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Ретроспектива видань КЗ КОР «Київська обласна 

бібліотека для юнацтва» 

1986 

Работа библиотек по использованию информационной и рекомендательной 

библиографии в системе пропаганды правовой литературы : консультация / 

[сост. Розенталь А. С.] ; Киевская областная библиотека для юношества им. Я. 

Галана.  ̶  К., 1986.  ̶  6 с. 

1990 

Естетичне виховання молоді   ̶важлива справа : з досвіду роботи бібліотеки-

філіалу м. Буча Ірпінської ЦБС / [уклад. ?] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. Я. Галана.   ̶ К., 1990.   ̶ 5 с. 

Из искры возгорится пламя : методико-библиографические рекомендации к 

165-летию восстания декабристов / [уклад. Рахлева И. Ф.] ; Киевская областная 

библиотека для юношества им. Я. Галана.  ̶  К., 1990.   ̶10 с. 

Нові форми і методи роботи бібліотек на допомогу патріотичному, 

інтернаціональному вихованню молоді : консультація / [уклад. ?] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва ім. Я. Галана.   ̶ К., 1990.  ̶ 11 с. 

Прозаики и поэты. Забытые и возвращенные : методические рекомендации 

по пропаганде творчества мало издававшихся русских писателей и поэтов / [сост. 

?] ; Киевская областная библиотека для юношества им. Я. Галана.   ̶ К., 1990.  ̶ 22 

с. 

Що робить нас людьми : методичні рекомендації бібліотекам по моральному 

вихованню молоді [уклад. ?] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва ім. Я. 

Галана.  ̶  К., 1990.  ̶  5 с. 

1991 

Горькие страницы памяти : методико-библиографические рекомендации 

библиотекам области по пропаганде творчества Осипа Мандельштама / [сост. 

Рахлева И. Ф.] ; Киевская областная библиотека для юношества им. Я. Галана.   ̶ 

К., 1991.   ̶ 30 с. 

 «Моя надежда, мой прекрасный плен» : сценарий поэтического вечера 

европейской любовной лирики У. Шекспира, Ф. Петрарки, Ш. Петефи / 

[сост. Рахлева И. Ф.] ; Киевская областная библиотека для юношества им. Я. 

Галана.  ̶  К., 1991.  ̶  13 с. 

От смерти к бессмертию. Любимые поэты и прозаики: новые этапы 

биографии. Вып.1: В. Маяковский, С. Есенин : методические материалы / [сост. 

Рахлева И. Ф.] ; Киевская областная библиотека для юношества им. Я. Галана.   ̶ 

К., 1991.   ̶12 с. 
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1993 

Календар пам’ятних і ювілейних дат на 1994 рік / [уклад. ?] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1993.   ̶ 3 с. 

1994 

Згадаймо праведних гетьманів : методичні поради бібліотекарам до 

святкування 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького / [уклад. 

Філоненко Л. Г] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1994.   ̶ 14 с. 

Календар пам’ятних і ювілейних дат на 1995 рік / [уклад. ?] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1994.   ̶ 5 с. 

Методичні рекомендації по проведенню святкування 50-річчя визволення 

України від німецько-фашистських загарбників / [уклад. Філоненко Л. Г.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва   ̶ К., 1994.   ̶ 8 с. 

Тарасовими шляхами : методико-бібліографічні рекомендації до 180-річчя з 

дня народження Т. Г. Шевченка / [уклад. Ткач С. В.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва   ̶ К., 1994.   ̶7 с. 

1995 

Календар пам’ятних і ювілейних дат на 1996 рік / [уклад. ?] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1995.   ̶ 3 с. 

Методичні поради з популяризації творчої спадщини О. Ольжича / [уклад. 

Філоненко Л. Г.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва ім. Я. Галана.  ̶  К., 

1995.   ̶5 с. 

«Ми канемо у вічність молодими» : методичні поради до святкування Дня 

Перемоги / [уклад. Філоненко Л. Г.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 1997.   ̶ 14 с. 

Поэзии российской Моцарт : методические материалы к 100-летию со дня 

рождения Е. Есенина / [сост. Ткач. С. В.] ; Киевская областная библиотека для 

юношества.   ̶ К., 1995.   ̶ 8 с. 

У плині відродження : методичні поради / [уклад. Ткач С. В.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1995.   ̶ 7 с. 

1996 

Апостол правди і науки : методичні матеріали до 130-річчя з дня народження 

М. С. Грушевського / [уклад. Ткач. С. В.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 1996.  ̶  7 с. 

«Життя коротке, та безмежна штука І незглибиме творче ремесло…» : 

експрес-інформація до 140-річчя з дня народження І. Я. Франка / [уклад. Ткач. С. 

В.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1996.   ̶ 5 с. 
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Календар пам’ятних і ювілейних дат на 1997 рік / [уклад. Ткач С. В.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1996.  ̶  5 с. 

Трагедія  правди : методичні поради до 90-річчя з дня народження І. Багряного 

/ [уклад. Ткач. С. В.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1996.   ̶ 6 с. 

 Шляхами великої долі : експрес-інформація до Тижня шевченківської книги / 

[уклад. Ткач. С. В.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1996.   ̶ 4 с. 

1997 

Використання ігрових форм і методів в роботі з молоддю : методичні 

розробки / [уклад. Мірошник О. М.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 1997.   ̶ 18 с. 

Вічний бунтар : методичні поради по творчості І. Багряного / [уклад. Мірошник 

О. М.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1997.  ̶  10 с. 

Духовні обрії України : пам’ятка читачеві до 180-річчя від дня народження М. 

І. Костомарова / [уклад. Вишневська О. І.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 1997.  ̶  4 с. 

Духовні острови нашого народу : методичні розробки / [уклад. Мірошник О. 

М.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1997.   ̶ 8 с. 

«І оживуть поховані пісні» : рекомендаційний список літератури до 90-річчя від 

дня народження О. Теліги / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 1997.   ̶ 4 с. 

Календар пам’ятних і ювілейних дат на 1998 рік / [уклад. Мірошник О. М.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1997.   ̶ 7 с. 

На зламі двох світів  : пам’ятка читачеві та інформаційний список літератури 

до 275-річчя від дня народження Г. С. Сковороди / [уклад. Вишневська О. І.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1997.   ̶ 7 с. 

Повага і любов самопосвяти : методичні матеріали та бібліографічний 

покажчик до 90-річчя від дня народження О. Ольжича / [уклад. Мірошник О. М.] 

; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1997.  ̶  15 с. 

Подорож в глибинь віків : методичні розробки / [уклад. Мірошник О. М.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1997.   ̶ 13 с. 

Повернення задля оновлення : пам’ятка читачеві до 85-річчя від дня 

народження А. Малишка / [уклад. Вишневська О. І.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1997.   ̶ 9 с. 

Право: від «А» до «Я» : методико-бібліографічні поради з популяризації 

літератури морально-правової тематики серед дітей та підлітків ; вип. 1 / [уклад. 

Вишневська О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1997.   ̶ 11 с. 
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Співець великої рідні : пам’ятка читачеві до 85-річчя від дня народження М. П. 

Стельмаха / [уклад. Вишневська О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва. 

 ̶  К., 1997.  ̶  4 с. 

