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ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
КІНЦЯ 2010 – 2011 РОКІВ 

15 жовтня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки відбулася 
зустріч із львівською художницею Анною Лютак, письменником, перекладачем і 
літературознавцем Андрієм Содоморою – “Львівські варіації”. Мисткиня-аматор Анна 
Лютак працює у жанрі міського пейзажу, надихаючись творчою аурою Львова, його 
самобутньою та неповторною архітектурою. Андрій Содомора вже добре відомий чи-
тацькій аудиторії авторськими рефлексіями загадкової атмосфери Львова. Письмен-
ник у своїх текстах віднайшов камертон барв затишних вуличок, тиху сонату віль-
гості старовинних мурів, обриси мозаїки людських облич у динамічній експресії 
міста і життя однієї, але такої важливої, речі, що промовляє тихою сльозою... Саме 
про це і презентована під час зустрічі книга А. Содомори “Сльози речей”, оригіналь-
ний погляд на місто крізь призму однієї речі, наростання звуку, крещендо львівської 
симфонії. Саме про це і полотна А. Лютак, із яких споглядали оживлені фарбами 
предмети і луною танули “сльози речей”. 

Модератор заходу, письменник і літературознавець Василь Ґабор скерував роз-
мову у русло рефлексій, намагання осягнути мистецьку магію міста Львова, його 
химерність і привабливість, а синтез мистецтва пензля та слова органічно зазвучав 
під склепінням фрескових алегорій у читальні університетської книгозбірні. 

20 жовтня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені 
Івана Франка відбулась зустріч із львівською письменницею Евою Гатою, авторкою 
романів “Три чесноти, або Казка про оріхалк”, “З варяг у греки, або історія накресле-
на рунами”, “Очищення, або роблю, що хочу” та “Тут і там, або стежка між Парнасом 
і Олімпом”. У літературному житті – Ева Гата (із гр. – жінка-кішка), а для студентів 
та колег – Ольга Коссак, викладач факультету прикладної математики та інформати-
ки Львівського національного університету імені Івана Франка. Авторка розповіла 
про співпрацю із видавництвом “БаК”, про переклади її творів іноземними мовами та 
поділилася із читацькою аудиторією власним рецептом щастя та натхнення: головне, 
переконує письменниця, “робити те, що справді хочеш, треба завжди шукати творчий 
підхід до всього”.  

2 жовтня 2010 р. Наукову бібліотеку відвідали студенти-театрознавці із Вроц-
лавського університету (Польща) на чолі з д-ром Малґожатою Ружевич (у рамках 
багаторічної програми співпраці факультету культури і мистецтв Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка та кафедри театрознавства Вроцлавського 
університету). Для гостей було проведено екскурсію з оглядом головного читального 
залу, галереї, карткових каталогів та унікальних західноєвропейських книжкових па-
м’яток. 

4 листопада 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація книж-
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кової продукції видавництва “Світ”. Широкий спектр методичної та навчальної 
літератури, словники та довідники, художні твори найрізноманітнішої тематики – всі 
видання привернули увагу академічної спільноти. Крім представлення готової про-
дукції, директор видавництва Ігор Мельник поділився із учасниками акції планами 
видавництва на найближчі роки та закликав бібліотекарів, молодих науковців, спів-
робітників Університету взяти участь у майбутніх проектах. 

4 листопада 2010 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка відбулося дев’яте засідання Міждисциплінарного наукового 
семінару Modus Legendi. Директор Бібліотеки Василь Кметь виступив із доповіддю 
“Університетська бібліотека у системі модернізації освіти ХХІ століття: сло-
вацький досвід формування та менеджменту інформаційних проектів”. 

24 листопада 2010 р. директор Наукової бібліотеки доц. В. Кметь взяв участь 
в урочистостях з нагоди складення присяги новообраним міським головою та депута-
тами під час першої сесії Львівської міської ради. Учасниками урочистостей були 
голова Львівської обласної державної адміністрації Василь Горбаль, голова міської 
Територіальної виборчої комісії Ігор Сліпецький, представники духовенства різних 
конфесій, інтелігенції.  

Цьогорічний акт присяги став знаковим для університетської книгозбірні, адже 
серед давніх атрибутів та символів (ланцюг 1892 р., ключі від міських брам XVIII ст., 
що зберігаються у фондах Львівського історичного музею), у колі яких міський голова 
Львова Андрій Садовий розпочинав свою нову каденцію, була й унікальна пам’ятка 
з фондів Наукової бібліотеки – Львівське Євангеліє, видане 28 листопада 1690 р. 
друкарнею Свято-Успенського Ставропігійського братства.  

