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Від упорядника

Підготовка біобібліографічних видань є одним із основних 
напрямів дослідницької діяльності Державної науково- 
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 
Бібліотека започаткувала чотири серії біобібліографічних 
покажчиків: «Видатні педагоги світу», «Академіки НАПН 
України», «Ювіляри НАПН України» та «Майстри бібліотечної 
справи України». Основною метою серії «Майстри бібліотечної 
справи України» є висвітлення наукової й практичної діяльності 
вітчизняних фахівців бібліотечної справи: бібліотекознавців, 
бібліографознавців, книгознавців, сприяння здійсненню 
фундаментальних і прикладних досліджень із питань галузевого 
бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, 
упровадження їхніх здобутків у роботу бібліотек України.

Третій випуск біобібліографічного покажчика з серії 
«Майстри бібліотечної справи України» присвячено науково- 
педагогічній діяльності Лініни Павлівни Одинокої, українського 
бібліотекознавця, педагога, кандидата педагогічних наук, 
доцента, одного з фундаторів і ветеранів Київського державного 
інституту культури (нині -  Київський національний університет 
культури і мистецтв) й Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД), 
організатора системи науково-технічної інформації в архівних 
установах України.

У покажчику представлено науковий доробок 
Л. П. Одинокої, створений за 50 років наукової діяльності 
(1964-2014 рр.), який налічує понад 100 друкованих праць. Крім 
того, до видання увійшла література про науково-педагогічну 
діяльність ученого, а також відомості про її наукову школу.

Біобібліографічний покажчик відкриває стаття кандидата 
історичних наук, провідного наукового співробітника, старшого 
наукового співробітника відділу науково-інформаційної й 
редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД С. Л. Зворського та 
завідувача сектору науково-технічної інформації УНДІАСД 
Р. В. Романовського про життєвий шлях і науково-педагогічну
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діяльність Лініни Павлівни Одинокої. У виданні подано також 
статті кандидата педагогічних наук, доцента, старшого 
наукового співробітника УНДІАСД С. С. Артамонової та 
кандидата історичних наук, доцента кафедри документознавства 
та інформаційних систем Миколаївської філії Київського 
національного університету культури і мистецтв Г. Г. Бородіної 
про відомого науковця. Біографію доповнює перелік основних 
дат життя й діяльності вченого, які подано в прямій 
хронологічній послідовності. Також у посібнику подано 
відомості про нагороди й відзнаки Л. П. Одинокої.

Основна частина біобібліографічного покажчика 
складається з п’яти розділів, які мають суцільну нумерацію 
бібліографічних записів.

Розділ І «Хронологічний покажчик праць 
Л. П. Одинокої» містить бібліографічні описи її праць, зокрема 
дисертації та автореферату дисертації, методичних посібників і 
нормативних документів, навчальних програм, бібліографічних 
покажчиків, статей у продовжуваних та періодичних виданнях, 
матеріалах конференцій, довідкових виданнях тощо, написаних 
як одноосібно, так й у співавторстві українською та російською 
мовами на традиційних й електронних носіях. З метою цілісного 
представлення наукового доробку Лініни Павлівни в цьому 
розділі подано також відомості про неопубліковані праці, які 
зберігаються в архіві вченого. Матеріал згруповано й розміщено 
за прямою хронологією з виділенням років видання, а в межах 
року -  за схемою, а саме:

-  окремо видані документи українською й російською 
мовами (книги, брошури);

-  статті та інші матеріали з неперіодичних, 
продовжуваних й періодичних видань;

-  рецензії (з позначкою «Рец.:»)',
-  праці, де вчений є упорядником, укладачем чи одним із 

укладачів (з позначкою «Упоряд.:»),
-  видання за редакцією Л. П. Одинокої (з позначкою 

«Ред.:»), у підготовці яких вона брала участь як член редколегії,
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головний редактор або заступник головного редактора серії, 
бібліографічний редактор;

-  праці, науковим консультантом під час написання яких 
була Лініна Павлівна (з позначкою «Наук, консультант»),

-  видання, де науковець є відповідальним за випуск (з 
позначкою «Відп. за вип.»).

Документи одного виду згруповано в алфавітному 
порядку за назвами праць.

У розділі II «Наукова школа Л. П. Одинокої» вміщено 
відомості про автореферати кандидатських дисертацій, 
науковим керівником яких була Л. П. Одинока.

Розділ III «Л. П. Одинока -  офіційний опонент на 
захисті дисертацій, представлених на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук. Рецензування дисертаційних 
досліджень» складається з двох підрозділів: «Офіційне 
опонування дисертацій» та «Рецензування дисертаційних 
досліджень», у які увійшли бібліографічні описи авторефератів 
дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук, 
офіційним опонентом під час захисту яких була Л. П. Одинока. 
Також у ньому подано відомості про автореферати дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата наук, на які 
Л. П. Одинока підготувала відгуки. Розміщення документів у 
другому й третьому розділах здійснено в алфавітному порядку 
за прізвищами авторів.

Розділ IV «Наукові конференції, семінари, читання, на 
яких з доповідями виступила Л. П. Одинока» складається з 
бібліографічних описів програм заходів, на яких з доповідями 
виступала Лініна Павлівна Одинока. У цьому розділі матеріал 
подано за прямою хронологією, а в межах року -  в алфавітному 
порядку за назвами документів.

У розділ V «Публікації про науково-педагогічну 
діяльність Л. П. Одинокої» увійшли відомості про документи, 
в яких розкривається її науково-педагогічна діяльність, внесок у 
розвиток бібліотечної та архівної справи України. Публікації, 
що містять посилання на праці Л. П. Одинокої, не включено до 
цієї структурної частини. Бібліографічні записи в розділі
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згруповано за прямою хронологією, а в межах року -  в 
алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами 
документів. Розкриттю змісту матеріалів розділу сприяють 
анотації до бібліографічних описів.

Науково-допоміжний апарат біобібліографічного 
посібника представлено:
• іменним покажчиком, в якому наведено прізвища 

співавторів, упорядників, редакторів, авторів рецензій та 
інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах;

• абетковим покажчиком назв праць Л. П. Одинокої, який 
містить посилання на номери бібліографічних записів 
розділу «Хронологічний покажчик праць Л. П. Одинокої»;

• статтею «Від упорядника»;
• списком скорочень.

Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено згідно з 
чинними в Україні державними стандартами. Для підготовки 
покажчика було використано фонди Державної науково- 
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 
Національної парламентської бібліотеки України, бібліотеки 
Київського національного університету культури та мистецтв, 
матеріали довідково-інформаційного фонду Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства й особистий архів Л. П. Одинокої. Більшість 
публікацій, що ввійшли до посібника, було переглянуто сіє уізи, 
непереглянуті документи позначено астериском (*).

Покажчик адресовано бібліотекознавцям, бібліографам, 
книгознавцям, бібліотекарям, працівникам архівних установ, 
студентам і всім, хто цікавиться історією розвитку бібліотечної 
та архівної справи України.
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Фахівець із великої літери: 
з нагоди ювілею Лініни Павлівни Одинокої

Лініна Павлівна Одинока -  людина, добре знана серед 
працівників бібліотечно-інформаційної й архівної сфери, один із 
фундаторів і ветеранів Київського державного інституту культури 
(нині -  Київський національний університет культури і мистецтв) 
й Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства, багатолітній працівник науково- 
інформаційного відділу УНДІАСД, організатор системи науково- 
технічної інформації в архівних установах України, кандидат 
педагогічних наук, доцент.

Народилася Лініна Павлівна 1937 р. у селі Теплівка 
Гребінківського (нині -  Пирятинського) району на Полтавщині. У 
важкий повоєнний час її сім’я повернулася до Києва. Після 
закінчення середньої школи в м. Києві 17-річна дівчина розпочала 
свою трудову діяльність в аптечних закладах, а згодом навчалася в 
Київському технікумі підготовки культурно-освітніх працівників 
(нині -  Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної 
ради «Коледж культури і мистецтв»), працювала лаборантом 
кабінету бібліотекознавства в цьому навчальному закладі. Саме в 
технікумі Лініна Павлівна остаточно визначилася з вибором 
професії, пов’язаної з бібліотекою, книгами, аналітичним 
опрацюванням і розповсюдженням друкованої інформації. Вищу 
освіту вона здобула в Ленінградському державному бібліотечному 
інституті імені Н. К. Крупської (нині -  Санкт-Петербурзький 
державний університет культури і мистецтв), який успішно 
закінчила в 1962 р. за спеціальністю «бібліотекознавство і 
бібліографія».

Надалі трудова біографія Л. П. Одинокої поділяється на дві 
майже рівновеликі за стажем частини: викладача 
бібліотекознавчих дисциплін і фахівця у сфері науково-технічної 
інформації в архівній галузі. Після закінчення бібліотечного 
інституту в місті на Неві (зазначимо, що любов до «Північної 
Пальміри», як і до рідного Києва, залишилася назавжди в серці 
Лініни Павлівни), як молодого, але вже досвідченого спеціаліста з
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яскраво вираженою педагогічною «жилкою», її відрядили 
працювати викладачем бібліотечних дисциплін у Читинську 
культосвітню школу (нині -  Забайкальське крайове училище 
культури). На той час культосвітня школа мала недостатнє 
матеріально-технічне забезпечення, гостро бракувало в ній і 
кваліфікованих викладачів, особливо за спеціальністю 
«Бібліотечна справа». Її було відкрито за наказом Міністерства 
культури РРФСР від 24 вересня 1960 р. № 853 «Про організацію 
бібліотечного відділення в Читинській обласній культурно- 
освітній школі» лише за два роки до приїзду Лініни Павлівни в 
Читу, а перший набір майбутніх бібліотекарів становив тільки 
30 осіб. Лініна Павлівна була фактично одним із фундаторів 
організації системної підготовки бібліотечних фахівців у 
Забайкальському регіоні, яку доводилося розпочинати практично з 
нуля. Звісно, труднощів у цій роботі було чимало, бракувало 
всього: і підручників, і методичних розробок, і досвіду складання 
навчальних планів, і баз для практичної роботи студентів, й 
елементарного викладацького досвіду, але ці проблеми послідовно 
переборювалися молодим викладачем. Згодом набутий у 
Читинській культосвітній школі життєвий і педагогічний досвід, 
безперечно, став корисним для Л. П. Одинокої в її подальшій 
викладацькій діяльності.

Через три роки, у зв’язку із сімейними обставинами, Лініна 
Павлівна повернулася до Києва. Після нетривалої роботи в 
науково-методичному відділі Державної республіканської 
науково-технічної бібліотеки УРСР вона в 1966 р. перейшла 
працювати до Київської філії Харківського державного інституту 
культури. Через два роки філію було реорганізовано в самостійний 
Київський державний інститут культури (КДІК), де Лініна 
Павлівна пропрацювала 30 років на кафедрі бібліотекознавства, 
пройшовши шлях від старшого викладача до доцента й професора. 
Як і в Читі, багато в чому основи підготовки бібліотечних фахівців 
у КДЖ доводилося закладати з нуля. У викладацькій роботі Лініни 
Павлівни була лише одна трирічна перерва, коли вона, прагнучи 
підвищити свій фаховий рівень, навчалася в аспірантурі 
Київського державного інституту культури (аспірантура в КДЖ
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була відкрита в 1971 р.), де її наукові пошуки проходили під 
безпосереднім керівництвом першого завідувача кафедри 
бібліотекознавства Сокальського Олексія Степановича. Науковим 
керівником дисертаційної роботи став один із корифеїв 
радянського бібліотекознавства доктор педагогічних наук, 
професор А. М. Ванєєв, з яким Лініна Павлівна й досі підтримує 
професійні стосунки. У 1984 р. вона успішно захистила дисертацію 
на тему «Розвиток бібліотекознавства в Українській РСР (1917— 
1941 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук у Ленінградському державному інституті культури 
імені Н. К. Крупської. На той час захищених дисертацій з історії 
бібліотечної справи в Україні налічувалося дуже мало 
(Н. Я. Фрідьєва, О. К. Олійниченко, Л. П. Вовк, 3. В. Гімальдінова,
В. С. Бабич та ін.). Наукова новизна дисертації Л. П. Одинокої 
полягала насамперед у тому, що вона повернула до наукового 
обігу імена, теоретичний і практичний доробок визначних 
представників міжвоєнного українського бібліотекознавства, 
співробітників розгромленого на початку 1930-х років 
Українського інституту книгознавства, що були репресовані, 
витіснені з України, незаслужено забуті чи свідомо замовчувалися, 
зокрема Дмитра Балики, Юрія Меженка, Якова Керекеза, Семена 
Комського, Степана Постернака, Костянтина Рубинського, Бориса 
Боровича (Фінкельштейна) та ін. На той час, у період так званої 
«маланчуківщини» -  ідеологічного диктату, написання такої 
об’єктивної дисертації потребувало від автора певної мужності, а 
захист був можливий лише за межами УРСР. Зазначимо, що 
дисертація дослідниці й нині, через 30 років, зберігає свою 
актуальність і наукову значущість, на неї, як і на інші наукові праці 
Л. П. Одинокої з цієї теми, часто посилаються сучасні 
бібліотекознавці.

У КДІК Лініна Павлівна читала курси з історії бібліотечної 
справи в Україні, СРСР та за кордоном. Саме з цієї проблематики 
нею написано більшість наукових праць. Багато займалася вона й 
інститутськими громадськими справами, допомагала студентам 
вирішувати свої проблеми. Завдяки широкій ерудиції, фаховій 
компетентності, комунікабельності, доброзичливому ставленню до
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людей, скромності Лініна Павлівна завжди користувалася великою 
повагою й авторитетом як на рідній кафедрі, так і серед викладачів, 
студентів та аспірантів КДІК. Поза сумнівом, Л. П. Одинока 
зробила вагомий внесок у розвиток української бібліотекознавчої 
думки та бібліотечної освіти. Її численні вихованці працюють в 
усіх куточках України. Якось у присутності Лініни Павлівни один 
з авторів цієї ювілейної статті пожартував, що в будь-якому місті 
України вона легко знайде собі притулок: досить лише зайти в 
найближчу бібліотеку і її колишні вдячні студенти завжди 
влаштують гостинний прийом у власній оселі. Лініна Павлівна 
серйозно відповіла на це, що, мабуть, так воно і є.

У середині 1990-х років у зв’язку зі змінами в керівництві 
КДІК та реорганізаціями в цьому ВНЗ Л. П. Одинока була 
змушена залишити інститут і перейшла до недавно створеного 
УНДІАСД, де очолила сектор науково-технічної інформації 
науково-інформаційного відділу. Усю роботу в секторі, зокрема з 
формування Галузевої служби НТІ з архівної справи та 
документознавства, потрібно було починати фактично з нуля, але 
хіба їй до цього було звикати? І Лініна Павлівна з притаманною їй 
енергією досить швидко налагодила чітку роботу сектору, 
зміцнила його кадровий склад перспективною молоддю, яку 
навчала азам бібліотечно-інформаційної діяльності. Завдяки своїм 
широким бібліотечним зв’язкам вона організувала надійне 
постачання до УНДІАСД фахових, довідкових видань, що дало 
змогу суттєво збільшити фонд інституту. Л. П. Одинока також 
розробила у співавторстві з колегами регламентну нормативну 
базу функціонування Галузевої служби НТІ з архівної справи та 
документознавства. Як бібліотекар за фахом, Лініна Павлівна 
зуміла швидко впорядкувати фонд видань в УНДІАСД, навчила 
кількох співробітників інституту основ бібліографічного 
описування творів друку, завдяки чому став можливим випуск 
багатьох бібліографічних покажчиків із питань архівної справи та 
документознавства й інших наукових дисциплін.

Значним є внесок Л. П. Одинокої в організацію 
інформаційного забезпечення діяльності державних архівних 
установ України, зокрема науково-дослідної та методичної роботи
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в галузі архівної справи й документознавства. Загалом науковий 
доробок дослідниці становить більше 100 праць: статей, науково- 
методичних і нормативних розробок тощо, опублікованих, 
зокрема, на сторінках «Архівів України», «Студій з архівної справи 
та документознавства» та інших профільних періодичних і 
продовжуваних видань. Вона є відповідальним виконавцем 
стандарту Держкомархіву України «Галузева система науково- 
технічної інформації з архівної справи та документознавства. 
Структура та основні напрями функціонування» (СОУ 92.5
22892594-001-2004), затвердженого в 2004 р. Брала участь у 
підготовці «Основних положень організації науково-дослідної та 
методичної роботи в державних архівних установах України» 
(2001), була співупорядником низки методичних рекомендацій, 
довідково-бібліографічних видань, зокрема двотомного галузевого 
довідника «Архівні установи України», біобібліографічного 
довідника «Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.)», «Української 
архівної енциклопедії» тощо. Під керівництвом Л. П. Одинокої 
підготовлено 4 кандидатські дисертації, а її учні займають 
відповідальні посади у ВНЗ, бібліотечних, архівних, наукових 
установах. Вона щедро ділиться своїми знаннями, фаховим і 
життєвим досвідом із молодшими колегами, які твердо знають, що 
завжди можуть розраховувати на її допомогу й підтримку. Слід 
зазначити, що Лініна Павлівна майстерно володіє педагогічними та 
комунікативними навичками, вміє швидко й ефективно 
залагоджувати людські та виробничі конфлікти й суперечки, 
дипломатично вирішувати складні питання міжвідомчої взаємодії 
установ. Її висловлювання часто мають афористичний підтекст й 
охоче цитуються колегами.

Свідченням фахового авторитету Л. П. Одинокої є те, що 
впродовж багатьох років вона була членом спеціалізованої Вченої 
ради із захисту кандидатських дисертацій в УНДІАСД, де брала 
діяльну участь в атестації фахівців вищої кваліфікації, входила до 
складу Вченої ради інституту, його методичної комісії, 
редакційних колегій таких авторитетних видань, як «Студії з 
архівної справи та документознавства», «Українська архівна 
енциклопедія» тощо.
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Наукова, методична та організаторська діяльність 
Л. П. Одинокої є вагомим внеском у дослідження актуальних 
проблем архівної й бібліотечної справ, підготовки спеціалістів для 
роботи в установах культури та архівах. Невипадково плідна 
робота Лініни Павлівни знайшла гідне визнання. Вона удостоєна 
медалей «Ветеран праці», «За працю і звитягу», відзнаки 
«Відмінник освіти України», подяки Прем’єр-міністра України, 
нагороджувалася почесними грамотами та відзнаками Державного 
комітету архівів України, Міністерства культури і мистецтв 
України, Київського міського голови та ін.

Лише зовсім недавно Лініна Павлівна пішла на заслужений 
відпочинок, однак, крім сімейних справ, виховання онуків, вона й 
надалі цікавиться проблемами архівної сфери, повсякденним 
життям УНДТАСД

Колектив Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства щиро вітає Лініну Павлівну 
Одиноку з ювілеєм і бажає їй міцного здоров’я, довголіття, творчої 
наснаги й втілення в дійсність нових задумів. Глибоко вдячні Вам 
за невтомну працю на бібліотечно-бібліографічній та архівно- 
документознавчій ниві, за виховання талановитих учнів й 
однодумців, за Ваш внесок у становлення галузевої системи НТІ в 
архівній галузі. З роси та води Вам, шановна Лініно Павлівно!

Сергій Леонідович Зворський,
кандидат історичних наук, провідний 
науковий співробітник, старший науковий 
співробітник відділу науково-інформаційної 
та редакгщно-видавничої діяльності 
Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства 
Ростислав Володимирович Романовський, 
завідувач сектору науково-технічної 
інформації Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та 
документознавства
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У кожній галузі науки та практики є особистості, які 
визначають їх розвиток. Мені пощастило спілкуватися саме з 
таким талановитим ученим, педагогом, здатним творчо 
співпрацювати, з людиною широкої ерудиції, котра вміє цінувати 
дружбу.

Наші життєві шляхи постійно переплітаються. Так, ми 
обидві закінчили бібліотечне відділення Київського технікуму 
підготовки культурно-освітніх працівників та Ленінградський 
державний бібліотечний інститут імені Н. К. Крупської. Після 
здобуття освіти вирішили займатися викладацькою діяльністю: 
читали курси спеціальних бібліотекознавчих дисциплін -  Лініна 
Павлівна в Читинській культосвітній школі, я -  у Челябінському 
культурно-освітньому училищі, а потім історії бібліотечної 
справи- у Київському й Челябінському державних інститутах 
культури.

Л. П. Одинока -  професіонал своєї справи, вона наділена 
великим творчим потенціалом, свідченням чого є її значні наукові 
досягнення.

Лініна Павлівна одна з тих, хто стояв біля витоків 
створення кафедри бібліотекознавства та бібліотечного факультету 
Київського державного інституту культури. У цьому виші вона 
викладала курс «Історія бібліотечної справи». Варто зазначити, що 
Л. П. Одинока зробила вагомий внесок у вивчення історії 
бібліотечної справи України. Визначне місце серед наукових 
досліджень, присвячених цьому питанню, займає її дисертація 
«Розвиток бібліотекознавства в Українській РСР (1917-1941 рр.)» 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, яка 
стала результатом копіткої пошукової роботи в архівах та 
наукових бібліотеках України.

Головним науковим напрямом, що розробляла Лініна 
Павлівна, є історія бібліотечної справи та бібліотекознавства. 
Основну увагу вона зосереджує на дослідженні багатої 
регіональної історії бібліотечної справи, бібліотечної теорії та

Півстоліття дружби та співпраці
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практики України, вивченні їхніх витоків і традицій, ролі та 
завдань бібліотек у суспільстві.

Визначальною рисою її як історика є прагнення збагатити 
історію бібліотечної справи та бібліотекознавства України подіями 
й фактами, раніше невідомими. Лініна Павлівна повернула до 
наукового обігу імена, теоретичний і практичний доробок 
визначних представників українського бібліотекознавства.

Після закінчення аспірантури в 1975 р. вона стала автором 
програми курсу «Історія бібліотечної справи України», який 
викладала на всіх спеціалізаціях бібліотечного факультету. 
Розроблений за цією програмою зазначений курс було внесено до 
програм усіх українських бібліотечних навчальних закладів як 
навчальну дисципліну. Л. П. Одинока вважала, що кожен 
бібліотечний фахівець повинен знати історію своєї справи загалом, 
особливо бути обізнаним із процесом її розвитку на теренах 
Вітчизни. Фактично своєю роботою вчена заклала основи 
постійного дослідження історії бібліотечної справи України.

Працюючи заступником декана бібліотечного факультету з 
наукової роботи, Лініна Павлівна завжди намагалася поділитися 
здобутими науковими результатами та гіпотезами, надавала 
необхідну допомогу під час вибору найбільш перспективних 
напрямів бібліотечної науки, викладання історії бібліотечної 
справи України.

При Раді з координації науково-дослідної роботи в галузі 
бібліотекознавства Міністерства культури України протягом 1978— 
1990 рр. діяла проблемна комісія «Загальнотеоретичні питання 
бібліотекознавства, бібліографознавства. Історія бібліотечної 
справи». У її складі створено підсекцію історії бібліотечної справи, 
членом і секретарем якої була Лініна Павлівна.

Завдяки роботі Л. П. Одинокої в цьому напрямі в Україні 
активізувалися дослідження з історії бібліотечної справи. Жоден 
учений, студент, аспірант чи молодий викладач, наукові інтереси 
яких пов’язані з інформаційно-бібліотечними та документально- 
комунікативними проблемами, не можуть пройти повз її праць.

Окремо слід відзначити такий напрям діяльності Лініни 
Павлівни, як керівництво дисертаційними дослідженнями з
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бібліотечної справи аспірантів з інших країн, серед яких наукова 
робота Андре Чеге «Единая система библиотек в Республике 
Кения: проблемы организации и управления» (1989) тощо.

Л. П. Одинока зробила вагомий внесок у розвиток 
української бібліотекознавчої думки та бібліотечної освіти. Її 
численні вихованці працюють в усіх куточках України.

Важливе місце в діяльності вченої займає робота з 
редагування, а також опонування історичних праць. Так, 
провідною організацією під час захисту моєї дисертації з історії 
бібліотечної справи Уралу була кафедра бібліотекознавства 
Київського державного інституту культури, а Лініна Павлівна 
давала відгук на мою роботу. Варто зазначити, що кафедра 
бібліотекознавства бібліотечного факультету Челябінського 
державного інституту культури постійно співпрацювала з 
кафедрою бібліотекознавства бібліотечного факультету Київського 
державного інституту культури.

Після мого повернення в Київ з 1994 до 1996 рр. ми 
працювали з Лініною Павлівною разом на кафедрі 
бібліотекознавства бібліотечного факультету.

Продовженням нашої співпраці стала робота в науково- 
інформаційному відділі Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства, де Л. П. Одинока 
перебувала на посаді старшого наукового співробітника та 
завідувача сектору. На прикладі діяльності Лініни Павлівни можна 
стверджувати, що архівна та бібліотечна справа тісно пов’язані. На 
взаємодії цих галузей неодноразово наголошувала сама 
дослідниця, яка активно впроваджувала практичні питання 
бібліографознавства й каталогізації в архівознавство та 
документознавство.

Бажаючи ввести в науковий обіг архівні документи 
державних, відомчих і місцевих архівів, Лініна Павлівна 
досліджувала, що саме пов’язує бібліотечну та архівну справи, 
вивчала архівну спадщину вітчизняних бібліотекознавців і 
бібліографознавців, приділяючи особливу увагу її збереженню й 
використанню.
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Про широту наукових інтересів, пошук і новизну вирішення 
досліджуваних проблем, намагання визначати не тільки 
найближчу мету, а й передбачати майбутнє зближення 
бібліотечних та архівних процесів свідчить тематика публікацій 
Л. П. Одинокої, зокрема й написаних у співавторстві зі 
співробітниками відділу. Серед них: «Україна в міжнародно- 
правовій охороні культурних цінностей та проблеми спільної 
архівної спадщини»; видання державних архівних установ України 
в серії «Архівні та бібліографічні джерела української історичної 
думки»; порівняльний аналіз національних стандартів з архівної та 
бібліотечної справи як основи уніфікації технологічних процесів у 
діяльності науково-довідкових бібліотек архівних установ; 
матеріали до бібліографії для бюлетенів ГЦНТІ, «Україна у Другій 
світовій війні 1939-1945 рр.», тематико-хронологічний 
бібліографічний покажчик «Нормативно-методичні розробки 
державних архівних установ України за 2007-2009 рр.», «Микола 
Данилович Руденко (1920-2004): до 90-річчя від дня народження»; 
міжгалузевий збірник і покажчик змісту з теми «Архівознавство, 
археографія, джерелознавство (1999-2009 рр.)»); аналіз діяльності 
служб науково-технічної інформації архівних установ; 
«Українська архівна енциклопедія».

Варто зазначити, що Лініна Павлівна брала активну участь 
у редагуванні видань, серед яких, наприклад, біобібліографічний 
покажчик «Віталій Ковалинський» (Київ, 2011), «Українська 
архівна енциклопедія» (Київ, 2008) тощо. Вона є відповідальним 
виконавцем стандарту Держкомархіву України «Галузева система 
науково-технічної інформації з архівної справи та 
документознавства. Структура та основні напрями 
функціонування» (СОУ 92.5-22892594-001-2004), затвердженого 
в 2004 р. Також займалася рецензуванням окремих матеріалів. 
Зокрема, нею підготовлено рецензію на ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання». Багато уваги дослідниця приділяла 
розробленню методичних рекомендацій, серед яких «Застосування 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний
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опис. Загальні вимоги та правила складання” в роботі науково- 
довідкових бібліотек архівних установ» (Київ, 2008); «Служби 
науково-технічної інформації державних архівних установ 
України: інформаційна, організаційна та науково-методична 
діяльність» (Київ, 2012).

Науковий підхід до вирішення будь-яких проблем і 
професіоналізм Лініни Павлівни проявляються й під час її 
систематичних виступів із доповідями на наукових конференціях, 
надання методичної допомоги бібліотекам та архівним установам.

Безкорисливість, толерантність Л. П. Одинокої
поєднуються з вимогливістю до себе та відповідальністю за 
доручену справу. В якому колективі вона не працювала б, у ньому 
завжди панував здоровий морально-психологічний клімат.

Я знаю Лініну Павлівну не тільки як професіонала, а й як 
обізнаного театрала та книголюба, поза увагою якого й сьогодні не 
залишається майже жодна театральна прем’єра чи нова книга.

Мені пощастило зустріти вірного друга, який поруч у будь- 
яких ситуаціях. Нині, коли ми знаходимося поруч, можемо оцінити 
нашу багаторічну дружбу й співпрацю, котрій не завадила навіть 
відстань у тисячі кілометрів, що роз’єднувала нас деякий час.

Світлана Сімсонівна Артамонова,
кандидат педагогічних наук, доі(ент, 
старший науковий співробітник Українського 
науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства
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Учитель, друг, наставник

Загальновідомим фактом про людину, яка навчила іншу, 
є те, що вона належить до найголовніших її вчителів. Із 
ніжністю в серці постійно згадую свого Вчителя -  Лініну 
Павлівну Одиноку -  педагога від Бога. Ще на початку 1990-х 
мені пощастило стати однією з аспіранток Лініни Павлівни та 
працювати над темою кандидатської дисертації: «Мережа 
бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку 
(XIX -  початок XX ст.)».

Кому випало щастя ближче пізнати Лініну Павлівну, 
відчути аромат бесіди з нею, радість спілкування, глибину 
інтелекту вченого, пізнати плин її думок, а також усвідомити 
велич душі видатного українського науковця в галузі 
бібліотекознавства, той ніколи не забуде цих зустрічей і пронесе 
пам’ять про наставника крізь критерії самооцінки власної праці, 
прагнень і суджень про особистий внесок кожного в українську 
бібліотечну справу.

Інтелігентна людина, яка з надзвичайною турботою 
ставиться до кожного свого учня, сумлінно й принципово 
підходить до виконання дорученої роботи. Лініна Павлівна має 
феноменальну пам’ять, делікатна, доброзичлива. їй однаково 
близькі історія бібліотечної справи, бібліотекознавство, 
бібліографознавство, архівознавство, вони є головною 
професійною пристрастю її життя.

Лініна Павлівна вміє прищепити любов до своєї справи. 
Саме моєму Вчителю завдячую вибором свого життєвого 
шляху -  викладача Миколаївської філії Київського 
національного університету культури і мистецтв.

Завжди вражає вміння Лініни Павлівни старанно 
опрацьовувати джерела з усіма тонкощами не лише бібліотечно- 
бібліографічної обробки, а й філологічними, історичними, з 
повним обґрунтуванням усіх висновків. У робочому кабінеті 
науковця можна проводити заняття з історії бібліотечної справи, 
бібліотекознавства. Дуже зручно -  всі матеріали під рукою, 
ретельно систематизовані.
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Мене Лініна Павлівна вчила на цікавому, вчила на 
такому, де багато було невідомого. Вчила вірити в свої сили. 
І сьогодні відчуваю постійну підтримку мого наставника.

Цей покажчик є чудовою нагодою висловити глибоку 
вдячність Лініні Павлівні за її безкорисну працю, наукову 
допомогу, людяність і побажати здійснення заповітних мрій, 
подальших успіхів та творчих здобутків, міцного здоров’я, 
нових, цікавих сторінок у книзі життя.

Галина Григорівна Бородіна,
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри документознавства та 
інформаційних систем Відокремленого 
підрозділу «Миколаївська філія Київського 
національного університету культури і 
мистегітв»
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Основні дати життя й діяльності Л. П. Одинокої

1937

1954

1954
1956

1956
1958

1958
1962

1962
1965

1965
1966

1965
1966

1966
1968

1968
1971

-народилася 9 серпня в с. Теплівка Гребінківського 
(нині -  Пирятинського) району Полтавської області

-  закінчила середню школу № 58 м. Києва

-  працювала в аптечних закладах м. Києва

-  студентка Київського технікуму підготовки 
культурно-освітніх працівників (нині -  Коледж 
культури і мистецтв)

-  студентка Ленінградського державного бібліотечного 
інституту імені Н. К. Крупської (нині -  Санкт- 
Петербурзький державний університет культури і 
мистецтв) за спеціальністю «Бібліотекознавство і 
бібліографія наукових і масових бібліотек»

-  викладач бібліотечних дисциплін, зав. учбовою 
частиною заочного відділення Читинської обласної 
культосвітньої школи

-  старший бібліотекар науково-методичного відділу 
Державної республіканської науково-технічної 
бібліотеки УРСР

-  навчання в Київському народному університеті 
технічного прогресу; отримала диплом з патентознавсгва

-  старший викладач кафедри бібліотекознавства 
Київської філії Харківського державного інституту 
культури (з 1968 р. реорганізовано в Київський 
державний інститут культури)

-  старший викладач кафедри бібліотекознавства 
Київського державного інституту культури імені
О. Є. Корнійчука
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1971- -  навчання в аспірантурі Київського державного
1974 інституту культури імені О. Є. Корнійчука

1974- -  старший викладач кафедри бібліотекознавства
1986 Київського державного інституту культури імені

О. Є. Корнійчука

1978- -  член проблемної комісії «Загальнотеоретичні
1992 проблеми бібліотекознавства та бібліографо-знавства. 

