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16 вересня. 

8.00-9.45   реєстрація учасників семінару 

Хол 8-ого поверху ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна 

 

9.45-10.00   чит. зал №6  (8-й поверх ЦНБ) 

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ СЕМІНАРУ 

Привітання  проректора з науково-педагогічної роботи (з міжнародного 
співробітництва),  кандидата фізико-математичних наук, доцента Назирова З.Ф.;  

директора Центру післядипломної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна,  
кандидата економічних наук, доцента  Крупської Л.П.;  

директора Дослідницького центру польської бібліографії імені Естрейхерів 
Ягеллонського університету, доктора наук,  

професора Вацлава Валецького (Краків, Польща); 
директора ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна, керівника секції з організації та зберігання 

інформаційних ресурсів НМБК МОН України Журавльової І.К. 
 

 

10.00-14.00 

1. «Основні підходи до експертизи рідкісних видань у бібліотеках».  
Майстер-клас професора, завідувача відділу стародруків і рідкісних видань 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктора історичних наук  
Ковальчук Галини Іванівни (Київ, Україна). 

 
12.00-12.30    Кава-пауза   (9-й поверх ЦНБ, конференц-зал) 

 
14.00-15.00    Обід 
 

15.00-17.00 

2. «Методичні рекомендації з опису, локалізації та датування середньовічних 
шкіряних оправ». Майстер-клас доцента кафедри книжкової графіки і дизайну 
друкованої продукції Української академії друкарства, старшого наукового 
працівника Національного музею у Львові імені А.Шептицького, кандидата 
історичних наук Зінченко Світлани Володимирівни (Львів, Україна). 
 
 
 
 
 



17 вересня 

Досвід російських наукових бібліотек у проведенні експертизи та опису 
рідкісних видань 

10.00-11.45 

1. "Описание русских книг гражданской печати XVIII века". Майстер-клас
завідувача відділу рукописів і рідкісних книг Наукової бібліотеки імені
М. І. Лобачєвського Казанського (Приволзького) федерального університету,
кандидата історичних наук Амерханової Ельміри Ісхаківни (Казань, Росія).

11.45-12.15    Кава-пауза  (9-й поверх ЦНБ, конференц-зал) 

12.15-14.00 

2. «Особенности описания русской книги первой четверти XIX века». Майстер-
клас доцента, завідувача відділу рідкісних книг і рукописів Наукової бібліотеки
Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, кандидата
філологічних наук Великодної Ірини Леонідівни (Москва, Росія).

14.00-15.00 Обід 

16.00-18.00 Практичні заняття у відділі книжкових пам’яток 
ЦНБ ХНУ  імені В. Н. Каразіна 

18 вересня 

10.00-11.30 

1. «Експертиза цінності документних пам’яток (державна, міжвідомча, відомча)». 
Майстер-клас професора кафедри бібліотекознавства і соціальних комунікацій 
Харківської державної академії культури, завідувача науково-дослідного відділу 
книгознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної 
наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, доктора філологічних наук Лосієвського 
Ігоря Яковича (Харків, Україна).

Презентація нового видання: 

Лосієвський І. Я. Експертиза цінності документних пам’яток. – Х. : 

Сага, 2013 



11.30-12.00    Кава-пауза (9-й поверх ЦНБ, конференц-зал) 

12.00-18.00 

Досвід польських наукових бібліотек у проведенні експертизи та опису 
рідкісних видань 

12.00-14.00 

1. З проблематики реконструкції стародрукованих текстів ( тексти, що не
збереглися, збереглися частково, не видані) / Z problematyki rekonstrukcji tekstów
dawnych (teksty niezachowane, zachowane częściowo, nie wydane). Майстер-клас
директора Дослідницького центру польської бібліографії імені Естрейхерів
Ягеллонського університету, доктора наук, професора Вацлава Валецького (Краків,
Польща).

14.00-15.00 Обід 

15.00-17.00 

2. Таємниці правильного бібліографічного опису і записів провєнієнційних/
Tajemnice dobrego opisu bibliograficznego i zapisek proweniencyjnych. Майстер-клас
старшого спеціаліста Дослідницького центру польської бібліографії імені
Естрейхерів Ягеллонського університету Станіслава Сіесс-Кшишковського (Краків,
Польща).

17.00-18.00 

3. Багатомовна писемність як проблема національних бібліографій/ Piśmiennictwo 
wielojęzyczne a problem bibliografii narodowych. Майстер-клас керівника відділу 
Дослідницького центру польської бібліографії імені Естрейхерів Ягеллонського 
університету, доктора наук Томаша Настульчика (Краків, Польща).

19 вересня 

11.00-13.00      Круглий стіл, дискусія: 

 «Проблеми експертизи, вивчення і опису рідкісних і цінних видань у 
наукових бібліотеках України». 

15.00-17.00             Підведення підсумків семінару. 

Вручення сертифікатів. 


