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ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 2014 РОКУ 

Напередодні Дня Незалежності 23 серпня 2014 р. у Львові відбувся марафон 
“5 місць, де читають про свободу”. Захід було організовано за сприяння Форуму 
видавців спільно з Львівською міською радою у межах проекту “Львів – місто 
літератури”. Одночасно у п’ятьох заздалегідь визначених місцях львів’яни та гості 
міста мали нагоду почути есеї про свободу зі збірки українських авторів “Нерви 
ланцюга. 25 есеїв про свободу” у виконанні відомих особистостей Львівщини. До ма-
рафону приєдналась і Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка – на літньому май-
данчику “Поліґраф” директор Бібліотеки Василь Кметь читав есей Світлани Пиркало 
“Грааль і три креветки”. 

1 вересня 2014 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки з нагоди 
початку навчального року та відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки 
України директор Бібліотеки В. Кметь прочитав відкриту лекцію для студентів 
Університету “Україна – суверенна демократична держава”. В умовах військової 
агресії особливої ваги набувають питання переосмислення політичних, правових, 
культурних та релігійних традицій України, здатності критично аналізувати минуле 
та визначати майбутні перспективи. 

10–14 вересня 2014 р. відбувався ХХІ Форум видавців у Львові, низка заходів 
якого відбулася у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка: 

10 вересня: 
пленарне засідання V Львівського бібліотечного форуму “Бібліотек@ – відкритий 
світ” (10–13 вересня 2014 р.). Модератори засідання: доктор історичних наук, коор-
динатор програми “Американські центри” Посольства США в Україні, віце-прези-
дент Української бібліотечної асоціації Валентина Пашкова, кандидат історичних наук, 
доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний 
інститут”, виконавчий директор УБА Ярослава Сошинська.  

На пленарному засіданні виступили: професор Українського Католицького Уні-
верситету Ярослав Грицак, начальник управління регіональної та культурно-просвіт-
ницької роботи Міністерства культури України Лариси Нікіфоренко, директор Інсти-
туту Книги у Польщі Ґжеґож Ґауден, аташе з питань бібліотек Посольства США у 
Польщі Сюзан Міллер, доктор політології Мумтаза Абдураззакова; директор Науко-
вої бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка Василь Кметь прочитав доповідь “«Відкритий світ» 
як перспектива та modus vivendi української бібліотеки”. 

• зустріч із сучасним українським письменником, лауреатом престижних літера-
турних премій, журналістом, одним із представників станіславського феномену Тара-
сом Прохаськом, Учасники заходу – школярі з усіх куточків України, переможці 
конкурсу “Найкращий читач року – 2014” (у рамках Фестивалю дитячого читання 
“Книгоманія”). 

• майстер-клас із мистецтва фотографії, який провів відомий львівський фото-
граф, співробітник Українського інформаційного агентства LUFA Віталій Грабар. 
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11 вересня: 
• презентаційний семінар “Періодика у фондах бібліотек: tenor et impetus” – 

в рамках V Львівського бібліотечного форуму. Модератор – директор Наукової біб-
ліотеки ЛНУ ім. І. Франка В. Кметь. 

У презентації взяли участь партнери Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка з 
розробки програмної платформи для розвитку електронного репозитарію повнотексто-
вих копій періодичних видань – директор компанії “Архівні інформаційні системи” 
Кирило Вислобоков (м. Київ), директор фірми “Інтелекс” Тарас Родцевич, представ-
ники наукових і навчальних бібліотек України. Серед низки представлених проектів 
університетської книгозбірні – “Acta Diurna”, потужний ресурс, який передбачає на-
повнення двох великих розділів – самого репозитарію повнотекстових копій газет, 
який забезпечує можливість пошуку й ідентифікації документів за назвою, датою чи 
місцем видання, а також за ключовими словами, і – загального каталогу періодики.  

• презентація перекладу українською мовою книжки визначних американських 
театрознавців Оскара Ґ. Брокетта і Франкліна Дж. Гілді “Історія театру” (Львів: 
Літопис, 2014). Модератор презентації – завідувач кафедри театрознавства та актор-
ської майстерності професор Богдан Козак. 

