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Результати навчання:

знати: 
	характерні особливості книжкової культури Галичини, основні етапи її розвитку (рукописна книга, стародрукована книга, книга ХІХ–ХХ ст.);
	розвиток технологій виготовлення, оформлення та оздоблення книги;
	місце та значення книговидання та книгорозповсюдження (передовсім українського) в культурному житті Галичини; місце книги в приватному житті людей різних часів;
	розвиток культури читання в Галичині;
	зв’язок між розвитком книжкової культури та громадського й інтелектуального життя Галичини.


вміти:
	визначати і характеризувати тенденції розвитку книжкової культури у Галичині в різний час;
	оцінювати місце, роль і значення книги та читання у житті галичан;

визначати вплив на розвиток книжкової культури Галичини різних історичних подій;
	використовувати здобуті історичні знання в науковій та практичній діяльності.

Анотація  навчальної   дисципліни: 

	“Книжкова культура Галичини” – навчальна дисципліна, мета якої: ознайомити студентів з розвитком книжкової культури (книговидання, у т. ч. й оформлення книги, книгорозповсюдження, читання та сприйняття книги) на території Галичини від часів Галицько-Волинської держави до середини ХХ ст.; охарактеризувати роль, місце і значення книги в житті галичан (передовсім українців) із різним соціальним статусом у різні історичні періоди; сформувати розуміння основних причинно-наслідкових зв’язків, які стосуються взаємних впливів книговидання та книгорозповсюдження і читання і розвитку передовсім культурного (національно-культурного) та інтелектуального життя населення Галичини.
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