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Видання присвячено вченому в галузі металургії, сталі і теплотехніки, доктору технічних наук (1938), професору, 
академіку АН УРСР (1939), заслуженому діячу науки і техніки (1951) М. М. Доброхотову. До змісту включено короткі 
біографічні відомості, список друкованих праць М. М. Доброхотова (за систематичним принципом). 

157. Варвак П. М. Микола Васильович Корноухов / П. М. Варвак. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 28 с. : іл., 1 л. 
портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО738122, Попов 13319 
У виданні викладено основні етапи наукової, інженерної та громадської діяльності вченого в галузі теорії споруд, 
громадського діяча, професора, академіка АН УРСР (1951), заслуженого діяча науки і техніки УРСР (1954) 
М. В. Корноухова. Бібліографію розміщено за розділами: «Список праць М. В. Корноухова» [1930–1958] та «Література 
про М. В. Корноухова» [1949–1958]. 

158. Олександр Вікентійович Клоссовський : бібліогр. матеріали / склад. Л. В. Кліментов ; М-во культури УРСР, 
ОДНБ ім. О. М. Горького. – Одеса : [б. в.], 1959. – 56 с. – (Вчені Одеси).  НБУВ: ВО738827 
Видання містить біографічний нарис про метеоролога-геофізика, доктора географії (1884) О. В. Клоссовського, основні 
дати його життя та діяльності. Бібліографію його праць розміщено за тематичним принципом: «Організація та діяльність 
магнітно-метеорологічної обсерваторії та південно-західної метеорологічної сітки» [1882–1907]; «Грози, завбачення 
погоди» [1882–1913]; «Температура повітря та грунту. Водяна пара в атмосфері і опади. Метеорологічні звіти та зведення» 
[1883–1889]; «Характеристика кліматів Києва та Одеси» [1874–1908]; «Роботи, що торкаються деяких питань, пов’язаних з 
народним господарством та медициною» [1889–1904]; «Роботи про Чорне море» [1887–1890]; «Загальні курси з 
метеорології» [1888–1916]; «Некрологи, відзиви, рецензії, реферати, інструкції, програми, передмови» [1884–1914]; «Інші 
роботи з різних питань» [1868–1912]; «Література про О. В. Клоссовського та його праці» [1884–1959]. 
159. Остап Вишня (1889–1956) : бібліогр. покажч. / склали : І. С. Гончарова, В. О. Дорошенко, Є. М. Шапіро ; М-во 
культури УРСР, ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1959. – 228 с., іл. НБУВ: ВО744886 
Покажчик включає дати життя і творчості письменника Остапа Вишні (справж. Павло Михайлович Губенко), перелік 
видань його творів укр., рос. та мовами народів СРСР, переклади Остапа Вишні творів інших письменників, твори, 
вміщені в газетах та журналах, критичну літературу, допоміжні покажчики. Видання творів письменника розміщено за 
алфавітно-хронологічним принципом. 
160. Сиротинін М. М. Олександр Олександрович Богомолець / М. М. Сиротинін ; відп. ред. Р. Є. Кавецький. – Київ : 
Вид-во АН УРСР, 1959. – 76 с. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО827191, Сиротинін М. М. № 185 
Видання присвчено вченому-патофiзiологу, громадському і державному діячу, професору, академіку ВУАН (1932) і прези-
денту АН УРСР (1930–1946), віце-президенту АН СРСР (1942) О. О. Богомольцю. Складається з двох основних частин: 
біографічної і бібліографічної. Перша містить розділи «Дитинство і юність», «Зрілі роки життя і діяльність», «Основні 
напрями наукової діяльності»; друга — «Список друкованих праць Олександра Олександровича Богомольця» [1902–1958]. 
161. Стрельбицька О. І. Борис Миколайович Горбунов / О. І. Стрельбицька. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 21 с. : 
іл., 1 л. портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО738123, Попов 13315 
Біобібліографічний покажчик присвячено вченому в галузі будівельної механіки, професору, члену-кореспонденту АН 
УРСР (1939) Б. М. Горбунову. Включає короткий біографічний нарис, основні дати життя і діяльності науковця, список 
його друкованих праць [1923–1951] та перелік літератури про нього [1944–1950]. 
162. Акаловський І. В. Семен Ісакович Тетельбаум / І. В. Акаловський, В. В. Огієвський ; відп. ред. Г. О. Клименко. – 
Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 32 с. : портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО745236 
Видання містить нарис про життя та наукову діяльність вченого в галузі радіоелектроніки, доктора технічних наук (1939), 
члена-кореспондента АН УРСР (1948) С. І. Тетельбаума, основні дати його життя і діяльності та список друкованих праць 
С. І. Тетельбаума [1930–1959]. 
163. Антон Іванович Шмигельський : пам’ятка / відп. за вип. Н. С. Косенко ; ред. Ю. М. Грайдонс ; Львів. обл. упр. 
культури, Львів. держ. обл. б-ка ім. Я. Галана. – Львів : [б. в.], 1960. – 11 с. – (Письменники Львівщини).    НБУВ: АО151588 
Пам’ятка включає коротку біографічну довідку про поета А. І. Шмигельського, бібліографічний огляд його творів, 
бібліографічний список видань творів, перекладів та список літератури «Що читати про творчість А. Шмигельського». 

