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.
Держбюджетна тема
Виконання робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування
наукових об’єктів, які становлять національне надбання
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Назва НДР: “Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка”.
Керівник НДР: Кметь Василь Федорович – к. і. н.; доцент, директор Наукової
бібліотеки.
Номер державної реєстрації НДР: ДР 0109U004364
Терміни виконання етапу: 01.01.2018 p. – 31.12.2018 р.
Обсяг коштів, виділених на виконання 5-го етапу НДР: 415 900 грн.
Короткий зміст: Виконання робіт зі збереження та забезпечення належного
функціонування наукових об’єктів, які становлять національне надбання – фонд рукописних,
стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки Львівського національного
університету імені Івана Франка.
Виконана робота: повний цикл консерваційних робіт проведено з 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: 8. Інших
публікацій – 2. Подано до друку: 10. Працівники взяли участь в 10-ти конференціях, 3-х
наукових і науково-методичних семінарах, 1 літературному фестивалі.
Перелік наукових публікацій:
Кметь В. Mortui vivunt. Слідами злочину на Вулецьких Пагорбах у Львові в липні 1941 р. :
[Путівник] / К. Ясінська С. Білостоцький В. Кметь. – Вроцлав-Львів : [Oficyna Wydawnicza
ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe], 2018. – [22 с.] : карта, ілюстрації. (2 арк.)
Kmet’ V. Mortui vivunt. Lwów śladami zbrodni na Wzgórzach Wuleckich w lipcu 1941 roku :
[Przewodnik] / V. Kmet’, S. Biłostockyj, K. Jasińska. – Wrocław-Lwów : [Oficyna Wydawnicza
ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe], 2018. – [22 s.] : mapa, ilustracje.
Месропян А. Պողոսյան Ն. Բ. Հայ բառարանագրության պատմության դրվագներ. Պրակ
Ա (ԺԷ-ԺԹ դարեր). Եր., ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2016. 112 է [Рецензія] / А. Месропян //
Вісник Львівського ун-ту. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні
технології. – Львів, 2017. – Вип. 11–12. – С. 265–267. – Рец. на кн.: [Погосян Н. Б. Фрагменти
історії вірменської лексикографії. Частина І (ХVІІ – ХІХ ст.). – Єреван : Гітутюн, НАН РВ,
2016. – 112 с.] (0,1 арк.).
Ільків-Свидницький М. [Рецензія] // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2017. – Вип. 11–12. – С. 258–264. – Рец.
на кн.: Inwentarz rękopisów do połowy XVI w. w zbiorach Biblioteki Narodowej / oprac. Jerzy
Kaliszuk, Sławomir Szyller. – Warszawa, 2012. – 278 s. – (Inwentarze Rękopisów Biblioteki
Narodowej, 3). (0,5 арк.)

