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Міжнародний науково-практичний семінар 
„Експертиза рідкісних і цінних видань” 

16–19 вересня 2013 року 

16-19 вересня 2013 року на базі Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету імені В.Н.Каразіна планується проведення семінару з проблем 
експертизи стародруків, рідкісних та цінних видань бібліотек. 

Мета семінару – ознайомлення та навчання бібліотекарів, працюючих у відповідних 
підрозділах, з методикою проведення експертизи книжкових пам’яток, рідкісних і цінних 
видань. 

У семінарі візьмуть участь провідні фахівці бібліотечної справи України, Росії, 
Польщі. 

Теми для обговорення: 

 мета та правові засади проведення експертизи документальних, насамперед 
книжкових пам’яток у бібліотеках; 

 експертиза: теоретичні засади 

- Види і групи пам'яток та організація експертизи їхньої цінності. 
Критерії цінності книжкових пам’яток 

-  Етапи проведення експертизи та структура експертного висновку 
-  Сучасні методики та практика визначення оціночної вартості 

документальних пам’яток  
-  Cпецифіка експертизи архівних документів, стародруків, видань XIX-

XXI ст. 
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Форми роботи семінару: 

Майстер–клас професора, завідувача відділу стародруків та рідкісних видань 
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, доктора історичних наук, 
КОВАЛЬЧУК ГАЛИНИ ІВАНІВНИ, (Київ, Україна). 

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). 

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). 

Майстер–клас доцента, завідувача відділу рідкісних видань Наукової бібілотеки 
Московського державного університету імені М.В.Ломоносова,кандидата філологічних 
наук  ВЕЛИКОДНОЇ  ІРИНИ ЛЕОНІДІВНИ, (Москва, Росія) 

Майстер–клас завідувача  відділу рукописів і рідкісних видань  Наукової бібліотеки 
імені М.І. Лобачєвського Приволзького  Федерального університету АМЕРХАНОВІЙ 
ЕЛЬМИРИ ІСХАКІВНИ, ( Казань, Росія).  

Майстер–клас професора, директора Дослідницького центру польської бібліографії  
імені  Естрейхерів  Ягеллонського університету ВАЦЛАВА ВАЛЕЦЬКОГО, (Краків, 
Польща). 

Майстер–клас старшого спеціаліста Дослідницького центру польської бібліографії 
імені Естрейхерів  Ягеллонського університету СТАНІСЛАВА СІЕСС-
КШИШКОВСЬКОГО, (Краків, Польща). 

Майстер-клас, керівника відділу Дослідницького центру польської бібліографії імені 
Естрейхерів Ягеллонського університету, доктора наук ТОМАША 
НАСТУЛЬЧИКА (Краків, Польща). 

Робочі мови семінару – українська, російська, польська. 

Заявки на участь у семінарі  просимо підтвердити до 1.09.2013 року 
E-mail: cnb@univer.kharkov.ua , metodist@library.univer.kharkov.ua 
Факс: +38(057)705-12-55 з позначкою „на семінар” 

Заїзд учасників з інших міст – 15-16 вересня 2013 р. 
Початок роботи семінару – 16 вересня 2013 р. о 10.00 
Закриття семінару – 19 вересня 2013 р. о 17.00 

Тел. для довідок: +38 (057)705-12-55; +38 (057)707-53-65 

 Для участі у семінарі необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 
200 грн. з одного учасника 

 Після закінчення заходу його учасники отримають іменний сертифікат
про підвищення кваліфікації. 

Транспортні витрати, проживання і харчування сплачуються за рахунок учасників 
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