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Видання включає бібліографічні матеріали [1811–1908] письменника Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка, а саме: 
«Произведения Г. Ф. Квиткы и переводы его малорусских повестей и рассказов на другие языки (в порядке появления их в 
печати)», «Частная переписка Г. Ф. Квиткы (в хронологическом порядке)», «Литература о Г. Ф. Квитке (биография, 
воспоминания, критические отзывы и прочие)», «Произведения, посвященные Г. Ф. Квитке»; «Автографы, портреты, 
рисунки». 
23. Список трудов В. И. Палладина, члена-корреспондента Имп. Акад. Наук, ординарного проф. Имп. С.-Петербургского 
Ун-та. – СПб. : [Тип. А. С. Суворина], 1911. – 11 с.  НБУВ: ВДБО 
Вміщено список праць Володимира Івановича Палладіна — ботаніка, біохіміка, члена-кореспондента Імператорської АН, 
ординарного професора Санкт-Петербурзького університету (1883–1911) та перелік праць, виконаних під його 
керівництвом. 
24. Сведения о научных работах Екатеринославского городского химика и старшего Лаборанта при кафедре 
Аналитической химии Катеринославского Горного Ин-та Н. Д. Аверкиева в области санитарно-гигиенических исследова-
ний. – [Екатеринослав] : Типо-лит. и цинкография Р. И. Кудрявицкого, 1912. – 16 с.  НБУВ: ВДБО 
Видання включає біографічні відомості про Катеринославського хіміка Миколу Дмитровича Аверкієва та перелік його праць. 
25. Григорий Саввич Сковорода : библиогр. о нем материалы / сост. Л. А. Чижиков. – Одесса : «Центральная» тип., 1913. – 21 с. 
НБУВ: ВИ17410, Попов 16522 
Публікація містить такі розділи: «Исследования, статьи и заметки о Г. С. Сковороде», «Сочинении и издания в которых 
упоминается Г. С. Сковорода». Матеріал подано за хронологією. 

26. Пономарев С. Хронологический список сочинений, изданий и переводов Степана Ивановича Пономарева, 
составленный им самим / С. Пономарев ; под ред. К. Грота. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1913. – 53 с. – (Сб. / Отд-ние рус. яз. и 
словесности Имп. АН ; Т. 90, № 5).  НБУВ: В98193/90.5, Попов 13199, Айзеншток № 9880/90.5, 

Айзеншток № 10076/3 
Видання містить список творів і перекладів філолога, поета, бібліографа С. І. Пономарьова за 1850–1910 рр. Наприкінці 
подано «Азбучный указатель лиц и предметов, упоминаемых в хронологическом списке». 

27. Роговский Е. А. Профессор Н. Д. Пильчиков и его труды / Е. А. Роговский ; О-во физ.-хим. наук при Харьков. ун-те. – 
Харьков : Тип. «Печатное дело», 1913. – 29 с. : 1 л. портр.   НБУВ: ВО92491 
У виданні подано біографічні відомості про фізика, професора Харківського університету Миколу Дмитровича 
Пильчикова та бібліографію його праць з короткими анотаціями, розміщену в таких розділах: «Общая физика», 
«Акустика», «Оптика», «Электричество», «Новые лучи», «Физическая химия», «Метрология и геофизика». 
28. Библиографические труды Б. С. Боднарского до 1917 г. (в хронолог. порядке) / [сост.] Н[иколай]. Л[исовский]. – М., 
1917. – 8 с. – Прилож. к журн. «Библиогр. изв.» 1917, № 3–4 ; Библиографические труды Б. С. Боднарского за время с 1918 
до 1938 г. (в хронолог. порядке). – Б. м., [1938]. – 6 с. – Конволют. НБУВ: ВС22022 
Видання містить список бібліографічних праць книгознавця, біблiографа, педагога Богдана Степановича Боднарського до 
1917 р. (№№ 1–96) та список бібліографічних праць за 1918–1938 рр. (№№ 97–164). У виданні 1938 р. подано праці, що 
стосуються не лише бібліографії, бібліографознавства, книговидавничої справи, а й більш широкої тематики. Вміщено 
доповнення до попереднього (1917) списку праць (6 назв). 

