
Національна академія наук України 
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника 

 

Міжнародна наукова конференція  

 

ЛННБ України ім. В. Стефаника: 

історія, джерела, постаті 

 

Інформаційне повідомлення  
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у  роботі Міжнародної наукової конференції «ЛННБ 

України імені В. Стефаника: історія, джерела, постаті», яка відбудеться 30–31 жовтня 
2020 р.  у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника (Львів, вул. 

Стефаника, 2).  
Мета конференції: відзначення  80-ї річниці знищення радянською владою   

національних установ, організацій, товариств Галичини та їх книгозбірень, приватних 

бібліотек громадсько-політичних і культурних діячів. 
Тематичні напрями:  

– національні інституції у Львові до 1939 р.; формування фондів їх книгозбірень; 
фундатори, бібліотекарі, меценати; 

– ЛННБ ім. В. Стефаника як спадкоємиця ліквідованих 1940 р.  книгозбірень 

національних інституцій та приватних бібліотек;  
–книжкові та періодичні видання, рукописні, картографічні, мистецькі збірки 

інституційних і приватних книгозбірень, архівів, музеїв у фондах ЛННБ України ім. В. 
Стефаника 
 

Для участі у роботі конференції просимо надіслати до 1 вересня 2020 р.  анкету учасника (ім’я 
і прізвище, науковий ступінь, наукове звання, установа, посада, контактний телефон, 

електронна адреса, тема доповіді), а також тези доповіді (обсяг 3–5 с., шрифт Times New 
Roman, кегль 14, інтервал 1,5) на електронну адресу:  
library_conference@ukr.net 

 
Робочі мови: українська, англійська, польська.  

Доповіді учасників конференції будуть опубліковані у збірнику тез доповідей до початку 
роботи конференції.  
 

Участь у конференції і друк тез доповідей безкоштовні. Примірник збірника, проїзд і 
проживання – за кошти учасників конференції.   

 
Контактні телефони:  
+38(032)2616689  Грень Зоряна Тарасівна 

 
З повагою 

Оргкомітет 
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Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 
Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa 
 

LNNB Ukrainy im. W. Stefanyka: 

historia, źródła, ludzie 
 

Zaproszenie 
 

 
Szanowni Państwo! 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Lwowska 
Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka: historia, źródła, ludzie”, która odbędzie 

się w dniach 30-31 października 2020 r. w LNNBU im. W. Stefanyka (Lwów, ul. Stefanyka 2). 
Cel konferencji: upamiętnienie 80. rocznicy zniszczenia przez władze sowieckie instytucj i 

państwowych oraz bibliotek organizacji, towarzystw i osób prywatnych z terenów Galicji. 

Obszary tematyczne:  
- instytucje narodowe we Lwowie do 1939 r .: formowanie kolekcji bibliotecznych; założycie le, 

bibliotekarze, mecenaci; 
- LNNB Ukrainy im. W. Stefanyka jako spadkobierca likwidowanych w 1940 r. bibliotek instytucj i 
narodowych i kolekcji prywatnych; 

- instytucjonalne i prywatne kolekcje biblioteczne i muzealne w zasobach LNNB Ukrainy im. W. 
Stefanyka. 

 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia do 1 września 2020 

r. (imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, instytucja, stanowisko, kontaktowy numer telefonu, adres 

e-mail, temat wystąpienia), oraz abstrakt wystąpienia (3-5 stron, czcionka Times New Roman, 
rozmiar 14, odstęp 1,5) na adres e-mail: library_conference@ukr.net 

 
Języki konferencji: ukraiński, angielski, polski. 
Abstrakty wystąpień uczestników konferencji zostaną opublikowane przed konferencją.  

 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty egzemplarza zbioru abstraktów, podróży i 

zakwaterowania ponoszą uczestnicy konferencji. 
 
Telefon kontaktowy:  

+38 (032) 2616689 Zoryana Gren 
 

Z poważaniem,  
Komitet Organizacyjny 
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