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ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ  

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  

(КІНЕЦЬ 2011 – ПЕРША ПОЛОВИНА 2012 РР.) 

8 грудня 2011 р. у Львівському державному університеті фізичної культури 
відбувся культурно-просвітницький захід “Гутірка про поезію: Роман Лаврентій, 
Григорій Чопик, Юрій Петришин” (організатори: редакційно-видавничий відділ 
ЛДУФК та Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана 
Франка). У вечорі поезії взяли участь студенти та викладачі Львівського державного 
університету фізичної культури, а також – група курсантів Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності. Від Наукової бібліотеки зі своїми поезіями 
виступили вчений секретар Григорій Чопик та в. о. завідувача відділу культурно-
просвітницької роботи Роман Лаврентій. 

14 грудня 2011 р. у рамках предметного тижня “Естетична культура” у голов-
ному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету 
імені Івана Франка відбулася презентація підручника “Художня культура” (Львів, 
2011) Марії Ваврух та Роксоляни Гавалюк, а також відкрита дискусія “Історія 
української культури” і проблеми гуманізації освіти”. У заході взяли участь автори 
видання, співробітники Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, завідувач ка-
федри історії музики Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка 
професор Любов Кияновська, декан факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана 
Франка професор Олександр Козаренко, заступник директора Львівського держав-
ного музичного училища ім. С. Людкевича Володимир Гнідь, керівник редакційного 
відділу видавництва “Світ” Віктор Лафарович, методист Навчально-методичного 
центру освіти м. Львова Олександра Гурин, вчителі львівських шкіл, що викладають 
предмет естетична культура, викладачі та студенти Університету. 

21 грудня 2011 р. у Меморіальній залі Івана Франка Наукової бібліотеки відбу-
лося друге засідання історико-бібліографічного семінару університетської книгозбірні. 
Із доповіддю “Греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х роках 
ХІХ століття” виступила молодший науковий співробітник Інституту українознав-
ства імені І. Крип’якевича НАН України Наталія Колб. У засіданні взяли участь: заві-
дувач науково-бібліографічного відділу Олександр Седляр та науковий співробітник 
відділу бібліології Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Ігор Петрій, доцент 
кафедри новітньої історії України ЛНУ імені Івана Франка Мар’ян Мудрий, старший 
науковий співробітник Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН Украї-
ни Олена Аркуша, співробітник архіву ЛНУ імені Івана Франка Василь Герун та ін. 

23 грудня 2011 р. у читальному залі науково-бібліографічного відділу Наукової 
бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драго-
манова, 5, третій поверх) відбувся відкритий бібліографічний огляд – Нові надхо-
дження видань Книжкової палати України (друга половина 2011 р.), – який прове-
ла бібліограф першої категорії Іванна Карпин. 
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27 грудня 2011 р. у читальному залі науково-бібліографічного відділу Наукової 
бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драго-
манова, 5, третій поверх) відбувся відкритий бібліографічний огляд – Біобібліогра-
фічні покажчики, які надійшли до науково-бібліографічного відділу в 2011 році, – 
який провела бібліограф першої категорії Уляна Романюк. 

28 грудня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка відбулася урочиста презента-
ція книг, подарованих Бібліотеці Асоціацією випускників Львівського національного 
університету імені Івана Франка. З вітальним словом виступили директор Наукової 
бібліотеки доц. Василь Кметь, президент Асоціації випускників Світлана Кубів, а 
також випускники Університету кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і 
практики журналістики ЛНУ імені Івана Франка Ігор Лубкович та лауреат Націо-
нальної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, 
головний редактор журналу “Світло і тінь”, фотомитець Василь Пилип’юк.  

30 грудня 2011 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка відбулося урочисте вручення 
співробітникам Бібліотеки – Романові Лаврентію, Світлані Шиндировській, Наталії 
Кіт, Галині Піх, Марині Олійник, Олені Наумовій, Вікторії Кметь, Юлії Гаращук, 
Іванні Карпин та Людмилі Скворцовій – сертифікатів про успішне проходження 
навчання у рамках програми “Бібліоміст”. Курс лекцій-практикумів за модулем ІІІ 
“Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного кадрового менеджменту та іні-
ціативної діяльності бібліотек” проходив упродовж грудня 2011 р. у Львівській об-
ласній універсальній науковій бібліотеці. Сертифікати вручали завідувач науково-
методичного відділу ЛОУНБ Олена Шматько та головний бібліотекар науково-
методичного відділу, тренер Львівського регіонального тренінгового центру ЛОУНБ 
Ольга Дудок, яка і проводила заняття для бібліотекарів. 

