Основні напрями наукової роботи
 Історія Наукової бібліотеки Львівського університету.
 Біобібліографічні контексти розвитку інтелектуального простору Львова.
 Дослідження української друкованої книги кінця XVI – початку XX ст. у фондах
Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Вивчення історії формування фонду періодичних видань та окремих колекцій
періодики.
Виконання робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових
об’єктів, які становлять національне надбання
1. Тема: Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка.
2. Керівник НДР: Кметь Василь Федорович – к. і. н., доцент, директор Наукової
бібліотеки;
3. Номер державної реєстрації НДР: ДР 0109U004364;
4. Терміни виконання: 01.01.2017 p. – 31.12.2017 р.
5. Виконавці:
1)
Кметь Василь Федорович – науковий керівник, к. і. н.; доцент, директор НБ;
2)
Ільків-Свидницький Микола Мирославович – к. і. н., доцент, завідувач відділу
рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка, відповідальний за
підтримання фонду;
3)
Лисий Юрій Петрович – головний бібліограф відділу РСРК;
4)
Месропян Анушаван Усікович – бібліограф I категорії відділу РСРК;
5)
Білобринь Маргарита Святославівна – бібліотекар II категорії відділу РСРК;
6)
Рябчун-Кабарівська Євгенія Миколаївна – завідувач відділу наукової
реставрації;
7)
Приходько Ірина Євгенівна – реставратор архівних та бібліотечних матеріалів;
8)
Галабурда Анна Олександрівна – редактор II категорії відділу наукової
реставрації;
9)
Галабурда Оксана Олександрівна – палітурник відділу наукової реставрації;
10)
Жижина Раїса Іларіонівна – палітурник (0,5 ставки).
6. Сума коштів на підтримку об’єкта у 2017 році: 344,2 тис. грн.
7. Анотація:
Категорія роботи: прикладна. У рамках розробки теми забезпечено виконання
консерваційних та реставраційних робіт для належного функціонування наукового об’єкту,
який становить національне надбання.
8. Основні наукові результати:
Виконана робота: Проведено повний цикл консерваційних робіт 112 од. зб. (рукописи
– 1, стародруки – 1, фотографії – 2, плакати – 21, журнали – 48, газети – 39). Ремонт оправи і
зміцнення книжкового блоку здійснено для 2 од. зб.: 1 рукопис, 1 стародрук. Знепилення
фонду – 309 м/п. Над низкою пам’яток ще тривають реставраційні та консерваційні роботи.
Всього в роботі на різних етапах готовності знаходяться 62 од. зб.
Оцифровано 29 од. зб. з колекції рукописів.
Вийшло наукових публікацій – 6. Інших публікацій – 2.
Подано до друку: 10. Працівники взяли участь в 10-ти конференціях, 3-х наукових і
науково-методичних семінарах, 1 літературному фестивалі.
9. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР):

1. Лоштин Н. Польська проповідницька література у бібліотеках бернардинських
монастирів Руської провінції ордену (середина – друга половина XVIII століття) //
Архіви України. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 140–150.
2. Лоштин Н. Полемічна література у бібліотеці кармелітів у Дрогобичі (за рукописним
інвентарем бібліотеки 1772 р.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. –
Львів : Логос, 2017. – Вип. 27. – С. 174–183.
3. Лоштин Н. Книжкові збірки лекторів філософії та теології у бібліотеці львівських
бернардинців (середина XVIII ст.) // Школа Львівського ставропігійного братства:
традиції духовної освіти у Львові: тези доповідей та повідомлення наукової
конференції молодих вчених (Львів, 20–22 грудня 2016 р.) / упоряд. А. Цебенко,
І. Альмес. – Львів : ЛПБА, 2017. – С. 43–45.
4. Гулюк Є. Європоцентризм і описи батальних сцен в історичних текстах Юзефа
Жевуського як засоби дидактичного впливу (за трактатом “Zabawki dziejopiskie”) //
Школа Львівського ставропігійного братства: традиції духовної освіти у Львові: тези
доповідей та повідомлення наукової конференції молодих вчених (Львів, 20–22
грудня 2016 р.) / упоряд. А. Цебенко, І. Альмес. – Львів : ЛПБА, 2017. – С. 15–19.
5. Ільків-Свидницький М. Рец. на: Кириличні стародруки у фондах бібліотеки отців
Василіян при Свято-Онуфріївському монастирі у Львові XVI–XIX ст.: каталог /
Укладач Станіслав Волощенко. – Жовква : Місіонер, 2015. – 204 с., іл. // Вісник НТШ.
– 2016. – Чис. 56. – С. 92–95.
6. Ільків-Свидницький М. Максименко Федір Пилипович // Енциклопедія сучасної
України. – Київ, 2017. – Т. 18. – С. 619–620.
Теми, які виконували в межах робочого часу
1. Тема: Біобібліографічні контексти розвитку інтелектуального простору Львова.
2. Керівник: Кметь Василь Федорович – к. і. н., доцент, директор Наукової
бібліотеки.
3. Номер державної реєстрації: ДР 0116U001654
4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Львівський
національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека.
5. Терміни виконання: 1.01. 2016 р. – 31.12. 2018 р.
6. Анотація: Категорія роботи: прикладна. Упродовж 2017 р. опубліковано
бібліографічний покажчик Івана Вакарчука (2007–2010) як розділ у збірнику на пошану
Міністра освіта і науки України; завершено упорядкування та підготовано до друку
біобібліографічний покажчик “Ярослав Дутчак”, упорядковано покажчик “Ярема Кравець”.
Укладено каталог підручників та наукових видань з польської мови (до 1939 року видання),
що наявні у фонді Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана
Франка.
7. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР):
1. Бібліографічний покажчик І. О. Вакарчука (2007–2010) / Іванна Дарчук, Леся
Купин, Марія Любицька, Марина Олійник // Societati servire eruditione missio suprema. До 70ліття Івана Вакарчука, професора, Міністра (2007–2010) освіти і науки України, Заслуженого
професора ЛНУ ім. Івана Франка / Упоряд. : Гарасим Я. І., Шемберко Т. Ю. – Львів, 2017. –
С. 512–592 (розділ ІІІ).
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 1. Публікації в періодичних виданнях та
Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана
Франка за січень–березень 2017 року [Електронний ресурс] / Іванна Дарчук, Леся Купин,
Марія
Любицька,
Марина
Олійник.
–
Режим
доступу :http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/inform%20bjuleten/%D0%86%D0%BD%D1%84%
D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B

