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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 
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Покажчик складається з розділів: I. Шевченкові твори; II. Фототипічні знімки з Шевченкових рукописів; III. Фальсифікати 
Шевченкових творів; IV. Чужі твори, приписувані Шевченко; V. Речівий покажчик видань (збірні видання творів, збірні 
видання поезій (кобзарі, поезія), дрібні збірки поезій (малі кобзарі, кобзарики, збірки інших назв), російські твори (збірки 
видань оригінальних творів, українські переклади повістей та оповідань), щоденик, листування, вибрані думки з творів); 
VI. Абетковий покажчик творів (поезії, російські поезії, повісті й оповідання, драматичні твори, листи, дрібні твори); 
VII. Абетковий покажчик осіб, видавництв, часописів, міст та ілюстрацій (імена осіб (загальний спис), редакторів та 
упорядників видань, ілюстраторів, цензорів, видавців, видавництв, часописів, альманахів та збірок де вперше з’явилися 
Шевченкові твори). Також включено статтю «Шевченко в цифрах», завданням якої на статистичних матеріалах покажчика 
продемонструвати поширення, значення і вплив творів Шевченка в Україні. Матеріал першого розділу розміщено за 
хронологією, всі інші — за алфавітом. Хронологічні межі 1840–1938. 

61. Лурье Г. С. Научные труды профессора Одесского медицинского института доктора клинической медицины Горация 
Сауловича Лурье / Г. С. Лурьє. – Одесса : Тип. «Чорномор. комуна», [1938]. – 12 с.  НБУВ: ВО676662 
Видання містить список наукових праць лікаря, терапевта, доктора наук (1934), професора Одеського медичного інституту 
Горація Сауловича Лур’є. 

62. М. М. Коцюбинський : до двадцятип’ятиріччя з дня смерті. 1913–1938 / склад. А. Гімельфарб ; ред. І. Богаченко ; НКО 
УРСР, Бібл. управління, Наук.-метод. кабінет бібліотекозн. та масової бібліогр. – Київ : Рад. шк., 1938. – 16 с. 
НБУВ: ВО363167, ВО49740 
Бібліографічний огляд, присвячений письменникові, культурному і громадському діячеві Михайлу Михайловичу 
Коцюбинському, складається з двох частин: перша вміщує біографічні відомості та коротку характеристику творчості 
М. М. Коцюбинського; друга — анотовану бібліографію на основні твори письменника.  

63. Бібліографія: покажч. вид. Шевченкових тв. та спис бібліогр. пр. про Шевченка / зібрав і впоряд. В. Дорошенко. – 
Варшава ; Львів : Укр. наук. ін-т, 1939. – 355, [3] с. : іл., портр. — (Повне видання творів Тараса Шевченка; Т. 16).  
НБУВ: АО186803 
Це видання є шістнадцятим томом «Повного видання творів Тараса Шевченка» за редакцією Павла Зайцева. Його 
упорядник директор бібліотеки НТШ у Львові Володимир Дорошенко. Це була найповніша бібліографія на той час. 
Розділи: I. Хронологічний покажчик; II. Знимки (фото типи) з Шевченкових рукописів. III. Фальсифікати й перерібки 
Шевченкових творів; IV. Чужі твори, приписувані Шевченкові; V. Річевий покажчик видань (збірні видання творів, збірні 
видання поезій (кобзарі, поезія), дрібні збірки поезій (малі кобзарі, кобзарики, збірки інших назв), російські твори (збірки 
видань оригінальних творів, українські переклади повістей та оповідань), щоденик, листування, вибрані думки з творів); 
VI. Абетковий покажчик творів (поезії, російські поезії, повісті й оповідання, драматичні твори, листи, дрібні твори); 
VII. Абетковий покажчик осіб, видавництв, часописів, міст та ілюстрацій (імена осіб (загальний спис), редакторів та 
упорядників видань, ілюстратори, цензори, видавці, видавництва, часописи, альманахи та збірки де вперше появилися 
Шевченкові твори). Статті: «Шевченко в цифрах», «Бібліографія шевченкознавства». Матеріал першого розділу 
розміщено в хронологічному порядку, всі інші — за алфавітом. Хронологічні межі 1840–1938. До видання 
літературознавець також підготував додаток. У ньому він вмістив статистичні відомості про видані твори Шевченка 
окремими книгами. 

64. Зленко П. Симон Петлюра : матеріали до бібліогр. покажч. / П. Зленко. – Париж : Вид. Укр. б-ки ім. Симона Петлюри, 
1939. – 71 с. – (Матеріали для бібліогр. визвольної боротьби України ; вип. 3).  НБУВ: 748укр.  
Видання, присвячене політичному та державному діячу Симону Васильовичу Петлюрі, складається з двох частин. 
Перша — «Література до р. 1936» включає такі розділи: «Книги про С. Петлюру» (укр. та інозем. мовами), «Комунікати, 
листи», «Статті в журналах, збірниках і газетах», «Поезії, присвячені С. Петлюрі», «Голоси чужої преси». Друга — 
«В десятину річниці трагічної смерти С. В. Петлюри» містить: «Книги про С. В. Петлюру та інші окремі видання», «Статті 
в журналах, збірниках і газетах», «Поезії присвячені С. В. Петлюрі». Наприкінці подано «Іменний покажчик авторів, 
рецензентів, редакторів та інших співробітників творів».  

65. Шолом-Алейхем. 1859–1916 : до 80-річчя з дня народж. великого євр. народного письменника : метод. й бібліогр. 
матеріали для масових б-к / склад. Х. Надель ; ред. Д. Альохін. – Харків : Вид. і друк Кн. палати УРСР, 1939. – 26 с. 
НБУВ: ВДБО, ВО124076 
Видання, крім методичних матеріалів, містить розділи: «Критико-біографічний нарис», «Короткі дати з життя і творчості 
Шолом-Алейхема», «Основні твори Шолом-Алейхема — анотований покажчик», «Твори Шолом-Алейхема — список 
основних видань», «Творчість Шолом-Алейхема в перекладах», «Критична література про Шолом-Алейхема — 
бібліографія», «Шолом-Алейхем у радянських театрах — бібліографія». 
66. Кропивницький М. Л. : бібліогр. покажч. літ. за матеріалами виставки: до 100-річчя з дня народж. (1840–1940) / склав 
І. З. Бойко ; ред. Е. М. Петриченко ; Б-ка АН УРСР, Від. наук. бібліогр. – Київ : [б. в.], 1940. – 17 с. – Машинопис. 
НБУВ: ВДБО 
Видання, присвячене життю і творчості актора, режисера, драматурга, театрального діяча Марка Лукича Кропивницького, 
має наступну структуру: «Матеріали до життя М. Л. Кропивницького», «М. Л. Кропивницький — актор і режисер», 
«Драматургічна діяльність М. Л. Кропивницького», «Розквіт українського реалістично-побутового театру», «Місце 
М. Л. Кропивницького в українській літературі і українському театрі». 

