
Програма семінару «Пам’ятки писемності та культури у фондах бібліотек: 
робота з рідкісними та цінними виданнями» 16 грудня 2021 р. 

Відкриття семінару Вступне слово – Бірюкова Ірина Олександрівна, 
генеральний директор ОННБ, заслужений працівник 
культури України 

Перша частина 11.10-12.50 
Формування відділів рідкісних та 
цінних видань в історії бібліотек 
України 

Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального 
директора ОННБ з наукової роботи та інформатизації 

Книжкова серія «Музеї Одеського 
національного університету імені 
І.І. Мечникова» 

Алєксєєнко Майя Володимирівна – зав. відділом 
рідкісних книг та рукописів НБ ОНУ ім. І. І. Мечнікова 

Музей української книги в Одесі Петрова Олена Валентинівна – менеджер проєкту 
«Музей української книги»  

З досвіду роботи з періодичними 
виданнями 1917 – 1920 рр. 

Бур'ян Лариса Миколаївна – зав. науково-
бібліографічним відділом ОННБ 

Як торгували забороненими книгами 
у передреволюційній Франції: 
історико-культурна концепція Р. 
Дарнтона 

Полевщикова Олена Вікторівна – к.і.н; гол. бібліограф 
відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки 
ОНУ ім. І. І. Мечнікова 

Перерва 12.50-13.30 
Друга частина 13.30-15.30 
Дослідження та реставрація 
хромолітографії невідомого автора 
«Дівчата на галявині лісу 

Коритнянська Вікторія  Григорівна – біолог, ст. наук. 
співробітник відділу наукових досліджень Одеської філії 
ННДРЦУ);  
Мацкевич, Алла Валентинівна – художник-
реставратор графічних творів науково-дослідного 
реставраційного відділу Одеської філії ННДРЦУ) 

Коштовна знахідка - екслібрис 
графині К. П. Шерметєвої 

Федорова Марина Анатоліївна – завідувач відділу 
краєзнавства Полтавська обласна універсальна наукова 
бібліотека імені І. П. Котляревського 

Путівники другої половини XIX – 
початку XX ст. як форма 
популяризації пам’яток історії та 
культури Одеси 

Саєнко Людмила Іванівна – зав. відділом «Одесика» 
ОННБ, к.і.н. 

До видання каталогу 
«Західноєвропейська гравюра XVI – 
XVII cт. у фонді ОННБ» 

Іжик Лариса Володимирівна – гол. бібліотекар відділу 
рідкісних видань та рукописів ОННБ 

Републікація каталогів виставок 
Товариства південно-російських 
художників (1890-1919): коментарі, 
доповнення, ілюстрації 

Барковська Ольга Михайлівна – гол. бібліограф відділу 
мистецтв ОННБ 

Видавничі марки та ідентифікація 
стародруків 

Карагодіна Катерина Геннадіївна – бібліотекар 1-ї 
кат. відділу рідкісних видань та рукописів ОННБ 

Підбиття підсумків  
 


