котова; відп. за вип. О. Ліпей. – 

Кіровоград, 2003. – 3 с. 
 

Соціально-професійний портрет дитячого 

бібліотекаря : інформ.-аналіт. огляд за матеріалами обл. соціол. 

дослідж. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у 

справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; матеріал підгот. 

Н. Расторгуєва; комп’ют. наб. О. Котова; відп. за вип. О. Ліпей. – 

Кіровоград, 2003. – 3 с. 
 

Традиційні та інноваційні форми бібліотечних заходів 

та методика їх проведення : консультація / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; матер. підгот. Н. Расторгуєва; комп’ют. наб. 

О. Котова; відп. за вип. О. Ліпей. – Кіровоград, 2003. – 2 с. 
 

Урок-мислення «Криниця рідного краю» по творчості 

В. Сухомлинського для учнів 3-х кл. : з досвіду роботи 

Побузької міськ. б-ки для дітей / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2003. – 4 с. 
 

2004 рік 
 

Досвід та нововведення у бібліотеках області : інформ.-

аналіт. огляд діяльн. б-к, що обслуговували дитяче населення 

обл. у 2003 році / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

від. у справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2004. – 12 с. 
 

Запровадьте у бібліотеках : метод. рек. / Кіровогр. обл. 

б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих 

б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2004. – 20 с. 

Сценарії активних форм масових заходів. 
 

http://librarychl.kr.ua/Files/dosvid-ta-novved-2004.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/dosvid-ta-novved-2004.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/dosvid-ta-novved-2004.pdf
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Література для дітей в сучасному читанні сім’ї : 

дайджест / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у 

справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; авт.-уклад. 

Л. Босюк, С. Драченко, О. Котова, Г. Рубленко; відп. за вип. 

Т. Манжула. – Кіровоград, 2004. – 6 с. 
 

Статистичний портрет користувачів бібліотек області 

для дітей : маркетингове дослідж. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2004. – 2 с. 
 

Традиційні та нетрадиційні форми культурно-

просвітницької, дозвіллєвої роботи бібліотеки : сучасні форми 

масових заходів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

від. у справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2004. – 7 с. 
 

Цікаве, змістовне дозвілля – вихованцям літніх 

центрів відпочинку : з досвіду роботи обл. б-ки для дітей 

ім. А.П. Гайдара, б-к обл., що обслуговують дітей, обл. театру 

ляльок / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у 

справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк; 

комп’ют. наб. О. Котова; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 

2004. – 5 с. 
 

Шляхи підвищення суспільного іміджу дитячої 

бібліотеки : консультативна інформ. / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; авт.-уклад. О. Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2004. – 6 с. 
 

2005 рік 
 

Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче 

населення області у 2004 році : інформ.-аналіт. огляд / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах 
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розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк; відп. за вип. 

Т. Манжула. – Кіровоград, 2005. – 17 с. 
 

Дитяча бібліотека – інформаційно-культурний центр з 

прав дитини : з досвіду роботи б-к обл. за обласною акцією / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах 

розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. О. Котова. – 

Кіровоград, 2005. – 8 с. 
 

Нащадки пам'ять бережуть : дайджест за матеріалами 

обл. акції / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у 

справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. О. Котова. – 

Кіровоград, 2005. – 6 с. 
 

Проведення Всеукраїнського тижня дитячої книги у 

бібліотеках області у 2005 році : дайджест / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. Л. Босюк. – Кіровоград, 2005. – 6 с. 
 

Стан та поповнення фондів бібліотек області 

українською літературою для дітей : інформ.-аналіт. огляд за 

матеріалами обл. маркетингового дослідж. / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. Л. Босюк. – Кіровоград, 2005. – 6 с. 
 

Юний читач і українська книга : матеріали обл. наук.-

практ. конф. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. 

у справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. і упоряд. 

Л. Босюк; ред. О. Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 

2005. – 30 с. : фото. 
 

2006 рік 
 

Бібліотеки області на допомогу змістовному та 

цікавому дозвіллю користувачів дітей : дайджест / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку 

http://librarychl.kr.ua/Files/nah_vud_akcua.php
http://librarychl.kr.ua/Files/nah_vud_akcua.php
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дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк; ред. О. Ліпей; відп. за 

вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2006. – 14 с. 
 