Історія бібліотечної справи» Ради по координації 
науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства і 
бібліографії при Міністерстві культури Української РСР

1982 -  нагороджена ювілейною медаллю «В память
1500-летия Києва»

1983 -  нагороджена Почесною грамотою Міністерства
культури УРСР та Республіканського комітету 
профспілок республіки

1984 -  за результатами захисту кандидатської дисертації
«Розвиток бібліотекознавства в Українській РСР 
(1917-1941 рр.)» присуджено ступінь кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю «Бібліографія і 
бібліотекознавство»

1985 -  нагороджена Почесним знаком Міністерства культури
СРСР «За отличную работу»

1986- -  доцент кафедри бібліотекознавства Київського
1993 державного інституту культури імені О. Є. Корнійчука

1986- -заступник декана з наукової роботи бібліотечного 
1996 факультету Київського державного інституту 

культури імені О. Є. Корнійчука

1987 -  нагороджена медаллю «Ветеран праці»

1988 -  отримала наукове звання доцента кафедри
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бібліотекознавства

1993- -  професор кафедри бібліотекознавства Київського 
1996 державного інституту культури імені О. Є. Корнійчука

1997- -завідувач відділу науково-довідкового апарату та 
2012 обліку документів, завідувач сектору, старший 

науковий співробітник сектору науково-технічної 
інформації науково-інформаційного відділу 
Українського науково-дослідного інституту архівної 
справи та документознавства

2001 -  -  член спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій 
2006 на здобуття наукового ступеня кандидата наук в 

Українському науково-дослідному інституті архівної 
справи та документознавства

2003 -  відзначена подякою від Всеукраїнської спілки
краєзнавців

2004 -  нагороджена Почесною грамотою Державного
комітету архівів України

-  нагороджена Почесною грамотою Міністерства 
культури і мистецтв України, ЦК профспілок 
працівників культури України за сумлінну працю та 
високий професіоналізм

2006 -  відзначена подякою Київського міського голови

2007 -  відзначена подякою Прем’єр-міністра України

2008 -  нагороджена медаллю «За працю і звитягу» Указом
Президента України «Про нагородження працівників 
архівної справи»

-  удостоєна відзнаки Міністерства освіти і науки 
України «Відмінник освіти України»
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РОЗДІЛ І

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ 
Л. И. ОДИНОКОЇ

1959

1. Наше детище : [об орг. новой район, массовой б-ки 
Дзержинского р-на г. Ленинграда] // За кадры совет, 
культуры. -  Л., 1959. -  4 аир. (№ 13). -  С. 1 : фот.

1964

2. Упоряд.: В мире прекрасного : новые книги по 
искусству : библиогр. обзор / Читин. обл. б-ка. -  Чита : 
[б. и.], 1964. -  11 с.

3. Упоряд.: К 400-летню русского книгопечатания : метод, 
и библиогр. материалы /Читин. обл. б-ка; сост.: 
Л. П. Одинокая, Л. Г. Пак. -  Чита : [б. и.], 1964. -  62 с.

4. Упоряд.: Новые книги читателю : цикл библиогр. 
обзоров / Читин. обл. б-ка. -  Чита : [б. и.], 1964. -  51 с.

1965

5. Ближе к людям, к производству : (о работе б-ки 
с. Козлова Калганского р-на [Читинской обл.]) 
//Библиотека и жизнь / Упр. культуры Читин. обл. исполн. 
ком., Обл. б-ка им. А. С. Пушкина. -  Иркутск : Восточно
сибирское изд-во, 1965. -  С. 44-52.

6. *Упоряд.: Технические библиотеки УССР навстречу 
XXIII съезду КПСС : метод, и библиогр. материалы / Укр. 
НИИ науч.-техн. информ. ; сост.: Л. П. Одинокая,
О. М. Серегина. -  Киев : [б. и.], 1965. -  24 с.

1966

7. Упоряд.: Технические библиотеки Украины в помощь 
промышленности по выполнению заданий новой 
пятилетки: (инструктив.-метод. материалы) /Гос.
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плановый ком. Совета Министров УССР, Гос. респ. науч,- 
техн. б-ка; [сост.: МалковаТ. М., Одинокая Л. П., 
Старожицкая 3. И.]. -  Киев : УкрНИИНТИ, 1966. -  69, [1] с.

1968

8. Упоряд.: Технические библиотеки УССР : справочник 
/Гос. плановый ком. Совета Министров УССР, Укр. науч,- 
исслед. ин-т науч.-техн. информации и техн.-экон. 
исследований, Гос. респ. науч.-техн. б-ка; [сост.: 
А. А. Глузман, И. А. Кильчевский, Л. П. Одинокая и др.] ; 
под ред. О. М. Серегиной. -  Киев : [б. и.], 1968. -  246, [2] с.

1975

9. Матеріали до історії бібліотечної справи в Українській 
РСР. Вип. 1. Радянський період / Київ. держ. ін-т культури 
ім. О. Є. Корнійчука, Каф. бібліотекознавства. -  Київ, 
1975. -  155 с. -  Машинопис.
Із змісту: Розвиток бібліотекознавства в Українській РСР 
(1917-1925). -  С. 1 -30; Досвід організації вивчення 
радянського читача у 20-30-ті рр. -  С. 31-46; Читачі 
масових бібліотек Української РСР. -  С. 47-60 ; До 
питання про класифікацію бібліотек на Україні в 20-30-ті 
роки. -  С. 60-73.

10. Использование материалов исследований о развитии 
теории библиотековедения на Украине в 20-30 годы в 
курсе «История библиотечного дела в СССР»
// Республиканская научно-практическая конференция 
«Совершенствование подготовки культурно
просветительных кадров в Украинской ССР» : (сб. 
материалов), [3-5 апр. 1975 г.] /М -во культуры УССР, 
Харьк. гос. ин-т культуры. -  Харьков, 1975. -  С. 65-66.

11. Опыт изучения читателей массовых библиотек в 1920
1930-х гг. и в настоящее время (на материалах 
Украинской ССР) //Проблемы идеологической работы 
культурно-просветительных учреждений : тезисы конф.
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аспирантов ин-тов культуры / Ленингр. гос. ин-т культуры 
им. Н. К. Крупской. -  Л., 1975. -  С. 126-128.

12. Рец.: Сотниченко, П. А. Історія бібліотеки Києво- 
Могилянської академії та її міжнаціональні і міжнародні 
культурні зв’язки / П. А. Сотниченко; [рецензенти: 
Коломієць П. В., Руда 3 .1., Одинока Л. П.]. -  Київ, [1975]. -  
220 арк. -  Рукопис. -  Особистий архів Одинокої Л. П.

1976

13. Опыт организации изучения советского читателя в 20
30-е годы (по материалам Украинского научно
исследовательского института книговедения)
// Проблемы библиографии, библиотековедения и детского 
чтения : сб. аспирантских работ / Ленингр. гос. ин-т 
культуры им. Н. К. Крупской. -  Л., 1976. -  Вып. 8. -  
С .159-170.

1977

14. Виховання радянського патріотизму та пролетарського 
інтернаціоналізму в студентів у процесі викладання 
спецкурсу «Історія бібліотечної справи в Українській 
РСР» // Радянський спосіб життя і завдання підготовки та 
виховання кадрів для установ культури та мистецтва : тези 
доп. респ. наук.-теорет. конф. викладачів вузів культури і 
мистецтва / М-во культури УРСР, Київ. держ. ін-т культури 
ім. О. Є. Корнійчука, Ровен, культ.-освіт. ф-т. -  Ровно, 
1977. -  С. 80-81.

15. Про класифікацію бібліотек на Україні в 20-30-ті роки
// Бібліотекознавство і бібліографія : респ. міжвідом. темат. 
наук.-метод. зб. / М-во культури УРСР, Харків, держ. ін-т 
культури. -  Харків, 1977. -  Вип. 17. -  С. 81-87. -  Бібліогр.: 
19 назв.

1978

16. Упоряд.: Історія бібліотечної справи в СРСР та за 
рубежем : метод, розробка для студентів-заочників з
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бібліотекознавства. Вип. 6 / Київ. держ. ін-т культури 
ім. О. Є. Корнійчука ; [уклад.: Л. П. Одинока,
А. Г. Кондрашова ; відп. за вип. В. М. Пілецький]. -  Київ : 
[б. в.], 1978.- 3 0  с.

1979

17. Деякі проблеми організації науково-методичної 
бібліотекознавчої роботи в УРСР (1917-1925 рр.)
// Бібліотекознавство і бібліографія : респ. міжвідом. наук,- 
метод. зб. / М-во культури УРСР, Харків, держ. ін-т 
культури,- Харків, 1979 ,- Вип. 19. -  С. 101—110. — 
Бібліогр.: 17 назв.

18. Основні напрямки розвитку радянського 
бібліотекознавства в Українській РСР //Розвиток 
бібліотечної справи в Українській РСР за роки Радянської 
влади : (наук, зб.) / Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. -  
Київ, 1979. - С .  30-42.

19. Рец.: История Центральной научной библиотеки 
Академии наук Украинской ССР / АН УССР, Центр, 
науч. б-ка ; [рецензенты: В. М. Пилецкий, 3. И. Руда, 
Л. П. Одинокая]. -  Київ : Наук, думка, 1979. -  224, [2] с., 
[24] л. ил. -  Рецензентів не зазначено.

20. Упоряд.: История библиотечного дела в Украинской
ССР : программа спецкурса / Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука, Каф. библиотековедения. -  Киев : 
[б. и.], 1979. -  12 с.

1980

21. Упоряд.: Історія бібліотечної справи в СРСР та за 
рубежем : метод, розробка з курсу «Бібліотекознавство» : 
(для самост. робота студентів). Вип. 6 / Київ. держ. ін-т 
культури ім. О. Є. Корнійчука ; [склали: Л. П. Одинока, 
А. Г. Кондрашова ; відп. за вип. В. М. Пілецький]. -  Київ : 
[б. в.], 1980 .-41  с.
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1981

22. Научная работа в области библиотековедения как 
необходимое условие совершенствования библиотечного 
обслуживания населения в УССР //Республиканская 
научно-теоретическая конференция «Актуальные вопросы 
деятельности учреждений культуры и искусства в 
современных условиях» : тезисы докл. /М -во культуры 
УССР. -  Киев, 1981. -  С. 250-253.

23. Рец.: Страницы истории крупнейшей библиотеки 
Украины / А. Г. Кондрашова, Л. П. Одинокая // Совет, 
библиотековедение. -  1981. -  № 2. -  С. 104-106. -  Рец. на 
кн.: История Центральной научной библиотеки Академии 
наук Украинской ССР / АН УССР, Центр, науч. б-ка. -  
Киев : Наук, думка, 1979. -  224, [2] с., [24] л. ил.

24. Упоряд.: История библиотечного дела в Украинской
С С Р : программа спецкурса / Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука, Каф. библиотековедения; [сост.: 
Т. И. Кившарь, Л. П. Одинокая]. -  Киев : [б. и.], 1981. -  13 с.

25. Упоряд.: Основные направления развития 
библиотечного дела в социалистических и 
развивающихся странах : программа спецкурса / Киев, 
гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука, Каф. 
библиотековедения ; [сост.: Т. И. Кившарь, 
Л. П. Одинокая]. -  Киев : [б. и.], 1981. -  17 с.

26. Упоряд.: Состояние библиотечного дела в странах 
социалистического содружества : программа спецкурса 
/Киев. гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука, Каф. 
библиотековедения ; [сост.: Т. И. Кившарь, 
Л. П. Одинокая]. -  Киев : [б. и.], 1981. -  10 с.

1982

27. Упоряд.: Положение о системе внутривузовского 
контроля : метод, указания по орг. комплекс, системы упр. 
качеством подгот. специалистов /М -во культуры УССР,
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Киев. гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука, Метод, 
совет ; [сост.: О. А. Парасунько, Л. П. Одинокая]. -  Киев : 
[б. и.], 1982 .-35  с.

1983

28. Рец.: Помічник і порадник. Журналу «Библиотекарь» -
60 / Л. Одинока, Т. Ківшар // Соціаліст, культура. -  1983. -  
№ 12. -  С. 34 : рис.

1984

29. Развитие библиотековедения в Украинской ССР (1917— 
1941 гг.) : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Ленингр. гос. 
ин-т культуры им. Н. К. Крупской; науч. рук. проф. 
А. Н. Ванеев. -  Л., 1984. -  202 л. : ил.

30. Развитие библиотековедения в Украинской ССР (1917— 
1941 гг.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 05.25.03 
«Библиография и библиотековедение» / Ленингр. гос. ин-т 
культуры им. Н. К. Крупской ; [Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука ; науч. рук. Ванеев А. Н.]. -  Л .: 
[б. и.], 1984. -  17 с. -Библиогр.: с. 16-17 (10 назв.).

31. *Обсуждение сборника «Советское библиотековедение» 
за 1983 год на кафедре библиотековедения Киевского 
государственного института культуры 
им. А. Е. Корнейчука / Т. И. Кившарь, Л. П. Одинокая ; 
Киев. гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука. -  Киев : 
[б. и.], 1984. -  8 с.

32. Рец.: Бібліотекар. Яким йому бути? // Друг читача. -
1984. -  20 верес. (№ 38). -  С. 4. -  Рец. на кн.: Чачко А. С. 
Библиотечный специалист: особенности труда и 
профессионализации : [монография] / А. С. Чачко ; АН 
УССР, Центр, науч. б-ка. -  Киев : Наук, думка, 1984. -  
190, [2] с.

33. Відп. за вип.: Методические указания для студентов 
III курса стационара и IV курса заочного отделения по 
курсу «Теория и методика обслуживания читателей»
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/М -во культуры УССР, Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука, Каф. библиотековедения; [сост.: 
ПилецкийВ. М., Семендяева Г. Н.]. -  Киев : [б. и.], 1984. -
41 с.

1985

34. Некоторые проблемы разработки исторических 
исследований в области библиотечного дела
// Актуальные проблемы культурного строительства: 
[тезисы докл. респ. науч.-теорет. конф. профес,- 
преподават. состава и аспирантов вузов культуры и 
искусства] / Киев. гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука 
[и др.] -  Николаев, 1985 ,- Вып. 4, секция 4 : 
Библиотековедение и библиография. -  С. 358-359.

35. Рец.: План исследования по теме «История 
Харьковской государственной научной библиотеки 
им. В. Г. Короленко» / [сост. С. Б. Шоломова]. -  Харьков,
1985. -  14 л. -  Рукопис. -  Особистий архів Одинокої Л. П.

36. Рец.: У  світ звабливий / Т. Ківшар, Л. Одинока 
// Соціаліст, культура. -  1985. -  № 8. -  С. 12. -  Рец. на кн.: 
Бабич В. С. Бібліотека і читач /В . С. Бабич. -  Київ: 
Мистецтво, 1983. -  126, [3] с. -  (Бібліотечка культурно- 
освітнього працівника).

37. Упоряд.: Основные направления развития 
библиотечного дела в социалистических и 
развивающихся странах : программа спецкурса / Киев, 
гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука, Каф. 
библиотековедения ; [сост.: Т. И. Кившарь, 
Л. П. Одинокая]. -  Киев : [б. и.], 1985. -  17 с.

1986

38. Упоряд.: История библиотечного дела в СССР и за 
рубежом : метод, рекомендации в помощь организации 
самостоят. работы и контроля за текущей успеваемостью 
студентов / Киев. гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука,
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Каф. библиотековедения; [сост.: Т. И. Кившарь, 
Л. П. Одинокая]. -  Киев : [б. и.], 1986. -  12 с.

39. Упоряд.: История библиотечного дела в Украинской
ССР : программа спецкурса / Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука, Каф. библиотековедения; [сост.: 
Кившарь Т. И , Одинокая Л. П.]. -  Киев : [б. и.], 1986. -
17 с.

40. Упоряд.: Современные проблемы зарубежного 
библиотековедения : программа спецкурса / Киев. гос. ин-т 
культуры им. А. Е. Корнейчука, Каф. библиотековедения ; 
[сост.: Одинокая Л. П., Кившарь Т. И.]. -  Киев : [б. и.], 1986. -  
9 с.

41. Рец.: Дригайло, В. Г. Основы управления библиотекой 
вуза /В . Г. Дригайло. -  Киев, 1986. -  289 л. -  Рукопис. -  
Особистий архів Одинокої Л. П.

1987

42. Вопросы теории и истории библиотечного дела на 
страницах сборника «Бібліотекознавство і 
бібліографія» / Кившарь Т. И , Одинокая Л. П. // Науч. и 
техн. б-ки СССР. -  1987. -  № 4. -  С. 25-29.

43. Разработка общетеоретических и методологических 
проблем библиотековедения в Украинской ССР в 70
80 годы // Актуальные вопросы развития культуры и 
искусства : тезисы докл. респ. науч.-теорет. конф. профес.- 
преподават. состава и аспирантов вузов культуры и 
искусства, 24-26 марта : [в 2 ч.] /М -во культуры УССР, 
Одес. гос. консерватория им. А. В. Неждановой. -  Одесса, 
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довідник / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, 
справи та документознавства; [упоряд.: І. Б. Матяш 
(керівник), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін .; бібліогр. 
редагування: Л. П. Одинока, Р. В. Романовський]. -  Київ : 
[б. в.], 2007. -  748 с.

2008

160. Бібліотека // Українська архівна енциклопедія / Держ. ком. 
архівів України, Укр. НДІ архів. справи та 
документознавства. -  Київ, 2008. -  С. 179-180.

161. Бібліотекознавчі погляди Івана Франка / Таїсія Ківшар, 
Лініна Одинока // Наук, праці Нац. б-ки України 
ім. В. І. Вернадського /Н А Н  України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. -  Київ, 2008. -  
Вип. 22. -С .  357-362.

162. Галузева система науково-технічної інформації з 
архівної справи та документознавства //Українська 
архівна енциклопедія / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ 
архів, справи та документознавства. -  Київ, 2008. -  С. 224.

163. Галузевий центр науково-технічної інформації з архівної 
справи та документознавства //Українська архівна
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енциклопедія / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, 
справи та документознавства. -  Київ, 2008. -  С. 230.