25 січня 2012 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного університету 
імені Івана Франка відбулося третє засідання історико-бібліографічного семінару. 
Із доповіддю “Просвітництво Русі”: культурно-просвітницька діяльність Івана 
Наумовича у 1870-х – на початку 1880-х років” виступив співробітник архіву ЛНУ 
імені Івана Франка, асистент кафедри давньої історії України та архівознавства Ва-
силь Герун. У засіданні взяли участь бібліотекарі та викладачі Франкового універси-
тету, працівники Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

17 січня 2012 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного університету 
імені Івана Франка відбувся різдвяно-новорічний вечір “Щедрий вечір, добрий ве-
чір...”. У програмі заходу були і щедрування (співали та віншували Вікторія Кметь, 
Зоряна Шипка, Оксана Карпович, Ірина Кметь, Іванна Карпин, Людмила Скворцова 
та Ольга Краснянська), й театралізований обряд водіння кози (автор сценарію Р. Лав-
рентій), і – конкурс пампухів, у якому радо взяли участь бібліотекарі-господині, 
демонструючи та даючи скуштувати присутнім свої кулінарні шедеври. Всі учасники 
конкурсу отримали у нагороду книги із рецептами українських традиційних страв. 

3 лютого 2012 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулося вісімнадцяте засідання 
Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi, присвячене 180-річчю від 
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дня народження французького живописця та гравера, одного із зачинателів імпресіо-
нізму Едуарда Мане (1832–1883). Із доповіддю виступила молодший науковий спів-
робітник Львівської галереї мистецтв Олександра Калініченко. У рамках заходу від-
булася також презентація виставки до 180-річчя від дня народження художника. 

8 лютого 2012 р. у читальному залі періодики Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулася презентація книг “Тиша 
запитань: Люди. Книги. Життя” та “Дев’яності навиворіт: есе” українського письмен-
ника, випускника філологічного факультету Львівського університету Євгена Барана. 
Модератором зустрічі був вчений секретар Наукової бібліотеки Григорій Чопик. У 
презентації також взяли участь: завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного 
літературознавства, професор ЛНУ імені Івана Франка Микола Ільницький, професор 
ЛНУ імені Івана Франка Михайло Гнатюк, кандидат філологічних наук Ростислав 
Чопик, відомий поет-бард Олесь Дяк, поет Олександр Гордон, письменник та літера-
турознавець Василь Стефак, поет і літературознавець Іван Лучук, співробітники Біб-
ліотеки та студенти. 

9 лютого 2012 р. у читальному залі періодики Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбувся науковий семінар до 
115-річчя від дня народження відомого українського вченого, бібліографа, бібліо-
текознавця та книгознавця Федора Пилиповича Максименка (1897–1983). Із повідом-
ленням про життєвий і творчий шлях Ф. Максименка виступила випускниця кафедри 
бібліотекознавства та бібліографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана 
Франка, співробітниця Наукової бібліотеки Ольга Рикмас. Своїми спогадами про 
вченого і співпрацю з ним поділилися професор кафедри історії країн Центральної та 
Східної Європи історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Микола Крикун та 
завідувач відділу рукописів і стародруків Національного музею Львова імені Андрея 
Шептицького Ніла Вергун. 

15 лютого 2012 р. в актовій залі Львівського національного університету імені 
Івана Франка відбулася презентація першого тому Енциклопедії Університету. 
Автором сценарію та модератором презентації був директор Наукової бібліотеки 
ЛНУ імені Івана Франка доц. Василь Кметь, який латинською та українською мовами 
розгорнув для присутніх цікавий екскурс в історію Львівського університету. 

