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ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ 

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  

У 2016–2017 РР. 

4 лютого 2016 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відбулася 

Звітна наукова конференція за 2015 рік (Секція бібліотекознавства, бібліографії та 

книгознавства). Наукові доповіді виголосили 14 співробітників книгозбірні, діапазон 

тем охоплював питання формування фондів університетської книгозбірні, особли-

востей їх зберігання та наукового дослідження, методики вилучення літератури тощо. 

Історичні теми стосувалися історії читання в Галичині, вивчення лексики академіч-

ного середовища у Львові, представлення найцікавіших рукописних та друкованих 

пам’яток бібліотеки Львівського університету. Окремим блоком прозвучали питання 

електронних ресурсів у каталогізації документів та динаміки розвитку електронних 

ресурсів у бібліотеках ВНЗ. 

5 лютого відбулася презентація видання Олександра Сагана “Єдина Помісна 

Православна Церква в Україні: суспільний запит та необхідність конституювання” 

(Київ, 2016), де проаналізовано проблемні питання конституювання єдиної Україн-

ської Помісної Православної Церкви (УППЦ) та її значення для подальшого розвитку 

країни. Участь у заході взяли: митрополит Львівський і Сокальський Димитрій 

(УПЦ КП), студенти Львівської Православної Богословської Академії, викладачі та 

студенти Львівського університету, бібліотекарі. 

15 лютого у Науковій бібліотеці представники Компанії “Thomson Reuters” та 

“Консорціуму e-VERUM” провели семінар-практикум для співробітників Універси-

тету та Бібліотеки, а також працівників бібліотек Львівського зонального методич-

ного об’єднання вищих навчальних закладів. Олег Сябренко, менеджер з розвитку 

бізнесу в Україні та Білорусі (Департамент наукових досліджень та інтелектуальної 

власності) ознайомив присутніх із особливостями роботи платформи “Web of Science”, 

проаналізував репрезентативність та перспективи української науки у світі, а також 

можливості оприсутнення та промоції українського наукового продукту. 

16–18 лютого з ініціативи Наукового товариства історичного факультету та 

Львівського медієвістичного клубу, за підтримки викладачів історичного факультету 

ЛНУ імені Івана Франка у Науковій бібліотеці започатковано щорічний студент-

ський історичний турнір ім. М. Грушевського, у якому цього року взяли участь десять 

команд: п’ять команд студентів історичного факультету Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка, чотири – істориків ЛНУ імені Івана Франка та одна 

команда учнів Львівської обласної Малої академії наук. 

25 лютого відбулася презентація каталогу “Кириличні стародруки у фондах біб-

ліотеки Отців Василіан при Свято-Онуфріївському монастирі у Львові XVI–XIX сто-

літь” (Жовква, 2015). Укладач каталогу – працівник відділу наукової реставрації 

книгозбірні Франкового університету Станіслав Волощенко. 

26 лютого відбулося сімнадцяте засідання історико-бібліографічного семінару 

Наукової бібліотеки. Доповідь “Перші руські сільські читальні в Галичині: розвиток 

ідеї, організація, діяльність (перша половина та середина 1870-х рр.)” прочитав завіду-

вач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки, к. і. н. Олександр Седляр. 
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26 лютого відбувся круглий стіл “Леся Українка: проблема інтерпретації” . 

Співорганізатори заходу – методисти Навчально-методичного центру освіти м. Львова 

Оксана Галамай та Оксана Бєлова. Модератор – вчений секретар Наукової бібліотеки 

Григорій Чопик. У рамках заходу було розгорнуто книжкову виставку, присвячену 

творчості Лесі Українки. 

29 лютого відбулася зустріч директора Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана 

Франка В. Кметя, проректора з науково-педагогічної роботи, соціальних питань і роз-

витку М. Лозинським, декана факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка 

Р. Крохмального із директором Національної бібліотеки Білорусі (Мінськ) Р. Матуль-

ським, на якій обговорили питання активізації міжінституційних відносин та нала-

годження співпраці у сфері науково-бібліографічних та книгознавчих досліджень. 

29 лютого у рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна 

інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири”, що проводить Українська 

бібліотечна асоціація, Наукову бібліотеку ЛНУ імені Івана Франка відвідали колеги-

бібліотекарі районних книгозбірень Молдови (з міст Каушани, Тараклія, Унгени, Ка-

лараш, Орхей, Ришкань, Теленешть, Белц, Кагул, Дубоссари), а також керівники 

Національної бібліотеки та Муніципальної бібліотеки (Кишинів). Іноземні гості мали 

нагоду ознайомитись із історичними віхами університетської бібліотеки, побачити 

найцінніші рукописні та стародруковані пам’ятки, оглянути історичні приміщення 

найдавнішої книгозбірні України та поділитись своїм професійним досвідом у бібліо-

течній справі. 

2 березня з нагоди 190-річчя від дня народження видатного українського філо-

софа Памфіла Юркевича (1826–1874) відбулося 48-ме засідання Міждисциплінарного 

семінару Modus Legendi. З доповіддю “Памфіл Юркевич – засновник української мо-

дерної філософії”виступив завідувач кафедри філософії та економіки Львівського на-

ціонального медичного університету ім. Данила Галицького, професор Ігор Держко. 

10 березня у Науковій бібліотеці відбулася презентація двотомного академіч-

ного, науково-інформаційного видання Р. Шмагала “Енциклопедія художнього мета-

лу” (у 2-х томах). Модератор – завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової 

бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка к. і. н. Олександр Седляр. 

10 березня з нагоди річниці від дня народження Тараса Шевченка серед бібліо-

текарів було проведено авторську гру “Літературна монополія” (організатори та мо-

дератори: завідувач сектору бібліології науково-бібліографічного відділу, к. і. н. Ігор 

Петрій, бібліотекар науково-методичного відділу, к. і. н. Леся Купин). 

18 березня за сприяння Посольства Франції в Україні та ГО “Альянс Франсез 

м. Львова” в Науковій бібліотеці відбулася зустріч із екс-міністром, віце-президентом 

Комісії закордонних справ у Сенаті Жаком Лежандром, який виступив із доповіддю 

“Дипломатія впливу і діалог культур: приклад франкофонії”. Тему франкофонії, якій 

було присвячено зустріч, ілюструвала й книжково-документальна виставка з фондів 

Наукової бібліотеки, розгорнута у головному читальному залі. 

Також під час зустрічі Ж. Лежандр вручив спеціальну нагороду верхньої палати 

парламенту Франції – Медаль Сенату – директорові університетської книгозбірні Ва-

силю Кметю за популяризацію франкофонії у сфері культури та академічному середо-

вищі, а також за участь у розвитку українсько-французьких культурних зв’язків. 

18 березня відбулося 18-те засідання історико-бібліографічного семінару Науко-

вої бібліотеки. Доповідь “Модернізація галицьких євреїв: ізоляція, асиміляція, освіта” 
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виголосила аспірантка відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Кри-

п’якевича НАН України Анна Вараниця. 

18 березня у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені 

Івана Франка відбулася презентація нового видання Наукової бібліотеки Універси-

тету в серії “Бібліографія вчених університету” – біобібліографічного покажчика 

Андрія Содомори. Укладач – науковий співробітник Львівської національної науко-

вої бібліотеки України імені Василя Стефаника к. і. н. Маргарита Кривенко, редак-

ційна колегія: директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка к. і. н. Василь 

Кметь (голова), бібліограф Наукової бібліотеки Франкового університету Людмила 

Панів та завідувач науково-бібліографічного відділу НБ ЛНУ імені Івана Франка 

к. і. н. Олександр Седляр. 

21–22 березня у стінах Наукової бібліотеки відбувся дводенний інтенсивний 

тренінг з організації розмовних клубів з англійської мови. Організатори – Центр гу-

манітарних досліджень ЛНУ імені Івана Франка спільно з Регіональним відділом з 

питань викладання англійської мови Посольства США в Україні. Участь у заняттях 

взяли студенти львівських вищих навчальних закладів, учасники соціально-навчаль-

ної ініціативи “Відкритий університет міста Лева”, та учасники проекту “Англійська 

мова в дитячих бібліотеках Львова”. Акцію організовано з нагоди Року англійської 

мови в Україні. 

31 березня у Науковій бібліотеці започатковано науковий семінар “З історії 

княжого Львова”, покликаний представити найцікавіші сторінки історії українського 

міста княжих часів. Заплановану низку зустрічей із видатними істориками та культу-

рологами у стінах університетської книгозбірні відкрито виступом директора Нау-

кової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, кандидата історичних наук Василя Кметя 

на тему “Мистецькі аспекти сакрального простору княжої церкви св. Миколая у 

Львові” . 

2 квітня з ініціативи Молодіжного об’єднання “Граніт” та за підтримки депар-

таменту гуманітарної політики Львівської міської ради відбулася щорічна симуля-

ційна гра “Нова Країна” (в рамках другого етапу проекту інноваційної освіти “Країна 

змін”). Ця освітня рольова гра надала можливість студентській молоді відчути себе в 

ролі політиків, створити свій бізнес або випробувати себе на посаді ТОП-менеджера. 

5 квітня відбулася публічна лекція художника Ігоря Лісного “Петриківка. Від 

джерел до сучасності”, у якій митець розповів про основні віхи історії розвитку пет-

риківського розпису та доробку найвідоміших майстрів, про еволюцію розпису від 

сакралізованого настінного декору в сучасне декоративне мистецтво. Після лекції 

І. Лісний окремо провів майстер-клас для бажаючих повправлятися у цьому мистецтві. 

6 квітня відбулося 49-те засідання Міждисциплінарного наукового семінару 

Modus Legendi, присвячене 270-річчю від дня народження іспанського художника 

Франсіско Хосе де Ґойї (1746–1828). Із розлогим оглядом та аналізом мистецького 

доробку світової слави митця виступила науковий співробітник Львівської націо-

нальної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького Олександра Калініченко. У рамках за-

ходу було розгорнуто книжкову виставку, присвячену життю і творчості художника. 

9 квітня у Науковій бібліотеці відбувся шаховий турнір, присвячений пам’яті 

Богдана Воробця. Учасниками турніру стали 44 поціновувачі шахів, серед яких було 

18 студентів, 5 працівників та випускники Франкового Університету. 
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13–14 квітня – з метою створення мережі центрів компетенції WEB OF SCIENCE 

в Україні – на базі Наукової бібліотеки ім. М.О. Максимовича Київського національ-

ного університету ім. Т. Шевченка відбулись сертифіковані курси з підвищення ква-

ліфікації з інформаційних ресурсів THOMSON REUTERS для наукових досліджень. 

Директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Василь Кметь увійшов до 

складу групи представників близько тридцяти ВНЗ і науково-дослідних установ 

України – учасників проекту. 

14 квітня відбулася творча зустріч із письменником, громадським діячем Воло-

димиром Шовкошитним “Чорнобиль: причини, наслідки, перспективи – 30 років після 

трагедії”, а також презентація його нової книжки “Я бачив”. Співорганізатори захо-

ду – методисти Навчально-методичного центру освіти м. Львова Оксана Галамай та 

Оксана Бєлова. 

16 квітня відбулася Міжнародна студентсько-аспірантська конференція “Істо-

рична освіта і наука в Центральній та Східній Європі: історія та сучасність”. 

Форум молодих науковців об’єднав студентів-істориків львівських вишів, а також 

колег із Варшавського університету, Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича та Запорізького національного університету. 

19 квітня відбулися секційні засідання Міжнародної науково-практичної 

конференції “Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва” 

(Львів, 18–19 квітня 2016 р.), а саме – модеровані панельні дискусії “Методологія та 

організація моніторингу транскордонного співробітництва” та “Соціокультурні проб-

леми і перспективи транскордонного співробітництва”, на яких виступали, озву-

чували та обговорювали важливі проблеми сьогодення науковці України та Польщі. 

22 квітня у Науковій бібліотеці відбулася презентація книжки українського 

історика, громадського діяча, воїна-добровольця у російсько-українській війні 2014–

2016 рр., професора М. Лазаровича “Легіон Українських січових стрільців. Форму-

вання. Ідея. Боротьба” (Тернопіль: Джура, 2016) за участю автора. 

23 квітня відбувся передвеликодній майстер-клас із писанкарства, який провела 

для студентів та випускників Франкового Університету заступник декана філоло-

гічного факультету Ірина Кметь. У рамках заняття учасники мали також нагоду озна-

йомитися з виданнями, присвяченими традиціям української писанки. Студентська 

ініціатива була частиною благодійного проекту “Розпиши писанку – подаруй свято 

дитині” для підтримки будинку-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку в 

смт Розділ. 

5 травня у головному читальному залі Наукової бібліотеки відбулося Урочисте 

відкриття ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Геотуризм: практика і 

досвід” (Львів, 5–7 травня 2016 р.). У рамках програми відбулася презентація вистав-

ки світлин польського фотографа Яцека Внука “Східні Карпати”, яка відкриває ці-

каві ракурси українського гірського простору, задокументовані фотомитцем у 1997–

2014 рр. Крім того, для учасників засідання було проведено коротку екскурсію най-

давнішою в Україні книгозбірнею. 
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12–15 травня Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка взяла активну участь 

в організації та проведенні “Дитячого форуму” у Львові: 

 12 травня – проведено церемонію посвячення в учні містичної школи “Бук-

вордс” для переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого читання “Найкращий чи-

тач України – 2016” (паралельно для вчителів та батьків приїжджих дітей було орга-

нізовано літературну вікторину, яку провів завідувач сектору бібліології науково-

бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Ігор Петрій); 

 13 травня – відбулася зустріч переможців конкурсу дитячого читання із дитя-

чим письменником Олександром Есауловим; 

 13 травня – відбувся мозковий штурм “Час читати… по-новому!” за участю 

дітей – найкращих читачів України та письменників Лесі Ворониної, Христини Лука-

щук, Оксани Думанської і Тараса Шила (модератор – співробітниця Львівської облас-

ної бібліотеки для дітей Ірина Патрон); 

 14 травня – проведено церемонію посвячення в учні містичної школи “Бук-

вордс” для учасників конкурсу дитячого читання “Найкращий читач України – 2016” – 

переможців обласного рівня; 

 14 травня – проведено урочисте відзначення переможців конкурсу “Найкра-

щий читач України – 2016” читацьким сертифікатом Наукової бібліотеки ЛНУ імені 

Івана Франка (почесну нагороду отримали понад сорок дітей); 

 12–15 травня – Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка провела квест 

“Історія створення книги” у приміщенні Львівського палацу мистецтв (на майданчику 

Суперсила “Пам’ятлива”), у якому взяли участь приблизно 2 тис. дітей та підлітків. 

19–20 травня у Науковій бібліотеці відбулася науково-практична конференція 

за міжнародною участю “Наукова бібліотека у системі інтеграційних і комуніка-

тивних процесів”. Участь в конференції (в т. ч. й заочну) взяли кілька десятків біб-

ліотекознавців і книгознавців із різних міст України (Львів, Київ, Чернівці, Рівне, 

Тернопіль, Кривий Ріг) та Польщі (Лодзь, Вроцлав). У рамках програми відбулися дві 

важливі презентації нових для українських бібліотек ресурсів: “Web of Science” в су-

часній бібліотеці: практична відповідь викликам сьогодення” та “АБІС “УФД/Бібліо-

тека”. Засоби читача для доступу до інформації”. Також відбулося засідання Львів-

ського зонального методичного об’єднання бібліотек ВНЗ України. 