26 листопада 2010 р. Наукова бібліотека Львівського національного університету 
імені Івана Франка долучилася до заходів, присвячених вшануванню пам’яті жертв 
голодоморів та злочинів комуністичного режиму в Україні, що відбувалися у Львів-
ському національному університеті імені Івана Франка. У Музеї історії Університету 
було розгорнуто книжково-документальну виставку, яка репрезентувала наукові до-
слідження та документальні публікації про геноцид українського народу. Відвідувачі 
виставки мали можливість ознайомитися також і з дослідницькими проектами, що 
здійснюються в Україні та діаспорних осередках, із результатами співпраці академіч-
них установ з архівами СБУ та ФСБ, виданнями Державного комітету архівів України, 
проектами, реалізованими за підтримки Церкви, художніми творами та публіцистикою, 
що відобразили увесь трагізм будівництва ідеологічного новотвору – “радянського 
народу”. 

2 грудня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулося десяте засідання Між-
дисциплінарного наукового семінару Modus Legendi. Із доповіддю “Геософія – нова 
міждисциплінарна наукова галузь” виступив Юрій Кисельов, кандидат географічних 
наук, доцент кафедри географії факультету природничих наук Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, автор понад 60 наукових публікацій. 
Доповідач розповів про становлення нової географічної дисципліни, її міждисциплі-
нарність, про початки філософського усвідомлення геопростору як рідного дому та 
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про основоположника геософії як науки Евальда Банзе. З цим іменем пов’язаний пере-
хід від старої фактологічної парадигми до нової географії, яка осмислювала планету 
в духовному розумінні, намагалася дати відповіді на питання, чим є земля для людей, 
які на ній живуть. 

7 грудня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулася презентація бібліографіч-
ного покажчика “Українсько-бельгійські літературні зв’язки 1870 – 2008” (укладачі 
Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж) – спільного проекту Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка та Національної бібліотеки України імені 
Володимира Вернадського. Про структуру покажчика, українських і бельгійських 
авторів, представлених у ньому (понад 1300 позицій), особливості підготовки видан-
ня розповіли укладачі – літературознавець, перекладач, завідувач кафедри світової 
літератури Львівського національного університету імені Івана Франка доцент Ярема 
Кравець та старший науковий співробітник, завідувач відділу довідково-бібліогра-
фічного обслуговування у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, 
к. і. н. Тетяна Добко. Покажчик не лише підсумовує літературні контакти двох народів 
за понад сто літ, а й вирішує низку важливих питань, як-от: труднощі класифікації 
авторів залежно від походження з валлонської чи фламандської спільноти Королівства 
Бельгія, проблема національної приналежності бельгійських франкомовних письменни-
ків, нерівномірне у часовому вимірі зацікавлення бельгійської громади Україною тощо. 

Серед виступів: слово літературознавця Юрія Домбровського, який окремо від-
значив безперечний науковий здобуток видання – проведено чітку межу між власне 
бельгійською і французькою літературами; зауваження бібліографа Луїзи Ільницької 
щодо потреби диференціації авторів на вітчизняних і діаспорних, зокрема, які живуть у 
Бельгії. Захід став ще одним кроком до налагодження культурного діалогу із західно-
європейським середовищем. Як майже одноголосно погодилися учасники презен-
тації, у цьому покажчику закладено декілька майбутніх дисертаційних досліджень на 
тему українсько-бельгійських культурних зв’язків.  

9 грудня 2010 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулося одинадцяте засідання Між-
дисциплінарного наукового семінару Modus Legendi, присвячене 2045-річчю від дня 
народження давньоримського поета Квінта Горація Флакка. У семінарі взяли участь: 
відомий письменник і перекладач, дослідник античності Андрій Содомора, вчений 
секретар Наукової бібліотеки Григорій Чопик, завідувач відділу рукописних, старо-
друкованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка Микола Ільків-Свидницький, 
в. о. завідувача відділу культурно-просвітницької роботи Роман Лаврентій, перекла-
дач давньоримської літератури Тарас Лучук та ін. Присутні мали нагоду оглянути 
експозицію книжкових раритетів Наукової бібліотеки – найдавніших публікацій 
творів Горація, з якими ознайомив учасників семінару Микола Ільків-Свидницький. 
Зокрема на виставці були представлені повні зібрання творів Горація, переклади, 
репрезентовані у національних літературах, літературознавчі розвідки тощо. 