Під час презентації виступили видатні науковці Університету, співавтори та ре-
дактори презентованого видання: директор Наукової бібліотеки, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Василь Кметь, доктор 
історичних наук, заслужений професор Львівського університету, дійсний член НТШ 
Микола Крикун; доктор філологічних наук, перекладач, заслужений професор Львів-
ського університету, академік Академії наук вищої школи України, дійсний член та 
член Президії НТШ Роксолана Зорівчак; кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
відмінник освіти України Ярослав Притула; літературознавець, перекладач, кандидат 
філологічних наук, доцент, член НСП України, дійсний член НТШ Ярема Кравець; 
хімік-неорганік, доктор хімічних наук, заслужений професор Львівського універси-
тету, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і 
техніки Євген Гладишевський; історик, етнолог, джерелознавець, доктор історичних 
наук, заслужений професор Львівського університету, заслужений діяч науки і техні-
ки України Степан Макарчук.  
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Також виступили в. о. голови правління ПАТ “Кредобанк” Марцін Куксінович, 
за сприяння якого втілено проект видання, і член наглядової ради ЛНУ імені Івана 
Франка та співзасновник добродійного Фонду короля Данила Степан Кубів, що за-
декларував готовність підтримати видання наступного тому. Підсумував виступи 
вчених голова координаційної та видавничої рад Енциклопедії ректор ЛНУ імені 
Івана Франка професор Іван Вакарчук, висловивши подяку тим, чиє сприяння умож-
ливило появу Енциклопедії, зокрема й меценатам наукового проекту. 

У заході взяли активну участь співробітниці Бібліотеки Людмила Скворцова, 
Наталія Кіт, Юлія Гаращук та Ірина Кирилюк, виконавши разом із акторами на сцені 
актової зали алегоричні ролі, які уособлювали сім вільних мистецтв – основи універ-
ситетської традиції: Граматику, Риторику, Діалектику, Арифметику, Музику, Геомет-
рію та Астрономію. Алегорії промовляли до присутніх віршованими текстами україн-
ських авторів XVIІ ст. Софронія Почаського, Лаврентія Зизанія, Олександра Олек-
шича, Самуеля Мужиловського, Андрія Черхавського, Василя Климовича, Василя 
Каменицького та Михайла Полубенського. Декламування барокових віршів супрово-
джували музичні композиції тієї ж доби: Миколи Дилецького, Антоніо Вівальді, 
Генрі Перселла – у виконанні народного камерного оркестру ЛНУ імені Івана Франка 
під керівництвом Романи Бурко. 

16–17 лютого 2012 р. з офіційним візитом Львів відвідав Надзвичайний і 
Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ален Ремі.  

16 лютого 2012 р. директор Наукової бібліотеки Василь Кметь взяв участь в офі-
ційній зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла Франції у приміщенні “Alliance 
Française” у Львові. Посол обговорив важливі напрямки співпраці з керівниками нау-
ково-освітніх осередків, які мають досвід роботи з французьким культурним представ-
ництвом. Варто наголосити на важливості спільних з “Альянсом” презентацій україно-
мовних перекладів французької наукової та художньої літератури, виданої в рамках 
реалізації програми “Сковорода”. Особливе зацікавлення А. Ремі викликали ініціативи 
Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка стосовно втілення історико-бібліографіч-
них проектів, заанонсованих під час “Французької весни” 2011 р. (вже підготований 
до друку ілюстрований каталог виставки “Французька книга ХV–ХVІІІ ст. у Львові, 
на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету 
імені Івана Франка”). Предметом обговорення став також реалізований проект автома-
тизованої бібліотеки “Alliance Française” у Львові – за сприяння Наукової бібліотеки 
ЛНУ імені Івана Франка створено електронний каталог книгозбірні “Альянсу”, який 
незабаром стане доступним широкому колу читачів Бібліотеки (бл. 5000 західноєвро-
пейських видань французькою мовою з різних галузей науки). Ален Ремі став першим 
у новітній історії книгозбірні читачем-дипломатом високого рангу, який отримав 
електронний читацький квиток Наукової бібліотеки Львівського університету.  

