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Нові видання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
презентували на Книжковому арсеналі
Завершив роботу VI Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» (20–22
квітня 2016, м. Київ). У рамках фестивалю Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського презентувала на стенді Української бібліотечної
асоціації свої нові наукові видання. Участь у презентації взяли генеральний
директор НБУВ член-кореспондент НАН України В. Попик, директор Інституту
книгознавства НБУВ доктор історичних наук Г. Ковальчук, директор Інституту
бібліотекознавства НБУВ канд. іст. наук О. Василенко та інші наукові
співробітники бібліотеки (Національна бібліотека України імені В. І.
Вернадського).
Особливе зацікавлення відвідувачів викликали представлені на стенді
видання, що репрезентують результати наукових досліджень НБУВ, зокрема,
монографії: В. Попика «Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний
досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (2013)
та Г. Ковальчук «Український науковий інститут книгознавства (1922–1936)»
(2015); наукові каталоги: І. Клименко «Архів українського мистецтвознавця
Б. С. Бутника-Сіверського (1901–1983) (2015); О. Яценка та Н. Любовець
«Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)» (2015), а також
випуски каталогів відділу газетних фондів «Газети України… у фондах НБУВ».
Під час культурного заходу відвідувачі фестивалю мали змогу не лише
оглянути книжкову експозицію НБУВ, а й детальніше ознайомитися з
різноаспектною діяльністю, бібліотечно-інформаційними ресурсами та
сервісами головної бібліотеки країни.
Уже традиційно на Книжковому арсеналі в рамках програми Австрійського
культурного форуму в Києві презентує свою діяльність і Австрійська бібліотека
НБУВ. Цього року бібліотекою було представлено дві виставки: «Пам’яті
майстра: До 70-річчя від дня народження перекладача Олекси Логвиненка» та
«Оскар Кокошка – австрійський художник: До 130-х роковин від дня
народження».
Окрім цього, у рамках фестивалю відбулися також автограф-сесії наших
талановитих літераторів. Нову збірку ліричних віршів «Життя триває» на стенді
видавництва «Світ успіху» презентувала керівник Центру науковобібліографічної інформації НБУВ доктор наук із соціальних комунікацій,
поетеса Т. Добко. Автограф-сесію з книжкою «Діти переступу» (2015) на стенді
видавництва «Навчальна книга-Богдан» провела провідний науковий
співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ канд. іст. наук,
письменниця Н. Марченко.