D%D1%8C_1%D0%BA%D0%B2_2017.pdf. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 жовт.
2017 р.
3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 2. Публікації в періодичних виданнях та
Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана
Франка за квітень–червень 2017 року [Електронний ресурс] / Іванна Дарчук, Леся Купин,
Марія
Любицька,
Марина
Олійник. –
Режим
доступу :http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=1284:pub
likaciji-v-periodychnyh-vydannjah-ta-internet-dzherelah-pro-lnu-imeni-ivana-franka-ta-publikacijivykladachiv-lnu-imeni-ivana-franka-za-kvitencherven-2017-roku-informacijnyj-bjuleten-vyp2&catid=153:informacijnyj-bjuleten&Itemid=193. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 жовт.
2017 р.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 3. Публікації в періодичних виданнях та
Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана
Франка за липень–вересень 2017 року [Електронний ресурс] / Іванна Дарчук, Леся Купин,
Марія
Любицька,
Марина
Олійник. –
Режим
доступу http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=1381:publ
ikaciji-v-periodychnyh-vydannjah-ta-internet-dzherelah-pro-lnu-imeni-ivana-franka-ta-publikacijivykladachiv-lnu-imeni-ivana-franka-za-lypenveresen-2017-roku-informacijnyj-bjuleten-vyp3&catid=153:informacijnyj-bjuleten&Itemid=193:. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 жовт.
2017 р.
1. Тема: Формування фонду періодичних видань Наукової бібліотеки Львівського
національного університету імені Івана Франка (XVIIІ ст. – 1945 р.).
2. Керівник НДР: Кметь Василь Федорович – к. і. н., доцент, директор Наукової
бібліотеки.
3. Номер державної реєстрації НДР: № ДР 0114U004244
4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Львівський
національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека.
5. Терміни виконання: початок – 1.01. 2014 р., закінчення – 31.12. 2018 р.
6. Анотація: Категорія роботи: прикладна. В рамках виконання тематики проведено
дослідження низки світових електронних проектів баз даних, зокрема каталожних систем
“Europeana collections”, репозитарію бібліотеки Вюрцбурзького університету (Німеччина),
баз даних для ідентифікації та пошуку нотних документів RISM. Оцифровано колекцію
листівок Наукової бібліотеки для створення демоверсії ресурсу. З огляду на наявність у
фонді пам’яток рукописної періодики, зосереджено увагу на питаннях опису та репрезентації
рукописних та стародрукованих документів. У результаті виконання теми, а також в рамках
співпраці з університетом у Вюрцбурзі та Польською Академією Умінь (Краків, Польща)
проведено роботу з написання технічного завдання для програми електронного репозитарію
Університету, що дозволить забезпечити архівування документів з можливістю забезпечення
різних рівнів доступу (від опису метаданих до повнотекстового документа) користувачам.
Обґрунтовано доцільність розширення дослідницької тематики у перспективі.
Результати виконання теми апробовано у виступах та обговореннях на наукових
конференціях та семінарах:
1. Кметь В. “Бібліотечний осередок як культурно-освітній простір”. Семінар для
суддів місцевих загальних та апеляційних судів “Авторитет судової влади: доброчесність та
компетентність судді як основні елементи довіри до суду” (Національна школа суддів
України) (м. Львів, 30–31 січня 2017 р.).
2. Кметь В. “Пам’ять “ars” і “vis” у просвітницьких стратегіях сучасної
університетської бібліотеки”. Звітна наукова конференція за 2016 р. Секція
бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства 2017 р. (м. Львів, 2 лютого 2017 р.).
3. Кметь В. “Пріоритети збереження бібліотечної національної спадщини”. –
Українсько-польсько-французький круглий стіл “Спадщина: історія розвитку” (Львівський
історичний музей, Французький Інститут в Польщі, асоціація “Визначні місця та місцевості
Франції” (Франція), Французький Альянс у Львові) (м. Львів, 5 квітня 2017 р.).