29. Ученые, педагогические и популярные труды П. А. Тутковского. – Житомир : [б. и., 1911–1917]. – 23 с.  
Б-ка ім. Максимовича КНУ ім. Шевченка 1069170, 1069171, 1069172 
Публікація, присвячена природознавцю, геологу, педагогу, етнографу, краєзнавцю, географу, доктору географії (1911), 
академіку УАН (1919) Павлу Аполлоновичу Тутковському, складається з наступних розділів: «Ученые, педагогические и 
популярные труды П. А. Тутковского» [1884–1892], «Ученые труды и сообщения [1881–1910], «Статьи в 
«Энциклопедическом Словаре» Брокгауза и Эфрона», «Научные сообщенія и замечания в газете ―Киевское слово‖» [1891–
1900], «Статьи педагогические и популярне» [1880–1900], «Статьи технические» [1882]. 

1918–1931 

30. Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання : [у 2-х вип.] / уложив В. Дорошенко. – 
Львів : З друк. НТШ, 1918. – Вип. 1. – 80 с. – (Матеріали до укр. бібліогр. / НТШ, Бібліогр. комісія ; Т. 4).          НБУВ: ВДБО 
У покажчику висвітлюється різноманітна літературна продукція письменника — його оригінальна творчість (укр., рос., 
польс., нім. та ін. мовами): вірші, поеми, повісті, оповідання, нариси, п’єси, літературно-критичні і публіцистичні статті, 
рецензії, огляди, дописи і дослідження; його переклади творів різних авторів, бібліографічні списки і покажчики; 
реферати, оповіщення, програмні документи, написані за його участю. Зареєстровано окремі видання і публікації з 
журналів, газет і збірників, передруки. Однією з характерних особливостей покажчика є повнота бібліографічних записів. 
До багатьох з них подано цінні примітки — вони містять відомості про характер видання, про мову і час написання 
окремих творів, про авторство анонімних і псевдонімних текстів і тощо; подекуди в них виправлено помилки, допущені на 
титульній сторінці щодо місця видання, або уточнено незрозумілі заголовки робіт. Незважаючи на деякі пропуски, покажчик 
є джерелом вірогідної інформації про численні анонімні та псевдонімні тексти письменника. 
31. Яшек М. Т. Шевченко : матеріали до бібліогр. (рр. 1903–1921) / М. Яшек ; Центр. бібліогр. від. – Харків : Друк Н. К. О., 
1921. – Вип. 1. – 104 с.  НБУВ: ВДБО 
Бібліографічний покажчик має наскрізну нумерацію, включає чотирнадцять розділів та чотири допоміжні покажчики. 
Розділи: 1) Життя Т. Г. Шевченка та його близькі; 2) Похорони Т. Г. Шевченка. Могила, подорожі до неї та поминки; 
3) Шанування пам’яті Т. Г. Шевченка (лекції, концерти, виставки та ін.); 4) Інституції ім. Т. Г. Шевченка; 5) Пам’ятники 
Т. Г. Шевченкові; 6) Вірші та різні видання, присвячені Т. Г. Шевченкові; 7) Видання творів Т. Шевченка та друкування 
окремих творів в пресі; 8) Переклади творів Т. Шевченка на чужі мови та література щодо цього; 9) Ілюстрування творів 
Т. Шевченка; 10) Історія «Кобзаря»; 11) Критика творів Шевченка та його світогляд; 12) Т. Г. Шевченко як маляр; 13) 
Бібліографія бібліографії; 14) Рецензії до літератури що уміщені в покажчику. Допоміжні покажчики: 1) Хронологічний 
покажчик; 2) Покажчик періодичних видань; 3) Алфавітний покажчик скорочень назв періодичних видань з яких взято 
матеріали; 4) Алфавіт авторів, статті яких уміщено в покажчику.  
32. Академік Андрій Лобода (1894–1924) : короткий життєпис і спис наук. пр. / УАН. – Київ : Друк. УАН, 1924. – 15, [1] с. : 
портр. – Окрема відб. з «Записок Іст.-Філол. Від.» (Кн. 4., 1923).  НБУВ: ВДБО 
Вміщено коротку біографію фольклориста, літературознавця, етнографа, академіка УАН (1922), члена-кореспондента АН 
СРСР (1923) Андрія Митрофановича Лободи та список його наукових праць [1894–1924]. 