21 травня в рамках Братських Студій відбулася лекція на тему української тра-

диції перекладу богословських текстів. Її прочитав директор бібліотеки, кандидат 

історичних наук Василь Кметь. Слухачі мали можливість почерпнути нові для себе 

знання, а також побачити унікальні пам’ятки української богословської писемності, 

зокрема, рукопис “Повчання” Авви Дорофея (XIV ст.); Острозьку Біблію (кінець 

XVI ст.), “Четьї мінеї” Димитрія Ростовського із бібліотеки гетьмана Івана Мазепи 

(1700 р.) та ін. 

9 червня відбулася презентація книг краєзнавця та історика, випускника Фран-

кового університету, начальника відділу культури, національностей, релігій і туризму 

Бережанської районної державної адміністрації Олександра Коковіна. Презентований 

доробок автора присвячено переважно сторінкам рідної Бережанщини. 

15 червня відбулася презентація п’ятитомного видання “Економіка Галичини 

1772–1867” (Gospodarka Galicji 1772–1867. Inwentarz materiałów historycznych z archi-

wów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy (Kraków, 2015) за участю авторів-укладачів 

Кшиштофа Слюсарека, Томаша Карґоля (Польща), а також українських колег-архі-
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вістів, співробітників Центрального державного історичного архіву України у Львові 

Володимира Доліновського, Богдани Петришак, Ростислава Мельника. 

5 липня відбулося 50-те засідання Міждисциплінарного наукового семінару 

Modus Legendi, на якому з доповіддю “Львівські роки Владислава Конопчинського 

(1880–1952)” виступив доктор габілітований, професор Яґеллонського університету в 

Кракові (Польща) Пьотр Біліньскі. 

14–18 вересня 2016 р. відбувався ХХІІІ Форум видавців у Львові, понад 50 захо-

дів якого курувала Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка – зокрема, презентації 

видань та круглі столи, присвячені історичній проблематиці (тематичний майданчик 

“Історія”): 

14 вересня: 
 відкриття та пленарне засідання VІІ Львівського бібліотечного форуму, який 

цього року проходив під мотто “Модерна бібліотека в мінливому світі”. Організа-

тори: Українська бібліотечна асоціація, ГО “Форум видавців”, Львівська обласна біб-

ліотека для дітей, Наукова бібліотека Львівського національного університету імені 

Івана Франка, за фінансової підтримки Міністерства культури України та сприяння 

Посольства США в Україні. Ключова тема пленарного засідання – “Філософія модер-

ної бібліотеки”. 

15 вересня: 

 презентація книжки Станіслава Кульчицького та Лариси Якубової “Триста ро-

ків самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини” (Київ: Кліо, 

2016). Головним спікером на презентації була співавторка праці Л. Якубова, доктор 

історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН 

України. (Захід відбувся на історичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка). 

 круглий стіл “У пошуках смислів і Батьківщини: Донбас і Крим як порубіжні 

українські регіони”. Модерував цей захід співзасновник громадської організації 

“Крим SOS” Алім Алієв. Участь в дискусії взяли: доктор історичних наук, провідний 

науковий співробітник Інституту історії України НАН України Лариса Якубова та 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України 

НАН України, доцент кафедри історії Національного університету “Києво-Могилян-

ська академія” Олег Бажан; народний депутат України, голова Меджлісу кримсько-

татарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чуба-

ров, кандидат історичних наук, журналіст, член українського ПЕН-клубу Гульнара 

Бекірова; історик, журналіст, ведучий програми “Київ – Донбас” на Громадському 

радіо Сергій Стуканов. 

 презентація книжки “Україна – повернення історії. Генеза сучасного підручни-

ка” за участю автора – відомого в Україні історика, професора, завідувача кафедри но-

вітньої історії України Запорізького національного університету Федора Турченка та 

директора видавництва “Генеза” Олексія Дибаса. (Захід відбувся у Палаці Потоцьких). 

 презентація книжки “Щоб не забули. Пам’ять про тоталітаризм в Європі”  за 

участю першого заступника Голови Українського інституту національної пам’яті 

Аліни Шпак, начальника управління наукового забезпечення політики національної 

пам’яті Ярослава Файзуліна, завідувача сектору методичної роботи Ганни Байкеніч. 

 “Декомунізація в Україні. Перші підсумки” – розмова з Аліною Шпак, першим 

заступником Голови Українського інституту національної пам’яті. Аналітичний звіт 
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про досвід декомунізації: прийняття низки законодавчих актів, відкриття доступу до 

архівних документів, визнання героями борців за самостійну Україну, боротьба із тота-

літарними маркерами пам’яті (радянські назви населених пунктів, періодичних видань; 

пам’ятники та меморіали та ін.), формування конструктивної національної пам’яті. 

 презентація книжки “Війна і міф. Невідома Друга світова” за участю трьох ав-

торів – Максима Майорова, представника Українського інституту національної пам’яті, 

Ігоря Бігуна та Олесі Ісаюк, які представляли Центр дослідження визвольного руху. 

 презентація-обговорення атласу “Україна. Хроніка історичних подій” (ДНВП 

“Картографія”, 2016) за участю упорядника видання, завідувача редакції атласів, карт 

міст та історичних атласів та карт Державного науково-виробничого підприємства 

“Картографія” Дмитра Ісаєва. (Захід відбувся у приміщенні Музею мистецтва давньої 

книги). 

 презентація нового видання серії “Українці. Історія нескорених” видавництва 

“Клуб сімейного дозвілля” – книги “Євген Коновалець” за участю автора Івана Хоми, 

кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України та етнокомунікації На-

ціонального університету “Львівська політехніка”. 

 тематичне обговорення “Україна і Перші визвольні змагання”, яке ґрунтувало-

ся на трьох видавничих новинках, присвячених темі Січового стрілецтва. Модерував 

доцент історичного факультету Львівського національного університету Олег Павли-

шин; виступили автори презентованих книжок: професор Тернопільського національ-

ного економічного університету Микола Лазарович, доцент Національного універси-

тету “Львівська політехніка” Іван Хома, співробітник Науково-дослідного інституту 

українознавства Олександр Дєдик; підсумки дискусії підбив керівник Центру україн-

ських військових традицій та патріотичного виховання Науково-дослідного інституту 

українознавства і головний редактор Львівського мілітарного альманаху “Цитаделя” 

Олег Фешовець. 

 круглий стіл “Історія релігії: тлумачення символів на межі культур і епох”, 

присвячений обговоренню книги “Мірча Еліаде. Трактат з історії релігій / 

пер. з фр. Олексія Панича. – Київ: Дух і Літера, 2016”. У дискусії взяли участь пере-

кладач видавництва “Дух і літера” Олексій Панич та науковці ЛНУ імені Івана 

Франка: кандидати філософських наук, доценти кафедри теорії та історії культури 

Ігор Колесник і Оксана Дарморіз, кандидати історичних наук директор Наукової 

бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Василь Кметь і завідувач відділу рукописних, 

стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Микола Ільків-Свидниць-

кий. (Захід відбувся в Музеї історії релігії). 

 презентація альбому фотографій та документів про історію українських греко-

католиків Галицької митрополії та Мукачівської єпархії у 1921–1991 роках “Переслі-

дувані за Правду: Українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів ХХ сто-

ліття”. Модератор – кандидат історичних наук, доцент кафедри церковної історії 

Українського католицького університету Світлана Гуркіна. 

 круглий стіл “Всепроникна античність: діалог з Сенекою” та презентація пер-

шого перекладу українською мовою філософських діалогів Сенеки: “Луцій Анней 

Сенека. Діалоги” (Львів: Апріорі, 2016) за участю перекладача Андрія Содомори. 

Модерували директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Василь Кметь і 

завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Макси-

менка Микола Ільків-Свидницький. 
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16 вересня: 
 засідання другої секції VII Львівського бібліотечного форуму під назвою: 

студія “Ефективні практики”. Модерувала засідання директор Львівської обласної 

бібліотеки для дітей, член Президії Української бібліотечної асоціації Лариса Лугова. 

У дискусії “Модерна бібліотека. Європейський досвід” взяли участь віце-директор 

Інституту книжки з питань реалізації програм Ельжбета Каліновська, Генеральний 

директор Європейської столиці культури Вроцлав 2016 Кшиштоф Май та куратор 

Європейської столиці культури Вроцлав 2016 з питань літератури і читання, коорди-

натор Світової столиці книги ЮНЕСКО Вроцлав 2016 Ірек Грін. 

 презентація українського видання монографії Зенонаса Норкуса “Непроголо-

шена імперія: Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціо-

логії імперій” (Київ: Критика, 2016) у перекладі з литовської мови Петра Білинського. 

У фокусі дискусії було обговорення проблеми імперськості Литовської держави, 

складних процесів формування трьох модерних народів у її складі, розуміння ролі 

українського компоненту. Модерував директор та відповідальний редактор видав-

ництва “Критика” Андрій Мокроусов. 

 обговорення книги Михайла Шкільника “Україна у боротьбі за державність 

в 1917–1921 рр. Спомини та роздуми” за участю упорядника та автора однієї з перед-

мов, доктора історичних наук Владислава Верстюка. (Захід відбувся в Музеї історії 

релігії). 

 презентація книжки “Зродились ми великої години…”. ОУН і УПА. Бібліотека 

“Історичної правди”, у якій упорядник – головний редактор інтернет-видання “Істо-

рична правда”, викладач Українського католицького університету – Вахтанг Кіпіані 

оприлюднив нові, раніше неопубліковані матеріали з історії ОУН-УПА. (Захід від-

бувся у Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів “Тюрма на 

Лонцького”). 

 презентація “Кордони – рубежі – межі” – обговорення книжки Ігоря Чорно-

вола “Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір” (Київ: Критика, 2016). 

Модерував історик, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи ЛНУ 

імені Івана Франка професор Леонід Зашкільняк. 

 презентація карти “Топонімія Криму” за участю ініціатора видання – відомого 

журналіста, головного редактора інтернет-видання “Історична правда”, викладача 

Українського католицького університету Вахтанга Кіпіані та завідувача кафедри 

давньої історії Українги та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка, авторки підруч-

ника з цієї галузі Ольги Щодри. (Захід відбувся на історичному факультеті ЛНУ імені 

Івана Франка). 

 презентація монографії доктора історичних наук, прозаїка, директора видав-

ництва “Дуліби” Марини Гримич “Життя під піньорами” (2016) – першого ґрунтов-

ного видання узагальнюючого характеру про історію та культуру сільського населення 

Бразилії українського походження. 

 презентація збірника статей за редакцією професора Інституту славістики 

Віденського університету Алоїза Вольдана (Австрія) “На перехресних стежках: Іван 

Франко та єврейське питання у Галичині”, а також – дискусія навколо суспільно-

політичних поглядів Івана Франка. 

 презентація книги Євгена Слабченка “Дипломатична історія України”. Моде-

ратор – автор-упорядник видання, професор Дипломатичної академії України Ірина 

Матяш. (Захід відбувся на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка). 
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 презентація антології сучасної української поезії “Помежи словом і сто-

літтями” (Київ: Український письменник, 2016) за участю упорядника – львівського 

поета, літературознавця Олександра Гордона та низки авторів. 

 презентація книжки із серії “Бібліотечка історичної правди”: “Українська 

канадіана. Т. 1: Піонерський період”, присвяченої початкам історії українців у Кана-

ді. Учасники: доктор історичних наук, прозаїк, директор видавництва “Дуліби” Ма-

рина Гримич, заступники декана історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка – 

доцент кафедри етнології Роман Тарнавський та доцент кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн Руслан Сіромський. (Захід відбувся у Музеї історії релігії). 

 круглий стіл “Мистецтво у час екстреми”, присвячений питанням тенденцій 

розвитку мистецтва у часи воєнних лихоліть. Модератор – завідувач відділу літера-

турно-мистецьких програм ТРК “Львів”, доцент кафедри театрознавства та акторської 

майстерності ЛНУ імені Івана Франка Світлана Максименко. Учасники: доцент 

кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка Майя 

Гарбузюк, завідувачка кафедри культурології Українського католицького університе-

ту Зоряна Рибчинська, викладачі Львівського державного музичного училища 

ім. С. Людкевича Роксолана Гавалюк і Тетяна Фішер, завідувач відділу культурно-

просвітницької роботи Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Роман Лаврен-

тій, координаторка соціокультурних театральних проектів Вікторія Швидко. 

 дискусія “Державне самоутвердження України: здобутки і втрати, шанси й 

загрози, явні й реальні” (за підтримки Програми імені Фулбрайта в Україні). Висту-

пили: доктор історичних наук, професор кафедри журналістики Українського като-

лицького університету Данило Яневський, історик, доктор історичних наук Анатолій 

Русначенко, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії НаУКМА 

та аналітик Інституту зовнішньої політики Олена Бетлій. 

 презентація книжки “Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності” 

(Київ: К. І. С., 2015) – збірника низки інтерв’ю, зібраних Українським інститутом на-

ціональної пам’яті у рамках проекту “Майдан: усна історія” (проект реалізовано у 

партнерстві з Фондом збереження історії Майдану). Також було презентовано Музей 

Майдану. 

 круглий стіл “Між Заходом і Сходом: Україна – Польща / Україна – Росія” за 

участю відповідальної редакторки часопису “Критика” Юлії Бенті, директора видав-

ництва “Критика” Андрія Мокроусова й авторів часопису, учасників “критиківської 

спільноти”. 

 дискусія “Україна та Грузія на шляху перетворення держави на зразок для 

наслідування”, а також – презентація книги відомого грузинського дипломата, експерта 

із питань зовнішньої та внутрішньої політики, теорії міжнародних відносин Тимура 

Аласанії “На роздоріжжі”. (Захід відбувся у Палаці Потоцьких). 

17 вересня: 
 презентація книжки “Чому нації занепадають” авторства професора кафедри 

економіки Гарвардського університету Дарона Аджемоглу та економіста й політо-

лога Джеймса Робінсона. Учасники: історик Ярослав Грицак, соціолог, співзаснов-

ниця Global Ukrainians Катерина Крук, керівник аналітичного департаменту фінан-

сової групи Investment Capital Ukraine Олександр Вальчишен та головний редактор 

аналітичної платформ Vox Ukraine Борис Давиденко, а також представники видав-

ництва “Наш Формат”. (Захід відбувся у Палаці Потоцьких). 
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 презентація книжки “Історія Наїми” – перекладу хроніки Мустафи Наїми, де 

описано події в Османській імперії 1593–1660 рр. Модератор – кандидат історичних 

наук, керівник Сектору дослідження цивілізацій Причорномор’я Відділу історичної 

регіоналістики Інституту історії України НАН України, доцент кафедри історії 

Національного університету “Києво-Могилянська Академія” Олександр Галенко. 

 презентація монографії “Нариси новітньої історії України” за участю автора – 

історика, педагога, доктора історичних наук Анатолія Русначенка, директора Інсти-

туту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України про-

фесора Миколи Литвина та ін. 

 “Історія України – норма і/чи творчість?” – презентація навчального посіб-

ника “Час народів. Історія України ХІХ століття” за участю авторів – науковців 

кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана 

Франка: професорів Олексія Сухого (завідувач кафедри) і Костянтина Кондратюка, 

доцентів Мар’яна Мудрого та Олени Аркуші. Модерував захід М. Мудрий. 

 презентація видань книжкової серії “Історія без цензури” – зокрема, 7-й і 

8-й томи, присвячені творенню модерної української нації та періоду війн і револю-

цій 1914–1921 рр. Виступили: координатор проекту та головний упорядник серії Ки-

рило Галушко, один із авторів тому “Україна у війнах і революціях 1914–1921 років” 

Андрій Руккас, один із авторів тому “Тіні згаданих предків” Євген Синиця та ін. 