4. Кметь В. “Бібліотека Університету у формуванні модерного публічного простору”.
Всеукраїнська науково-практична конференція “Університетська бібліотека як простір
соціокультурної комунікації” (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.).
5. Кметь В. “З’їзд УМХ на сторінках міжвоєнної періодики”. Наукова конференція
“Українська молодь Христові – заповіт митрополита Андрея Шептицького для сучасної
молоді” (м. Львів, 20–21 жовтня 2017 р.).
6. Кметь В. “Музика в рукописах: досвід університетської бібліотеки”. –
Міжнародний симпозіум “Ex umbra in solem” (“Halіciana Schola Cantorum”, Львівська
національна музична академія ім. М. Лисенка, Український Католицький Університет,
Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка) (м. Львів, 2–5 листопада 2017 р.).
7. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР).
1) Седляр О. Літературний збірник “Галичанин” (1862–1863 рр.) як видавничий
проект Богдана Дідицького та Якова Головацького / Олександр Седляр // Наукові записки
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка,
2016. – Вип. 2, ч. 3. – С. 50–55.
Інші форми наукової діяльності
Наукові семінари – 13
Протягом звітного періоду в Науковій бібліотеці проведено 8 засідань
Міждисциплінарного наукового семінару Modus Legendi з тематичними виставками:
1) 16 грудня 2016 р.– 53-є засідання, присвячене 140-річчю від дня народження
українського ученого, хіміка, маляра, громадського і педагогічного діяча Петра Холодного
(1876–1930). Доповідач – науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв
ім. Б. Г. Возницького Олександра Калініченко.
2) 8 лютого 2017 р.– 54-е засідання, присвячене 220-річчю від дня народження
австрійського композитора, одного з основоположників романтизму в музиці Франца Петера
Шуберта (1797–1828). Доповідач – музикознавець, викладач Львівського державного
музичного училища ім. С. Людкевича Роксолана Гавалюк.
3) 27 лютого 2017 р.– 55-е засідання, присвячене 120-річчю від дня народження
відомого українського вченого, бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця –
багатолітнього співробітника Наукової бібліотеки Франкового Університету – Федора
Пилиповича Максименка (1897–1983). Доповідачі – директор Наукової бібліотеки ЛНУ
ім. Івана Франка Василь Кметь та завідувач відділу рукописних, стародрукованих та
рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Микола Ільків-Свидницький.
4) 1 березня 2017 р. – 56-е засідання, присвячене 100-річчю від дня народження
визначного громадянина, композитора, диригента хорів і старшини Першої Української
Дивізії Української Національної Армії Степана Гумініловича (1917–1985). Доповідач –
музикознавець, викладач Львівського державного музичного училища ім. С. Людкевича
Роксолана Гавалюк.
5) 24 березня 2017 р.– 57-е засідання, присвячене 500-річчю Реформації в Європі –
“Український досвід реформаційної екзегетики та толеранції”. Доповідачі – директор
Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Василь Кметь та єпископ Церкви Християн Віри
Євангельської, доктор богослов’я, відомий проповідник та релігійний дисидент Василь
Боєчко.
6) 22 червня 2017 р. – 58-е засідання, присвячене 120-річчю від дня відкриття кафедри
астрономії у Львівському університеті. Доповідачі – доктор фізико-математичних наук,
директор Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. Івана Франка Богдан Новосядлий, доктор
фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України Олег Петрук, доктор фізикоматематичних наук, завідувач кафедри астрофізики фізичного факультету ЛНУ ім. Івана
Франка Богдан Мелех.
7) 11 липня 2017 р.– 59-е засідання, присвячене 440-річчю від дня народження
фламандського живописця Пітера Пауля Рубенса (1577–1640). Доповідач – науковий
співробітник Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького Олександра
Калініченко.
8) 13 жовтня 2017 р.– 60-е засідання, присвячене Дню Львівського національного
університету імені Івана Франка, “Ректори і долі: Яків Головацький (1814–1888)”. Доповідач
– доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного
літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Михайло
Гнатюк.
3 травня 2017 р. відбулося ХІХ засідання історико-бібліографічного семінару,
присвячене питанням історії Львівського університету. Із доповіддю “Університет Франца І /
І. Франка: модель непунктирної тяглості” виступив кандидат історичних наук, доцент
кафедри етнології, заступник декана з наукової і навчально-виховної роботи історичного
факультету ЛНУ ім. Івана Франка Роман Тарнавський.
28 вересня 2017 відбулося перше засідання Міждисциплінарного наукового
семінару “Verbum et Scriptum”. Із доповіддю “Текст – автор – текст: “безликі” наслідувачі
“вічних” істин. Роль риторичних трактатів (XVI – XVIII ст.) та їхніх авторів в процесі
творення і поширення знань” виступив бібліотекар Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана
Франка Євген Гулюк.
У 2017 р. відбулося три засідання (30–31 січня, 19–20 червня, 21–22 серпня) семінару
для суддів місцевих загальних та апеляційних судів “Авторитет судової влади:
доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри до суду”,
організованого спільно із Національною школою суддів України. На всіх цих засіданнях із
доповідями виступав директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Василь Кметь.
14–17 вересня 2017 р. працівники Наукової бібліотеки провели тематичний
майданчик “Історія” Форуму видавців. Упродовж Форуму було проведено 40
презентаційних та семінарських заходів. Партнерами Наукової бібліотеки в організації
заходів стали видавництва “Фоліо”, Клуб сімейного дозвіллля, “Критика”, “Карпати”,
“Апріорі” та ін. В рамках Українсько-Єврейської Зустрічі проведено низку презентацій книг.
Популяризація університетської освіти та науки,
профорієнтаційні та просвітницькі проекти
Упродовж вересня – жовтня 2017 року в Науковій бібліотеці було проведено 12
лекцій-практикумів для першокурсників ЛНУ ім. І. Франка, які відвідали 490 осіб. Крім того,
для старшокурсників проведено профільні екскурсії-практикуми та екскурсійний огляд
стародруків у відділі РСРК ім. Ф. П. Максименка: для студентів-бібліографів факультету
культури і мистецтв, студентів слов’янського відділення філологічного факультету (у рамках
навчально-виробничої практики); влаштовано заняття із текстології та екскурсійний огляд
стародруків у відділі РСРК ім. Ф. П. Максименка для студентів філологічного факультету.
У рамках Дня відкритих дверей у Львівському національному університеті імені Івана
Франка 25 березня 2017 р. проведено – для майбутніх абітурієнтів, студентів та випускників
ЛНУ ім. Івана Франка – захід інноваційної освіти у форматі симуляційної гри “Втеча з
планети Земля 2.0”. (Співорганізатори: Майстерня ігрофікації “EduGames” спільно з
ЛММГО “Молодіжне об’єднання “Граніт”, ГО “Памолодь”. Проект реалізовано за підтримки
Програми національних обмінів, яка фінансується Європейським Союзом та Національним
фондом підтримки демократії).
Яскравим видом профорієнтаційно-промоційної роботи серед школярів та студентів
була низка інтелектуальних ігор, квестів, проведених Науковою бібліотекою чи за її
співучастю, зокрема гра “Що? Де? Коли?”, історично-рольова гра “Leopolis 1527:
Відродження з попелу”, космічно-книжковий квест “Подорож галактикою Ґутенберґа”.