67. Лев Володимирович Пісаржевський (1874–1938) : матеріали про життя і творчість / АН УРСР, Ін-т фізич. хімії ім. 
Л. В. Пісаржевського. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1940. – 155 с.   НБУВ: ВДБО 
Публікація вміщує біографічну інформацію про вченого в галузі фізичної хімії, академіка ВУАН (1925) та АН СРСР (1930) 
Льва Володимировича Писаржевського, матеріали про його наукові дослідження, аналіз його діяльності як педагога та 
громадського діяча. Перелік публікацій вченого розміщено у розділах «Найголовніші праці академіка 
Л. В. Пісаржевського» та «Короткий зміст праць Л. В. Пісаржевського». 

68. М. М. Коцюбинський. 1864–1913 : бібліогр. покажч. ст., рец. і тв. про М. М. Коцюбинського за період з 1/I 1935 по 1/VIII 
1940 рр. / склад. Д. Чеботарев ; ред. М. Фельдштейн. – Х : Кн. палата УРСР, 1940. – 39 с. 
НБУВ: АО183640, Попов 13238, АО160005 
Зібрано весь матеріал про письменника, культурного і громадського діяча Михайла Михайловича Коцюбинського, що 
вийшов друком в центральних та обласних газетах і журналах, збірниках та книжковій продукції на території УРСР, а 
також в основних центральних журналах та газетах СРСР за вказаний період. 

69. А. Е. Кримський : бібліогр. покажч. / склали : Л. Р. Рубінзон, Г. С. Іванова ; Укр. АН, Б-ка, Від. наук. бібліогр. – Київ : 
Вид-во АН УРСР, 1941. – [5], 109, 26, [18] с. – Машинопис. НБУВ: ВДБО 
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Покажчик включає списки науково-педагогічних і художніх творів історика, письменника і перекладача, академіка УАН 
(1918) Агатангела Юхимовича Кримського за 50 років [1891–1941]. Матеріал розміщено за окремими тематичними 
розділами (східний цикл, слов’янський, поетичні твори). Подано алфавітний покажчик для наукових і художніх творів; 
покажчик творів, рецензованих академіком А. Ю. Кримським; покажчик авторів, чиї твори він перекладав; покажчик 
псевдонімів А. Ю. Кримського; покажчик рецензентів та авторів статей та заміток про нього. 

70. До 60-річчя з дня народж. К. Є. Ворошилова, першого маршала СРСР, заступника Голови Раднаркому СРСР, Голови 
Комітету оборони РНК СРСР, члена Політбюро ЦК ВКП(б) : список основн. літ. – Харків : [б. в.], 1941. – 6 с.  
Видання присвячено радянському політичному та військовому діячу Клименту Єфремовичу Ворошилову. 

71. Лесь Мартович : 12.02.1871 – 12.02.1941 : бібліогр. пам’ятка до ювілею Л. Мартовича — 70-річчя з дня народж. / 
ОДНБ, Наук.-бібліогр. від. – [Одеса] : [б. в.], 1941. – 8 с. 
Письменник, юрист, доктор права (1914), громадський і політичний діяч Лесь (Олекса Семенович) Мартович. 

72. Народний Комісар Оборони СРСР, Маршал СРСР, Герой Радян. Союзу С. К. Тимошенко : список літ. / Обл. метод. 
кабінет ДНБ ім. Короленка. – Харків : [б. в.], 1941. – 15 с. 
Радянський військовий діяч Семен Костянтинович Тимошенко. 
73. Бібліографія праць проф. Д. Дорошенка за 1899–1942 роки = Bibliographie der arbeiten prof. D. Doroschenko’s. – Прага : 
Вид-во Ю. Тищенка, 1942. – 61 с. НБУВ: 1475укр 
Видання, присвячене політичному діячу, історику, публіцисту, літературознавцю, бібліографу Дмитру Івановичу 
Дорошенку, містить нарис «По літературну й наукову діяльність проф. Дмитра Дорошенка» та бібліографію його праць, 
яку поділено на такі розділи: «Окремі видання», «Статті й замітки в періодичних виданнях і збірниках», «Переклади», 
«Рецензії й бібліографічні замітки». 
74. Биковський Л. Іван Шовгенів. 1874–1943 : біо-бібліогр. матеріали / Л. Биковський. – Одеса : [б. в.], 1943. – 4 с. : 1 л. 
портр. – (Укр. Чорномор. Ін-т ; ч. 19). – На правах рукопису.  
Покажчик присвячено гідротехніку, меліоратору, професору Київського політехнічного інституту, першому ректору 
Української господарської академії Івану Опанасовичу Шовгеніву. 
75. Великий русский ученый И. И. Мечников : (к столетию со дня рождения). 1845–1945 : [биогр. библиогр. памятка] / Гос. науч. б-
ка им. Короленка ; отв. за вып. И. Я. Коганов. – Харків : Кн.-журн.-газет. изд-во, 1945. – 16 с. : портр.          НБУВ: ВДБО 
Подано коротку біографічну довідку, вказано основні твори ембріолога, імунолога та мікробіолога, доктора зоології 
(1868), професора Іллі Ілліча Мечникова, що не мають вузькоспеціального характеру. З великої кількості літератури про 
Мечникова відібрані праці, доступні не фахівцю.  