Зусилля Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана 
Франка у сфері модернізації та оптимізації власних ресурсів, популяризації книги і 
формування культури читання, відкриття перспектив розвитку в галузі науки, освіти та 
культури у 2010 р. отримали належну оцінку експертів. За показниками соціологічно-
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го дослідження “Інтеґрація бібліотек ВНЗ України: сучасний стан і перспективи 
розвитку”, що проводила Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського націо-
нального університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, лідерами 
за кількістю реалізованих корпоративних проектів – з метою налагодження взаємодії, 
міжнародної співпраці та взаємоінтеґрації в роботі бібліотек вищих навчальних закла-
дів України – є методичні об’єднання Києва та Львівської області. Керівник проекту, 
директор бібліотеки Тетяна Колесникова зазначає, що серед книгозбірень вишів перше 
місце у рейтингу отримала Наукова бібліотека Львівського національного університету 
імені Івана Франка, друге і третє місця посідають відповідно – НТБ Національного 
технічного університету України “КПІ” та НБ Київського національного універси-
тету ім. Т. Шевченка. (матеріали дослідження опубліковано: Колесникова Т. Інтегра-
ція бібліотек ВНЗ України як умова створення бібліотечного сегменту національного 
інформаційного простору // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 5–8). 

Більшість заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету 
імені Івана Франка протягом 2011 р. пройшли під знаком святкування ювілею Львів-
ського університету. 20 січня 2011 р. урочистим засіданням Вченої ради у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка було відкрито відзначення 350-ліття 
нашої Alma Mater. Саме 20 січня 1661 р. польський король Ян ІІ Казимир підписав 
привілей, яким надавав єзуїтському колегіуму у Львові “гідність Академії і титул 
Університету” з правом викладання всіх академічних дисциплін та можливістю необ-
межено впроваджувати наукові ступені – “достойні магістратуру, ліценціат і докто-
рат”. У рамках святкувань Наукова бібліотека Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка презентувала книжково-документальну виставку “350 років 
Львівського Університету у документах Наукової бібліотеки” (у приміщенні Му-
зею історії Університету). Виставку відвідали: Митрополит Львівський і Сокальський 
Димитрій (УПЦКП), Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Австрія в Україні 
Вольф Дітріх Гайм, директор Українсько-Австрійського бюро кооперації в освіті, науці 
та культурі Андреас Венінгер, директор “Французького Альянсу” у Львові Жером 
Ваннепен, представники академічної спільноти Університету та інших наукових 
інституцій України. 

8 лютого 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки відбулася 
конференція факультету міжнародних відносин Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка “Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, 
лінґвокраїнознавчі аспекти”. Під час засідання із доповідями виступили проф. М. Ми-
кієвич, проф. В. Репецький, проф. І. Грабинський, проф. Н. Антонюк, доц. Ю. Біленко, 
доц. І. Бик та ін. У рамках конференції та відзначення 350-літнього ювілею Універ-
ситету під час пленарного засідання було розгорнуто книжкову виставку “Праці 
викладачів Львівського університету у сфері міжнародного права (кін. ХІХ – 
поч. ХХ ст.)”. Основу експозиції склали наукові доробки понад 30-ти визначних вче-
них, долі яких тісно пов’язані з Львівським університетом.  

Під час конференції також було презентовано найновіший підручник із міжна-
родного права, підготований львівськими вченими: Міжнародне публічне право / 
за ред. В. М. Репецького (Київ: Знання, 2011). 
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17 лютого 2011 р. Наукову бібліотеку відвідали студенти-практиканти із Люб-
лінського університету М. Кюрі-Склодовської (Польща), для яких було проведено 
екскурсію з оглядом головного читального залу, галереї, карткових каталогів. 

18 лютого 2011 р. Наукову бібліотеку відвідали студенти-біологи із Вроцлав-
ського університету (Польща). Директор Бібліотеки Василь Кметь провів для гостей 
екскурсію з оглядом головного читального залу, галереї, карткових каталогів та уні-
кальних західноєвропейських книжкових пам’яток. 

24 лютого 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка у рамках святкових заходів із відзна-
чення 350-річчя Університету відбулося дванадцяте засідання Міждисциплінарного 
наукового семінару Modus Legendi – “Університетська лектура XVIII ст.: правни-
чі науки”. Із доповіддю про історію викладання правничих дисциплін у Львівському 
університеті виступив асистент кафедри основ права юридичного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка Володимир Кахнич. У рамках заходу відбулася також презентація 
виставки книжкових раритетів – рукописної та друкованої лектури студентів 
Львівського університету. Учасники семінару мали нагоду відкрити для себе іще 
одну сторінку з минулого Університету, історії викладання навчальних дисциплін, 
становленню факультетів тощо. 

18 березня 2011 р. в рамках Тижня Здоров’я у Львівському національному уні-
верситеті імені Івана Франка у басейні університетського спорткомплексу на вул. Че-
ремшини відбулися змагання з плавання для викладачів і співробітників Університету. 
Наукову бібліотеку Університету на змаганнях гідно представив в. о. завідувача відділу 
культурно-просвітницької роботи Роман Лаврентій, здобувши перемогу у запливі 
відповідної вікової категорії на дистанції 25 метрів (із результатом 21,52 с).  