Всеукраїнський тиждень дитячої книги в області : 

дайджест / упр. культ. і туризму облдержадмін.; Кіровогр. обл. б-

ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-

к і маркетингу; уклад. О. Котова; ред. О. Ліпей; відп. за вип. 

Т. Манжула. – Кіровоград, 2006. – 12 с. 
 

Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче 

населення області у 2005 році : аналіт. огляд / Кіровогр. обл. б-

ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-

к і маркетингу; уклад. Л. Босюк. – Кіровоград, 2006. – 17 с. 
 

Мiсце книги у свiтi захоплень дитини – користувача 

сiльської бiблiотеки : підсумки обл. соціол. дослідж. / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку 

дитячих б-к і маркетингу; уклад. Н. Расторгуєва; ред. О. Ліпей; 

відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2006. – 10 с. 
 

2007 рік 
 

Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче 

населення області у 2006 році : інформ.-аналіт. огляд / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах 

розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. Н. Расторгуєва, 

Л. Босюк; ред. О. Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 

2007. – 35 с. 
 

Комп’ютерні технології на службі дитячої бібліотеки : 

інформ.-аналіт. дайджест / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. впровадження комп’ют. технол. та 

забезпечення Інтернет-доступу користувачам; уклад. О. Котова; 

ред. О. Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2007. – 

13 с. 
 

http://librarychl.kr.ua/Files/misce-kn-2006.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/misce-kn-2006.pdf
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Краєзнавство, як сходинка до виховання духовності 

користувачів-дітей : дайджест з досвіду роботи б-к для дітей 

України / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у 

справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Н. Расторгуєва, Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2007. – 9 с. 
 

Моя мала Батьківщина. Bибрані твори учасників 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Моя мала 

Батьківщина» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

від. у справах розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Л. Босюк, Н. Расторгуєва; ред. О. Ліпей; відп. за вип. 

Т. Манжула. – Кіровоград, 2007. – 47 с. : мал. 
 

Організація системи підвищення кваліфікації 
бібліотекарів області : дайджест / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. у справах розвитку дитячих б-к і 

маркетингу; уклад. Н. Расторгуєва; ред. О. Ліпей; відп. за вип. 

Т. Манжула. – Кіровоград, 2007. – 10 с. 
 

2008 рік 
 

Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче 

населення області у 2007 році : інформ.-аналіт. огляд / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. у справах 

розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк, 

Н. Расторгуєва; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2007. – 

22 с. 
 

Досвід кращих – кожному : дайджест за підсумками 

«Аукціону бібліотечних ідей» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2008. – 8 с. : 

фото. 
 

Книга року – 2008 : підсумки обл. етапу Всеукраїнського 

моніторингу «Книга року – 2008» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

http://librarychl.kr.ua/Files/moja-mala-batkivshyna-2007.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/moja-mala-batkivshyna-2007.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/moja-mala-batkivshyna-2007.pdf


28 
 

ім. А. П. Гайдара; від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Н. Расторгуєва; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2008. – 

4 с. 
 

Мистецтво. Користувач. Бібліотека : підсумки обл. 

соціол. дослідж. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. Н. Расторгуєва; 

ред. О. Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2008. – 8 с. 
 

Соціокультурна природа інновацій: теорія і практика 

: дайджест за матеріалами проф. преси / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; 

уклад. Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2008. – 

4 с. 
 

«Учитель, герой і поет…»: до 90-річчя від дня 

народження видатного педагога і письменника Кіровоградщини 

Василя Олександровича Сухомлинського : інформ. 

консультативний матеріал на допомогу працівникам б-к для 

дітей / Кіровогр. упр. культ. і туризму облдержадмін.; Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. О. Ліпей; відп. за 

вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2008. – 18 с. : фото. 
 

2009 рік 
 

Бібліотека і бібліотекар: погляд професіонала : 

підсумки обл. соціол. дослідж. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Л. Босюк; ред. О Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 

2009. – 14 с. 
 

Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче 

населення області у 2008 році : інформ.-аналіт. огляд / 

Кіровогр. обл.. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. розвитку 

дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк, Н. Расторгуєва; ред. 

О Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2009. – 22 с. 
 

http://librarychl.kr.ua/Files/uchitel-geroj-poet-2008.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/uchitel-geroj-poet-2008.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/uchitel-geroj-poet-2008.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/uchitel-geroj-poet-2008.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/uchitel-geroj-poet-2008.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/pogljad-profes-analiz-2009.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/pogljad-profes-analiz-2009.pdf
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Звертаємо увагу на сільські бібліотеки : дайджест / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. О. Ліпей, 

Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2009. – 6 с. : 

фото. 

Про проведення дводенної обласної творчої лабораторії 

для працівників дитячих відділів при сільських бібліотеках на 

тему: «Сільська бібліотека: сучасний погляд на нові можливості 

розвитку». 
 

Елемент успіху в роботі сільської бібліотеки : з досвіду 

роботи б-к Кіровоградщини / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Н. Расторгуєва; ред. О Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2009. – 16 с. 
 

Інформаційно-телекомунікативні технології та їх роль 

у покращенні процесів обслуговування дітей : досвід роботи 

б-к Кіровоградщини / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; авт.-уклад. Т. Манжула. – Кіровоград, 2009. – 

6 с. 
 

«Я іду до бібліотеки, щоб… : підсумки обл. соціол. 

дослідж. серед користувачів б-к / упр. культ. і туризму 

облдержадмін.; Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

уклад. Л. Босюк; ред. О. Ліпей;  відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2009. – 6 с. 
 

2010 рік 
 

Аналіз діяльності та статистичні показники бібліотек 

області, що обслуговували користувачів-дітей та 

організаторів дитячого читання у 2009 році : дайджест / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. розвитку 

дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк; відп. за вип. 

Т. Манжула. – Кіровоград, 2010. – 10 с. 
 

http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_tvorcha_laboratoria.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_vustyp_mangylu_T.S.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_vustyp_mangylu_T.S.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_vustyp_mangylu_T.S.php
http://librarychl.kr.ua/Files/ja-idu-do-biblioteky-2009.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/ja-idu-do-biblioteky-2009.pdf
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_analiz_2009.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_analiz_2009.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_analiz_2009.php
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Бібліотека і бібліотекар: погляд професіонала : 

підсумки І етапу обл. соціол. дослідж. / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; 

уклад. Л. Босюк; ред. О. Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2010. – 16 с. 
 

Дитяча бібліотека – вихователь культури 

толерантності у користувачів-дітей : з досвіду роботи б-к обл. 

/ Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. розвитку 

дитячих б-к і маркетингу; уклад. Н. Расторгуєва; відп. за вип. 

Т. Манжула. – Кіровоград, 2010. – 9 с. 
 

Просування книги в інформаційному світі : дайджест 

за матеріалами фахової періодики / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Л. Босюк; ред. О. Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 

2010. – 14 с. 
 

Складові іміджу дитячої бібліотеки : огляд досвіду 

роботи б-к для дітей обл. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. 

Н. Расторгуєва; ред. О. Ліпей; відп. за вип. Т. Манжула. – 

Кіровоград, 2010. – 12 с. 
 

Фахова періодика як засіб підвищення компетентності 

бібліотекаря : довід. проф. періодики / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; від. розвитку дитячих б-к і маркетингу; 

уклад. Л. Босюк; відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2010. – 

5 с. 
 

2011 рік 
 

Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче 

населення області у 2010 році : інформ.-аналіт. огляд / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. розвитку 

дитячих б-к і маркетингу; уклад. Н. Расторгуєва; ред. О. Ліпей; 

відп. за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2011. – 5 с. 

http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_vuh_toler.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_vuh_toler.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_fax_period.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_fax_period.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_analituch_oglyd.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_analituch_oglyd.php
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Зміна стилю менеджменту – головна умова 

запровадження бібліотечної інноватики : метод. поради кер. / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. розвитку 

дитячих б-к і маркетингу; уклад. Л. Босюк; відп. за вип. 

Т. Манжула. – Кіровоград, 2011. – 14 с. 
 

Ліпей, О. В. Новий погляд на знайому бібліотеку. 