17 лютого 2012 р. французька делегація відвідала Наукову бібліотеку ЛНУ імені 
Івана Франка. Гості мали нагоду ознайомитися з експозицією франкомовних стародру-
ків, електронними каталогами та репозитаріями. Під час візиту іноземні гості та адміні-
страція Бібліотеки мали нагоду обговорити можливі перспективи співпраці. Радник з 
питань культури та співробітництва та директор Французького Інституту в Україні Анн 
Дюрюфле висловила захоплення та подяку співробітникам бібліотеки, а також згоду на 
розширення інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки шляхом інтеграції до єдиної 
інформаційної мережі каталогів медіатек усіх французьких представництв в Україні. 
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24 лютого 2012 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки відбулася 
презентація факсимільного видання мистецького часопису “Барикади театру” 
(Київ, 1923–1924), перевиданого силами кафедри театрознавства та акторської май-
стерності у співпраці з кафедрою бібліотекознавства та бібліографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Акція була приурочена до 125-річчя 
від дня народження українського режисера, актора, драматурга, публіциста, перекла-
дача Леся Курбаса (1887–1937). Зі словом про режисера-реформатора Леся Курбаса – 
ідейного натхненника та творця Мистецького об’єднання “Березіль” та одного з іні-
ціаторів створення та дописувачів журналу “Барикади театру” – виступили академік 
НАМУ, дійсний член НТШ, н. а. України, завідувач кафедри театрознавства та актор-
ської майстерності професор Богдан Козак та в. о. завідувача відділу культурно-про-
світницької роботи Наукової бібліотеки, асистент цієї ж кафедри Роман Лаврентій. 
Про мистецько-інформаційне наповнення часопису розповіли кандидати мистецтво-
знавства та доценти кафедри театрознавства та акторської майстерності Майя Гарбу-
зюк і Світлана Максименко, а старший викладач кафедри бібліотекознавства та біб-
ліографії Володимир Труш – про особливості укладання бібліографічного покажчика 
до перевидання. У рамках заходу також було презентовано книжкову виставку до 
125-річчя від дня народження реформатора українського театру Леся Курбаса. 

29 лютого 2012 р. для співробітників Наукової бібліотеки Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка була організована екскурсія у Львівській галереї 
мистецтв. Молодший науковий співробітник галереї Олександра Калініченко у живій 
та захопливій формі ознайомила присутніх із постійною експозицією львівської 
картинної галереї та з деякими цікавими фактами біографії визначних художників. 

6 березня 2012 р. у читальному залі відділу рукописних, стародрукованих та 
рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка відбулося дев’ятнадцяте засідання Міждисциплі-
нарного наукового семінару Modus Legendi, присвячене 500-літтю від дня народження 
відомого фламандського картографа Герарда Меркатора (05.03.1512–02.12.1594). 
Завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Макси-
менка кандидат історичних наук Микола Ільків-Свидницький розповів про життєвий 
і творчий шлях Герарда Меркатора та його внесок у сферах топографії, картографії, 
навігації XVI ст. 

6 березня 2012 р. у Меморіальній залі Івана Франка відбулося четверте засі-
дання історико-бібліографічного семінару Наукової бібліотеки Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка. Науковий співробітник відділу бібліології, 
кандидат історичних наук Ігор Петрій виголосив доповідь на тему: “Репресії проти 
галицьких москвофілів протягом Першої світової війни і їх вивчення в історіографії”. 

Від 7 березня до 3 липня 2012 р. у головному читальному залі та фойє Науко-
вої бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка до річниці 
від дня народження Тараса Шевченка діяла виставка картин визначного графіка, 
заслуженого художника України, члена Спілки художників України, лауреата Шев-
ченківської премії Євгена Безніска. Зокрема, експонувалися офорти й лінорити за 
мотивами поетичних творів Шевченка: “Катерина”, “Сон (комедія)”, “І досі сниться”, 
“У тієї Катерини”, “У перетику”, “Марія”, “Великий льох”, “Титарівна”, “Садок виш-
невий”, “Сотник” та ін. 
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13 березня 2012 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулася зустріч із львівською 
письменницею Евою Ґатою. Це вже вдруге у Науковій бібліотеці проводилася творча 
зустріч із Ольгою Коссак – викладачем факультету прикладної математики та інфор-
матики ЛНУ імені Івана Франка, яка у літературному житті постала під псевдонімом 
Ева Ґата. Модератором акції був вчений секретар Наукової бібліотеки Григорій Чопик. 