Творець незабутніх образів : пам’ятка читачеві та інформаційний список 

літератури до 100-річчя від дня народження А. В. Головка / [уклад. Вишневська 

О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1997.  ̶  6. 

«Як у смерті обернуся до життя» : інформаційний список літератури до 60-

річчя від дня народження Є. Гуцала / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1997.   ̶ 5 с. 

1998 

Видатні жінки в історії України : науково-методичні розробки / [уклад. 

Вишневська О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1998.   ̶ 9 с. 

Золоті розсипи таланту : методичні поради до 120-річчя від дня народження 

Олександра Олеся України / [уклад. Вишневська О. І.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1998.   ̶ 8 с. 

Календар пам’ятних і ювілейних дат на 1999 рік / [уклад. ?] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1998.   ̶ 7 с. 

Конкурси бібліотечних працівників : розробки до Дня бібліотекаря / [уклад. 

Вишневська О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1998.   ̶ 7 с. 

Микола Хвильовий у літературі і сучасності : рекомендаційний список 

літератури до 105-річчя від дня народження М. Хвильового / [уклад. Кофман Н. 

О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1998.   ̶ 4 с. 

Митець розстріляного відродження : методичні розробки до 105-ї річниці від 

дня народження М. Хвильового України / [уклад. Вишневська О. І.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1998.  ̶  8 с. 

Подія одного дня : методичні розробки до 80-річчя з дня обрання першого 

Президента України / [уклад. Вишневська О. І.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 1998.  ̶  10 с. 

Право: від «А» до «Я» : методико-бібліографічні поради з популяризації 

літератури морально-правової тематики серед дітей та підлітків ; вип. 2 / [уклад. 

Вишневська О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1998.   ̶ 9 с. 

Українці: звідки ми і наша мова : методико-бібліографічні рекомендації з 

народознавства / [уклад. Вишневська О. І.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 1998.  ̶  7 с. 

Хрест над Дніпром : методико-бібліографічні матеріали / [уклад. Вишневська 

О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1998.  ̶  13 с. 



8 

 

«Я справжнім болем догорів» : інформаційний список літератури до 100-річчя 

від дня народження Є. Плужника / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1998.   ̶ 2 с. 

1999 

Апостол українського друкарства : методичні розробки до 945-ї річниці з дня 

виходу «Апостола» І. Федорова / [уклад. Вишневська О. І.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 8с. 

Безсмертний в пам’яті народній : рекомендаційний список літератури до 150-

річчя від дня народження П. Мирного / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 5 с. 

Бібліотеки Київської області сьогодні. Увага досвід : експрес-інформація / 

[уклад. Шведова З. Ш.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1999.   ̶ 

11 с. 

Бодай те лихо не верталось : методико-бібліографічні розробки до дня молитви 

за душі померлих від голоду в України в 1932 – 1933 рр. / [уклад. Ликіна О. А.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 9 с. 

Буковинський кобзар : методичні розробки до 165-річчя від дня народження 

Ю. О. Федьковича / [уклад. Ликіна О. А.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 1999.  ̶  6 с. 

Великий син двох народів : методичні розробки до 190-ї річниці від дня 

народження М. В. Гоголя / [уклад. Шведова З. Ш.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 1999.   ̶ 5 с. 

Він був живою, радісною усмішкою : інформаційний список літератури до 110-

ї  річниці від дня народження О. Вишні / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 4 с. 

Гіркий присмак усмішок : методико-бібліографічні розробки до 110-ї річниці 

від дня народження О. Вишні / [уклад. Шведова З. Ш..] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 6 с. 

Голодний рік. Голодний день : рекомендаційний список літератури до Дня 

пам’яті жертв Голодоморів : / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 4 с. 

«Життя, як книга. І книга, як життя» : інформаційний список літератури до 

75-річчя від дня народження П. Загребельного / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1999.  ̶  4 с. 

«Здравствуй, племя младое» : методичні розробки до 200-річчя від дня 

народження О. С. Пушкіна / [уклад. Шведова З. Ш.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 1999.   ̶ 4 с. 
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Істина  ̶  в людських душах : рекомендаційний список літератури до 70-річчя 

від дня народження Ю. Мушкетика / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 6 с. 

Історія України в особах: Павло Чубинський : методичні розробки до 160-

річчя від дня народження П. Чубинського / [уклад. Ликіна О. А.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1999.  ̶  9 с. 

Календар ювілейних та пам’ятних дат на 2000 рік / [уклад. Шведова З. Ш.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 9 с. 

Мово моя українська  ̶  батьківська, материнська : методичні розробки до дня 

української писемності і мови / [уклад. Ликіна О. А.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 6 с. 

Не загубись у цьому світі : науково-методичні розробки на допомогу соціальній 

адаптації молоді / [уклад. Шведова З. Ш..] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 1999.  ̶  7 с. 

Недоспівана пісня : інформаційний список літератури до 100-річчя від дня 

народження Г. Косинки] / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 1999.   ̶ 3 с. 

Письменники Київщини  ̶  учасники Великої Вітчизняної війни : 

рекомендаційно-бібліографічний список до відзначення 55-ї річниці визволення 

України від фашистських загарбників / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 12 с. 

Право: від «А» до «Я» : методико-бібліографічні поради з популяризації 

літератури морально-правової тематики серед дітей та підлітків ; вип. 3 / [уклад. 

Ликіна О. А.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1999.   ̶ 6 с. 

«У праці каторжній, в трагічній самоті» : рекомендаційний список літератури 

до 180-річчя  від дня народження П. Куліша / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 1999.  ̶  5 с. 

Україна  ̶ суверенна та незалежна : інформаційний список літератури до 8-ї 

річниці незалежності України / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 4 с. 

Україна  ̶  шлях відродження : методико-бібліографічні розробки до 

святкування Дня незалежності України / [уклад. Ликіна О. А.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 1999.   ̶ 7 с. 

Чи легко бути молодим : науково-методичні розробки до дня боротьби зі 

СНІДом / [уклад. Шведова З. Ш.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 1999.   ̶ 4 с. 
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2000 

Бібліотеки Київської області сьогодні. Увага Досвід : експрес-інформація : 

вип. 2 / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2000.  ̶  13 с. 

Бібліотеки Київської області сьогодні. Увага Досвід : експрес-інформація : 

вип. 3 / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2000.  ̶  13 с. 

«Бо то не просто мова, звуки…» : інформаційно-бібліографічний список 

літератури / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2000.   ̶ 5 с. 

Видавництва   ̶  школі : інформаційно-бібліографічний список літератури на 

забезпечення потреб навчального поцесу / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2000.  ̶  5 с. 

Видатні діячі   ̶ уродженці Київщини : анотований бібліографічний покажчик : 

вип. І [А-Д] / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2000.   ̶ 10 с. 

«Вогонь не згасне, не завмре…» : інформаційно-бібліографічний список 

літератури до 160-річчя від дня народження М. Старицького / [уклад. Кофман Н. 

О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2000.   ̶ 4 с. 

Етика в нашому житті : науково-методична розробка / [уклад. Дудич-

Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2000.   ̶ 12 с. 

Земля і людство : інформаційно-бібліографічний список літератури до Дня 

довкілля / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 

2000.   ̶ 5 с. 