У презентації взяли участь: помічник аташе з питань культури Посольства США 
в Україні Ольга Крекотень, доцент кафедри театрознавства та акторської майстер-
ності Майя Гарбузюк, перекладачі з англійської Тетяна Дитина, Назар Козак, Ганна 
Лелів, Галина Сташків, директор видавництва “Літопис” Михайло Комарницький та ін. 

12 вересня: 
• публічна розмова на тему “Михайло Коцюбинський – естет, європеїст, літера-

турний менеджер? 150 років від дати народження” (у рамках проекту INTERMEZZO. 
Короткий фестиваль короткого оповідання), яку провів кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка ЛНУ імені 
Івана Франка Ростислав Чопик.  

• зустріч з почесним гостем 21-го Форуму видавців у Львові, одним із найвидатні-
ших письменників сучасної Франції, філософом, талановитим романістом та есеїстом, 
майстром психологічної прози Паскалем Брюкнером (модератор – Володимир Єрмо-
ленко).  

У презентації взяли участь директор “Французького Альянсу” у Львові Бернар 
Уліат, завідувач медіатеки Французького Інституту в Україні Валентина Стукалова, 
представник видавництва “Gaїa” (Франція) Евелін Ляґранж, викладачі та студенти 
Університету. 

• підведення підсумків V Львівського бібліотечного форуму “Бібліотек@ – від-
критий світ” (10–13 вересня 2014 р.). 

13 вересня: 
• вручення читацьких сертифікатів Наукової бібліотеки переможцям конкурсу 

“Найкращий читач року – 2014” (у рамках Фестивалю дитячого читання “Книгома-
нія”). 

Директор Бібліотеки Василь Кметь ознайомив переможців конкурсу з найціка-
вішими моментами в історії Університетської книгозбірні, унікальними пам’ятками 
та інформаційними ресурсами бібліотеки. Підтвердженням звання найкращого книго-
люба стали читацькі сертифікати, що, окрім статусу дійсного читача Наукової бібліо-
теки Університету, у подальшому дають змогу отримати безкоштовний читацький 
квиток. 
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Також серед юних книгоманів було проведено конкурс зі знання творів Кобзаря 
(у рамках відзначення 200-річного ювілею Тараса Шевченка): діти отримали комп-
лекти закладок з ілюстраціями відомого львівського художника Євгена Безніска та 
фрагментами шевченкових творів, а найкращих знавців доробку великого поета було 
нагороджено виданням “Кобзаря”. 

• презентація антології “Викрадення Європи” (Київ : Електрокнига, 2014), що 
представляє поетичні та невеликі прозові тексти, написані під час Революції Гідності 
(у рамках ІХ Львівського міжнародного літературного фестивалю). 

У презентації взяли участь автори Тата Рівна, Катерина Ляшевська, Лариса Іллюк, 
Наталія Крісман, Оксана Шевців-Мазур, Володимир Вакуленко-К. та ін. Модератор – 
куратор “Севами”, головний упорядник презентованої антології Оксана Яблонська.  

14 вересня: 
• зустріч з відомим американським істориком, професором Єльського універси-

тету, автором книги “Українська історія, російська політика, європейське майбутнє” 
(Київ: Дух і Літера, 2014) Тімоті Снайдером. Модератори обговорення – професор 
Українського Католицького Університету Ярослав Грицак і провідний науковий спів-
робітник НВО “Дух і літера” професор Олексій Панич. 

Серед численних учасників заходу: професор департаменту історії та класичних 
наук Альбертського університету, директор Канадського інституту українських сту-
дій (КІУС) Володимир Кравченко, канадський та американський історик, директор 
Центру досліджень історії України ім. Петра Яцика при КІУС профессор Френк 
Сисин, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії 
наук України профессор Микола Литвин, проректори Українського Католицького 
Університету Мирослав Маринович та Олег Турій, директор Австрійського центру, 
аташе з питань науки і освіти Посольства Республіки Австрія в Україні Андреас 
Венінгер, викладачі та студенти Львівського національного університету імені Івана 
Франка. 