20 березня 2012 р. у Педагогічному коледжі Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка відбулася Наукова конференція “Поет на службі народові”, 
присвячена шевченкознавчим студіям митрополита Іларіона (Івана Огієнка). Від 
Наукової бібліотеки на конференції виступили в. о. завідувача відділу культурно-
просвітницької роботи Роман Лаврентій та бібліотекар відділу культурно-просвіт-
ницької роботи Вікторія Кметь. У рамках конференції було експоновано книжкову 
виставку “Тернистим шляхом вільними руками”, приурочену пам’яті Тараса Шев-
ченка та Івана Огієнка, де серед інших була представлена і добірка видань із фондів 
Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. 

21 березня 2012 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львів-
ського національного університету імені Івана Франка відбулося двадцяте засідання 
Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi, присвячене 140-річчю від 
дня народження живописця і педагога Олекси Новаківського (1872–1935). Із допо-
віддю про життєвий і творчий шлях митця виступила директор Художньо-мемо-
ріального музею Олекси Новаківського, заслужений діяч мистецтв України Любов 
Волошин. У рамках заходу також відбулася презентація книжкової виставки до 
140-річчя від дня народження художника.  

24 березня 2012 р. Наукову бібліотеку відвідали студенти-театрознавці із 
Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котляревського – учасники 
ІІ Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції “Лесь Курбас: шляхи мо-
дерного українського театру” (Львів, 22–24 березня 2012 р.). У рамках багаторічної 
програми співпраці Львівського та Харківського університетів для гостей було про-
ведено екскурсію з оглядом головного читального залу, галереї, карткових каталогів 
та унікальних книжкових пам’яток. 

27 березня 2012 р. університетську книгозбірню відвідав новопризначений 
Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Саймон Сміт. Під час 
візиту до Наукової бібліотеки високопоставлений гість мав нагоду дізнатися про 
основні віхи історії університетської книгозбірні, оглянути головний читальний зал, 
рукописний та електронний каталоги, головне книгосховище бібліотеки, ознайоми-
тись із тонкощами реставрації бібліотечних раритетів. У відділі рукописних, старо-
друкованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка С. Сміт оглянув виставку, при-
свячену історії Університету та Бібліотеки, а також ознайомився з найцікавішими 
книжковими раритетами університетської книгозбірні. Посол із зацікавленням до-
відався про зберігання у фондах Наукової бібліотеки унікальних видань з колекції 
відомого британського бібліофіла Вільяма Морріса. Підтримуючи гарну традицію, 
високоповажному гостеві було вручено читацький квиток Бібліотеки. 
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28 березня 2012 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулося двадцять перше засідання 
Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi, присвячене 170-річчю від 
дня народження композитора, педагога, музично-громадського діяча Миколи Лисен-
ка (1842–1912). Із доповіддю про життєвий і творчий шлях митця виступила завіду-
вач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені Миколи 
Лисенка, доктор мистецтвознавства, автор численних монографій та навчальних 
посібників, понад 200 публікацій у наукових збірниках і журналах, професор Любов 
Кияновська. У рамках заходу також відбулася презентація книжкової виставки до 
170-річчя від дня народження М. Лисенка. 

29 березня 2012 р. Наукову бібліотеку Львівського національного університету 
імені Івана Франка відвідав аташе з питань культури Посольства Австрії в Україні, 
директор Австрійського культурного форуму в Києві, куратор Австрійських бібліо-
тек в Україні доктор Якуб Форст-Баталья. Очолювана відомим дипломатом інститу-
ція – один із головних чинників розвитку українсько-австрійського співробітництва 
в галузі науки і культури. Центр співробітництва, який діє у Львові, є водночас відді-
лом Посольства Республіки Австрія з питань науки і культури. Тісні науково-освітні 
контакти ЛНУ імені Івана Франка з австрійськими науковими установами здійсню-
ються також через австрійську бібліотеку у Львові. Високоповажний гість ознайо-
мився з історією та сучасністю Наукової бібліотеки, а також із системою каталогів, 
у яких відображена і родинна спадщина дипломата – доробок його діда, відомого 
історика і публіциста Отто Форст-Батальї (1889–1965), німецько-, французько- та 
польськомовні публікації якого до сьогодні займають важливе місце у східноєвро-
пейській гуманістиці. Директор Наукової бібліотеки В. Кметь розповів Якубу Форст-
Батальї про інформаційні проекти книгозбірні, що могли б викликати зацікавлення з 
боку австрійських культурних представництв, звернув увагу на важливі аспекти 
пошуку та ідентифікації пам’яток, вивезених зі Львова на захід у 1943–1944 рр. 

