БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси : дайджест / Одес. обл. універс. наук.
б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з
громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір., худож. оформ.
О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. –
Вип. 2(62). – 2018. – 7 с. – (На допомогу бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим. :
б. ц.

Дайджест складається з однієї частини, яка
вміщує анотовані статті з досвіду роботи бібліотек
м. Одеси та області у ІІ кварталі 2018 р.
Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску.
Періодичність видання: щоквартально.
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На пенсии
Одесские известия
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Фаворит удачи
Чорноморський маяк
Чорноморські новини

Райони області
Вісті Ананьївщини
Вперед (Роздільнянський р-н)
Наше время (Кілійський р-н)
Новини Фрунзівщини (Фрунзівський р-н)
Південна зоря (Біляївський р-н)
Татарбунарский вестник
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