164. Григорій Іванович Петровський (1878–1958 рр.) : пам’ятка читачеві / Будинок політ. освіти Дніпроп. обкому та 
міському КП України ; Дніпроп. публ. б-ка. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1960. – 12 с.  НБУВ: АО153811 
Публікація подає коротку біографічну довідку про революційного діяча Г. І. Петровського. Покажчик складається з 3 
розділів: «В. І. Ленін про діяльність Г. І. Петровського», «Матеріали про життя та діяльність Г. І. Петровського», «Статті і 
промови Г. І. Петровського, надруковані в газетах і журналах, а також окремі видання його творів». 

165. Давыдов Г. М. Павел Николаевич Першин / Г. М. Давыдов, Г. Г. Иванов, Е. Н. Панченко ; библиогр. сост. К. Н. Пан-
ченко. – Киев : Изд-во АН УССР, 1960. – 48 с. : 1 л. портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО774366, Попов 13045 
Видання містить нарис про життя, педагогічну, громадську та наукову діяльність доктора економічних наук (1936), 
професора, академіка АН УРСР (1948) П. М. Першина та бібліографію його праць за 1917–1960 рр. Подано перелік 
дисертацій, виконаних під керівництвом П. М. Першина [1951–1960] та список періодичних видань та енциклопедій, у 
редагуванні яких він брав участь [1918–1960]. 
166. Ольга Кобилянська : бібліогр. покажч. / склад. О. П. Кущ ; відп. ред. Є. М. Іванців ; Львів. б-ка АН УРСР. – Київ : 
Вид-во АН УРСР, 1960. – 113 с. : 1 л. портр.  НБУВ: ВО752128, Попов 13220, Айзеншток № 910 
Видання містить основні дати життя та літературної творчості письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської, бібліографію 
її твіорів з анотаціями, яка розміщена за розділами: «Видання та публікація творів О. Ю. Кобилянської», «Переклади 
О. Кобилянської», «Література про життя і творчість О. Ю. Кобилинської», «Хронікальні матеріали» та допоміжні 
покажчики. 

167. Токар-новатор Володимир Йосипович Гургаль : реком. анот. список літ. / Львів. обл. управл. культури, Львів. 
держ. обл. б-ка ім. Я. Галана. – Львів : [б. в.] 1960. – 8 с. – (Передовики пром. Львівщини).  НБУВ: АО149201 
Список складається з 2 частин. У першій вміщено літературу, що знайомить читача з трудовими досягненнями новатора, 
друга розповідає про його творчій шлях та наукову діяльність. 

1961–1964 

168. Білецький О. І. Павло Миколайович Попов / О. І. Білецький, Г. С. Сухобрус, Ф. Я. Шолом. – Київ : Вид-во АН 
УРСР, 1961. – 32 с. : 1 л. портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР). НБУВ: ВО814326, Попов 11485, 

Попов 11486, Попов 11487, Попов 11488, Попов 11489, Айзеншток № 4501, Айзеншток № 10108/20–22 
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Видання містить короткий нарис про життя та наукову діяльність літературознавця, мистецтвознавця, фольклориста, 
доктора філологічних наук (1946), професора, члена-кореспондента АН УРСР (1939) П. М. Попова, список його наукових 
праць [1915–1961] з анотаціями та матеріали про його наукову діяльність [1928–1961]. 

169. Василь Стефаник : бібліогр. покажч. / склад. О. П. Кущ ; відп. ред. Є. М. Іванців ; АН УРСР, Львів. б-ка АН 
УРСР. – Львів : Вид-во АН УРСР, 1961. – 168 с. НБУВ: ВО815834, Попов 8380, Айзеншток № 745 
До персонального покажчика, присвяченого письменнику, громадському діячу Василю Семеновичу Стефанику, увійшли 
наступні розділи: «Основні дати життя та літературна творчість В. С. Стефаника», «Видання та публікації творів» [1890–
1959], «Література про життя та творчість В. С. Стефаника» [1819–1960], «Хронікальні матеріали». Матеріал в 
бібліографічній частині розміщено за хронологією. Наприкінці подано допоміжні покажчики. 

170. Мирослав Ірчан : бібліогр. покажч. / склад. В. В. Машотас ; Львів. б-ка АН УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 
151 с. : 1 л. портр.  НБУВ: ВО788982 
Видання, присвячене письменнику, поету, прозаїку, публіцисту, драматургу, перекладачу, літературознавцю, журналісту, ви-
давцю Мирославу Ірчану (справж. Андрій Дмитрович Баб’юк), включає такі розділи: «Основні дати життя та діяльності М. Ірча-
на», «Видання та публікації творів», «Переклади та літературні переробки», «Література про життя і творчість М. Ірчана», 
«Хронікальні матеріали». Наприкінці подано допоміжні покажчики: «Алфавітний покажчик прозових художніх творів та публі-
цистичних статей М. Ірчана», «Алфавітний покажчик драматичних художніх творів», «Алфавітний покажчик поезій», «По-
кажчик псевдонімів, криптонімів та анонімних статей М. Ірчана», «Іменний покажчик». Матеріал розташовано за хронологією. 