11 квітня 2012 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка відбувся майстер-клас із писанкарства, у якому взяли участь 
працівники Бібліотеки, випускники та студенти Франкового Університету. Розпо-
відала присутнім про різні техніки декору пасхальних яєць Ірина Кметь – кандидат 
філологічних наук, заступник директора Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана 
Франка з науково-методичної роботи. Мистецькі роботи І. Кметь неодноразово були 
презентовані, зокрема, у виставковій залі Університету: у 2011 р. – авторська вистав-
ка майстрині, на якій експонувалися роботи із декору великодніх яєць бісером; у 
2012 р. – на виставці авторських робіт образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва студентів і працівників Педагогічного коледжу “Великодній вернісаж”. 

18 квітня 2012 р. у читальному залі відділу рукописних, стародрукованих та 
рідкісних книг імені Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка відбулося двадцять друге засідання Між-
дисциплінарного наукового семінару Modus Legendi – “Західноєвропейське інтро-
лігаторство: французькі стилі в оздобленні оправ книг ХVІ–ХVІІІ ст.” (на мате-
ріалах фондів університетської книгозбірні). Із доповіддю виступила кандидат істо-
ричних наук, старший науковий співробітник відділу рукописів та стародруків Націо-
нального музею у Львові імені Андрея Шептицького, доцент кафедри книжкової 
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графіки та дизайну друкованої продукції Української академії друкарства Світлана 
Зінченко. Захід відбувся у рамках фестивалю “Французька весна” у Львові – 2012. 

25 квітня 2012 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулося двадцять третє засідання 
Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi, присвячене 560-річчю від 
дня народження італійського живописця, скульптора, архітектора, інженера Леонар-
до да Вінчі (1452–1519). Із доповіддю про стильову палітру, життєвий і творчий шлях 
художника виступила молодший науковий співробітник Львівської галереї мистецтв 
Олександра Калініченко. У рамках заходу відбулася презентація книжкової виставки, 
присвяченої 560-річчю від дня народження митця і вченого. 

26 квітня 2012 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська конференція “Книга і бібліотека в 
системі науково-інформаційного забезпечення університетської науки і освіти”. 
У конференції взяли участь представники різних міст України, зокрема Львова, Рів-
ного, Харкова, Донецька, Полтави та ін. На пленарному засіданні було виголошено 
сім доповідей. Зокрема, з Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: директор, 
кандидат історичних наук, доц. Василь Кметь виступив із доповіддю “Бібліотека 
класичного університету: виклики сучасності”; заступник директора з питань автома-
тизації Ігор Огура говорив про перспективи он-лайн формату для українських періо-
дичних видань; працівниця реставраційного відділу Оксана Галабурда присвятила 
свою доповідь питанням реставрації та превентивної консервації як важливим мето-
дам збереження бібліотечних фондів. Із Науково-технічної бібліотеки Національного 
університету “Львівська політехніка”: завідувач відділу Наталія Сребродольська 
виступила з доповіддю “Електронний каталог НТБ НУ “Львівська політехніка”: досвід 
створення та проблеми редагування”; головний бібліотекар Тетяна Кривошия – з істо-
ричним екскурсом “Cтановлення та розвиток науково-методичної діяльності НТБ НУ 
“Львівська політехніка” у 70–80-ті роки ХХ ст.”. Молодший науковий співробітник 
Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника Ірина Держко 
розповіла присутнім про проблеми доступу та популяризації електронних ресурсів у 
ЛННБУ ім. В. Стефаника, а студентка 4-го курсу ВНЗ Укоопспілки “Полтавський 
університет економіки і торгівлі” Ольга Палій поділилася своїми науковими спосте-
реженнями щодо перспективних напрямів підготовки фахівців бібліотечної галузі.  