76. І. К. Тобілевич. 1845–1945 : матеріали ювіл. виставки 1945 р. / склад. М. Булавицька ; Б-ка АН УРСР, Бібліогр. від. – 
Київ : [б. в., 1945]. – 18 с. – Машинопис.  НБУВ: ВДБО  
Видання, присвячене письменнику, драматургу, актору Івану Карпенку-Карому (справжнє — Іван Карпович Тобілевич), 
складається з розділів: «Біографічні матеріали», «Творчість», «Літературні статті та уподобання», «Вшанування пам’яті 
І. К. Тобілевича», «Бібліографія. Покажчики». 
77. Островська С. А. Герой Соціалістичної праці, дійсний член АН УРСР Є. О. Патон: (до 75-річчя з дня народж.) / 
С. А. Островська ; відп. ред. І. Н. Романенко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1945. – 26, 2 с. : портр.      НБУВ: ВО334153 
Публікація, присвячена вченому у галузі мостобудування і електрозварювання, доктору технічних наук, професору, 
академіку ВУАН (1929) Євгену Оскаровичу Патону, складається з двох розділів: «Трудове життя (біографічний нарис про 
дійсного члена Академії Наук УРСР Є. О. Патона)» та «Список друкованих праць дійсного члена Академії Наук УРСР 
Є. О. Патона» [1899–1944]. 
78. Бібліографія творів О. Ю. Кобилянської та літератури про неї / склад. І. З. Бойко, за участю О. Я. Білик ; Б-ка АН 
УРСР. – Київ : [б. в.], 1946. – 49, [2] л. – На правах рукопису.  НБУВ: А3384И, ВДБО 
Видання включає бібліографію творів письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської та літературу про неї. Матеріал 
покажчика розміщено за розділами: «Збірки творів О. Ю. Кобилянської» (за хронологією), «Хронологічний покажчик 
творів О. Ю. Кобилянської», «Переклади О. Ю. Кобилянською українських авторів на іноземні мови», «Твори 
О. Ю. Кобилянської, перекладені на російську мову», «Публіцистичні писання О. Ю. Кобилянської», «Публіцистичні 
писання О. Ю. Кобилянської в радянській пресі», «Рукописи О. Ю. Кобилянської, що переховуються у бібліотеці АН 
УРСР», «Література про життя та творчість О. Ю. Кобилянської. Біографічна література», «Смерть, похорон і вшанування 
пам’яті О. Ю. Кобилянської», «40-річний ювілей літературної діяльності О. Ю. Кобилянської», «До перебування 
О. Ю. Кобилянської в Чехословаччині» (1928), «50-річчя з дня народження О. Ю. Кобилянської», «55-річний ювілей 
літературної діяльності О. Ю. Кобилянської», «Художні твори, присвячені О. Ю. Кобилянській до дня її ювілеїв», 
«Літературно-критичні матеріали про творчість О. Ю. Кобилянської». 
79. Володимир Галактіонович Короленко (1853–1921) / склад. А. М. Гімельфарб. – Київ : Бюро Наук Пропаганди АН 
УРСР, 1946. – 15 с. – Машинопис.  НБУВ: ВДБО 
Представлено хронологічну канву дат життя й творчості письменника, публіциста, громадсько-політичного діяча, 
академіка Петербурзької АН (1900) В. Г. Короленка. Містить розділи: «Перелік висловлювань про Короленка. Його 
висловлювання», «Короленко і українська література», «Основні твори В. Г. Короленка», «Що читати про 
В. Г. Короленка». 

80. Список печатных работ доктора сельскохозяйственных наук профессора Харьковского ордена Трудового Красного 
знамени сельскохозяйственного института им. В. В. Докучаева Виктора Григорьевича Аверина. – Харьков : [Изд-е тип. 
Харьков. с.-х. ин-та], 1946. – 17 с.   НБУВ: ВДБО  
Видання присвячено вченому-біологу, зоологу, громадському діячу, професору В. Г. Аверіну. Список має дев’ять розділів: 
І. Фаунистические труды; ІІ. Систематика; ІІІ. Биологические заметки; ІV. Борьба с вредителями; V. Охотничье хозяйство; 
VI. Охрана природы; VII. Робота с юннатами; VIII. Разные статьи; ІХ. Рецензии, рефераты, библиография. 

81. Биковський Л. Іван Шовгенів. 1874–1943 : біо-бібліогр. матеріали / Л. Биковський. – 2-е вид. – Женева : [б. в.], 1947. – 
14 с., іл. – (Укр. Морський Ін-т ; 58). – На правах рукопису.  
Видання присвячено гідротехніку, меліоратору, автору підручників з гідромеханіки, професору Київського політехнічного 
інституту, першому ректору Української господарської академії Івану Опанасовичу Шовгеніву. 
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82. Збірник присвячений пам’яті Олександра Васильовича Леонтовича. 1869–1943 / біогр. ст. : Н. Бодрова, Б. Краюхін ; 
бібліогр. Н. В. Бодрова ; редкол.: Д. К. Третьяков (відп. ред.) [та ін.] ; АН УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1948. – 23 с. : 
портр.   НБУВ: ВДБО 
Видання присвячено фізіологу, гістологу, педагогу, професору, академіку ВУАН (1929), заслуженому діячу науки УРСР 
(1939) О. В. Леонтовичу. Збірник має дві частини: перша містить включає матеріали про життя та діяльність 
О. В. Леонтовича, друга — список його наукових праць. 

83. Лихвар Д. Ф. Академік Т. Д. Лисенко : (бібліогр. довідник) / Д. Ф. Лихвар, М. Г. Ракітська ; АН УРСР, Рада наук.-техн. 
пропаганди ; відп. ред. П. А. Власюк. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1949. – 101 с. НБУВ: АО113165 
Видання містить коротку біографічну інформацію про агронома, біолога, академіка ВУАН (1934), академіка ВАСГНІЛ 
(1935), академіка АН СРСР (1939) Трохима Денисовича Лисенка та бібліографію, розміщену у наступних розділах: 
«Матеріали до біографії: до 50-річчя з дня народження» [1948], «Матеріали до біографії, опубліковані до 1948 р.» [1938–
1941], «Збірники праць» [1939–1948], «Окремі праці» [1923–1948], «Важливіші рецензії» [1948], «Рецензії на інші праці» 
[1935–1948], «Бібліографічні покажчики» [1936–1948]. 

84. Микола Щорс : до 30-річчя з дня загибелі : бібліогр. та метод. матеріали для б-к / склали : В. В. Павлова, 
Я. Н. Прайсман ; АН УРСР, ДПБ УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1949. – 36 с. : іл. НБУВ: ВО394718 
Політизоване видання, присвячене політичному та військовому діячеві Миколі Олександровичу Щорсу, що містить такі 
розділи: «Цитати В. Леніна та Й. Сталіна про громадянську війну в Україні», «Хронологію життя та бойового шляху 
М. О. Щорса», «Образ Щорса в художній літературі», «Методичні вказівки до масової роботи відзначення 30-річчя з дня 
загибелі», «Матеріали для голосних читок». Подано іменний покажчик. 

