
ПРЕС – РЕЛІЗ 

 

21.04.2016 р. , четвер, 11.00-15.00 

21 квітня 2016 року Центральна наукова бібліотека запрошує всіх бажаючих  

відвідати   «Пікнік на узбіччі або Мандруюча бібліотека».  

 

Захід   проводитиметься на  

I поверсі у холі Головного корпусу університету з Хімічної сторони. 

 

У програмі: 

1. Миттєва видача наукової, навчальної, художньої літератури  

Кожен з присутніх зможе ознайомитись як із новими надходженнями, так і з най-

більш популярними виданнями із фондів бібліотеки.  Відвідувачі, що вже мають чи-

тацьку картку матимуть змогу одразу отримати вподобанні книжки на свій осо-

бистий абонемент. А тим читачам, що ще не мали читацької картки, одразу за-

пропонують її отримати, і користуватись ресурсами ЦНБ у повному обсязі.  

2. Імпровізований читальний зал для перегляду нової навчальної та наукової лі-

тератури; 

Під час заходу у холі університету буде працювати дуже зручний та комфортний 

читальний зал.. 

3. Цікаві книжково-ілюстративні виставки 

Відвідувачі побачать книги, що були написані ректорами-науковцями, видатними 

письменниками - вихованцями університету. 

 Будуть також експонуватися книжки-ювіляри 2016 року. Згадати щасливе дитин-

ство допоможе виставка дитячої літератури із фондів ЦНБ. 

 На виставці ретровидань можна буде познайомитися з художніми та науково-по-

пулярними періодичними виданнями середини XX ст.  

 

УВАГА! Тільки з 1300 до 1400  у холі 1 поверху університету у вас буде можливість 

побачити унікальні видання!  

Це перше друковане видання Евкліда в перекладі математика-астронома 

Джованні Кампано з Новари (поблизу Мілана) «Начала». Книга видана у  Венеції у 

1482 р.! Працею «Начала»» користуються по цей час. Вона є зразком для підручни-

ків елементарної геометрії, за якими ведеться викладання в середній школі. До XX 

століття книга вважалася основним підручником з геометрії не тільки для шкіл, 

але й для університетів. 

Цар Птолемей I залучав до Єгипту вчених і поетів, створивши для них храм муз – Мусейон. 

Серед запрошених учених був і Евклід, який заснував в Олександрії – столиці Єгипту – ма-

тематичну школу і написав для її учнів свою фундаментальну працю, об'єднану під загаль-

ною назвою "Начала". Ця праця була написана приблизно 325 року до нашої ери. Евклід уза-

гальнив досягнення учених-геометрів, всі знання, накопичені на той час. 



Також буде презентована відома книга-

травник Леонарта Фукса (Leonhart Fuchs. New 

Kreterbuch in welchem nit allein die gantz histori 

mit dem besten Vlei beschrieben, sonder auch aller 

derselben Wurtzel, Stengel, Bletter, Blumen, 

Samen, Frcht; mit dreyen ntzlichen Registern, 

durch den hochgelehrten Leonhart Fuchsen. – 

Basel, 1543). Це видання вийшло в Базелі у 1543 

році з описом п'яти сотень лікарських рослин, з 

акуратно виконаними малюнками, вручну розфа-

рбованими аквареллю. Травник ученого Л. Фукса 

– це не тільки старанно складений опис рослин. 

Усі корені, стебла, листя, квіти, насіння й фру-

кти  описані у цій книзі,з додаються також  ко-

рисні покажчики. 

4. Консультації з використання електрон-

них ресурсів ЦНБ  

Відвідувачі матимуть можливість детальніше озна-

йомитись з науковими базами даних, ресурсами відк-

ритого доступу, отримати вичерпну інформацію 

про електронний архів бібліотеки, а також протес-

тувати деякі програми, що перешкоджають  плагі-

ату. 

5. До Дня англійської мови буде представлено ресурси Центру «Вікно в Америку» - 

виставка,  реклама Центру, ознайомлення з сервісами. 

 

На самих активних читачів чекають призи та сюрпризи!!! 

Також запрошуємо! 

1330  

Конференц-зал ЦНБ (9 поверх) - Презентація книги О. Ніколаєнко «Польські жінки 

Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і 

приватне життя»  

1530 

Велика Хімічна аудиторія - Зустріч з головою Харківського міського благодійного 

фонду Юрієм Сапроновим, на якій представникам бібліотек внз Харкова буде передано  

третє видання  видатного фінансиста, професора політичної економії Дублінського універ-

ситету, президента Британської Асоціації з розвитку науки, члена першої Ради Королівсь-

кого економічного товариства і члена Британської академії Ч.Ф. Бастейбла «Обществен-

ные финансы». Ця книга – одне з найкращих наукових досліджень у своїй галузі. Вона 

відкриє читачам складний, але дуже цікавий світ світової економіки. 

 

1500 

Конференц-зал ЦНБ (9 поверх) - «Творча зустріч з відомою вірменською поетесою 

Анаіт Саркісян «Нет крыльев, но взлетаю ввысь». 

 