«І в серці кожнім відгукнеться» : методико-бібліографічні розробки до 

святкування 55-ї річниці Дня Перемоги / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2000.   ̶ 8 с. 

Календар ювілейних та пам’ятних дат на 2001 рік / [уклад. Дудич-Бондаренко 

Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2000.   ̶ 12 с. 

Книга   ̶  джерело знань : науково-методичні розробки / [уклад. Дудич-

Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2000.   ̶ 5 с. 

Корифей українського театру : методично-бібліографічна розробка  на 

допомогу бібліотекам по відзначенню 160-річчя від дня народження М. 

Старицького / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2000.  ̶  9 с. 
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Літопис Києва і Київщини в особах : науково-методичні розробки / [уклад. 

Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2000. 

 ̶  7 с. 

Молодь і навколишнє середовище : науково-методичні розробки / [уклад. 

Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2000. 

 ̶  7 с. 

Музика навколо нас : методичні поради / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2000.   ̶ 4 с. 

Право: від «А» до «Я» : методико-бібліографічні поради з популяризації 

літератури морально-правової тематики серед дітей та підлітків ; вип. 4 / [уклад. 

Дудич-Бондаренко Л. З.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2000.   ̶ 

5 с. 

Правові знання  ̶  молоді : інформаційно-бібліографічний список літератури на 

допомогу правовому вихованню молоді / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2000.  ̶  7 с. 

Примірні назви та вислови до масових заходів та книжкових виставок : 

методична розробка / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2000.   ̶ 7 с. 

Свято в ім’я дитинства : науково-методичні розробки до Міжнародного дня 

захисту дітей / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 2000.   ̶ 3 с. 

Трагічні постаті України : бібліографічна довідка : вип. 1 / [уклад. Кофман Н. 

О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2000.   ̶ 7 с. 

Традиції. Звичаї. Обряди : методичні поради до святкування свята Івана Купала 

/ [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2000.   ̶ 5 с. 

«Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох» : методичні розробки 

до 70-річчя від дня народження Ліни Костенко / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. 

] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2000.   ̶ 7 с. 

«Я для тебе горів, український народ» : рекомендаційний бібліографічний 

список літератури до 95-річчя від дня народження У. Самчука / [уклад. Кофман 

Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2000.   ̶ 4 с. 

«Я долю вибрала сама» : рекомендаційний бібліографічний список літератури 

до 70-річчя від дня народження Ліни Костенко [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2000.  ̶  5 с. 
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2001 

Будителі народного духу. «Руська трійця» : рекомендаційний бібліографічний 

список літератури до 190-річчя від дня народження І. Вагилевича та М. 

Шашкевича [уклад. уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2001.  ̶  4 с. 

Булгаков Михайло Опанасович /1891-1940/ : рекомендаційний 

бібліографічний список літератури [уклад. уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2001.  ̶  4 с. 

Василь Чумак : бібліографічна довідка до 100-річчя від дня народження В. 

Чумака з серії «Трагічні постаті України» / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2001.  ̶  4 с. 

Видатні діячі   ̶ уродженці Київщини : анотований бібліографічний покажчик : 

вип. ІІ [Ж-П] / [уклад. уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2001.  ̶  17 с. 

Вогняне коло Івана Багряного : методико-бібліографічна розробка до 95-річчя 

від дня народження І. Багряного / [уклад. Зінкіна Т. П. ] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2001.   ̶ 9 с. 

«Із слова починається людина, із мови починається мій рід» : методичні 

розробки до Дня Всеукраїнської писемності та мови / [уклад. Дудич-Бондаренко 

Л. З. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2001.   ̶ 15 с. 

Календар ювілейних та пам’ятних дат на 2002 рік / [уклад. Зінкіна Т. П.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2001.   ̶ 13 с. 

Методичні рекомендації бібліотекам, що обслуговують юнацтво, по 

проведенню свята рідної мови / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. З. ] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2001.  ̶  13 с. 

«Мій поклик: праця, щастя і свобода» : інформаційно-бібліографічний 

покажчик до 145-річчя від дня народження І. Франка / [уклад. Кофман Н. О.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2001.   ̶ 5 с. 

Молодь  ̶  за здоровий спосіб життя : науково-методичні розробки до 

Всесвітнього дня здоров’я / [уклад. Шведова З. Ш..] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 1999-2001.   ̶ 17 с. 

«На далеку дорогу життя Франкове візьмемо слово» : сценарій літературного 

вечора до 145-річчя від дня народження І. Франка / [уклад. Дудич-Бондаренко Л. 

З. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2001.  ̶  15 с. 

На сторінках української преси : інформаційно-бібліографічний список 

літератури на допомогу навчальному процесу в 11-х класах / [уклад. уклад. 

Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2001.   ̶ 4 с. 
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Поет мужицької розпуки : інформаційно-бібліографічний список літератури до 

130-річчя від дня народження В. Стефаника / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2001.  ̶  5 с. 

«Полинова зоря Валер’яна Підмогильного» : рекомендаційний 

бібліографічний список літератури до 100-річчя від дня народження В. 

Підмогильного [уклад. уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2001.  ̶  5 с. 

«Якби мені достати струн живих…» : методико-бібліографічні рекомендації до 

130-річчя від дня народження Лесі Українки / [уклад. Зінкіна Т. П. ] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2001.  ̶  7 с. 

2002 

«В житті є сонце і мета…» : методична розробка до 90-річчя від дня народження 

українського поета А. С. Малишка / [уклад. Зінкіна Т. П. ] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2002.   ̶ 9 с. 

Видатні діячі   ̶ уродженці Київщини : анотований бібліографічний покажчик : 

вип. ІІІ [Р-Я] / [уклад. уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2002.  ̶  13 с. 

Виховання культури читання : рекомендаційний бібліографічний список 

літератури / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2002.   ̶ 4 с. 

«Відвага і любов самопосвяти» : рекомендаційний бібліографічний список 

літератури до 95-річчя від дня народження О. Ольжича і О. Теліги / [уклад. 

Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2002.   ̶ 3 с. 

«Дзеркало письменницької душі» : інформаційно-бібліографічний список 

літератури до 65-ї річниці від дня народження Є. Гуцала / [уклад. Кофман Н. О.] 

; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2002.  ̶  4 с. 

«І словом, розумом, життям своїм мудрець» : рекомендаційний 

бібліографічний список літератури до 280-річчя від дня народження Г. С. 

Сковороди / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2002.   ̶ 6 с. 

Календар ювілейних та пам’ятних дат на 2003 рік / [уклад. Зінкіна Т. П.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2002.   ̶ 4 с. 

Кращі сценарії року : експрес-інформація з досвіду роботи бібліотек Київської 

області за 2002 рік : вип. 1 / [уклад. Зінкіна Т. П.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 2002.   ̶ 7 с. 
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Методичні рекомендації бібліотекам області до проведення 

Шевченківських днів / [уклад. Зінкіна Т. П. ] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2002.  ̶  14 с. 

Методичні рекомендації бібліотекам області по пропаганді народознавчої 

літератури / [уклад. Зінкіна Т. П. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2002.   ̶ 8 с. 

Методичні рекомендації на допомогу бібліотекам у формуванні екологічної 

культури молоді / [уклад. Зінкіна Т. П. ] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2002.  ̶  16 с. 