 

18 вересня 2014 р. делегація Бібліотеки взяла участь у науково-практичній 
конференції “Бібліотека як науково-методичний та соціокультурний центр сучасного 
вищого навчального закладу” з нагоди 70-річчя заснування Наукової бібліотеки При-
карпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франків-
ську. На пленарному засіданні виступив директор В.Кметь з доповіддю “Бібліотечні 
фонди ретроспективної періодики в методології філософії національної пам’яті”, 
у роботі секцій взяли участь заступник директора з інформаційних технологій Ігор 
Огура з доповіддю “«Acta Diurna» як платформа для зберігання та популяризації 
ретроспективних фондів періодики” та вчений секретар Бібліотеки Григорій Чопик 
з доповіддю “Часопис для українського війська «Стрілець» крізь призму стосунків 
Дмитра Вітовського та Василя Пачовського”. Серед ювілейних подарунків для біб-
ліотеки Прикарпатського національного університету була й оцифрована підшивка 
часопису “Стрілець”, який виходив у тодішньому Станіславові.  

 

19 вересня 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулися польсько-
українські літературні читання у рамках XXIV Міжнародного фестивалю “Галицька 
літературна осінь”, який проходить під патронатом Генерального консульства 
Республіки Польща у Львові. Модератори – вчений секретар Наукової бібліотеки 
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Григорій Чопик і видавець Олександр Гордон. Свої поезії представили: Марія Люд-
кевич, О. Гордон, Г. Чопик, та польські колеги Анджей Ґрабовський, Казімєж Бурнат.  

Варто нагадати, що поети – учасники фестивалю “Галицька літературна осінь” – 
уже другий рік поспіль зустрічаються у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка, 
засвідчуючи духовний зв’язок України і Польщі, водночас підтверджуючи, що стіни 
книгозбірні Університету об’єднують і науковців, і митців.  

 
28 вересня 2014 р. у рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек та 

за підтримки профспілкової організації ЛНУ ім. І. Франка співробітники Наукової 
бібліотеки Університету здійснили подорож історичними місцинами Закарпаття, 
зокрема відвідали колишню резиденцію та мисливський будинок графа Ервіна Фрід-
ріха Шенборн-Бухгайма; колишню резиденцію Подільського князя Федора Коріято-
вича та інших знатних родів – Замок Паланок та саме місто Мукачеве.  

 
30 вересня 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулася авторська 

зустріч із сучасною письменницею Евою Ґатою, яка презентувала свої нові книжки 
“Стати сонцем” і “Казки чарівного королівства Красолі” (Львів: “БаК”, 2014). 

 

6 жовтня 2014 р. в Актовій залі ЛНУ ім. І. Франка відбулася презентація 
електронного репозитарію ретроспективних періодичних видань Наукової бібліотеки 
Університету “Acta Diurna”, яку провів директор Наукової бібліотеки ЛНУ 
ім. І. Франка Василь Кметь. Особливостями праці над розробкою ресурсу поділилися 
і партнери Бібліотеки з фірми “Інтелекс”. З вітальним словом від академічної спіль-
ноти виступив ректор Університету професор Володимир Мельник. 

Ресурс “Acta Diurna”, розгорнутий в домені ЛНУ ім. І. Франка: http://ad.lnu.edu.ua, 
певний час залишався закритим, але саме 6 жовтня 2014 року – під час презентації – 
електронний архів був урочисто відкритий для користувачів.  

 
7 жовтня 2014 р. у Дзеркальній залі ЛНУ ім. І. Франка відбулася презентація 

книжки литовською мовою “Студія Василя Зінька «Сестра Рафаїла»: історико-біб-
ліографічний контекст, наукові коментарі і богословська термінологія” за участю 
укладача видання – доктора Алдони Васіляускєне та наукового редактора – директора 
Наукової бібліотеки Університету Василя Кметя. Завдяки розгорнутим коментарям та 
науковій бібліографії книга стала енциклопедією української історії та культури для 
сучасного литовського читача.  

 
17 жовтня 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулося тридцять 

дев’яте засідання Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi, присвя-
чене 200-річчю від дня народження українського поета, вченого, члена “Руської 
трійці”, професора, ректора Львівського університету Якова Головацького (1814–
1888). Із доповіддю про видавничу діяльність вченого виступив завідувач науково-
бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Університету кандидат історичних наук 
Олександр Седляр. 