Історія та сучасність Кіровоградської обласної бібліотеки для 

дітей ім. А. П. Гайдара [Текст] : історико-докум. вид. / 

О. В. Ліпей, Л. С. Босюк, Н. І. Расторгуєва; авт. ідеї, відп. за вип. 

Т. Манжула; коректор Д. Шульга. – Кіровоград : КП 

«Поліграфія», 2011. – 292 с. : фото.  
 

Методика бібліотечних заходів: теорія і практика : 

консультація / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

уклад. О. Ліпей. – Кіровоград, 2011. – 9 с. 
 

Організація обслуговування користувачів дітей з 

використанням новітніх інформаційних технологій : метод. 

моніторинг / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; від. 

розвитку дитячих б-к і маркетингу; уклад. Н. Расторгуєва; відп. 

за вип. Т. Манжула. – Кіровоград, 2011. – 6 с. 

 

ІІ. Бібліографічні посібники 
 

1991 рік 
 

Байдебура Павло Андрійович (до 90-річчя з дня 

народження письменника) : реком. бібліогр. список літератури 

/ Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 

1991. – 1 с. 
 

Літературні дати Кіровоградщини на ХІІІ п’ятирічку 

(1991-1995) / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

підгот. Г. П. Варанова. – Кіровоград, 1991. – 6 с. 
 

http://librarychl.kr.ua/Files/zmina-stylju-menedgmentu-2011.pdf
http://librarychl.kr.ua/Files/zmina-stylju-menedgmentu-2011.pdf
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_metod_bibl_zahid.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_metod_bibl_zahid.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_metod_monitor.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_metod_monitor.php
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_metod_monitor.php
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Людською пам’яттю увінчаний : метод.-бібліогр. 

матеріали на допомогу керівникам дитячим читанням (до 95 

річниці від дня народження І. К. Микитенка) / Кіровогр. обл. б-

ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. Г. П. Варанова, 

М. І. Міщенко; ред. З. Мельникова. – Кіровоград, 1991. – 10 с. – 

Бібліогр. 28 назв. 
 

Особенности пропаганды краеведческой литературы 

среди читателей детей : консультация / Кировогр. обл. б-ка для 

детей им. А. Гайдара. – Кировоград, 1991. – 32 с.  
 

Прозаїк, мандрівник, дослідник (до 60- річчя від дня 

народження Л. М. Тендюка) : реком. бібліогр. список для учнів 

7-9 класів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – 

Кіровоград, 1991. – 5 с. 
 

1992 рік 
 

Завжди в строю : метод.-бібліогр. матеріал до 80 річчяя 

від дня народження В. Козаченка / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 1992. – 6 с. 
 

Зверніть увагу на книгу нашого земляка: «Маланюк 

Є. Нариси з історії нашої культури. – К.: АТ «Обереги», 1992. 

– 80 с.» : реком. та метод. поради керівникам дитячим читанням 

/ Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; підгот. М. І. 

Міщенко. – Кіровоград, 1992. – 14 с. 

Популяризація книги на прикладі бліц-вікторини, 

обговорення, дискусії, усного журналу, заочного диспуту, 

читацької конференції. Використання книги на уроках історії, 

географії, української мови та літератури, народознавства, етики. 
 

Зверніть увагу на ці книги: «Славутич Я. Слово про 

Запорізьку Січ. – Дніпропетровськ:Січ, 1991; Славутич 

Я. Соловецький в’язень. – К.: Веселка, 1992» : реком. та 

метод. поради керівникам дитячим читанням / Кіровогр. обл. б-
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ка для дітей ім. А. П. Гайдара; підгот. М. І. Міщенко. – 

Кіровоград, 1992. – 20 с. 

Форми популяризації поезії Я. Славутича: усний журнал, 

година роздумів, година поезії, літературний гурток та інші. 
 

Можливості використання краєзнавчих фондів під час 

проведення бібліотечних уроків у старших класах : метод. 

поради для керівників дитячого читання / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 1992. – 9 с. 
 

1993 рік 
 

Лелеки (легенди, казки, оповідання, поетичні твори) : 

допоміжні матеріали організаторам дитячого читання / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 1993. – 19 с. 
 