84а. Михайло Олександрович Міллер : біобібліогр. матеріяли. – Нью-Йорк ; Ґетінген : Науково-дослідчий ін.-т морської 
України, 1949. – На правах рукопису. 
Археолог, історик. 

85. Панас Мирний. 1849–1949 : пам’ятка до 100-річчя з дня народж. : бібліогр. та метод. матеріали для б-к / склад. 
М. В. Булавицька ; ред. Є. Кирилюк ; відп. ред. І. Д. Золотоверхий ; АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР. – Київ : Вид-во АН 
УРСР, 1949. – 47 с. НБУВ: ВО389790, Попов 8335 
Вміщено бібліографію творів письменника, громадсько-культурного діяча, етнографа, публіциста П. Мирного (справжнє 
Панас Якович Рудченко) та літератури про нього, хронологію основних дат життя і творчості. До методичних матеріалів 
відносяться цитати з творів В. Леніна та Й. Сталіна, які пропонується використовувати в масовій роботі бібліотеки до 
ювілею Панаса Мирного, та інші методичні рекомендації.  

86. Антон Семенович Макаренко. (1888–1939) : пам’ятка / сост. М. И. Пирогова ; отв. ред. А. И. Ольшанский ; ОДНБ 
ім. О. М. Горького. – [Одеса] : Одес. обл. вид-во, 1950. – 16 с.   НБУВ: ВО413618 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом педагога, письменника, громадського діяча А. С. Макаренка та містить 
наступні розділи: «Некролог» (Комсомольська правда, 02.06.1939), «Коротка хронологічна канва», «Бібліографія творів 
А. С. Макаренка», «Література про життя і творчість А. С. Макаренка». 

87. Гольденберг Л. І. Андрій Самійлович Малишко : творчий шлях : бібліогр. / Л. І. Гольденберг ; ДПБ УРСР, Бібліогр. 
відділ. – Київ : [б. в.], 1950. – 45 с. – Машинопис. НБУВ: ВДБО  
Покажчик, присвячений поету, перекладачу, журналісту, літературному критику, громадському діячу А. С. Малишку, 
складається з двох частин: «Твори А. С. Малишка» й «Література про життя та творчість А. С. Малишка». Перша частина 
містить відомості про статті в періодичних виданнях і збірниках, переклади та праці, видані у співавторстві. Друга подає 
інформацію про статті та книги, присвячені А. С. Малишку. 
88. Список научных работ академика В. П. Филатова. 1898–1949 гг. / Укр. эксперимент. ин-т глазн. болезней им. акад. 
В. П. Филатова. – Одесса : [б. и.], 1950. – 64 с. – Изд. к 75-летию акад. В. П. Филатова.  НБУВ: ВО440746 
Видання знайомить із працями офтальмолога, хірурга, доктора медицини (1908), професора, академіка АН УРСР (1939) і 
АМН СРСР (1944), заслуженого діяча науки УРСР (1935) Володимира Петровича Філатова. Складається з двох частин: 
1) «Хронологический указатель» — таблиця з позиціями: рік видання, порядковий номер, назва праць і вихідні дані; 
2) «Тематический указатель», у якому бібліографічний матеріал розподілено за розділами: «Круглый стебель», «Пересадка 
роговицы», «Тканевая терапия», «Орбито-синуальная экзентероция», «Глаукома», «Глазной травматизм», «Трахома», 
«Организационно-методологические вопросы», «Другие отделы офтальмологии». Без вступної статті та допоміжних 
покажчиків. 

89. Василь Семенович Стефаник (1871–1951) : до 80-річчя з дня народж. : бібліогр. пам’ятка / Станіслав. обл. відділ. 
культ.-освітніх установ, Станіслав. обл. б-ка для дорослих ; відп. за вип. Н. Светашова. – Станіслав : Прикарпатська 
правда, 1951. – 23 с. : портр. НБУВ: АО121004 
Видання містить дати життя і творчості письменника В. С. Стефаника та бібліографію, яка складається з таких розділів: 
«Новели В. С. Стефаника» (за хронологією), «Основні видання творів В. С. Стефаника», «Твори В. С. Стефаника про 
Вітчизну», «Письменники про В. С. Стефаника», «Література про життя і творчість В. С. Стефаника». 
90. Микола Олексійович Островський. (1904–1936) : до п’ятнадцятиріччя з дня смерті : бібліогр. пам’ятка / Кам’янець-
Поділ. обл. відділ культ.-освіт. установ, Кам’янець-Поділ. обл. б-ка ; відп. ред. М. Мілютін. – Проскурів : Камянець-Поділ. 
обл. газ. вид-во, 1951. – 31 с. : портр.  НБУВ: ВО446843 
Окрім біобібліографічного матеріалу, до бібліографічної пам’ятки включено висловлювання письменника 
М. О. Островського про комуністичну партію, Вітчизну, боротьбу за мир, працю, письменника тощо. 

91. Павло Тичина : бібліогр. покажч. / склав І. З. Бойко ; відп. ред. І. Д. Золотоверхий ; АН УРСР, ДПБ УРСР. – Київ : Вид-
во АН УРСР, 1951. – 140 с.  НБУВ: АО122279, Попов 17073 
Анотований бібліографічний покажчик, за висловом укладачів, ставить своїм завданням дати повний перелік творів поета, 
доктора філологічних наук (1934), академіка ВУАН (1929) Павла Григоровича Тичини і основну критичну літературу про 
його творчість. Має три основні розділи: 1) «Твори П. Г. Тичини» (за хронологією) [1918–1950]; 2) «Твори П. Г. Тичини, 
перекладені на мови народів СРСР і на мови країн народної демократії» [1925–1950]; 3) «Література про життя і творчість 
П. Г. Тичини» (за алфавітом) [1931–1950]. Покажчик має наскрізну нумерацію. Допоміжні покажчики: 1) «Алфавітний 
покажчик поезій П. Г. Тичини»; 2) «Покажчик творів, перекладених П. Г. Тичиною з мов народів СРСР та іноземних мов»; 
3) «Покажчик публіцистичних та критичних праць П. Г. Тичини»; 4) «Покажчик окремих видань творів П. Г. Тичини» (за 
алфавітом назв); 5) «Іменний покажчик».  
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92. Сиротинін М. М. Олександр Олександрович Богомолець / М. М. Сиротинін ; АН УРСР, Рада наук.-техн. пропаганди ; 
відп. ред. Р. Є. Кавецький. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1951. – 51 с. : іл., 3 л. портр.   НБУВ: ВО440076 
Публікація містить біографічну статтю про вченого-патофiзiолога, громадського і державного діяча, професора, академіка 
ВУАН (1932) і президента АН УРСР (1930–1946), віце-президента АН СРСР (1942), заслуженого діяча науки УРСР (1943) 
О. О. Богомольця, основні дати життя і діяльності академіка та список його праць за 1902–1947 рр.  

