
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

 

СЕМІНАР  

 

для фахівців бібліотек Півдня України  

«Пам'ятки писемності та культури у фондах бібліотек» 

 

22 листопада 2018 року 

 

П Р О Г Р А М А  

 

9.00-10.00  Реєстрація учасників семінару 

  

10.00-11.00 Екскурсійна програма: ознайомлення із структурними підрозділами бібліотеки та 

основними напрямами їх діяльності; виставкою робіт членів секції графіки Одеського відділення 

Національної спілки художників України 

 

11.00-13.00  Презентація проекту «Старовинна гравюра – національне надбання України» 

13.00-14.00 – обідня перерва  

14.00 – Продовження роботи семінару 

 

Вступне слово 

Бірюкова Ірина Олександрівна, генеральний директор  Одеської національної наукової 

бібліотеки 
 

Кононов Андрій Олександрович, головний спеціаліст відділу літератури, читання та 

бібліотечної справи Міністерства культури України 

 

Модератор: 

Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора Одеської національної наукової 

бібліотеки з наукової роботи 
 

Структура і склад фонду документних пам'яток у науковій бібліотеці: новаційні шляхи 

розширення і межі новацій 

Лосієвський Ігор Якович, завідувач науково-дослідного відділу документознавства, колекцій 

рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка, доктор 

філологічних наук, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської 

державної академії культури, заслужений працівник культури України 

 

Гравюра ХVI-ХІХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: 

методика опису і практика дослідження 

Гутник Людмила Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу образотворчих 

мистецтв Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

Донець Олена Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу образотворчих мистецтв 

Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

 

Фонд графіки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника 

Осадця Ольга Павлівна, завідувач відділу наукових досліджень творів образотворчого та 

музичного мистецтва Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської 

національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, кандидат мистецтвознавства 



Гравюри XVIII ст. в колекції О. Ільїна у відділі рідкісних та цінних документів Обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Д.І. Чижевського 

Зеленська Наталія Миколаївна, завідувач відділу рідкісних та цінних документів КЗ «Обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Д.І. Чижевського» (м. Кропивницький) 

 

Колекція західноєвропейської гравюри у фондах Наукової бібліотеки                                   

ОНУ імені І.І. Мечникова 

Полевщикова Олена Вікторівна, головний бібліограф відділу рідкісної книги та рукописів 

Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

 

Старовинна гравюра у фондах ОННБ та її атрибуція 

Іжик Лариса Володимирівна, провідний бібліограф відділу рідкісних видань та рукописів 

Одеської національної наукової бібліотеки 

 

Рішення для оцифровування бібліотечних фондів. Книги, стародруки, гравюри.  

Павленко Сергій Миколайович, комерційний директор ТОВ НАДО 

 

Дослідження та реставрація двох гравюр із зібрання Ізмаїльського історико-краєзнавчого 

музею Придунав'я 

Мацкевич Алла Валентинівна, художник-реставратор графічних творів 2 кв. кат. Одеської 

філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України 

Коритнянська Вікторія Григорівна, старший науковий співробітник Одеської філії 

Національного науково-дослідного реставраційного центру України 

 

Методи боротьби та профілактики біопошкоджень творів на паперовій основі 

Коритнянська Вікторія Григорівна, старший науковий співробітник ОдеськоїЇ філії 

Національного науково-дослідного реставраційного центру України 

 

 Підбиття підсумків, обговорення, відповіді на запитання, консультації 

 

 

 