У рамках конференції діяли дві секції: “Бібліотеки ВНЗ в сучасному інформа-
ційному середовищі: основні стратегії розвитку” та “Проблеми історії бібліотечної 
справи: формування і засади діяльності бібліотекознавців та бібліографів ХІХ – 
початку ХХ ст.”. Для учасників конференції було проведено екскурсію по Бібліотеці 
з оглядом головного читального залу, галереї, системи каталогів. 

8 травня 2012 р. у Меморіальній залі Івана Франка відбулося п’яте засідання 
історико-бібліографічного семінару Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Із доповіддю “Еволюція світогляду Якова Голо-
вацького” виступив завідувач науково-бібліографічного відділу, кандидат історичних 
наук Олександр Седляр. 

10 травня 2012 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка відбулася презентація 8-томного 
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видання “Енциклопедія державного управління”. Зі словом про підготовку видання 
виступили члени науково-редакційної колегії Енциклопедії, викладачі Львівського 
регіонального інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України: член-кореспондент Академії економічних 
наук України, заступник директора з наукової роботи Львівського регіонального інсти-
туту державного управління Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України, кандидат економічних наук, доцент Андрій Ліпенцев; завідувач 
кафедри політичних наук та філософії, доктор філософських наук, професор Анто-
ніна Колодій; заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації 
Інституту, доктор наук з державного управління, доцент Олександр Кучабський; 
завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, доктор наук 
із державного управління, професор Петро Петровский; кандидат історичних наук, 
доцент кафедри європейської інтеграції та права Петро Когут. Також в обговоренні 
взяли участь представники академічної спільноти Франкового університету, зокрема 
завідувач кафедри європейського права, доктор юридичних наук, професор Михайло 
Микієвич, викладачі юридичного, історичного, філософського факультетів та сту-
денти Університету. 

18 травня 2012 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки за ініціати-
вою Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана Франка 
відбувся турнір зі швидких шахів серед випускників Львівського університету. 
Суддівське журі очолили випускники Франкового університету, видатні гросмей-
стери міжнародного рівня Олег Романишин, Марта Літинська та Святослав Попович. 
У турнірі взяли участь 20 випускників Університету, зокрема: О. Задорожна, Т. Лучук, 
Н. Федорак, Р. Корман, О. Тимощук, В. Виваль, В. Янюк, Т. Коваль, Н. Артемович, 
Я. Величко, А. Єлькін, Р. Литвин, Л. Савчук, М. Федоришин, Г. Кириченко, Я. Прокоп-
чук, Ю. Климович, В. Середницький. Наукову бібліотеку в шаховому турнірі представ-
ляв в. о. завідувача відділу культурно-просвітницької роботи Роман Лаврентій.  

18–19 травня 2012 р. відбувалася академічна зустріч – Дні Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка у Вроцлавському університеті, яка 
цього року проходила під гаслом “Про традицію і майбутнє за польсько-українським 
спільним столом”. У складі університетської делегації Наукову бібліотеку представ-
ляв директор В. Кметь. У рамках заходів було презентовано Енциклопедію нашої 
Аlma Мater, примірник якої ректор Львівського університету передав вроцлавській 
академічній спільноті, було розгорнуто виставку наукових видань, а також стендову 
презентацію історії Університету, підготовану співробітниками Наукової бібліотеки 
ЛНУ імені Івана Франка до 350-літнього ювілею. Директор університетської книго-
збірні виступив на засіданні конференції, присвяченої перспективам європейської 
інтеґрації української освітньої системи; у робочому порядку В. Кметь зустрівся 
також із директором бібліотеки Вроцлавського університету Ґражиною Пьотровіч та 
директором Національної бібліотеки імені Оссолінських Адольфом Юзвенком. 

29 травня 2012 р. в актовій залі Львівського національного університету імені 
Івана Франка відбулася презентація першого в Україні комплексного атласу великого 
міста – “Львів: комплексний атлас”. Це науково-довідкове та популярне видання, 
присвячене 350-літтю Львівського університету, підготували на кафедрі економічної 
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і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка під редакцією заслуженого професора 
Університету Олега Шаблія.  

У своєму виступі під час презентації О. Шаблій висловив особливу подяку 
серед інших і Науковій бібліотеці Університету за надані ілюстративні матеріали. За 
доброю академічною традицією О. Шаблій урочисто вручив примірник Атласу ди-
ректорові Наукової бібліотеки. 