93. Бойко І. З. Гоголь і Україна : бібліогр. покажч. : до 100-річчя з дня смерті М. В. Гоголя / І. З. Бойко, Г. М. Гімельфарб ; 
АН УРСР. ДПБ УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1952. – 76 с. НБУВ: ВО458078, Айзеншток № 8717, Попов 7263 
Книга знайомить з життєвим і творчим шляхом письменника Миколи Васильовича Гоголя і складається з розділів: 
«Хронологічні дати життя і творчості М. В. Гоголя», «Україна в творчості М. В. Гоголя», «Переклади творчості 
М. В. Гоголя на українську мову» (наведені основні дореволюційні й радянські видання), «Переробки творів М. В. Гоголя» 
(основні радянські та дореволюційні видання — для українського театру), «Література про М. В. Гоголя». Наприкінці 
подано покажчик імен. 
94. Бойко І. З. Леонід Іванович Глібов : бібліогр. покажч. : до 125-річчя від дня народж. (1827–1952) / І. З. Бойко ; АН УРСР, 
ДПБ УРСР. – Київ : [б. в.], 1952. – 15 л. – Авт. зазначено на л. 15.   НБУВ: СО15877 
Видання містить короткі біографічні відомості про поета-байкаря, лірика, письменника, журналіста, громадського діяча, 
педагога Л. І. Глібова та бібліографію, що складається з двох розділів: «Твори Л. І. Глібова (з короткими анотаціями)», 
«Література про життя і творчість Л. І. Глібова». Подано «Алфавітний покажчик творів Л. І. Глібова». Розраховано на 
викладачів української літератури в середніх школах. 
95. Булавицька М. Архип Юхимович Тесленко. 1882–1911 : короткий бібліогр. покажч. до 70-річчя з дня народж. / 
М. В. Булавицька ; ДПБ УРСР, Від. бібліогр. – Київ : [б. в.], 1952. – 19 л.  НБУВ: ВО451175 
Покажчик, присвячений письменнику А. Ю. Тесленку, складається з таких розділів: «Висловлювання В. І. Леніна та 
Й. В. Сталіна про революційний рух в 1905–1907 рр.», «Хронологія життя і творчості А. Ю. Тесленка», «Твори 
А. Ю. Тесленка (основні видання)», «Література про письменника».  
96. Михнев А. Л. Н. Д. Стражеско выдающийся представитель советской медицинской науки : к 75-летию со дня рождения 
/ А. Л. Михнев, К. Ф. Дупленко. – Киев : Госмедиздат, 1952. – 84 с. : ил., 1 л. портр.  НБУВ: АО125088 
Висвітлено наукову, педагогічну, лікарську та громадську діяльність терапевта, доктора медицини (1904), професора, 
академіка ВУАН (1934), АМН СРСР (1944), академіка АН СРСР (1943), заслуженого діяча науки УРСР (1934) Миколи 
Дмитровича Стражеска. Подано основні дати життя, бібліографію його праць та літературу про нього. 

97. Павло Арсенович Грабовський. 1864–1902 : бібліогр. пам’ятка до 50-річчя з дня смерті / склав М. П. Гуменюк ; ред. 
А. З. Одуха ; Львів. б-ка АН УРСР. – Львів : Львів. друк. б-ки АН УРСР, 1952. – 21 с.  НБУВ: ВО471114 
Пам’ятка включає інформацію про життя і творчість поета, публіциста, письменника П. А. Грабовського, список його 
творів, які рекомендовано прочитати в першу чергу, стислий бібліографічний огляд творчості, перелік основних видань 
творів, перекладів його праць рос. мовою та короткий анотований список літератури про життя і творчість поета.  

98. Ярослав Галан. 1902–1949 : реком. покажч. літ. / уклад.: М. П. Гуменюк, О. С. Коваленко, І. І. Шаповалов ; [вступ. ст. 
А. З. Одуха] ; відп. ред. А. З. Одуха ; АН УРСР, Львів. б-ка АН УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1952. – 29 с. 
НБУВ: ВО453938, Айзеншток № 8168, Айзеншток № 9173, Айзеншток 10170/28, Попов 13214, Попов 13215 
У покажчику подано основні дати життя і творчості радянського письменника Ярослава Олександровича Галана, вміщено 
анотований перелік його основних творів, опублікованих в пресі, список літератури про життя і творчість. Видання має 
тематичний та алфавітний покажчики. 

99. В. Н. Каразин. 1773–1842 : биобиблиогр. / сост. : Э. С. Беркович, Л. И. Гуревич, В. А. Станишевский, Р. И. Штраймиш ; 
под ред. Л. И. Гуревича. – Харьков : Изд-во Харьков. ун-та, 1953. – 115 с. : ил.   НБУВ: ВО498771 
Персональний покажчик містить коротку біографію вченого, винахідника, економіста, просвітителя, публіциста, 
освітнього і громадського діяча, засновника Харківського університету Василя Назаровича Каразіна та бібліографію, 
розміщену за розділами: «Труды В. Н. Каразина», «Письма В. Н. Каразина», «Литература о жизни, общественная и 
национальная деятельность В. Н. Каразина». Окремо виділено: «Библиография, указатели и списки трудов В. Н. Каразина 
и литературы о нем», «Иконография В. Н. Каразина».  

100. Володимир Галактіонович Короленко. 1853–1953 : бібліогр. та метод. матеріали до 100-річчя з дня народж. / 
склали : Н. С. Сегал, О. І. Черкашин, О. І. Бондаренко [та ін.] ; М-во культури УРСР, ХДНБ ім. В. Г. Короленко. – Харків : 
Вид-во Кн. палати УРСР, 1953. – 44 с.  НБУВ: АО127953 
Видання знайомить з життєвим і творчим шляхом письменника, публіциста, громадсько-політичного діяча, академіка 
Петербурзької АН (1900) В. Г. Короленка і містить розділи: «Основні дати життя і творчості В. Г. Короленка», «Основні 
видання творів В. Г. Короленка», «Твори В. Г. Короленка в перекладах на українську мову», «Література про 
В. Г. Короленка», «Видатні письменники і вчені про В. Г. Короленка». 

