Відбулася навчально-пізнавальна школа
«Літо з книгою»
З 18 до 22 червня 2018 року КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук
учнівської молоді» разом з науковою бібліотекою Львівського національного
університету імені Івана Франка організували навчально-пізнавальну школу «Літо з
книгою». У роботі школи взяло участь 16 старшокласників, учнів 8-10 класів м.
Львова та Зимноводівської ЗСШ Городоцького району.
Першого дня учасники познайомились з історією найстарішою бібліотеки
України, оглянули головне сховище, разом із завідувачем відділу зберігання
періодичних видань Оленою Данилюк відвідали сховище періодики, а також
дізнались про мистецтво реставрації й взяли участь у майстер-класі з виготовлення
записників разом із завідувачем відділу наукової реставрації Євгенією РябчунКабарівською та реставратором Анною Галабурдою.
19 червня пройшов другий день літньої школи. Лекцію-екскурсію "Історія
цивілізації Гутенберга в пам’ятках культури" прочитав директор Наукової
бібліотеки, кандидат історичних наук Василь Федорович Кметь. Після цього
бібліотекар Олена Дамаскіна провела майстер-клас з латинської палеографії, під
час якого учні спробували опанувати навики латинської каліграфії і самостійно
написати готичним шрифтом відомий латинський вислів «Ars longa vita brevis”
(Життя коротке – мистецтво вічне).
Протягом третього дня для учасників проведено історичну гру «Леополіс1527». Згідно з легендою найдавніші громади Львова намагались відбудувати місто
після пожежі. Перед початком гри директор бібліотеки Василь Кметь ознайомив
учасників з історією представників найдавніших громад Львова, а також
продемонстрував книжкові пам’ятки, які ілюструють різні етнокультурні
представництва міста. Командна робота сподобалась учасникам, адже сприяла
комунікації, творчій співпраці та згуртувала учнів.
21 червня для слухачів літньої школи лекцію-екскурсію про астрономічні
трактати у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка провів завідувач
відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П.
Максименка Микола Ільків-Свидницький. Директор Астрономічної обсерваторії
Львівського університету проф. Богдан Новосядлий прочитав лекцію "Життя у
всесвіті і "Зоряні війни". Після цього учасники літньої школи взяли участь у квесті
"Подорож галакиткою Гуттенберга".
В останній день літньої школи учасники прослухали лекцію директора
Наукової бібліотеки Василя Кметя "Як вчилися у Львівській єзуїтській школі", а
після цього відвідали підземелля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і
Павла. Екскурсію у підземеллях колишнього єзуїтського храму провів Олег Друздєв.
На завершення усі учасники отримали сертифікати про участь у навчальнопізнавальній школі "Літо з книгою".
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