(Захід відбувся у Львівському музеї історії релігії). 

 дискусія на тему “Навіщо Україні національний пантеон?” за участю пред-

ставника Українського інституту національної пам’яті Павла Подобєда та журналіста 

“5 каналу” Віталія Гайдукевича, а також – презентація українських військових одно-

строїв (спільний проект “5 каналу” та Інституту національної пам’яті). Презентували 

нову форму координатор групи з ребрендингу зовнішнього вигляду війська В. Гайду-

кевич та заслужений художник України, головний художник групи Олекса Руденко. 

Крім того, деякі мундири були представлені наживо – на моделях-курсантах. 

 презентація книжки “Історія українського війська” за участю авторів видан-

ня – істориків-науковців КНУ імені Тараса Шевченка – Кирила Галушка, Василя 

Павлова, Андрія Харука, Євгена Синиці, Андрія Руккаcа. (Захід відбувся у Музеї 

історії релігії). 

 презентація книжки “Кавалерія. Від Єлисаветградського офіцерського кавале-

рійського училища до Української кіннотної військової школи ім. Будьонного (1850-ті – 

1930-ті рр.)” (Кіровоград, 2015) за участю книжкового менеджера видавництва 

Імекс-ЛТД Тетяни Костюк. (Захід відбувся у Львівському музеї історії релігії). 

 презентація книжки Юрія Митрофаненка “Українська отаманщина”. (Захід від-

бувся у Національному музеї-меморіал жертв окупаційних режимів “Тюрма на 

Лонцького”). 

 круглий стіл “Братня навала”: Україна – фронтир Європи чи авангард 

“русского міра?”. Розмова велась навколо колективного видання “Братня навала. 

Війни Росії проти України ХІІ–ХХІ ст.”. Виступили: співавтор книжки, доктор 

історичних наук, професор, завідувач відділу теорії і історії археографії та спорід-

нених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України Віктор Брехуненко, директор Наукової бібліо-

теки ЛНУ імені Івана Франка Василь Кметь, доцент кафедри давньої історії України 

та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка Олег Дудяк. 
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 круглий стіл “Українсько-польські взаємини у ХХ ст.” за участю українських 

та польських істориків. Модерував український журналіст, громадський діяч, історик 

та перекладач Андрій Павлишин. У рамках заходу – презентовано книжкову вистав-

ку, присвячену українсько-польським відносинам у ХХ ст (на матеріалах Наукової 

бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка). 

 презентація книжки “Майдан. Свідчення. Київ, 2013–2014” (Київ, 2016) за учас-

тю упорядників видання – соціолога, громадського діяча, директора Центру дослі-

джень історії та культури східноєвропейського єврейства, головного редактора ви-

давництва “Дух і літера” Леоніда Фінберга і доцента кафедри класичних та візан-

тійських студій Українського католицького університету Уляни Головач. 

 круглий стіл “Історія науки та освіти: дослідницькі контексти”, присвя-

чений бесіді на тему історії розвитку гуманітарних і точних наук, їхнього взаємного 

дистанціювання та зближення; спекуляції на здобутках гуманітарних наук та їх вико-

ристання в освітніх програмах. Модератор – завідувач сектору бібліології науково-

бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, к. і. н. Ігор 

Петрій. 

 презентація історичного роману Віталія Рогожі “Петро Сагайдачний” – першої 

частини роману-трилогії “Запороги”, у якій автор описує життя запорізьких козаків. 

(Захід відбувся у Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефа-

ника). 

 презентація книги доктора історичних наук, професора Арсена Зінченка “Хра-

ми Якима Погрібняка”. Модератор – директор Національного науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України Богдан Галайко. Презентовано також і 

давніші книжки Арсена Зінченка: “Цвіт півонії”, видання прозових творів автора, які 

ілюструють життя Слобожанщини середини XVIII ст. 

 “Вчитель історії та краєзнавство” – презентація першого тому видання 

Тадея Дмитрасевича “Благословляю вишенські стежини…” (Судова Вишня; Львів, 

2016) за участю відомих учнів Т. Дмитрасевича: декана історичного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка, доктор історичних наук професора Романа Шуста (модератор), 

директора Інституту Івана Франка НАН України, доктора філологічних наук, профе-

сора Євгена Нахліка, журналістки Оксани Петьовки та інших. У рамках заходу – пре-

зентовано виставку краєзнавчих видань чернівецького видавництва “Зелена Букови-

на” (подаровані до фондів Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка). 

 презентація книжки “Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до 

незалежності” за участю автора – професора Гарвардського університету, одного 

із провідних спеціалістів світу з історії України та Східної Європи Сергія Плохія. 

(Захід відбувся у Палаці Потоцьких). 

18 вересня: 
 презентація книжки “Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до 

незалежності” за участю автора – професора Гарвардського університету, одного із 

провідних спеціалістів світу з історії України та Східної Європи Сергія Плохія. 

Модератор – директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, кандидат істо-

ричних наук, доцент Василь Кметь. 

 51-ше засідання Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi 

“Історик і влада: до ювілею Михайла Грушевського”, присвячене 150-річчю від дня 

народження українського письменника, історика, соціолога, літературознавця, полі-
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тичного діяча. Модератор – завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи 

ЛНУ імені Івана Франка професор Леонід Зашкільняк. 

 круглий стіл “Не суддя і не вчителька: національна історія у глобалізованому 

світі” за участю завідувача кафедри історії Центральної та Східної Європи ЛНУ 

імені Івана Франка професора Леоніда Зашкільняка, професора кафедри міжнародних 

відносин і дипломатичної служби ЛНУ імені Івана Франка Богдана Гудя, завідувача 

кафедри бібліотекознавства і бібліографії ЛНУ імені Івана Франка професора Богда-

на Якимовича, доцента кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушев-

ського ЛНУ імені Івана Франка Мар’яна Мудрого, директора Наукової бібліотеки 

ЛНУ імені Івана Франка доцента Василя Кметя, провідного наукового співробітника 

Інституту історії України НАН України професора Ірини Колесник, кінорежисера 

Тараса Химича. Модератор – журналіст, головний редактор інтернет-видання “Істо-

рична правда”, викладач Українського католицького університету Вахтанг Кіпіані. 

 дискусія “Історична біографістика і просопографія: постать і тло” та обго-

ворення видань істориків Івана Монолатія, Марини Чебан, а також перевидання 

книжки “Постаті” Ярослава Дашкевича. Модератор – кандидат історичних наук, заві-

дувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка 

Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Микола Ільків-Свидницький.  

 круглий стіл “Європейські виміри ісламу: “великий кордон” і цивілізаційні 

впливи”, а також презентація видання Михайла Якубовича “Іслам в Україні: історія і 

сучасність” – однієї з перших в українській науці монографій, що присвячена висвіт-

ленню долі ісламу і мусульман на українських землях. Учасники: муфтій Духовного 

управління мусульман України “Умма” Саїд Ісмагілов, докторант Тілбурзького уні-

верситету (Нідерланди) Роман Назаренко, викладач кафедри світової історії нового і 

новітнього часу Українського католицького університету Богдана Сипко. У рамках 

заходу – книжково-документальна виставка на матеріалах орієнтальних студій із 

фондів Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. 

 

28 вересня в рамках відзначення 160-літнього ювілею Івана Франка відбулася 

творча зустріч із літературознавцем, франкознавцем Богданом Тихолозом. (Співорга-

нізатори заходу – методисти Навчально-методичного центру освіти м. Львова Оксана 

Галамай та Оксана Бєлова). У рамках заходу – відкриття виставки панелей у межах 

проекту “Франко без порохів”. 

29 вересня з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек та в рамках заходів XXVI Між-

народного фестивалю “Галицька літературна осінь” у Львові в Науковій бібліотеці 

відбулася творча зустріч із польським митцем Яном Стальони-Добжанським. 

29 вересня з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек відбувся святковий захід – 

читацька зустріч “Мелодія книги” за участю ансамблю “A capella Leopolis” та на-

родного камерного оркестру ЛНУ імені Івана Франка. У рамках вечора розгорнуто 

книжково-документальну виставку найдавніших пам’яток музичної культури – 

з фондів університетської книгозбірні.  

30 вересня у Науковій бібліотеці відбулася зустріч Прем’єр-міністра України 

Володимира Гройсмана зі студентами ЛНУ імені Івана Франка. 

6 жовтня відбулася творча зустріч із львівською письменницею Евою Гатою та 

презентація її нової книжки “Коріння світла” (Львів: БаК, 2016). Також у режимі 

медіа-презентації було презентовано живописний доробок Еви Гати. 
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11 жовтня відбувся круглий стіл, присвячений публіцистичній спадщині поль-

ського письменника, перекладача Юзефа Лободовського. У центрі обговорення – ви-

дання польськомовної добірки публіцистики письменника про українсько-польські 

відносини (Вид-во “Тest”, Люблін) та її українського перекладу – “Проти упирів 

минулого. Думки про Польщу та Україну”, який побачив світ у львівському видав-

ництві “Астролябія”. Модерував український журналіст, громадський діяч, історик та 

перекладач Андрій Павлишин. 

13 жовтня відбувся круглий стіл “Наука міжнародного права на рубежі сто-

літь. Тенденції розвитку та трансформації” (з нагоди святкування 25-річчя кафедри 

міжнародного права; До Дня Львівського національного університету ім. І. Франка). 

У рамках засідання – у головному читальному залі – розгорнуто книжкову виставку 

“Наука міжнародного права в незалежній Україні: доробок викладачів ЛНУ 

імені Івана Франка”. 

13 жовтня відбулася зустріч із методистом науково-методичного центру укра-

їнської мови та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету ім. Бориса Грінченка Олександром Авраменком, а також майстер-клас 

“Розширення тематики соціокультурної змістової лінії як мотиваційний чинник 

розвитку пізнавальної активності учнів на уроках української мови”. (Співоргані-

затори заходу – методисти Навчально-методичного центру освіти м. Львова Оксана 

Бєлова та Оксана Галамай). 

13–16 жовтня відбувся тренінг із розмовної англійської мови “Lviv English Week” 

для студентської молоді Львова (за ініціативою студентів ЛНУ імені Івана Франка, 

об’єднаних у Всеукраїнській молодіжній громадській організації “Фундація регіо-

нальних ініціатив”).  

14 жовтня співробітники Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка здійсни-

ли екскурсійну поїздку в осінні Карпати, відвідавши озеро Синевир та ін. 

21 жовтня відбулася презентація книги спогадів політв’язня Левка Довговича 

“Хроніка життя політичного в’язня № 2А 424” (Пряшів, 2013) за участю автора. 

Також демонстровано короткий документальний фільм “Диригент з ГУЛАГу” (2013, 

Словаччина; режисер – Любов Кульова) та розгорнуто книжкову виставку “Лишайте 

сподівання всі, хто входить”: пам’яті жертв радянської репресивної системи”. 

Модератор – доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського 

ЛНУ імені Івана Франка Мар’ян Мудрий.  

27–28 жовтня директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Василь 

Кметь взяв участь у науково-освітніх заходах у Чернівецькому національному уні-

верситеті імені Юрія Федьковича. Зокрема, 28 жовтня В. Кметь взяв участь у пленар-

ному засіданні Міжнародної наукової конференції, присвяченої 180-річчю з дня на-

родження професора Чернівецького університету Іона Збієра, а також – на запрошен-

ня завідувача Богословського відділення філософсько-теологічного факультету ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича прот. Миколи Щербаня – В. Кметь прочитав лекцію, присвячену 

питанням дослідження філософії пам’яті (на прикладі джерелознавчих студій най-

давнішого храмового комплексу м. Львова – церкви св. Миколая). 

31 жовтня співробітники Наукової бібліотеки взяли участь у заходах вшануван-

ня пам’яті старшого викладача кафедри бібліотекознавства і бібліографії ЛНУ імені 

Івана Франка Володимира Труша, який загинув 2015 р. у районі Авдіївки Донецької 
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області під час виконання бойового завдання. Зокрема – у заупокійному богослужінні 

в Церкві св. Анни, спільній молитві на місці поховання воїнів АТО на Личаківському 

кладовищі, а також – відкритті аудиторії в корпусі факультету культури і мистецтв, 

якій було урочисто присвоєно ім’я В. Труша. 

5–6 листопада за ініціативою львівського осередку “ФРІ-PLUS” та Всеукраїн-

ської молодіжної громадської організації “Фундація регіональних ініціатив”, а також 

в рамках виконання розпорядження ректорату Університету щодо покращення мов-

ної компетенції студентів у Науковій бібліотеці відбувся англомовний тренінг на 

тему “Школа з міжнародних можливостей для студентської молоді Львова”. 

8 листопада відбулося 52-ге засідання Міждисциплінарного наукового семінару 

Modus Legendi, під час якого презентували видання художніх творів Івана Франка 

шрифтом Брайля. Участь у заході взяли: автор проекту “Місто літератури для незря-

чих: книга брайлем і вголос”, виконавчий директор Львівського обласного осередку 

ГО “Українська спілка інвалідів – УСІ” Оксана Потимко та спеціаліст ресурсного 

центру Катерина Івашутіна, співробітник Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана 

Франка Ярослав Василик, який забезпечує у бібліотеці сегмент для незрячих читачів. 

10 листопада у Науковій бібліотеці за ініціативою студентів історичного фа-

культету відбулося одне із засідань Всеукраїнської наукової студентської конферен-

ції (Львів, 9–11 листопада 2016 р.).  

11 листопада у Львівському музеї історії релігії вірменська громада Львова від-

значала 25-ліття відродження вірменського церковного осередку в Незалежній Україні. 

Разом із вірменським кафедральним собором Успіння Пресвятої Богородиці – за 

участю Львівського історичного музею, Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, 

Спілки вірмен України – у колишній трапезній Домініканського монастиря презенто-

вано книжково-документальну виставку “Вірменська церква у Львові (1991–2016)”. 

11 листопада у відділі рукописних, стародрукованих та рідкісних книг 

ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка відбулася PR-екс-

педиція “Шляхами української книги: від стародруку до сучасності” для вчителів-

філологів шкіл Львова, яку провів директор університетської книгозбірні Василь 

Кметь. (Співорганізатори заходу – методисти Навчально-методичного центру освіти 

м. Львова Оксана Бєлова та Оксана Галамай). 

17 листопада у Науковій бібліотеці відбулися організаційні збори Всеукраїн-

ської молодіжної громадської організації “Фундація регіональних ініціатив”, під час 

яких розглядалися також культурно-освітні акції, проведені спільно з університет-

ською книгозбірнею. 

17 листопада відбулася зустріч із керівниками екскурсійних груп, які проводять 

огляди історичних пам’яток Львова. Директор університетської книгозбірні Василь 

Кметь познайомив учасників заходу з понад 400-літньою історією бібліотеки, зосере-

див увагу на інформаційній цінності її унікальних фондів, а також продемонстрував 

низку пам’яток львівської книжкової культури XVI–XIX ст. 

18 листопада за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Італії в Україні 

Давіде Ла Чечілії відбулося відкриття виставки панелей із графічної еволюції поеми 

Лудовіко Аріосто “Несамовитий Орландо”. (Експозицію розгорнуто у співпраці з Іта-

лійським інститутом культури в Києві та Центром італійської мови і культури ЛНУ 

імені Івана Франка.) 
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18–19 листопада у Львові відбулася Х Конференція випускників польських 

освітніх, наукових та культурних стипендіальних програм (за підтримки Посольства 

Республіки Польща в Україні). Серед інших стипендіатів представила свою роботу і 

завідувач відділу наукової реставрації Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка 

Євгенія Рябчун-Кабарівська. 

