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16.
Про творчість та збірку поезій співробітниці ХДНБ ім. В. Г. Короленка.
Лосиевский, И. Я. «Самый непрочитанный поэт» ХХ века [Текст]:
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Мирошнікова, В. Комплексна система консервації та репрографії
бібліотечних фондів в Україні [Текст]: принципи організації /
В. Мірошникова // Бібл. планета. – 2006. – № 4. – С. 12–15.
Про проблеми організації діяльності й технічного забезпечення
міжвідомчих центрів консервації та репрографії бібліотечних фондів,
створення яких передбачено державною Програмою збереження
бібліотечних і архівних фондів на 2000 – 2005 рр. Аналізується стан
технічного оснащення ХДНБ ім. В. Г. Короленка, на базі якої передбачалося
створення центру консервації згідно з державною програмою.
Висвітлюються завдання розробки на державному рівні нормативних
документів, що мають регламентувати різні напрями забезпечення
збереження фондів.
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Аналізується діяльність довідкових віртуальних служб у бібліотеках
України
за
результатами
дослідження,
проведеного
ХДНБ
ім. В. Г. Короленка.
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Поліщук, О. Ефективність використання лінгвістичних можливостей
авторитетного файла колективного автора [Текст] // Бібл. форум України. –
2006. – № 2 (12). – С. 9–12.
Висвітлюється досвід створення в ХДНБ ім. В. Г. Короленка
авторитетного файла заголовків колективного автора
Поліщук, О. Редагування електронних каталогів – новий напрямок
підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек
[Текст] / О. Поліщук // Бібл. форум України. – 2006. – № 4. – С. 27–30.
Висвітлюється досвід ХДНБ ім. В. Г. Короленка з редагування
електронних каталогів в АБІС «ІРБІС», який можливо застосувати до будьякої системи електронних каталогів. Наведено аналіз помилок, яких
припускаються під час формування бібліографічних записів.
Полянська, Н. Назустріч сторіччю Івана Багряного [Текст] // Свобода
(США). – 2006. – 6 січня.
Про роботу відділу україніки, підготовку 2-го видання бібліографічного
покажчика, присвяченого видатному українському письменнику та
громадсько-політичному діячеві І. Багряному.
Сосновська, Т. О. Іван Багряний в дзеркалі бібліографії [Текст] /
Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик // Бібл. форум України. – 2006. – № 4. –
С. 39–41.
Розглядаються бібліографічні розвідки, у яких поєднані здобутки
літературознавчих та інших досліджень творчості українського
письменника Івана Багряного в Україні та в діаспорі.
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49.
Досвід створення історичної бібліографії про діяльність ХДНБ
ім. В. Г. Короленка. Розробка персональних покажчиків, присвячених
співробітникам бібліотеки.
Шалиганова, А. Віртуальна довідкова служба в публічних бібліотеках
України [Текст]: напрями розвитку // Бібл. форум України. – 2006. – № 2 (12).
– С. 6–18.
Аналізується розвиток віртуальних довідкових служб у бібліотеках
України на підставі проведеного дослідження.
Шоломова, С. Б. История одного анонимного издания (Т. И. Буткевич
как историк кафедрального Успенского собора) [Текст] // Духовний подвиг в
деле служения Церкви Христовой: К 150-летию со дня рождения и 80-летию
со дня кончины д-ра богословия, проф. протоиерия Т. И. Буткевича. – Х.:
Курсор, 2006. – С. 207–233.
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Про Тимофія Івановича Буткевича (1854 – 1925) – протоієрія, духовного
письменника, політичного і громадського діяча та видану ним анонімно
книгу «Историко-статистическое описание Харьковского кафедрального
Успенского собора» (Х., 1894).
Шоломова, С. Б. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» [Текст] / С. Б. Шоломова // Мир библиогр. – 2006. – № 4. – С. 76–81.
Про автограф І. С. Аксакова на книзі з бібліотеки Г. П. Данилевського,
що зберігається у фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

korolenko.kharkov.com

Сторінка 3