 
17 жовтня 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулася зустріч 

із поетом, перекладачем, літературознавцем, доктором філологічних наук Юрієм 
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Садловським, під час якої презентовано збірку поезій “Вірші 1996–2014 (вибрані)”, 
що вийшла цього року у львівському видавництві “Піраміда”. Під час зустрічі велася 
розмова і про інші проекти та видання Ю. Садловського, як-от: “Словник футуризму” 
(Тернопіль, 2013), перший “Українсько-латиський розмовник” (1996), переклад низки 
творів визначного латвійського поета-урбаніста Александрса Чакса “Серце на тротуа-
рі” (Львів, 2012) та ін. 

 
20–25 жовтня 2014 р. відбувався міжнародний культурний форум – ХIV Тиж-

день італійської мови у світі: “SCRIVERE LA NUOVA EUROPA: EDITORIA ITALIANA, 
AUTORI E LETTORI NELL’ERA DIGITALE” (заходи щороку проходять за ініціативою 
Академії делла Круска у співпраці з Міністерством закордонних справ Італії та під 
патронатом Президента Італійської Республіки).  

Зокрема, у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка 22 жовтня 2014 р. розгорнув 
роботу семінар “Книга як засіб творення європейської ідентичності” (на матеріалах 
італійських колекцій Наукової бібліотеки Львівського національного університету 
імені Івана Франка XIV–XXI ст.). З вітальне слово виголосили: завідувач Центру іта-
лійської мови і культури ЛНУ ім. І. Франка Олена Горячук та лектор Центру Луїджі 
Морано. 

Від Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка виступили: директор Наукової біб-
ліотеки ЛНУ ім. І. Франка Василь Кметь, завідувач відділу наукової реставрації 
Євгенія Рябчун-Кабарівська та завідувач відділу рукописних, стародрукованих та 
рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Микола Ільків-Свидницький з доповіддю “Silva-
rum libri”: італійські книжкові пам’ятки XIV–XVI ст. у фондах Наукової бібліотеки 
ЛНУ ім. І. Франка”. 

У рамках семінару було розгорнуто дві виставки: “Італійські книжкові па-
м’ятки XIV–XVI ст. у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка” та “Італій-
ська література та публіцистика ХХ–ХХІ ст.”. 

  
22 жовтня 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулося п’ятнад-

цяте засідання історико-бібліографічного семінару Наукової бібліотеки. Із доповіддю 
“Руське книговидання середини ХІХ ст. і спонсорські кошти: видавнича співпраця 
Якова Головацького і Михайла Качковського” виступив кандидат історичних наук, 
завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка 
Олександр Седляр.  

 
29 і 31 жовтня 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка – за клопо-

танням видавництва “Літопис” і кафедри театрознавства та акторської майстерності 
ЛНУ ім. І. Франка – відбулося дві відкриті зустрічі з визначним театрознавцем та 
менеджером у сфері досліджень культури, професором Університету штату Меріленд 
(США) Франкліном Джозефом Гілді. 

29 жовтня – за участю автора – презентували книгу Оскара Ґ. Брокетта і Франк-
ліна Дж. Гілді “Історія театру” (Львів: Літопис, 2014). Модератором заходу висту-
пив народний артист України, академік НАМ України, професор Богдан Козак.  

У презентації взяли участь: проректор з науково-педагогічної роботи та міжна-
родної співпраці ЛНУ ім. І. Франка Марія Зубрицька, вчений секретар Наукової біб-
ліотеки Університету Григорій Чопик та в. о. завідувача відділу культурно-просвіт-
ницької роботи Наукової бібліотеки Університету, асистент кафедри театрознавства 
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та акторської майстерності Роман Лаврентій, доценти кафедри театрознавства та 
акторської майстерності Майя Гарбузюк та Світлана Максименко, одна із перекла-
дачів підручника Ганна Лелів та ін. 