Із нагоди Всеукраїнського фестивалю науки – 2017, який відбувався 13–23 травня
2017 р., Наукова бібліотека – у рамках заходів Львівського національного університету імені
Івана Франка – провела кілька профорієнтаційних заходів.
Налагоджено активну профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл, зокрема: для
слухачів Малої академії наук, учнів середніх загальноосвітніх шкіл м.Львова., проведено 19
екскурсій для ознайомлення з найстарішою в Україні книгозбірнею та історією Університету
з акцентом на профільну літературу з фондів бібліотеки (охоплено 248 осіб). Загалом
екскурсійно-лекційною діяльністю охоплено 575 учнів.
Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка упродовж 2017 року регулярно спільно з
Львівською обласною малою академією наук залучала школярів у літній період до
нетрадиційного навчання, формуючи на майбутнє активну академічну спільноту.
Акції сприяли поширенню інтерактивних методів навчання, ігрофікації та
симуляційних ігор-тренінгів у студентському та шкільному середовищі. На відміну від
традиційних лекцій і семінарів, такі форма навчання була зустрінута молоддю особливо
прихильно.
Наукова бібліотека стала майданчиком для науково- та суспільно-культурних акцій,
що стимулювали інтерес громадськості до Університету та науково-навчального процесу.
Найважливіші з них заходи, які наприкінці 2016 та в 2017 рр. відбулися у стінах бібліотеки:

