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16.03



Тема: Розвиток бібліотечної справи епохи Відродження: суспільно-історичний контекст, соціальні пріоритети, особливості становлення у рамках держав і територій (книгозбірні Італії)
Відродження: культурно-історичні передумови, світоглядно-філософські засади епохи;
Книгозбірні Італії – спадкоємиці античної спадщини: приватні бібліотеки Ніколо Нікколі, Казимо Медичі, Франческо Петрарки, Джованні Боккаччо. Бібліотеки Лауренціана й Марчіана: історія створення, суспільне значення. 
Засади й пріоритети професійної діяльності бібліотекарів епохи Відродження:  діяльність Антоніо Мальябеккі та Федеріго да Монтефельтро.

1. Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 
2. Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів;
3. Підготувати реферати або презентації на теми:
1. Культурно-історичні, світоглядно-філософські засади епохи Відродження;
2. Бібліотека Лауренціана у Флоренції: історія створення, суспільне значення.
3. Бібліотека Марчіана у Венеції: історія створення, суспільне значення;
4. Професійна діяльність бібліотекарів епохи Відродженн: передумови професійної соціалізації. 
23.03
Список основної та допоміжної літератури до курсу надіслано на електронну скриньку групи:
Lnukmb11@ukr.net
ndemch@ukr.net
biloysova@ukr.net
19.03


Відродження: культурно-історичні передумови, світоглядно-філософські засади епохи.
Книгозбірні Італії – спадкоємиці античної спадщини.
Приватні бібліотеки Ніколо Нікколі, Казимо Медичі, Франческо Петрарки, Джованні Боккаччо. 
Бібліотеки Лауренціана й Марчіана: історія створення, суспільне значення. 
Засади й пріоритети професійної діяльності бібліотекарів епохи Відродження:  діяльність Антоніо Мальябеккі та Федеріго да Монтефельтро.




23.03

Тема: Розвиток бібліотечної справи епохи Відродження: суспільно-історичний контекст, соціальні пріоритети, особливості становлення у рамках держав і територій (бібліотеки Далмації, Хорватської держави, Німеччини)
Світоглядно-філософські засади Ренесансу та їх вплив на розвиток бібліотечної справи.
Передумови виникнення та діяльність королівської книгозбірні Матіаша Корвіна «Корвіни».
Становлення та розвиток бібліотек Німеччини в епоху Відродження.

1. Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 
2. Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів;
3. Підготувати реферати або презентації на теми:
1. Вклад Матіаша Корвіна у розвиток бібліотечної справ Угорщини.
2. Історія створення та діяльність королівської книгозбірні «Корвіни».
26.03
Список основної та допоміжної літератури до курсу надіслано на електронну скриньку групи:
Lnukmb11@ukr.net
ndemch@ukr.net
biloysova@ukr.net
26.03

Світоглядно-філософські засади Ренесансу та їх вплив на розвиток бібліотечної справи.
Передумови виникнення та діяльність королівської книгозбірні Матіаша Корвіна «Корвіни».
Становлення та розвиток бібліотек Німеччини в епоху Відродження.




30.03
Тема: Розвиток бібліотечної справи епохи Відродження: суспільно-історичний контекст, соціальні пріоритети, особливості становлення у рамках держав і територій (бібліотеки Франції та Англії).
Створення національних бібліографій Франції Делакруа дю Мена та Антуана дю Вердьє. Бібліотекознавчий характер роботи Делакруа дю Мена „Французька бібліотека” (1584 р.). Книгозбірня кардинала Мазаріні – перша публічна  бібліотека Франції (1634 р.). Концепція бібліотечної справи Габріеля Ноде: книгозбірня як структурна одиниця наукової, освітньої, культурної систем суспільства.

1. Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 
2. Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів;
3. Підготувати реферати або презентації на теми:
1. Книгозбірня кардинала Мазаріні – перша публічна  бібліотека Франції
2. Діяльність Габріеля Ноде як бібліотекаря книгозбірні Мазаріні.
2.04
Список основної та допоміжної літератури до курсу надіслано на електронну скриньку групи:
Lnukmb11@ukr.net
ndemch@ukr.net
biloysova@ukr.net
2.04.

Створення національних бібліографій Франції Делакруа дю Мена та Антуана дю Вердьє.
Бібліотекознавчий характер роботи Делакруа дю Мена „Французька бібліотека” (1584 р.).
Книгозбірня кардинала Мазаріні – перша публічна  бібліотека Франції (1634 р.).
Концепція бібліотечної справи Габріеля Ноде: книгозбірня як структурна одиниця наукової, освітньої, культурної систем суспільства.