Ільків-Свидницький М. “A cε колко книг…”: нотатки на полях видання “Кириличні
стародруки у фондах Бібліотеки отців Василіян при Свято-Онуфріївському монастирі у Львові
XVI–XIX ст.” / Микола Ільків-Свидницький // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2017. – Вип. 11–12. – С. 268–284.
(1,5 друк. арк.)
6.
Ільків-Свидницький М. “Książka dawna i jej właściciele / Early printed books and their
owners” / Микола Ільків-Свидницький // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2017. – Вип. 11–12. – С. 286–292.
(0,5 друк. арк.)
7.
Ільків-Свидницький М. Прагматична (документальна) писемність галицького архієпископа
Якуба Стрепи кінця XIV – початку XV ст. / Микола Ільків-Свидницький // Львів: місто –
суспільство – культура : зб. наук. пр. – Львів, 2016. – Т. 10 : Львів / Lwów / Lemberg як міські
простори: уявлення, досвіди, практики. Ч. 2 [Вісник Львівського університету. Серія історична.
Спеціальний випуск’2016]. – C. 11–70. (3,5 друк. арк.).
8.
Ільків-Свидницький М. Науковий семінар Комісії спеціальних (допоміжних) історичних
дисциплін Наукового товариства імені Шевченка та міждисциплінарного семінару “Verbum et
Scriptum” / Микола Ільків-Свидницький // Вісник НТШ. – Львів, 2018. – Ч. 59. – С. 108–109.
( 0,1 арк.)
9.
Ільків-Свидницький М. Документи і матеріали до історії ЗУНР у колекції “воєнних друків”
Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка / Микола Ільків-Свидницький // Західно-Українська
Народна Республіка в документах і матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного
університету імені Івана Франка : альбом-каталог / упоряд. М. Ільків-Свидницький, Ю. Лисий. –
Львів, 2018. – С. 10–27. (у співавторстві) (1,5 арк.)
10. Ільків-Свидницький М. Дерманський Октоїх 1604 р. як пам’ятка українського
книгодрукування на Волині початку XVII ст. / Микола Ільків-Свидницький // Дерманська та
Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі : наук. зб. (Матеріали
Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 3 червня 2018 р., с. Дермань Друга). – [Рівне],
2018. – С. 8–16. (0,5 арк.).
11. Гулюк Є. Топос давнини та його інструменталізація у моделі шкільної риторики єзуїтів /
Є. Гулюк // Архіви України: науково-практичний журнал. – 2018. – Вип. 2-3 (березень–
червень). – С. 45–51. (0,5 друк. арк.)
12. Західно-Українська Народна Республіка в документах і матеріалах Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка: альбом-каталог / упоряд.
М. Ільків-Свидницький, Ю. Лисий. – Львів, 2018. – 252 с., іл.
13. Гулюк Є. Зміни статусу історії та структури історичного знання в освітній системі єзуїтів у
середині XVIII століття // Стародавнє Причорномор’я. Збірка матеріалів міжнародної
конференції “Читання пам’яті професора П. Й. Каришковського” / Євген Гулюк. – Одеса:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – Випуск ХІІ. – С. 160 – 166.
(0, 5 арк)
14. Гулюк Є. Тропонімія опозиційної риторики єзуїтів у рецепції протестантських учень //
Матеріали Міжнародної наукової конференції “Реформація як суспільне явище: український
вимір” (Львів, 3 – 4 жовтня 2017) / Євген Гулюк. – Львів: Львівський національний університет
імені Івана Франка, 2018. – С. 82 – 93. (0, 8 арк)
15. Cimelia Bibliothecae Universitatis Leopoliensis. Manuscripta. Наукова бібліотека Львівського
національного університету імені Івана Франка [Образотворчий матеріал] : [набір листівок] /
авт. ідеї, підбір матер. М. Ільків-Свидницький; худож. оформл. О. Янів; пер. Ю. Лоштин; ред.
Н. Лоштин, Г. Матис. – Львів : ФОП Плаксій М.Д., [2018]. – [15] окр. арк. в обкл. : кольор.
офсет ; 10,6×15,3 см. – Пояснювальні написи на листівках парал.: укр., англ.; довідка про НБ на
обкл. парал.: укр., англ.
16. Описи стародруків Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана
Франка // Ad Fontes. Каталог виставки “500 років Реформації” / Упоряд. Г. Кирилів,
Н. Полянська. Львів, 2018. С. 14–18, 25, 37–39 (№ 4–15, 17).
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Тема 1. НДР: Формування фонду періодичних видань Наукової бібліотеки Львівського
національного університету імені Івана Франка (XVIIІ ст. – 1945 р.).
Керівник НДР: Кметь Василь Федорович – к. і. н., доцент, директор Наукової
бібліотеки.
Номер державної реєстрації НДР: № ДР 0114U004244
Терміни виконання: початок – 1.01. 2014 р., закінчення – 31.12. 2018 р.
Анотація: В рамках виконання теми здійснено дослідження головних етапів історії
формування фонду періодичних видань та окремих колекцій періодики. Проведено
інвентаризацію фонду відділу періодичних видань з метою створення електронного каталогу
періодики Наукової бібліотеки. Створено електронний репозитарій ретроспективних
періодичних видань “Acta Diurna”(2015 р.).
Проаналізовано АБІС наукових бібліотек Львівського зонального методичного
об’єднання з метою забезпечення можливостей імпорту та експорту бібліографічних записів.
Розроблено технологічну інструкцію з опису періодичності газетних видань у каталозі “Acta
Diurna” (протокол № 4 засідання науково-методичної ради Наукової бібліотеки від 23 червня
2016 р.). Налагоджено систему зв’язку з електронним архівом періодичних видань України
Libraria з метою перспективної репрезентації бібліотечних фондів. Здійснено моніторинг та
розроблено технічне завдання для наступної інтеграції та обміну описами, створюваними в
електронних архівах “Антропос” та “Еврика” (Dspace).
Також здійснено дослідження низки світових електронних проектів баз даних, завершено
підготовчі роботи для створення фахових веб-сторінок та репозитаріїв Наукової бібліотеки у
світових проектах. Створено базу для роботи з реєстрації документів в RISM. На основі
опрацьованого матеріалу спільно з компанією “Архівні інформаційні системи” створено проект
електронного репозитарію рукописів та стародрукованих видань, як результат розширення
можливостей діючого архіву періодичних видань. Розроблено пропозиції щодо створення на
базі цього проекту освітніх інтерактивних програм для середньої та вищої школи. Результати
роботи з темою покладено в основу поданого на розгляд Міністерства освіти і науки України
проекту створення регіонального ресурсно-освітнього центру збереження національної
спадщини на базі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана
Франка.
Перелік наукових публікацій:
Львівська політехніка у пресі (1844–1900): довідкове видання / уклад.: П. В. Вербицька,
Б. П. Кузьмінська, Ю. М. Курдина, Я. Б. Лисейко, Н. Б. Панас, І. Я. Хома; наук. ред.
І. Я. Петрій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 128 с.
Кметь В. Бібліотечні фонди ретроспективної періодики у методології філософії національної
пам’яті (з досвіду університетської книгозбірні) / Василь Кметь // Карпатські бібліотечнокраєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника ; відп. ред. М. В. Бігусяк, наук. ред. О. Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ :
НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – С. 146–154.
Kmet V. Retrospective periodicals in the formation of philosophy of national memory (based on
the experience of the University library) / Vasyl Kmet // Вісник Львівського університету. Серія
книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 176–
184 (0,5 арк.).
Галабурда А. Причини руйнування паперу періодичних видань другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. і методи їх консервації / Анна Галабурда // Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів, 2015. – Вип. 10. –
С. 70–77 (0,5 арк.).
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 (0,7 арк.)
6.
Фігель О. Проблеми рейтингування університету в сучасному науково-інформаційному
просторі: бібліотечний аспект // Наукова бібліотека Львівського національного університету
імені Івана Франка [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Львів : Наукова
бібліотека
ЛНУ
імені
Івана
Франка,
2016.
–
Режим
доступу:
http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:problemyrejtynguvannja-universytetu-v-suchasnomu-naukovo-informacijnomu-prostori-bibliotechnyjaspekt&catid=1:latest-news&Itemid=1
7.
Новаковський Р. Львівські збірки польської преси (1801–1939) як цінне історичне джерело.
Характеристика найважливіших груп періодичних видань / Ришард Новаковський; пер. з
польськ. Олександра Седляра // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів: Львів. нац. ун-т імені Івана Франка,
2015. – Вип. 10. – С. 153–175 (1,8 арк.);
Тема 2. НДР: Біобібліографічні контексти розвитку інтелектуального простору Львова.
Керівник НДР: Кметь Василь Федорович
Номер державної реєстрації НДР: ДР 0116U001654
Терміни виконання: початок, закінчення: 1.01.2016 р. – 31.12.2018 р.
Анотація: Категорія роботи: прикладна. Передбачає бібліографування наукового та
творчого доробку визначних представників української науки та культури, які жили чи
працювали у Львові, ведення бібліографії Львівського університету на сторінках періодичних
видань та мережі Інтернет, популяризація книжкової спадщини міста через розкриття фонду
Наукової бібліотеки: укладання каталогів та тематичних картотек присвячених різним галузям
знань чи окремим суспільним проблемам тощо. Зокрема, укладання біобібліографічного
покажчика передбачає: пошук інформації про публікації особи, якій присвячено покажчик, а
також публікацій про неї, верифікація цієї інформації через звірку із публікаціями de visu,
підготовка бібліографічних описів публікацій згідно із чинним стандартом, формування
розділів та підрозділів покажчика, підготовка допоміжних покажчиків (іменного та назв
публікацій), вступної статті, блоку ілюстрацій та ін., загальне редагування тощо.
Упродовж 2017 р. опубліковано бібліографічний покажчих Івана Вакарчука (2007 –
2010) як розділ у збірнику на пошану Міністра освіта і науки України. У 2018 р. підготовано
біобібліографічний покажчик “Ярослав Дутчак”. Триває упорядкування та редакція покажчика
“Ярема Кравець”. За звітний період 2016 – 2018 рр. опубліковано сім випусків “Інформаційного
бюлетеня” (бібліографія Львівського університету на сторінках періодичних та Інтернет
видань). Подано до друку покажчик підручників та окремих полоністичних досліджень до
1939 р. видання з фонду Наукової бібліотеки (містить 4 розділи: Полоністичні матеріали у
фонді Наукової бібліотеки Львівського університету до 1793 р., Підручники і наукові праці з
польської мови у фонді Наукової бібліотеки (1794-1866), Підручники і наукові праці з польської
мови у фонді Наукової бібліотеки (1867-1918), Полоністичні матеріали міжвоєнного
двадцятиліття у фонді Наукової бібліотеки Львівського університету (1919-1939 рр.), а також
іменний покажчик та покажчик видань творів друку). Сформовано тематичну картотеку
присвячену питанням Криму та кримським татарам. Укладено бібліографію таких основних
розділів: Народи Криму, Описи мандрівників, Історія, Литовські та польські татари, Культура
кримських татар, Географія, всього 925 бібліографічних описів.
Також здійснюється підготовка до друку щоденника Володимира Шухевича за серпеньгрудень 1914 р., який зберігається у фонді Центрального державного історичного архіву у
Львові. Завершено упорядкування тексту, підготовано передмову, яка стосується біографії
В. Шухевича та змісту щоденника, коментарі та короткі біографічні довідки.
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Підготовано до друку
Ярослав Дутчак: біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ЛНУ імені Івана
Франка, Наук. б-ка ; [уклад. М. Любицька ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. ; наук. ред.
С. Мудрий]. – Львів, 2018. – 144 с., .4 с. іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ;
чис. 33).
Інші форми наукової діяльності
Наукові семінари – 19
Міждисциплінарний науковий семінар “Modus Legendi” – 13 засідань
20 грудня 2017 р. “Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння” –
доктор історичних наук, професор кафедри етнології історичного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка М. Глушко.
23 січня 2018 р. “Quod felix faustum fortunatumque sit”: 160 років від народження
професора Освальда Бальцера (1858–1933) – ректора Львівського університету. Доповідач –
к. і. н. доц. кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка
С. Білостоцький.
29 січня 2018 р. Теоретики світової соціології: до 220-ліття життя та творчого спадку
О. Конта. – к. і. н., доц. кафедри соціології ЛНУ імені Івана Франка Т. Лапан.
5 лютого 2018 р.“Крути – сто років памяті”. Доповідач – проф. завідувач кафедри
історичного краєзнавства ЛНУ ім. Івана Франка Віктор Голубко.
Дисукутанти:
Л. Войтович – проф. завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністки ЛНУ
імені Івана Франка.
Т. Баротов – керівник спілки учасників бойових дій “Асоціація Комбатантів”.
19 лютого 2018 р. “130 років від дня народження Василя Барвінського: до 130-й річниці
від дня народження композитора, педагога, директора Вищого музичного інституту імені
М. Лисенка”. Доповідач – музикознавець, викладач Львівського музичного коледжу імені
С. Людкевича Р. Гавалюк.