31 жовтня – відбулася відкрита лекція професора Ф. Дж. Гілді “Сучасний аме-
риканський театр”. Лектор на прикладі світового бестселера театру і кіно “Король 
Лев” (прибуток від прокату 6,2 млрд доларів) поділився своїми міркуваннями з при-
воду тенденцій у мистецькій сфері: не зважаючи на переваги кіно, телебачення, 
інтернету, люди хочуть бачити живий театр; сучасна сцена все частіше надає перева-
гу вивіреним кіноіндустрією темам, сюжетам та акторам; спостерігається зростаючий 
вплив жінок на творення сучасного театру; потужним донором для американської 
сцени нині є театри Великобританії.  

На завершення зустрічі Ф. Дж. Гілді відповів на численні питання щодо його ба-
чення майбутнього акторської професії, потенційних театральних досліджень і спіль-
них українсько-американських науково-культурних проектів. Зокрема, закликав долу-
чатися до творення масштабного інтернет-довідника з історії театрів: theatre-finder.org.  

 
6 листопада 2014 р. у Науковій бібліотеці Університету за ініціативи Центру 

гуманітарних досліджень ЛНУ ім. І. Франка відбувся круглий стіл, присвячений 
питанням формування нового статуту Університету. Ідея Університетського Майдану 
виникла, як громадська ініціатива, що покликана сприяти широким дискусіям навко-
ло реформування освітніх та наукових закладів, їхньої ролі у гуманітарній сфері та 
в контексті становлення громадянського суспільства.  

З розгорнутими доповідями виступили такі співробітники ЛНУ ім. І. Франка: 
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії функцій та теорії ймовір-
ностей Ігор Чижиков, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та 
процесу Юліан Бек, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету профе-
сор Андрій Бойко. 

 
13 листопада 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка за ініціативи 

Міністерства культури України, Львівської міської ради та ГО “Форум видавців” 
відбулася сесія, присвячена обговоренню ініціатив у сфері української культури. 
Учасники сесії мали нагоду долучитись до дискусії щодо багаторічного проекту змін 
“Культура 2025. Довгострокова національна культурна стратегія”. У рамках проекту 
передбачено відкритий діалог громадянського суспільства та органів державної влади 
у процесі визначення та творення культурного вектора України. Стратегія розвитку 
культурної галузі хронологічно окреслена 2015–2025 рр.  

Роботу сесії було розпочато презентацією проекту, а також присутні мали наго-
ду послухати лекцію українського філософа та публіциста В. Єрмоленка “Культура – 
ключ до порозуміння і розвитку суспільства”. Друга частина засідання передбачала 
роботу в тематичних групах: “Творчі індустрії”, “Спадщина, архітектура, містобуду-
вання”, “Мистецтво”. Напрацьовані у Львові тези лягли в основу стратегічної плат-
форми, обговорення якої продовжено ще у шести містах України. 

 
18 листопада 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулася презен-

тація книги спогадів “Заметений шлях” емігранта з Австралії українського похо-
дження Кузьми Каздоби. Перше видання в Україні відомої за кордоном повісті про 
“хресну дорогу” розкуркулених у 20–30-х роках ХХ ст. і депортованих на холодну 



Роман ЛАВРЕНТІЙ, Вікторія КМЕТЬ 
ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 9 

 

323 

Північ українських селян-хліборобів презентували редактор видання Богдан Горбо-
вий і автор ідеї перевидання та передмови Анна Кос. Модератором презентації висту-
пив вчений секретар Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка Григорій Чопик. 

 
26 листопада 2014 р. у рамках проекту Міністерства освіти і науки Литовської 

Республіки “Розвиток литуаністики у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка” до університетської книгозбірні було передано добірку наукової та 
науково-популярної літератури: енциклопедичні видання, книги з давньої та модер-
ної історії Литви, підручники та посібники для вивчення мови, словники тощо. Книги 
до фондів Бібліотеки офіційно передали завідувач кафедри литовської філології 
Вільнюського університету, спеціаліст з діалектології та історії литовської мови 
проф. Вітаутас Карделіс та доцент кафедри литовської літератури Вільнюського уні-
верситету, авторка праць з литовської фольклористики доктор Саулє Матулевічєне.  