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/32.pdf
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33. Библиографический список научных трудов профессора Б. В. Варнеке. 1889–1924. – Одесса : 3-я Гостип., 1925. – 16 с. 
НБУВ: ВДБО 
Вміщено список праць філолога, педагога, музикознавця, театрознавця, професора Бориса Васильовича Варнеке з питань 
театру, мистецтва, літератури, бібліографії за 1889–1925 рр. 
34. Бібліографічний покажчик писань академіка А. Е. Кримського / УАН. – Київ : Друк. УАН, 1926. – 42, [2] с. – Відб. з 1-ої 
кн. Записок Іст.-Філол. Від. НБУВ: ВО705323, В14733И, Попов 13519, Маслов 5622 
Видання містить короткий нарис про життєвий шлях історика, письменника і перекладача Агатангела Юхимовича 
Кримського та бібліографію його творів, яка розміщена в 19 розділах, складених за тематичним принципом. В кінці 
видання подано розділ «Критики, рецензії і відозви про А. Ю. Кримського, як поета і белетриста». 

35. Леонид Филиппович Дмитренко (д-р медицины) : список печ. тр. / М. Т. – Одесса : [б. и., 1926]. – 4 с. НБУВ: ВДБО 
Публікація, присвячена доктору медицини (1916), професору, лікарю-кардіологу Л. П. Дмитренку, містить друковані праці 
вченого за період 1904–1926 рр. 

36. Сергій Маслов. 1902–1927 / Укр. наук. Ін-т книгознавства. – Київ : «Київ-друк», 1-а фото-літо-друк., 1927. – 50 с. : [1] л. 
портр. – (Укр. бібліологи ; 25).  НБУВ: Попов 17609, Айзеншток № 9140, В18553 
Видання включає біобібліографічні відомості про літературознавця, книгознавця, історика літератури і педагога Сергія 
Івановича Маслова, розміщені у таких розділах: «Біографічні дані», «Нарис наукової діяльності професора С. І. Маслова», 
«Реєстр праць С. І. Маслова». Бібліографію подано за хронологією [1902–1927]. Праці поділено на друковані та неопубліковані. 
37. Берман Я. З. М. О. Гершензон : библиогр. с прил. ст. Н. В. Измайлова / Я. З. Берман. – [Одесса] : Одесполіграф, 
1928. – ХІІ, 52 с. – (Тр. Пушкинского дома / АН СССР ; вып. 52).  НБУВ: Айзеншток Ж8929/52 
Видання включає статтю про літературознавця Михайла Йосиповича Гершензона як дослідника творчості О. С. Пушкіна, 
бібліографію його творів [1893–1927] та літератури про нього [1900–1927]. 

38. Горецький О. М. Іван Котляревський : бібліогр. (1904–1928) / О. М. Горецький. – Одеса : [б. в.], 1928. – 18, [2] с. – 
(Праці / Одес. ЦНБ ; т. 2, вип. 2). НБУВ: Ж61555/2.2, Ж4241/2.2, ВА527038 
Покажчик, присвячений письменнику, поету, драматургу, громадському діячу Івану Петровичу Котляревському, включає 
наступні розділи: I. Видання творів: а) повні збірки; б) окремі твори; II. Розвідки, статті та матеріали до біографії; 
III. Статті та публікації що до увічнення пам’яті; IV. Критика творчості: а) загальні огляди творчості; б) розвідки та статті 
про «Енеїду»; в) розвідки та статті про драматичні твори. Наприкінці додано покажчики: 1) Скорочень в тексті; 
2) Періодичні видання, які використано для бібліографії; 3) Алфавітний список авторів, які писали про Котляревського. 

39. Горецький О. М. Михайло Коцюбинський : бібліогр. за 10 років (1917–1927) / О. М. Горецький. – Одеса : [б. в.], 1928. – 
22 с. – (Праці / Одес. ЦНБ ; т. 2, вип. 1).       НБУВ: Айзеншток Ж9902/2.1, Ж61555/2.1, Ж/РЛ4241/2.1, Попов 13213 
Матеріал персонального бібліографічного покажчика, присвяченого письменникові, культурному і громадському діячеві 
Михайлу Михайловичу Коцюбинському, розподілено за такими рубриками: I. Видання творів (повних зібрань та окремих 
творів); II. Інсценізації творів Коцюбинського; III. Листування; IV. Розвідки, статті та матеріали до біографії; V. Критика 
творчості. Бібліографія не може претендувати на абсолютну повноту, бо укладач збирав матеріал до неї тільки по одеських 
бібліотеках. 

