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Нові надходження подільських письменників у першому кварталі 2022 року
Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали Всеукраїнської
наукової історико-краєзнавчої конференції / Хмельницька міська рада,
Управління культури і туризму, ЦБС Хмельниц. міс. територ. громади, Хмельниц.
обл. краєзн. музей, Хмельниц. обл. і міс. орг. НСКУ ; редкол.: Л. В. Баженов
(голова), С. М. Єсюнін (співголова, відп. ред.) та ін. - Хмельницький : Стрихар А.
М., 2021. - 534 с. : фот.
590-річчю першої писемної згадки про місто Хмельницький.
Рубрики: Історія України -- Матеріали конференції -- Хмельницький, місто
Історія Хмельницького -- Матеріали конференції
Хмельницький, місто.
Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції "Місто
Хмельницький в контексті історії України", яка відбулась 24 вересня 2021 року та присвяченої 590-ї
річниці першої писемної згадки про місто Хмельницький.
Екземпляри: всього 5 : ЦБ (2), 08 (1), 11 (1), 12 (1)

Хмельниччина в літописі незалежної України: хроніка подій 2016-2021 рр. /
Департамент інформ. діяльності, культури, націонал. та релігій Хмельниц. обл.
держ. адміністрації, Хмельниц. ОУНБ ; відп. за вип. К. А. Чабан ; уклад. О. М.
Шеїн. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. - 92 с. - (До 30-ї річниці
незалежності України).
Рубрики: Політика -- Внутрішня державна політика -- Україна
Історія України -- Історія Хмельниччини
Краєзнавство Хмельниччини.
Довідково-інформаційне видання «Хмельниччина в літописі незалежної України: хроніка подій
2016-2021 рр.» є продовженням однойменних видань, що видавалися бібліотекою у 2001 році (19912011 рр.), у 2007 році до 70-річчя утворення області (1991-2007 рр.), у 2011 році до 20-ї річниці
незалежності України (1991-2011 рр.), у 2016 році до 25-ї річниці незалежності України (2011-2016
рр.). Укладачі ставили за мету зібрати максимум інформації про визначні події, які відбувалися в
області впродовж останніх п’яти років
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Книга Хмельниччини 2020 : анот. кат. видань (з фондів Хмельниц. обл. універс.
наук. б-ки) / Департамент інформ. діяльності, культури, націонал. та релігій
Хмельниц. обл. держ. адміністрації, Хмельниц. ОУНБ ; уклад. В. М. Борейко ;
ред. В. В. Маковська ; відп. за вип. К. А. Чабан. - Хмельницький : Стрихар А. М.,
2021. - 96 с.
Рубрики: Хмельниччина літературна
Каталог видань з фондів Хмельницької ОУНБ.
Триває обласне дослідження «Краща книга Хмельниччини - 2020». Дослідження проводиться з
метою виявлення попиту та читацьких уподобань на книги місцевих авторів та видавців
Хмельницької області.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Постаті бібліотечної плеяди. Директори бібліотек Хмельницької області :
довідник / Департамент інформ. діяльності, культури, націонал. та релігій
Хмельниц. обл. держ. адміністрації, Хмельниц. ОУНБ, Хмельниц. обл. орг.
НСКУ. - Хмельницький : Заколодний М. І., 2021. - 196 с.
До 120-річчя з часу заснування Хмельницької ОУНБ.
Рубрики: Бібліотечна справа -- Універсальні бібліотеки
Хмельниччина.
Видання містить інформацію про директорів обласних, централізованих бібліотечних систем,
центральних міських/районних бібліотек та провідних бібліотек закладів вищої освіти
Хмельниччини.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини : збірник наукових праць.
Вип. 22, 2021 / [відп. ред. Г. А. Єдинак та ін.]. - Кам'янець-Подільський :
Панькова А. С., 2021. - 82 с. - Текст укр., англ.
Рубрики: Спорт -- Фізичне виховання
Медицина -- Гігієна.
У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з
педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії,
підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі. Матеріали друкуються в авторській
редакції. Рекомендовано науковим, науково-педагогічним працівникам, вчителям фізичної культури,
основ здоров’я, тренерам з видів спорту, фахівцям з фізичної терапії, докторантам та аспірантам.
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
Храпак, П. Д. Михайло Оскарович Патон: державник, господар, меценат :
[монографія] / П. Д. Храпак. - Хмельницький : Мельник А. А., 2021. - 212 с. : іл.,
фот.
Сторінки життя в селі Хребтієві на Поділлі.
Рубрики: Історія -- Поділля. Біографії
Дане дослідження тим цікавіше та цінніше, що ґрунтується на широкій джерельній базі, а перекази
жителів Хребтієва та навколишніх сіл колишнього Ушицького повіту підтверджуються все новими
архівними документами.
Екземпляри: всього 3 : ЦБ (1), 08 (1), 12 (1)

Комарницька, Г. П. IQ душі : поезія і проза / Г. П. Комарницька. - Кам'янецьПодільський : Панькова А. С., 2021. - 72 с.

Рубрики: Хмельниччина літературна
Екземпляри: всього 1 : ЦБ (1)
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Кулеша, Л. Зимова казка : вірші для дітей / Л. Кулеша. - Хмельницький : [б. в.],
2022. - 20 с.

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Вірші для дітей
Твори для дітей та юнацтва
Екземпляри: всього 3 : 10 (1), 12 (1), 15 (1)
*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи

