ОБМІННИЙ ФОНД
бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ
2017
Анатолій Свідзинський: біобібліогр. довід./ Волин. нац.
ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі
Українки, 2004.- 152 с.
У книзі вміщено біографічний нарис, окремі художні
твори та бібліографію багатогранної творчості А. В.
Свідзинського

Бондаренко Геннадій Васильович: сторінки життя і
діяльності: бібліогр. покажч./ Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки [та ін.] ; [упоряд. А. М. Силюк, С. В. Яценко ; за
ред. Л. П. Бондар ; відп. за вип. В. С. Собчук]. - Луцьк:
ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 152 с.: ілюстр.- Алфавіт.
покажч. праць. - Покажч. Імен.
У книзі вміщено перелік праць та сторінки життя і
творчості відомого історика, краєзнавця і педагога
Генадія Васильовича Бондаренко. Подано список
монографій, посібників, статей, представлено роботу з
рецензування, редагування та підготовки історикокраєзнавчої літератури і великої кількості наукових
збірників конференцій.

Євгенія Іванівна Гороть : біобібліогр. покажч. до 70річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі
Українки, Бібліотека ; [упорядкув. І. П. Сидорук]. - Луцьк :
СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 74 с., 1 арк. портр. : ілюстр.
- (Серія "Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки").
- Покажч.: алфавіт., імен. - Тит. с. укр., англ.
Біобібліографічний покажчик серії «Біобібліографія
вчених СНУ імені Лесі Українки» присвячений науковофілологічній діяльності кандидата філологічних наук,
завідувача кафедри німецької мови Східноєвропейського
національного університету імені
Лесі Українки професора Євгенії Іванівни Гороть. Уміщено бібліографію
праць науковця, що охоплюють період 1980-2013 рр., а
також основні біографічні дані та вітання колег.

Євгенія Борисівна Тихомирова : бібліогр. покажч. до 60річчя від дня народження / СНУ ім. Лесі Українки ;
[уклад. І. П. Сидорук]. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки,
2014. - 84 с. : іл. - (Серія "Бібліографія вчених СНУ ім.
Лесі Українки").
У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий і
творчий шлях українського науковця, професора, доктора
політичних наук, завідувача кафедри міжнародної
інформації
Східноєвропейського
національного
університету імені Лесі Українки – Євгенії Борисівни
Тихомирової.
Уміщено бібліографію праць науковця 1982-2013 рр., а
також біографічні дані та вітання колег.

Історія Волині ХХ - початок ХХІ ст.: краєзн. бібліогр.
покажч./ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки; уклад. Л. П.
Дейнека; упоряд. Л. А. Понєдєльник.-Луцьк: ВНУ ім. Лесі
Українки, 2011.-136с.
Книга містить бібліографічні описи матеріалів
монографій,
посібників,
краєзнавчих
конференцій,
авторефератів дисертацій, публікацій у збірниках,
журналах, газетах, які висвітлюють історію Волині в ХХ
— початку ХХІ ст. Література, вміщена у покажчику,
зберігається у фондах бібліотеки ВНУ, охоплює публікації
від 1955 р. до вересня 2010 р.

Колекція Ірини Шведе-Федоренко у фонді наукової
бібліотеки Волинського державного університету імені
Лесі Українки: Бібліогр. покажч. Т.1. / Волин. нац. ун-т
імені Лесі Українки. - Луцьк: РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі
Українки, 2006.- 202 с.
Покажчик містить бібліографічний опис понад 10 000
видань, надісланих меценаткою І. Шведе-Федоренко ВДУ
ім. Лесі Українки з різних галузей знань — українською,
польською, англійською, німецькою та іншими мовами.
Колекція зберігається у відділі рідкісних книг і рукописів
наукової бібліотеки університету

Колекція Ірини Шведе-Федоренко у фонді наукової
бібліотеки Волинського державного університету імені
Лесі Українки: Бібліогр. покажч. Т.2. / Волин. нац. ун-т
імені Лесі Українки. - Луцьк: РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі
Українки, 2006.-178 с.
Покажчик містить бібліографічний опис понад 10 000
видань, надісланих меценаткою І. Шведе-Федоренко ВДУ
ім. Лесі Українки з різних галузей знань — українською,
польською, англійською, німецькою та іншими мовами.
Колекція зберігається у відділі рідкісних книг і рукописів
наукової бібліотеки університету

Методика і методологія наукового дослідження:
бібліогр. покажч./ Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки,
Бібліотека ; [авт.-уклад. Н. М. Капітан]. - Луцьк: РВВ
"Вежа", 2006.- 34 с.
У бібліографічному покажчику вміщено монографії,
статті й інші публікації з неперіодичних, продовжуваних
та періодичних видань, наявних у фондах бібліотеки ВДУ
ім. Лесі Українки

Роман Антонович Арцишевський: бібліогр. покажч. /
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук. метод. центр свтоглядної освіти молоді ; [упоряд. і авт.
вступ. сл. І. Я. Коцана]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки,
2011.- 60 с.: ілюстр.
Висвітлено основні віхи життя і творчості, наукового
та педагогічного пошуку вченого, його літературної,
журналістської та редакторської роботи.

Смолюк Іван Олександрович: бібліогр. покажч. /
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. Л. П.
Бондар]. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2011.- 28 с.
Висвітлено основні етапи життєвого шляху, наукової та
педагогічної діяльності професора, завідувача кафедри
педагогіки дошкільної та початкової освіти ВНУ ім. Лесі
Українки Івана Олександровича Смолюка. Матеріал
біобібліографічного покажчика згруповано у три розділи.