101. Степан Тудор. 1892–1941 : реком. покажч. літ. / склад. М. П. Гуменюк ; вступ. ст. Ю. С. Мельничук ; ред. 
Я. Х. Цегельник ; Львів. б-ка АН УРСР. – Львів : [б. в.], 1953. – 23 с. : іл., портр.  НБУВ: ВО482804 
Покажчик складається з короткого нарису про життя та діяльність письменника, літературознавця, критика, громадського 
діяча С. Тудора (справж. Олексюк Степан Йосипович) та бібліографії, розміщеної за такими розділами: «Основні твори 
С. Тудора», «Основні видання творів С. Тудора українською мовою», «Переклади творів С. Тудора на російську мову» та 
«Література про життя і творчість С. Тудора».  

102. Кущ О. П. Володимир Галактіонович Короленко. 1853–1921 : короткий реком. список літ. про життя і творчість : до 
100-річчя з дня народж. / О. П. Кущ ; Львів. б-ка АН УРСР. – Львів : [б. в.] 1953. – [4] с., 18 іл.        НБУВ: АО128680 
Видання присвячено письменнику, публіцисту, громадсько-політичному діячу В. Г. Короленку. Покажчик складається з 4 
основних розділів: «Хронологічні дати життя і творчості В. Г. Короленка», «Література про життя і творчість 
В. Г. Короленка» (загальні матеріали), «Література до теми «Короленко і Україна»», «Україна в творчості В. Г. 
Короленка» (художні твори). Подано список «Що читати про життя і творчість В. Г. Короленка» і два допоміжні 
покажчики: «Алфавітний покажчик творчості В. Г. Короленка» (творів, перекладених укр. мовою) і «Покажчик імен». 
103. Олександр Гаврилюк. 1911–1941 : реком. покажч. літ. / вступ. ст. П. Козланюк ; ред. М. Яцків ; Львів. б-ка АН 
УРСР, Від. бібліогр. – Львів : [б. в.], 1953. – 16 с. : 1 л. портр.  НБУВ: ВО482805 
Покажчик знайомить із життям і творчістю письменника, підпільника Олександра Якимовича Гаврилюка і складається з 4 
частин: перша містить статтю П. Козланюка, присвячену життю та діяльності О. Гаврилюка; друга — список основних 
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радянських видань творів О. Гаврилюка; до третьої увійшли основні твори письменника; остання подає літературу про 
життя і творчість О. Гаврилюка. 

104. Ольга Юліанівна Кобилянська: до 90-річчя з дня народж. видатної укр. письменниці: 1863–1953 : короткий 
бібліогр. покажч. / склали : І. І. Шаповалов, Є. Є. Кравченко ; вступ. ст. М. Яцків ; ред. А. З. Одуха ; Львів. б-ка АН УРСР, Від. 
бібліогр. – Львів : [б. в.], 1953. – 20 с.   НБУВ: ВО496406 
Покажчик, присвячений письменниці, громадській діячці О. Ю. Кобилянській, відкриває стаття Михайла Яцківа про життя 
та творчість української письменниці. Другий розділ покажчика включає основні твори О. Кобилянської, згруповані за 
жанровими ознаками (повісті, оповідання, новели, публіцистика тощо). Всередині підрозділів твори розташовані за 
хронологією їх написання з короткими анотаціями. Наступний розділ — «Основні радянські видання творів 
О. Кобилянської в оригіналі і перекладах на російську мову». В заключному розділі вміщено книжні, журнальні, газетні 
статті, присвячені характеристиці життєвого і творчого шляху О. Кобилянської. Інформація у покажчику не є вичерпною, 
зважаючи на його рекомендаційний характер. 

105. Василь Стефаник : короткий покажч. літ. / склали : І. І. Шаповалов, А. З. Одуха ; вступ. ст. С. В. Стефаник ; ред. 
Є. Є. Кравченко ; Львів. б-ка АН УРСР, Від. бібліогр. – Львів : [б. в.], 1954. – 55 с. : портр. НБУВ: АО135073 
До покажчика включено список книг, журнальних та газетних статей письменника, громадського діяча Василя 
Семеновича Стефаника за період з 1940 – до 1954 р. Видання складається із 4 розділів: «Основні дати життя, громадська 
діяльність і творчість В. Стефаника», «Художні твори В. Стефаника», «Важливіша література про життя і творчість 
В. Стефаника». Наприкінці подано «Алфавітний покажчик художніх творів В. Стефаника». 

106. Іван Франко. 1856–1916 : бібліогр. покажч. / склад. І. З. Бойко ; АН УРСР, ДПБ УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 
1954. – 203 с. – Склад. зазн. на звороті тит. листа.  НБУВ: ВО609515, Айзеншток № 2113, Попов 13206, Попов 13207 
Мета покажчика — допомогти широкому колу читачів у вивченні творчої спадщини письменника, поета, публіциста, 
фольклориста, мовознавця, літературознавця, енциклопедиста, перекладача, палеографа, етнографа, історика, економіста, 
громадсько-політичного діяча, видавця, редактора, доктора філософії (1893) Івана Яковича Франка; його життєпису; 
громадської діяльності; зв’язків з літературами інших народів світу. Він складається з дев’яти розділів. 1-й — «Галичина 
під гнітом Австро-Угорської імперії в др. пол. 19 ст. – на початку 20 ст.». У 2-у — «Хронологічна канва життя і діяльності 
І. Я. Франка» — рік за роком розгорнуто основні події творчої, суспільно-політичної діяльності, його особистого життя. У 
3-у розділі подаються видання творів І. Франка за період 1941–1953 рр. Найбільший 4-й розділ покажчика — «Література 
про життя і діяльність І. Я. Франка» — має кілька підрозділів, в яких зібрано за той же період біографічні матеріали, 
літературу про творчість його як поета, прозаїка, драматурга, літературознавця, вченого тощо. У наступних тематичних 
розділах Каменяра представлено у світовому контексті. Важливою частиною покажчика є допоміжний апарат — 
«Покажчик художніх творів І. Я. Франка», де за алфавітом наведено поезії, повісті, оповідання, драматичні твори, казки, 
що ввійшли до видання і зазначені в основних розділах покажчика. До покажчика імен включені прізвища авторів статей, 
монографій, редакторів видань, перекладачів, художників та ілюстраторів книг. 