171. Н. И. Пирогов на Украине : библиогр. указ. / сост. : Ф. С. Аронова, З. М. Бережницкая, С. В. Головковская, Т. П. Кре-
това ; М-во здравохранения УССР, РНМБ. – Киев : [б. и.], 1961. – 81 с. – К 150-летию со дня рождения.   НБУВ: ВО799919 
Видання, присвячене хірургу, анатому і педагогу Миколі Івановичу Пирогову, містить наступні розділи: «Труды 
Н. И. Пирогова, написанные и изданные на Украине», «Литература о жизни и деятельности Н. И. Пирогова, 
опубликованная в украинских изданиях», «Отечественная литература о жизни и деятельности Н. И. Пирогова на Украине 
(кроме украинских изданий)», «Библиография». 

172. Петр Иванович Лященко. 1876–1955 : библиогр. указ. / сост.: Т. П. Киктенко, Е. И. Скокан ; вступ. ст. 
Д. Ф. Вирнык. – Киев : Изд-во АН УССР, 1961. – 58, [5] с. : 1 л. портр. — (Ученые УССР / АН УССР). НБУВ: ВО824200 
Покажчик містить нарис про наукову діяльність економіста-аграрника, доктора економічних наук, професора, академіка 
АН УРСР (1945), члена-кореспондента АН СРСР (1943) П. І. Лященка, основні дати його життя і діяльності, 
хронологічний покажчик праць ученого [1899–1956] та список літератури про життя і дільність (за алфавітом назв творів). 
Наприкінці розміщено іменний покажчик. 
173. Покажчик видань Шевченкових творів: першодруки й окремі вид. та спис літ. про них / зібрав і впоряд. 
В. Дорошенко. – 2-е вид. переглянене й значно допов. – Чікаго : Вид-во М. Денисюка, 1961. – [VIII], 506 c. : ртр., іл. – 
(Шевченко Т. Повне видання творів / Т. 14).  НБУВ: 3095укр. 
Зміст: «Передмова до першого видання»; Ч. I: «Видання за роки 1840-1938. Від упорядника / В. Дорошенко»; 
«Скорочення, вжиті в покажчику»; «Хронологічний покажчик»; «Знімки (фототипії) з Шевченкових рукописів»; 
«Фальсифікатори й перерібки Шевченкових творів»; «Чужі твори, приписувані Шевченкові»; «Доповнення»; «Річевий 
покажчик видань»; «Абетковий покажчик творів»; «Абетковий покажчик осіб, видавництв, часописів, міст та ілюстрацій». 
Статті: «Шевченко в цифрах / В. Дорошенко»; «Бібліографія Шевченкознавства: (огляд покажчиків) / В. Дорошенко»; 
Ч. II. «Видання за роки 1939-1961. Доповнення до частини I. Передмова впорядчика: до 2-ої частини покажчика / 
В. Дорошенко»; «Хронологічний покажчик»; «Видання, що не ввійшли до частини I»; «Доповнення й поправки»; «Знімки 
з Шевченкових рукописів»; Статті: «Бібліографія Шевченкознавства: (огляд покажчиків) / В. Дорошенко»; «Шевченко в 
цифрах / В. Дорошенко»; «Речевий покажчик видань»; «Абетковий покажчик». 

174. Тарас Григорович Шевченко. 1814–1861 : метод.-бібліогр. матеріали для масових б-к / склали : О. Колесникова, 
З. Єфимович ; М-во культури УРСР, Держ. респ. б-ка ім. КПРС. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1961. – 81 с. НБУВ: ВО817572 
Наведено коротку біографічну довідку, бібліографію творів та літературу про життя і діяльність Т. Г. Шевченка. Значну 
частину становлять методичні поради бібліотекарям у сфері пропаганди творчої спадщини Т. Г. Шевченка і літератури про 
нього. Зміст: «Тарас Григорович Шевченко. Коротка біографічна довідка», «Видання творів Т. Г. Шевченка українською 
мовою» [1949–1960], «Видання творів Т. Г. Шевченка російською мовою» [1952–1956], «Видання творів Т. Г. Шевченка для 
дітей» [1952–1958], «Література про Т. Г. Шевченка», «Образ Т. Г. Шевченка в художній літературі», «Музеї Шевченка. 
Шевченкові місця», «Поради бібліотекарям масових бібліотек», «Робота з юними читачами». Без допоміжних покажчиків. 

175. Тарас Григорович Шевченко : бібліогр. бібліографії. 1840-1960 / упоряд. : І. З. Бойко, Г. М. Гімельфарб ; відп. 
ред. Є. П. Кирилюк ; АН УРСР, ДПБ УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 75 с.   НБУВ: ВО792429 
Покажчик охоплює вибрану бібліографію шевченківської бібліографії, починаючи з перших повідомлень про вихід «Кобзаря» у 
1840 р. Включено основні покажчики, списки, огляди, статті, що видані окремо чи опубліковані у періодичних виданнях 
українською і російською мовами в межах СРСР за 1840–1960 рр. Надано матеріали, в яких є бібліографія творів поета і 
літератури про нього, а також путівники, каталоги, довідники та збірки, що є джерелом шевченківської бібліографії. Видання має 
чотири розділи: «Бібліографічні покажчики, списки та огляди творів Т. Г. Шевченка і література про нього», «Загальні 
бібліографічні роботи і довідники», «Каталоги та путівники», «Допоміжні покажчики». 

176. Утевский А. М. Александр Владимирович Палладин / А. М. Утевский. – 2-е изд., доп. – Київ : Изд-во АН УССР, 
1961. – 75 с. : 1 л. портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО799197 
Видання включає нарис про життя та наукову діяльність біохіміка, професора, академіка ВУАН (1929), АН СРСР (1942), 
АМН СРСР (1944) О. В. Палладіна та бібліографію його друкованих праць за 1906–1960 рр. 

