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Консультації по
курсу

відбуваються

щосереди, 15.05 – 16.25 год. (вул. Валова, 18, ауд. 27)
Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на електронну
пошту викладача.

Сторінка курсу
Інформація про

курс
«Книгознавча спадщина Івана Франка» – це комплексне вивчення доробку
Івана Франка у царині книговидавництва, бібліотекознавства і бібліографії,
завдання якого сформувати у студентів знання про засади і пріоритети
видавничої, бібліографічної діяльності Івана Франка та концепцію розвитку
бібліотечної справи в Галичині; узагальнити відомості про участь І. Франка
в організації громадських бібліотек і читалень, його зв'язок з українськими
та польськими товариствами, що утримували власні книгозбірні; дослідити
історію заснування та упорядкування книгозбірні Івана Франка.

Коротка анотація
курсу

Дисципліна “Книгознавча спадщина Івана Франка” є вибірковою
дисципліною зі спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа” для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня освіти, яка
викладається у 5 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Метою дисципліни «Книгознавча спадщина Івана Франка» є ознайомити
студентів з культурно-просвітницькою діяльність Івана Франка; окреслити
внесок ученого у розвиток бібліотечної справи Галичини та участь в
організації громадських бібліотек і читалень; проаналізувати внесок Івана
Франка в українське книговидавництво, зокрема простежити видавничу
діяльність науковця у періодичних виданнях, у Науковому товаристві ім.
Шевченка, у виданні семи видавничих серій: «Дрібна бібліотека»,
«Наукова бібліотека», «Літературно-наукова бібліотека», «Хлопська
бібліотека», «Міжнародна бібліотека», «Всесвітня бібліотека», а також
діяльність Івана Франка в «Українсько-руській видавничій спілці»;
здійснити огляд епістолярної спадщини Івана Франка; представити основні
напрями діяльності Івана Франка в галузі бібліографії.
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Тривалість курсу 90 год.
Обсяг курсу 32 години аудиторних занять, із них 16 годин лекцій, 16 годин практичних

занять і 58 годин самостійної роботи
Очікувані
результати
навчання

Після завершення цього курсу студент повинен:
знати науковий доробок Івана Франка у царині книговидавництва,
бібліотекознавства і бібліографії; внесок науковця у розвиток бібліотечної
справи Галичини, зокрема організацію читалень і бібліотек для народу;
засади бібліографічної діяльності; концепцію енциклопедичної справи
Івана Франка; історію заснування, особливості формування фондів, склад і
джерела надходження. книгозбірні І. Франка
вміти окреслити внесок вченого у царину української культури і науки
загалом, а також бібліографії, видавничої справи та бібліотекознавства;
охарактеризувати книговидавничий доробок Івана Франка; визначати і
окреслити концепцію Івана Франка в справі організації читалень і
бібліотек для народу загалом та розвитку бібліотечної справи в Галичині
зокрема.

Ключові слова Іван Франко, книговидавництво, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Формат курсу Очний



Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого
розуміння тем

Теми Тема 1. Вступ до курсу.
Тема 2. Іван Франко – знавець і дослідник книжкових пам’яток.
Тема 3. Видавнича діяльність Івана Франк.
Тема 4. Внесок Івана Франка в організацію і розвиток бібліотечної справи
в Галичині.
Тема 5. Бібліотека Івана Франка як джерело книгознавчих досліджень.
Тема 6. Бібліографічні зацікавлення Івана Франка
Тема 7. Концепція енциклопедичної справи Івана Франка
Тема 8. Епістолярна спадщина Івана Франка.
Детальніше – у формі СХЕМИ КУРСУ.

Підсумковий
контроль, форма

Залік наприкінці семестру.

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії
бібліотечної справи Львівщини, історії видавничої справи, історії
українського бібліографознавства.

Навчальні методи
та техніки, які

будуть
використовуватися
під час викладання

курсу

Презентація, лекції, дискусія, підготовка та захист студентами есе та
наукових доповідей.

Необхідне
обладнання

Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і
операційних систем, доступу до мережі Інтранет.

Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
наступним співідношенням:
• практичні: 60% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 60;
• контрольні (модульні) роботи: 30 % семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 30;
• самостійна письмова робота на задану тему: 10 % семестрової оцінки;
максимальна кількість балів 10.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних
заняттях, за контрольні (модульні) роботи, самостійну письмову роботу та
(за необхідності) підсумкове опитування (колоквіум). При цьому
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента
під час практичного заняття; користування мобільним телефоном,
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не
пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання
поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по

завершенню курсу.


