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І н ф о р м а ц і й н и й  
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Управління  культури і мистецтв  
Вінницької обласної державної адміністрації 

Вінницька обласна наукова медична бібліотека 
Відділ науково-медичної інформації  

Автореферати дисертацій,   
що надійшли у фонд бібліотеки    

у ІІ кварталі 2020 року. 



 

 
Інформація 

 
 
 

Послуги відділу  
наукової медичної інформації: 

 
 Пошук по електронному каталогу бібліотеки; 

 Безкоштовний пошук медичної інформації в   мережі  Інтернет; 

 Надання індивідуальної інформації за окремими  темами; 

 Електронна доставка документів; 

 Постійно діюча виставка нової медичної  літератури. 

 

 
 

Видання бібліотеки  
за 2 квартали 2020 року: 

 
 

 Інформаційні списки нових публікацій для організаторів охорони 

здоров'я (11 випусків ). 

 

 Інформаційні списки вузьким спеціалістам   (55 випусків). 

 

 Краєзнавчі покажчики: “Організація охорони здоров’я на Вінниччи-

ні” 2018 рік “,  “Наукові  публікації лікарів  Вінниччини в  періодич-

них  виданнях за  2017 рік”. 
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