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ВІД РЕДКОЛЕГІЇ
Шановний читачу, Ви тримаєте в руках перший випуск “Вісника Львівського
університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”,
де подано низку статей науковців з України, Росії та Литви, присвячених вивченню
актуальних питань з теорії книгознавства, історії книги, зокрема рукописної та стародрукованої, і бібліотечної справи.
Започатковуючи цю нову серію Вісника найстаршого класичного університету
України, добре розуміємо, що в умовах ґлобалізації та бурхливого розвитку інформаційних технологій значення студій над книгою як джерелом знань попередніх поколінь
з кожним роком зростатиме. Окрім того, останнім часом стало можливо досліджувати
раніше заборонену літературу з колишніх радянських спецфондів, а також по-новому
інтерпретувати вже відомі джерела. Зростає кількість наукових праць, присвячених
маловідомим аспектам історії книги, книговидання та книгообігу, функціонування
бібліотек та впливу рукописного і друкованого слова на культурне й громадське життя.
І хоча спеціальні періодичні видання порушують важливі проблеми теорії та практики книгознавства й бібліотекознавства, інформаційних систем у галузі бібліотечної
справи, пропонуємо увазі читачів наш науковий збірник, який, сподіваємося, посяде
належне місце серед подібних видань у Європі.
Задум започаткувати нову серію університетського Вісника з’явився у керівництва Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана
Франка кілька років тому. Її викликала увага українських науковців, передовсім у
Львові, де побачила світ перша на теренах України друкована книжка далекого
1576 р., до проблем, пов’язаних з історією книги та книгозбірень, а також до нових
технологій збереження та відтворення інформації, що використовуються в сучасних
бібліотеках. Ректорат і Вчена рада університету схвально сприйняли запропоновану
ідею і, відповідно, надали можливість дослідникам зі Львова та інших міст публікувати в цьому збірнику свої праці на бібліологічну тематику.
Редколегія Вісника планує друкувати статті з книгознавства, бібліографознавства, бібліотекознавства, інформаційних технологій, а також джерелознавчі студії,
рецензії на книжки, які є явищем у європейському культурологічному просторі. Хронологічні рамки наукових праць не обмежені певним періодом. Об’єкт і предмет дослідження мають стосуватися передовсім території сучасної України, однак бажаними є студії, що розглядають окремі аспекти історії книги інших країн Центральної та
Східної Європи, мають зв’язок з українською історією і можуть зацікавити сучасного
читача.
Ми радо надали й надалі надаватимемо сторінки нашого Вісника для:
– бібліологічних студій теоретичного характеру;
– праць з історії книги, ролі книги і, ширше, друкованої інформації загалом у
розвитку суспільної думки, культурного та громадського життя, політичних
процесів;
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– досліджень з історії розвитку бібліотечної справи та окремих бібліотек, зокрема, найстаршої в Україні книгозбірні Львівського університету, її колекцій та окремих книг тощо;
– видання нових, по-новому прочитаних чи інтерпретованих джерел та документів;
– публікацій матеріалів книгознавчих дискусій та результатів обміну досвідом
у галузі бібліотечної справи;
– хроніки подій у світі книги;
– оглядів нової літератури та рецензій на фахові видання.
На особливу увагу заслуговують матеріали редакційної теки Вісника, які стосуються наукових досліджень комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи,
якісно нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
Оскільки ці проблеми в сучасних умовах стають дедалі актуальніші, запрошуємо до
творчої співпраці й обміну досвідом на сторінках нашого Вісника вчених-теоретиків,
фахівців комп’ютерної справи, а також бібліотекарів-практиків, особливо зацікавлених
у впровадженні цих технологій у бібліотеках України. Редколегія Вісника детально
повідомлятиме читачів про використання нових інформаційних технологій у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка.
Маємо надію, що “Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” як фахове видання стане бажаним гостем і
добрим порадником для тих, кого хвилює доля бібліології, її проблеми та перспективи, а також зацікавить широке коло істориків, філологів, спеціалістів з комп’ютерних технологій.
Цей випуск Вісника присвячуємо видатному українському книгознавцеві,
культурологу, історикові, дійсному членові НАН України, докторові історичних
наук, професорові Ярославові Дмитровичу Ісаєвичу з нагоди 70-річчя від дня
народження.