164. Інститут стародавніх рукописів «Матенадаран» 
ім. Месропа Маштоца / Лініна Одинока, Світлана Сохань 
//Українська архівна енциклопедія /Держ. ком. архівів 
України, Укр. НДІ архів, справи та документознавства. -  
Київ, 2008. -  С. 456-457.

165. Науково-довідкова бібліотека архіву //Українська 
архівна енциклопедія / Держ. ком. архівів України, Укр. 
НДІ архів, справи та документознавства. -  Київ, 2008. -  
С. 608.

166. Рец.: Матяш І. Б. Українські народні думи: дослідження, 
видання, виконавці: історіогр. нарис: бібліогр. покажч. 
/І. Б. Матяш ; Укр. НДІ архів, справи та документознавства, 
Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. парлам. б-ка 
України; [бібліогр. редагування С. С. Артамонова; 
рецензенти: М. В.Гримич, Л. П. Одинока]. -  Київ: [б. в.],
2008. -  239 с. -  Титул, рецензент.

167. У поряд.: Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання» в роботі науково- 
довідкових бібліотек архівних установ : метод, рек. 
/ Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, справи та 
документознавства; [уклад.: Л. П. Одинока (відп. викон.), 
С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський]. -  
Київ : [б. в.], 2008. -5 1  с.

168. Ред.: Пам’ятки : археогр. щорічник / Держ. ком. архівів 
України, Укр. НДІ архів, справи та документознавства; 
[редкол.: І. Б. Матяш (голов, ред.), І. Н. Войцехівська ... 
Л. П. Одинока та ін.]. -  Київ : [б. в.], 2008.
Т. 8 .-3 3 2  с.
Т. 9 .-2 4 8 , [1] с.
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169. Ред.: Студії з архівної справи та документознавства.
Т. 16 / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, справи 
та документознавства; [редкол.: І. Б. Матяш (голов, ред.), 
Г. В. Боряк ... Л. П. Одинока та ін.]. -  Київ : [б. в.], 2008. -  
152 с.

170. Ред.: Українська архівна енциклопедія / Держ. ком. 
архівів України, Укр. НДІ архів. справи та 
документознавства; [редкол.: Матяш І. Б. (голова), 
Войцехівська І. Н. ... Одинока Л. П. та ін. ; бібліогр. ред.: 
С. С. Артамонова, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський]. -  
Київ : Горобець, 2008. -  880 с. : іл.

2009

171. Національні стандарта з архівної та бібліотечної справи 
як основа уніфікації технологічних процесів у 
діяльності науково-довідкових бібліотек архівних 
установ / Артамонова Світлана, Одинока Лініна // Студії з 
архів, справи та документознавства / Держ. ком. архівів 
України, Укр. НДІ архів, справи та документознавства. -  
Київ, 2009. -  Т. 17. -  С. 49-57 : табл. -  Матеріали 
Міжнародної наукової конференції «Архівознавство як 
наука» (14-15 травня 2009 р., м. Київ).

172. Правила оформлення посилань на архівні документи у 
списку джерел, які наводять у дисертаційних 
дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, 
пристатейних списках джерел (у монографії, 
навчальному посібнику, статті тощо) / С. С. Артамонова, 
А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський 
// Архіви України. -  2009. -  № 6. -  С. 329-345.

173. Ред.: Пам’ятки : археогр. щорічник. Т. 10 / Держ. ком. 
архівів України, Укр НДІ архів. справи та 
документознавства; [редкол.: І. Б. Матяш (голов, ред.),
І. Н. Войцехівська ... Л. П. Одинока та ін.]. -  Київ : [б. в.],
2009 .-255  с.
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174. Ред.: Студії з архівної справи та документознавства.
Т. 17 / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, справи 
та документознавства; [редкол.: І. Б. Матяш (голов, ред.), 
Г. В. Боряк ... Л. П. Одинока та ін.]. -  Київ : [б. в.], 2009. -  
179 с , -  Матеріали Міжнародної наукової конференції 
«Архівознавство як наука» (14-15 травня 2009 р., м. Київ).

2010

175. Згадуючи про вчителя і колегу : [про вітчизн. 
бібліотекознавця, педагога О. С. Сокальського] / Ж. Доля,
І. Нілова, Л. Одинока //Бібл. планета,- 2 0 1 0 ,- № 1 , -
С. 37.

176. Правила бібліографічного опису видань для списків 
літератури дисертаційних досліджень / Л. П. Одинока,
С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Р. В. Романовський 
// Архіви України. -  2010. -  № 3/4. -  С. 349-361.

177. Правила оформлення посилань на архівні документи у 
дисертаціях / [С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, 
Л. П. Одинока, Р. В. Романовський ; Укр. НДІ архів, справи 
та документознавства] //Бюл. Вищ. атестац. комісії 
України. -  2010. -  № 3. -  С. 17-20. -  Авт. не зазначено.

178. Правила оформлення посилань на архівні документи у 
прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках 
джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті 
тощо) / [С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, 
Р. В. Романовський; Укр. НДІ архів. справи та 
документознавства] //Бюл. Вищ. атестац. комісії України.-  
2010. -  № 3. -  С. 20-24. -  Авт. не зазначено.

179. Слово про ювіляра // Сергій Кулешов: учений- 
документознавець : до 60-річчя від дня народж. : 
біобібліогр. покажч. / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ 
архів. справи та документознавства; [уклад.: 
Л. В. Андрієвська, С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб,

57



Р. В. Романовський]. -  Київ, 2010. -  С. 62-64. -  (Серія: Історія 
архівної справи: спогади, дослідження, джерела ; вип. 9).

180. У поряд.: Архівні установи України [Електронний 
ресурс] : довідник. Т. 2. Наукові установи, музеї, 
бібліотеки: у 2 кн. Кн. 1. Національна академія наук 
України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, 
Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, 
Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 
Одеська області / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ 
архів, справи та документознавства; упоряд.: Світлана 
Артамонова, Анжела Майстренко, Лініна Одинока, 
Ростислав Романовський. -  Електрон, текст, дані. -  Київ, 
2010. -  XXVIII, 602 с. -  (Архівні зібрання України. 
Спеціальні довідники). -  Режим доступу: Ьіїр://ипс1іа8с1. 
агсЫуе8.§ОУ.иа/<1ос/АгкЫуш_ш1апоуу_11кгату.рс1Г. -  Назва 
з екрана. -  Дата звернення: 21.10.14.

181. Упоряд.: Вимоги до підготовки довідкових архівно- 
археографічних видань : метод. рек. / уклад.: 
Р. В. Романовський, С. Л. Зворський, Л. П. Одинока 
// Архіви України. -  2010. -  № 5. -  С. 287-312.

182. Упоряд.: Нормативно-методичні розробки державних 
архівних установ України за 2007-2009 рр. [Електронний 
ресурс] : (темат.-хронол. бібліогр. покажч.) / Держ. ком. 
архівів України, Укр. НДІ архів. справи та 
документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з 
архів, справи та документознавства ; керівник вип. та наук, 
редагування: І. М. Мага ; уклад.: А. А. Майстренко,
С. С. Артамонова, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський ; 
додатки: Ю. С. Ковтанюк. -  Електрон, текст, дані. -  Київ, 
2010,- 86 с . -  (Бюлетень Галузевого центру науково- 
технічної інформації з архівної справи та 
документознавства ; № 11, І кв. 2010 р.). -  Режим доступу: 
Ьіїр:/Лщщ¥.агсМуе8.§оу.иа/РиМісаї/Роіпїег8/08еті_11.рсІГ. -  
Назва з екрана. -  Дата звернення: 21.10.14.
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183. У поряд.: Микола Данилович Руденко (1920-2004)
[Електронний ресурс] : до 90-річчя від дня народж. / Держ. 
ком. архівів України, Укр. НДІ архів, справи та 
документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з 
архів. справи та документознавства; уклад.: 
А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, С. С. Артамонова, 
Л. П. Одинока. -  Електрон, текст, дані. -  Київ, 2010. -  
22 с. -  (Бюлетень Галузевого центру науково-технічної 
інформації з архівної справи та документознавства; № 13, 
ТТТ кв. 2010 р .) .-  Режим доступу: Ьіїр:/Лу\*г\у. 
агсІ!ІУЄ8.§ОУ.иа/РиЬ1ісаІ/Роіп1:ег8/08ОТІ ІЗ.рсІГ. -  Назва з 
екрана. -  Дата звернення: 21.10.14.

184. У поряд.: Україна у Другій світовій війні 1939-1945 рр.
[Електронний ресурс] : матеріали до бібліографії (1991— 
2010) / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, справи 
та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації 
з архів. справи та документознавства; уклад.:
С. С. Артамонова, А. А. Майстренко (відп. викон.), 
Л. П. Одинока [та ін.]. -  Електрон, текст, дані. -  Київ,
2010,- 69 с . -  (Бюлетень Галузевого центру науково- 
технічної інформації з архівної справи та 
документознавства ; № 12, II кв. 2010 р.). -  Режим доступу: 
ЬЦр:/Лщщ¥.агсЫуе8.§оу.иа/РиЫ1са1/Рот1ег8/08]ЧТ1_12.рс1Г. -  
Назва з екрана. -  Дата звернення: 21.10.14.

185. Ред.: Студії з архівної справи та документознавства.
Т. 18 / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, справи 
та документознавства; [редкол.: Кулешов С. Г. (голов, 
ред.), Волкотруб Г. К. (відп. секр.) ... Одинока Л. П. та 
ін.]. -  Київ : [б. в.], 2010. -  208 с.

2011

186. Правила оформлення посилань на архівні документи у 
дисертаціях / [С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, 
Л. П. Одинока, Р. В. Романовський ; Укр. НДІ архів, справи
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та документознавства] //Бюл. Вищ. атестац. комісії 
України. -  2011. -  № 11. -  С. 11-15. -  Авт. не зазначено.

187. Правила оформления посилань на архівні документи у 
прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках 
джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті 
тощо) / [С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, 
Л. П. Одинока, Р. В. Романовський ; Укр. НДІ архів, справи 
та документознавства] //Бюл. Вищ. атестац. комісії 
України. -  2011. -  № 11. -  С. 16-20. -  Авт. не зазначено.

188. Про бібліотечно-бібліографічну діяльність Галузевого 
центру науково-технічної інформації з архівної справи 
та документознавства Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства
/ Майстренко А. А., Одинока Л. П. // Бібліотечне 
краєзнавство у культурному просторі України : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011р., [м. Київ] 
/ ДЗ «Нац. іст. б-ка України», Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв, Нац. спілка краєзнавців України. -  Київ, 2011. -  
С. 113-115. -  І Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька.

189. Упоряд.: Джерелознавчий та історіографічний огляд 
видань, присвячених історії розвитку українського 
конституціалізму (до 15-ліття прийняття Конституції 
України) [Електронний ресурс] / Держ. архів, служба 
України, Укр. НДІ архів, справи та документознавства, Галуз. 
центр наук.-техн. інформації з архів. справи та 
документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, 
Р. В. Романовський, С. С. Артамонова, Л. П. Одинока. -  
Електрон, текст, дані,- Київ, 2011,- 6 8 с .-  (Бюлетень 
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної 
справи та документознавства; №15, І півріччя 2011 р.). — 
Режим доступу: Ьіїр:/Л¥\¥\¥.агсШуе8.§0У.иа/РиЬ1ісаї/Р0Іп1:ег8/ 
08Ы Т115,рс1Г, -  Назва з екрана. -  Дата звернення: 21.10.14.

190. Упоряд.: Джерелознавчий та історіографічний огляд 
українських та зарубіжних видань, присвячених історії
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українського державотворення, становлення та 
утвердження державних символів України [Електронний 
ресурс] / Держ. архів, служба України, Укр. НДІ архів, справи 
та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з 
архів. справи та документознавства; уклад.: 
А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, С. С. Артамонова, 
Л. П. Одинока. -  Електрон, текст, дані. -  Київ, 2011. -  30 с. -  
(Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з 
архівної справи та документознавства; №16, IIпівріччя
2011 р.). -  Режим доступу: Ьйр:/Л¥\щ¥.агсЫуе8.§ОУ.иа/РиЪНса1/ 
Ротїегз/ОЗеті Іб.рсІГ. -  Назва з екрана. -  Дата звернення:
21.10.14.

191. Ред.: Віталій Ковалинський : біобібліогр. покажч. / Держ. 
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знавство» / Заремба Олеся Сергіївна; [наук, керівник 
Дубровіна Любов Андріївна; Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв]. -  Київ : [б. в.], 2002. -  19 с , -  Бібліогр.: с. 16-17 
(10 назв).
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218. Зворський, С. Л. Видавнича та бібліотечна діяльність 
київського товариства «Просвіта» (1906-1920 рр.) : 
автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.08 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Зворський Сергій Леонідович; [наук. керівник 
Слободяник М. С. ; Нац. парлам. б-ка України]. -  Київ: 
[б. в.], 2000. -  18 с. -  Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв).

219. Каракоз, О. О. Цензура в публічних бібліотеках України: 
сутність та форми прояву (1917-1939 рр.) : автореф. дис. ... 
канд. іст. наук: [спец.] 07.00.08 «Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство» /Каракоз Олена 
Олександрівна; [наук, керівник Ківшар Таїсія Іванівна] ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. -  Київ : [б. в.], 2006. -
21 с. -  Бібліогр.: с. 17-18.

220. Ковальчук, В. М. Бібліотечна, книговидавнича та 
культурно-просвітницька діяльність М. П. Балліна (1829
1904) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.08 
«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» 
/ Ковальчук Володимир Миколайович; [наук, керівник 
Онищенко Олексій Семенович] ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. -  Київ : [б. в.], 2005. -
18 с , -  Бібліогр.: с. 16 (5 назв).

221. Ле Ван Вьет. Применение принципа централизации сети 
массовых библиотек в условиях Вьетнама : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: спец. 05.25.03 «Библиотековедение и 
библиографоведение» / Ле Ван В ьет; [науч. рук. 
А. Н. Ванеев] ; Ленингр. гос. ин-т культуры 
им. Н. К. Крупской. -  Л. : [б. и.], 1991. -  16 с. -  Библиогр.: 
с. 16 (6 назв.).

222. Мазурицкий, А. М. Библиотечное строительство в СССР в 
годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: [спец.] 05.25.03 «Библиография и 
библиотековедение» / Мазурицкий Александр Михайлович;
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[науч. рук. Абрамов К. И .]; Моск. гос. ин-т культуры. -  М. : 
[б. и.], 1982. -  16 с. -Библиогр.: с. 16 (7 назв.).

223. Медведева, Е. А. Высшее библиотечное образование в 
СССР: проблемы формирования профиля (история, 
современное состояние, перспективы) : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : [спец.] 05.25.03 «Библиотековедение и 
библиографоведение» / Медведева Евгения Андреевна; 
[науч. рук. А. Н. Веревкина] ; Моск. гос. ин-т культуры. -  
М. : [б. и.], 1986. -  16 с. -  Библиогр.: с. 15-16 (6 назв.).

224. Мозгова, В. П. Бібліотеки ліцеїв України: становлення та 
розвиток (ХІХ-ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство» / Мозгова Валентина Петрівна; 
[наук, керівник Ківшар Таїсія Іванівна] ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. -  Київ : [б. в.], 2000. -  20 с. -  
Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв).

225. *Некрасова, Н. Н. Современное состояние и перспективы 
развития системы повышения квалификации 
библиотечных работников ЦБС (на примере Ленинграда и 
Ленинградской области) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
спец. 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение» 
/ Некрасова Наталия Николаевна; Ленингр. гос. ин-т 
культуры им. Н. К. Крупской. -  Л. : [б. и.], 1990. -  17 с.

226. Сидоренко, А. І. Формування документного масиву для 
публічних бібліотек мовами національних меншин: 
етнорегіональний аспект : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
[спец.] 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство» / Сидоренко Алла Іванівна; [наук, 
керівник Нілова Ірина Дмитрівна] ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. -  Київ : [б. в.], 2002. -  20 с. -  
Бібліогр.: с. 17-18 (7 назв).

227. Солоіденко, Г. І. Розвиток бібліотечної термінології в 
Україні у другій половині XX століття : автореф. дис. ... 
канд. іст. наук: спец. 07.00.08 «Книгознавство,
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бібліотекознавство, бібліографознавство» / Солоіденко 
Галина Іванівна; [наук, керівник Онищенко Олексій 
Семенович] ; НАН України; Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського. -  Київ : [б. в.], 2006. -  20 с. -  
Бібліогр.: с. 17 (11 назв).
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РОЗДІЛ IV

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЧИТАННЯ,
НА ЯКИХ З ДОПОВІДЯМИ ВИСТУПИЛА Л. П. ОДИНОКА 

1969

228. І-ша звітно-наукова конференція по підсумках науково- 
дослідної роботи за 1968 р., Київ, 28-29 квітня 1969 р.: 
тези доп. : [програма] / Київ. держ. ін-т культури. -  Київ : 
[б. в.], 1969.- З  с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Система 
методичного керівніщтва бібліотеками в СРСР».