У рамках заходу в Науковій бібліотеці було розгорнуто книжкову виставку 
“Україна – Литва: минуле, сьогодення, майбутнє”, присвячену українсько-литов-
ським зв’язкам у сфері науки та культури. Окрему експозицію склали найдавніші 
раритети: Гербівник Еразма Камина (1575 р.), герби з якого опубліковані в сучасному 
національному гербівнику Литви, Литовські статути XVI ст., правова література та 
полемічні релігійні видання, здійснені у Віленських друкарнях XVIІ– XVIІІ ст. тощо. 

 
26 листопада 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулося засі-

дання педагогічної лабораторії “Розвиток творчих здібностей учнів. Креативна осо-
бистість”, яке провели методисти Навчально-методичного центру освіти м. Львова 
Оксана Бєлова та Оксана Галамай. У засіданні взяли участь молоді вчителі україн-
ської мови та літератури ЗНЗ м. Львова та вчителі-словесники Жидачівського району 
Львівської області. Також захід відбувся у рамках виїзного семінару учителів 
української мови і літератури та світової літератури Ходорівсько-Бортниківського 
округу на тему “Сучасні технології формування компетентностей школяра, розвиток 
його творчої особистості як інтегрований результат навчальної діяльності”. 

Під час семінару також відбувся круглий стіл “Формування навичок критичного 
мислення на уроках української та світової літератури” та було презентовано нові 
видання: авторський методичний посібник Оксани Галамай, який постав на основі 
аналізу кількарічного експерименту з метою відкриття творчих здібностей учнів, і – 
навчальний посібник Оксани Микитюк “Культура мовлення: особливості, завдання, 
цікавинки”.  

 
27 листопада 2014 р. до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні у Науковій 

бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулась відкрита лекція директора Бібліотеки, 
кандидата історичних наук Василя Кметя на тему: “Український Голокост: пам’ять 
буття, уроки майбутнього”. Акцію було проведено за співпраці з міським управлін-
ням освіти, управлінням внутрішньої політики Львівської міської ради і ГО “Само-
поміч”. До участі у заходах пам’яті долучились вчителі історії ЗОШ м. Львова, 
студенти ЛНУ ім. І. Франка та Українського Католицького Університету, співробіт-
ники Бібліотеки та ін. На завершення заходу присутні мали нагоду оглянути книж-
кову виставку, присвячену трагічним подіям 1932–1933 років. 
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10 грудня 2014 р. Львівський національний університет імені Івана Франка від-
відала делегація з представників німецького парламенту: голова підкомітету парла-
менту Німеччини з питань культури та освіти за кордоном доктор Петер Ґаувайлер; 
віце-голова підкомітету парламенту Німеччини з питань культури та освіти за кордо-
ном доктор Дітер Дем, секретар підкомітету парламенту Німеччини з питань культури 
та освіти за кордоном Ґудруна Людвіґ; депутати, доктори Еґон Юетнер та Мартін Раба-
нус; президент Вюрцбурзького університету Юліус Максиміліан, професор Альфред 
Форхель; голова відділу культури Посольства Федеративної Республіки Німеччина 
в Україні Дірк Лехельт.  

У рамках візиту директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка В. Кметь роз-
повів депутатам німецького парламенту про традиції німецької мови та культури 
у Львові, що сягають витоками ХІІІ ст., представив історію найдавнішої в Україні 
університетської книгозбірні та її найцінніші німецькомовні книжкові пам’ятки,  
а також – інноваційні розробки у сфері збереження та популяризації унікальних біб-
ліотечних фондів загалом і німецькомовних зокрема. 

 
23 грудня 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбувся круглий 

стіл, приурочений до 90-річчя від дня народження юриста-міжнародника Валентини 
Преображенської (1924–2004). У заході взяли участь викладачі та аспіранти кафедр 
міжнародного права та європейського права Львівського університету, а також юристи-
міжнародники інших навчальних закладів Львова: проф. В. Репецький, проф. М. Ми-
кієвич, доц. Т. Левицький, доц. В. Гринчак, асист. Т. Шевчук, доц. Т. Цимбрівський, 
доц. О. Головко-Гавришева, доц. І. Яворська, асп. В. Цвікі, к. ю. н. І. Городиський, 
доц. В. Лисик, ст. лаб. Т. Слиж, асп. О. Роговик, асист. І. Земан. На завершення захо-
ду науковці оглянули книжкову виставку “До 90-річчя від дня народження юриста-
міжнародника Валентини Преображенської (1924–2004)” в головному читальному 
залі. 