25 листопада у Науковій бібліотеці відбувся тренінг “Ковток Непалу” – зустріч 

із журналісткою, блогером, мандрівницею Катериною Артюковою (у співпраці з Все-

українською молодіжною громадською організацією “Фундація регіональних ініціа-

тив”). 

1–2 грудня відбувся семінар для директорів і вчителів загальноосвітніх шкіл 

“Впровадження реформи освіти в умовах децентралізації” (у співпраці з ГО “Інсти-

тут солідарності громад Романа Мацоли”). Виступили: директор Департаменту освіти 

і науки Хмельницької області Олег Фасоля та директор Наукової бібліотеки 

ЛНУ імені Івана Франка Василь Кметь. 

3 грудня відбулася Міжнародна наукова конференція “Львівський Введенський 

монастир як фундація Василія Лупула”. (Організатори – доценти кафедри давньої 

історії України та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка Олег Дух і Василь Кметь). 

У рамках заходу – відкриття виставки “Українсько-молдавські зв’язки в рукописних 

пам’ятках Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана 

Франка”, яку підготував завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних 

книг ім. Ф. П. Максименка Микола Ільків-Свидницький. 

6 грудня відбулася інтелектуально-розважальна гра для учнів львівських шкіл 

“Бути в безпеці – модно” (у рамках Кампанії з безпеки дорожнього руху). Співорга-

нізатори: Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Львівській області, інтелектуально-розважальний клуб “MGame”, громадське об’єд-

нання “Самопоміч” та Львівський міський координаційно-методичний центр “Га-

лицьке юнацтво”. 

8 грудня відбулися організаційні збори Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації “Фундація регіональних ініціатив”, під час яких розглядалися також куль-

турно-освітні акції, проведені спільно з університетською книгозбірнею. 

14 грудня у Науковій бібліотеці відбувся дискусійний діалог “Нова українська 

школа: основи стандартів освіти”. Участь взяли: завідувач кафедри освітньої полі-

тики Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, член ро-

бочої групи з розроблення нового держстандарту загальної середньої освіти (“Нова 

українська школа”) Мирослава Товкало, методисти Навчально-методичного центру 

освіти м. Львова Оксана Бєлова та Оксана Галамай, вчителі львівських шкіл. 

15 грудня відбулася презентація документальної кінострічки “Михайло Гру-

шевський” (“Віател”, 2016) та зустріч із творцями фільму – продюсером Галиною 

Криворчук і ведучою серіалу Наталкою Сопіт. Модерував захід доцент кафедри етно-

логії, заступник декана з наукової і навчально-виховної роботи історичного факуль-

тету ЛНУ імені Івана Франка Роман Тарнавський. 

17 грудня відбулося вручення подарунків дітям із багатодітних малозабезпе-

чених сімей міста Львова та дітям переселенців зі сходу України та Криму – у рамках 

благодійної акції “Подаруй дитині свято”. Організатори: Львівський обласний моло-



Назарій ЛОШТИН, Вікторія КМЕТЬ, Роман ЛАВРЕНТІЙ  

ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2017. Вип. 11–12 354 

діжний центр, Львівський молодіжний клуб, ГО “Мистецьке об’єднання “Текстура”, 

відділ молодіжної політики Департаменту внутрішньої та молодіжної політики 

Львівської обласної державної адміністрації. 

20 грудня відбулася презентація книжки відомого латвійського поета, журна-

ліста і перекладача Кнутса Скуєнієкса “Мала моя батьківщина” за участю укладача 

та перекладача Юрія Садловського, керівника ГО “Центр балтистики” ЛНУ імені Іва-

на Франка. Модерував зустріч вчений секретар Наукової бібліотеки Григорій Чопик.  

22 грудня у Науковій бібліотеці презентовано книжково-документальну вистав-

ку “Пам’ятки історії Львівського ставропігійного братства у фондах Наукової 

бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка”, огляд якої 

провів директор університетської книгозбірні Василь Кметь. Акція – у рамках конфе-

ренції молодих вчених “Школа Ставропігійного братства: традиції духовної освіти 

Львова” (Львів, 20–22 грудня 2016 р.), організатори: Львівська православна богослов-

ська академія; історичний факультет та Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка). 

23 грудня проведено Благодійну акцію “Новорічна пошта: допоможи зробити 

заповітного листа” (для онкохворих дітей; у співпраці з Всеукраїнською молодіж-

ною громадською організацією “Фундація регіональних ініціатив”). 

26 грудня відбулося урочисте нагородження учасників та партнерів телевізій-

ного проекту для наймолодших глядачів “Рожеві окуляри” (автор та керівник – Хрис-

тина Гевко). Організатори також вручили подяку Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана 

Франка, у приміщенні якої неодноразово відбувались зйомки сюжетів. 

28 грудня у Науковій бібліотеці відбулося 53-є засідання Міждисциплінарного 

наукового семінару Modus Legendi, присвячене 140-річчю від дня народження україн-

ського вченого, хіміка, художника, громадського і педагогічного діяча Петра Холод-

ного (1876–1930). Доповідач – науковий співробітник Львівської національної гале-

реї мистецтв ім. Б. Г. Возницького Олександра Калініченко.  

 

Упродовж 2016 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка, – крім звичних 

лекцій-практикумів для першокурсників та робочих візитів груп студентів старших 

курсів у рамках їхніх навчально-виробничих практик, – було організовано низку оз-

найомчих профорієнтаційних екскурсій для учнів та вчителів львівських шкіл (17.03; 

13.10; 16.11; 1, 6, 14.12), зокрема, для школярів із Малої академії наук (серед них і 

учасників літньої освітньої дистанційної школи); для вчителів шкіл та бібліотекарів 

Хмельниччини (1.12). Частиної промоційної роботи стали й екскурсії для студентів з 

інших навчальних закладів України, як-от: Донецького національного університету 

ім. В. Стуса (16.11); Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (20.12); Львівської православної богословської академії УПЦ КП (22.12). 

Для ознайомлення гостей Львова та Університету, зокрема, з найстарішою в Україні 

книгозбірнею проведено низку екскурсій іноземними мовами: для співробітників 

Вроцлавського (12.05; 12.12) та Варшавського університетів (9.12, Польща), учас-

ників Міжнародної конференції до річниці Берестейської унії (10.06) – польською 

мовою; для студентів-географів із Віденського (26.04) та Ґрацького університетів (5.09, 

Австрія), для студентів-географів та соціологів із різних міст Німеччини (23.11) – 

німецькою; для французьких митців – письменника Домініка Фернандеса (4.05), 

фотохудожника Ферранте Ферранті (17.05) – французькою; для гостей-науковців Віль-

нюської публічної бібліотеки (28.10, Литва), для науковців з Москви (29.06, Росія), 
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для співробітників Кооперативно-торгового університету Молдови (14.12) – росій-

ською. 

Новий 2017 рік для Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка розпочався 

з різдвяного флешмобу, який об’єднав деякі виші та академічні установи України. 

До гурту приєднався і колектив Бібліотеки, підготувавши відеоролик із колядкам, 

посіваннями та побажаннями на прийдешній рік (режисери й оператори: Дарина та 

Олександр Балабаї [https://www.youtube.com/watch?v=pcVgnT2MVdE]). 

27 січня 2017 р. відбулася творча зустріч із українським письменником та 

видавцем Володимиром Шовкошитним та обговорення книжкових новинок видав-

ництва “Український пріоритет”. 

30–31 січня у Науковій бібліотеці за участю Національної школи суддів України 

відбулось засідання семінару для суддів місцевих загальних та апеляційних судів 

“Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні 

елементи довіри до суду” (організатори: Національна школа суддів України, Наукова 

бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, історичний та юридичний факультети ЛНУ імені 

Івана Франка). Серед учасників семінару – проректор із підготовки кадрів для судо-

вих органів Національної школи суддів України, заслужений юрист України Анато-

лій Костенко, директор Львівського регіонального відділення Національної школи 

суддів України Оксана Польна, директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, 

к. і. н., доцент Василь Кметь, начальник Територіального управління Державної су-

дової адміністрації України в Львівській області Віктор Дейнека, суддя Львівського 

окружного адміністративного суду, к. ю. н., член Ради суддів України Олександр 

Сасевич, завідувач кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ 

імені Івана Франка професор Віталій Косович, доцент кафедри давньої історії Украї-

ни та архівознавства історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, к. ю. н. Степан 

Білостоцький та інші.  

2 лютого відбулася звітна конференція ЛНУ імені Івана Франка за 2016 р. (засі-

дання секції бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства). 

7 лютого відбувся семінар “Роль Web of Science у проведенні ефективних науко-

вих досліджень (фокус на гуманітарні науки)”. Доповідь-презентацію виголосила 

старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН 

України, к. біол. н. Ірина Тихонкова. Модерував захід директор Наукової бібліотеки, 

к. і. н. Василь Кметь. У семінарі взяли участь: декан факультету культури і мистецтв 

Роман Крохмальний, заступник декана філологічного факультету Ірина Кметь, за-

ступник декана факультету міжнародних відносин Ігор Бик, завідувач кафедри євро-

пейського права Михайло Микієвич, викладачі з історичного, філологічного, філо-

софського, юридичного факультетів, а також факультетів міжнародних відносин, 

іноземних мов, культури і мистецтв, педагогічної освіти Франкового університету. 

8 лютого відбулося 54-те засідання бібліотечного семінару Modus Legendi, при-

свячене 220-річчю від дня народження австрійського композитора, одного з осново-

положників романтизму в музиці Франца Петера Шуберта (1797–1828). Із доповіддю 

виступила музикознавець, викладач Львівського державного музичного училища 

ім. С. Людкевича Роксолана Гавалюк (спеціалізація – історія світової музики).  
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17 лютого відбувся ювілейний творчий вечір поета, перекладача, громадського 

діяча, вченого секретаря Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Григорія Чо-

пика “Мелодії для мужності з оркестром...”. 

18 лютого у стінах Наукової бібліотеки Всеукраїнська молодіжна громадська 

організація “Фундація регіональних ініціатив” провела гру “Що? Де? Коли?”.  

21–22 лютого відбувся ІІ Студентський історичний турнір імені Михайла Гру-

шевського (організатори турніру: Наукова бібліотека та історичний факультет ЛНУ 

імені Івана Франка; за підтримки Львівської міської ради). У турнірі взяли участь 

23 команди студентів – істориків та юристів – із таких університетів України: Глухів-

ський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Дрого-

бицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Житомирський 

державний університет імені Івана Франка, Запорізький національний університет, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ЛНУ імені Івана Фран-

ка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Одеський націо-

нальний університет імені І. І. Мечникова, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, Тернопільський національний педагогічний уні-

верситет імені Володимира Гнатюка. Журі сформували зі співробітників Наукової 

бібліотеки, викладачів, аспірантів та студентів-старшокурсників історичного факуль-

тету ЛНУ імені Івана Франка. 

22 лютого у рамках науково-просвітницького проекту “Yahad in Unum” Науко-

ву бібліотеку відвідала група викладачів та студентів із Альбі та Тулузи (Франція). 

Спеціалісти у сфері географії, історії та філології, що вивчають різні аспекти юдаїки, 

мали нагоду ознайомитись з історією найдавнішої в Україні бібліотеки, зі специфі-

кою реставрації та зберігання книжкових раритетів, а також побачити стародавні па-

м’ятки книжної культури із фондів бібліотеки, зокрема кириличні стародруки, вір-

менські та арабські рукописи, раритети франкофонної спадщини, колекцію юдаїки.  

23 лютого у Науковій бібліотеці відбулася мотиваційна зустріч “Spirit of Slo-

vakia”, що згуртувала студентів ЛНУ імені Івана Франка та інших навчальних закла-

дів Львова – членів міжнародної організації AIESEC. 

27 лютого відбулось 55-те засідання Міждисциплінарного наукового семінару 

Modus Legendi, присвячене 120-річчю від дня народження відомого українського вче-

ного, бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця – багатолітнього співробітника 

Наукової бібліотеки Франкового університету – Федора Пилиповича Максименка 

(1897–1983). Із доповідями виступили директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана 

Франка Василь Кметь та завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних 

книг ім. Ф. П. Максименка Микола Ільків-Свидницький.  

1 березня відбулось 56-те засідання Міждисциплінарного наукового семінару 

Modus Legendi, присвячене 100-річчю від дня народження визначного громадянина, 

композитора, диригента хорів і старшини Першої Української Дивізії Української 

Національної Армії Степана Гумініловича (1917–1985). Із доповіддю виступила му-

зикознавець, викладач Львівського музичного коледжу ім. С. П. Людкевича Роксо-

лана Гавалюк. 

6 березня відбулась презентація книги спогадів заступника директора Львів-

ського музичного коледжу ім. С. П. Людкевича, заслуженого працівника культури 

України, хорового диригента та наставника багатьох поколінь українських співаків і 
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диригентів Володимира Пилиповича Гнідя “Віхи життєвого шляху. Спогади і 

роздуми”, що вийшли друком у львівському видавництві “Растр-7” у 2016 р.  

9 березня з нагоди Шевченкових днів у відділі рукописних, стародрукованих та 

рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки створено нову колекцію. 

Відомий український хормейстер і педагог, заслужений працівник культури України, 

заступник директора Львівського музичного коледжу ім. С. Людкевича Володимир 

Гнідь передав до бібліотеки Франкового університету унікальні нотні партитури 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

13 березня у рамках чергового засідання Студентського уряду ЛНУ імені Івана 

Франка відбулося обговорення питань, що стосуються роботи Наукової бібліотеки 

ЛНУ імені Івана Франка. Зокрема директор університетської книгозбірні ознайомив 

студентів із головними напрямками науково-методичної та інформаційно-бібліогра-

фічної роботи, специфікою наповнення фондів та творення електронних репозитаріїв. 

Спільне обговорення майбутнього університетської книгозбірні ініційоване з боку 

студентської ради і профбюро економічного факультету, які у заяві на ім’я ректора 

Університету численними підписами засвідчили потребу збереження бібліотеки в 

їхньому гуртожитку.  

15 березня Науковій бібліотеці передано унікальні видання з автографами 

О. Олеся, Д. Чижевського та С. Єфремова. Раритетні книги, які подарував професор 

Йосиф Сірка, зберігатимуться у фонді рукописних, стародрукованих та рідкісних 

книг ім. Ф. П. Максименка. Також професор Й. Сірка подарував бібліотеці збірник 

своїх статей “Актуально”, які написані в різні роки для часописів та радіо.  

18 березня Наукову бібліотеку відвідала делегація Посольства Франції в Україні. 

Під час візиту Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон 

ознайомилася з фондами найдавнішої української книгозбірні. Директор університет-

ської книгозбірні Василь Кметь розповів історію формування колекцій та фондів, 

зосередив увагу на контекстах українсько-французьких взаємозв’язків, представив 

окремі пам’ятки експозиції. А відтак В. Кметь разом із координатором Alliance 

Française в Україні Марі-Аннік Дюар та директором Alliance Française у Львові Бер-

наром Уліатом обговорили можливості міжінституційного обміну з метою вивчення 

досвіду реформування бібліотечних ресурсів та створення читацького простору у 

Франції.  

19 березня відбулося 57-ме засідання студентської організації “Фундація регіо-

нальних ініціатив”, на якому виступили мистецтвознавець і громадський діяч Марія 

Шумська та журналіст, культуролог, правозахисник та учасник АТО Андрій Мочурад. 