Основные формы и методы руководства чтением 

детей : консультация / Кировогр. обл. б-ка для детей 

им. А. Гайдара. – Кировоград, 1993. – 12 с. 
 

Популяризація поетичної спадщини земляків : 

консультація / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – 

Кіровоград, 1993. – 25 с. 

 

1994 рік 
 

Наше місто. Різні погляди на рік заснування і 

перейменування міста : краєзнавча розвідка для учнів 

середнього і старшого шкільного віку та організаторів дитячого 

читання / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; підгот. 

Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 1994. – 17 с. – Бібліогр. 37 назв. 
 

По живу і мертву воду (до 85-річчя з дня народження 

Миколи Олександровича Далекого /Алєксєєва/) : реком. 

бібліогр. список / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. 

– Кіровоград, 1994. – 1 с. 
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Довідково-бібліографічна та інформаційна робота з 

юними читачами та керівниками дитячого читання / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 

1994. – 6 с. 
 

1995 рік 
 

З орлиного гнізда (до 150-річчя від дня народження І. 

К. Карпенка-Карого) : бібліогр. огляд для користувачів 

середнього і старшого шкільного віку / Кіровогр. обл. б-ка для 

дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. М. І. Міщенко. – Кіровоград, 

1995. – 3 с. 
 

Зверніть увагу на книгу «Литвин М. С. Струни 

золотії. – К.: Веселка, 1994» : інформ. огляд для керівників 

дитячим читанням / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; уклад. М. І. Міщенко. – Кіровоград, 1995. – 8 с. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 1996 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

М. І. Міщенко. – Кіровоград, 1995. – 5 с. 
 

Керманич українського театру (до 155-річчя від дня 

народження М. Л. Кропивницького) : бібліогр. огляд для 

керівників дитячим читанням / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; уклад. М. І. Міщенко. – Кіровоград, 1995. – 

3 с. 
 

Навчання бібліотечно-бібліографічної культури : 

консультація / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – 

Кіровоград, 1995. – 3 с. 
 

Письменники, митці і наш край : реком. бібліогр. 

покажч. на допомогу керівникам дитячим читанням / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. М. І. Міщенко. – 

Кіровоград, 1995. – 12 с. 
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Подвижник (до 155-річчя від дня народження 

М. П. Старицького) : бібліогр. огляд для керівників дитячим 

читанням / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

М. І. Міщенко. – Кіровоград, 1995. – 5 с. 
 

Соловейко української сцени (до 140-річчя від дня 

народження М. К. Садовської-Барілотті) : інформ. огляд для 

керівників дитячим читанням / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; уклад. М. І. Міщенко. – Кіровоград, 1995. – 

4 с. 
 

1996 рік 
 

Використання краєзнавчої літератури на уроках 

народознавства : методико-бібліогр. матеріали для керівників 

дитячим читанням / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 1996. – 14 с. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 1997 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

М. І. Міщенко. – Кіровоград, 1996. – 8 с. 
 

1997 рік 
 

Зверніть увагу на книгу «Доценко А. Я полечу туда. – 

Х.: Прапор, 1995» / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; підгот. Л. В. Матвієнко . – Кіровоград, 1997. – 

7 с. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 1998 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. М. І. 

Міщенко. – Кіровоград, 1997. – 12 с. 
 

Рідне місто моє (з історії м. Кіровограда) : краєзнавчий 

реферат для організаторів дитячого читання / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара; підгот. Л. В. Матвієнко . – 

Кіровоград, 1997. – 32 с.  
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1998 рік 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 1999 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 1998. – 7 с. 
 

Славутич повертається до рідних берегів (до 80-річчя 

від дня народження Яра Славутича) : реком. список для 

читачів середнього і старшого шкільного віку та керівників 

дитячим читанням / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; підгот. М. І. Міщенко. – Кіровоград, 1998. – 

3 с. 
 

Важко зводилась пам'ять – проста нагорода за пісню 

(до 100-річчя від дня народження Олени Журливої) : огляд 

краєзнавчих матеріалів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; підгот. М. І. Міщенко. – Кіровоград, 1998. – 

13 с. 
 