23 лютого 2018 р. “Полілог єдності”: Номан Челебіджіхан: до 100 річчя від дня трагічної
загибелі”. Доповідач – бібліотекар Наукової бібліотеки З. Яг’яєва.
Дисукутанти:
Е. Абкелямов.– представник Духовного управління мусульман АР Крим.
Т. Баротов – керівник спілки учасників бойових дій “Асоціація Комбатантів”.
14 березня 2018 р. “Жіночі образи Першої світової війни у мистецтві у Східній
Галичині”. Доповідач – асист. кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського
ЛНУ імені Івана Франка М. Байдак.
30 березня 2018 р. “Перші українські державні театри”. Доповідач – ст. викладач
кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка, гол.
бібліограф Наукової бібліотеки Р. Лаврентій.
19 квітня 2018 р. “Полілог єдності”: Крим у кінці XVIII ст.: перша анексія”. Доповідач –
к. і. н., доц. кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка
А. Заяць.
Дискутанти:
Р. Аблямітов – голова ГО “Сєлям”.
В. Брехуненко – проф., доктор історичних наук.
16 травня 2018 р. “Павло Скоропадський і дилеми українського консерватизму кінця
ХІХ – першої чверті ХХ століття”, присвячене 145 річниці від дня народження гетьмана.
Доповідач – асист. кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені
Івана Франка Р. Лехнюк.
17 травня 2018 р. “Реставрація та удоступнення книжкових пам'яток з фондів НБ” (з
циклу "Бібліотека для науки"). Доповідач – завідувач відділу наукової реставрації Наукової
бібліотеки Є. Рябчун-Кабарівська.
Дискутанти:
А. Садикходжаєва – редактор Наукової бібліотеки.
О. Галабурда – редактор 2-ої категорії Наукової бібліотеки.
29 травня 2018 р. “Полілог єдності”: творча зустріч з кримськотатарською мисткинею
Ельмірою Бєляловою”.
19 жовтня 2018 р. "Мобілізація інтелектуалів на тлі "Весни народів": роль і значення
з'їздів руських вчених для розвитку просвіти галицьких русинів". Доповідач – к. і. н., вчений
секретар Наукової бібліотеки О. Седляр.
Історико-бібліографічний семінар – 1 засідання
26 жовтня 2018 р.
Доповіді:
1. “Громадська та публіцистична діяльність Івана Наумовича”– старший викладач
кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана
Франка Л. Пугач.
2. “Товариство імені Михайла Качковського у 1874–1885 рр.: становлення, організація
видавничої діяльності та книгорозповсюдження” – к. і. н., вчений секретар Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка О. Cедляр.
Дискутанти:

М. Мудрий – к. і. н., заст. декана історичного факультету, доц. кафедри новітньої
історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені
Івана Франка
О. Аркуша – к. і. н., ст. наук. співроб. Відділу новітньої історії Інституту.
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, доц. кафедри новітньої історії України імені
Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка.
І. Орлевич – к. і. н., ст. наук. співроб., завідувач відділу нової історії України Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
Міждисциплінарний науковий семінар з палеографії, кодикології і текстології
“Verbum et Scriptum” – 3 засідання
12 грудня 2017 р. “Інвентарі та інші типи джерел до історії бібліотек чернечих осередків
Речі Посполитої: принципи, методи дослідження та їх результати”.
Доповіді:
“Монастирські книгозбірні в цифровій гуманістиці” – доктор габілітований Йоланта
Ґвьозьдзік (Польща).
“Хто, коли і для чого уклав список античних книг з бібліотек закритих монастирів
Галичини: за рукописним каталогом з фондів НБ ЛНУ.” – завідувач культурно-просвітницького
відділу Наукової бібліотеки Н. Лоштин.
Презентація книги:
Й. Ґвьозьдзік. Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczy pospolitej XVI–
XVIII wieku. – Катовіце, 2015.
“Джерельна база для історії римо-католицьких монастирських книгозбірень: видова
характеристика та інформаційний потенціал: на прикладі монастирських книгозбірень
Луцької/Луцько-Житомирської дієцезії” – старший науковий співробітник Інституту
книгознавства (відділ стародруків та рідкісних видань) Національної бібліотеки України ім.
В. І. Вернадського І. Ціборовська-Римарович.
“Книги збережені, описані та відсутні: особливості реконструкції монастирських
бібліотек Києва XVIII століття: на прикладі книжкового зібрання Києво-Михайлівського
Золотоверхого монастиря” – Український католицький університет Богдана Тараніна.
Дискутанти:
Книгознавці: Наталія Сінкевич, Іван Альмес, Ірина Качур, Дорота Сідорович-Муляк,
Аґнєшка Франчик-Цеґла, Віра Фрис, Олег Дух.
Значна частина обговорення стосувалася питання розбудови електронних ресурсів, що
покликані відображати історію та специфіку книжкового фонду монастирських бібліотек. Це
сприяє їх віртуальній інтеграції, а відтак полегшує завдання відтворення (реконструкції)
цілісного складу історичних чернечих книгозбірень.
15 грудня 2017 р. в Науковій бібліотеці відбулося III засідання (Studia Publica)
Міждисциплінарного наукового семінару з палеографії, кодикології та текстології “Verbum et
Scriptum”. Доповідачка Марія Гарасимчук представила тему “Як укладали акти при урядах
Самбірської економії: писарське середовище і канцелярські традиції”. Дискутантом виступила
завідувач сектору відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України у
м. Львові, к.і.н. Богдана Петришак. Доповідачка розглянула специфіку роботи жупної і замкової
канцелярій, часу їх роботи, функціональні обов’язки канцеляристів, мову актів і специфіку
записів у книгах, а також інші аспекти писемної культури в канцеляріях і урядах Самбірської
економії. Всього в засіданні взяло участь 7 осіб. Захід модерував завідувач відділу РСРК, к.і.н.,
доц. Микола Ільків-Свидницький.
26 жовтня 2018 р. “Східний папір” та його особливості: на матеріалах НБ ЛНУ імені
Івана Франка – к. і. н., доц., завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім.