 
23 грудня 2014 р. на стадіоні “Арена Львів” відбулася зустріч міського голови 

Львова Андрія Садового із громадськістю, під час якої мер прозвітував про свою ро-
боту у різних сферах життя міста упродовж 2014 року та поділився планами на 
наступний рік. У доповіді йшлося і про успішні зрушення, як-то: розширення пішо-
хідних зон, ремонт доріг, побудову нових транспортних розв’язок чи розпочате 
будівництво трамвайного сполучення центру із Сихівським масивом, і про болючі 
щоденні проблеми міста. Причиною багатьох негативних явищ А. Садовий назвав 
жорстку державну централізацію влади упродовж попередніх років, а можливість 
виходу з кризи мер бачить лише у поступовій передачі ширших повноважень місце-
вим громадам – як запоруку успішної розбудови регіонів. Наукову бібліотеку ЛНУ 
ім. І. Франка на зустрічі представляв в. о. завідувача відділу культурно-просвітниць-
кої роботи Роман Лаврентій. 

 
24 грудня 2014 р. співробітники Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка з метою 

обміну літературою та досвідом відвідали Національний університет “Острозька 
академія”: познайомилися з роботою сучасного автоматизованого бібліотечно-інфор-
маційного центру Наукова бібліотека НУ “Острозька академія”, зокрема зацікавилися 
чинною системою управління методичним забезпеченням LitPro, яка дозволяє тісно 
співпрацювати бібліотеці та кафедрам над забезпеченням літературою навчальних 



Роман ЛАВРЕНТІЙ, Вікторія КМЕТЬ 
ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 9 

 

325 

курсів; прослухали цікаву екскурсію з історії Академії, оглянувши низку виставок 
університетського музею. 

28 грудня 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка відбулася зустріч з 
керівниками екскурсійних груп та проектів, за ініціативою Туроператора “Відвідай”. 
Директор Бібліотеки Василь Кметь познайомив учасників заходу з понад 400-літ-
ньою історією університетської книгозбірні, зосередив увагу на інформаційній цін-
ності її унікальних фондів, а також продемонстрував низку пам’яток львівської книж-
кової культури XVI–XIX ст., розміщених у стендах у читальному залі. 

 
Упродовж другої половини 2014 р. у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка, 

крім звичних лекцій-практикумів для першокурсників, було організовано також низку 
екскурсій для ознайомлення гостей Університету з найстарішою в Україні книгозбір-
нею, зокрема: для студентів Українського католицького університету (Львів) та 
Вроцлавського університету (Польща), дітей з вадами слуху та мовлення зі Школи 
св. Покрови (Львів), учнів львівських шкіл – учасників Малої академії наук України 
та школярів з м. Рахів. 

 
У 2013–2014 рр. в Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка проходили стажування 

співробітники Бібліотеки Ягеллонського університету (Краків, Польща) Пйотр Кулі-
шевіч (P. Kuliszewicz) і Кшиштоф Франковіч (K. Frankowicz), магістри Інституту 
історії ім. Тадеуша Мантойфеля Польської Академії Наук Катажина Сулей (K. Sulej) 
та Ельжбєта Новосельська (E. Nowosielska) – у червні 2013 р.; заступник директора 
Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Н. С. Помфюк та завідувачі 
відділів І. Й. Мороз, В. М. Медвідь, О. П. Северин – у лютому 2014 р.; а також прохо-
дили навчально-виробничі практики студенти ЛНУ імені Івана Франка, Національ-
ного університету “Львівська політехніка”, студенти Університету Марії Кюрі-Скло-
довської (Люблін, Польща) та ін. 

 
Докладнішу інформацію про заходи Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. 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 відділу культурно-просвітницької роботи. 

 
Стаття надійшла до редколегії 12. 01. 2015 

Прийнята до друку 28. 01. 2015 
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