Молодим виборцям : інформаційно-бібліографічний список літератури / [уклад. 

Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2002.   ̶ 6 с. 

Навчаючи  ̶  виховуємо : рекомендаційний бібліографічний список літератури 

на допомогу вчителю в навчальному процесі / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2002.  ̶  5 с. 

«Не знає втоми та рука, що добре зерно, в добру землю сіє» : інформаційно-

бібліографічний список літератури до 90-річчя від дня народження Михайла 

Стельмаха / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2002.   ̶ 4 с. 

 «Я з тих країв, де за Дніпром кургани» : інформаційно-бібліографічний список 

літератури до 90-річчя від дня народження А. Малишка / [уклад. Кофман Н. О.] 

; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2002.  ̶  4 с. 

2003 

Берегиня роду нашого : методичні рекомендації бібліотекам Київської області, 

що обслуговують юнацтво / [уклад. ?] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва. 

 ̶  К., 2003.  ̶  12 с. 

Бережемо собор наших душ : рекомендаційний бібліографічний список 

літератури до 85-річчя від дня народження О. Т. Гончара / [уклад. Кофман Н. О.] 

; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2003.  ̶  5 с. 

Бережи батька і неньку : методичні рекомендації бібліотекам Київської 

області, що обслуговують юнацтво / [уклад. ?] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2003.  ̶  9 с. 

Ввійди в природу другом : інформаційно-бібліографічний список літератури / 

[Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2003.   ̶ 4 с. 

«І в смерті з рідним краєм поріднюсь» : інформаційний бібліографічний список 

літератури до 65-річчя від дня народження В. Стуса / [уклад. Кофман Н. О.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2003.   ̶ 7 с. 
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На допомогу навчальному процесу : методичні поради / [уклад. Кофман Н. О.] 

; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2003.  ̶  10 с. 

Нові надходження : поточний покажчик літератури за І квартал 2003 року / 

[Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2003.   ̶ 4 с. 

Нові надходження : поточний покажчик літератури за ІІ квартал 2003 року / 

[Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2003.   ̶ 3 с. 

Тарасове слово в наших серцях : методичні рекомендації бібліотекам області 

до Шевченківських днів / [уклад. ?] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  

К., 2003.   ̶ 11 с. 

«О Слово! Будь мечем моїм…» : інформаційно-бібліографічний список 

літератури до 125-річчя від дня народження О. Олеся / [уклад. Кофман Н. О.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2003.   ̶ 5 с. 

«У пам’яті натомленій сплива святої правди голос наш» : рекомендаційний 

бібліографічний список літератури до 70-річчя Голодомору 1932-1933 рр. в 

Україні юнацтво / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2003.  ̶  26 с. 

Формування культури ділового мовлення у молоді : рекомендаційний 

бібліографічний список літератури / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2003.   ̶ 4 с. 

«Я в серці маю те, що не вмирає» : інформаційно-бібліографічний список 

літератури до 90-річчя від дня смерті Лесі Українки / [уклад. Кофман Н. О.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2003.   ̶ 5 с. 

«Я плакала поезією в прозі» : рекомендаційно-бібліографічний список 

літератури до 140-річчя від дня народження О. Кобилянської юнацтво / [уклад. 

?] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2003.   ̶ 5 с. 

2004 

Багато доріг  ̶  одне життя : методична розробка до Всеукраїнського Дня 

боротьби зі СНІДом / [уклад. Донічева О. І.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2004.  ̶  8 с. 

Даруємо людям мудрість книги : методична розробка до Дня бібліотек / [уклад. 

Донічева О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2004.   ̶ 8 с. 

Дружба   ̶ найбільший скарб : методичні рекомендації по підготовці проведення 

Дня молоді / [уклад. Донічева О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2004.   ̶ 6 с. 

Звеличальник честі й звитяги народної : інформаційно-бібліографічний 

список літератури до 100-річчя від дня народження М. Бажана / [уклад. Кофман 

Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2004.   ̶ 6 с. 
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Книга   ̶ міст у світ знань : рекомендаційний бібліографічний список літератури 

до 430-річчя від часу видання «Апостола»  ̶  першої друкованої книги в Україні / 

[уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2004.   ̶ 5 

с. 

Мужній, прекрасна наша мово! : методична розробка до свята мови / [уклад. 

Донічева О. І. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2004.   ̶ 8 с. 

Навчаючи  ̶  виховуємо : рекомендаційний бібліографічний список літератури 

на допомогу вчителю в навчальному процесі / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2004.  ̶  5 с. 

Низький уклін вам, матері : методична розробка до святкування Міжнародного 

Дня матері / [уклад. Донічева О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2004.   ̶ 7 с. 

«О, рідне слово, хто без тебе я?» : інформаційно-бібліографічний список 

літератури до 75-річчя від дня народження Д. Павличка / [уклад. Кофман Н. О.] 

; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2004.  ̶  5 с. 

Письменник знайомий і загадковий : рекомендаційний бібліографічний 

список літератури до 80-річчя від дня народження П. А. Загребельного / [уклад. 

Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2004.   ̶ 5 с. 

Політико-правові знання молоді : рекомендаційний бібліографічний список 

літератури / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2004.   ̶ 7 с. 

Симон Петлюра : бібліографічна довідка до 125-річчя від дня народження С. 

Петлюри з серії «Історичні постаті України»  / [уклад. Кофман Н. О.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2004.  ̶  6 с. 

«Тепер  ти маєш, Україно, державність, прапор, герб і гімн» : методичні 

поради по проведенню літературно-політичного календаря до Дня Соборності 

України / [уклад. Донічева О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 

2004.   ̶ 11 с. 

Чорні сторінки історії України : методична розробка до дня Чорнобильської 

трагедії / [уклад. Донічева О. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 

2004.   ̶ 12 с. 

«Я загорівся душею і думкою послужити рідному слову» : інформаційно-

бібліографічний список літератури до 100-річчя від дня смерті М. Старицького / 

[уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2004.   ̶ 5 

с. 
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2005 

Весела ха-ха-хата жартівливого Кіндрата : методична розробка до 

Всесвітнього Дня сміху / [уклад. О. І. Донічева] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2005.  ̶  10 с. 

«Війна у пам’яті, а в серці мир» : методична розробка до 60-річчя Перемоги 

над фашистськими загарбниками / [уклад. О. І. Донічева, Н. В. Левандовська,  Н. 

О. Кофман] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2005.   ̶ 12 с. 

«Душа належить людству і епохам» : рекомендаційний бібліографічний список 

літератури до 75-річчя від дня народження Ліни Костенко [уклад. Кофман Н. О.] 

; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2005.  ̶  6 с. 

Естафета пам’яті і доблесті : методична розробка до Дня Збройних сил України 

/ [уклад. Т. І. Василькевич, Н. В. Левандовська,  Н. О. Кофман] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2005.   ̶ 15 с. 

 «Минуще все, тільки мова вічна» : методична розробка до Дня української 

мови та писемності / [уклад. Н. В. Левандовська, Т. І. Василькевич, Н. О. 

Кофман] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2005.   ̶ 10 с. 

Між життям і смертю : біобібліографічна довідка із серії «Видатні жінки 

України» до 100-річчя від дня народження О. Мешко / [уклад. Донічева О. І., 

Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2005.   ̶ 8 с. 