24 березня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулася презентація нової книжко-
вої продукції Видавничо-книготорговельної компанії “Центр навчальної літерату-
ри” (Київ). У презентації взяли участь: регіональний представник видавництва Євге-
нія Чаповська, інші співробітники видавництва, працівники Наукової бібліотеки, 
представники навчальних бібліотек Львова, студенти Університету. Окрім презента-
ції широкого асортименту нових опублікованих підручників, навчальних та методич-
них посібників для вищих та загальноосвітніх шкіл, увагу присутніх було звернуто на 
чинну угоду “Центру навчальної літератури” і Університету – розміщення на сайті 
цифрових варіантів науково-навчальних книг та удоступнення їх студентам та спів-
робітникам Університету. 

6 квітня 2011 р. – у рамках фестивалю “Французька весна” у Львові у головному 
читальному залі Наукової бібліотеки відбулася низка заходів: презентація франко-
мовної книгозбірні у відкритому доступі, подарованої Науковій бібліотеці диплома-
тичними представництвами та інститутами Бельгії, Франції, Швейцарії, Канади та 
Люксембургу; відкриття виставки “Французька книга XV–XVIII cт. у Львові. На ма-
теріалах фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету 
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імені Івана Франка”; а також – у фойє на третьому поверсі – виставка картин Катрін 
Вінес “Квіткова симфонія французької весни”.  

19 квітня 2011 р. Наукову бібліотеку відвідали гості із Великобританії – родичі 
та розпорядники майна перекладача української літератури англійською мовою, пись-
менниці Віри Річ (1936–2009), яка заповіла свою багату українознавчу бібліотеку 
Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка. Для гостей було проведено екскурсію 
з оглядом головного читального залу, галереї, карткових каталогів та унікальних 
західноєвропейських книжкових пам’яток. 

27 квітня 2011 р. Наукову бібліотеку відвідали студенти-україністи із Яґеллон-
ського університету (Краків, Польща), для яких було проведено екскурсію з оглядом 
головного читального залу, галереї, карткових каталогів. 

30 квітня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулася зустріч із дітьми-перемож-
цями Всеукраїнського конкурсу “Найкращий читач України 2011”. До Наукової біб-
ліотеки завітали юні читачі з усіх областей України та Автономної Республіки Крим. 
Кожному лауреатові конкурсу, крім інших подарунків, було вручено спеціальну наго-
роду – читацький сертифікат Наукової бібліотеки, який надає дитині статус дійсного 
читача, а в подальшому, – коли вона стане студентом, – гарантує право отримати без-
коштовний читацький квиток. 

11–12 травня 2011 р. на базі Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція “Формування, використання та збереження бібліотечних фондів бібліо-
тек вищих навчальних закладів в умовах розвитку інформаційних технологій”. 
У конференції взяли участь понад 50 представників бібліотек вищих навчальних за-
кладів з різних міст України. Учасники конференції мали нагоду обговорити головні 
аспекти діяльності бібліотек вищих навчальних закладів у системі модернізації вищої 
освіти, шляхи оптимізації бібліотечних послуг у контексті стрімкого розвитку інфор-
маційних технологій, а також можливі напрями співпраці бібліотек ВНЗ. У рамках 
науково-практичної конференції також відбулося засідання круглого столу “Елек-
тронні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів: актуальні питання форму-
вання та використання” та засідання методичного об’єднання бібліотек ВНЗ 
Західного регіону. 

11 травня 2011 р. для учасників конференції було проведено екскурсію з огля-
дом головного читального залу, галереї, карткових каталогів, та з ознайомленням із 
роботою різних відділів бібліотеки; надано консультації щодо деяких виробничих 
бібліотечних питань. 

16 травня 2011 р. з нагоди 240-річчя від дня заснування Астрономічної об-
серваторії Львівського національного університету імені Івана Франка у Великій 
астрономічній аудиторії (вул. Кирила і Мефодія, 8) відбулося урочисте розширене 
засідання Науково-технічної ради Астрономічної обсерваторії. Серед інших із допо-
віддю “Вплив просвітництва на реформу освіти і науки у Львівському універси-
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теті XVIII ст.” виступив директор Бібліотеки к. і. н. В. Кметь. Окрім того, для 
учасників засідання була презентована підготована на матеріалах фонду відділу руко-
писних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка виставка унікаль-
них видань у галузі астрономії та астрофізики. 