6.04.
Бібліотечна справа у період Реформації
Бібліотеки і Реформація: суспільний контекст професійного розвитку. Винайдення книгодрукування та його глобальний вплив на систему книготворення, книгозбереження та книговикористання. Розвиток бібліотечної справи у контексті гуманістичних ідей. Диференційні процеси у розумінні функціональних особливостей бібліотеки й архіву як документозберігаючих установ. Феномен бібліотек міст-учасників Гайзенського союзу. Масштаби урбанізації та їх вплив на становлення і розвиток книгозбірень міст як публічних бібліотек.	


1. Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 
2. Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів;
3. Підготувати реферати або презентації на теми:
1. Реформація як культурний рух.
2. «Бібліотечний світогляд» Мартіна Лютера.
9.04
Список основної та допоміжної літератури до курсу надіслано на електронну скриньку групи:
ndemch@ukr.net
biloysova@ukr.net
9.04

Бібліотеки і Реформація: суспільний контекст професійного розвитку. 
Винайдення книгодрукування та його глобальний вплив на систему книготворення, книгозбереження та книговикористання.
Розвиток бібліотечної справи у контексті гуманістичних ідей. 
Диференційні процеси у розумінні функціональних особливостей бібліотеки й архіву як документозберігаючих установ. 
Реформація як культурний рух.
Феномен бібліотек міст-учасників Гайзенського союзу.
Масштаби урбанізації та їх вплив на становлення і розвиток книгозбірень міст як публічних бібліотек.	





13.04
Бібліотечна справа у період Контрреформації
Контрреформація як провідна ідея епохи бароко. Історія створення провідних книгозбірень епохи – бібліотеки Ватикану, бібліотеки св. Лаврентія в Ескоріалі. Здобутки Франческо Борроміні, Клода Клемана у царині бібліотечної архітектури. 

1. Самостійно опрацювати теоретичний лекційний матеріал, а також публікації з теми, подані у списку рекомендованої літератури. 
2. Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів;
3. Підготувати реферати або презентації на теми:
1. Контреформація як провідна ідея епохи бароко.
2.Бібліотека Ватика-ну:становлення, розвиток, суспільне значення.
3. Історія розвитку бібліотеки св. Лаврентія в Ескоріалі.
4. Здобутки Франческо Борроміні, Клода Клемана у царині бібліотечної архітектури.

16.04


16.04

Історія створення провідних книгозбірень епохи – бібліотеки Ватикану, бібліотеки св. Лаврентія в Ескоріалі. 
Концепція Франческо Борроміні, Клода Клемана у царині бібліотечної архітектури.
 Споруда Валлічелліани – взірець архітектурного вирішення будівлі книгозбірні епохи бароко.
Історія комплектування фонду та функціонування книгозбірні Страгова монастиря у Празі





20.04
Тема: Становлення „бібліотечного світогляду” епохи Просвітництва
Філософія Просвітництва у царині бібліотечної справи. Енциклопедія або тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел – новий тип видання як крок на шляху до „енциклопедичної” книгозбірні (становлення інституту універсальної бібліотеки). Концепція бібліотечної справи Готхольда Ефраіма Лессінга. Розвиток теоретичних основ бібліотечної справи. Виникнення національних бібліотек Англії, Польщі, речі Посполитої. Прийняття парламентом закону про створення бібліотеки Британського музею (1753 р.) як вияв державної політики у царині бібліотечної справи.

1. Укласти статті-довідки до термінів і персоналій за змістом лекції до тезаурусу книгознавчих, бібліотекознавчих, бібліографознавчих понять і термінів;
2. Підготувати реферати або презентації на теми:

1.Діяльність Лейбніца на посаді керівника Вольфенбютельської книгозбірні.
2. Книгозбірня Геттінгенського університету – взірець бібліотек університетів епохи Просвітництва.
3. Які бібліотечні процеси стали пріоритетними (основними) в епоху просвітництва (Заповнити таблицю).
23.04


23.04

Філософія Просвітництва у царині бібліотечної справи. Енциклопедія або тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел – новий тип видання як крок на шляху до „енциклопедичної” книгозбірні (становлення інституту універсальної бібліотеки). Зміна принципів формування та комплектування фондів. Концепція функціонування бібліотеки Готфріда Вільгельма Лейбніца, ідея „книжкового ядра”, власна класифікація наук як основа фондоутворення. Концепція бібліотечної справи Готхольда Ефраіма Лессінга. Розвиток теоретичних основ бібліотечної справи. Виникнення національних бібліотек Англії, Польщі, речі Посполитої. Прийняття парламентом закону про створення бібліотеки Британського музею (1753 р.) як вияв державної політики у царині бібліотечної справи.


















Викладачі  доц. Демчук Н. Р.                                        Завідувач кафедри                   доц. Демчук Н. Р.
			                    асист. Білоусова Р.З.