177. Mandryka M. I. Bio-bibliography of J. B. Rudnyc’kyj / M. I. Mandryka. – Winnipeg, 1961. – 72 p. – (Ukrainian scholars / 
Ukrainian Fre Acad. of Sci. ; № 10).   НБУВ: 4757укр., 8204укр. 
Біобібліографія, присвячена славісту, мовознавцю, літературознавцю, фольклористу, громадському діячу Ярославу-Богдану 
Рудницькому, містить наступні розділи: «Biography», «Bibliography (1933–1960)», «Index», «Reference literatyre». 

178. Дмитро Захарович Мануїльський : список тв. та літ. про життя і творчість / склали : В. В. Павлова, 
П. Ю. Висоцька, М. Ф. Котляр ; АН УРСР, ДПБ. – Київ : [б. в.], 1962. – 18, 3 с. – Машинопис. НБУВ: ВДБО 
Матеріал, присвячений радянському державному та партійному діячу, академіку АН УРСР (1945), міністру закордонних 
справ УРСР (1944–1953) Д. З. Мануїльському, містить розділи: «Твори Д. З. Мануїльського» [1923–1947] та «Використані 
джерела». 

179. Кисілевський К. Іван Зілинський = Ivan Zilynskyj / К. Кисілевський. – Вінніпег : Накл. УВАН, 1962. – 48 с. : портр. – 
(Сер. : Укр. вчені / УВАН ; за ред. М. Ї. Мандрики ; ч. 10). НБУВ: ІБД 
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Видання присвячено мовознавцю, фольклористу, доктору філософії (1907), професору Івану Михайловичу Зілинському. Подано 
нарис життєвого та творчого шляху з генезою й аналізом наукових праць вченого, список друкованих праць [1908–1938]. 

180. Марко Черемшина : бібліогр. покажч. / уклад.: Є. Є. Кравченко, Н. В. Семенюк ; відп. ред. А. М. Холімончук ; 
Львів. б-ка АН УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 64 с. НБУВ: ВО828347 
Анотоване видання присвячено життю та творчості письменника, культурного і громадського діяча Марка Черемшини (справж. 
Іван Юрійович Семенюк). Складається з розділів: «Основні дати життя і творчості Марка Черемшини», «Видання та публікації 
творів» [1896–1960], «Переклади Марка Черемшини» [1888–1928], «Література про життя і творчість Марка Черемшини». До 
допоміжного апарату включено: «Покажчик перекладів творів Марка Черемшини», «Іменний покажчик». «Список використаних 
видань та збірників». 

181. Олександр Серафимович Серафимович. 1863–1949 : до 100-річчя з дня народж. : короткий список літ. / склад. 
М. Л. Бутрин ; відп. ред. Ф. П. Максименко ; Наук. б-ка Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка, Від. бібліогр. – Львів : [б. в.], 1962. – 
14 л.  НБУВ: ВО857943 
Покажчик, присвячений письменнику О. С. Серафимовичу, складається з розділів: «В. І. Ленін і ЦК КПРС про 
О.С. Серафимовича» [1920–1949], «Твори О. С. Серафимовича» [1924–1953] (рос. мовою та перклади укр. мовою), 
«Література про життя і творчість О. С. Серафимовича» [1951–1960], «О. С. Серафимович — журналіст» [1950–1959], 
«Спогади про О. С. Серафимовича» [1924–1961], «Бібліографічні покажчики про життя і творчість О. С. Серафимовича» 
[1949–1957]. З допоміжних матеріалів подано «Покажчик авторів, що писали про О.С. Серафимовича». 

181а. Розгін І. М. Л. Боровський : біобібліогр. нарис життя, громад. і наук. праці з нагоди 70-річного ювілею / Іван Розгін ; 
Ін-т дослідів Волині. – Торонто : Ін-т дослідів Волині у Вінніпезі, 1962. – 47 с. : іл.   НБУВ: Р94723 

Висвітлено життєвий і творчий шлях Михайла Леонтійовича Боровського (1891–1989) — агронома, фахівця у галузі 
бджільництва й садівництва на Західній Україні, голови Товариства «Волинь» та Інституту Дослідів Волині у Вінніпезі 
(Канада). 

182. Степан Петрович Ковганюк : бібліогр. покажч. / склали : Г. Д. Зленко, Є. Ф. Ткаченко. – Одеса : [б. в.], 1962. – 
38 с.  НБУВ: Р39651 
Покажчик містить бібліографію праць перекладача і перекладознавця С. П. Ковганюка. Складається з короткої 
біографічної довідки та наступних розділів: «Переклади з російської, білоруської, польської та італійської мов», «Власні 
твори», «Література про життя і творчу діяльність», «Бібліографічні матеріали». З допоміжних покажчиків подано: 
«Список збірників і періодичних видань, зафіксованих у покажчику», «Іменний покажчик авторів, твори яких перекладав 
С. П. Ковганюк», «Іменний покажчик інших авторів». 