Народ і людина   ̶  найбільша і найсвятіша його любов : інформаційно-

бібліографічний список літератури до 85-річчя від дня народження Г. 

Тютюнника / [Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶  К., 

2005.   ̶ 4 с. 

На спокій права не дано : інформаційно-бібліографічний список літератури до 

70-річчя від дня народження Б. І. Олійника / [Кофман Н. О.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2005.   ̶ 4 с. 

Нові надходження : поточний покажчик літератури за І квартал 2005 року / 

[Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2005.   ̶ 8 с. 

Популяризація здорового способу життя в бібліотеках: форми та методи : 

методичні поради / [уклад. Донічева, О. І., Н. В. Левандовська, Н. О. Кофман] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2005.   ̶ 10 с. 

Сенс життя і твоє місце в ньому : сценарій вечора-діалога [Кофман Н. О.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2005.   ̶ 6 с. 

Талант, відданий народу : інформаційно-бібліографічний список літератури до 

160-річчя від дня народження Карпенка-Карого [І. К. Тобілевича] / [Кофман Н. 

О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2005.   ̶ 3 с. 
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Твоя планета : методична розробка до Всесвітнього Дня охорони 

навколишнього середовища / [уклад. Донічева О. І., Левандовська Н. В., Кофман 

Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2005.   ̶ 13 с. 

Увесь світ на папері або орігамі для підлітка : інформаційна довідка із серії 

«Панорама світу» / [уклад. Донічева О. І., Левандовська Н. В. ] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2005.   ̶ 8 с. 

 «Я не прислужував ніколи і нікому» : рекомендаційний бібліографічний 

список літератури до 70-річчя від дня народження В. Симоненка / [уклад. 

Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2005.   ̶ 6 с. 

2006 

Апостол правди і науки : бібліографічна довідка із серії «Історичні постаті 

України» до 140-річчя від дня народження М. Грушевського : вип. IV / [уклад. 

Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2006.   ̶ 6 с. 

Кращі сценарії року : збірник з досвіду роботи бібліотек Київської області за 

2005 рік » / [уклад. Левандовська Н. В., Василькевич Т. І.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2006.   ̶ 37 с. 

Навчаючи  ̶  виховуємо : рекомендаційний бібліографічний список літератури 

на допомогу вчителю в навчальному процесі : вип. ІІІ  / [уклад. Кофман Н. О.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2006.   ̶ 4 с. 

«Не треба нам слів! Хай буде тільки діло!» : бібліографічна довідка із серії 

«Видатні жінки України» до 100-річчя від дня народження О. Теліги / вип. ІІІ / 

[уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2005.   ̶ 4 

с. 

Подорож у льодову галерею : інформаційна довідка із серії «Панорама світу» / 

[уклад. Левандовська Н. В., Василькевич Т. І.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2006.  ̶  9 с. 

«Прийняла назавжди Україну в серце»  : бібліографічна довідка до 100-річчя 

від дня народження Софії Русової із серії «Видатні жінки України» : вип. ІІ IV / 

[уклад. Кофман Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2006.   ̶ 6 

с. 

Пропозиції щодо покращення роботи бібліотек Київської області / [уклад. 

Левандовська Н. В., Василькевич Т. І.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2006.  ̶  16 с. 

Село моє   ̶ маленька Батьківщина : методична розробка [уклад. Левандовська 

Н. В., Василькевич Т. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2006.   ̶ 

13 с. 
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Український орнамент : методичний посібник із серії «Панорама світу» / 

[уклад. Левандовська Н. В., Василькевич Т. І.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2006.  ̶  9 с. 

2007 

Адмірал Всесвіту : біобібліографічна довідка до 100-річчя від дня народження 

С. П. Корольова / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2007.  ̶  4 с. 

Водохреща : методичні матеріали з циклу «Земля з українськими думками» / 

[уклад. Левандовська Н. В.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2007. 

 ̶  15 с. 

Життя за Правду : біобібліографічна довідка до 70-річчя від дня народження В. 

М. Чорновола / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2007.  ̶  4 с. 

Кращі сценарії 2006 року : збірка матеріалів з досвіду роботи бібліотек 

Київської області за 2006 рік / [уклад. Левандовська Н. В., Василькевич Т. І.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2007.   ̶ 25 с. 

Майстер-клас : інформаційно-методичний бюлетень з бібліотечно-

бібліографічного обслуговування юнацтва з досвіду роботи ЦБС Київської 

області : вип. 1 / [Василькевич Т. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2007.   ̶ 10 с. 

Майстер-клас : інформаційно-методичний бюлетень з бібліотечно-

бібліографічного обслуговування юнацтва з досвіду роботи ЦБС Київської 

області : вип. 2 / [уклад. Левандовська Н. В., Василькевич Т. І.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2007.   ̶ 27 с. 

Мистецтво ікебани : інформаційна довідка із серії «Панорама світу» / [уклад. 

Левандовська Н. В.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2007.  ̶  11 

с. 

Могила Петро Симеонович, церковний і просвітницький діяч : 

біобібліографічна довідка / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 2007.   ̶ 4 с. 

Навчаючи  ̶  виховуємо : інформаційно-бібліографічний список літератури / 

[уклад. Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2007.   ̶ 

3 с. 

«Ранкове сонце зійде, я на долонях піднесу його Ірині Вільде» : 

біобібліографічна довідка до 100-річчя від дня народження Ірини Вільде / [уклад. 

Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2007.   ̶ 2 с. 
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Свято Жінки, кохання, весни : методична розробка / [уклад. Левандовська Н. 

В.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2007.   ̶ 25 с. 

Свято Юрія (Ярило) : методичні матеріали із циклу «Земля з українськими 

думками» / [уклад. Левандовська Н. В., Ткаченко П. Д. ] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2007.   ̶ 11 с. 

Трійця. Зелена неділя : методичні матеріали з циклу «Земля з українськими 

думками» / [уклад. Левандовська Н. В., Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2007.   ̶ 12 с. 

2008 

Василь Стус   ̶поет трагічної долі : біобібліографічна довідка до 70-річчя з дня 

народження В. Стуса / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶  К., 2008.  ̶  8 с. 

Гоголівські читання : сценарій творчого вечора / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2008.   ̶ 5 с. 

День здоров’я : рекомендаційний список літератури / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2008.   ̶ 2 с. 

Життя і творчість відомих бібліотекознавців: Д. А. Балика, Д. Ю. Добра, М. 

І. Ясинський, Г. І. Гамалій, Т. М. Заморіна, К. В, Камінська, В. О. Кононенко 

: бібліографічна довідка / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 2008.   ̶ 8 с. 

Захисник духовних скарбів : бібліографічна довідка до 90-річчя від дня 

народження Олеся Гончара / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2008.   ̶ 4 с. 

Зимові етюди. Новий рік за старим стилем : методичні матеріали із циклу 

«Земля з українськими думками» / [уклад. Левандовська Н. В., Ткаченко П. Д. ] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2008.   ̶ 20 с. 

«І оживе добра слава  ̶  слава Україні» : інформаційний список літератури і 

статей періодичних видань до Дня незалежності України / [уклад. Ткаченко П. 

Д.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2008.  ̶   2 с. 