1970

229. Науково-теоретична конференція, присвячена 100-річчю 
з дня народження В. І. Леніна: тези доп. : [програма] 
/ Київ. держ. ін-т культури. -  Київ : [б. в.], 1970. -  3 с.
У програмі конференції -  доповідь Л. П. Одинокої «Курс 
„Історія бібліотечної справи” в професійній підготовг(і 
бібліотечного праг(івника».

1971

230. Програма науково-теоретичної конференції на тему: 
«Розвиток теорії бібліотекознавства на Україні за роки 
Радянської влади», 9 червня 1971р. /Київ. держ. ін-т 
культури. -  Київ : [б. в.], 1971. -  [3] с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Видання 
спеціальної літератури з питань теорії 
бібліотекознавства на Україні (1917-1941 рр.)». -  С. 2.

1972

231. Програма звітної наукової конференції професорсько- 
викладацького складу за 1971р. (1-2 лютого 1972 р.). 
/Київ. держ. ін-т культури. -  Київ : [б. в.], 1972. -  16 с.
У програмі конференції -  доповідь Л. П. Одинокої «З 
історії теорії бібліотечної класифікагіії в Українській РСР 
(20-30-тіроки)». -  С. 8.



232. Программа Всесоюзной научной конференции 
аспирантов вузов и научно-исследовательских учреждений 
искусства и культуры, посвященной 50-летию образования 
СССР, 31 мая -  3 июня [1972 г.] / Ленингр. гос. ин-т театра, 
музыки и кинематографии. -  Л. : [б. и.], 1972. -  16 с. 
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Развитие теории 
бнблнотековедення на Украине в 1920-30-е годы». -  С. 4.

1973

233. Програма наукової конференції професорсько- 
викладацького складу інституту, присвяченої 50-річчю 
утворення СРСР і підсумкам науково-дослідної та 
методичної роботи за 1972 рік, [25 січня 1973 р.]. -  Київ : 
[б. в.], 1973.-20 с.
У програмі наукової конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Теоретичні основи формування бібліотечної системи 
УкраїнськоїРСР в 20-30-ті роки». -  С. 11.

1974

234. Програма Республіканської наукової конференції 
професорсько-викладацького складу вузів мистецтв і 
культури Української РСР та науковців Інституту 
філософії АН України на тему: «Культура і мистецтво 
нової історичної спільності -  радянський народ», 23
25 грудня 1974 р., м. Львів /Ін-т філософії АН України, 
Львів, держ. консерваторія ім. М. В. Лисенка. -  Львів : 
[б. в.], 1974.-23 с.
У програмі наукової конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Читачі масових бібліотек Української РСР (досвід 
вивчення в 20-30-ті роки і сучасніш стан)». -  С. 21.

235. Програма IV звітної наукової конференції професорсько- 
викладацького складу та аспірантів інституту, присвяченої 
підсумкам науково-дослідної та методичної роботи за
1973 рік, [12 березня 1974 р.] /Київ. держ. ін-т культури 
ім. О. Є. Корнійчука. -  Київ : [б. в.], 1974. -2 5  с.
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Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Роль методичних 
о б ’єднань в розвитку бібліотечної справи в Українській 
РСР в 20-тіроки». -  С. 22.

1975

236. Програма V звітної наукової конференції професорсько- 
викладацького складу та аспірантів інституту, присвяченої 
підсумкам науково-дослідної та методичної роботи за
1974 рік, [19-21 травня 1975 р.] / Київ. держ. ін-т культури 
ім. О. Є. Корнійчука. -  Київ : [б. в.], 1975. -2 2  с.
У програмі наукової конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Деякі проблеми розробки типології бібліотек в 
Українській РСР».

237. Программа Республиканской научно-практической
конференции «Совершенствование подготовки культурно
просветительских кадров в Украинской ССР», [3-5 апреля
1975 г.] /Харьк. гос. ин-т культуры, -  Харьков: [б. и.], 
1975. -  13 с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Использование 
материалов исследований о развитии библиотековедения в 
20-30 годы в курсе „История библиотечного дела в 
СССР”». -  С. 8.

238. «150 років повстання декабристів» : [програма наук, сесії 
Київ. держ. ін-ту культури ім. О. Є. Корнійчука], 23 грудня
1975 р. /Київ. держ. ін-т культури ім. О. Є. Корнійчука. -  
Київ : [б. в.], 1975. -  3 с.
У програмі -  доповідь Л. П. Одинокої «Книга і бібліотека в 
житті та діяльності декабристів». -  С. 3.

1976

239. Програма VI звітної наукової конференції професорсько- 
викладацького складу та аспірантів інституту, присвяченої 
XXV з’їзду КПРС, [19-22 квітня 1976 р.] / Київ. держ. ін-т 
культури ім. О. Є. Корнійчука. -  Київ : [б. в.], 1976. -  30 с.
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У програмі наукової конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Досвід організаі(ії вивчення читачів на Україні в 20-30- 
ті роки (на прикладах Українського наукового інституту 
книгознавства)». -  С. 16.

1977

240. Програма VII звітної наукової конференції професорсько- 
викладацького складу та аспірантів інституту, присвяченої 
підсумкам науково-дослідної роботи за 1976 рік, [31 травня-  
З червня 1977 р.] /Київ. держ. ін-т культури 
ім. О. Є. Корнійчука. -  Київ : [б. в.], 1977. -  33 с.
У програмі наукової конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Бібліотечна періодика Української РСР 20-30-хроків як 
джерело внвчення історії бібліотечної справи». -С . 16.

241. Программа межкафедральной научно-методической
конференции «Проблемы совершенствования
преподавания библиотековедческих курсов», (г. Ровно, 
14 октября 1977 г.) /Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука, Харьк. гос. ин-т культуры, Каф. 
библиотековедения и орг. библ. фондов и кат. -  Ровно : 
[б. и.], 1977.- 4  с.
У програмі науково-методичної конференції -  доповідь 
Л. П. Одинокої «Отражение вопросов истории 
библиотечного дела в СССР в библиотековедческих 
курсах». -  С. 3.

242. Радянський спосіб життя і завдання підготовки та 
виховання кадрів для установ культури та мистецтва : 
програма респ. наук.-теорет. конф. викладачів вузів 
культури і мистецтва Української РСР, присвяч. 60-річчю 
Великої Жовтневої соціаліст, революції, 12-14 жовт.
1977 р. /М -во культури УРСР, Київ. держ. ін-т культури 
ім. О. Є. Корнійчука, Ровен, культ.-освіт. ф-т. -  Ровно : 
[б. в.], 1977.-  14 с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Виховання 
радянського патріотизму та пролетарського
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інтернаціоналізму в студентів у  процесі викладання 
спецкурсу „Історія бібліотечної справи в Українській 
РСР"». С. 7.

1978

243. Програма УТТТ звітної наукової конференції 
професорсько-викладацького складу та аспірантів 
інституту, присвяченої підсумкам науково-дослідної 
роботи за 1977 рік, [1 лютого 1978 р.] /Київ. держ. ін-т 
культурнім. О. Є. Корнійчука. -  Київ : [б. в.], 1978. -2 5  с.
У програмі -  доповідь Л. П. Одинокої «Основні напрямки 
науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства в 
Українській РСР на сучасному етапі». -  С. 7.

1979

244. План районной научно-практической конференции 
«325-летие воссоединения Украины с Россией и задачи 
библиотек по патриотическому и интернациональному 
воспитанию трудящихся», июнь 1979 г. /Переяслав- 
Хмельниц. центр, район, б-ка. -  Переяслав-Хмельницкий : 
[б. и.], 1979. -  [3] с.
Відомості про виступ Л. П. Одинокої «Участие Украины в 
международных библиотечных организаі(ііях». -  С. 2.

1982

245. Програма наукової конференції професорсько- 
викладацького складу та аспірантів інституту, присвяченої 
60-річчю утворення СРСР, 8 грудня 1982 р. /Київ. держ. 
ін-т культури ім. О. Є. Корнійчука. -  Київ : [б. в.], 1982. -  
7 с.
У програмі наукової конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Досягнення бібліотечного будівніщтва в УРСР як 
втілення ленінської національної політики». -  С. 6.

246. Программа научно-методической конференции
профессорско-преподавательского состава и аспирантов 
института «Пути совершенствования различных видов
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учебных занятий и научно-исследовательской работы 
студентов на библиотечном факультете», [2-3 марта 
1982 г.] / Киев. гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука. -  
Киев : [б. и.], 1982. -  7 с.
У програмі наукової конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Коллоквиум как действенное средство контроля за 
успеваемостью студентов». -  С. 4.

247. Программа XI отчетной научной конференции 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов 
института, посвященной итогам научно-исследовательской 
работы за 1981 год, [19-20 мая 1982 г.] /Киев. гос. ин-т 
культуры им. А. Е. Корнейчука. -  Киев : [б. и.], 1982. -  
29 с.
У програмі -  доповідь Т. І. Ківшар, А. Г. Кондрашової, 
Л. П. Одинокої «Из истории библиотек г. Киева (к 
1500-летию основания города)». -  С. 16.

248. Программа проведения 3-х дневного зонального 
семинара заместителей директоров по научной работе 
областных библиотек Харьковской зоны по вопросам 
организации научно-исследовательской работы, 25-28 мая
1982 г. /М -во культуры УССР, Харьк. гос. науч. б-ка 
им. В. Г. Короленко. -  Харьков : [б. и.], 1982. -  5 с.
У програмі семінару -  консультаг(ія-доповідь 
Л. П. Одинокої «Некоторые вопросы организации и 
методики исследований по истории библиотечного 
дела». -  С. 3.

1983

249. Социальная роль книги : науч. конф., [1-3 июня 1983 г.] : 
программа /Центр, науч. б-ка АН УССР, Респ. 
межведомств. комис. по проблеме «История книги» при 
М-ве культуры УССР. -  Киев : [б. и.], 1983. -  7 с.
У програмі конференції -  наукове повідомлення 
Л. П. Одинокої «Украинский читатель 20-30-х годов (по
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материалам социологических исследований УНИК)». -  
С. 6.

1985

250. Программа республиканской научно-теоретической
конференции профессорско-преподавательского состава и 
аспирантов вузов искусства и культуры «Актуальные 
проблемы культурного строительства», [16-18 апреля 
1985 г., г. Николаев] /Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука [и др.]. -  Николаев : 
Облполиграфиздат, 1985. -3 1  с.
У програмі конференції -  доповідь Л. П. Одинокої на секі(ії 
бібліотекознавства й бібліографознавства «Некоторые 
проблемы разработки исторических исследований в 
области библиотечного дела в УССР». -  С. 20.

1986

251. Программа XV отчетной научной конференции 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов 
института, посвященной итогам научно-исследовательской 
работы за 1985 год и XI пятилетку, [23-24 апреля 1986 г.], 
г. Киев /М -во культури УССР, Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука. -  Киев : [б. и.], 1986. -4 1  с.
У програмі конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Разработка обгцетеоретических и методологических 
проблем библиотековедения в УССР». -  С. 33.

1987

252. Программа межведомственной научно-практической
конференции «Интеграция библиотечной науки и 
практики -  один из ведущих факторов перестройки 
библиотечного дела в республике», 16-17 ноября 1987 г. 
/М -во культуры УССР, Совет по координации науч,- 
исслед. работы в обл. библиотековедения и 
библиографоведения, Гос. респ. б-ка УССР им. КПСС.-  
Киев : [б. и.], 1987. -  7 с.
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Відомості про участь Л. П. Одинокої у  творчій дискусії на 
тему: «Пути повышения эффективности практической 
реализации результатов библиотековедческих
исследований в библиотеках разных систем и ведомств», 
зокрема її доповідь «Расширение масштабов внедрения 
рекомендаций, представленных в диссертационных 
исследованиях». -  С. 7.

1988

253. Программа Республиканской научно-теоретической
конференции профессорско-преподавательского состава и 
аспирантов вузов искусства и культуры «Актуальные 
проблемы подготовки кадров в области искусства и 
культуры в свете перестройки высшего и среднего 
специального образования» / Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука -  Николаев : [б. и.], 1988. -  31 с. 
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої та Е. М. Жлудько 
«Идеологические аспекты преподавания дисциплин 
библиотековедческого цикла». -  С. 26.

254. Программа XVII отчетной научной конференции 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов 
института, посвященной итогам научно-исследовательской 
работы за 1987 год, [11-13 мая 1988 г.] /Киев. гос. ин-т 
культуры им. А. Е. Корнейчука. -  Киев : [б. и.], 1988. -  
43 с.
У програмі звітної конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«ГРБ УССР им. КПСС как координагцюнный центр НИР в 
области библиотековедения», виголошена на засіданні секції 
«Развитие библиотековедения и библиографоведения в 
УССР». -С . 37.

1989

255. Программа XVIII отчетной научной конференции 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов 
института по итогам научно-исследовательской работы за
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1988 год, [10-14 апреля 1989 г.] / Киев. гос. ин-т культуры 
им. А. Е. Корнейчука. -  Киев : [б. и.], 1989. -4 6  с. 
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Система изданий 
спеі(ііальной литературы по библиотечному делу в 
УССР». -  С. 35.

256. Программа заседаний международной конференции 
«Роль библиотек в развитии общества», [10-12 октября
1989 г., Киев] / Центр, науч. б-ка им. В. И. Вернадского АН 
УССР. -  Киев : [б. и.], 1989. -  7 с.
У програмі міжнародної конференції -  доповідь 
Л. П. Одинокої «Некоторые проблемы исследования 
истории библиотековедения в Украинской ССР». -  С. 4.

1990

257. Библиотечная профессия: современное состояние и 
перспективы : науч.-практ. семинар, Ленинград, 14
17 марта 1990 г. : [программа и состав участников] 
/ Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. -  Л. : 
[б. и.], 1990. -  8, [4] с.
Про участь Л. П  Одинокої в семінарі. - С .  3.

258. Програма ХТХ звітної наукової конференції 
професорсько-викладацького складу і аспірантів інституту, 
присвяченої підсумкам науково-дослідної роботи за
1989 рік, [19-22 лютого 1990 р.] / Київ. держ. ін-т культури 
ім. О. Є. Корнійчука. -  Київ : [б. в.], 1990. -  30 с.
У програмі звітної конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Внесок українських бібліотекознавців у  розвиток 
вітчизняного бібліотекознавства». -  С. 28.

259. Программа межведомственной научно-практической
конференции библиотечных работников г. Одессы на тему: 
«Библиотечная профессия: современное состояние и 
перспективы», 23-24 мая 1990 г. / Отд. культуры Одес. 
горисполкома, Гор. межведомств. библ. совет, ЦБС для 
взрослых г. Одессы. -  Одесса : [б. и.], 1990. -  3 с.
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Відомості про наукову доповідь Л. П. Одинокої «К 
разработке научного исследования по теме „Библиотечная 
профессия: современное состояние и перспективы ”». -  С. 2.

1991

260. Програма XX звітної наукової конференції професорсько- 
викладацького складу і аспірантів інституту, присвяченої 
підсумкам науково-дослідної роботи за 1990 рік, [15
17 травня 1991 р., Київ] / М-во культури УРСР, Київ. держ. 
ін-т культури. -  Київ : [б. в.], 1991. -  23, [1] с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Видатні 
українські бібліотекознаві(і» на засіданні секції «Розвиток 
бібліотекознавства в Українській РСР». -  С. 15.

261. Республиканская научная конференция «Библиотека -  
Информатизация- Наука», Киев, 8-10 октября 1991г.: 
приглас. билет и программа /Респ. Дом экон. и науч.-техн. 
пропаганды о-ва «Знание» Украины, Центр, науч. б-ка 
им. В. И. Вернадского АН УССР. -  Киев : [б. и.], 1991. -  9 с. 
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої й А. А. Радзивило 
«Роль ОУНБ вреализации историко-библиотековедческого 
направления программы „Документальная память 
Украины ”». -  С. 3.
Л. П. Одинока взяла участь у  круглому столі 
«Библиотечно-информаг{ионные ресурсы науки в новых 
социально-экономических условиях». - С .  6.

1992

262. Перший Всеукраїнський Конгрес бібліотекарів : 
програма, м. Київ, 9-12 червня 1992 р. /[М -во культури 
України, М-во освіти України, АН України та ін.]. -  Київ : 
[б. в.], 1992.-  18 с.
Л. П. Одинока (доцент кафедри бібліотекознавства КДІК) 
й В. І. Навроцька (начальник відділу бібліотек 
Міністерства культури України) -  керівники секг(ії 
«Історія розвитку бібліотечної справи в Україні», у  рамках 
якої Л. П. Одинока виступила з повідомленням «Стан та
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перспективи дослідження історії бібліотечної справи в 
Україні». -  С. 10.

263. Перші Меженківські читання, 18 червня 1992 р.: 
запрошення та програма / АН УРСР, Центр, наук, б-ка 
ім. В. І. Вернадського. -  Київ : [б. в.], 1992. -  3 с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Теоретична 
бібліотекознавча спадіцина Ю. О. Меженка». -  С. 2.

1993

264. Програма Всеукраїнської наукової конференції 
«Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації 
суспільства», 6-8 жовтня 1993 р., м. Київ : 25-річчю ін-ту 
присвячується /М -во культури України, Київ. держ. ін-т 
культури. -  Київ : [б. в.], 1993. -  21 с.
У програмі конференції- доповідь Л. П. Одинокої «Наукові 
дослідження з історії бібліотечної справи України на 
сучасному етапі», виголошена на секг(ії «Інтеграг(ія 
бібліотечної науки і практики -  шлях до вдосконалення 
національної бібліотечної системи України». -  С. 5.