40. Ткаченко М. Список праць О. М. Лазаревського і праць про нього / М. Ткаченко. – Київ : ВУАН, 1928. – [2], 30 с. – 
Окрема відб. з 2-го т. Укр. Археогр. Зб. НБУВ: Ін-т рукописів 
Видання, присвячене історику, археографу, громадському діячу Олександру Матвійовичу Лазаревському, складається з 
розділів «Праці О. М. Лазаревського» [1853–1902], «Рецензії, статті, замітки на окремі праці О. М. Лазаревського та 
взагалі з приводу його діяльності» [1854–1903] та допоміжних покажчиків (іменного, географічного та предметного). 
41. Вовк Г. Бібліографія праць Хведора Вовка (1847–1918) / Г. Вовк ; ВУАН, Бібліогр. комітет. – Київ : [б. в.], 1929. – 80 с. – 
(Укр. бібліогр. ; вип. 3).         НБУВ: ВС29013, ВС29096, Попов 17598, РЛ № 608, Ж/РЛ9006/3, Айзеншток № 8663/3  
Видання знайомить з матеріалами про життя і творчість антрополога, етнографа, археолога, громадського діяча Федора 
Кіндратовича Вовка у наступних розділах: «Бібліографія праць Хв. Вовка» (за хронологією), «Про Хв. Вовка та головніші 
матеріали до його біографії» (за хронологією), «Покажчик» («Точні заголовки праць та предмети»; «Рецензії»). В основу 
бібліографії покладено список наукових праць вченого, який він сам склав з приводу запрошення його до Київського 
університету. 

42. Кирилюк Є. Бібліографія праць П. О. Куліша та писань про нього = Die Bibliographi der Werke von P. O. Kuliš und der ihn 
betreffenden schriften / Є. П. Кирилюк ; ВУАН, Бібліогр. комісія. – Київ : [б. в.], 1929. – [4], 120, [2] с. – (Укр. бібліогр. ; вип. 2). 
НБУВ: В243866/2, РЛ № 2980/2, Айзеншток № 8962 
Персональний покажчик про Пантелеймона Олександровича Куліша — письменника, публіциста, етнографа, історика, 
літературного критика, перекладача, громадського діяча — включає такі розділи: «Бібліографія творів П. О. Куліша» 
[1840–1927], «Бібліографія писань про Куліша (матеріали)» [1857–1927], «Систематичний покажчик творів П. О. Куліша 
(нумери бібліографічного покажчика)», «Покажчик псевдонімів і криптонімів Куліша (нумери покажчика)», «Список 
джерел, що на їх є покликання в покажчику», «Додатки». Інформацію у двох перших розділах подано за хронологією.  

43. Комаров Б. Огляд природознавчих праць М. Максимовича / Б. М. Комаров. – Одеса : [б. в.], 1929. – 50 с. – (Записки 
Одес. наук. при УАН т-ва. Секція Природн.-матем. ; № 3, вип. 2).  НБУВ: В244812/Ш.2 
Видання містить короткі біографічні відомості про вченого-енциклопедиста, історика, археолога, фольклориста, 
етнографа, літературознавця, педагога, ботаніка Михайла Олександровича Максимовича та анотований список його праць 
з природознавства [1821–1833], поданий за хронологією. 

44. Тарнавський В. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко : бібліогр. розвідка: з нагоди 150-х роковин народж. письменника (1778–
1928) / В. Тарнавський ; Коміс. для видавання пам’яток новіт. укр. письменства. – Київ : [б. в.], 1929. – XXVIII, 354, [2] с. – 
(Зб. іст.-філол. від. / ВУАН ; № 87).  НБУВ: Попов 13229, Айзеншток № 3712, РЛ № 735/87 
Ця праця є найбільш яскравим прикладом вичерпної бібліографії, основним завданням якої є максимальний облік усіх 
публікацій творів і праць про письменника Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка. У передмові вміщено стислийогляд 
бібліографічних матеріалів, присвячених письменнику. Особливу увагу приділено аналізу хиб і недоліків покажчика 
М. Баженова (СПб., 1910).  

