
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Центральна наукова бібліотека 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Наукова бібліотека 

Харківське обласне відділення ВГО Української бібліотечної  асоціації 

VII Міжнародний науковий семінар  

«Ad fontes: наукові дослідження книжкових пам’яток 

та  рідкісних видань» 

(on-line) 

17-18 листопада 2020 р. 

Запрошуємо до участі  

Програма  

17 листопада 

10.00-13.00 

1. Відкриття семінару.
Людмила ГЛАЗУНОВА, заступниця директорки  з наукової роботи 

Харківської державної  наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, голова  ВГО 

Харківського обласного відділення Української бібліотечної  асоціації 

Марина ПОДРЕЗОВА, директорка Наукової бібліотеки Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова  

2. Biblioteca Ambrosiana: код Леонардо і не тільки. Бібліотека, пінакотека,

академія, для тих, хто любить красу, знаходиться у пошуках  істини та

має добрі наміри.
Монсеньор Франческо БРАСКІ, професор Міланського католицького 

університету, директор відділення  славістики Амброзіанської бібліотеки 

(Мілан, Італія) 

https://forms.gle/3CK1Nfe9WYo1TGGV9


3. Emeryt czyta dawne teksty. Część pierwsza: Odkrycie w Nowogrodzie; Część 

druga:  Co to znaczy "Miłosierny" Samarytanin? /Пенсіонер читає старі 

тексти. Частина перша: Відкриття в Новгороді. Частина друга: Що 

означає "добрий" самаритянин? 
Wacław Walecki, – profesor,  dr. hab.,keruwnik Centrum Badawczym Bibliografii 

Polskiej Estreicherów na Uniwersytecie Jagiellońskim 

Вацлав ВАЛЕЦЬКІ, професор, доктор габілітований, керівник 

Дослідницького Центру польської бібліографії імені Естрейхерів 

Ягеллонського університету (Краків, Республіка Польща) 

 

4. Дослідницька робота вченого у бібліотеці: досвід роботи з цінними 

книгами в Національної бібліотеці Гельсінкі та в  бібліотеці 

Кембриджського університету. 
Дональд Рейфілд,  професор-емерит Коледжу Королеви Марії Лондонського 

університету (Лондон, Велика Британія) 

 

5. Фонди  рідкісної слов’янської книги в Британській бібліотеці: нові 

проєкти з розширення доступу. 
Доктор Катя Рогачевська, провідний куратор слов’янських і східно-

європейських досліджень колекцій  Британської бібліотеки (Лондон, Велика 

Британія)  

 

6. Запазването на фондовете с редки и ценни издания чрез практиките на 

дигитализация в Централна библиотека на Болгарськоъ Академії наук/ 

Збереження фондів рідкісних та цінних видань за допомогою практик 

дигіталізації у Центральній бібліотеці Болгарської Академії наук. 
Доктор  Сілвія НАЙДЕНОВА, директорка Центральної бібліотеки 

Болгарської Академії наук,  

Габриела ГЕОРГІЕВА – завідувачка відділу "Обслуговування і фонди" 

Центральної бібліотеки Болгарської Академії наук (Софія, Болгарія) 

 

7. Грецькі рукописи в Харкові, дослідження і перспективи. 
Олег СУЧАЛКІН, cтарший викладач кафедри зарубіжної літератури та 

класичної філології філологічного факультету Каразінського університету 

(Харків, Україна) 

 

Дискусія, питання до доповідачів 

 
 

 

 

 



18 листопада  

10.00-13.00 

 

1. «Музика розуму»: дослідження книг видатних математиків у фонді ЦНБ 

Каразінського університету. 
Марина БОБРОВА, завідувачка відділу книжкових пам’яток, цінних видань 

та рукописів ЦНБ Каразінського університету (Харків, Україна) 

Ірина КОНОНЕНКО, завідувачка сектору відділу книжкових пам’яток, 

цінних видань та рукописів ЦНБ Каразінського університету (Харків, Україна) 

 

2. «Можеш забрати собі весь світ, але залиш мені Італію»: італійська книга в 

фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова  
Майя АЛЄКСЄЄНКО, завідувачка відділу рідкісних видань Наукової 

бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (Одеса, 

Україна) 

 

3. Про листування моди, фільдеперсові панчохи або про журнали для 

милих…у колекції періодичних видань XVIII-XX століття з фондів ЦНБ 

Каразінського університету. 
Ірина ЖУРАВЛЬОВА, директорка ЦНБ Каразінського університету (Харків, 

Україна) 

 

4. Коли бібліотекар стає слідчим: автори та псевдоніми. 
Ганна Гребнєва, провідна бібліотекарка Центральної наукової бібліотеки 

Каразінського університету (Харків, Україна) 

 

Дискусія, питання до доповідачів  

 

Перерва 

 

18 листопада 16.00-18.00 
 

Міський ретро- детектив або детектив у місті. 

Зустріч -діалог 

 

Ірина ПОТАНІНА - українська письменниця (Харків, Україна) 

 

Клер МАННІНГ (CLAIRE MANNING) - випускниця програми імені Фулбрайта  

(Оклахома, США) 

 

 

Мови семінару: українська, англійська, болгарська, польська, російська 

(працюють перекладачі) 

 