265. Програма міжрегіональної науково-практичної
конференції «Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної 
справи в Україні», [24-25 березня, м. Рівне] / М-во 
культури України, Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. держ. 
ін-т культури. -  Рівне : [б. в.], 1993. - 7  с.
Л. П. Одинока та П. В. І 'олобуї/ький (ЦНБ АН України) - 
керівники сещ ії «Історія розвитку бібліотечної справи та 
бібліографії в Україні. -  С. 6.
Л. П. Одинока взяла також участь в обговорення проекту 
рекомендацій. -  С. 7.

1994

266. Дмитро Андрійович Балика, 1894-1971 : ювіл. читання, 
Київ, 9 верес. 1994 р.: запрошення та програма /НАН 
України, Центр, наук, б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т 
бібліотекознавства. -  Київ : [б. в], 1994. - 4  с.
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У програмі читань -  доповідь Л. П. Одинокої «Внесок 
Д. А. Балики в теорію та методологію 
бібліотекознавства». -  С. 3.

267. Програма XXV звітної наукової конференції 
професорсько-викладацького складу і аспірантів 
факультету бібліотечно-інформаційних систем за 1993— 
94 навч. рік, [20-21 квітня 1994 р., м. Київ] / М-во культури 
України, Київ. держ. ін-т культури, Ф-т бібл.-інформ. 
систем. -  Київ : [б. в.], 1994. -  12 с.
У програмі конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Бібліотечна діяльність П. О. Ярковського (1781— 
1845рр.)». -  С. 3.
Л. П. Одинока взяла також участь у  підведенні підсумків 
роботи конференції. -  С. 2.

268. Програма науково-практичної конференції «Бібліотеки 
в розвитку історичної науки в Україні», Київ, 2-4 жовтня 
1994р. /М -во культури України, Держ. іст. б-ка України, 
Ін-т підвищ, кваліфікації працівників культури, Ін-т укр. 
археографії НАН України. -  Київ : [б. в.], 1994. - 6  с.
У програмі науково-практичної конференції -  виступ 
Л. П. Одинокої «Діячі України епохи Просвітнгщтва та їх 
внесок у  розвиток бібліотечної справи». -С . 6.

1995

269. Бібліотека у демократичному суспільстві: програма 
Міжнар. наук, конф., 21-23 листоп. 1995 р. / Ф-т бібл.- 
інформ. систем Київ. держ. ін-ту культури, Укр. бібл. 
асоц. -  Київ : [б. в.], 1995. -  16 с.
Л. П. Одинока та Т. І. Ківшар -  наукові керівники сещ ії 5 
«Історія бібліотечної справи». -  С. 4.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Бібліотекознавча 
думка в Україні: історичні аспекти дослідження». -  С. 15.

270. Програма XXVI звітної наукової конференції 
професорсько-викладацького складу і аспірантів 
факультету бібліотечно-інформаційних систем за 1994
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1995 навч. рік, [25-26 квітня 1995 р., Київ] / М-во культури 
України, Київ. держ. ін-т культури, Ф-т бібл. інформ. 
систем. -  Київ : [б. в.], 1995. -  10, [1] с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Діячі Києво- 
Могилянської академії та їх внесок у  розвиток 
бібліотечної справи». -  С. 3.

1996

271. Програма XXVII звітної наукової конференції 
професорсько-викладацького складу і аспірантів 
факультету бібліотечно-інформаційних систем за 1995—
1996 навч. рік, [24-25 квітня 1996 р., Київ] / М-во культури 
і мистецтв України, Київ. держ. ін-т культури, Ф-т бібл.- 
інформ. систем. -  Київ : [б. в.], 1996. -  16 с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Бібліотечні 
форуми в Україні: організація, проблематика (1991
1996). -  С. 11.

272. Програма міжнародного наукового семінару «Сьогодні, 
завтра, післязавтра -  бібліотечний менеджмент в 
Німеччині, Україні, Росії та Республіці Білорусь», 17
19 квітня 1996 р., м. Київ / Нац. техн. ун-т України «Київ, 
політехн. ін-т», Наук.-техн. б-ка. -  Київ : [б. в.], 1996. - 9  с. 
Л. П. Одинока взяла участь у  семінарі.

1997

273. Науково-практична конференція «Бібліотечне 
краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу 
України» : (програма), 26-27 трав. 1997 р., м. Київ / Держ. 
іст. б-ка України, Ін-т підвищ, кваліфікації працівників 
культури М-ва культури і мистецтв України, Всеукр. 
спілка краєзнавців. -  Київ : [б. в.], 1997. -  20 с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої на пленарному 
засіданні «Історико-бібліотекознавчі дослідження в 
контексті краєзнавчої роботи бібліотек України». -  С. 4.
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274. Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек = 
РгоЫешз оГ зсіепіійс ІіЬгагу саїа1о§ие8 ітргоуетеп ї: 
[Міжнар. наук, конф.], Київ, 14-17 жовт. 1997 р. : програма 
/НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 
Асоц. бібліотек України. -  Київ : [б. в.], 1997. -  12 с.
У програмі конференції -  доповідь Л. П. Одинокої «УНІК 
та проблеми внвчення читачів в Україні» на «Книгознавчих 
читаннях: 75 років Українському науковому інституту 
книгознавства». -  С. 11.

1998

275. Програма Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Бібліотека. Інформація. Суспільство» та 
звітно-виборної конференції Української бібліотечної 
асоціації, 20-22 жовтня 1998 р. /Укр. бібл. асоц., Нац. 
парлам. б-ка України. -  Київ : [б. в.], 1998. -  20 с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Проблеми історії 
бібліотечної справи у  праі(ях Д. Балики» на сещ ії «Історія 
книжкової та бібліотечної справи». -  С. 10.

1999

276. Науково-практична конференція «Історія наукових 
бібліотек у контексті історії, культури, освіти в Україні : 
(програма), 14-15 жовт. 1999 р., м. Київ : до 60-річчя Держ. 
іст. б-ки України /М -во культури і мистецтв України, 
Держ. іст. б-ка України. -  Київ : [б. в.], 1999. -  [4] с. 
Відомості про доповідь 3 .1. Савіної та Л. П. Одинокої 
«Історнчні дослідження -  провідний напрялі діяльності 
бібліотек України». -  С. [2].

2001

277. Архіви -  складова інформаційних ресурсів суспільства : 
програма Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 жовт. 2001 р., 
Київ / Держ. ком. архівів України, Укр. держ. НДІ архів, 
справи та документознавства. -  Київ : [б. в.], 2001. -  12 с.
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У програмі конференції -  доповідь Л. П. Одинокої й
А. А. Слободніченко на пленарному засіданні «Перспективи 
діяльності галузевої служби науково-технічної 
інформації». -  С. 7.

278. Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам 
бібліотечно-інформаційного середовища: наук.-практ. та 
звіт.-вибор. конф. Укр. бібл. асоц., 22-23 берез. 2001 р. : 
програма / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України, 
Публіч. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва [та ін.]. -  Київ : 
[б. в.], 2001.-[10] с.
У програмі конференції -  доповідь Л. П. Одинокої 
«Бібліотечні діячі Півдня України, кінець XIX -  початок 
X X  ст.» на засіданні круглого столу «Історія бібліотечної 
справи в Україні». -  С. [8].

2002

279. Степан Сірополко -  визначний український вчений, 
громадський, політичний та культурно-освітній діяч, 1872—
1959 : [наук, конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. 
С. О. Сірополка, 24 верес. 2002 р., м. Київ] / Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Нац. парлам. б-ка України, Центр, 
держ. архів вищ. органів влади і упр. України [та ін.]. -  
Київ : [б. в.], 2002. -  [2] с.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої «Проблеми 
народних бібліотек в праі(ях С. Сірополка». -  С. [1].

2006

280. Програма проведення науково-практичної конференції 
«Історія розвитку науково-технічних бібліотек України»,
20 січня 2006 р., м. Київ / Держ. наук.-техн. б-ка України. -  
Київ : [б. в., 2006]. -  [1] с.
У програмі конференції -  доповідь Л. П. Одинокої «Як 
творилась історія технічних бібліотек».
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2009

281. Програма Міжнародної наукової конференції 
«Архівознавство як наука», 14-15 травня 2009 р., м. Київ 
/ Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, справи та 
документознавства. -  Київ : [б. в.], 2009. -  10 с.
У програмі конференції -  доповідь С. С. Артамонової та 
Л. П. Одинокої «Національні стандарти з архівної та 
бібліотечної справи як основа уніфікації технологічних 
прогіесів у  діяльності науково-довідкових бібліотек 
архівних установ: порівняльний аналіз». -  С. 5.

2013

282. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі 
України : програма Всеукр. наук.-практ. конф., 20 листоп.
2013 р., [м. Київ] / М-во культури України, Нац. іст. б-ка 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. спілка 
краєзнавців України,- Київ: [б. в.], 2013,- 11с — 
II Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька.
Л. П. Одинока разом із С. І. Смілянець (заступник 
директора з наукової роботи Національної історичної 
бібліотеки України) -  керівники сещ ії «Історико- 
краєзнавча діяльність бібліотек, архівів, музеїв: історія, 
сучасний стан». -  С. 5.
Відомості про доповідь Л. П. Одинокої та Г. Г. Бородіної 
«Культурно-просвітницька значимість книгозбірень в 
історико-краєзнавчому контексті Півдня України (XIX -  
початок X X  ст.) ». -  С. 5.
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РОЗДІЛ V

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ Л. П. ОДИНОКОЇ1

1959

283. Казанцева, Л. В. Библиотека-лаборатория готовится к 
открытию : [об орг. новой район, массовой б-ки 
Дзержинского р-на г. Ленинграда] / Л. В. Казанцева ; фото 
П. Еллыева // За кадры совет, культуры. -  Л., 1959. -  4 апр. 
(№ 13). -  С. 1 : фот.
Про створення бібліотеки, яка стала практичною 
лабораторією для студентів бібліотечного факультету 
Ленінградського державного бібліотечного інституту 
імені Н. К. Крупської. Бібліотека організована на 
громадських засадах, крім завідувача бібліотеки, весь 
штат працівників складався з групи студентів І  курсу, 
серед яких -  Л. П. Одинока.
На фот.: Лініна Одинока з групою студентів у  бібліотегіі- 
лабораторії.

1960

284. Пак, Л. Лина Одинокая -  Ленинский стипендиат / Л. Пак, 
3. Станиславская ; фото П. Еллыева // За кадры совет, 
культуры. -  Л., 1960. -  15 окт. (№ 17). -  С. 1 : фот.
Про студентку бібліотечного факультету 
Ленінградського державного бібліотечного інституту 
імені Н. К. Крупської Ліну Одиноку, яка удостоєна 
стипендії імені В. І. Леніна за успіхи в навчанні й активну 
участь у  громадському житті інституту. На фот.: Ліна 
Одинока.

1 У розділ увійшли відомості про документи, в яких розкривається науково- 
педагогічна діяльність Л. П. Одинокої, її внесок у розвиток бібліотечної та 
архівної справи. Публікації, що містять посилання на праці Л. П. Одинокої, 
до розділу не включено.
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1978

285. Макарова, А. Н. Конференция библиотековедов Киева : [о 
конф., состоявшейся в ноябре 1977 г. в Гос. респ. б-ке 
УССР им. КПСС] / А. Н. Макарова // Сов. 
библиотековедение. -  1978. -  № 4. -  С. 105-107.
Про виступ Л. П. Одинокої на конференції, у  якому вона 
відзначила внесок українських бібліотекознавців у  розробку 
теорії вивчення читачів, бібліотечної термінології та 
історії бібліотечної справи в Україні. -  С. 105.

1979

286. Службові матеріали по організації і координації науково- 
дослідної роботи в галузі бібліотекознавства і бібліографії 
Української РСР / М-во культури УРСР, Рада по 
координації наук.-дослід. роботи в галузі 
бібліотекознавства і бібліографії, Держ. респ. б-ка УРСР 
ім. КПРС ; [склали: Л. І. Вовченко, В. М. Сервінська]. -  
Київ : [б. в.], 1979. -  30 с.
У складі проблемної комісії «Загальнотеоретичні питання 
бібліотекознавства та бібліографознавства. Історія 
бібліотечної справи» -  старший викладач кафедри 
бібліотекознавства Київського державного інституту 
культури імені О. Є. Корнійчука Л. П. Одинока (секретар 
комісії). -  С. 10.

1987

287. В Совете по координации НИР в области 
библиотековедения и библиографоведения при 
Министерстве культуры Украинской ССР в 1986 г. : 
(информ. справка) / М-во культуры Укр. ССР, Гос. респ. б- 
ка УССР им. КПСС, Информ. центр по вопросам культуры 
и искусства; [сост. В. И. Студенкова; ред. 
Н. И. Бондарчук]. -  Киев : [б. и.], 1987. -  12 с. -  (Серия: 
Библиотековедение и библиографоведение ; вып. 5).
Про участь Л. П. Одинокої в роботі Всесоюзної науково- 
практичної конференції «Пути перестройки научно
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исследовательской работы по библиотечному делу в свете 
решений XXVI съезда КПСС», на якій обговорювалися 
питання підвищення ефективності науково-дослідної 
роботи, необхідності більш активного використання 
наукового потені(іалу вищих навчальних закладів. -  С. 9.

1989

288. В Совете по координации НИР в области 
библиотековедения и библиографоведения при 
Министерстве культуры Украинской ССР в 1989 г. : 
(информ. справка) / М-во культуры Укр. ССР, Гос. респ. б- 
ка УССР им. КПСС, Информ. центр по вопросам культуры 
и искусства; [сост. В. И. Студенкова; ред. 
С. А. Басенко]. -  Киев : [б. и.], 1989. -  9 с. -  (Серия: 
Библиотековедение и библиографоведение ; вып. 5).
Про виступ Л. П. Одинокої (Київський державний 
інститут культури ім. О. Є. Корнійчука) на засіданні Ради 
по координації НДР (29 червня 1989р.), де вона 
проінформувала присутніх про роботу щодо виконання 
дослідження «Библиотечная профессия: современное 
состояние и перспективы». -  С. 7.

289. Научно-исследовательская деятельность ГРБ УССР 
имени КПСС в 1988 году : (информ. справка по 
материалам науч.-практ. конф.) / М-во культуры Укр. ССР, 
Гос. респ. б-ка УССР им. КПСС, Информ. центр по 
вопросам культуры и искусства ; [сост. В. И. Студенкова ; 
ред. Н. Б. Гуржий]. -  Киев : [б. и.], 1989. -  15 с. -  (Серия: 
Библиотековедение и библиографоведение ; вып. 4).
Про участь Л. П. Одинокої в конференції (11 січня 1989р.), 
зокрема обговорення питань щодо виконання дослідження 
«Библиотекари как социально-профессиональная группа 
обгцества». -  С. 15.

1993

290. Александрова, Е. К. [І Всеукраинский конгресс 
библиотекарей, июнь 1992 г.] / Александрова Е. К. //Науч.
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и техн. б-ки. -  1993. -  № 2. -  С. 65-78. -  (Информационные 
сообщения).
Про участь доцента кафедри бібліотекознавства КДІК 
Л. П. Одинокої в роботі І  Всеукраїнського конгресу 
бібліотекарів. -  С. 74.

291. Довгопола, О. П. Аналіз документального масиву з теми: 
«Підготовка бібліотекарів-бібліографів в Київському 
державному інституті культури» (1968-1992 рр.) 
/ Довгопола О. П. // Бібліотека і бібліотечна професія в 
умовах інформатизації суспільства : Всеукр. наук, конф., 
22-24 верес. 1993 р., [м. Київ] : тези доп. : 25-річчю Ін-ту 
культури присвячується /М -во культури України, Київ, 
держ. ін-т культури, Ф-т бібл.-інформ. систем. -  Київ, 
1993. -С . 6-10.
Про наукові праці Л. П. Одинокої щодо позитивного 
досвіду підготовки бібліотечних спег(іалістів у  різні 
історичні періоди. -  С. 8.
Про праг(і Л. П. Одинокої, присвячені теоретичним 
проблемам бібліотекознавства, історії бібліотечної 
справи. -  С. 9.

1995

292. Бабич, В. С. Питання історії бібліотечної справи і 
бібліографії на сторінках збірника «Бібліотекознавство і 
бібліографія» : (до 30-річчя від дня заснування) 
/ В. С. Бабич, В. С. Пашкова // Історія бібліотечної справи в 
Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. -  Київ,
1995. -  Вип. 1. -  С. 78-84. -  Бібліогр.: 26 назв. 
Аналізуються статті Л. П. Одинокої, присвячені розробці 
наукових основ бібліотекознавства в УРСР й опубліковані 
на сторінках збірника «Бібліотекознавство і 
бібліографія». -  С. 79.