183. Антон Семенович Макаренко (1888–1939) : до 75-річчя з дня народж. : бібліогр. список / склали : М. Л. Бутрин, 
Т. Д. Микитін ; відп. ред. Ф. П. Максименко ; ЛДУ ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : [б. в.], 1963. – 10 л.   НБУВ: ВО875094 
Видання містить перелік основної літератури (книги, статті) про життя і діяльність педагога, письменника, громадського 
діяча А. С. Макаренка «Спогади про А. С. Макаренка», «А. С. Макаренко — педагог», «А. С. Макаренко — письменник», 
«Бібліографічні матеріали про А. С. Макаренка». 

184. Василь Бобинський : бібліогр. покажч. / склад. О. П. Кущ ; ред. Є. М. Іванців ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – 
Львів : [б. в.], 1963. – 24 л.  НБУВ: ВО887465 
Видання, присвячене поету, публіцисту, перекладачу, літературному критику Василю Петровичу Бобинському, містить 
наступні розділи: «Окремі видання творів», «Публікації в збірниках і періодичних виданнях» (поезії, переклади віршів, 
проза, публіцистична та літературна критика, переклади В. Бобинського), «Література про життя і творчість 
В. Бобинського». Із допоміжних покажчиків подано іменний. 

185. Іван Петрович Котляревський. 1789–1838 : реком. список літ. / склали : Т. Д. Микитін, О. Л. Сміюн ; ЛДУ 
ім. І. Франка, Наук. б-ка, Від. бібліогр. – Львів : [б. в.], 1963. – 10 л. НБУВ: ВО941729, ВО942046 
Публікація знайомить із життєвим і творчим шляхом письменника, поета, драматурга, громадського діяча 
І. П. Котляревського та містить розділи: «Твори І. П. Котляревського», «Життя, творчість і значення І. П. Котляревського», 
«Окремі питання вивчення життя і творчості І. П. Котляревського». 

186. Коцюбинський Михайло Михайлович. 1864–1913 : бібліогр. список літ. / М. Л. Бутрин ; Наук. б-ка ЛДУ 
ім. І. Франка, Від. бібліогр. – Львів : [б. в.], 1963. – 18 с.  НБУВ: СО19119 
Видання, присвячене письменникові, культурному і громадському діячеві М. М. Коцюбинському, складається з наступних 
розділів: «Твори М. М. Коцюбинського» (укр. мовою, в перекладі рос.), «Література про життя М. М. Коцюбинського» 
(біографічні матеріали, спогади, світогляд М. М. Коцюбинського, про твори М. М. Коцюбинського, про мову і стиль 
М. М. Коцюбинського), «Вивчення творчості М. М. Коцюбинського в школі», «М. М. Коцюбинський в художній 
літературі», «Бібліографічні покажчики про життя і творчість М. М. Коцюбинського». 

187. Леся Українка : метод. і бібліогр. матеріали для масових б-к / склад. Л. С. Скржипчак ; ред. Л. П. Вороніна ; М-во 
культури УРСР, ОДНБ ім. О. М. Горького. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 59 с. : зі схем. і портр.    НБУВ: ВО884312 
У виданні вміщено методичні та бібліографічні матеріали на допомогу бібліотечним працівникам щодо відзначення 50-
річчя з дня смерті Лесі Українки. Бібліографічна частина містить коротку біографічну довідку, перелік видань творів 
поетеси укр., рос. мовами, публіцистичні та критичні твори, твори про дітей та літературу про неї. 

188. Матійко М. М. Костянтин Костянтинович Хрєнов / М. М. Матійко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 69 с. – (Сер. 
«Вчені УРСР» / АН УРСР).   НБУВ: ВО899439 
Персональний бібліографічний покажчик висвітлює життя та наукову діяльність ученого у галузі електрозварювання, 
доктора технічних наук (1940), професора, академіка АН УРСР (1945), члена-кореспондента АН СРСР (1953) 
К. К. Хрєнова. Містить такі розділи: «Короткий біографічний нарис», «Коротка характеристика найважливіших праць 
К. К. Хрєнова», «Основні дати життя і діяльності К. К. Хрєнова», «Література про життя і діяльність К. К. Хрєнова» 
[1946–1958], «Авторські посвідчення» [1924–1961], «Бібліографія праць К. К. Хрєнова» [1925–1963]. 

189. Михаил Васильевич Птуха. 1884–1961 : биобиблиогр. указ. / сост. Е. С. Ровнер ; вступ. ст. П. И. Пустоход. – 
Киев : Изд-во АН УССР, 1963. – 43 с. : 1л. портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО868491 
Висвітлено життя і наукову діяльність статистика, демографа, доктора економічних наук (1934), професора, академіка 
УАН (1920), члена-кореспондента АН СРСР (1943) М. В. Птухи. Подано основні дати його життя і діяльності, 
хронологічний та алфавітний покажчики праць вченого [1911–1961], список літератури про нього [1922–1961]. Із 
допоміжних покажчиків — іменний. 
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190. Соломія Крушельницька : короткий бібліогр. покажч.: до 90-річчя з дня народж. / склад. Д. І. Салагуб ; ред. 
М. П. Гуменюк ; Львів. б-ка АН УРСР. – Львів : [б. в.], 1963. – 20 с.  НБУВ: ВО886273 
Покажчик знайомить із життєвим і творчим шляхом оперної співачки, педагога Соломії Амвросіївни Крушельницької і 
складається з таких розділів: «Основні дати життя й виконавської діяльності С. Крушельницької», «Література про життя і 
виконавську діяльність С. Крушельницької», «Хронікальні матеріали», «Опери, в яких співала С. Крушельницька». 