Ф. П. Максименка НБ Львівського національного університету імені Івана Франка М. ІльківСвидницький.
2. “Арабомовні рукописи з фондів НБ ЛНУ імені Івана Франка: спроба ідентифікації” –
к. і. н., доц., директор Центру ісламознавчих досліджень Національного університету
“Острозька академія” М. Якубович.
3.“Збірка вірменських рукописів Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: від
Н. Акіняна до оцифрування” – бібліограф 1 кат. відділу рукописних, стародрукованих та
рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка НБ Львівського національного університету імені Івана
Франка А. Месропян.
Дискутанти:
А. Фелонюк – к. і. н., старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
І. Мартиняк – к. філол. н., асист. кафедри сходознавства імені професора Ярослава
Дашкевича Львівського національного університету імені Івана Франка.
І. Гаюк – к. філос. н., доц. кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної
академії мистецтв.
Семінари за участю Наукової бібліотеки – 2
27–28 березня 2018 р. Науковою бібліотекою ЛНУ ім. Івана Франка організовано семінар
“Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри
до суду”. У семінарі взяли участь представники судової сфери України та науковці Франкового
університету (історики, філософи та юристи).
7–8 червня 2018 р. проведений Центральноєвропейський методологічний семінар
“Кордони як феномен новітньої історії Центральної Європи, який організовано Львівським
національним університетом імені Івана Франка, Університетом Масарика в Брно,
Зальцьбурзьким університетом Паріса Лодрона та Остравським університетом (Чехія). В 3-х
секціях виступили – 17 доповідачів. Співробітники бібліотеки виголосили 1 доповідь.
Популяризація університетської освіти та науки,
профорієнтаційні та просвітницькі проекти
Наукова бібліотека є майданчиком для наукових та суспільно-просвітницьких заходів,
що стимулюють інтерес громадськості до Університету та науково-навчального процесу.
Найважливіші заходи, які були проведені за звітний період:

10 листопада 2017 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Міжнародна конференція
молодих науковців “Феномен Європи: від традиційного до сучасного”. Співорганізатори:
історичний факультет та Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, Львівський
медієвістичний клуб.

28 листопада 2017 р. в Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка відбулася
конференція, присвячена 150-річчю від народження відомого українського композитора,
цитриста, священика, громадсько-культурного діяча Євгена Купчинського. Захід відбувся за
ініціативи Музикознавчої комісії Наукового товариства імені Шевченка та родини
Купчинських.

21 листопада 2017 р. відбувся конкурс авторських проектів студентів
економічного факультету “Past Present Future Intersection “Lviv Business Start UP Lab”, на якому
були представлені стартап-проекти молодих львів’ян. Співорганізатори заходу: Економічний
факультет Франкового університету, Львівська міська рада та компанія Avalon Inc.
Наукова бібліотека протягом звітного року організовувала культурно-просвітницькі
заходи в рамках навчально-виховного процесу Львівського національного університету імені
Івана Франка та популяризації університетської освіти серед учнів та студентів закладів освіти
м. Львова:


6 березня 2018 р. відбулося засідання студентської організації FRI PLUS,
присвячене загадкам Антарктиди – “Антарктида. Що не розкаже вікіпедія”. Гість заходу – Ігор
Дикий, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Львівського національного
університету імені Івана Франка, а також учасник трьох антарктичних експедицій.

7 березня 2018 р. презентовано збірку Тараса Шевченка “Дитячий Кобзар”
шрифтом Брайля та в аудіо-версії, який надруковано і озвучено в рамках проекту “Книга для
незрячих” (автор проекту – Оксана Потимко, заслужений працівник соціальної сфери України,
доктор філософії).
Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка як методичний центр Львівського
зонального методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти організовує та проводить
наукові стажування для працівників бібліотек усіх форм і відомств. Зокрема:

19 – 30 березня 2018 р. та

16 – 27 квітня 2018 р. 6 працівників бібліотеки Львівської національної академії
мистецтв на чолі з директором Татомир О. І. пройшли наукове стажування в рамках
підвищення кваліфікації у бібліотеці Франкового університету.

20 березня 2018 р. директор Наукової бібліотеки Василь Кметь прочитав лекцію
“Церковна періодика в Україні у XIX – першій половині XX ст.” для студентів Львівської
православної богословської академії. Також студенти оглянули виставку релігійних
періодичних видань кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.з фондів бібліотеки.

22 березня 2018 р. у бібліотеці відбувся круглий стіл: “Де закінчується
Середньовіччя?”, організований Львівським медієвистичним клубом у співпраці з Науковою
бібліотекою.

27-28 березня Науковою бібліотекою ЛНУ ім. Івана Франка організовано семінар
“Авторитет судової влади: доброчесність та компетентність судді як основні елементи довіри
до суду”. У семінарі взяли участь представники судової сфери України та науковці Франкового
університету (історики, філософи та юристи).

10-12 квітня 2018 р. в Науковій бібліотеці відбулась Міжнародна наукова
конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ у біології” (присвячена 185-ій річниці від
дня народження Бенедикта Дибовського).

10 травня 2018 р. у рамках дитячого Форуму Науковою бібліотекою організовано
і проведено урочисту церемонію нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу
“Книгоманія-2018”.

11 травня 2018 р. спільно з Форумом видавців та Львівською обласною академією
наук в рамках “Дитячого форуму” для школярів організовано історичний квест “Книжкова
революція” у приміщеннях ЛОДА, на завершення якого школярі-переможці конкурсу
“Книгоманія-2018” та голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка
підписали Перший книжковий універсал. За популяризацію бібліотечної справи, підняття
престижу професії бібліотекаря колектив Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка отримав
подяку від Львівської обласної державної адміністрації.

16 травня 2018 р. у читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка
відбулася лекція-презентація “Реєстрове козацтво середини XVII століття”. Доповідач –
кандидат географічних наук, доцент Дмитро Каднічанський.