293. Матусевич, В. Баликівські читання : [про наук, читання, 
організ. Ін-том бібліотекознавства Центр, наук, б-ки
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ім. В. І. Вернадського, 9 верес. 1994 р.] /Вікторія 
Матусевич // Бібл. вісн. -  1995. -  № 2. -  С. 35-36.
Про виступ Л. П. Одинокої на наукових читаннях, 
присвячених 100-річчю від дня народження відомого 
українського бібліотекознавця Д. А. Балики, в якому вона 
проаналізувала внесок зазначеного дослідника в розробку 
теоретичних та методологічних проблем 
бібліотекознавства, вплив його праць на сучасний стан 
цієї галузі науки. -  С. 35.

2004

294. Матяш, І. Десятиліття діяльності УНДІАСД і розвиток 
архівної науки в Україні / Ірина Матяш // Студії з архів, 
справи та документознавства / Держ. ком. архівів України, 
Укр. НДІ архів, справи та документознавства, Європ. 
ун-т. -  Київ, 2004. -  Т. 12. -  С. 14-20.
Про діяльність сектору науково-технічної інформації 
науково-інформаі(ійного відділу УНДІАСД, який очолює 
канд. пед. наук Л. П. Одинока. -  С. 19.

295. [Нагороди] // Студії з архів, справи та документознавства 
/ Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів, справи та 
документознавства, Європ. ун-т. -  Київ, 2004. -  Т. 12. -  
С. 7-13.
Про нагородження Л. П. Одинокої, завідувача сектору 
науково-технічної інформації науково-інформаі(ійного 
відділу УНДІАСД, Почесною грамотою Міністерства 
культури і мистецтв України за сумлінну працю та 
високий професіоналізм. -  С. 13.
На фот.: Л. П. Одинока з колективом Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства, жовтень 2004р. -  2-га с. обкл.

296. Український науково-дослідний інститут архівної 
справи та документознавства: до 10-річчя заснування 
(1994-2004) : бібліогр. покажч. / [Держ. ком. архівів 
України, Укр. НДІ архів, справи та документознавства;
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упоряд.: Л. П. Одинока, Р. В. Романовський ; бібліогр. 
редагування А. А. Батрак]. -  Київ : [б. в.], 2004. -  124,
[1] с. -  (Архівні та бібліографічні джерела української 
історичної думки / редкол. серії: Н. М. Христова (голов, 
ред.), Л. П. Одинока (заст. голов, ред.), I. Н. Войцехівська 
[та ін.] ; вип. 10).
Відомості про праглі Л. П. Одинокої, опубліковані 
впродовж 1994-2004рр. див. Іменний покажчик. -  С. 122.

297. Український науково-дослідний інститут архівної 
справи та документознавства (1994-2004) : [буклет] / Держ. 
ком. архівів України. -  [Київ : б. в., 2004]. -  [16] с. : фот. 
Про діяльність сектору науково-технічної інформагіії 
науково-інформаг(ійного відділу УНДІАСД, який очолює 
канд. пед. наукЛ. П. Одинока. -  С. [3].
На фот.: Л. П. Одинока із співробітниками науково- 
інформагіійного відділу. -С . [8].

2008

298. Про нагородження працівників архівної справи : указ 
Президента України від 22 груд. 2008 р. № 1193/2008 
//Вісник Держ. комітету архівів України,- 2008,- 
Вип. 4. -С . 21-22.
Те саме // Уряд, кур’єр. -  2008. -  27 груд. (№ 245). -  С. 10. 
Про нагородження Л. П. Одинокої медаллю «За працю і 
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«Архівознавство як наука», [14-15 травня 2009 р., м. Київ] 
/ Лариса Андрієвська // Архіви України. -  2009. -  № 3/4. -  
С. 259-263 : фот.
Про виступ Л. П. Одинокої з доповіддю на засіданні секг(ії 
«Інформаційні ресурси архівознавства». -  С. 262.
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документознавства / Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ 
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301. Про нагородження працівників архівної справи : [витяг] : 
указ Президента України від 22 груд. 2008 р. № 1193/2008 
// Бібл. планета. -  2009. -  № 1. -  2-га с. обкл.
Про нагородження Л. П. Одинокої медаллю «За працю і 
звитягу».
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допом. бібліогр. покажч. /М -во культури і туризму 
України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; [уклад.: 
М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ, 
ст. М. С. Слободяник ; бібліогр. ред. В. О. Кононенко]. -  
Київ : НПБУ, 2010.- 166 с.
Відомості про опубліковані праі(і Л. П. Одинокої див. 
Іменний покажчик. -  С. 162.

2011

303. Літопис Національної парламентської бібліотеки 
України. Ч. 4. 1967-1991 рр. / [П. Гапченко, С. Зворський ; 
наук. ред. 3. Савіна] ; М-во культури України, Держ. закл. 
«Нац. парлам. б-ка України». -  Київ : НПБУ, 2011. -  135 с.,
[2] л. фот.
Про Л. П. Одиноку. -  С. 28, 113.

94



2012

304. Зворський, С. Фахівець з великої літери: з нагоди ювілею 
Лініни Павлівни Одинокої / Сергій Зворський, Ростислав 
Романовський // Студії з архів. справи та 
документознавства / Держ. архів, служба України, Укр. 
НДІ архів, справи та документознавства. -  Київ, 2012. -  
Т. 20. -  С. 326-328 : портр.

305. Щедра нива Лініни О динокої: [до 75-річчя від дня 
народж.] / колектив Укр. НДІ архів, справи та 
документознавства // Архіви України. -  2012. -  № 4. -  
С. 217-219 : фот.
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306. Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : 
ретросп. бібліогр. покажч. публікацій середини XVIII -  
початку XXI ст. : у 2 т. / Нац. парлам. б-ка України ; [авт,- 
уклад. С. Л. Зворський; у підготов, покажч. брали участь: 
Л. М. Любаренко, Г. П. Нелипа, А. А. Трокай ; наук. ред. 
Л. М. Любаренко]. -  Київ : НПБ України, 2013.
Т. 1 (1-4160). -2 5 5  с.
Т. 2 (4161-7286).-2 3 9  с.
Відомості про опубліковані праі(і Л. П. Одинокої, 
присвячені питаннялі історії бібліотечної справи в Україні, 
див. Іменний покажчик. -С . 217.

307. Кафедра книгознавства і бібліотекознавства
// Київський національний університет культури і мистецтв 
/ [редкол.: Поплавський М. М., Гурбанська А. І., 
Медведева В. М. та ін.]. -  Київ, 2013. -  С. 81-86 : фот.
Серед перших викладачів кафедри бібліотекознавства - 
Л. П. Одинока. -  С. 82.

308. Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної 
діяльності) : біобібліогр. покажч. /НАПН України, ДНПЬ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., 
Січкар А. В. ; вступ, ст. Новальська Т. В., Ляшко С. М. ;

95



наук. ред. Рогова П. І]. -  Київ: Нілан-ЛТД, 2013,- 100,
[3] с. -  (Серія «Майстри бібліотечної справи України» ; 
вип. 2).
Відомості про опубліковані праг(і Л. П. Одинокої, написані 
у  співавторстві з Т. І. Ківшар, див. Іменний покажчик. -  
С. 90.

309. Новальська, Т. Кафедра бібліотекознавства Київського 
національного університету культури і мистецтв в іменах 
(1968-2003) / Т. Новальська, І. Тимошенко //Бібл. 
планета. -  2013. -  № 2. -  С. 21-24. -  Бібліогр.: 24 назви. 
Серед перших викладачів бібліотечного факультету 
Київського державного інституту культури 
Л. П. Одинока. -  С. 22.

96



Іменний покажчик

Абрамов К. И. 211, 222 (наук, 
керівник)
Александрова Е. К. 290 
Александрова О. К. 95 (ред.) 
Андрієвська Л. В. 138,179 
(упоряд.); 191 (ред.); 299 
АндрусишинБ. I. 206 (офіц. 
опонент)
Аніанву Е. Е. 199 
Артамонова С. С. 146,155, 
167,179,180,182-184,189
191,194-196 (упоряд.); 166, 
170 (ред.); 171,172,176-178, 
186,187,193,197,211; 281 
(перс.)

Бабич В. С. 36,81,88,292;
84, 90 (ред.); 99 (уклад.) 
Балика Д. А. 266, 275, 293 
(перс.)
Баллін М. П. 220 (перс.) 
Басенко С. А. 288 (ред.) 
Батрак А. А. 122,123,132, 
133,139 (упоряд.); 126,134, 
296 (ред.)
Батюк А. А. 105 (упоряд.) 
Бездрабко В. В. 125 (ред.) 
Безхутрий Ю. М. 116 (ред.) 
Березюк Н. М. 116 (упоряд.) 
Білокінь С. I. 98 (ред.) 
Блажкевич А. Л. 203 
Бондарчук Н. И. 287 (ред.) 
Борисенко В. И. 204 (офіц. 
опонент)

Бородіна Г. Г. 103,198, 200; 
282 (перс.)

Боряк Г. В. 138,150,151,157, 
158,169,174 (ред )
Бутич М. I. 105 (упоряд.)

Вакульчук О. А. 212 
Ванеев А. Н. 29, 30, 221 
(наук, керівник)
Варава Т. В. 213 
Варга 3. I. 114 (упоряд.) 
Васько Л. М. 118 (упоряд.) 
Вергунов В. А. 114 (ред.) 
Веревкина А. Н. 223 (наук, 
керівник)
Вовченко Л. I. 286 (упоряд.) 
Войцехівська I. Н. 119,124, 
126,134,141,146,147,150, 
155,156,168,170,173, 296
(РЄД.)
Волинець А. А. 101, 201; 105 
(ред.)
Волкова С. I. 47, 54, 60 (ред.) 
ВолковинськийВ. М. 118 
(упоряд.)
Волкотруб Г. К. 148,185,192 
(ред.); 179,191 (упоряд.)

Гай-Нижник П. П. 214 
Гапченко П. Б. 98,303 
Гаранін О. Я. 191 (ред.) 
Геращенко М. В. 204 (наук, 
керівник)
Гика В. М. 109 (упоряд.)

97



Гич Г. М. 215
Глузман А. А. 8 (упоряд.) 
Голобуцький П. В. 265 (перс.) 
ГорбикВ. О. 208 (офіц. 
опонент)
Гримич М. В. 166 (рец.) 
Гулівець М. I. 124 (ред.) 
Гурбанська А. I. 307 (ред.) 
Гуржий Н. Б. 289 (ред.) 
Гуслистий К. Г. 111,152 
(перс.)
Гутовский П. П. 216

Дерлеменко Т. Ф. 114 
(упоряд.)
Дивний I. 119 (ред.)
Довгич О.Ф. 86 
Довгопола О. П. 84 (ред.); 88, 
291; 114 (перс.)
Довгополий Г. Г. 114 
(упоряд.)
Доля Ж. 175
Доунар-Запольскі М. В. 115 
(перс.)
ДригайлоВ. Г. 41 
Дроздова О. В. 204 
Дубинекий И. В. 44 
Дубровіна Л. А. 146 (ред.);
213, 217 (наук, керівник)

Еллыев П. 283, 284
(фотограф)

Жлудько Е. М. (Жлудько Э. 
М.) 49; 253 (перс.)

Загуменна В. В. 203 (наук, 
керівник)
Заремба О. С. 217 
Заремба С. 44 (рец.)
Зворський С. Л. 85,159,181 
(упоряд.); 98,110, 218, 303, 
304,306; 124 (ред.)

Іванова I. Ф. 205

Казанцева Л. В. 283 
Каліберда Л. П. 78, 99 
(упоряд.)
Каракоз О. О. 219 
Кароєва Т. Р. 206 
Катренко А. М. 105 (рец.) 
Кившарь Т. И. див. Ківшар Т. I. 
Кильчевский И. А. 8 (упоряд.) 
Кириченко Р. С. 207 
Ківшар Т. I. 24-26, 37-40, 45, 
46, 52, 58, 59, 65-67, 70, 71, 77, 
83, 89, 92-94 (упоряд ); 28, 36, 
116,211 (рец ); 31,42,55,68, 
161; 206, 219, 224(наук 
керівник); 209 (офіц. 
опонент); 247, 269, 308 (перс.) 
Кобзаренко А. С. 86 (наук, 
керівник)
Ковалинський В. В. 98 (рец.); 
191 (перс.)
Коваль О. 300 
Ковальчук В. М. 220 
Ковтанюк Ю. С. 182 (упоряд.) 
Кодак Н. Ф. 51, 57, 64 (ред.) 
Коломієць П. В. 12 (рец.) 
Комська А. 104

98



Кондрашова А. Г. 16, 21, 52,
58, 65, 67 (упоряд.); 23 (рец.);
50; 247 (перс.)
Кононенко В. О. 302 (ред.) 
Корнієнко А. П.
(Корниенко А. П.) 48, 62; 95 
(ред.)
Крейденко В. С. 216 (наук, 
керівник)
Кулешов С. Г. 139 (упоряд.);
179 (перс.); 185,192 (ред.)

Ле Ван Вьет 221
Лебедзева В. М. 115 (упоряд.) 
ЛевикінВ. 119 (упоряд.)
Лозова С. Ф. 106 (рец.); 153 
(перс.)
Лук’яненко М. А. 124 (ред.) 
Любаренко Л. М. 98; 306 
(упоряд.)
Ляшко С. М. 308

Мага I. М. 138 (упоряд.); 182 
(ред.)
Мазурицкий А. М. 222 
Майстренко А. А. 167,180, 
182-184,189,190,194-196 
(упоряд.); 172,176-178,186
188
Макарова А. Н. 285 
Малиновская Н. Л. 76 
(упоряд.)
Малкова Т. М. 7 (упоряд.) 
Мастипан О. О. 98 
МатусевичВ. 293 
Матяш I. Б. 109,118,124,159 
(упоряд.); 125,127,135,138,

99

141,142,147,148,151,156
158,168-170,173,174 (ред.); 
137,166, 294
Махнач Т. М. 115 (упоряд.) 
Медведева В. М. 86; 307 
(ред.)
Медведева Е. А. 223 
Меженко Ю. О. 263 (перс.) 
Мейжис I. А. 205, 215 (наук, 
керівник)
Михеева Г. В. 197 (ред.) 
Мірошниченко Н. Г. 90 (ред.) 
Мітюков О. 118 (перс.) 
МозговаВ. П. 224

Навроцька В. Д. 78 (відп. за 
вип.); 99 (упоряд.); 262 (перс.) 
Некрасова Н.Н. 225 
Нелипа Г. П. 306 (упоряд.) 
Нілова I. Д. 175; 226 (наук, 
керівник)
Новальська Т. В. 210 (наук, 
керівник); 308, 309 
Новікова Н. О. 92 (упоряд.)

Озарчук Л. В. 72, 79 (ред.) 
Олександрова О. К. 85 (ред.) 
Омельчук В. Ю. 207 (офіц. 
опонент); 212 (наук, керівник) 
Онищенко О. С. 220, 227 
(наук, керівник)

Пак Л. Г. 3 (упоряд.); 284 
Папакін Г. 138 (ред.) 
Парасунько О. А. 27 (упоряд.) 
Пашкова В. С. 292 
ПетриковаВ. Т. 208



ПилецкийВ. М  див. ПілецькийВ. М 
Пинда Л. А. 209 
Пілецький В. М. 16, 21 (відп. 
за вип.); 19 (рец.); 33 
(упоряд.)
Політова О. А. 302 (упоряд.) 
Поплавський М. М. 307 (ред.) 
Посохов С. М. 116 (ред.) 
Приходько Л. Ф. 140,146,159 
(упоряд.)
Прокопова В. Д. 116 (ред.)

Радзивило А. А. 69; 261 
(перс.)
Рогова П. I. 308 (ред.) 
Романовський Р. В. 108,117, 
118,122-124,132-134,139,
140,146,155,167,179-183,
189,190,194,195, 296 
(упоряд.); 120,130,172,176
178,186,187, 304; 126,129, 
159,170 (ред.)
Рубинський К. I. 116 (перс.) 
Руда 3 .1. 12,19 (рец.)
Руденко М. Д. 183 (перс.)

Савіна 3 .1. 85 (упоряд.); 276 
(перс.); 303 (ред.)
Самойлова Л. Г. 114 (упоряд.) 
Самчук Л. I. 308 (упоряд.) 
Семендяева Г. Н. 33 
(упоряд.); 216 (рец.) 
Сервінська В. М. 286 
(упоряд.)
Сергієнко Г. Я. 113,154 
(перс.)
СергійчукВ. 106

Серегина О. М. 6 (упоряд.); 8 
(ред.)
Сидоренко А. I. 226 
Симоненко I. 126 
Сірополко С. О. 279 (перс.) 
Січкар А. В. 308 (упоряд.) 
Скалабан В. У. 115 (упоряд.) 
Скибак I. М. 124 (упоряд.) 
Скоропадський П. 214 (перс.) 
Слободніченко А. А. 108,117 
(упоряд.); 112,120; 118,124, 
129 (ред.); 277 (перс.) 
Слободяник М. С. 203, 210 
(офіц. опонент); 209, 218 
(наук, керівник); 302 (упоряд.) 
Смілянець С. I. 282 (перс.) 
Сокальський О. С. 175 (перс.) 
Солдатенко I. М. 80 (ред.) 
Солоіденко Г. I. 227 
Сотниченко П. А. 12 
СоханьП. С. 214 (наук, 
керівник)
Сохань С. 164 
Станиславская 3. 284 
Старожицкая 3. И. 7 (упоряд.) 
Стеценко Л. Н. 53 (упоряд.) 
Студенкова В. И. 287-289 
(упоряд.)
Супронюк О. К. 207 (наук, 
керівник)

Тамм Є. П. 47, 54, 60 (ред.) 
Тимошенко I. В. 210, 309 
Трокай А. А. 306 (упоряд.) 
Тронько П. 188,198 (перс.) 
Турбаніст Т. М. 86

100



Удалова В. К. 72, 79 (ред.)