191. Т. Г. Шевченко : бібліогр. літ. про життя і творчість. 1839–1959 : у 2-х т. / склали : І. З. Бойко, Г. М. Гімельфарб, 
О. Д. Кізлик [та ін.] ; відп. ред. Є. П. Кирилюк ; АН УРСР, ДПБ. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – Т. 1–2.  
НБУВ: В311992/1–2, Айзеншток № 6636/1–2, Попов 15400, Попов 15403 
Бібліографічний покажчик включає вітчизняну літературу про життя і творчість письменника, поета, художника Тараса 
Григоровича Шевченка (рос., укр. та мовами народів СРСР), видану за період 1839–1916 рр. (т. 1) на території царської 
Росії, Галичини, Буковини, Закарпаття та за 1917–1959 рр. (т. 2) — на території СРСР. Порядок розташування літератури в 
обох томах, як правило, хронологічний, а в межах років — за алфавітом прізвищ авторів або назв. 

192. Тимофій Бордуляк : 1863–1936 : бібліогр. пам’ятка до 100-річчя з дня народж. / склали: О. Д. Кізлик, 
Є. Є. Кравченко ; ред. О. П. Кущ ; Львів. б-ка АН УРСР. – Львів : [б. в.], 1963. – 8 л.  НБУВ: ВО869905 
Видання, присвячене письменникові Тимофію Гнатовичу Бордуляку, складається з розділів: «Видання творів 
Т. Бордуляка» та «Література про життя й творчість Т. Бордуляка». Матеріал згруповано за хронологічним принципом. 

193. Хрєнов К. К. Віктор Васильович Данилевський / К. К. Хрєнов, П. І. Гнип. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 47 с. : 
1 л. портр. – (Сер. «Вчені УРСР» / АН УРСР).  НБУВ: ВО869539, Попов 13313 
Біобібліографічний покажчик, присвячений доктору технічних наук (1938), професору, академіку АН УРСР (1948) 
В. В. Данилевському, містить наступні розділи: «Дитинство та навчання», «Інженерна, педагогічна і наукова діяльність», 
«Наукова спадщина В. В. Данилевського», «Список друкованих праць В. В. Данилевського» [1925–1960], «Вибрання 
праць В. В. Данилевського іноземними мовами» [1948, 1952], «Редаговані В. В. Данилевським праці» [1932–1959], 
«Рецензовані В. В. Данилевським праці» [1932–1959], «Резюме. Література про В. В. Данилевського» [1948–1961]. 

194. Андрій Головко : бібліогр. покажч. / склад. Т. П. Маєвська ; відп. ред. Л. М. Коваленко ; АН УРСР, Ін-т літератури 
ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1964. – 42 с.  НБУВ: ВО920445, Зубков С. Д. № 399 
Видання є першою спробою складання повної бібліографії письменника, критика Андрія Васильовича Головка. Включає 
наступні розділи: «Видання та публікації творів А. Головка», «Переклади творів А. Головка мовами народів СРСР та 
іноземними мовами», «Переклади А. Головка з інших мов», «Інсценізація творів А. Головка», «Література про життя і 
творчість А. Головка». Увесь матеріал викладено за хронологією. 

195. Бібліографія праць професора Євгена Онацького. 1917–1964 / уложив М. Гаврилюк ; Спілка укр. науковців, 
літераторів і мистців. – Буенос-Айрес : [б. в.], 1964. – 59 с. : портр. НБУВ: 5599укр 
Видання підготовлене до 70-річчя від дня народження журналіста, публіциста, мовознавця, історика культури Євгена 
Дометійовича Онацького. Це перша спроба публікації бібліографії вченого. Вона не охоплює зі всією повнотою усіх його 
праць, що зумовлене умовами еміграції. Матеріал систематизовано у наступних розділах: «Важливіші біографічні дати 
ювілята (замість хронологічної канви)», «Праці в українській мові» (основні наукові праці; науково-популярні розвідки та 
нариси; історично-політичні популярні праці; спогади; літературні та публіцистичні статті; публічні виступи, рецензії, 
репортажі, огляди; списки українських видань з якими співпрацював ювілят), «Праці в італійській мові» (науково-
історичні, літературні праці), «Українські видання в чужих мовах». 

196. Марко Черемшина. 1874–1964 : бібліогр. матер.: до 90-річчя з дня народж. письменника / уклад. В. Т. Полєк ; ред. 
Є. Д. Лозинська ; Івано-Франк. обл. управл. культури, Снятин. літ.-меморіал. музей М. Черемшини. – Ужгород : Карпати, 
1964. – 40 с.  НБУВ: АО169404 
Видання знайомить із життям і творчістю письменника, культурного і громадського діяча Марка Черемшини (справж. Іван 
Юрійович Семенюк), та містить розділи: «Твори Марка Черемшини», «Твори Марка Черемшини в перекладі на російську 
мову», «Література про життя і діяльність Марка Черемшини», «Марко Черемшина в художній літературі», «Бібліографія 
бібліографій». 

197. Микола Бажан : метод.-бібліогр. матер. до 60-річчя з дня народж. / склад. О. С. Коваленко ; ред. З. П. Сах ; М-во 
культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1964. – 30 с. НБУВ: ВО927221 
Посібник складається з короткої біографічної довідки про письменника, поета, перекладача, філософа, громадського діяча, 
академіка АН УРСР (1951), заслуженого діяча науки УРСР (1966) Миколу Платоновича Бажана та наступних розділів: 
«Основні видання творів М. Бажана» (поезія, критика та публіцистика, переклади та редакція перекладів), «Література про 
життя і творчість М. Бажана», «Твори М. Бажана, покладені на музику». Розраховано на бібліотечних працівників. 