Іван Степанович Мазепа: повернення через три століття : бібліографічна 

довідка до 370-річчя з дня народження І. Мазепи / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2008.   ̶ 8 с. 

Інформаційні технології в бібліотеках : дайджест публікацій / [уклад. 

Левандовська Н. В.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2008.  ̶  17 

с. 

Крути  ̶  наша слава, наша історія : методичні поради : / [уклад. Василькевич 

Т. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2008.  ̶  13 с. 
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Літературна альтернатива сучасних літераторів : читацький діалог / [уклад. 

Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2008.   ̶ 9 с. 

Оксана Забужко   ̶  авторка першого українського бестселера : 

біобібліографічна довідка / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 2008.   ̶ 4 с. 

Сучасна бібліотека. Робота зі ЗМІ : дайджест публікацій / [уклад. Левандовська 

Н. В.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2008.  ̶  17 с. 

Сучасна бібліотека. Робота сільської бібліотеки : дайджест публікацій / 

[уклад. Левандовська Н. В.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2008. 

 ̶  22 с. 

Україна і ЄС: будує мости, а не стіни : рекомендаційно-бібліографічна довідка 

до Дня Європи в Україні / [уклад. Ткаченко П. Д.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶ К., 2008.   ̶ 5 с. 

2009 

М. Гоголь  ̶  200 років безсмертя : біобібліографічні матеріали / [уклад. 

Кузнєцова І. В., Войналович О. М.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ 

К., 2009.   ̶ 11 с. 

Остап Вишня  - незрівняний сміхотворець : біографічна довідка до 120-річчя 

від дня народження О. Вишні / [уклад. Кузнєцова І. В., Войналович О. М.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2009.   ̶ 12 с. 

«От де, люде, наша слава, Слава України!» : методико-бібліографічні 

матеріали до 195-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / [уклад. Кузнєцова І. 

В., Войналович О. М.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2009.  ̶  36 

с. 

2010 

Жнива скорботи : інформаційно-бібліографічна довідка до Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій / [уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶ К., 2010.   ̶ 29 с. 

Кодекс честі як імператив життя : біобібліографічна довідка до 80-річчя від 

дня народження Ліни Костенко / [уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶ К., 2010.   ̶8 с. 

Кращі сценарії святкування річниці незалежності України : збірка сценаріїв 

до 20-ї річниці Незалежності України / [уклад. Василькевич Т. І. ] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶К., 2010.   ̶ 27 с. 

Масляна щедра на смачні млинці : методичні поради з циклу «Земля з 

українськими думками» / [уклад. Левандовська Н. В.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2010.   ̶  16 с. 
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«Ми   ̶  не безліч стандартних «Я», а безліч всесвітів різних» : 

біобібліографічна довідка до 65-річчя від дня народження Василя Симоненка / 

[уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶К., 2010.   ̶ 14 

с. 

Молодіжний рух: капоейра : методичні поради з серії «Панорама світу» / 

[уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶К., 2010.   ̶ 15 

с. 

Палітра Клода Моне : інформаційно-методична довідка до 170-річчя від дня 

народження Клода Моне / [уклад. Василькевич Т. І. ] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2010.   ̶ 26 с. 

Пам’ять не знає забуття : інформаційно-бібліографічна довідка до 65-річчя 

Перемоги над фашистськими загарбниками / [уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶К., 2010.   ̶ 30 с. 

Прийшла Покрова  ̶  сиди, козаче, вдома : методичний посібник з циклу «Земля 

з українськими думками» / [уклад. Василькевич Т. І. ] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2010.   ̶ 20 с. 

Світ крізь сльозу : рекомендаційно-бібліографічний список літератури до 90-

річчя від дня народження М. Руденко / [уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶ К., 2010.   ̶ 9 с. 

Сучасна бібліотека. Українські бібліотеки на сторінках Інтернету : дайджест 

публікацій / [уклад. Василькевич Т. І. ] ; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва.  ̶ К., 2010.   ̶ 22 с. 

2011 

Діти Індиго  ̶  хто вони? : інформаційна довідка із серії «Панорама світу» / 

[уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶К., 2011.   ̶ 35 

с. 

Кращі сценарії святкування річниці незалежності України : збірка сценаріїв 

до 20-ї річниці Незалежності України.  ̶  Ч. 2 / / [уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶К., 2010.   ̶8 с. 

На допомогу абітурієнту: Київське обласне училище культури і мистецтв : 

інформаційно-методична довідка / [уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶ К., 2011.   ̶ 15 с. 

Скафтінг з українським характером : інформаційна довідка / [уклад. 

Василькевич Т. І. ] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2011,   ̶17 с. 

2012 

Бібліотекарі NEXT : інформаційно-методична збірка.   ̶ Вип. 2 тайм / [уклад. 

Патенок Н. Я.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2012.   ̶ 23  с. 
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Геймери: за чи проти : методико-інформаційна довідка / [уклад. Патенок Н. Я.] 

; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2012.  ̶  35 с.  ̶  (Серія «Панорама 

світу). 

Інструктивно-методичний ліст щодо планування роботи юнацьких 

структурни підрозділів ЦБС Київської області на 2013 рік : прайм-тайм / 

[уклад. Василькевич, Т. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2012. 

 ̶  6 с. 

Культурне надбання рідного краю : методико-бібліографічні матеріали до 80-

річчя утворення Київської області / [уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶ К., 2012.   ̶ 18 с. 

На допомогу абітурієнту: Київський Національний Університет культури і 

мистецтв (КНУКіМ) : методичні поради.  ̶  Вип. 2 / [уклад. Патенок Н. Я.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2012.   ̶ 31 с. 

Правові орієнтири молоді : методичні матеріали. – Вип. 2 / [уклад. Н. Я. 

Патенок] ;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2012. – 35 с.  

Скарбниці історії для нащадків : методико-інформаційна довідка до Року 

культури та відродження музеїв в України тайм / [уклад. Патенок Н. Я.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2012.  ̶  37 с.   ̶  Серія «Земля з 

українськими думками».  

Творимо історію разом: EURO-2012 : бібліографічні матеріали тайм / [уклад. 

Патенок Н. Я.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2012.   ̶ 15 с. 

Чарівник поетичного слова : біобіліографічний нарис до 100-річчя від дня 

народження Андрія Малишка тайм / [уклад. Кузнєцова І. В.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶  К., 2012.   ̶ 22 с. 

2013 

70-ій річниці звільнення Київщини присвячується : до 70-ї річниці 

визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років: методико-бібліографічні матеріали / 

[уклад. Н. Я. Патенок];  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2013. – 

110 с. 

Бібілотекарі NEXT: інформаційно-методична збірка. – Вип. 3 / [уклад. Н. Я. 

Патенок];  Київська обл. біб-ка для юнацтва. – К., 2013. – 22 с. 

«Де не стоятиму – вистою» : біобібліографічний покажчик до 75-річчя від дня 

народження Василя Стуса / [уклад. Кузнєцова І. В.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶К., 2013.   ̶ 31 с. 

Живе обличчя рідної землі: інформаційно-бібліографічні матеріали / [уклад. Н. 

О. Кліменко];  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2013. – 56 с. 
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«І лине над землею Шевченкове слово» : інформаційно-бібліографічний огляд 

/ [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». 

– Київ, 2013. – 25 с.  