Федорова Л. М. 129 (упоряд.) 
Фирсов Г. Г. 197 (перс.) 
Франко I. 161 (перс.)

Христова Н. М. 119,124,126, 
127,134,135,142, 296 (ред.); 
153

Цибуляк Г. Д. 80 (ред.)

Чачко А. С. 32, 51, 63, 64; 57
(упоряд.); 205 (офіц. опонент) 
ЧегеА. 202 
Чишко В. С. 208 (наук, 
керівник)

Шалімова С. В. 78 (упоряд.) 
Шевчук Г. М. 44 
Шенфінкель В. К. 103 (перс.) 
Шоломова С. Б. 35 (упоряд.) 
Шомракова И. А. 197 (ред.) 
Шубнякова Р. П. 53 (упоряд.)

Ярковський П. О. 87, 267 
(перс.)

101



Альманах «Константи» 107 (реі(.)
«Архіви України» 105 (рец.)
Архівна спадщина вітчизняних бібліотекознавців і бібліографів:
збереження і використання 110
Архівні установи України 138,180,194 (упоряд.)

Библиографы как социально-профессиональная группа 
современного общества 57 (реі(.)
Библиотекари как социально-профессиональная группа 51 
(рец.)
Библиотековедческие исследования в Украинской ССР: история, 
современное состояние 61
Библиотечное строительство на Украине: итоги и перспективы 
55
Бібліографічна інформація 108,117,122,132 (упоряд.) 
Бібліотека 143,160
Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації 
суспільства 84 (ред.)
Бібліотекар. Яким йому бути? 32 (рец.)
Бібліотекознавство і бібліографія 47, 54, 60, 72, 79 (ред.) 
Бібліотекознавча думка в Україні: історичні аспекти 
дослідження 91
Бібліотекознавча думка України: витоки, шляхи розвитку 73
Бібліотекознавчі погляди Івана Франка 161
Бібліотечна діяльність Харківського товариства [поширення в
народі] грамотності 101
Бібліотечна діяльність П. О. Ярковського 87
Ближе к людям, к производству 5

В мире прекрасного 2 (упоряд.)
Взаимодействие крупных библиотек и КГИК 
им. А. Е. Корнейчука в реализации результатов научных 
исследований 48

Абетковий покажчик назв праць Л. П. Одинокої

102



Взаимодействие крупных библиотек и специальных кафедр 
институтов культуры как фактор оптимизации библиотечной 
работы 62
Вивчаємо нашу історію 115 (рег\.)
Вивчення історії обласної бібліотеки 85 (наук, консультант) 
Видання державних архівних установ України, 1991-2006 155 
(ред.)
Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних 
видань 181 (упоряд.)
Виховання радянського патріотизму та пролетарського 
інтернаціоналізму в студентів у процесі викладання спецкурсу 
«Історія бібліотечної справи в Українській РСР» 14 
Внесок українських бібліотекознавців у розвиток вітчизняного 
бібліотекознавства 74
Вопросы теории и истории библиотечного дела на страницах 
сборника «Бібліотекознавство і бібліографія» 42

Галузева система науково-технічної інформації 144 
Галузева система науково-технічної інформації з архівної 
справи та документознавства 162
Галузева система науково-технічної інформації з архівної 
справи та документознавства. Структура та основні напрями 
функціонування 139 (упоряд.)
Галузева служба науково-технічної інформації з архівної справи 
та документознавства: сучасний стан і перспективи розвитку 
120
Галузевий центр з архівної справи та документознавства 145 
Галузевий центр науково-технічної інформації з архівної справи 
та документознавства 163
Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 140 
(упоряд.)
Губернські вчені архівні комісії в Україні 126 (ред.)
Гуслистий Костянтин Григорович 111,152

Деякі проблеми організації науково-методичної 
бібліотекознавчої роботи в УРСР (1917-1925 рр.) 17
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Джерелознавчий та історіографічний огляд видань, присвячених 
історії розвитку українського конституціалізму 189 (упоряд.) 
Джерелознавчий та історіографічний огляд українських та 
зарубіжних видань, присвячених історії українського 
державотворення, становлення та утвердження державних 
символів України 190 (упоряд.)
До питання про класифікацію бібліотек на Україні в 20-30-ті 
роки 9
Досвід організації вивчення радянського читача у 20-3 0-ті рр. 9

Експертне заключения перевірки випускаючих кафедр 
бібліотекознавства та інформатики і бібліографознавства 
спеціальності 7.020.102 [Рівненського державного інституту 
культури] 96
Електронний документ та електронний документообіг 123 
(упоряд.)

Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» в 
роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ 167 
(упоряд.)
Згадуючи про вчителя і колегу 175

Идеологические аспекты преподавания дисциплин 
библиотековедческого цикла 49
Изучение и пути повышения информативности библиотечной 
печати 63 (рец.)
Информационные потребности и чтение библиотекарей как 
профессиональной группы 64 (рец.)
Использование материалов исследований о развитии теории 
библиотековедения на Украине в 20-30 годы в курсе «История 
библиотечного дела в СССР» 10
История библиотечного дела в г. Одессе (1800-1994 гг.) 76 
(рец.)
История библиотечного дела в СССР и за рубежом : метод, 
материалы к изучению курса для студентов библ. фак. 52, 58 
(упоряд.)
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История библиотечного дела в СССР и за рубежом : метод, 
рекомендации в помощь организации самостоят. работе и 
контроля за текущей успеваемостью студентов 38 (упоряд.) 
История библиотечного дела в Украинской ССР : программа 
спецкурса 20, 24, 39, 45 (упоряд.)
История Центральной научной библиотеки Академии наук 
Украинской ССР 19 (реі(.)

Інститут стародавніх рукописів «Матенадаран» ім. Месропа 
Маштоца 164
Інформаційно-бібліографічна діяльність УНДІАСД 130 
Історико-бібліотекознавчі дослідження в контексті краєзнавчої 
роботи бібліотек України 102
Історія бібліотеки Києво-Могилянської академії та її 
міжнаціональні і міжнародні культурні зв’язки 12 (рец.)
Історія бібліотечної справи. Ч. 1. Історія бібліотечної справи 
світу 89 (упоряд.)
Історія бібліотечної справи. Ч. 1. Історія вітчизняної 
бібліотечної справи 70 (упоряд.)
Історія бібліотечної справи в СРСР і за рубежем. Ч. 1. Історія 
бібліотечної справи в СРСР 65 (упоряд.)
Історія бібліотечної справи в СРСР та за рубежем : метод, 
розробка для студентів-заочників з бібліотекознавства 16 
(упоряд.)
Історія бібліотечної справи в СРСР та за рубежем : метод, 
розробка з курсу «Бібліотекознавство» : (для самост. роботи 
студентів) 21 (упоряд.)
Історія бібліотечної справи в Україні 95 (ред.)
Історія бібліотечної справи в Українській РСР 66 (упоряд.) 
Історія бібліотечної справи світу 92 (упоряд.)
Історія бібліотечної справи у професійній підготовці 
бібліотекарів 68
Історія бібліотечної справи України: метод, матеріали на 
допомогу самост. роботі студентів 83, 94 (упоряд.)
Історія бібліотечної справи України: (темат. план, навч. 
програма курсу та список літ.) 93 (упоряд.)
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Історія бібліотечної справи України : програма навч. курсу 77 
(упоряд.)
Історія бібліотечної справи України : програма спецкурсу 71 
(упоряд.)
Історія державних бібліотек України для дітей 86 (наук, 
консультант)

К 400-летию русского книгопечатания 3 (упоряд.)
Віталій Ковалинський 191 (ред.)
Культурно-просвітницька значимість книгозбірень в історико- 
краєзнавчому контексті Півдня України (XIX -  початок XX ст.) 
198

Літопис Національної парламентської бібліотеки України. Ч. 1. 
1866-лютий 1917 р. 98 фен.)
Лозова Софія Федорівна 153

Матеріали до історії бібліотечної справи в Українській РСР 9 
Методические указания для студентов III курса стационара и
IV курса заочного отделения по курсу «Теория и методика 
обслуживания читателей» 33 (відп. за вип.)
Методичні розробки та матеріали : про надходження до ДІФ 
ГСНТІ АСД методичних розробок державних архівних установ 
України впродовж....рр. 121,131
Мировоззренческие проблемы преподавания курса «История 
библиотечного дела в СССР и за рубежом» 50 
Олександр Мі тюков 118 (ред.)

Наукова робота факультету бібліотечно-інформаційних систем: 
здобутки, перспективи розвитку 81
Наукове видання бібліотеки Харківського державного 
університету 116 (рец.)
Наукові товариства України XIX ст. та їх вплив на розвиток 
бібліотечної справи 75 
Науково-довідкова бібліотека архіву 165 
Науково-практичний доробок В. К. Шенфінкель 103
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Научная работа в области библиотековедения как необходимое 
условие совершенствования библиотечного обслуживания 
населения в УССР 22
Національна парламентська бібліотека України у контексті 
історико-бібліотекознавчих досліджень 97 
Національні стандарти з архівної та бібліотечної справи як 
основа уніфікації технологічних процесів у діяльності науково- 
довідкових бібліотек архівних установ 171 
Наше детище 1
Некоторые проблемы исследования истории библиотековедения 
в Украинской ССР 56
Некоторые проблемы разработки исторических исследований в 
области библиотечного дела 34
Новий збірник: до питання про публікацію архівних документів
106 (рец.)
Новые книги читателю 4 (упоряд.)
Нормативно-методичні розробки державних архівних установ 
України за 2007-2009 рр. 182 (упоряд.)

Обсуждение сборника «Советское библиотековедение» за
1983 год на кафедре библиотековедения Киевского 
государственного института культуры им. А. Е. Корнейчука 31 
Опыт изучения читателей массовых библиотек в 1920-193 0-х 
годах и в настоящее время (на материалах Украинской ССР) 11 
Опыт организации изучения советского читателя в 20-3 0-е годы 
(по материалам Украинского научно-исследовательского 
института книговедения) 13
Основні напрямки розвитку радянського бібліотекознавства в 
Українській РСР 18
Основні положення організації науково-дослідної та методичної 
роботи в державних архівних установах України 109 (упоряд.) 
Основные направления развития библиотечного дела в 
социалистических и развивающихся странах 25, 37, 46
(упоряд.)
Основы управления библиотекой вуза 41 (рец.)

Пам’ятки 125,141,147,156,168,173 (ред.)
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Періодичні видання 20-30-х років як джерело вивчення історії 
бібліотечної справи в Україні 82
Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що 
видаються в Україні, та зарубіжні видання українознавчої 
тематики 133 (упоряд.)
Перспективи діяльності Галузевої служби науково-технічної 
інформації [з архівної справи та документознавства] 112 
План исследования по теме «История Харьковской 
государственной научной библотеки им. В. Г. Короленко» 35 
(рец.)
Положение о системе внутривузовского контроля 27 (упоряд.) 
Помічник і порадник. Журналу «Библиотекарь» -  60 28 (реі(.) 
Поховання німецьких військовополонених часів Другої Світової 
війни на території України 119 (ред.)
Правила бібліографічного опису видань для списків літератури 
дисертаційних досліджень 176
Правила оформлення посилань на архівні документи у 
дисертаціях 177,186
Правила оформлення посилань на архівні документи у 
прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у 
монографії, навчальному посібнику, статті тощо) 178,187 
Правила оформлення посилань на архівні документи у списку 
джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у 
прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел (у 
монографії, навчальному посібнику, статті тощо) 172 
Про бібліотечно-бібліографічну діяльність Галузевого центру 
науково-технічної інформації з архівної справи та 
документознавства Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства 188 
Про класифікацію бібліотек на Україні в 20-30-ті роки 15

Развитие библиотековедения в Украинской ССР (1917-1941 гг.) 
29, ЗО
Разработка общетеоретических и методологических проблем 
библиотековедения в Украинской ССР в 70-80 годы 43 
Розвиток бібліотекознавства в Українській РСР (1917-1925) 9
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Роль ОУНБ в реализации историко-библиотековедческого 
направления программы «Документальная память Украины» 69 
Микола Данилович Руденко (1920-2004) 183 (упоряд.)

Сергієнко Григорій Якович 113,154 
Скарбниця історичної книги 104 
Слава Червоних козаків 44 (рец.)
Слово про ювіляра 179
Служби науково-технічної інформації архівних установ: аналіз 
діяльності 193
Служби науково-технічної інформації державних архівних 
установ України: інформаційна, організаційна та науково- 
методична діяльність 195 (упоряд.)
Современные проблемы библиотечного дела за рубежом 67 
(упоряд.)
Современные проблемы зарубежного библиотековедения 40, 
59 (упоряд.)
Состояние библиотечного дела в странах социалистического 
содружества 26 (упоряд.)
Страницы истории крупнейшей библиотеки Украины 23 (рец.) 
Студії з архівної справи та документознавства 127, 135, 142, 
148,157,169,174,185,192 (ред.)

Тези XXV звітної наукової конференції професорсько- 
викладацького складу і аспірантів факультету бібліотечно- 
інформаційних систем за 1993/1994 навч. рік 90 (ред.)
Тези до XIX та XX звітних наукових конференцій 
професорсько-викладацького складу та аспірантів інституту 80 
(ред.)
Технические библиотеки УССР 8 (упоряд.)
Технические библиотеки УССР навстречу XXIII съезду КПСС 
6 (упоряд.)
Технические библиотеки Украины в помощь промышленности 
по выполнению заданий новой пятилетки 7 (упоряд.)
35 років поруч з О. П. Довгополою 114 
Трускавець 124 (упоряд.); 128 (ред.)
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У світ звабливий 36 (рец.)
Україна бібліотечна: до ІВсеукр. конгресу бібліотекарів 78 
(упоряд.)
Україна бібліотечна : до ІІВсеукр. конгресу бібліотекарів 99 
(упоряд.)
Україна в міжнародно-правовій охороні культурних цінностей та 
проблеми спільної архівної спадщини 146 (упоряд.); 149 (ред.) 
Україна у Другій світовій війні 1939-1945 рр. 184 (упоряд.) 
Українська архівна енциклопедія 170 (ред.)
Українська архівна енциклопедія. А-Г 150 (ред.)
Українська архівна енциклопедія. Д-М 151 (ред.)
Українська архівна енциклопедія. Н-Я 158 (ред.)
Українська дипломатія, 1917-1924 рр. 196 (упоряд.) 
Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства : до 10-річчя заснування (1994-2004) 134 
(упоряд.); 136 (ред.)
Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства (УНДІАСД) 137 
Українські архівісти 129 (ред.)
Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.) 159 (ред.)
Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці 
166 (рец.)
УНЖ та проблеми вивчення читачів в Україні 100 
Усиление мировоззренческой направленности преподавания 
профилирующих дисциплин 53 (упоряд.)
Учитель, воспитавший учеников 197

Факультет -  науково-дослідна лабораторія 88

Читачі масових бібліотек Української РСР 9
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Список скорочень

АН України -  Академія наук України
АН УРСР -  Академія наук Української Радянської 
Соціалістичної Республіки
АН УССР -  Академия наук Украинской Советской
Социалистической Республики
в н з  -  вищий навчальний заклад
ГРБ -  Государственная республиканская библиотека
ГСНТІ -  Галузева служба науково-технічної інформації
ГЦНТІ -  Галузевий центр науково-технічної інформації
ДЗ -  державний заклад
ДІФ -  довідково-інформаційний фонд
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського -  Державна 
науково-педагогічна бібліотека України імені
В. О. Сухомлинського
КГИК -  Киевский государственный институт культуры
КДІК -  Київський державний інститут культури
КПСС -  Коммунистическая партия Советского Союза
НАН України -  Національна академія наук України
НАПН України -  Національна академія педагогічних наук
України
НДІ -  науково-дослідний інститут
НДР -  науково-дослідна робота
НИН -  научно-исследовательский институт
НИР -  научно-исследовательская работа
НПБУ -  Національна парламентська бібліотека України
НТІ -  науково-технічна інформація
ОУНБ -  областная универсальная научная библиотека
РРФСР -  Російська Радянська Федеративна Соціалістична
Республіка
РФ -  Российская Федерация
САУ -  Спілка архівістів України
СРСР -  Союз Радянських Соціалістичних Республік
СССР -  Союз Советских Социалистических Республик
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УНДІАСД -  Український науково-дослідний інститут архівної 
справи та документознавства
УНІК -  Український науковий інститут книгознавства 
УРСР -  Українська Радянська Соціалістична Республіка 
УССР -  Украинская Советская Социалистическая Республика 
УТОПІК -  Українське товариство охорони пам’яток історії та 
культури
ЦБС -  централизованная библиотечная система 
ЦК -  Центральний комітет
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