19 вересня 2018 р. у Науковій бібліотеці проведено пленарне засідання
ІХ Львівського міжнародного бібліотечного форуму, організованого Науковою бібліотекою
Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з Українською
бібліотечною асоціацією. Захід відвідало близько 300 учасників – представників бібліотек усіх
систем і відомств, науковців, діячів культури.

19–23 вересня 2018 р. працівники Наукової бібліотеки провели тематичний
майданчик “Історія” 25 Форуму видавців. Упродовж Форуму було проведено 47 презентаційних
та семінарських заходів.


3 жовтня 2018 р. у Науковій бібліотеці відбулося засідання Методичного
об'єднання завідувачів бібліотек ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. За участі працівників бібліотеки
Університету було обговорено питання місця й ролі бібліотек у сучасному світі, а також
розглянуто основні правила та особливі випадки застосування індексів УДК.
5 жовтня 2018 р. у головному читальному залі Наукової бібліотеки в рамках Лекторій
“Гордість міста” 2.0 ГО “КонтрФорс” для студентів університету кандидат біологічних наук,
професор, завідувач кафедри мікробіології ЛНУ ім. Івана Франка Світлана Гнатуш прочитала
лекцію “Рудольф Вайгль – творець вакцини проти висипного тифу”. Наукова бібліотека ЛНУ
ім. Івана Франка отримала подяку від ГО “КонтрФорс” за плідну співпрацю у популяризації
всесвітньовідомих видатних львів’ян.
20 жовтня 2018 р. у Науковій бібліотеці відбулась наукова конференція “Перша
Чехословацька Республіка і Україна”. Її співорганізаторами стали Генеральне Консульство
Чеської Республіки у Львові та культурне товариство “Ческа Беседа”.
26 жовтня 2018 р. презентовано нове видання Наукової бібліотеки – альбом-каталог
“Західноукраїнська Народна Республіка в документах і матеріалах Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка”. Видання відзначено Львівською
міською радою, як один з найкращих проектів у галузі висвітлення історії подій Листопадового
Чину та періоду ЗУНР.
Крім того, з нагоди відзначення 410-ї річниці створення Наукової бібліотеки видано
набір листівок з зображеннями унікальних рукописів національного надбання.
31 жовтня 2018 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки Наукове товариство
студентів та молодих вчених філософського факультету “Кордіс” розпочало новий проект
студентських дебатів під назвою “Філософські апології”, присвячений актуальним питанням
сучасної філософії, культури, політики та психології: “Мігранти виживання у Європі: загроза чи
діалог”.
1 листопада 2018 р. під час урочистої сесії Львівської міськради відбулось нагородження
переможців конкурсу найкращих проектів висвітлення історії подій Листопадового Чину та
періоду ЗУНР 1918-1923 років. Відтак відзнакою Львівського міського голови “100-річчя
ЗУНР” та сертифікатом на 25000 грн. нагороджено головного бібліографа Наукової бібліотеки
ЛНУ імені Івана Франка Юрія Лисого.
Крім того, Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка організувала цикл лекцій у
приміщенні Підземелля Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла, зокрема:

11 жовтня 2018 р. “Єзуїтські корені університетської традиції Львова” (директор
Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Василь
Кметь).

18 жовтня 2018 р. “Від Арарат до Карпат. Знайомство з культурою вірмен
України та Львова”, (працівник відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг
ім. Ф. П. Максименка Анушаван Месропян).
У рамках співпраці з Навчально-методичним центром освіти м. Львова в читальному залі
Наукової бібліотеки проведено:

26–27 квітня 2018 р. цикл лекцій-семінарів від Григорія Клочека, доктора
філологічних наук, академіка, професора Центральноукраїнського державного педагогічного
університету ім. В. Винниченка. Тема лекційного курсу – “Проблеми сучасної літературної
освіти та шляхи їх вирішення”.

29 серпня 2018 р. кейс-нараду “Завтра до школи” для учителів математики ЗЗСО
м. Львова.

29 жовтня 2018 р. майстер-клас від заслуженого вчителя України Олесі Калинич
“Інноваційні методи викладання української мови та літератури, на якому були присутні
вчителі-словесники зі Львова та Нововолинська.
Упродовж 2018 року спільно з Львівською обласною малою академією наук проведено
низку заходів інтерактивного навчання:


З 18 по 22 червня 2018 р. у Науковій бібліотеці відбулась Літня навчальнопізнавальна школа “Літо з книгою” (організовано спільно з Львівською обласною Малою
академією наук). Під час занять учасники Школи ознайомились з історією найстарішої
бібліотеки України, а також дізнались про мистецтво реставрації найдавніших книжкових
раритетів. Лекцію-екскурсію “Історія цивілізації Гутенберга у пам’ятках культури” прочитав
директор Наукової бібліотеки Василь Кметь. Бібліотекар Олена Дамаскіна провела для учнів
майстер-клас із латинської палеографії.

20 червня 2018 р. для учасників Літньої школи Львівської обласної Малої
академії наук проведено історичну гру “Leopolis-1527”.

22 червня 2018 р. учасники Львівської обласної Малої академії наук прослухали
лекцію “Як вчилися у Львівській єзуїтській школі”.

23 та 26 липня 2018 р. у рамках Міжнародної літньої школи з української мови і
країнознавства ЛНУ імені Івана Франка учні відвідали найдавнішу книгозбірню України та
ознайомились із книжково-документальними раритетами університетської книгозбірні.
Директор Наукової бібліотеки Василь Кметь прочитав лекцію “Електронний документ як
постінкунабула: про модерне в найдавнішій бібліотеці України”.

30 жовтня 2018 р. учні секції “Історія” Малої академії наук прослухали лекцію
завідувача відділу культурно-просвітницької роботи к. і. н. Назарія Лоштина на тему:
“Інтелектуальна культура католицького чернецтва Львова 14-18 ст.”, після чого учні мали
нагоду ознайомитись із віхами історії найдавнішої бібліотеки України та відвідати відділ РСРК
імені Ф. П. Максименка, де зберігаються її раритетні видання.

31 жовтня директор Наукової бібліотеки, к. і. н. Василь Кметь прочитав лекцію
для слухачів секції “Історія” Львівської обласної Малої академії наук. Лекція присвячена
мистецтву риторики та роботі судді у Середньовіччі на прикладі відомої історії з Франції
XVI ст. про селянина Мартіна Ґера.
Акції сприяли поширенню інтерактивних методів навчання, ігрофікації та симуляційних
ігор-тренінгів у студентському та шкільному середовищі.
Наукова бібліотека приймала участь у проведенні суспільно-культурних акцій, що
привертають увагу громадськості до суспільно важливих питань та ролі громадянського
суспільства у формуванні державності. Важливим напрямком діяльності стали також заходи в
рамках українсько-кримсько-татарського проекту Наукової бібліотеки “Полілог єдності”.