19 травня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки – у рамках 
Фестивалю науки – відбулося тринадцяте засідання Міждисциплінарного наукового 
семінару Modus Legendi, присвячене 540-річчю від дня народження німецького ху-
дожника і теоретика мистецтва Альбрехта Дюрера (1471–1528). Із доповідями 
виступили: молодший науковий співробітник Львівської галереї мистецтв Олександра 
Калініченко (про творчість художника) та бібліограф відділу рукописних, стародруко-
ваних та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка 
Наталія Кіт (про екслібриси у доробку А. Дюрера). У рамках заходу відбулася презен-
тація виставки репродукцій картин А. Дюрера, видань його листів і трактатів про 
мистецтво, а також – книг, присвячених творчій спадщині художника. 

20 травня 2011 р. у рамках Фестивалю науки у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка Наукову бібліотеку відвідала група, сформована з 
учнів львівських шкіл, для яких було проведено екскурсію з оглядом головного 
читального залу, галереї, карткових каталогів. 

1 червня 2011 р. – з нагоди офіційно оголошеного Року Євангелія в Україні, 
присвяченого 450-річчю завершення створення Пересопницького Євангелія (а також 
до 430-річчя видання Острозької Біблії) – відбулося чотирнадцяте засідання Між-
дисциплінарного наукового семінару Modus Legendi. Виступив директор Наукової біб-
ліотеки Василь Кметь. У рамках заходу відбулася презентація виставки найдавніших 
сакральних книг із фондів Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка (у відділі рукопис-
них, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка). 

9 червня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулася презентація поетичної збір-
ки керівника відділу культурно-просвітницької роботи Романа Лаврентія “Я поспі-
шав, але спинився”. До першої збірки молодого поета увійшли ліричні тексти ще 
студентського періоду, а також деякі пізніші вірші – 2006–2009 років. 

16 червня 2011 р. Наукову бібліотеку ЛНУ імені Івана Франка відвідали декан 
бібліотек і архівів Університету Емпорія (США, штат Канзас) Джон Шерідан, студен-
ти Університету Емпорія, директор Наукової бібліотеки Національного університету 
“Києво-Могилянська академія” Тетяна Ярошенко, завідувач кафедри бібліотекознав-
ства і бібліографії ЛНУ імені Івана Франка Ольга Колосовська, працівники та студен-
ти кафедри. У рамках зустрічі із працівниками Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана 
Франка відбувся круглий стіл: спершу гостям було представлено інформаційно-
цифрові проекти Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка (Віртуальний читаль-
ний зал, Відкритий гуманітарний архів “Антропос”, Відкритий електронний архів 
природничих і точних наук “Еврика” тощо); у другій частині засідання американські 
колеги розповіли про Університет Емпорія, перспективи та розвиток бібліотечної 
освіти. Під час роботи круглого столу українські й американські бібліотекарі та сту-
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денти мали нагоду обмінятися своїми думками щодо розвитку бібліотечної справи у 
світі, ідеями та пропозиціями у подальшій співпраці. 

Окрім того, американські гості мали нагоду ознайомитись із принципами робо-
ти Бібліотеки, оглянути головний читальний зал, галерею, картковий та електронний 
каталоги, унікальні книжкові пам’ятки. 

21 червня 2011 р. для студентів-славістів із американських університетів шта-
тів Індіана та Канзас (США) проведено екскурсію з оглядом головного читального 
залу, галереї, карткових каталогів та унікальних західноєвропейських книжкових па-
м’яток відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка 
(у рамках міжнародної багаторічної програми факультету доуніверситетської підго-
товки Львівського національного університету ім. І. Франка). 

У липні 2011 року Наукову бібліотеку відвідала низка груп вітчизняних та 
закордонних студентів, для яких проведено екскурсії з оглядом головного читального 
залу, галереї, карткових каталогів тощо, зокрема: 

1 липня 2011 р. студенти-стажисти (спеціальність бібліотекознавство) ЛНУ 
імені Івана Франка та бібліотекарі-стажисти із Львівського державного університету 
фізичної культури; 

4 липня 2011 р. студенти-журналісти із Білорусі; 

6 липня 2011 р. студенти-славісти та історики із Віденського університету на 
чолі з проф. Філіпом Тером (Інститут східноєвропейської історії, історично-культуро-
знавчий факультет); 

14 липня 2011 р. студенти-сходознавці та викладачі-орієнталісти Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

14–18 вересня 2011 р. Наукова бібліотека взяла активну участь у 18-му Форумі 
видавців у Львові. Зокрема, відбулися такі заходи. 