45. Ювілейний збірник: на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського : з нагоди шістдесятої річниці життя та 
сорокових роковин наук. діяльности. Ч. 3. Матеріяли до бібліографії друкованих праць академіка М. С. Грушевського за 
1905–1928 рр. / упоряд. Д. Балика [та ін.] ; допов. В. Дорошенка. – Київ : Держ. трест «Київ-друк», 1929. – 104 с. – портр.  
НБУВ: Айзеншток № 8986/3, Попов Ж3266/3, В119029/3, Маслов 5583 
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Збірка включає список видань академіка М. С. Грушевського за 1905–1928 рр. і є продовженням покажчика І. О. Левицького 
(Л., 1906). Бібліографію розміщено за такими розділами: «Розвідки, статті, замітки, матеріали», «Красне письменство», 
«Рецензії». Наприкінці подано «Додатковий бібліографічний список праць академіка М. С. Грушевського, що з’ясовано під 
час друкування 3–го випуску» та «Абетковий покажчик праць академіка М. С. Грушевського».  
46. Спис творів Івана Франка з додатком статтей про нього і рецензій на його писання / уложив В. Дорошенко. – Львів : [б. в.], 
1930. – Вип. 2 : Ч. 2045–3607. – С. 81–184. – (Матеріали до укр. бібліогр. / НТШ, Бібліогр. комісія ; т. 4).   НБУВ: В344428/2  
Видання містить повний список публіцистичних творів І. Франка, що були надруковані за життя автора, всього наукового 
доробку письменника.  
47. Горецький О. Михайло Коцюбинський : матеріали до бібліогр. (1917–1929) / О. Горецький. – 2-е переробл. та значно 
поширене вид. – Одеса : [б. в.], 1931. – 55 с. – (Зб. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі ; вип. 3).  НБУВ: ВДБО 
У виданні подано бібліографію письменника, культурного та громадського діяча Михайла Михайловича Коцюбинського, 
розміщену в розділах: «Бібліографія бібліографії», «Видання творів», «Інсценізація творів письменника», «Листування», 
«Біографії та матеріали до біографії», «Критика творчості», «Статті та нотатки щодо увінчання пам’яті письменника».  

1932–1955 

48. Матеріяли до бібліографії М. О. Скрипника = Materialien zur Bibliographie von M. O. Skrypnyk / упоряд. : Н. Козель, 
Ф. Максименко, В. Сорока, С. Якимович ; керівн. М. Ясинський ; ред. А. Яременко ; Всенар. б-ка України при ВУАН. – 
Харків ; Київ : Рух, 1932. – 104 с.  НБУВ: ВДБО  
Всенародна бібліотека України організувала на пошану громадського і політичного діяча, наркома освіти України (1927–
1933), академіка ВУАН (1929) Миколи Олексійовича Скрипника виставку його творів і праць про нього, присвячено 
святкуванню 60-ї річниці життя і 35-ї річниці діяльності. На підставі матеріалів цієї виставки і зібраної бібліографічної 
картотеки було укладено покажчик у двох частинах, де подано 811 скорочених бібліографічних описів творів 
М. О. Скрипника за систематичним принципом [1918–1932] і 240 публікацій про нього [1918–1931]. Допоміжний апарат 
складають алфавітні покажчики назв, осіб і предметів.  

49. Мельник М. Др. Остап Волощак як дослідник карпатської фльори (рістні) / М. Мельник. – Львів : З друк. НТШ, 1932. – 2, 
13 с. : 1 вкл. л. портр. – Відб. із «Збірника Фізіограф. Комісії», вип. 4–5.  НБУВ: В0306804 
Видання включає короткі біографічні відомості про ботаніка, біолога, географа, професора Львівської Політехніки, 
громадського діяча Остапа Волощака, короткий нарис про його життя і наукову діяльність, перелік праць [1871–1916] та 
літературу про нього [1908–1920]. Без допоміжних покажчиків. 
50. Праці професора й академіка Г. В. Пфейффера = Lіste des publication de G. Pfeiffer — professor a l’universite de Kieff, 
member de l’academie des sciences d’Ukraine / [техн. ред. С. М. Скомський ; учений коректор Б. Є. Козловський] ; ВУАН. – 
Київ : Вид-во ВУАН, 1933. – 8 с.  НБУВ: Маслов 5681 
Публікацію присвячено доктору фізико-математичних наук (1911), професору, академіку УАН (1920) Георгію 
Васильовичу Пфейфферу. Подано бібліографію його праць [1892–1933]. 