30 травня 2012 р. у читальному залі науково-бібліографічного відділу Наукової 
бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драго-
манова, 5, третій поверх) відбувся відкритий бібліографічний огляд – Вибрана бібліо-
графія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та 
його Наукову бібліотеку за 2011 рік, – який провела бібліотекар першої категорії 
Світлана Мельницька. 

30 травня 2012 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулася презентація видання “Про-
токоли засідань Товариства українських наукових викладів ім. Петра Могили 
(1906–1939 рр.)”. Презентація факсимільного видання протоколів Товариства, яке 
здійснив Богдан Горбовий у 2012 р., переросла у широке обговорення актуальних 
проблем збереження національної інтелектуальної спадщини, способів її популяри-
зації та захисту. На презентації виступили: упорядник і редактор видання, заступник 
голови відновленого Товариства наукових викладів ім. Петра Могили Б. Горбовий, 
кандидат фізико-математичних наук, спеціаліст у справі системного моделювання та 
соціоніки Яків Дубров та директор Львівської обласної універсальної наукової бібліо-
теки Іван Сварник, доцент кафедри новітньої історії України ЛНУ імені Івана Франка 
Володимир Качмар, автор першого, виданого у незалежній Україні, дослідження з 
історії Львівського університету, а також директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені 
Івана Франка Василь Кметь та вчений секретар Бібліотеки Григорій Чопик. 

19 червня 2012 р. Наукову бібліотеку ЛНУ імені Івана Франка відвідали учні 
львівських шкіл – учасники Програми літніх читань “Бібліотечне літо”, які про-
водить Львівська обласна бібліотека для дітей. Екскурсія до найдавнішої книгозбірні 
України пройшла у формі конкурсу-бліц “Маґістри читання”, де учні, оглядаючи 
інтернет-сторінку бібліотеки Університету, інтер’єр та розписи головного читального 
залу, галерею, карткові каталоги та унікальні книжкові пам’ятки, мали змогу демон-
струвати свої знання з історії та культури України. 

21 червня 2012 р. для аспірантів-славістів Університету штату Канзас (США), 
що завітали до Бібліотеки у рамках міжнародної багаторічної програми співпраці із 
Львівським національним університетом імені Івана Франка, проведено екскурсію з 
оглядом головного читального залу, галереї, карткових каталогів та унікальних 
західноєвропейських книжкових пам’яток відділу рукописних, стародрукованих та 
рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка. 

2 липня 2012 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулося двадцять четверте засідан-
ня Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi, присвячене 65-річчю 
операції “Вісла”. Засідання стало підсумком книжкової виставки “Перервана пісня. 



 
ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7 

 

361 

У пам’ять про депортованих українців із Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя 
(до 65-ї трагічної річниці операції “Вісла”)”, що діяла в Науковій бібліотеці від 
12 червня 2012 р. 

У семінарі взяли участь відомі громадські та культурні діячі, зокрема голова 
Об’єднання товариств депортованих українців “Закерзоння” та голова Львівського 
регіонального суспільно-культурного товариства “Надсяння” Володимир Середа, го-
лова Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства “Лемківщина” Степан 
Манькович, голова Львівської обласної організації суспільно-культурного товариства 
“Любачівщина” Григорій Горох, голова Львівської обласної організації суспільно-
культурного товариства “Холмщина” Іван Банащук, львівські художники Євген та 
Леся Безніски, працівники Бібліотеки та читачі. 

Із доповіддю про історичні передумови, перебіг та виконавців операції “Вісла” 
на етнічних українських землях у Польщі 1947 р. виступили директор Наукової 
бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка кандидат історичних наук, доцент Василь Кметь 
та науковий співробітник Наукової бібліотеки, кандидат історичних наук Ігор Петрій. 

10 липня 2012 р. Наукову бібліотеку відвідали студенти-географи з Університету 
імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща). У рамках багаторічної програми 
співпраці Львівського та Люблінського університетів для гостей провели екскурсію 
польською мовою з оглядом головного читального залу, галереї, карткових каталогів 
та унікальних книжкових пам’яток. 

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 II категорії 

Стаття надійшла до редколегії 19.  07.  2012 
Прийнята до друку 20.  08.  2012 
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