показ документального фільму “Михайло Грушевський” (із серіалу “Гра долі”;
спільно із Кіностудією “ВІАТЕЛ”, 15.12. 2016);

зустріч із поетом, перекладачем, літературознавцем, доктором філологічних
наук Юрієм Садловським, презентація нового перекладу “Мала моя батьківщина”
(20.12.2016);

засідання семінару для суддів місцевих загальних та апеляційних судів на тему:
“Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри
до суду” (30–31.01; 19–20.06; 21–22.08. 2017);

семінар “Роль Web of Science у проведенні ефективних наукових досліджень
(фокус на гуманітарні науки)” (7.02. 2017);

ІІ Студентський історичний турнір імені Михайла Грушевського (21–23.02.
2017);

мотиваційна зустріч “Spirit of Slovakia” для студентів ЛНУ ім. Івана Франка та
інших навчальних закладів Львова – членів міжнародної організації AIESEC (23.02. 2017);

круглий стіл “Проблеми розвитку молодіжної науки в Україні”, участь у якому
взяли студенти, аспіранти та викладачі ЛНУ ім. Івана Франка, Київського університету імені
Бориса Грінченка та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені
Григорія Сковороди (28.04. 2017);

Перший студентський біологічний турнір (співорганізатори: Біологічний
факультет, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка,
Львівський національний університет ветеринарної медицини) (10.05. 2017);

семінар “Можливості платформи Web of Science для якісних наукових
досліджень та навчання” з акцентом на природничих і точних науках (16.05. 2017);

науково-методичне засідання директорів львівських шкіл “Читання як крок до
успіху”. (30.08. 2017);

VIII Міжнародна науково-методична конференція та Форум молодих
економістів-кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” (28.09.
2017);

Міжнародний форум молодих вчених з прикладної фізики та інженерії (YSF2017) (17–20.10. 2017).
Окрім університетського кола, Наукова бібліотека стала місцем для офіційних
зустрічей громадськості з закордонними та почесними українськими гостями, зокрема, у
2017 р. відбулися:


відкриття виставки панелей із графічної еволюції поеми епохи Відродження
“Несамовитий Орландо” Лудовіко Аріосто а участю Надзвичайного і Повноважного Посла
Італії в Україні Давіде Ла Чечілії, 18.11. 2016);

візит Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні Ізабель Дюмон
(18.03. 2017);

у рамках Французької весни у Львові – акція “Євреї та українці у Карпатах:
спільна історія” – зустріч із професором університету в м. Кан (Нормандія, Франція),
директором департаменту слов’янських мов Борисом Черни та презентація нового
дослідження професора – “Єврейські та українські казки – розповіді гуцульського краю”
(25.04. 2017);

презентація творчого доробку та літературна конференція сучасного
письменника Сільвіо Перелли в рамках 17-го Тижня італійської мови під високим
патронатом Президента Італійської республіки (20.10. 2017).
Крім того, директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка В. Кметь взяв участь у
семінарі “Спадщина: історія розвитку”, що відбувся у Львівському історичному музеї за
ініціативою Французького Інституту в Польщі, асоціації “Визначні місця та місцевості
Франції”, а також за підтримки Французького Альянсу у Львові (5.06. 2017).
Міжнародна співпраця
У міжнародній співпраці Наукової бібліотеки окреслено також низку нових напрямків
діяльності. Так, активними були взаємини з профільними польськими бібліотечними,
науково-дослідними та науково-освітніми установами. У березні 2017 р. Наукову бібліотеку
відвідали студенти відділів полоністики та бібліотекознавства з Вармінсько-Мазурського
університету в Ольштині, а у червні – делегація керівників бібліотек Познані (Польща).
Директори Бібліотеки Рачинських, Бібліотеки Познанського університету, Публічної
педагогічної бібліотеки та інших прибули до Львова в рамках наукового стажування, мали
нагоду ознайомитися з роботою книгозбірні, а також ініціювали підписання угод про
співпрацю з ЛНУ імені Івана Франка. Розширенню українсько-польських наукових контактів
та співпраці у питаннях наукової бібліографії сприяла й організаційна участь Наукової
бібліотеки у проведенні полоністичного симпозіуму 3–4 листопада 2017 р.
В лютому 2017 р. за ініціативою Наукової бібліотеки була підписана угода про
співпрацю Університету з Польською Академією Умінь, що передбачає розширення
перспектив опрацювання та популяризації унікальних фондів, зокрема створення у
перспективі сторінки Наукової бібліотеки в електронній “Европеані”.
Українсько-польська співпраця книгозбірні набула нового контексту також у співдії з
проектами Французького Альянсу у Львові. Так, 5 квітня у Львівському історичному музеї
відбувся семінар “Спадщина: історія розвитку”, співорганізаторами якого стали
Французький Інститут в Польщі, асоціація “Визначні місця та місцевості Франції” (Франція),
Французький Альянс у Львові. Метою заходу є сприяння реформі місцевого самоврядування
та розкриття перспектив ревіталізації урбаністичного простору та збереження пам’яток
національної культури шляхом створення асоціацій міст в Україні та залучення їх до
співпраці з асоціаціями міст західноєвропейських країн. У рамках обговорення виступів були
проведені дебати, учасниками яких були представники львівських музейних, бібліотечних та
освітніх закладів. Одним із питань обговорення стала презентація досвіду міжнародної
співпраці Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка та
залучення бібліотечної установи до суспільно актуальних ініціатив, включення
університетської книгозбірні до публічного простору міста. Підтримка проекту
реалізованого нині статусу Львова як міста літератури ЮНЕСКО, ініціатива створення
новітніх форм популяризації пам’яток українського та світового книжкового мистецтва,
налагодження активної співпраці із зовнішніми партнерами стали запорукою не лише
здійснення конкретних заходів та створення новітніх ресурсів, але й важливим чинником
формування стратегії розвитку давньої бібліотеки у структурі простору сучасного міста.
Європейські експерти зокрема відзначили важливість забезпечення у книгозбірні повного