14 вересня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулося засідання журі Всеукраїн-
ського конкурсу “Найкраща книга Форуму–2011”. Журі цього року очолив проректор 
Університету з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар’ян 
Лозинський. Згідно із положенням про конкурс голова журі, якого запрошує прези-
дент ГО “Форум видавців”, не бере участі у голосуванні, а проводить засідання журі, 
слідкує за дотриманням процедури і затверджує результати голосування. Також до 
складу журі запрошено директора Наукової бібліотеки, доцента кафедри давньої історії 
України та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка Василя Кметя. Уперше взяла участь 
у роботі журі президент Асоціації випускників Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка Світлана Кубів, з ініціативи якої було відзначено особливою 
нагородою книгу випускника Університету, видатного українського письменника 
Романа Іваничука “Хресна проща” (видавництво “Піраміда”). 



 
ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6 327 

15 вересня 2011 р. в університетській бібліотеці відбулися засідання Другого 
міжрегіонального бібліотечного форуму, у якому взяли участь директори провідних 
бібліотек України, іноземні колеги, керівники державних органів управління і місце-
вого самоврядування, видавництва, бібліотекарі, представники ЗМІ. Уже другий рік 
поспіль університетська книгозбірня приймала членів Української бібліотечної асо-
ціації (УБА). Основні питання, які обговорювалися під час засідання, стосувалися 
партнерства з видавцями, співпраці з урядом, реалізації корпоративних українських 
та міжнародних проектів, вивчення роботи бібліотек різних регіонів України, ви-
значення проблем розвитку бібліотек та їх ролі у будівництві сучасного суспільства. 

Заступник Міністра культури і туризму України Вікторія Ліснича, яка – в рам-
ках роботи Форуму – вперше відвідала книгозбірню ЛНУ імені Івана Франка, в ро-
бочому порядку обговорила з директором Наукової бібліотеки Василем Кметем деякі 
законодавчі проблеми та нагальні питання, що хвилюють бібліотечну спільноту. 

Невимушену настроєву атмосферу упродовж роботи Форуму створювала експо-
нована в головному читальному залі Наукової бібліотеки виставка постерів із найкра-
щими текстами дітей – учасників літературно-мистецького проекту “Україна, в якій я 
хочу жити”. Проект здійснено зусиллями “Видавництва Старого Лева”, мистецького 
об’єднання “Гердан”, меценатів та інших партнерів проекту. Серед лауреатів – пред-
ставники Донецької, Закарпатської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської, 
Чернівецької областей, Севастополя, а також Львова і Києва. 

15 вересня 2011 р. під час урочистої церемонії нагородження переможців 
Всеукраїнського конкурсу “Найкраща книга Форуму видавців – 2011”, що відбува-
лася у приміщенні Львівської обласної філармонії, спеціальною відзнакою за внесок 
у розвиток українського книговидання та просування української книги було нагоро-
джено Наукову бібліотеку Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка. Також відзнаку Львівської обласної державної адміністрації за серію підручників 
та посібників для вищої школи отримав Видавничий центр Університету. 

18 вересня 2011 р. у рамках підведення підсумків 18-го Форуму видавців 
у Львові директору Наукової бібліотеки Львівського національного університету 
імені Івана Франка було вручено відзнаку за вагомий внесок у підтримку українського 
книговидання та допомогу у проведенні Форуму. 

4 жовтня 2011 р. на урочистому відкритті VI Міжнародної наукової конфе-
ренції пам’яті Б. Т. Бабія “Вибрані питання астрономії та астрофізики” (4–6 жовтня 
2011 р., Львів) директор Бібліотеки к. і. н. В. Кметь виступив як рецензент презенто-
ваної на пленарному засіданні книжки – “Історія Астрономічної обсерваторії Львів-
ського національного університету імені Івана Франка” (Львів, 2011). 

Крім того, для українських та закордонних учасників конференції було прове-
дено екскурсію з оглядом головного читального залу, галереї, карткових каталогів, 
а насамперед – книжкової виставки унікальних видань у галузі астрономії і астро-
фізики XVI – початку XX ст., приуроченої до 240-річчя астрономічної обсерваторії 
Львівського університету. 

4 жовтня 2011 р. – Наукову бібліотеку відвідали студенти бібліотечної спеціаль-
ності з Львівського державного училища культури і мистецтв, які мали можливість 
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ознайомитись із головними принципами роботи бібліотеки, електронними ресурсами 
та каталогами, оглянути відділи та читальні зали університетської книгозбірні, по-
спілкуватися із колегами-бібліотекарями. 