107. М. М. Коцюбинський : бібліогр. покажч. / склад. Г. М. Гімельфарб ; відп. ред. О. І. Кисельов ; АН УРСР, ДПБ 
УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 100 с.    НБУВ: ВО604268, Попов 13209, Попов 13211, Айзеншток № 2391 
Покажчик знайомить з життєвим і творчим шляхом літературознавця, видавця, публіциста, письменника, культурного та 
громадсько-політичного діяча, педагога, теолога, фольклориста, етнографа, журналіста Михайла Михайловича 
Коцюбинського. Видання має передмову та 4 розділи: 1) Класики марксизму-ленінізму про період кінця 19 – поч. 20 ст. в 
Росії (до вивчення життя і творчості М. М. Коцюбинського); 2) Основні дати життя і творчості М. М. Коцюбинського; 3) 
Твори М. М. Коцюбинського; 4) Література про життя і творчість М. М. Коцюбинського (підрозділи «Біографічні 
матеріали», «Про твори Коцюбинського», «Коцюбинський і російська література», «Коцюбинський і українська 
література», «Коцюбинський в художній літературі»). Подано допоміжні покажчики: 1) «Покажчик назв творів 
М. М. Коцюбинського»; 2) «Покажчик імен»; 3) «Список літератури що вийшли після здачі покажчика до друку». 

108. Петро Козланюк : бібліогр. покажч. літ. : до 50-річчя з дня народж. / склад. М. П. Гуменюк ; Львів. б-ка АН УРСР. – 
Львів : [б. в.] 1954. – 32 с. : 1 л. портр. НБУВ: ВО605038 
Видання, присвячене письменнику, публіцисту, громадському діячу Петру Степановичу Козланюку, складається з таких 
основних розділів: «Видання творів П. Козланюка», «Твори П. Козланюка за жанрами», «Переклади», «Література про 
життя і творчість П. Козланюка». У 1-му і 3-му розділах матеріал розташовано за хронологією, у 2-му і 4-му — за 
алфавітом. Наприкінці вміщено алфавітний список творів П. Козланюка, а також алфавітний список авторів статей про 
життєвий і творчій шлях письменника. До покажчика не увійшли деякі видання творів П. Козланюка, зокрема значна 
кількість сатиричних творів, статей, перекладів, які друкувалися в західноукраїнських періодичних виданнях і альманахах 
(«Вікна», «Сила», «Наша земля» та ін.). 

109. Академик Владимир Петрович Филатов : к 80-летию со дня рождения. 1875–28/ІІ-1955 / сост. : М. Н. Мамаева, 
Л. В. Ляликова, при уч. Е. Г. Ершкович ; науч. ред. Н. А. Пучковская ; М-во культуры УССР, Одес. гос. науч. б-ка 
им. А. М. Горького. – Одесса : [б. и.], 1955. – 28 с. : портр., ил.  НБУВ: ВО625663 
Бібліографічна пам’ятка знайомить із життям та діяльністю офтальмолога, хірурга, доктора медицини (1908), професора, 
академіка АН УРСР (1939) і АМН СРСР (1944), заслуженого діяча науки УРСР (1935) В. П. Філатова. Видання 
складається з чотирьох розділів: «Владимир Петрович Филатов выдающийся ученый и общественный деятель», «Круглый 
стебель», «Пересадка роговицы», «Тканевая терапия». Наприкінці вміщено основні дати життя та діяльності академіка 
Філатова. 

110. Антон Владимирович Думанский / вступ. ст. П. А. Ребиндера ; библиогр. сост. З. М. Ващенко ; АН УССР. – 
Киев : Изд-во АН УССР, 1955. – 47 с. : портр.  НБУВ: ВО626591, Попов 13317 
Біобібліографічний покажчик, присвячений доктору хімічних наук (1935), члену-кореспонденту АН СРСР (1933), 
академіку АН УРСР (1945) А. В. Думанському, включає основні дати життя і діяльності вченого, короткий нарис його 
наукової, педагогічної і громадської діяльності; список літератури про життя і праці [1950–1953]; бібліографію його праць 
[1903–1954]; іменний покажчик співавторів. 

111. Кравченко Ж. Олександр Євдокимович Корнійчук — видатний драматург та громадський діяч, борець за мир : до 
50-річчя з дня народж. : пам’ятка / Ж. Кравченко, В. Кулик. – Одеса : [б. в.], 1955. – 1 л., складен. на 8 с. 
Представлено коротку біографічну довідку і бібліографічні матеріали про письменника, драматурга, публіциста, 
державного і громадського діяча, професора, академіка АН УРСР (1939), АН СРСР (1943) О. Є. Корнійчука. 

112. Лесь Мартович. 1871–1916 : короткий покажч. літ. / склад. М. П. Гуменюк ; Львів. б-ка АН УРСР, Від. бібліогр. – 
Львів : [б. в.], 1955. – 20 с.  НБУВ: АО135061 
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Публікація знайомить з бібліографією творів та життям письменника, юриста, доктора права (1914), громадського і 
політичного діяча Леся (Олекси Семеновича) Мартовича і включає наступні розділи: «Основні дати життя і творчості 
Л. Мартовича», «Твори Л. Мартовича (бібліографічний огляд)», «Основні видання творів Л. Мартовича) (укр. мовою та в 
перекладі рос. мовою)», «Література про життя і творчій шлях Л. Мартовича». 
113. Марко Черемшина. 1874–1927 : короткий бібліогр. покажч. / склали : М. П. Гуменюк, Є. Є. Кравченко ; ред. 
А. З. Одуха ; Львів. б-ка АН УРСР, Від. бібліогр. – Львів : [б. в.], 1955. – 25 с. НБУВ: АО135060 
Анотований покажчик, присвячений письменнику, культурному і громадському діячу Марку Черемшині (справж. Іван 
Юрійович Семенюк), складається з розділів: «Дати життя і творчості Марка Черемшини», «Основні радянські видання 
творів Марка Черемшини», «Твори Марка Черемшини», «Література про життя і творчість М. Черемшини». Матеріал у 
перших трьох розділах розташовано за хронологією, а у четвертому — за алфавітом. Спочатку включено книжкові 
видання, потім журнальні і газетні статті. Наприкінці розміщено алфавітний список творів Марка Черемшини, які увійшли 
до покажчика. 

114. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский: памятка читателю / сост. Л. Болотова, Р. Марголина ; Крым. обл. б-ка. – 
Симф. : Крымиздат, 1955. – 16 с. НБУВ: АО136228 
Видання складається з короткої біографічної довідки, списку основних творів, літератури про життя та твори, 
висловлювань про рос. письменника, академіка АН СРСР Сергія Миколайовича Сергєєва-Ценського.  