51. А. М. Дудник : бібліогр. його праць й про нього / складено бригадою в складі : т. Ровнер, т. Гашінська, т. Павловський. – 
Київ : [б. в.], 1934. – Друк. на машинці. НБУВ: ВДБО  
Видання вміщує перелік праць наркома земельних справ України Акима Міновича Дудника (1881–1934), присвячених 
питанням сільського господарства, плануванню народного господарства України, проблемам партійного будівництва, 
розміщено за розділами: «Окремі твори», «Статті», «Твори за редакцією А. М. Дудника», «Пам’яті Дудника», «Хроніка». 

52. Петро Панч : [бібліогр.]. – Київ : ЦБКУ, 1935. – 14, [2] с. 
Письменник, поет, публіцист, редактор, журналіст Петро Йосипович Панч. 

53. Письменник-орденоносець М. О. Островський / склав І. Ткаченко ; ред. А. Раскін. – Київ : ЦБКУ, 1935. – 14, [2] с. 
Письменник Микола Олексійович Островський. 

54. Ів. К. Микитенко : список літ. / склав І. Ткаченко ; ред. Р. Аснович. – Київ : [ЦБКУ]. – 1936. – 10, [2] с. 
Письменник, поет, публіцист, драматург Іван Кіндратович Микитенко. 

55. Петро Панч : список літ. / [склав І. Ткаченко ; ред. Р. Аснович. – 2-е вид., переробл. й допов.]. – Київ : [ЦБКУ], 1936. – 15 с. 
НБУВ: АО130584 
Видання містить короткий перелік основних творів письменника, белетриста Петра Йосиповича Панча, російських 
перекладів його праць, публікацій євр., польс., болг. мовами. Також подано перелік «Що читати про Панча». 

56. Письменник-орденоносець М. О. Островський : список літ. / склав І. Ткаченко ; ред. А. Раскін. – 2-е вид. випр. і допов. – 
Київ : ЦБКУ, 1936. – 16 с. 
Письменник Микола Олексійович Островський. 
57. Роботи академіка Т. Д. Лисенка : бібліогр. покажч. / склав Г. Горбик ; ред. А. Раскін ; ЦБКУ. – Київ : [Друк. ЦБКУ], 1936. – 
31 с. : портр.  НБУВ: ВДБО 
Видання містить автобіографію вченого-агронома, академіка ВУАН (1934), АН СРСР (1939) Трохима Денисовича 
Лисенка, бібліографію його праць, розміщену в розділах: «Друковані роботи академіка Т. Д. Лисенка» [1925–1936], 
«Спеціальна періодична література по яровизації» [1931–1935], «Література про наукові досягнення і роботи академіка 
Т. Д. Лисенка» [1929–1936]. 

58. Список друкованих праць академіка О. В. Палладіна. – Київ : Вид-во АН УСРР, 1936. – 8, 2 с. НБУВ: ВО301102 
Видання, присвячене біохіміку, доктору біологічних наук (1926), професору, академіку ВУАН (1929), АН СРСР 
Олександру Володимировичу Палладіну, складається з двох розділів: «Наукові експериментальні роботи» [1906–1936] та 
«Підручники і науково-популярні книжки академіка О. В. Палладіна» [1923–1935]. 
59. Шолом-Алейхем (Ш. Н. Рабінович). 1859–1916 : [бібліогр. огляд] / склав Х. Надель ; ред. Д. Альохін ; НКО, Бібл. упр., 
Наук.-метод. кабінет бібліотекознавства та масової бібліогр. – Київ : Друк. НКО, 1937. – 12 с. НБУВ: ВО273388 
Видання, присвячене письменнику Шолом-Алейхему, складається з двох частин: перша вміщує анотований список 
основних творів письменника, друга — список видань творів євр. мовою та в перекладах рос. та укр. мовами. 

60. Бібліографічний покажчик творів Т. Шевченка / склав В. Дорошенко. – Львів : З друк. НТШ, 1938. – 346 с. – Відбитка з 
16-го т. «Повного видання творів Шевченка».  НБУВ: Айзеншток № 6696 