циклу консерваційних та реставраційних робіт з пам’ятками ХІІІ–ХІХ ст., висловили високу
оцінку результатам співпраці бібліотеки з управліннями та проектами Львівської міської
ради. Учасники дебатів з французького боку підтвердили зацікавлення та доцільність
співпраці нашої університетської книгозбірні з Національною Бібліотекою Франції,
запевнили у її підтримці та розширенні. Особливе зацікавлення французьких колег
викликало питання співпраці Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка з польськими
книгозбірнями, що зберігають частини фондів, вивезених зі Львова у роки нацистської
окупації, та можливість повернення їх до Університету.
Упродовж року Наукова бібліотека здійснила низку науково-освітніх заходів спільно з
Французьким Інститутом у Києві, Французьким Альянсом у Львові. Наукову бібліотеку
Університету відвідала також Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель
Дюмон. Під час зустрічі дипломатка підтримала низку ініціатив Наукової бібліотеки,
зокрема посприяла налагодженню зв’язків з Національною бібліотекою Франсуа Міттерана у
Парижі та Школою Хартій, як однією з головних європейських інституцій, що упродовж
двохсот років забезпечує здійснення досліджень стану збереження та реставрації давніх
документів.
В рамках міжнародної співпраці у червні 2017 р. книгозбірню відвідала делегація
французьких військових ветеранів. Після ознайомлення з історією Університету та
бібліотеки, колекцією видань з військової тактики та стратегії, описами воєнних баталій та
особливостями їх художнього зображення у період XVI – початку XX ст., а також історією
Легіону Українських Січових Стрільців, учасники мали нагоду обмінятися думками щодо
власних дослідницьких проектів та джерелознавчих пошуків. Так, колишній керівник служби
зовнішньої безпеки Франції, керівник кабінету Президента Жака Ширака і мерії Парижу,
екс-міністр співробітництва та віце-президент міжнародної групи співпраці у сфері
транспорту, логістики та комунікацій “Groupe Bolloré” Мішель Русен нещодавно завершив
роботу над монографією, присвяченою участі французів у військових діях на території
Румунії та інтервенції в Одесу у період 1918–1919 рр. Він розповів про свої дослідницькі
здобутки, із зацікавленням ознайомився з дослідженнями, що здійснюються на базі фондів
університетської бібліотеки у Львові. Почесним відвідувачем Наукової бібліотеки став також
генерал авіації, багаторічний наставник-інструктор французьких пілотів та офіцерів,
керівник військового кабінету прем’єр-міністрів Жака Ширака і Мішеля Рокара, президент і
директор “Журналу національної безпеки”, віце-президент Ініціативи ядерного роззброєння
Бернар Норлен. Французькі гості висловили подяку співробітникам Наукової бібліотеки за
можливість спілкування та дискусій, окреслили пропозиції щодо дослідницької співпраці у
пошуках та ідентифікації пам’яток і імен українців і французів у світовій історії.
За активну міжнародну співпрацю, розвиток наукових та культурних ініціатив у квітні
2017 р. рішенням уряду Франції директорові Наукової бібліотеки доц. В. Ф. Кметю надано
ступінь Лицаря Ордену Мистецтв і Наук (Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres) –
нагороду Міністерства культури і зв’язків Французької Республіки.
Успішними були й низка спільних з Центром італійської культури ініціатив,
реалізованих за підтримки та особистої участі Надзвичайного і Повноважного Посла Італії в
Україні Давіде Ла Чечілії: відбулася низка зустрічей з представниками інтелектуальної еліти
Італії, презентації нових літературних проектів.
В рамках освітньої програми “Еразмус” Наукову бібліотеку Львівського
національного університету імені Івана Франка відвідали представники низки університетів
Туреччини, зокрема 9 червня – Ерен Асліхак, спеціаліст Технічного Університету
Середнього Сходу (Анкара, Туреччина).
У червні 2017 р. Наукову бібліотеку відвідав президент Вюрцбурзького університету
Юліуса Максиміліана професор Альфред Форхель. Проф. А. Форхель оглянув рукописи
XIV–XV ст., унікальні інкунабули, палеотипи і стародруки, серед яких також – вюрцбурзькі
видання з фізики та астрономії XVIII ст. Він висловив своє захоплення від побаченого, а
також озвучив адміністрації Університету пропозиції щодо співпраці та підтримки ініціатив
Наукової бібліотеки. Спільно з проректором із науково-педагогічної роботи та міжнародної
співпраці Марією Зубрицькою і проректором з наукової роботи Романом Гладишевським