Іскрини таланту (до 60-річчя від дня народження 

поета А. Р. Загравенка) : огляд творчості для керівників 

дитячим читанням / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; підгот. М. І. Міщенко. – Кіровоград, 1998. – 

11 с. 
 

1999 рік 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2000 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 1999. – 5 с. 

 

Пантелеймон Куліш і наш край : краєзнавча розвідка 

для керівників дитячим читанням / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; уклад. Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 1999. – 

9 с. 
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Кіровоградщина моя: з історії нашого краю : 

вікторина для учнів 6-9 класів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 1999. – 4 с. 
 

2000 рік 
 

Володимир Винниченко (до 120-річчя від дня 

народження письменника і громадського діяча 

В. К. Винниченка) : бібліогр. пам’ятка для учнів середнього 

шкільного віку / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. 

– Кіровоград, 2000. – 2 с. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2001 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2000. – 4 с. 
 

«Мимолѐтное виденье» / А. П. Керн і наш край / (до 

200-річчя від дня народження О. С. Пушкіна) : інформ. 

повідомлення / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

підгот. Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 2000. – 14 с. 

Перебування А. П. Керн, музи поета, у Єлисаветграді та 

невідома історія написання вірша «Я помню чудное мгновенье». 
 

Пам’ятники нашого міста : краєзнавчий реферат для 

читачів середнього та старшого шкільного віку / Кіровогр. обл. 

б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; підгот. Л. В. Матвієнко. – 

Кіровоград, 2000. – 20 с.  
 

2001 рік 
 

Володимир Бровченко (до 70-річчя від дня 

народження поета В. Я. Бровченка) : бібліогр. пам’ятка для 

учнів 7-9 класів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. 

– Кіровоград, 2001. – 2 с. 
 

Видатні вчені – наші земляки : матеріали на допомогу 

організаторам дитячого читання / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 
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ім. А. П. Гайдара; підгот. Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 2001. – 

16 с. 

Дослідники у різних царинах наук: Л. М. Мацієвич, 

Ю. Кондратюк, П. П. Шумілов, Г. Е. Лангемак, М. Б. Швацбург, 

І. Є. Тамм, М. М. і Б. М. Завадовські та ін. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2002 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2001. – 6 с. 
 

2002 рік 
 

Валерій Гончаренко (до 60-річчя від дня народження 

поета В. В. Гончаренка) : бібліогр. пам’ятка для учнів 7-9 

класів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – 

Кіровоград, 2002. – 2 с. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2003 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2002. – 6 с. 
 

Популяризація поетичної спадщини земляків : 

консультація / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

підгот. Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2002. – 7 с. 

Подано розробки виставки-діалогу, години роздумів, 

літературного портрету. 
 

2003 рік 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2004 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2003. – 6 с. 
 

«Коли і доля, й слово – не роздільні» (до 70-річчя від 

дня народження письменника В. C. Близнеця) : реком. 

бібліогр. список / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; 

уклад. Л.В. Матвієнко. – Кіровоград, 2002. – 2 с. 
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2004 рік 
 

Вперше в нашому місті : краєзнавчий реферат для 

широкого кола читачів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. 

А. П. Гайдара; уклад. Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 2004. – 20 с. 

Ювілейні дати і події, пов’язані з 65-річчям утворення 

Кіровоградської області.  
 

«Душа поетова святая живе в святих його речах...» (до 

190-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка) : реком. 

бібліогр. покажч. для організаторів дитячого читання / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. В. В. Дьома. – 

Кіровоград, 2004. – 20 с.  
 

Заповідні місця краю : краєзнавчий реферат для 

широкого кола читачів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; підгот. Л.В. Матвієнко. – Кіровоград, 2004. – 

19 с. – Бібліогр. 31 назва. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2005 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2004. – 4 с.  
 

«Талановитий, але безталанний» (до 140-річчя від дня 

народження художника-земляка Ф. С. Козачинського) : 

краєзнавчий реферат / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. 

А. П. Гайдара; уклад. Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 2004. – 10 с. 
 

Як народжувалося місто : краєзнавча розвідка / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 2004. – 6 с. 
 