24 березня відбулося 57-ме засідання Міждисциплінарного семінару Modus 

Legendi, присвячене 500-річчю Реформації в Європі – “Український досвід реформа-

ційної екзегетики та толеранції”. Виступили директор Науковії бібліотеки доцент 

Василь Кметь та єпископ Церкви Християн Віри Євангельської, доктор богослов’я, 

відомий проповідник та релігійний дисидент Василь Боєчко. 

25 березня у рамках Дня відкритих дверей у ЛНУ імені Івана Франка Наукову 

бібліотеку відвідали учні та їхні батьки. Яскравий приклад, як стіни університетської 

книгозбірні згуртовують студентську та учнівську молодь, – це захід інноваційної 

освіти у форматі симуляційної гри “Втеча з планети Земля 2.0”, який відбувся у 

головному читальному залі Наукової бібліотеки (співорганізатори заходу: Майстерня 
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ігрофікації “EduGames” спільно з ЛММГО “Молодіжне об’єднання “Граніт”, ГО “Па-

молодь”). Проект реалізовано за підтримки Програми національних обмінів, яка 

фінансується Європейським Союзом та Національним фондом підтримки демократії.  

27 березня відбулася презентація книги к. і. н., випускника Чернівецького на-

ціонального університету ім. Юрія Федьковича Віталія Гайсенюка “Початок кінця. 

Москвофіли у Великій війні (1914–1918)” (Чернівці, 2017). В обговоренні взяли 

участь: директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка доцент Василь Кметь, 

завідувач науково-методичного відділу к. і. н. Олександр Седляр, к. і. н. Надія Халяк 

та інші. Модерував к. і. н., завідувач сектору бібліології науково-бібліографічного 

відділу НБ Ігор Петрій. 

31 березня у рамках І Міжнародного студентського семінару з мовознавства 

Наукову бібліотеку ЛНУ імені Івана Франка відвідали студенти відділів полоністики 

та бібліотекознавства з Вармінсько-Мазурського Університету в Ольштині (Респуб-

ліка Польща). 

3 квітня у рамках стажування керівники відділів Наукової бібліотеки Львів-

ського національного медичного університету ім. Данила Галицького відвідали най-

давнішу книгозбірню України – Наукову бібліотеку ЛНУ імені Івана Франка.  

3 квітня у Дзеркальній залі ЛНУ імені Івана Франка відбулася презентація книги 

“Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – 

поч. ХХ ст.). Хрестоматія за матеріалами австрійської німецькомовної преси”, яку 

підготував завідувач відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки, 

старший викладач кафедри театрознавства та акторської майстерності Роман Лаврен-

тій (видання стало підсумком наукового стажування 1.11.2015–29.02.2016, Відень, 

Австрія). Виступили: аташе з питань науки і освіти Посольства Республіки Австрія в 

Україні, директор представництва ОеАD у Львові Андреас Венінґер, проректор із 

науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці ЛНУ імені Івана Франка Марія 

Зубрицька, декан факультету культури і мистецтв Роман Крохмальний, завідувач 

кафедри театрознавства та акторської майстерності Богдан Козак (автор ідеї видан-

ня), доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Володимир 

Кам’янець (перекладач), письменниця, редактор журналу “Просценіум” Ніна Бічуя 

(літературний редактор). 

5 квітня директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Василь Кметь 

взяв участь у семінарі “Спадщина: історія розвитку”, що відбувся у Львівському 

історичному музеї за ініціативи Французького Інституту в Польщі, асоціації “Визначні 

місця та місцевості Франції”, а також за підтримки Французького Альянсу у Львові. 

6 квітня до Наукової бібліотеки завітали на екскурсію студенти Харківського 

національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (спеціальності: “режи-

сура драматичного театру”, “театрознавство”), учасники Першої міжнародної нау-

ково-практичної студентської театрознавчої конференції “Cучасний театр у просторі 

суспільства: діагностика, прогностика, терапія” (Львів, 3–5 квітня 2017 р.). 

6 квітня у Науковій бібліотеці відбулась ІІІ Студентська інтернет-конференція 

“Інформація. Наука. Бібліотека. Весна”. 

7 квітня у Дзеркальній залі ЛНУ імені Івана Франка відбувся науковий семінар 

“Університет як соціально-культурний феномен європейської цивілізації”. Із допові-

дями виступили директор Наукової бібліотеки Василь Кметь (“Академічний статус 
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єзуїтської школи і питання витоків Львівського університету”) та голова Історично-

краєзнавчого товариства “Літопис” Роман Мелех (“Початки університетської освіти у 

Львові”). 

8 квітня за ініціативою студентів ЛНУ імені Івана Франка та інших вишів, 

об’єднаних діяльністю “Львівських братських студій”, у Науковій бібліотеці було 

організовано передвеликоднє писанкування. Майстер-клас з традиційного україн-

ського мистецтва провела заступник декана філологічного факультету Ірина Кметь. 

Учасниками дійства стали також учнівська молодь та дошкільнята – майбутні читачі 

книгозбірні. 

Упродовж 20–26 квітня відбулися зустрічі директора Наукової бібліотеки Ва-

силя Кметя з представниками фахових науково-дослідницьких та грантових інститу-

цій Європи та США для обговорення актуальних питань збереження фондів націо-

нальної спадщини. У нараді, зокрема, взяли участь: Гарік Вардгесян – голова органі-

заційного комітету ГО “Асоціація бібліотек та архівів Західної України”, Мелісса 

Тедоне – професор департаменту консервації Університету у Вінтертурі (штат Дела-

вер, США), на базі якого здійснюється підготовка фахівців-реставраторів паперових 

та пергаментних документів, Івета Даугуле-Балоде, керівник центру збереження 

пам’яток Латвійської національної бібліотеки. У рамках проектів Асоціації бібліотек 

та архівів були погоджені перспективи науково-дослідницьких та практичних ініціа-

тив Наукової бібліотеки, спрямованих на вивчення та проведення консерваційних та 

реставраційних робіт з низкою пам’яток фонду національного надбання. 

25 квітня у рамках стажування у ЛНУ імені Івана Франка Наукову бібліотеку 

відвідали студенти-архівознавці Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, 

Польща). Майбутні науковці мали нагоду ознайомитись із історією найдавнішої 

книгозбірні України, а також побачити рідкісні видання, стародруки і документи із 

фондів університетської бібліотеки. 

25 квітня в рамках Французької весни у Львові в Науковій бібліотеці відбулась 

акція “Євреї та українці у Карпатах: спільна історія” – зустріч із професором уні-

верситету в м. Кан (Нормандія, Франція), директором департаменту слов’янських 

мов Борисом Черни. Також було представлено нове дослідження професора – 

“Єврейські та українські казки – розповіді гуцульського краю”. 

28 квітня відбувся круглий стіл “Проблеми розвитку молодіжної науки в Украї-

ні”, участь у якому взяли студенти, аспіранти та викладачі ЛНУ імені Івана Франка, 

Київського університету імені Бориса Грінченка та Переяслав-Хмельницького дер-

жавного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. У рамках програми 

учасники з нагоди річниці підняття українського прапора над Чорноморським фло-

том (29.04.1918) подивилися документальний фільм Івана Канівця “Тризуб Нептуна” 

та поспілкувалися з одним із творців фільму, засновником та керівником Спілки 

учасників бойових дій “Асоціація комбатантів” Тимуром Баротовим і його колегами, 

учасниками сучасної російсько-української війни. 

3 травня відбулося ХІХ засідання історико-бібліографічного семінару, присвяче-

не питанням історії Львівського університету. Із доповіддю “Університет Франца І / 

І. Франка: модель непунктирної тяглості”  виступив к. і. н., доцент кафедри етноло-

гії, заступник декана з наукової і навчально-виховної роботи історичного факультету 

ЛНУ імені Івана Франка Роман Тарнавський. 
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10 травня відбувся І Студентський біологічний турнір. Турнір проводився з ме-

тою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток 

біологічної науки. Участь у турнірі взяли студенти І–ІІІ курсів, які навчаються за 

напрямками, дотичними до біології, або зацікавлені у вивченні біології у вільний час. 

Організаторами турніру були біологічний факультет та Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених біологічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка. 

11 травня відбулось відкриття виставки “ЩОДЕННИК / Графіка / Процеси / 

Книги”. В експозиції було представлено твори львівських і харківських молодих 

митців, що працюють у напрямку станкової графіки, а також графіку відомого 

українського художника, члена Королівського товариства живописців та графіків Ве-

ликої Британії, член-кореспондента Академії мистецтв України Павла Макова. 

13–23 травня. Із нагоди Всеукраїнського фестивалю науки – 2017, у рамках 

заходів ЛНУ імені Івана Франка, Наукова бібліотека провела такі профорієнтаційні 

акції: у середній школі № 37 – профорієнтаційна лекція “Бібліотека – арсенал універ-

ситетської науки” (15.05.2017 р.); у головній читальній залі Наукової бібліотеки 

ЛНУ імені Івана Франка – виставка “Традиції академічного читання на прикладі осо-

бових колекцій Наукової бібліотеки” (17–21.05.2017 р.); а також – екскурсія “Бібліо-

тека як науково-інформаційний центр Університету” для учнів середньої загально-

освітньої школи східних мов І–ІІ ступенів (17.05.2017 р.).  

16 травня у головному читальному залі Наукової бібліотеки відбувся науково-

методичний семінар “Можливості платформи Web of Science для якісних наукових 

досліджень та навчання (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, 

EndNote, ResearcherID)” з акцентом на природничих і точних науках. Доповідь-пре-

зентацію виголосила спеціаліст з навчання “Clarivate Analytics”, старший науковий 

співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, к. біол. н. Іри-

на Тихонкова. 

16 травня до Наукової бібліотеки завітали на екскурсію історики, співробіт-

ники Природничо-гуманітарного університету в м. Сєдльце (Польща). 

17 травня Наукову бібліотеку з неофіційним візитом відвідала директор Нау-

ково-технічної бібліотеки Національного технічного університету “Харківський полі-

технічний інститут” Лариса Семененко. У робочому порядку відбулася низка нарад із 

завідувачами відділів та директором Василем Кметем щодо особливостей організації 

роботи бібліотеки вищого навчального закладу. 

17 травня до Наукової бібліотеки завітали на екскурсію колеги-бібліотекарі, 

учасники Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційний простір біб-

ліотеки” (Львів, 18–19 травня 2017 р.), співробітники наукових бібліотек Краків-

ського політехнічного університету імені Тадеуша Костюшка та Вроцлавського полі-

технічного університету (Польща). 

18–19 травня Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка організувала Всеук-

раїнську науково-практичну конференцію “Університетська бібліотека як простір 

соціокультурної комунікації”. У рамках конференції відбулося також засідання Львів-

ського зонального методичного об’єднання бібліотек ВНЗ України (18 травня 2017 р.). 

22 травня відбувся науковий семінар кафедри давньої історії України та архіво-

знавства історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка на тему “«Смерть рито-
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рики» і культурна пам’ять в ораторському мистецтві ранньомодерної доби”. Із до-

повіддю виступив директор Наукової бібліотеки, доцент кафедри давньої історії 

України та архівознавства Василь Кметь. 

24 травня відбулася дискусія “Журналіст–Церква: модернізація комунікації без 

втрати сакральності”  за участю доктора богослов’я, директора Центру міжрелігій-

ного і міжконфесійного діалогу “Лібертас” Тараса Дзюбанського, к. і. н., релігіє-

знавця, директора Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Василя Кметя, про-

фесора, завідувача кафедри нових медій факультету журналістики ЛНУ імені Івана 

Франка Бориса Потятиника, священика Архикатедрального Собору св. Юра УГКЦ, 

капелана Львівської міської ради о. Павла Дроздяка, кандидата богословських наук, 

проректора Львівської православної богословської академії УПЦ КП о. Михаїла Си-

вака. У рамках заходу презентовано монографію кандидата наук із соціальних кому-

нікацій, викладача кафедри нових медій факультету журналістики ЛНУ імені Івана 

Франка, релігійного журналіста Юліани Лавриш “Церква у нових медіях України: 

проблеми і пріоритети комунікації”  (Львів, 2017).  

25 травня відбулася творча зустріч із випускницею філологічного факультету 

ЛНУ імені Івана Франка, журналісткою, письменницею, членкинею Національної 

спілки журналістів України Оксаною Кузів, а також презентація її нової книги 

“Назови мене своєю”. Захід відбувся у рамках подій, присвячених Дню філолога. 

31 травня у Науковій бібліотеці відбулася презентація книги “Євреї та україн-

ці: тисячоліття співіснування” за участю співавтора – професора Історичного фа-

культету і Центру єврейських студій у Північно-Західному університеті США Йоха-

нана Петровського-Штерна. У презентації взяли участь співробітники Наукової біб-

ліотеки, викладачі та студенти ЛНУ імені Івана Франка, представники громадськості. 

1–4 червня понад півтори тисячі дітей познайомилися із Науковою бібліоте-

кою, взявши участь у космічно-книжковому квесті “Подорож Галактикою Ґутен-

берґа” (у рамках 10-го Дитячого форуму у Львові, який цьогоріч функціонував у 

режимі “Космовізія: супергерої та книжкова туманність”). 

9 червня Наукову бібліотеку відвідав президент Вюрцбурзького університету 

Юліуса Максиміліана професор Альфред Форхель. Директор Наукової бібліотеки 

Василь Кметь розповів про заходи, спрямовані на збереження давніх пам’яток, діяль-

ність науково-реставраційного відділу, створення електронних репозитаріїв, перспек-

тиви видавничої діяльності, зокрема, про підготовку бібліографії німецькомовних 

довідкових та енциклопедичних видань. Гість також оглянув інформаційно-бібліо-

графічну лабораторію, діяльність якої відновлюється завдяки комп’ютерній техніці, 

переданій ЛНУ імені Івана Франка з Вюрцбурґа за особистого сприяння професора 

А. Форхеля. Спільно з проректором із науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці Марією Зубрицькою і проректором з наукової роботи Романом Глади-

шевським було обговорено перспективи включного навчання у Вюрцбурзі студентів, 

зорієнтованих на роботу в бібліотечній сфері, можливості технічної та програмної 

підтримки інформаційних проектів Наукової бібліотеки, співпрацю в галузі рестав-

рації унікальних пам’яток національного надбання. 

9 червня у рамках міжнародної співпраці Наукової бібліотеки книгозбірню від-

відала делегація французьких військових ветеранів, серед яких були: колишній керів-

ник служби зовнішньої безпеки Франції, керівник кабінету Президента Жака Ширака 

і мерії Парижа, екс-міністр співробітництва та віце-президент міжнародної групи 
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співпраці у сфері транспорту, логістики та комунікацій “Groupe Bolloré” Мішель 

Русен, а також генерал авіації, керівник військового кабінету прем’єр-міністрів Жака 

Ширака і Мішеля Рокара, президент і директор “Журналу національної безпеки”, 

віце-президент Ініціативи ядерного роззброєння Бернар Норлен. За ініціативою ди-

ректора “Alliance Française” у Львові Бернара Уліата гості мали нагоду ознайомитися 

з історією ЛНУ імені Івана Франка та бібліотеки, оглянути фрагменти військово-

історичних документів з її фондів.  

12 червня Наукову бібліотеку відвідала делегація керівників бібліотек Познані 

(Польща). Директори Бібліотеки Рачинських, Бібліотеки Познанського Університету, 

Публічної педагогічної бібліотеки та інших прибули до Львова, щоб ознайомитись із 

особливостями роботи книгозбірень нашого міста. Колеги-бібліотекарі відвідали най-

давнішу книгозбірню України, дізнались історію її створення та функціонування, огля-

нули приміщення Наукової бібліотеки, ознайомились із давніми книжковими пам’ят-

ками та рідкісними виданнями нашої книгозбірні, а також обговорили перспективи 

бібліотечної справи, співпраці між університетами Познані та ЛНУ імені Івана Франка.  

13 червня в рамках освітньої програми “Еразмус” Наукову бібліотеку відвідав 

Ерен Асліхак, спеціаліст Технічного Університету Середнього Сходу (Анкара, Ту-

реччина). Екскурсію для гостя провів директор Бібліотеки Василь Кметь.  

14 червня відбувся семінар “Іларіон (Огієнко): митрополит, науковець, пись-

менник” (співорганізатори: Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка і Товариство 

“Холмщина”). Із доповідями виступили кандидат богословських наук, протоієрей 

Михайло Цебенко “Ідея помісності української церкви у творах та діяльності митро-

полита Іларіона (Огієнка)” (доповідь підготована спільно з доктором теології, к. і. н., 

викладачем ЛНУ імені Івана Франка та Львівської православної богословської акаде-

мії Андрієм Цебенком), к. і. н., директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка 

Василь Кметь “Переклади богословських та літургійних текстів митрополита Іларіо-

на (Огієнка)”, к. філос. н., викладач Національного університету “Львівська політех-

ніка” Зіновій Тіменик “Митрополит Холмський і Підляський Іларіон (Огієнко) і його 

етнофілософія подвижництва”, методист Педагогічного коледжу та асистент кафедри 

загальної та соціальної педагогіки факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана 

Франка Романа Михайлишин “Педагогічні ідеї у спадщині Івана Огієнка”, к. філол. н., 

заступник декана філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Ірина Кметь 

“Митрополит Іларіон (Огієнко): мовознавець, літературознавець, письменник”, голова 

Львівського обласного суспільно-культурного товариства “Холмщина” Ірина Гринь. 

У рамках заходу відбулася презентація книжкової виставки на матеріалах Наукової 

бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка “Доробок митрополита Іларіона у фондах уні-

верситетської книгозбірні” . 

17 червня відбувся відкритий шаховий турнір на “Кубок ветеранів спорту м. 

Львова”. Співорганізатори турніру: Львівська обласна федерація шахів, Львівський 

шаховий клуб, ГО “Шаховий клуб ветеранів спорту”, ЛНУ імені Івана Франка, 

Львівська міська рада. 

19–20 червня у Науковій бібліотеці відбувся семінар “Авторитет судової 

влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри до суду” 

(для суддів місцевих загальних та апеляційних судів).  

22 червня відбулося 58-ме засідання Міждисциплінарного наукового семінару 

Modus Legendi, яке було присвячене 120-річчю від дня відкриття кафедри астрономії 
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у Львівському університеті. Співорганізатори заходу: Астрономічна обсерваторія 

ЛНУ імені Івана Франка, Кафедра астрофізики ЛНУ імені Івана Франка, Наукова біб-

ліотека ЛНУ імені Івана Франка, Науково-освітній консорціум ГеоГеліоАстроФізика. 

Із доповідями виступили: Богдан Новосядлий (астрофізик, д. ф-м. н., директор Астро-

номічної обсерваторії ЛНУ імені Івана Франка) “120 років заснування кафедри 

астрономії у Львівському університеті”, Олег Петрук (астрофізик, д. ф-м. н., провід-

ний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. 

Я. С. Підстригача НАН України) “Три осередки астрономії у Львові першої половини 

ХХ ст.”, Богдан Мелех (д. ф-м. н., завідувач кафедри астрофізики фізичного факуль-

тету ЛНУ імені Івана Франка) “Сучасна кафедра астрофізики ЛНУ імені Івана 

Франка”. Учасникам заходу презентовано присвячену астрономії виставку стародруко-

ваних книг із фондів Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, огляд якої зробили 

директор бібліотеки, к. і. н., доцент Василь Кметь та завідувач відділу рукописних, 

стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка, к. і. н. Микола Ільків-Свид-

ницький. У рамках семінару також було розгорнуто виставку документів з Архіву 

ЛНУ імені Івана Франка (особові справи співробітників астрономічної обсерваторії 

та кафедри астрономії кінця 1930-х – початку 1940-х рр.). 

23 червня у Науковій бібліотеці розгорнуто книжково-документальну виставку, 

присвячену діяльності видатного українського композитора, цитриста, священика та 

громадського діяча Євгена Купчинського (1867–1938).  

24 червня Наукова бібліотека взяла участь у фестивалі “Місто професій”. Діти 

разом із співробітниками відділу наукової реставрації в ігровому форматі вчилися 

реставрувати книги. 

11 липня відбулося 59-те засідання бібліотечного Міждисциплінарного семіна-

ру Modus Legendi, присвячене 440-річчю від народження фламандського живописця 

Пітера Пауля Рубенса (1577–1640). Доповідач – науковий співробітник Львівської 

національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького Олександра Калініченко. 

15 липня у рамках Фестивалю “Ніч у Львові” та за сприяння проекту “Культур-

не місто” в Науковій бібліотеці відбувся концерт “Класика в бібліотеці”. Директор 

Наукової бібліотеки Василь Кметь у вступному слові розповів гостям книгозбірні про 

музичні колекції, що зберігаються в її фондах. Усі ці раритети відвідувачі мали 

нагоду побачити на слайдах, а також у вітринах читального залу, де було експоно-

вано книжково-документальну виставку видатного композитора і маестро цитри 

Євгена Купчинського. Музичний вечір продовжив виступ квартету “Фаготіссімо”.  

21 липня Наукову бібліотеку відвідали учні Міжнародної літньої школи Центру 

україністики ЛНУ імені Івана Франка. Лекцію “Електронний документ як постінку-

набула: про модерне у найдавнішій бібліотеці України” для гостей бібліотеки про-

читав директор Василь Кметь. 

12 серпня відбувся шаховий турнір, присвячений 110-й річниці від дня наро-

дження визначного українського шахіста, випускника Львівського університету Сте-

пана Попеля. З вітальним словом виступили відомий український шахіст і гросмей-

стер Олег Романишин та головний суддя турніру Іван Ільницький.  

21–22 серпня відбувся науковий семінар для суддів місцевих загальних та апе-

ляційних судів “Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді 

як основні елементи довіри до суду”. 
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30 серпня відбулося науково-методичне засідання директорів львівських шкіл 

“Читання як крок до успіху”. Співорганізатори – методисти Навчально-методичного 

центру освіти м. Львова Оксана Бєлова та Оксана Галамай.  

13 вересня відбулось відкриття та пленарне засідання VІІІ Львівського бібліо-

течного форуму, який цього року проходив під мотто “Бібліотек@ – від ідеальної до 

ефективної” . Ключова тема пленарного засідання – “Золотий перетин бібліотеки”. 

У рамках пленарного засідання було презентовано розгорнуту в головній читальній 

залі фотовиставку “Свіже читання” (частину проекту #freshreading) за участю її іні-

ціаторів – Дарини та Олександра Балабаїв.  

Упродовж 14–17 вересня у Науковій бібліотеці діяв тематичний майданчик 

“Історія” в рамках XXIV Міжнародного книжкового Форуму видавців у Львові (про-

ведено понад 40 заходів): 

14 вересня: 

 Презентація видання “Посилення політичних репресій проти мешканців Закар-

паття на завершальному етапі його радянізації. 1947–1953 рр. Збірник архівних доку-

ментів і матеріалів” за участю упорядника Олексія Корсуна та директора видав-

ництва “Карпати” Віктора Браславця.  

 Презентація видання “Проект «Україна». Галичина та Волинь у складі між-

воєнної Польщі”. Ця книга – це вже третє видання в рамках серії “Проект «Україна»”, 

яка є спробою синтези суспільно-політичного й культурно-освітнього життя Гали-

чини і Волині між двома світовими війнами, під польською займанщиною, в часи 

українсько-польських протистоянь – від 1918–1919 років до Волинської трагедії 

1943-го, в ході яких гинули і поляки, і українці. 

 Презентація книжки “Августин Волошин: два ювілеї”  (упорядник – Ігор Ліх-

тей) за участю директора видавництва “Карпати” Віктора Браславця та дослідника 

Олексія Корсуна. 

 Презентація книги Андрія Харука “Бойові літаки XXI століття” та дискусія 

навколо перспектив українського авіабудування – за участю автора. Автор відповів 

на запитання аудиторії, звернувши увагу на необхідність інвестицій у розвиток україн-

ської військової авіації, розглянувши можливі шляхи розвитку для української армії.  

 Презентація видання “Єврейсько-українські культурні стосунки. Т. 25”. Участь 

в обговоренні культурологічних аспектів юдаїки в Україні взяв відомий ізраїльський 

філолог-славіст, лінгвіст, культуролог, почесний професор Єврейського університету 

в Єрусалимі Вольф Москович.  

 Презентація “Сучасна парадигма представлення історії східноєвропейського 

єврейства в контексті нових національних історій”. Захід модерував історик і пере-

кладач Андрій Павлишин. Лектор та співавтор книги “Євреї та українці: тисячоліття 

співіснування”, професор єврейської історії Північно-Західного університету (Іллі-

нойс, США) Йоханан Петровський-Штерн висловив головні тези публікації та своє 

бачення відображення історії євреїв у науці та публічному дискурсі. 

 Панельна презентація ч. 85 часопису “Ї”, присвяченого лікарській родині: 

батька Адольфа Бека (1863–1942), ректора Львівського університету (1912–1914), 

винахідника електроенцефалографії, видатного ученого, який загинув у роки Шоа, і 

сина Генрика Бека (1896–1946), лікаря і художника. Модерував український журна-

ліст, громадський діяч, історик та перекладач Андрій Павлишин. Дослідниця життя і 

праці Адольфа та Генрика Беків, редактор презентованого видання, професор кафед-

https://www.facebook.com/hashtag/freshreading?source=feed_text&story_id=1414070302003497
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ри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, Оксана Заячківська поділилася історією реалізації проекту та 

презентувала художні роботи Генрика Бека. Також учасники презентації мали мож-

ливість ознайомитися із частиною величезного наукового доробку А. Бека на вистав-

ці у читальному залі університетської книгозбірні. 

 Презентація книги “Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ сто-

літті”, у якій взяли участь: укладач видання, публіцист та історик Вахтанг Кіпіані та 

історик Роман Висоцький. В. Кіпіані розповів, як з’явилась ідея цієї книги, наголо-

сивши, що вона є спільним творінням авторів ресурсу “Історична правда”. Р. Висоць-

кий акцентував на тому, що ми сьогодні повинні радше шукати шляхи вирішення 

проблем: говорити не так про фактаж чи емоції, як намагатись переосмислити ці 

події та їх продискутувати. 

 Авторська зустріч із письменником та перекладачем Андрієм Содоморою та 

обговорення його книг “Афористичні етюди” (2016) і “Наодинці зі словом” (1999). 

Модерував директор Наукової бібліотеки Василь Кметь. А. Содомора у своєму виступі 

зосередив увагу на значенні словообразів у текстах Горація, Вергілія, Архілоха.  

15 вересня: 

 Авторська зустріч із краєзнавцем, письменником і журналістом Ігорем Мель-

ником, а також презентація його книги “Вулиці Львова”. Модерувала захід Надія Мо-

риквас – українська письменниця та головний редактор журналу “Річ”. Презентована 

книжка – це урбаністичні есеї, урбаністичні образи попередніх епох, для яких харак-

терною є комплексна ідейна організація. У цьому контексті цікавим прикладом є ві-

зуальний образ Львова як найбільш традиційного, історично сформованого урбаніс-

тичного середовища з яскраво вираженими європейськими рисами.  

 Обговорення видання “Павло Скоропадський. Спогади. Кінець 1917 – грудень 

1918”, яке підготувала група фахівців Інституту археографії Національної академії 

наук України. Модератор – український громадський діяч, засновник мистецької 

агенції “Наш Формат” Владислав Кириченко, учасники – журналіст і телеведучий з 

Києва Віталій Гайдукевич та громадський діяч зі Львова Ярослав Рущишин. 

 Презентація книжки “Бабин Яр: історія і пам’ять” (редактори Владислав Гри-

невич та Павло-Роберт Маґочій) і дискусія про меморіалізацію Бабиного Яру як 

місця пам’яті про масові вбивства під час Другої світової війни. Модератор – Наталія 

Федущак (“Українсько-єврейська зустріч”), дискутанти: д. і. н., провідний науковий 

співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 

НАН України Владислав Гриневич та провідний науковий співробітник Музею істо-

рії Києва, відповідальний секретар Громадського комітету для вшанування пам’яті 

жертв Бабиного Яру, куратор виставки “Бабин Яр – пам’ять на тлі історії” Віталій 

Нахманович.  

 Презентація унікального книжкового академічного проекту “Київська духовна 

академія в іменах: 1819–1924”, приуроченого до 400-річчя Києво-Могилянської ака-

демії. Перший том енциклопедії з’явився друком до ювілею в 2015 р., а другий на 

початку 2017 р. Цьому проектові передувала багатолітня традиція Києво-Могилян-

ської Академії (КМА), задум вшанування якої з’явився у почесного президента 

НаУКМА В’ячеслава Брюховецького з метою створення фундаментальної праці. 

Фактично, передвісником цього видання слід вважати книгу “Києво-Могилянська 

академія в іменах” (2001 р.). Доповідач В. Менжулін акцентував увагу на міфах щодо 

Київської духовної академії (КДА), зокрема на тезі, що КДА – це щось інородне, що 
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ніяк не вписується в історію КМА. Натомість презентована двотомна праця перекон-

ливо долає цей міф. Окремо вчений зупинився на академічних чеснотах і наукових 

принципах цього видання, зокрема на його міждисциплінарному характері.  

 Дискусія навколо монографії професорки Наталії Яковенко, присвяченої твор-

чій діяльності ігумена Йоаникія (Ґалятовського) “У пошуках Нового неба. Життя і 

тексти Йоаникія Ґалятовського” (Київ, 2017) та збірника статей “Кирило Транквіліон 

Ставровецький – проповідник слова Божого” (Львів, 2017). Співорганізатори заходу – 

видавництво “Критика” й міждисциплінарний науково-дослідницький та видавничий 

проект “Львівська медієвістика”. Модератор – Василь Кметь. Керівник проекту “Львів-

ська медієвістика”, професор кафедри української літератури імені акад. М. Возняка 

ЛНУ імені Івана Франка Богдана Криса звернула увагу на тематичну та семантичну 

близькість доробку ігумена Йоаникія і Кирила Транквіліона Ставровецького. Як прик-

лад шляху до комплексного ґрунтовного дослідження творчості богослова XVII ст. 

презентовано збірник, присвячений Транквіліону Ставровецькому. В обговоренні 

також взяли участь: доцент кафедри філології Гуманітарного факультету Україн-

ського Католицького Університету Дарія Сироїд, науковий співробітник Інституту 

українознавства ім. І. П. Крип’якевича Роман Голик, доцент кафедри української літе-

ратури імені академіка Михайла Возняка ЛНУ імені Івана Франка Назар Федорак. 

Учасники заходу мали нагоду також оглянути виставку стародрукованих видань ігу-

мена Йоаникія Ґалятовського, архімандрита Інокентія Гізеля, архієпископа Лазаря 

Барановича, що є яскравими представниками ранньомодерної української літератури. 

 Презентація видання “Історія війн і військового мистецтва”. Модератор – 

професор ЛНУ імені Івана Франка Леонтій Войтович. Участь у презентації також 

взяли фахові військові: полковник, доцент Національної академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного Леонід Кривизюк, полковник, доцент Націо-

нального університету оборони України імені Івана Черняховського Валерій Грицюк. 

У форматі презентації реконструктори із військово-історичної дружини “Чорна 

Галич” представили зброю та обладунки другої половини ХІІІ – початку ХІV ст. 

 Презентація книжкового проекту Олени Герасим’юк “Розстрільний календар” 

або книги, де в календарній послідовності поміщено історії репресованих українців 

радянськими органами влади. Ідея книги виникла як Інтернет-проект. Автори проек-

ту прагнули порівняти тюремну систему СРСР та сучасної України, важливим було 

висвітлити простір за ґратами. Згодом вони зрозуміли, що варто надрукувати книжку, 

аби кожна людина пам’ятала, що в “радянської машини не було вихідних”. Хроноло-

гія видання охоплює весь радянський період, коли на один календарний день при-

падало по декілька десятків історій репресованих осіб. 

 Круглий стіл, присвячений питанням Української революції (координатор – 

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка). Із нагоди сотої річниці початку Перших 

українських визвольних змагань та через появу нових викликів перед українською 

державою тема досвіду державного будівництва в Україні на початку ХХ століття 

актуалізувалася, з’являється нова наукова та науково-популярна література, яка 

аналізує досвід тогочасної епохи, її уроки та здобутки. У заході взяли участь: про-

фесор ЛНУ імені Івана Франка Віктор Голубко, доцент Національного університету 

“Львівська політехніка” Іван Хома, журналіст “Радіо Свобода”, координатор проекту 

“Українська революція 1917–1921” Дмитро Шурхало та військовий історик, директор 

видавництва “Астролябія” і головний редактор альманаху “Цитаделя” Олег Фешо-
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вець. Завдяки сприянню Володимира Правосудова в роботі круглого столу взяли 

участь реконструктори військових одностроїв часів визвольних змагань. 

 Зустріч з Павлом Бондаренком, істориком, письменником, журналістом та 

блогером, який ставить собі за мету популяризацію історії. Модератор – завідувач 

сектору бібліології науково-методичного відділу Наукової бібліотеки, к. і. н. Ігор 

Петрій. Основну частину обговорення присвятили представленню двох книг Павла 

Бондаренка, які вийшли друком упродовж 2016–2017 рр.: “Бандеровцы. Красным по 

чёрному. Ангелы и демоны Великой Войны” та “Картонні герої. Таємниці радянського 

Агітпропу”. 

 Обговорення академічного видання знакового свого часу роману Юрія Горліса-

Горського “Холодний Яр”, яке підготував сучасний історик, перекладач Сергій Лунін. 

Модерувала презентацію письменниця і громадський діяч Олена Герасим’юк.  

 Презентація книги острозького історика Петра Кралюка “Богдан Хмельниць-

кий: легенда і людина”. У своєму виступі автор наголосив на міфологізації постаті 

Богдана Хмельницького у різних національних традиціях, що пов’язано із відсут-

ністю документів про постать Б. Хмельницького до 1648 р. Також доповідач висло-

вив ідею про необхідність перегляду канону українських героїв, оскільки він був 

створений у XIX ст. українськими істориками та “дошліфований” радянською вла-

дою у ХХ ст. Презентація закінчилась дискусією про оцінку постаті українського 

гетьмана в історії України та Східної Європи. 

 Презентація унікального видання “Блаженний архімандрит Климентій (Кази-

мир граф Шептицький). Листи до рідного брата Станіслава графа Шептицького та 

родини. 1881–1945 рр.”, упорядниками якого є єрм. Юстин (Бойко) та Іван Матков-

ський. І. Матковський у своєму виступі виклав концептуальні засади формування 

збірника, зосередив увагу на особистостях – представниках кількох поколінь родини 

Шептицьких. Під час презентації були презентовані репродукції світлин родинного 

архіву Шептицьких. 

 Презентація книги історика та публіциста, засновника благодійного фонду 

“Героїка” Павла Подобєда “З-під Конотопа до Аризони. Невигадані історії вояків 

Армії УНР”. У книзі йдеться про вояків Армії Української Народної Республіки, 

уродженців Конотопського повіту Чернігівської губернії, які билися проти білих та 

червоних ворогів молодої української республіки. 

 Презентація книги Володимира В’ятровича “(Не)історичні миті. Нариси про 

минулі сто років”. Автор вирішив написати про тих, про кого писав раніше, але цього 

разу “оживити” “сухі” документи та спробувати гіпотетично написати про речі, які 

не фіксуються джерелами. Відтак, у цій книзі було зроблено спробу поєднати 

історика та письменника, досягнути балансу “ratio” та “emotio”.  

16 вересня: 

 Презентація монографії Євгена Ланюка “Політика і мистецтво. Історичний 

взаємозв’язок” за участю автора. Євген Ланюк для учасників презентації зробив ко-

роткий екскурс в історію мистецтва і його “доцільності” у політичних стратегіях пев-

них держав чи режимів, змалювавши широку картину дієвості мистецьких засобів.  

 Зустріч, яка мала на меті обговорити літературний напрям альтернативної іс-

торії та видавничі новинки, які його представляють. Розмову вели Дмитро Шурхало – 

журналіст “Радіо Свобода”, автор “Української якбитології”  і Максим “Січеславець” 

Беспалов – письменник, тревел-блогер, автор роману “Східний Вал. 1985”. Захід мо-
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дерував Ігор Петрій. Учасники презентації представили свій доробок та творчі плани, 

а також розповіли про найяскравіші твори в жанрі альтернативної історії. 

 Презентація книги Івана Гоменюка “Провісники Другої світової. Прикордонні 

конфлікти в Центрально-Східній Європі. Від розпаду імперій до Гляйвіцької прово-

кації”  за участю автора та координатора проекту LIKБЕЗ к. і. н., старшого наукового 

співробітника Інституту історії України НАНУ Кирила Галушка. Автор книги розповів 

про прикордонні конфлікти 1930-х рр. між Німеччиною і Чехословаччиною, Поль-

щею й Литвою тощо, які стали політичними та міжетнічними передумовами Другої 

світової війни.  

 Відбувся круглий стіл, присвячений тематиці “Жінка і війна”. Головними 

учасниками розмови були історики, члени Української асоціації дослідників жіночої 

історії: Оксана Кісь (голова), Марта Гавришко, Іванна Черчович, Мар’яна Байдак та 

Ірина Баранова (військовослужбовець). Обговорено практику виживання українських 

жінок різної соціальної приналежності та віку від часу Першої світової війни до сьо-

годенного військового конфлікту. Учасники круглого столу також мали можливість 

ознайомитися із книжковою виставкою “Жінка і війна” (на матеріалах фондів Нау-

кової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка). 

 Лекція Михайла Назаренка, автора книги “Поховання на могилі: Шевченкова 

біографія у фольклорі та фейклорі” (Київ, 2017). Модератор зустрічі – Андрій 

Мокроусов. Основним предметом дослідження і лекції М. Назаренка став міф Украї-

ни про Т. Шевченка, а саме: містифікації навколо постаті Кобзаря, численні надінте-

претації та прочитання, розповіді українського народу про свого генія, разом із ле-

гендами та вигадками.  

 Обговорення на тему “Контраверсійний погляд на історію України Романа 

Бжеського”. У заході взяли участь: історики Ростислав Мартинюк, Микола Посівнич 

і Роман Висоцький, які проаналізували праці Романа Бжеського (1897–1982) – істо-

рика, публіциста, літературознавця, громадсько-політичного діяча та за переконан-

нями радикального націоналіста – послідовника Д. Донцова. 

 Презентація та обговорення книжки “За віру, царя і Кобзаря. Малоросійські 

монархісти та український національний рух (1905–1917 роки)” за участю одного з 

авторів – Климентія К. Федевича. Модерував захід Андрій Мокроусов, у ролі спікерів 

виступили Ярослав Грицак і Олександр Зайцев.  

 Презентація чотиритомного видання праць Тадея Дмитрасевича, педагога, 

українського громадського діяча, публіциста, історика, краєзнавця, археолога, худож-

ника і поета, засновника історико-краєзнавчого музею міста Судова Вишня. Модеру-

вав захід Роман Шуст, декан історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка та 

учень Тадея Дмитрасевича.  

 Презентація доробку Музею єврейської історії та культури в Дніпрі, Україн-

ського інституту вивчення Голокосту “Ткума” “Дидактичні видання, присвячені 

проблематиці ШОА” за участю істориків Ігоря Щупака, Єгора Крадія та Анни Мед-

ведовської. Модератор – Андрій Павлишин.  

 Презентація видавничого проекту “Воля: The Will”. Уперше в Україні автори 

цього амбітного проекту вирішили створити український фантастичний комікс у 

жанрі альтернативної історії, події в якому розгортаються на фоні розквіту Україн-

ської Держави 1918 року.  

17 вересня: 
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 Лекція Михайла Назаренка, Відбувся круглий стіл “Мусульмани у громадсько-

політичному житті Європи: українсько-французькі паралелі”. Із доповідями висту-

пили: керівник організації КримSOS Алім Алієв, співробітник Центру міжконфесій-

ного та міжрелігійного діалогу “Лібертас”, докторант Тілбурзького університету 

Роман Назаренко та асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн 

історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, к. і. н. Богдана Сипко. Медіа-пре-

зентація Богдани Сипко проілюструвала роль ісламської умми у житті Французької 

республіки. А. Алієв закцентував увагу на участі кримських татар у громадсько-полі-

тичному житті України, відзначивши активну політичну діяльність народних депу-

татів-мусульман Мустафи Джемілєва та Рефата Чубарова. А Р. Назаренко зосередив-

ся на аналізі спроб міжрелігійного діалогу, який активізувався на зламі ХХ–ХХІ ст. 

Також під час зустрічі діяла книжкова виставка на матеріалах фондів Наукової 

бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, на якій було представлено важливі праці зі сфе-

ри громадсько-політичної діяльності мусульман у Європі. 

 Круглий стіл на тему “«Щаслива» Австро-Угорщина та її спадок: 150 років 

потому”. У ньому взяли участь: д. і. н., професор Українського Католицького Уні-

верситету Ярослав Грицак, к. і. н., доцент ЛНУ імені Івана Франка Мар’ян Мудрий, а 

також директор Російської служби Радіо Свобода (Прага) Андрєй Шарий та його 

заступник Ярослав Шимов. Модератор – Василь Кметь.  

 Круглий стіл “Українсько-польська історія”. У заході взяли участь: Андрій 

Павлишин – історик та перекладач (модератор), Роман Висоцький – професор історії 

Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща), Оксана Каліщук – 

професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(Луцьк), Надія Халак – історик Інституту української археографії і джерелознавства 

НАН України у Львові, Богдан Гудь – професор, директор Інституту європейської 

інтеграції ЛНУ імені Івана Франка. Серед книжкових новинок, які висвітлюють 

історію українсько-польських відносин, презентовано працю Б. Гудя “З історії етно-

соціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній 

Галичині в XIX – першій половині XX ст.”. 

 Обговорення видавничих новинок на тему історії козацтва “Козацька Україна: 

у вирі війни, політики і щоденного життя”. У межах заходу обговорено п’ять книг 

авторства знаних українських фахівців: д. і. н., професора Віктора Горобця “Світа-

нок Української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції”, к. і. н., старшого 

наукового співробітника Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тар-

новського Ігоря Ситого “Козацька Україна. Печатки, герби, знаки та емблеми кінця 

XVI–ХVIII століть”, д. і. н., провідного наукового співробітника інституту історії 

України НАН України Тараса Чухліба “Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 

1500–1700-х років” та російської дослідниці д. і. н., професорки Тетяни Таїрової-

Яковлєвої “Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини” й “Ин-

корпорация: Россия и Украина после Переяславской Рады (1654–1658)”. 

 Презентація книги Ґульнари Бекірової “Пів століття опору: кримські татари 

від вигнання до повернення (1941–1991 роки). Нарис політичної історії”. У презента-

ції взяли участь народний депутат України, Голова Меджлісу кримськотатарського 

народу Рефат Чубаров, а також віце-ректор Українського Католицького Університету, 

колишній політв’язень і член-засновник Української Гельсінської групи Мирослав 

Маринович. Захід модерував Андрій Мокроусов. 
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 Презентація видання В. Тиліщака “1930. У.Р.С.Р. Повстання” – збірки нари-

сів, присвячених антибільшовицьким повстанням у вирішальному в історії “радян-

ської” України році. Цінність книжки представив доцент кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн ЛНУ імені Івана Франка Андрій Козицький. 

22 вересня відбулось відкриття книжкової виставки “«Перший державний театр 

України»: до 100-річчя Національного академічного українського драматичного театру 

імені Марії Заньковецької” за участю бібліотекарів, викладачів та студентів ЛНУ 

імені Івана Франка, акторів львівських театрів. Огляд виставки зробив завідувач 

відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки, старший викладач 

кафедри театрознавства та акторської майстерності Роман Лаврентій. 

27 вересня у Науковій бібліотеці працівники кафедри безпеки життєдіяльності 

провели лекцію-тренінг – з метою запобігання травматизму на робочих місцях та 

інформування співробітників, як діяти в екстремальних умовах.  

27 вересня Бібліотеку відвідали студенти Українського Католицького Універ-

ситету, ознайомившись з історією університетської книгозбірні та оглянувши вибірку 

книжкових раритетів, про які їм розповів завідувач відділу рукописних, стародру-

кованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Микола Ільків-Свидницький. 

28 вересня відбувся Міждисциплінарний науковий семінар Verbum et Scriptum. 

Із доповіддю “Текст – автор – текст: «безликі» наслідувачі «вічних» істин. Роль 

риторичних трактатів (XVI–XVIII ст.) та їхніх авторів у процесі творення і пош-

ирення знань” виступив аспірант кафедри давньої історії України та архівознавства, 

співробітник Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Євген Гулюк. У семінарі 

взяли участь бібліотекарі університетської книгозбірні та працівники Центрального 

державного історичного архіву України, м. Львів. Модерував завідувач відділу руко-

писних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліоте-

ки ЛНУ імені Івана Франка Микола Ільків-Свидницький. 

28–29 вересня тривала VIII Міжнародна науково-методична конференція та Фо-

рум молодих економістів-кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, 

досвід”, відкриття та пленарне засідання якої відбулися у головному читальному залі 

Наукової бібліотеки. Участь у конференції взяли фахівці з ЛНУ імені Івана Франка, 

Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Вінницького 

національного аграрного університету, Національного університету водного госпо-

дарства та природокористування, Хмельницького національного університету, Же-

шувського та Яґеллонського університетів (Польща), Могилівського державного уні-

верситету продовольства (Білорусь) та Технологічного університету Таджикістану. 

29 вересня в рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у Науковій 

бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відбулась презентація документального фільму 

“Свіже Читання Львів”. Проект “Fresh Reading Lviv” стартував 18 серпня 2017 р. у 

Львові. Упродовж двох тижнів творча команда (Сергій Талочко, Сашко й Дарина Ба-

лабаї) зробила 58 фотопортретів львівських бібліотекарів у п’яти центральних книго-

збірнях, відзняла відеоматеріал та підготувала експозицію, присвячену Всеукраїн-

ському дню бібліотек. Уперше фотоекспозицію було презентовано під час Бібліофо-

руму 13 вересня 2017 р. в Науковій бібліотеці Франкового університету, працівники 

якої також долучились до проекту. 