10–11 жовтня 2011 р. відбулася низка урочистих заходів до відзначення 350-річчя 
Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема і масштабна Між-
народна конференція “Львівський національний університет імені Івана Франка: 
історія, виклики сучасності, візія майбутнього”. Серед найяскравіших святкових 
заходів Наукової бібліотеки: 

10 жовтня 2011 р. – засідання секції “Книга і бібліотека в системі науково-
інформаційного забезпечення університетської науки і освіти” (підсекції: “Історія 
бібліотек та формування читацької культури”; “Формування та збереження бібліотеч-
них фондів”; “Бібліотека як основа інформаційного забезпечення сучасної академічної 
науки”). Засідання першої підсекції “Історія бібліотек та формування читацької куль-
тури”, що відбувалося у головному читальному залі Наукової бібліотеки Університету, 
було присвячене питанням традиції книгознавчих досліджень, формуванню читаць-
ких інтересів у парадигмі читач–бібліотека, сторінкам історії бібліотечної справи на 
українських теренах тощо. Питання історії формування, збереження і розвитку біб-
ліотечних фондів, зокрема і Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, проблеми 
збереження приватних меморіальних колекцій бібліотек розглядала друга підсекція, 
що засідала в читальному залі відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних 
книг імені Ф. П. Максименка. Робота третьої підсекції “Бібліотека як основа інфор-
маційного забезпечення сучасної академічної науки” була зосереджена на питаннях 
доцільності промоційної діяльності бібліотек у контексті освітньо-виховного процесу 
та формуванні читацької культури, а також учасники обговорили проблеми і перспек-
тиви запровадження інноваційних методів у процесі оптимізації роботи наукових 
книгозбірень. 

10 жовтня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки відбулася 
презентація книги-каталогу “Інкунабули Наукової бібліотеки Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка”. Уперше в Україні каталог інкунабул 
Ф. П. Максименка – на сьогодні єдиний опис колекції першодруків Наукової бібліоте-
ки Львівського університету – з’явився саме у такому вигляді, в якому його прагнув, 
але не зміг побачити Федір Максименко. Крім того, упорядники В. Кметь та М. Ільків-
Свидницький додали нарис про історію формування та каталогізацію колекції інкуна-
бул університетської книгозбірні, кольорові ілюстрації, а також не опубліковані раніше 
документи 1937–1982 рр. Видання містить анотовану бібліографію (укладену головним 
бібліографом Галиною Домбровською у співавторстві з Миколою Ільківим-Свидниць-
ким), яка відображає доробок Ф. Максименка як інкунабулознавця та наукову цінність 
його каталогу. У презентації взяли участь бібліотекарі, викладачі та студенти Універ-
ситету, а також гості – учасники Міжнародної конференції “Львівський національний 
університет імені Івана Франка: історія, виклики сучасності, візія майбутнього”. 

10–11 жовтня 2011 р. діяла книжкова виставка унікальних видань із фонду рід-
кісних книг “350 років Львівського університету у документах Наукової бібліоте-
ки”, яка була розгорнута в рамках згаданої конференції. Учасники конференції, гості 
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Університету-ювіляра та студенти мали нагоду ознайомитись із етапами формування 
університетської лектури, головними віхами історії зародження і становлення інтелек-
туальної думки у стінах Львівського університету. Уперше виставка була презенто-
вана 20 січня 2011 р. (у приміщенні Музею історії Університету) – під час святкового 
відкриття ювілейного 350-го року в історії Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

10 жовтня 2011 р. для студентів педагогічного коледжу Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка проведено екскурсію з оглядом головного 
читального залу, галереї, карткових каталогів, а насамперед – виставки унікальних 
видань та документів “350 років Львівського університету у документах Наукової 
бібліотеки”. 

10 жовтня 2011 р. для студентів-україністів Вроцлавського університету (Поль-
ща) проведено екскурсію з оглядом головного читального залу, галереї, карткових 
каталогів виставки унікальних видань та документів “350 років Львівського універ-
ситету у документах Наукової бібліотеки”. 

13 жовтня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка у рамках ювілейних заходів до 
відзначення 350-річчя Львівського університету відбулося п’ятнадцяте засідання 
Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi, присвячене 200-річчю від 
дня народження Івана Вагилевича та Маркіяна Шашкевича. Із доповіддю “Маркіян 
Шашкевич – провісник незалежності соборної України” виступив Феодосій Стеб-
лій, кандидат історичних наук, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, 
завідувач відділу нової історії України Інституту українознавства імені Івана Кри-
п’якевича НАН України. У рамках заходу відбулася презентація книжкової виставки 
“Діяльність “Руської Трійці”, в якій центральне місце займав альманах “Русалка 
Дністрова” як перший маніфест українського національного відродження у Галичині.  

Також було презентовано підготований Науковою бібліотекою біобібліографіч-
ний покажчик “Феодосій Стеблій (1994–2009)” (Львів, 2010), який став продовженням 
видання “Феодосій Іванович Стеблій” (1995) та своєрідним підсумком наступного 
періоду праці львівського вченого. 