115. Т. Г. Шевченко (1814–1861) : (бібліогр. матеріали на допомогу вивченню життя і творчості) / склали : 
І. С. Гончарова, Е. М. Шапіро, Т. Г. Шерстюк ; відп. ред. А. Ніженець ; М-во культури УРСР, ДНБ ім. В. Г. Короленка. – 
Харків : Вид-во Кн. палати УРСР, 1955. – 57 с. НБУВ: ВО621699 
Представлено біобібліографічні матеріали на допомогу у вивченні життя і творчості письменника, поета, художника 
Т. Г. Шевченка. Видання має рекомендаційний характер, тому до нього включено літературу про життя і творчість поета, що 
була видана за останні роки. Подано такі розділи: «Російські революціонери-демократи про Т. Г. Шевченка», «Українські 
революціонери-демократи про Т. Г. Шевченка», «Автобіографія», «Дати життя і творчості Т. Г. Шевченка», «Основні 
радянські видання творів Т. Г. Шевченка», «Основні проблеми творчості Т. Г. Шевченка», «Т. Г. Шевченко про передову 
російську культуру», «Література про Т. Г. Шевченка». Наприкінці видання розміщено покажчик імен. 

1956–1960 

116. А. С. Макаренко : бібліогр. покажч. / склад. І. П. Тертичний. – Київ : [б. в.], 1956. – 24 с. НБУВ: ВО654716 
До покажчика ввійшли твори педагога, письменника, громадського діяча Антона Семеновича Макаренка та література про 
нього, що були надруковані в Україні укр. та рос. мовами. Складається з 3 частин: коротка довідка про життя та діяльність, 
твори А. С. Макаренка, література про нього.  

117. Алексапольский Д. Я. Георгий Федорович Проскура / Д. Я. Алексапольский ; отв. ред. Г. И. Сухомел. – Киев : 
Изд-во АН УССР, 1956. – 20 с. : 1 л. портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО646662 
Видання містить інформацію про життєвий шлях, наукову, інженерну та педагогічну діяльність фахівця в галузі 
гідромеханіки і гідромашинобудування, доктора технічних наук, академіка ВУАН (1929) Г. Ф. Проскури й перелік його 
наукових праць [1908–1955]. 

118. Булавицька М. В. Леся Українка : бібліогр. покажч. / М. В. Булавицька ; АН УРСР, ДПБ УРСР. – Київ : Вид-во АН 
УРСР, 1956. – 108 с.  НБУВ: ВО647529 
Покажчик знайомить з життєвим шляхом та бібліографією творів поетеси, прозаїка, драматурга, публіциста, перекладачки, 
письменниці, літературного критика, фольклориста, громадської і культурної діячки Лесі Українки (справжнє Лариса 
Петрівна Косач-Квітка). Має вісім основних розділів: «Дати життя і творчості Лесі Українки», «Основні видання творів Лесі 
Українки», «Критико-біографічна література про Лесю Українку», «Леся Українка і народна творчість», «Леся Українка та 
українські письменники», «Леся Українка і російська література», «Леся Українка і зарубіжна література», «Леся Українка в 
художній літературі». Допоміжний апарат покажчика включає «Алфавітний покажчик творів» і «Алфавітний покажчик імен 
авторів, перекладачів, редакторів, художників-ілюстраторів книг». Бібліографічні записи, що увійшли до покажчика, звірені з 
фондом Державної публічної бібліотеки УРСР та проанотовані. 

119. Владимир Беляев : библиогр. указ. / сост. О. П. Кущ ; ред. М. П. Гуменюк ; Львов. б-ка АН УССР. – Львов : [б. и.], 
1956. – 56 с. : портр.  НБУВ: ВО643756 
Персональна бібліографія письменника, публіциста, кіносценариста, громадського діяча, журналіста Володимира 
Павловича Бєляєва складається з розділів: «Основные даты жизни и творчества В. П. Беляева», «Издания и публикации 
произведений В. П. Беляева», «Издания и публикации произведений В. П. Беляева за границей», «Литература о 
В. П. Беляеве», «Список периодических изданий, использованных в указателе». 

120. Гришкова Н. П. Александр Николаевич Динник / Н. П. Гришкова, В. В. Георгиевская. – Киев : Изд-во АН УССР, 
1956. – 51 с. : 1 л. портр. – (Ученые УССР / АН УССР).  НБУВ: ВО640576 
Видання, присвячене фізику, вченому в галузі механіки і теорії пружності, педагогу, громадському діячу, академіку ВУАН 
(1929) та АН СРСР (1946) О. М. Диннику, включає короткий біографічний нарис, статтю «А. Н. Динник — основоположник 
теории упругости на Украине», список друкованих праць вченого [1898–1950] та літератури про нього [1913–1956]. 

121. І. С. Свенціцький : короткий бібліогр. покажч. / склали : О. Д. Кізлик, Р. Я. Луцик ; Львів. б-ка АН УРСР. – Київ : 
[б. в.], 1956. – 14 с. НБУВ: ВО662725 
Покажчик містить матеріали про наукову діяльність філолога, мовознавця-славіста, мистецтвознавця, музеєзнавця 
Іларіона Семеновича Свєнціцького і складається з трьох розділів: «Основні дати життя і наукової діяльності 
І. С. Свенціцького», «Бібліографія науково-популярних праць І. С. Свенціцького» (за хронологією [1899–1953]), «Статті 
про життя і творчість І. С. Свенціцького». 
122. Іван Франко : бібліогр. покажч. / склав І. З. Бойко ; відп. ред. О. І. Кисельов ; АН УРСР, ДПБ УРСР. – 2-е вид., 
переробл. і допов. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 288 с. НБУВ: ВО655326, Попов 13205 
У покажчику, присвяченому письменнику, поету, публіцисту, фольклористу, мовознавцю, літературознавцю, 
енциклопедисту, перекладачу, палеографу, етнографу, історику, економісту, громадсько-політичному діячу, видавцю, 
редактору, доктору філософії І. Я. Франку, враховано критичні зауваження і побажання, висловлені в рецензіях на перше 
видання (К., 1954), див. № 106. 

123. Іван Якович Франко. 1856–1916 : короткий бібліогр. покажч. / уклад. Н. Р. Бережна ; [вступ. ст. О. Є. Корнійчук] ; відп. 
ред. Ф. П. Максименко ; Львів. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1956. – 24 с.  НБУВ: ВО651761 


