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Дайджест складається з однієї частини,
яка вміщує анотовані статті з досвіду роботи бібліотек
м. Одеси та області у ІІ кварталі 2019 р.,
Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску.
Періодичність видання: щоквартально.
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ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ
м. Одеса

Райони області

Вечерняя Одесса
Одеські вісті
Слово
Чорноморські новини

Окнянський вісник
Південна зоря (Біляївський р-н)
Татарбунарскі вісті
Черноморский маяк
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