198. Микола Олексійович Островський : метод.-бібліогр. матеріали до 60-річчя з дня народж. / склали : 
Л. П. Боровська, В. М. Ярова. – Львів : Каменяр, 1964.   НБУВ: ВО927178 
Видання, присвячене письменнику М. О. Островському, складається з бібліографічної та методичної частин. 
Бібліографічна містить розділи: «Основні дати життя і творчості М. О. Островського», «Основні видання творів 
М. О. Островського», «Література про М. О. Островського», «Музеї М. О. Островського». 

199. Михайло Коцюбинський : бібліогр. покажч. / склад. М. О. Мороз ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Київ : Наук. 
думка, 1964. – 268 с.  НБУВ: ВО929956, Попов 13226 
Видання містить відомості про публікації творів письменника, культурного і громадського діяча Михайла Михайловича 
Коцюбинського, здійсненні за життя письменника, а також інформацію про книжкові видання його творів у 1914–1963 рр. 
Складається з двох розділів: «Твори М. М. Коцюбинського» та «Література про М. М. Коцюбинського». Бібліографічна 
частина частково анотована. Подано іменний покажчик. 

200. Николай Аркадьевич Измайлов : биобиблиогр. / сост. : Э. С. Беркович, Х. С. Надель ; вступ. ст. А. М. Шкодин ; [отв. 
за вып. М. Г. Швалб] ; ХГУ, ЦНБ. – Харьков : Изд-во Харьков. ун-та, 1964. – 95 с. : портр.   НБУВ: ВО926528 
Видання, присвячене вченому в галузі фізичної хімії, доктору хімічних наук (1948), члену-кореспонденту АН УРСР (1957) 
М. А. Ізмайлову, включає нарис про його життя та діяльність, бібліографію його праць [1929–1963] та список літератури 
про нього [1948–1962], бібліографічні списки праць М. А. Ізмайлова [1955, 1956, 1962], його фото [1955–1962], допоміжні 
покажчики (алфавітний покажчик праць М. А. Ізмайлова, іменний покажчик співавторів). 

201. Олександр Мишуга / склад. С. П. Костюк ; ред. Є. М. Іванців ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 
1964. – 24 с. : портр. – (Матеріали до біо-біблогр. діячів укр. культури).  НБУВ: ВО980785 
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Персональний бібліографічний покажчик містить коротку біографічну довідку про оперного співака, вокального педагога 
Олександра Пилиповича Мишугу та розділи: «Література про життя та виконавську діяльність» [1887–1964], «До 110-річчя з дня 
народження О. Мишуги», «Хронікальні матеріали» [1880–1900], «Опери, в яких співав О. Мишуга». Подано іменний покажчик. 

202. Павло Грабовський : бібліогр. покажч. / склад. М. О. Мороз ; відп. ред. М. Є. Сиваченко ; АН УРСР, Ін-т 
літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1964. – 80 с. НБУВ: ВО924776, Айзеншток № 6403, Попов 13225 
Видання підготовлено до 100-річчя від дня народження письменника, поета, публіциста, перекладача Павла Арсеновича 
Грабовського. Складається з розділів: «Твори П. А. Грабовського», «Література про П. А. Грабовського». У 1-му розділі 
подаються відомості про видання творів письменника (окремо про книжкові видання і окремо про публікацію статей в 
періодичній пресі та збірниках). Виділено відомості про переклади мовами: російською, народів СРСР та іноземними. У 2-
му — подається список літератури про життя і творчість П. А. Грабовського. Увесь матеріал викладено за хронологією. 
Довідковий апарат включає іменний покажчик. 

203. Панас Мирний (Панас Якович Рудченко). 1849–1920 : метод. та бібліогр. матеріали / склад. Є. Є. Кравченко ; ред. 
Є. М. Іванців ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1964. – 31 с.  НБУВ: ВО910201 
Видання містить коротку біографічну довідку про письменника та розділ «Бібліографія творів Панаса Мирного та література 
про нього», що включає основні видання його творів, переклади на рос. мову та список літератури про життя і творчість. 

204. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. (1917–1963) / уклад. М. І. Багрич ; [вступ. ст. Ф. К. Сарана ; редкол.: 
Є. П. Кирилюк (гол.), Ю. О. Меженко (відп. ред.), Ф. К. Сарана] ; Держ. Комітет по пресі, при Раді М-в УРСР, Кн. палата 
УРСР. – Харків : Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1964. – 153 с. – До 150-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка. 
НБУВ: ВО918958, Білодід І. К. № 2030 
Видання присвячено 150-річчю від дня народження Т. Шевченка. Включає твори поета та їх переклади на інші мови, що 
вийшли в Україні і в союзних республіках за роки радянської влади. Складається зі вступної статті Ф. К. Сарани «Тарас 
Шевченко в бібліографії» та розділів: «Твори Т. Г. Шевченка», «Твори Т. Г. Шевченка в перекладі на російську та інші 
мови». Матеріал розміщено за хронологією. Із допоміжних покажчиків подано іменний, покажчик видань творів 
Т. Г. Шевченка, покажчик місць видання творів Т. Г. Шевченка. 

1965–1969 

205. Володимир Зенонович Гжицький : метод. та бібліогр. матеріали до 70-річчя з дня народж. письменника / склад. 
В. З. Кравченко ; ред. М. П. Гуменюк ; М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1965. – 10 с.         НБУВ: СО19640 
Видання містить коротку біографічну довідку про письменника, перекладача В. З. Гжицького та розділи: «Основні 
видання та публікації В. З. Гжицького» (драматичні твори, оповідання та нариси, опубліковані в журналах і газетах, твори 
в перекладі на російську мову, літературно-критичні та публіцистичні статті, переклади з польської мови) та «Література 
про життя і творчість». 

206. Іван Олександрович Гуржій : бібліогр. покажч. / [уклад.] : С. П. Костюк, В. В. Грабовецький ; ред. М. К. Івасюта ; 
М-во культури УРСР, Львів. ДНБ. – Львів : [б. в.], 1965. – 29 с.  НБУВ: ВО960108 
Видання, присвячене доктору історичних наук (1953), професору, члену-кореспонденту АН УРСР (1958) І. О. Гуржію, 
включає статтю від укладачів, основні дати життя і наукової діяльності вченого, бібліографію його праць (книги і 
журнальні статті [1949–1965]; статті, опубліковані в газетах [1939–1964]; редакторська діяльність [1951–1964]), матеріали 
про життя і наукову діяльність науковця [1958–1965], алфавітний список праць, редактором яких був І. О. Гуржій. 

207. Максим Тадейович Рильський (1895–1964) : бібліогр. список літ. / склад. М. Л. Бутрин ; ЛДУ ім. І. Франка, Наук. 
б-ка, Від. бібліогр. – Львів : [б. в.], 1965. – 32 л. НБУВ: СО19706 
Видання складається з розділів: «Твори М. Т. Рильського (окремі видання) і рецензії на них», «Переклади творів 
М. Т. Рильського на російську та інші мови (окремі видання) та рецензії на них», «Література про життя і творчість 
М. Т. Рильського», «Вивчення творчості М. Т. Рильського в школі», «М. Т. Рильський в художній літературі». 
Хронологічні межі 1955–1965. Із допоміжних подано покажчик прізвищ. 
208. Николай Павлович Барабашов : биобиблиогр. / библиогр. сост. : В. И. Езерский, В. А. Станишевский, 
М. Г. Швалб ; вступ. ст. А. И. Сластенов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, ХГУ им. А. М. Горького, ЦНБ. – 
Харьков : Изд-во Харьков. ун-та, 1965. – 36 с. : 1 л. портр.   НБУВ: ВО956958 
Видання підготовлено до 70-річчя з дня народження астронома, доктора фізико-математичних наук (1936), професора, 
академіка АН УРСР (1948) Миколи Павловича Барабашова й, складається з чотирьох частин: статті «Пятьдесят лет 
беззаветного служения астрономической науке», бібліографічного списку праць вченого [1912–1963], списку літератури 
про нього [1921–1964], переліку інтерв’ю з академіком М. П. Барабашовим [1924–1963]. 

209. Павло Аполлонович Тутковський. 1858–1930 : бібліогр. покажч. / упоряд. К. О. Коваленко ; вступ. ст. 
О. К. Каптаренко-Черноусова ; АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1965. – 70 с. НБУВ: ВО960648 
У виданні вміщено біографічну статтю, основні дати життя та діяльності геолога, доктора географії (1911), академіка УАН 
(1919) П. А. Тутковського та його бібліографію. Остання складається з двох розділів: «Література про життя і діяльність 
П. А. Тутковського» та «Бібліографія праць П. А. Тутковського» (хронологічний покажчик за 1880–1931 рр.). Подано 
допоміжні покажчики (алфавітний, предметний й географічний).  

210. Професор О. О. Воскресенський : бібліогр. пр.: до 70-річчя з дня народж./ склад. Р. П. Чигринова ; відп. за вип. 
М. Г. Швалб ; М-во вищої і сер. спец. освіти УРСР, ХДУ ім. О. М. Горького, ЦНБ. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 1965. – 12 с. 
НБУВ: ВО979132 
Видання містить коротку біографічну довідку про зав. кафедрою історії КПРС ХДУ, професора Олександра 
Олександровича Воскресенського. Бібліографічна частина складається з розділів: «Друковані праці професора 
О. О. Воскресенського» (за хронологією [1941–1964]), «Дисертації, які виконані під керівництвом О. О. Воскресенського» 
[1954–1964], «Видання, що виходили за редакцією О. О. Воскресенського» [1958–1964]. Без допоміжних покажчиків. 

211. Ульянова А. Д. Євген Оскарович Патон. 1870–1953 : бібліогр. покажч. / А. Д. Ульянова ; вступ. ст. 
С. А. Островська ; відп. ред. В. В. Шеверницький ; АН УРСР, ЦНБ. – Київ : Наук. думка, 1965. – 71 с. : 1 л. портр.  
НБУВ: ВО957702, Попов 13325, Попов 13326 
Видання містить короткий біографічний нарис про доктора технічних наук (1901), професора, академіка ВУАН 
Є. О. Патона; основні дати його життя і діяльності; список літератури про нього [1937–1963]; хронологічний покажчик 
праць академіка [1899–1962]; алфавітний покажчик співавторів і співредакторів; список прийнятих скорочень назв джерел. 