4 січня 2018 р. у Науковій бібліотеці відбулася презентація проекту “Усна історія
російсько-української війни”. Участь у заході взяли: співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства Михайло Павленко, провідник Спілки учасників бойових дій
“Асоціація комбатантів” Тимур Баротов, військові Олексій Топчій та Олександр Головченко,
хірург та інструктор тактичної медицини Дмитро Пожарський, речниця АТО Ірина Баранова,
представники громади кримських татар та інші переселенці, власний кореспондент часопису
“Кримська світлиця” Сергій Лащенко, волонтери, львівські історики та бібліотекарі.

25 жовтня 2018 р. в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського
національного університету імені Івана Франка за ініціативи Інституту геостратегії імені
Ісмаїла Гаспринського та ГО “Арекет” відбувся показ документальних фільмів “Більше ніж
Крим”.У рамках заходу присутні мали нагоду переглянути чотири документальні стрічки про
відомого кримськотатарського кераміста Рустема Скибіна, композитора та музиканта Джеміля
Карікова, правозахисницю та громадську діячку Айше Сеітмуратову, відомого політичного
діяча та ідеолога Першого Курултаю кримськотатарського народу Номана Челебіджіхана. Під
час презентації також виступили Наріман Устаєв, Генеральний директор Інституту геостратегії
імені Ісмаїла Гаспринського, та відома дослідниця з історії Гульнара Бекірова, які повідомили
про ідею створення низки документальних фільмів, що розповідають про історію Криму та
видатних особистостей кримськотатарського народу.

7 листопада 2017 р. в Науковій бібліотеці Франкового університету відбувся
показ документального фільму “Борщ”, що став призером на ювілейному 50-му фестивалі в

Х’юстоні WorldFest’і в категорії “Етика й культура”. Автори та режисери кінострічки, Дарина
та Олександр Балабаї, розповіли глядачам про людей з особливими потребами.

1 грудня 2017 р. показ документального фільму “Вареники” (режисери –
Олександр і Дарина Балабаї). Вкотре автори стрічки руйнують стереотипи про людей із
особливими потребами. Присутні мали нагоду подивитись на світ очима людей з аутизмом та
синдромом Дауна.

11 грудня 2017 р. показ документального фільму “Левон Хечоян”. Левон Хечоян
(1955-2014) – належить до нового покоління вірменських письменників. Окремими книжками
вийшли його оповідання і повісті “Ладанові дерева” – з вірменської переклав Анушаван
Месропян (бібліограф відділу РСРК ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки), “Король
Аршак, євнух Драстамат”, “П’яте і шосте червня”, а також збірка казок-притч “Ангелхранитель дому”. За роман “Чорна книга, важкий жук” удостоєний найвищої літературної
нагороди Вірменії – “Золотий стилос” (1999).
Упродовж вересня – жовтня 2018 року в Науковій бібліотеці було проведено 14 лекційпрактикумів для першокурсників ЛНУ ім. І. Франка, які відвідали 465 осіб. Крім того, для
старшокурсників проведено профільні лекції-практикуми.
У рамках навчально-виробничої практики студенти-бібліографи факультету культури і
мистецтв, студенти кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького,
сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету, студенти
історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка були ознайомлені з організацією роботи Наукової
бібліотеки у науково-методичному відділі, досліджували фонди, формуючи бібліографічні
списки та описи стародруків у науково-бібліографічному відділі та відділі РСРК
ім. Ф. П. Максименка. Для студентів проведено заняття із текстології.
Міжнародна співпраця
4 листопада 2017 р. між Науковою бібліотекою Львівського національного університету
імені Івана Франка та асоціацією Галіціана Скола Канторум (Швейцарія) підписано договір про
спільне проведення міжнародного Симпозіуму “Ex umbrain solem”та наступну співпрацю в
дослідження пам’яток давньої музичної культури. На даний час досягнуто домовленості про
створення у Науковій бібліотеці тренінгового центру роботи з сучасними технологіями опису та
каталогізації давніх рукописів під егідою Базельської Академії та компанії RISM.
Ювілейний 410-ий рік Наукова бібліотека Львівського національного університету імені
Івана Франка разом з “Alliance Française” у Львові вперше розпочала з пошуку креативу в
контексті “Ночі ідей” (26 січня). Під час онлайн трансляції заходу до дискусії через соціальну
мережу Facebook було залучено учасників з 70 країн світу, яких об’єднала тема, присвячена
концепту уяви при владі. Участь у заході взяли: французький політолог і автор видання
“Маленький підручник політичної креативності: вивільнити колективну сміливість” Стефен
Буше, співорганізатори – директор Французького інституту в Україні Анн Дюрюфле,
виконавчий директор Французького інституту в Україні Матьє Арден, диспутанти –
генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького
культуролог Тарас Возняк, кандидат політичних наук, асистент кафедри філософії ЛНУ імені
Івана Франка Євген Ланюк, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії ЛНУ
імені Івана Франка Андрій Дахній, політолог і голова ГО “Кримські переселенці” Рустем
Еміралієв. Модератори зустрічі: директор Французького Альянсу у Львові Ніколя Фасіно та
директор Наукової бібліотеки Василь Кметь.
24 лютого 2018 р. Наукову бібліотеку відвідав британський та канадський політолог
українського походження Тарас Кузьо. Відомий у світі фахівець з історії Незалежної України
передав до фондів книгозбірні власні англомовні монографічні дослідження, що охоплюють
період від часів “перебудови” та розпаду СРСР до агресії Путінської Росії у сьогоденні.