Краса родом з Петриківки : методико-інформаційні матеріали з циклу «Земля 

з українськими думками» / [уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська обласна бібліотека 

для юнацтва.   ̶К., 2013.   ̶ 15 с. 

Культура Кукутень – Трипілля : до 120-річчя від часу відкриття трипільської 

культури : історико-краєзнавча довідка / [уклад. Н.О. Кліменко]; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2013. – 105 с. 

«Майстер-клас» : інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного 

обслуговування юнацтва : з досвіду роботи ЦБС Київської області / [уклад. 

Василькевич Т. І.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶К., 2013.   ̶ 57 с. 

На вічнім шляху до Шевченка : методико-біобібліографічні матеріали до 

вшанування пам’яті та підготовки до відзначення в 2014 році 200-річчя від дня 

народження Т. Г. Шевченка : Ч. 1 / [уклад. Кузнєцова І. В.] ; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва.  ̶ К., 2013.   ̶111 с. 

На допомогу абітурієнту: Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв (НАКККіМ) : Методичні поради. – Вип. 3 / [уклад. Н. Я. Патенок] 

;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2013. – 11 с. 

Робота.net : інформаційно-методичні матеріали / [уклад. Патенок Н. Я.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶ К., 2013.   ̶ 24 с. 

Світлий шлях духовного прозріння : інформаційно-бібліографічні матеріали 

до 1025-річчя хрещення Київської Русі / [уклад. Патенок Н. Я.] ; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва.   ̶ К., 2013.  ̶  19 с. 

У вінок Шевченковій славі : бібліоцікавинки / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ 

КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2013. – 12 с.  

Час темряви : методико-бібліографічні матеріали / [уклад. Кліменко Н. О.] ; 

Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶ К., 2013.   ̶ 56 с. 

Ювенальна юстиція: за чи проти? : методично-інформаційна довідка / [уклад. 

Патенок Н. Я.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶К., 2013.   ̶ 24 с. 

2014 

3340 днів і ночей в Афганістані : інформаційно-бібліографічні матеріали / 

[уклад. Кліменко Н. О.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.   ̶К., 2014.   ̶ 

69 с. 

Тo be or not to be : біобібліографічний нарис до 450-річчя від дня народження 

Вільяма Шекспіра / [уклад. Н. О. Кліменко];  Київська обласна бібліотека для 

юнацтва. – К., 2014. – 46 с. 
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Адвокація в бібліотеці : методико-інформаційні рекомендації / [уклад. Патенок 

Н. Я.] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва.  ̶ К., 2014.   ̶ 28 с. 

Активна та ініціативна молодь Київщини : методико-інформаційний огляд / 

[уклад. Н. Я. Патенок];  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2014. – 

33 с. 

Метри українського кіно. Довженко : методико-бібліографічна довідка до 

ювілеїв О. П. Довженка, С. Й. Параджанова, М. П. Мащенка, Кіри Муратової : Ч. 

1 / [уклад. Н. О. Кліменко];  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2014. 

 ̶ 104 с. 

Метри українського кіно. Параджанов. Муратова. Мащенко : методико-

бібліографічна довідка до ювілеїв О. П. Довженка, С. Й. Параджанова, М. П. 

Мащенка, Кіри Муратової : Ч. 2 / [уклад. Н. О. Кліменко];  Київська обласна 

бібліотека для юнацтва. – К., 2014.   ̶ 79 с. 

На вічнім шляху до Шевченка : рекомендаційний список літератури. – Ч. 2 / 

[уклад. Н. О. Кліменко];  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2014. – 

19с. 

Насилля – це сміття, яке треба виносити з дому: методично-правовий 

орієнтир/ [уклад. Н. Я. Патенок] ;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – 

К., 2014. – 64 с. 

Осяяний сонцем : біобібліографічний список літератури до 150-річчя від дня 

народження М. Коцюбинського / [уклад. Н. Я. Патенок] ;  Київська обласна 

бібліотека для юнацтва. – К., 2014. – 55 с. 

2015 

«Весь світ театр, а люди в ньому – актори»: біобібліографічний нарис до 

ювілеїв діячів української драматургії та театру П. П. Гулака-Артемовського, І. 

К. Карпенка-Карого, М. П. Старицького / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська 

обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2015. – 40 с. 

«До Київщини на гостину»: інформаційно-краєзнавчий екскурс / [уклад. Н. О. 

Кліменко]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2015. – 30 с. 

Євросоюз та Україна: історія взаємовідносин : інформаційна довідка до Дня 

Європи в Україні / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва. – К., 2015. – 48 с.  

Крізь простір і час : біобібліографічна довідка / [уклад. Н. О. Кліменко] 

;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2015.  45 с. 

Наука краще багатства : біобібліографічний нарис до ювілеїв українських 

науковців Д. І. Яворницького, В. Б. Антоновича, М. В. Закревського, І. П. Пулюя, 
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О. В. Палладіна, І. І. Мечникова. / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва. – К., 2015. – 84 с.  

Оберіг українського народу: методико-бібліографічна довідка / [уклад. Н. Я. 

Патенок]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2015. – 61 с. 

Революція гідності : методико-бібліографічні матеріали  до Дня Гідності та 

Свободи в Україні / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва. – К., 2015. – 48 с. 

Сучасники української літератури: біобібліографічна доівдка / [уклад. Н. Я. 

Патенок]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2015. – 35 с.  

Топоніми та гідроніми Києва: історико-краєзнавча довідка / [уклад. Н. О. 

Кліменко]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2015. – 73 с. 

«Українська армія: відродження»: інформаційно-методична довідка до Дня 

Збройних сил України / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва. – К., 2015. – 30 с. 

2016 

“Бібліотечна WEB-сторінка” : методичні рекомендації / [уклад. Н. О. 

Кліменко] ;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2016. – 25 с. 

Зірка Полин : до вшанування 30-річчя Чорнобильської катастрофи : 

інформаційно-бібліографічні матеріали / [уклад. Н. О. Кліменко] ;  Київська 

обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2016. –  27 с.  

“І щастя можу я збагнути на землі” : історико-краєзнавча довідка до 200-річчя 

від дня народження українського краєзнавця Лаврентія Похилевича / [уклад. Л. 

О. Соколовська];  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2016. –   15 с. 

Історик і будівничий нації: методико-бібліографічні матеріали  до 150-річчя від 

дня народження М. С. Грушевського / [укладачі Н. О. Кліменко; Л. О. 

Соколовська] ;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2016. – 45 с.  

Мова   ̶ генетичний код нації : бібліографічний огляд / [ уклад. Колосюк С. М.] 

; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2016. – 10 с.  

Поет національної свідомості : методико-бібліографічні матеріали  до 160-

річчя від дня народження і 100-річчя з дня смерті Івана Франка  / [уклад. Л. О. 

Соколовська] ;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2016. – 39 с. 

Світ Джеймса Герріота : біобібліографічна довідка  до 100-річчя британського 

письменника і ветеринара Джеймса Герріота та до Року англійської мови в 

Україні / [уклад. Н. О. Кліменко] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 

2016. – 20 с.  
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Свобода інформації: право знати : інформаційно-бібліографічний огляд / [ 

уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – 

Київ, 2016. – 13 с.  