3–4 жовтня у ЛНУ імені Івана Франка та Науковій бібліотеці відбулась Між-

народна наукова конференція “Реформація як суспільне явище: український вимір”.  
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5 жовтня працівники кафедри безпеки життєдіяльності – з метою навчити 

співробітників Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка та відповідальних за по-

жежну безпеку в інших підрозділах університету діяти в екстремальних умовах – 

провели практичне заняття з пожежогасіння.  

12 жовтня напередодні Дня українського козацтва у Науковій бібліотеці ЛНУ 

імені Івана Франка відбулася зустріч із режисером, журналістом, кіносценаристом й 

автором історичних розвідок про лицарські та козацькі часи Тарасом Каляндруком, 

а також презентовано його книжку “Козаки. Слов’яни проти орди” (2017). 

13 жовтня відбулась зустріч із авторкою низки підручників для недільних шкіл 

із Закону Божого Наталією Ващенко. Присутні обговорили доречність співпраці 

поміж загальноосвітніми і недільними школами, а також відмінності між курсами 

“християнська етика” та “закон Божий”, специфіку навчання, а відтак і специфіку по-

будови навчальних програм. 

13 жовтня в рамках заходів до Дня Університету відбулося 60-те засідання 

Міждисциплінарного семінару Modus Legendi “Ректори і долі”, присвячене життє-

вому шляхові й творчій діяльності письменника і науковця, ректора Львівського 

університету в 1864–1866 рр. Якова Головацького. Доповідач – професор ЛНУ імені 

Івана Франка, відомий літературознавець і теоретик літератури, Голова Міжнародної 

асоціації франкознавців Михайло Гнатюк. 

15 жовтня відбулася зустріч випускників механіко-математичного факультету 

ЛНУ імені Івана Франка. Через 25 років колишні студенти зі своїми викладачами 

згадували теплі й кумедні миті з років навчання, роздивлялись збережений архів 

академічної групи та спільні фотографії.  

17–20 жовтня відбувся Міжнародний форум молодих вчених з прикладної фізи-

ки та інженерії (2017 IEEE Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, 

YSF-2017), згуртувавши понад 150 молодих науковців із Європи, Азії, Африки та 

Північної Америки. 

20 жовтня у рамках 17-го Тижня італійської мови (під високим патронатом 

Президента Італійської республіки) в Науковій бібліотеці відбулася презентація 

творчого доробку сучасного італійського письменника Сільвіо Перелли.  

23 жовтня – 3 листопада у Науковій бібліотеці відбувалося стажування праців-

ників загальної та спеціальної бібліотек Львівського державного університету внут-

рішніх справ (серед яких – директор загальної бібліотеки, директор спеціальної біб-

ліотеки, бібліографи, бібліотекарі 2-ої категорії).  

25 жовтня відбулася відкрита лекція “Межа Світів – інформаційний вимір” для 

бібліотекарів міста Львова, яку прочитав спеціаліст у галузі психології та психіатрії, 

експерт у сфері управління, комунікації, соціальної сфери та освіти Олег Березюк. 

Співорганізатор заходу – студентська рада Львова.  

26 жовтня за ініціативою студентської ради історичного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка відбулася гра “Що? Де? Коли?” для студентів історичного факультету.  

26 жовтня відбувся літературно-музичний вечір у рамках Благодійного туру 

“ЛітераТур” (виступили поети і музиканти з Миколаєва, Полтави, Львова). Вечір 

організувала Спільнота “Коник-Хелп”, у співпраці зі Студентським урядом та Нау-

ковою бібліотекою ЛНУ імені Івана Франка, з активною участю членів міжнародної 
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студентської організації BEST (Board of European Students of Technology) та під-

тримці низки інших інституцій.  

2–5 листопада відбувся симпозіум “Полоністика у Львові – 200 років ідеї” , 

організований зусиллями ЛНУ імені Івана Франка (філологічний факультет, кафедра 

польської філології та Наукова бібліотека). 

2–5 листопада у Львові відбувся Міжнародний симпозіум “Ex umbra in solem” / 

“Про загублені та віднайдені музичні архіви: їхня доля, історії віднайдення та 

перспективи нових відкриттів”, співорганізатором якого виступила Наукова бібліо-

тека ЛНУ імені Івана Франка. На пленарному засіданні директор університетської 

книгозбірні Василь Кметь прочитав доповідь “Музика в манускриптах: досвід універ-

ситетської бібліотеки”. На засіданнях, які, зокрема, пройшли у стінах Наукової 

бібліотеки, виступили вітчизняні та іноземні дослідники: Кармела Бонджованні, 

Ольга Осадця, Катеріна Шьонінґ, Світлана Вавриш, Людмила Руденко та Лариса 

Івченко, Крістоф Вольф, Отто Біба, Гельмут Лос, Олександр Охріменко, Аґнєшка 

Лещинська, Єва Бєлінська-Ґалас, Адріана Кретковська, Анджей Едвард Ґодек та інші.  

7 листопада Наукову бібліотеку відвідали працівники Центру Митрополита 

Андрея Шептицького, оглянувши читальні зали, ознайомившись із історією най-

давнішої книгозбірні України та книжковими раритетами, що зберігаються у фондах 

відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка. 

7 листопада відбувся показ документального фільму “Борщ” за участю авторів 

та режисерів Дарини та Олександра Балабаїв, які розповіли глядачам про людей з 

особливими потребами та стереотипи суспільства щодо них.  

8 листопада відбулася Універсіада 2017 ВНЗ Львівщини із двох видів шахів – 

швидких та “бліц”, у якій взяли участь дев’ять вищих навчальних закладів.  

10–11 листопада відбулася Міжнародна конференція молодих науковців  

“Феномен Європи: від традиційного до сучасного”. Співорганізатори: історичний 

факультет та Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, Львівський медієвістичний 

клуб та спільнота молодих істориків HistArt. 

14 листопада під патронатом “Фестивалю Мандрівний Docudays UA-2017” від-

бувся показ фільму “Боротьба Джамали” про нелегку долю кримських татар. Після 

перегляду відбулось обговорення фільму за участю представників кримськотатар-

ської громади. Показ організовано за ініціативи ГО “Арекет” при партнерстві з 

ГО “Кримські переселенці” в рамках “Платформи кримськотатарських ініціатив”. 

15 листопада відбулась творча зустріч із письменником та видавцем Володи-

миром Шовкошитним (Київ), письменницею Вікторією Андрусів (Ужгород, Лос-

Анджелес) та журналістом і письменником Ігорем Гургулою (Львів), а також презен-

тація нових книг видавництва “Український пріоритет”. Модерував зустріч поет та 

літературознавець, вчений секретар Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка 

Григорій Чопик. 

17 листопада у головному читальному залі Бібліотеки відбулось засідання 

VIIІ Міжнародної наукової конференції “Colloquia Russica. Релігії та вірування Русі 

(X–XVI ст)”.  

18 листопада відбулася зустріч з одним із воїнів, що став на захист рідної землі 

з перших днів війни – Олексою Стафіняком, а також перегляд фільму про нього та 

долю його родини “Транзитний пункт” (режисер – Олексій Біда). До розмови також 
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долучилися: воїн АТО, випускник історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка 

Ярослав Стасів, куратори проекту HistArt, співробітники Франкового університету та 

бібліотеки, студенти. 

18 листопада у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції “Націо-

нальному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковець-

кої 100 років” (17–18 листопада 2017 р.) у Дзеркальній залі ЛНУ імені Івана Франка 

відбулася презентація наукового видання “Національний академічний український 

драматичний театр імені Марії Заньковецької. Кн. 1: Час і долі” за участю авторів – 

доктора мистецтвознавства, професора кафедри театрознавства Київського націо-

нального університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Ганни Весе-

ловської (розділи 1–3) та головного бібліографа науково-бібліографічного відділу 

Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, старшого викладача кафедри театро-

знавства та акторської майстерності Романа Лаврентія (розділ 4). 

21 листопада відбувся захід під назвою “Past Present Future Intersection «Lviv 

Business Start Up Lab»”. Серед численних стартапів-проектів – презентація нового 

лого Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, яке представили директор книго-

збірні Василь Кметь та співробітники Наукової бібліотеки: художниця і реставратор 

Анна Галабурда й головний бібліограф Роман Лаврентій. Співорганізатори заходу: 

економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, Львівська міська рада та компанія 

Avalon Inc.  

22 листопада Наукову бібліотеку відвідали представники “Платформи кримсь-

котатарських ініціатив”, ознайомившись з історією університетської книгозбірні, 

оглянувши читальні зали, відділ реставрації, а також – книжкові пам’ятки, що репре-

зентують мусульманську культуру. 

28 листопада відбулася конференція, присвячена 150-річчю від народження 

відомого українського композитора, цитриста, священика, громадсько-культурного 

діяча Євгена Купчинського. Захід відбувся за ініціативи Музикознавчої комісії Нау-

кового товариства імені Шевченка та родини Купчинських. 

29 листопада відбулось засідання міждисциплінарного семінару “Verbum et 

scriptum. Studia didactica”, на якому обговорювали дисертаційне дослідження 

Катерини Загнітко “Григоріанський хорал у сучасному науковому дискурсі: історія, 

теорія, практика”. 

29 листопада відбулась творча зустріч з українським письменником та перекла-

дачем Андрієм Содоморою, презентація його нової книги “Усміх речей”, а також 

інших книжкових новинок Літературної агенції “Піраміда”. Модерував захід пись-

менник та видавець Василь Ґабор. 

30 листопада до Бібліотеки завітали співробітники туристичних компаній, 

львів’яни та гості міста, екскурсію для яких провів директор Наукової бібліотеки 

ЛНУ імені Івана Франка доцент Василь Кметь. 

1 грудня відбувся показ документального фільму “Вареники” (режисери – 

Олександр і Дарина Балабаї). Вкотре автори стрічки зруйнували стереотипи про лю-

дей із особливими потребами. Цього разу присутні мали нагоду подивитись на світ 

очима людей з аутизмом та синдромом Дауна, адже відеооператорами також були й 

самі герої фільму. 
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2 грудня в Науковій бібліотеці відбувся шаховий турнір серед ІТ-спеціалістів 

“Intelligent Chess Challenge” (формат турніру – швидкі шахи). 

5 грудня відбулась лекція українського історика, доцента кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ імені Івана Франка Андрія Козицького на 

тему “Геноциди ХХ ст. у концептуальних інтерпретаціях та оцінках історіографії” . 

Захід організований у співпраці зі спільнотою студентів-істориків HistArt. 

6 грудня співробітники Наукової бібліотеки відвідали Львівський музей історії 

релігії та оглянули виставку, присвячену 500-річчю Реформації. Виставка органі-

зована спільно із Львівським історичним музеєм, Львівською національною галереєю 

мистецтв імені Б. Г. Возницького, Науковою бібліотекою ЛНУ імені Івана Франка, 

Львівською національною науковою бібліотекою України імені В. Стефаника. 

7 грудня співробітники Наукової бібліотеки відвідали тренінг у навчальному 

Регіональному тренінговому центрі, що діє на базі Львівської обласної універсальної 

наукової бібліотеки. Секретами бібліотечної майстерності поділилася очільниця ме-

тодичного відділу Олена Шматько, розповівши колегам, як здійснювати пошук гран-

тів, які вимоги до написання й виконання грантових проектів, особливості звітності 

та контролю виконання проектів тощо. Також учасники тренінгу мали нагоду випро-

бувати отримані навики на практичному занятті. 

11 грудня відбулася презентація документального фільму про вірменського 

письменника Л. Хечояна (1955–2014) “Левон Хечоян”. Фільм переклав та озвучив 

українською мовою Анушаван Месропян, український філолог, перекладач, бібліо-

текар відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка 

Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. 

12 грудня відбувся науковий семінар “Інвентарі та інші типи джерел до істо-

рії бібліотек чернечих осередків Речі Посполитої: принципи, методи дослідження та 

їхні результати”. Організатори засідання: Комісія спеціальних (допоміжних) істо-

ричних дисциплін Наукового товариства імені Шевченка, Міждисциплінарний семі-

нар з палеографії, кодикології і текстології “Verbum et Scriptum” і Наукова бібліотека 

ЛНУ імені Івана Франка. Виступили: директор Наукової бібліотеки доцент Василь 

Кметь, голова Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін НТШ, д. і. н. 

Андрій Гречило, секретар Комісії СІД, завідувач відділу рукописних, стародру-

кованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки доцент Микола 

Ільків-Свидницький; доктор габілітований Йоланта Ґвьоздзік (Польща) з доповіддю 

“Монастирські книгозбірні в цифровій гуманістиці”, завідувач відділу культурно-

просвітницької роботи Наукової бібліотеки Назарій Лоштин із темою “Хто, коли і 

для чого уклав список античних книг з бібліотек закритих монастирів Галичини 

(за рукописним каталогом з фондів НБ ЛНУ)”, Ірина Ціборовська-Римарович (Націо-

нальна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Київ) “Джерельна база для історії 

римо-католицьких монастирських книгозбірень: видова характеристика та інфор-

маційний потенціал (на прикладі монастирських книгозбірень Луцької/Луцько-Жито-

мирської дієцезії)”, Богдана Тараніна (УКУ, Львів) “Книги збережені, описані та 

відсутні: особливості реконструкції монастирських бібліотек Києва XVIII століття 

(на прикладі книжкового зібрання Києво-Михайлівського Золотоверхого монасти-

ря)”. В обговоренні також взяли участь Наталія Сінкевич, Іван Альмес, Ірина Качур, 

Дорота Сідорович-Муляк, Аґнєшка Франчик-Цеґла, Віра Фрис, Олег Дух. У рамках 
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заходу презентовано книгу Й. Ґвьоздзік “Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach 

dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” (Катовіце, 2015). 

15 грудня відбулось засідання семінару Verbum et Scriptum. Studia publica:  

“Як укладали акти при урядах Самбірської економії: писарське середовище і канце-

лярські традиції” (доповідач – Марія Гарасимчук). 

20 грудня відбулося 61-те засідання Міждисциплінарного семінару Modus Legendi: 

“Полілог єдності” за участю Муфтія Духовного Управління мусульман Криму Айдера 

Рустемова, історика, голови релігійної громади мусульман м. Львова, представника 

Платформи кримськотатарських ініціатив Ернеста Абкелямова, асистента кафедри 

тюркології Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шев-

ченка Абібулли Сеїтджеліля, представників громади кримських татар у Львові, сту-

дентів ЛНУ імені Івана Франка та співробітників Наукової бібліотеки. Підсумком 

семінару стало укладення Меморандуму про співпрацю Наукової бібліотеки, історич-

ного, філологічного факультетів та факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана 

Франка з Духовним правлінням мусульман Криму. 

20 грудня відбулось 62-ге засідання Міждисциплінарного семінару Modus 

Legendi. З доповіддю “Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння” 

виступив д. і. н., професор кафедри етнології історичного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка Михайло Глушко. 

22 грудня відбулась презентація – підготованого за підтримки Центрального 

державного історичного архіву України, м. Львів та Львівського відділення Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – 

видання “Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр.” (2017) за участю 

упорядниці Богдани Петришак. 

Докладнішу інформацію про заходи Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка  

можна знайти на інтернет-сторінці: http://library.lnu.edu.ua/bibl/ 

А також – на сторінці Бібліотеки у соціальній мережі Facebook: 

https://www.facebook.com/librarylnu/?ref= aymt_homepage_panel 

Назарій ЛОШТИН,  

завідувач відділу культурно-просвітницької роботи. 

Вікторія КМЕТЬ, 

бібліотекар І категорії відділу культурно-просвітницької роботи. 

Роман ЛАВРЕНТІЙ,  

головний бібліограф науково-бібліографічного відділу.  
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