6 березня 2018 р. Наукову бібліотеку відвідав д-р Борис Нажман (dr. Boris Najman),
викладач економіки Університету Парі-Ест Кретей (Франція), колишній радник уряду України з
питань економічних реформ.
2 квітня 2018 р. із робочим візитом Наукову бібліотеку Львівського національного
університету ім. Івана Франка відвідала Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні
Ізабель Дюмон. У зустрічі взяли участь представники дипломатичного корпусу посольства
Франції в Україні та Почесного консульства Франції у Львові, академічна громада Франкового
університету, співробітники Французького Альянсу у Львові, бібліотекарі та читачі. В рамках
програми фестивалю “Французька весна у Львові” у Науковій бібліотеці Франкового
університету відкрито документально-книжкову виставку “Франція і Україна”: політика,
культура та співпраця (1918-1920)”.
26 квітня 2018 р. у Науковій бібліотеці відбулось читання драматичної поеми Богдана
Стельмаха “На бранль до королеви Анни”. В обговоренні взяли участь представники
“Французького альянсу” у Львові, зокрема, директор Ніколя Фасіно, який наголосив на тому,
що постать Анни Ярославни засвідчує тривалість політичних та культурних взаємин України і
Франції ще з давніх часів. Гості Наукової бібліотеки мали змогу оглянути книжкову виставку
факсимільних видань рукописних книг ХІ-ХІІ ст., зокрема важливого для культури України та
Франції Реймського Євангелія.
25 – 27 червня 2018 р. в рамках співпраці з Яґеллонським університетом (Польща) у
бібліотеці Франкового університету пройшли наукове стажування в рамках підвищення
кваліфікації працівники бібліотеки Яґеллонського університету: Катаржина Фурдина, кустош
відділу зберігання та Войцех Кутиба, бібліотекар сектору упорядкування фондів відділ у
зберігання.
7 вересня у Науковій бібліотеці Львівського університету відбулась зустріч із Григорієм
Купріяновичем, головою Українського Товариства у Любліні, істориком, громадським діячем.
19 вересня 2018 р. під час “25 Форуму видавців у Львові” в рамках “Історичного
майданчика” Науковою бібліотекою організовано зустріч із дослідницею історії ЦентральноСхідної Європи Енн Епплбом та презентацію її книги “Червоний голод. Війна Сталіна проти
України”. Модераторами зустрічі були д-р. С. Плохій, директор Гарвардського українського
наукового інституту, та доктор Людмила Гриневич, директорка Українського науководослідного та освітнього центру вивчення Голодомору “HREC in Ukraine”.
Цьогоріч вдалося активізувати співпрацю з чеськими науково-дослідними та
дипломатичними представництвами, зокрема проведено низку заходів за сприяння
Генерального Консульства Чеської Республіки у Львові та за участі товариства “Ческа беседа”.
26 вересня у Науковій бібліотеці відбулось відкриття фотовиставки “Зниклий світ
Підкарпатської Русі на фотографіях Рудольфа Гульки”. Участь у відкритті виставки взяли
директор Слов’янської бібліотеки у Празі Лукаш Бабка, директор Чеського центру у Києві
Люція Ржегоржикова та директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету
імені Івана Франка Василь Кметь. Налагоджено книгообмін зі Слов’янською бібліотекою у
Празі.
18 жовтня 2018 р. У рамках співпраці з Lviv City of Literature Наукову бібліотеку відвідав
голландський професор Барт Нотебом, автор книг про теорію довіри. Барт Нотебом приїхав до
Львова як лектор Бієнале довіри у Львові. У 2018 р. було вперше проголошено конкурс на
Премію міста літератури ЮНЕСКО. Проект, який 2013 р. був започаткований у Науковій
бібліотеці Університету, реалізовується за активної участі директора бібліотеки у складі журі, а
сама бібліотека є одним з головних майданчиків проекту загальноукраїнського та світового
значення.
Міжнародний книгообмін. У 2018 р. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка
отримала за міжнародним книгообміном 221 примірник наукових видань від 42 партнерів з 15
країн світу.
Найбільша кількість партнерів Наукової бібліотеки у Польщі – 18. Активно
співпрацюють з Науковою бібліотекою партнери Польської академії наук, які надіслали 3 прим.