Талант іде від серця : інформаційно-бібліографічний огляд до 80-річчя від дня 

народження І. С. Марчука / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР «Київська обласна 

бібліотека для юнацтва». – Київ, 2016. – 10 с.  

Тернистий шлях до Незалежності : історико-патріотична довідка з циклу 

заходів до 25-річчя Незалежності України : / [уклад. Л. О. Соколовська] 

;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2016. – 34 с.  

“ЮНЕСКО в Україні” : інформаційна довідка  до 70-річчя набуття чинності 

Статуту та проведення Першої сесії генеральної конференції ЮНЕСКО / [уклад. 

Н. О. Кліменко] ;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2016. –   35 с. 

2017 

100 років Українській Центральній Раді : методико-бібліографічні матеріали 

до 100-річчя з часу початку Української революції 1917 – 1921 років та з дня 

утворення Української Центральної Ради / [уклад. Л. О. Соколовська] ;  Київська 

обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2017. – 27 с. 

Бережи життя, живущий : інформаційно-бібліографічна довідка до Дня Пам’яті 

жертв голодомору та політичних репресій / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР 

«Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2020. – 19 с.  

Вічний вартовий біля криниці слова золотого : бібліографічний огляд до 105-

річчя від дня народження А. С. Малишка / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР 

«Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2017. – 10 с.  

Волонтери: люди за кадром : бібліографічний огляд до Всесвітнього дня 

волонтера / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва». – Київ, 2017. – 8 с.  

Горизонти україноутворення Миколи Костомарова : біобібліографічні 

матеріали до 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова / [уклад. Л. О. 

Соколовська] ;  Київська обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2017. – 24 с. 

Дмитро Вишневецький – очільник українського козацтва : інформаційна 

довідка до 500-річчя від дня народження першого гетьмана українського 

козацтва Дмитра Вишневецького і до Дня захисника України  / [уклад. Л. О. 

Соколовська] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2017. – 16 с. 

(Земля з українськими думками). 

На допомогу абітурієнту : інформаційна довідка за матеріалами обласного 

соціологічного дослідження «Профорієнтація: ким себе бачить в майбутньому 

молодий українець» / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для 

юнацтва. – К., 2017. – 44 с. 
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«Нема Любові понад ту, що окропила кров’ю Крути» : бібліографічна довідка 

/ [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». 

– Київ, 2017. – 6 с.  

Субкультура аніме у молодіжному середовищі: інформаційна довідка із серії 

«Панорама світу» до Року Японії в Україні / [уклад. Н. О. Кліменко]; КЗ КОР 

«КОБЮ». – К., 2017. – 36 с. 

Сучасне Українське козацтво: методико-бібліографічні матеріали із серії 

«Земля з українськими думками» до Дня Українського козацтва / [уклад. Н. О. 

Кліменко]; КЗ КОР «КОБЮ». – К., 2017. – 33 с. 

Туристичними стежками Київщини : інформаційно-краєзнавчі матеріали до 

85-річчя утворення Київської області / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна 

бібліотека для юнацтва. – К., 2017. – 50 с. 

Читаюча дитина – думаючий дорослий: до Дня знань: рекомендаційний 

анотований список художньої літератури для дітей та юнацтва / [уклад. Л. О. 

Соколовська] ; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2017. – 39 с.  

2018 

Благословенний творчим даром : бібліографічний огляд до 90-річчя від дня 

народження К. П. Степанкова / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР «Київська 

обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2018. – 8 с.  

«В серцях людських не вмерли Крути…» : бібліографічний огляд / [ уклад. 

Колосюк С. М.] ; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 

2018. – 6 с.  

Веселі пересмішники : рекомендаційний список літератури до Дня сміху / [ 

уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – 

Київ, 2018. – 6 с.  

Вибір читача – 2017: рекомендаційний анотований список літератури: за 

результатами соціологічного дослідження «Краща книга 2017 року» / [уклад. Л. 

О. Соколовська] ; КЗ КОР Київська обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2018. 

– 23 с. 

Віртуальний бібліотечний простір : методичні рекомендації до 

Всеукраїнського дня бібліотек / [уклад. Л. О. Соколовська] ; КЗ КОР Київська 

обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2018. – 26 с. 

Волонтерство, як засіб формування духовної культури молоді : 

інформаційно-методичні матеріали / [уклад. Н. О. Кліменко]; КЗ КОР «Київська 

обласна бібліотека для юнацтва». – К., 2018. – 20 с. 

Генетичний код національної культури : біобібліографічні матеріали до 

ювілеїв Платона та Іларіона Майбород,  Людмили Старицької-Черняхівської та 
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до 100-річчя створення Національної заслуженої капели бандуристів України 

імені Г. Майбороди / [уклад. Н. О. Кліменко]; КЗ КОР «Київська обласна 

бібліотека для юнацтва». – К., 2018. – 20 с. 

Земляни : інформаційно-методичні матеріали: до Всесвітнього дня охорони 

навколишнього середовища / [уклад. Л. О. Соколовська] ; КЗ КОР Київська 

обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2018. – 49 с 

Історія може бути цікавою і захоплюючою : огляд творчості до 100-річчя 

Моріса Дрюона / [уклад. Л. О. Соколовська] ; КЗ КОР «Київська обласна 

бібліотека для юнацтва». – Київ, 2018. – 22 с.  

Культурно-історична постать староукраїнських свят: Різдва і Щедрого 

вечора : рекомендаційний список літератури / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР 

«Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2018. – 6 с.  

Науковий потенціал Української держави : інформаційно-методична довідка 

до 100-річчя  утворення Національної Академії наук України, та до 100-річчя з 

дня народження видатного українського вченого Бориса Патона / [уклад. Н. О. 

Кліменко]; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – К., 2018. – 23 

с. 

«Не зорі падають із неба, зірки ідуть на небеса» : інформаційна довідка до 80-

річчя від дня народження В. Висоцького / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР 

«Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2018. – 9 с.  

Собор слову Олеся Гончара : біобібліографічна довідка / [уклад. Н. О. 

Кліменко]; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – К., 2018. – 18 

с.  

2019 

Артист важкоатлетичного помосту : біографічна довідка до 100-річчя з дня 

народження Григорія Новака уродженця Київщини / [уклад. Л. О. Соколовська] 

; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2019. – 16 с. 

Велетень української сцени : біобібліографічний нарис до 160-річчя від дня 

народження П. К. Саксаганського / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР «Київська 

обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2019. – 10 с.  

Вибір читача – 2018 : рекомендаційний анотований список літератури за 

результатами соціологічного дослідження «Краща книга 2017 року» на базі 

районних і міських ЦБС Київської області / [уклад. Л. О. Соколовська, О. О. 

Шмідт] ; КЗ КОР Київська обласна бібліотека для юнацтва. – Київ, 2019. – 40 с. 

Класик українського народознавства : інформаційно-бібліографічний огляд 

до 80-річчя від дня народження Василя Скуратівського / [ уклад. Колосюк С. М.] 

; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва». – Київ, 2019. – 6 с.  
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«Митцю не треба нагород, його судьба нагородила» : бібліографічний огляд 

до 200-річчя від дня народження П. О. Куліша / [ уклад. Колосюк С. М.] ; КЗ КОР 
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