21 жовтня 2011 р. у відділі рукописних, стародрукованих та рідкісних книг 
ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки до відзначення 350-річчя Львівського універ-
ситету та у рамках Дев’ятого Фестивалю давньої музики відбулася презентація вистав-
ки давніх нотних рукописів фонду, серед яких експоновано т. зв. Львівську лютневу 
табулатуру XVI ст. Це унікальний рукопис, якому власне і присвячений Дев’ятий 
Фестиваль давньої музики, що відбувався у Львові упродовж 17–29 жовтня 2011 р. 

25 жовтня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка у рамках ювілейних заходів до 
відзначення 350-річчя Львівського університету відбулося шістнадцяте засідання 
Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi, присвячене 130-річчю від 
дня народження іспанського та французького художника, графіка, скульптора, дизай-
нера Пабло Пікассо (1881–1973). Із доповіддю виступила Олександра Калініченко, 
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молодший науковий співробітник Львівської галереї мистецтв. У рамках заходу була 
розгорнута книжкова виставка, присвячена 130-річчю від дня народження П. Пікассо. 

27 жовтня 2011 р. у рамках ювілейних заходів до відзначення 200-річчя від дня 
народження Маркіяна Шашкевича співробітники Наукової бібліотеки Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка відвідали меморіальний “Музей Русалки 
Дністрової”. 

9 листопада 2011 р. у Меморіальній залі Івана Франка (вул. Драгоманова, 5, 
третій поверх) відбулося засідання історико-бібліографічного семінару Наукової біб-
ліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Бібліотека запо-
чаткувала цей науковий семінар із метою актуалізації процесу вивчення розвитку 
українського книгознавства, бібліотекознавства, джерелознавства та архівознавства, 
обговорення актуальних питань історії України. Формат семінару передбачає наукові 
доповіді з подальшою дискусією, а також обговорення певної теми без основної до-
повіді, рецензування друкованого видання тощо. На першому засіданні виступив за-
відувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки кандидат історичних 
наук Олександр Седляр, виголосивши доповідь “Дискусія між Григорієм Шашке-
вичем і Яковом Головацьким щодо перспектив розвитку української літературної 
мови і видавничої справи у Галичині (50-ті роки ХІХ ст.)”. 

У засіданні взяли участь директор Наукової бібліотеки доцент Василь Кметь, 
доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету 
імені Івана Франка Мар’ян Мудрий, старші наукові співробітники Інституту україно-
знавства НАН України Олена Аркуша, Остап Середа, Ірина Орлевич, працівники 
бібліотеки: Роман Лаврентій, кандидат історичних наук Ігор Петрій, Іванна Карпин 
та ін. Учасники дискусії активно обговорювали національно-культурні та освітні тен-
денції у середовищі галицьких українців середини ХІХ ст., можливі сценарії роз-
витку літературної мови, неоднозначне, часто суперечливе трактування національної 
ідеї тощо. У руслі роботи семінару відбулося й обговорення видання: Українська 
мова в Галичині: історичний вимір / відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. – 
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – 
(Серія “Історія мови”). – 332 с. 

17 листопада 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) відбу-
лася презентація збірки публіцистики головного редактора журналу “Універсум”, 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри української преси Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка Олега Романчука “У пошуках універсуму: 
Статті, публіцистика, прогнози і спостереження (1990–2011 рр.)” (Львів, 2011). 
Книга – своєрідний підсумок двадцятиліття незалежності України, цікава енциклопе-
дія українознавства, підручник з анатомії української політики. Із вітальним словом 
до автора та до академічної спільноти виступили письменник Роман Коритко, викла-
дачі Львівського університету: завідувач кафедри філософії професор Анатолій Карась, 
письменник і публіцист, заслужений журналіст України Іван Сало та ін. Захід був 
приурочений до 20-річчя Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р., на якому 
народ України підтримав проголошення незалежності України. 



 
ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6 331 

24 листопада 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5) відбу-
лося сімнадцяте засідання Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi за 
участю автора Сімейного кодексу України, заслуженого юриста України, спеціаліста 
у сфері цивільного та сімейного права, політичного та громадського діяча професора 
Зорислави Ромовської. Під час семінару обговорювалися не лише суто юридичні 
питання, а й проблеми освітнього, наукового, загально культурологічного характеру. 
У рамках засідання презентовано книгу Зорислави Ромовської – збірку есе “Роздуми 
небайдужої жінки” (Львів, 2011). 

Докладнішу інформацію про культурно-просвітницькі заходи Наукової бібліо-
теки Львівського національного університету імені Івана Франка можна знайти на 
інтернет-сторінці: http://library.lnu.edu.ua/bibl/. 

Роман ЛАВРЕНТІЙ, 
в. о. завідувача відділу  

культурно-просвітницької роботи 
Вікторія КМЕТЬ, 

бібліотекар ІІ категорії 
 

Стаття надійшла до редколегії 28.11.2011 
Прийнята до друку 12.12.2011 
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