були обговорені перспективи включного навчання у Вюрцбурзі студентів, зорієнтованих на
роботу в бібліотечній сфері, можливості технічної та програмної підтримки інформаційних
проектів Наукової бібліотеки, співпрацю в галузі реставрації унікальних пам’яток
національного надбання. На даний час укладено угоду та розпочато роботу зі створення
електронного репозитарію рукописів та стародруків Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана
Франка за технічної підтримки Вюрцбурзького університету.
Новим напрямком систематичних заходів Наукової бібліотеки цьогоріч стала
співпраця з швейцарською асоціацією “Haliciana Schola Cantorum”. Головна ініціатива
асоціації полягає в координації роботи європейських установ, що забезпечують збереження
рукописних пам’яток музичної культури. Враховуючи унікальність фондів Наукової
бібліотеки, було розпочато таку співпрацю – спільно з Львівською національною музичною
академією ім. М. Лисенка та Українським Католицьким Університетом Наукова бібліотека
ЛНУ імені Івана Франка стала співорганізатором міжнародного симпозіуму 2–5 листопада
2017 р. Серед підсумків та організаційних перспектив – створення під егідою книгозбірні
експертної групи з питань опису та збереження унікальних рукописів, створення технічного
завдання для проекту електронної їх презентації.
Важливим майданчиком для розширення міжнародної співпраці та фандрейзингових
проектів залишається кластер “Історія” Форуму видавців у Львові. Так, цього року автори,
видавці та дослідники репрезентували у Науковій бібліотеці такі країни, як Польща, США,
Ізраїль, Індія, Австрія, Німеччина, Чехія.
У липні 2017 р. Наукова бібліотека стала також одним із освітніх майданчиків
Міжнародної літньої школи Центру україністики ЛНУ імені Івана Франка. Директор
Наукової бібліотеки прочитав цикл лекцій з історії України для слухачів з Чехії, Іспанії,
Кореї, Китаю, Японії та ін. країн. У головному читальному залі було проведено інтерактивну
лекцію “Електронний документ як постінкунабула: про модерне у найдавнішій бібліотеці
України”. Окрім того, на базі відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
ім. Ф. П. Максименка відбуваються спеціальні лекторії-екскурсії для студентів-іноземців
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (громадян
Конго, Еквадору, Нігерії, Польщі та ін.). Під час занять студенти знайомляться з історичними
колекціями медичних рукописів та стародруків.
Міжнародний книгообмін. У 2017 р. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка
отримала за міжнародним книгообміном 220 примірників наукових видань від 45 партнерів з
18 країн світу.
Найбільша кількість партнерів у Польщі – 18. Традиційно активно співпрацюють з
Науковою бібліотекою партнери з Польської академії наук, які надіслали 11 видань, серед
них і “Polski Słownik Biograficzny” (2 прим.). Від бібліотеки Польського Лісового товариства
отримано 6 примірників видання “Sylwan”, бібліотека Ягеллонського університету надсилає
“Studia Historyczne” та “Zeszyty Literackie”, а також окремі наукові видання, всього було
отримано 41 прим. різних видань. Від бібліотеки Лодзького університету отримано 20,
Торунського університету імені М. Коперника – 3, Сілезького університету – 2, Польського
геологічного товариства (Краків) – 2 прим. Бібліотека Люблінського університету імені
Марії Кюрі-Склодовської надіслала 17 примірників “Annales”. Відновлено книгообмін з
Польським Геологічним товариством (Краків) – 2 прим, бібліотекою Жешувського
університету – 6 прим. та Академією фізичного виховання (Вроцлав) –11 прим. видань.
Від бібліотеки Гарвардського університету (США) надійшло 9 прим. видань. Серед
бібліотек Німеччини книгообмін підтримує бібліотека Німецької Академії природознавців
(отримано 2 прим. видань “Nova Acta Leopoldina” та “Acta Historica Leopoldina”), а також
бібліотека Ростоцького університету -–1 прим.
До активних партнерів належать бібліотека Румунської академії наук, яка надіслала
15 примірників наукових збірників і вісників. Бібліотека Болгарської академії наук надіслала
4 примірники журналу “Правна мисьл”. Отримано 2 видання бібліотеки Задарського
університету (Хорватія), 4 примірники надійшло від Геологічного інституту Діоніса Штура
(Словаччина). Від Празького Народного музею отримано 13 примірників видань.

Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка має 11 партнерів в Японії. Бібліотека
Японської академії наук надіслала 10 примірників Наукових записок від бібліотек
університетів Токіо, Хіросіми, Кадошіми; отримано також 11 примірників математичних та
природничих журналів, а саме: “Journal of Mathematical Sciences”, “Hiroshima Mathematical
Journal”, “Hokkaido Mathematical Journal”.
Надходять поодинокі наукові видання із Канади (9 прим.), Нідерландів (3 прим.),
Білорусі (1 прим.), Азербайджану (5 прим.), Сербії (1 прим.).
У свою чергу Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка у 2017 р. надіслала своїм
партнерам 4 серії Вісників Університету.
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молодих вчених (Львів, 20–22 грудня 2016 р.) / упоряд. А. Цебенко, І. Альмес. – Львів :
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5. Kolodii M.Verbalizing concepts of spirit and soul in “Faust” and English and Ukrainian
translations // Матеріали 21-ї конференції TICOOL – UKRAINA. Україна – глобальні
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кравці в реєстрах прийняття міського права / Наталія Паславська // Каразінські
читання (історичні науки). Тези доповідей 70-ї міжнародної наукової конференції
2017 р. – Харків, 2017. – С. 121–122.
Конференції – 5
Упродовж 2017 року в Науковій бібліотеці проведено 5 наукових конференцій.
4 лютого 2017 р. відбулася Звітна наукова конференція Львівського
національного університету імені Івана Франка за 2016 рік, секція бібліотекознавства,
бібліографії та книгознавства. Виступи доповідачів стосувалися актуальних проблем
дослідження та наукового аналізу фондів НБ, збереження та реставрації цінних документів,
історії Університету та НБ, вивченню інформаційних запитів користувачів та ін. Всього
доповідей – 16. Співробітники Наукової бібліотеки виголосили 16 доповідей.
18–19 травня 2017 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
“Університетська бібліотека як простір соціокультурної комунікації”. Участь у
конференції взяли працівники бібліотек, бібліотекознавці та книгознавці зі Львова, Києва,
Ужгорода, Рівного (Україна) та Лодзі, Торуні, Каліша (Польща). Секції конференції:
“Соціокультурна та профорієнтаційна діяльність бібліотек”; “Інформаційно-аналітична
продукція та обслуговування користувачів в університетській бібліотеці”; “Історія
бібліотек, формування бібліотечних фондів та читання”; “Фонди наукової бібліотеки:
джерелознавчі дослідження та соціокультурне значення”. Усього доповідей – 47.
Співробітники Наукової бібліотеки виголосили 14 доповідей.
3–4 жовтня 2017 р. відбулася Міжнародна наукова конференція “Реформація як
суспільне явище: український вимір”. У Науковій бібліотеці відбулися засідання двох
секцій (“Вплив Реформації на полемічну та учительну літературу” і “Просопографічні
аспекти реформаційного руху”) та круглий стіл “Протестантизм: історія та сьогодення”
(модератор – директор НБ В. Кметь). Усього доповідей – 52. Співробітники Наукової
бібліотеки виголосили 4 доповіді.
Наукова бібліотека стала співорганізатором двох міжнародних наукових симпозіумів:
2–5 листопада 2017 р. – Міжнародний симпозіум “Ex umbra in solem”, під час якого
на основі музичних рукописів та видань із фондів університетської книгозбірні було
організовано книжково-документальну виставку, а також організовано “Симпозіум в
симпозіумі” – круглий стіл за участі співробітників наукових бібліотек та державних архівів
України, Німеччини, Австрії, Італії, Швейцарії, присвячений актуальним проблемама
збереження та популяризації рукописної національної спадщини. Усього виступів – 49;
співробітники Наукової бібліотеки виголосили 1 доповідь.
2–5 листопада 2017 р – симпозіум “Полоністика у Львові – 200 років ідеї”. В
рамках заходів відбулися засідання круглих столів за участі представників українських та
польських науково-дослідних та педагогічних інституцій, зокрема – “Українська полоністика
і підручники”, на основі фондів книгозбірні було сформовано книжково-документальну
виставку “Полоністика у Львівському університеті XVII – середини XX ст.”. Усього
виступів – 6. Співробітники Наукової бібліотеки виголосили 1 доповідь.
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Петрій І. Відгук на автореферат дисертації: Гощіцька Т. Б. Традиційне житловогосподарське будівництво на бойківсько-підгір’янському пограниччі в середині XIX –
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Львів, 2017. – 20 с.
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