2005 рік 
 

Андрій Німенко (до 80-річчя від дня народження 

скульптора і науковця, поета і мистецтвознавця 

А. В. Німенка) : бібліогр. пам’ятка для учнів 7-9 класів / 
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Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 

2005. – 2 с. 
 

Декабристи і наш край : краєзнавчий реферат для 

широкого кола читачів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. 

А. П. Гайдара; уклад. Л.В. Матвієнко. – Кіровоград, 2005. – 10 с.  

Прізвища декабристів, про яких згадується у рефераті: 

Лорер Микола Іванович (1795, с. Водяне (нині Петрівський р-н) - 

1873, Полтава), Оболенський Євген Петрович (6.10 (14.04) 1796,  

м. Новомиргород – 26.02.1865, м. Калуга), Пестов Олександр 

Семенович (1802, м. Олександрія (або 1803, с. Високі Байраки, 

нині Кіровоградського р-ну) – грудень 1833, Сибір, Петровський 

завод), Романов Володимир Павлович  (12.07. 1796, м. 

Олександрія – 11.10. 1864, с.Березівка, Олександрійського р-ну), 

Сухинов Іван Іванович (1795, с.Червона Кам”янка, 

Олександрійського р-ну – 1.12.1828, Зерентуйський рудник 

Великого Нерчинського заводу), Раєвська (Волконська) Марія 

Миколаївна (25 (грудня ст. стиль) 1805, (ймовірно, с.Бовтишка 

або Розумівка Олександрівського р-ну) – 10.08. 1863, с. Воронки 

Чернігівської губернії). 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2006 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2005. – 6 с.  
 

2006 рік 
 

Заповіти мого роду (до 60 річчя від дня народження 

поета-земляка Д. Й. Іванова) : реком. бібліогр. список / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 

2006. – 2 с. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2007 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2006. – 6 с.  
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2007 рік 
 

Володимир Базилевський (до 70-річчя від дня 

народження поета В.О.Базилевського) : бібліогр. пам’ятка для 

учнів 7-9 класів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. 

– Кіровоград, 2007. – 2 с. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2008 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2007. – 7 с.  
 

«…І голос Тарковських звучав» (родина Тарковських 

і наш край) : консультація / Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. 

А. П. Гайдара; підгот. Л.В. Матвієнко. – Кіровоград, 2007. – 6 с. 

До 100-річчя від дня народження А. Тарковського 

російського поета, письменника і 145-річчя від дня народження 

О. Тарковського, громадського діяча, мемуариста.  
 

2008 рік 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2009 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2008. – 7 с.  
 

2009 рік 
 

Ми – з колишнього Дикого поля... (Наш край в 

легендах, переказах, художніх творах) : краєзнавчий реферат / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; підгот. 

Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 2009. – 27 с.  
 

Шевченко і наш край : краєзнавчий реферат / Кіровогр. 

обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; підгот. Л. В. Матвієнко. – 

Кіровоград, 2009. – 21 с.   
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2010 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. О. Шевельова. – Кіровоград, 2009. – 7 с.  
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Тамара Журба (до 70-річчя від дня народження 

поетеси Т. Г. Журби) : бібліогр. пам’ятка / Кіровогр. обл. б-ка 

для дітей ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 2009. – 2 с. 
 

2010 рік 
 

Видатні особистості краю : список персоналій / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 2010. – 6 с.  
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2011 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. В. Матвієнко. – Кіровоград, 2010. – 4 с.  
 

Микола Руденко (до 90-річчя від дня народження 

поета і письменника М. Д. Руденка) : бібліографічна пам’ятка 

для учнів 7-9 класів / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара. – Кіровоград, 2010. – 2 с. 
 

2011 рік 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2012 рік / 

Кіровогр. обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара; уклад. 

Л. В. .Матвієнко. – Кіровоград, 2011. – 13 с.  
 

Письменники сучасної Кіровоградщини – малятам : 

бібліогр. покажч. / Кіровогр. обл. б-ка для дітей 

ім. А. П. Гайдара; уклад. Л. В. Матвієнко; ред. О. В. Ліпей, 

відпов. за випуск Т. С. Манжула. – Кіровоград, 2011. – 8 с.  
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