видань, серед яких –Polski Slownik Biograficzny. Від бібліотеки Польського Лісового товариства
отримано 6 примірників видання “Sylwan”.
Всього було отримано 34 прим. різних видань. Від бібліотеки Лодзького університету
отримано 13, Торунського університету імені М. Коперника – 3. Бібліотека Люблінського
університету імені Марії Кюрі-Склодовської надіслала 16, бібліотека Вроцлавського
університету – 18 примірників видань. Бібліотека Ягеллонського університету продовжує
надсилати “Studia Historyczne” та “Zeszyty Literackie”, а також окремі наукові видання.
Традиційно продовжується співпраця з Польським Геологічним товариством (Краків) – 4 прим,
та бібліотекою Жешувського університету – 11 прим.
Бібліотека Румунської академії наук надіслала 26 примірників наукових збірників і
вісників. Зокрема: “Romanian reports in physics”, “Revue Romaine de mathematiques pures et
appliqués”, “Revista de psihologie. Serie noua”, “Studii si Cercetari juridice. Serie noua”, “Studii si
materiale de istorje medie”, “Romanian Journal of Physics”. Бібліотека Болгарської академії наук
надіслала 4 примірники журналу “Правна мисьл”.
Серед бібліотек Німеччини книгообмін підтримують бібліотеки: Берлінського
університету (отримано 10 примірників . видань), Німецької Академії природознавців (9 прим.
видань “Nova Acta Leopoldina” та “Acta Historica Leopoldina”). Бібліотекою Лейпцизького
університету надіслано 3 видання “Leipziger Universitasreden”.
У 2018 р. Наукова бібліотека отримала “Slavistična Revija” (2 прим.) від філософського
факультету Люблянського університету (Словенія). Від Празького Національного музею (Чехія)
отримано 7 примірників видань, Академії наук Чеської Республіки – 9 прим., Карлового
університету в Празі – 2 прим. видань.
Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка має 11 партнерів в Японії. Бібліотека
Японської академії наук надіслала 18 примірників Наукових записок від бібліотек університетів
Токіо, Хіросіми, Кадошіми. Бібліотекою отримано 10 примірників математичних журналів, а
саме: “Journal of Mathematical Sciences”, “Hiroshima Mathematical Journal”, “Hokkaido
Mathematical Journal”.
В межах міжнародного книгообміну отримано наукові видання з Нідерландів (6 прим.),
Азербайджану (2 прим.), Сербії (2 прим.).
У свою чергу Наукова бібліотека у 2018 р. надіслала своїм партнерам, зокрема бібліотеці
Ягеллонського університету, Вісники Львівського університету і Збірники наукових праць
Університету – 34 примірники.
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Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. Tom 3. – Kraków, 2018. – S. 324–347. (1,2 арк.)
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Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2018. – S. 140–159. (1 арк.).
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Галабурда А.О. Методи консервації фотовідбитків // Cучасні проблеми консервації і
реставрації пам’яток мистецтва та писемної культури на пергаментній і паперовій основах: тези
доповідей Першої Міжнар. Наук. конф. (Львів, 23 листоп. 2018 р.) / УАД, ЛННБ України ім. В.
Стефаника; відп. За випуск: Л. Дзендзелюк, Л. Льода. – Львів : УАД, 2018 – С. 50–56. (0, 3 арк.)
2.
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XVI–XIX ст.” / Микола Ільків-Свидницький // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2017. – Вип. 11–12. – С. 268–284.
(1,5 друк. арк.)
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owners” / Микола Ільків-Свидницький // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгознавство,
бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2017. – Вип. 11–12. – С. 286–292.
(0,5 друк. арк.)
5.
Ільків-Свидницький М. Прагматична (документальна) писемність галицького архієпископа
Якуба Стрепи кінця XIV – початку XV ст. / Микола Ільків-Свидницький // Львів: місто –
суспільство – культура : зб. наук. пр. – Львів, 2017. – Т. 10 : Львів / Lwów / Lemberg як міські
простори: уявлення, досвіди, практики. Ч. 2 [Вісник Львівського університету. Серія історична.
Спеціальний випуск’2017]. – C. 11–70. (3,5 друк. арк.).
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на кн.: Inwentarz rękopisów do połowy XVI w. w zbiorach Biblioteki Narodowej / oprac. Jerzy
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України. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 140–150. (0,54 арк.)
10. Лоштин Н. “Правильник” 1934 року бібліотеки Греко-католицької духовної семінарії у
Львові (за документами ЦДІА України, м. Львів) / Назарій Лоштин // Архіви України. – Київ,
2018. – Вип. 1. – С. 226–233. (0,52 арк.)
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11. Лоштин Н. Бібліотека монастиря та парафії домініканців у містечку Золотий Потік (за
реєстром 1830 р.) / Назарій Лоштин // Історія релігій в Україні. – Львів : Логос, 2018. – Вип. 28,
Т. 1. – С. 464–473. (0,45 арк.)
12. Месропян А. Պողոսյան Ն. Բ. Հայ բառարանագրության պատմության դրվագներ. Պրակ
Ա (ԺԷ-ԺԹ դարեր). Եր., ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2016. 112 է [Рецензія] / А. Месропян //
Вісник Львівського ун-ту. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні
технології. – Львів, 2017. – Вип. 11–12. – С. 265–267. – Рец. на кн.: [Погосян Н. Б. Фрагменти
історії вірменської лексикографії. Частина І (ХVІІ – ХІХ ст.). – Єреван : Гітутюн, НАН РВ,
2016. – 112 с.] (0,1 арк.).
13. Паславська Н. Джерела до історії кравецького цеху у Львові в XV–XVIII століттях / Наталія
Паславська // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та
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конф. (Львів, 23 листоп. 2018 р.) / УАД, ЛННБ України ім. В. Стефаника; відп. за випуск: Л.
Дзендзелюк, Л. Льода. – Львів : УАД, 2018 – С. 88–91.(0,2 арк.)
15. Садикходжаєва А. О. Практика збереження рідкісних видань та стародруків в бібліотеках //
Cучасні проблеми консервації і реставрації пам’яток мистецтва та писемної культури на
пергаментній і паперовій основах: тези доповідей Першої Міжнар. Наук. конф. (Львів, 23
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2017. – Т. 10 : Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики. Ч. 2
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Гулюк Є. Зміни статусу історії та структури історичного знання в освітній системі єзуїтів у
середині XVIII століття // Стародавнє Причорномор’я. Збірка матеріалів міжнародної
конференції “Читання пам’яті професора П. Й. Каришковського” / Євген Гулюк. – Одеса:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – Випуск ХІІ. – С. 160 – 166.
(0, 5 арк)
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Матеріали Міжнародної наукової конференції “Реформація як суспільне явище: український
вимір” (Львів, 3 – 4 жовтня 2017) / Євген Гулюк. – Львів: Львівський національний університет
імені Івана Франка, 2018. – С. 82 – 93. (0, 8 арк)
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Конференції – 5
Упродовж 2018 року в Науковій бібліотеці проведено 5 наукових конференцій.
7 лютого 2018 р. відбулася Звітна наукова конференція Львівського національного
університету імені Івана Франка за 2017 рік, секція бібліотекознавства, бібліографії та
книгознавства. Виступи доповідачів стосувалися актуальних проблем дослідження історії
університету, Наукової бібліотеки, вивчення інформаційних запитів користувачів, наукового
аналізу фондів НБ, збереження та реставрації цінних документів. Співробітники Наукової
бібліотеки виголосили 20 доповідей.
11 травня 2018 р. проведена Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасний
науково-інформаційний, освітній та соціокультурний простір університетської бібліотеки”.
Участь у конференції взяли працівники бібліотек, бібліотекознавці та книгознавці зі Львова,
Києва, Тернополя, Ужгорода, Івано-Франківська. Секції конференції: Університетська
бібліотека як науково-інформаційний та соціокультурний центр, Інформаційно-бібліотечна
освіта: історичний досвід та вимоги сучасності. Усього доповідей – 25. Співробітники
Наукової бібліотеки виголосили 9 доповідей.
24–25 травня 2018 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені
Івана Франка відбулось засідання XIV Українсько-польської наукової конференції “Львів: місто
– суспільство – культура”. Цьогорічна тематика конференції – “Львів як ”місто столичне”.
Організатори конференції: Львівський національний університет імені Івана Франка та
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Львівська міська рада.
Секція, що відбулась у Науковій бібліотеці, присвячена історії Львова як культурно-освітнього,
інтелектуального та релігійного центру. Із доповідями виступили українські та польські
дослідники. Усього доповідей – 12. Співробітники Наукової бібліотеки виголосили 5
доповідей.
19–22 вересня 2018 р. відбувся ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум
організований Науковою бібліотекою Львівського національного університету імені Івана
Франка спільно з Українською бібліотечною асоціацією.

26 жовтня 2018 р. у Науковій бібліотеці була проведена Ювілейна наукова конференція
за міжнародною участю “Bibliotheca Universitatis: пам’ять – діалог – реінтерпретація”.
Відбулося засідання 4 секцій конференції: Історія книги, бібліотечних фондів та колекцій;
Бібліотека як науковий, інформаційний і культурний центр; Періодика у бібліотеках та
бібліотекознавчих дослідженнях; Книжкова культура, культура читання: еволюція в часі та
просторі та 2 семінарів: “Verbum et Scriptum”та історико-бібліографічного. Участь у
конференції взяли працівники бібліотек, бібліотекознавці та книгознавці м. Львова, а також
Вроцлава, Торуні, Лодзі, Кельце (Польща). Всього було проголошено 38 доповідей,
співробітники НБ виголосили – 14 доповідей.
Також працівники Наукової бібліотеки взяли участь у 14-ти конференціях поза
бібліотекою, де виголосили 20 доповідей.
Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових
журналів тощо
Директор Наукової бібліотеки к. і. н., доц. В. Ф. Кметь є членом Президії Науковометодичної бібліотечної комісії при Міністерстві освіти і науки України, головою методичного
об’єднання бібліотек закладів вищої освіти Західного регіону України; головою секції з
комплектування інформаційних ресурсів Науково-методичної бібліотечної комісії, членом
Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, заступником головного редактора “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та
інформаційні технології”, членом редакційної ради фахового видання “Zeszyty Kaliskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk” (м. Каліш, Республіка Польща); офіційним рецензентом
міжнародного видавничого проекту: Hereditas monasteriorum / Uniwersytet Wrocławski;
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Wrocław); членом експертної ради Українського
інституту книги; членом журі всеукраїнської літературної Премії міста літератури ЮНЕСКО.
Вчений секретар к. і. н. О. В. Седляр – секретар редакційної колегії “Вісника Львівського
університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”(Львів), член
редакційної колегії (Rady Redakcyjnej) періодичного наукового видання “Studia o Książce i
Informacji” (Вроцлав, Польща).
Завідувач відділу к. і. н., доц. М. М. Ільків-Свидницький – член редакційної колегії
“Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні
технології”(Львів), секретар Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін
Наукового Товариства імені Шевченка.
Завідувач сектора к. і. н. І. Я. Петрій – член редакційної колегії “Вісника Львівського
університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”(Львів).
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