Книги – це річки,
що наповнюють
моря
(До Міжнародного дня книги
та авторського права)

Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить
Дивнії перлини виносить.
Франко І. Я.

Міжнародний день книги та авторського права відзначається щорічно 23 квітня,
починаючи з 1996 року. Рішення було прийнято з метою просвіти, розвитку
усвідомлення культурних традицій, а також з урахуванням того, що книги є
найбільшим засобом поширення знань, найбільш надійним способом їхнього
збереження.

В 1995 році Генеральна конференція ЮНЕСКО в Парижі обрала цю дату з огляду
на її символічність для світової літератури. Адже 23 квітня померли: Сервантес,
Шекспір, Інко Гарсіласо де ла Вега, Михайло Коцюбинський. Цього
дня народилися: Моріс Дрюон, Володимир Набоков, Андрій Курков, Григір
Тютюнник.

Нині Всесвітній день книги й авторського права святкують у 190 країнах світу.
Саме 23 квітня відбувається багато цікавих заходів. Зокрема,
відбувається проголошення Всесвітньої столиці книги, проводяться виставки,
громадські читання, симпозіуми, присвячені проблемам захисту
інтелектуальної власності та книговидання.

Низовий, М. А. Вступ до книгознавства [Текст] :
навч. посіб. : рек. МОН України як навч. посіб.
для студ. ВНЗ / М. А. Низовий ; М-во культури і
туризму України, Харківська державна академія
культури. – К. : Кондор, 2009. – 142, [1] с.

Тимошик, М. С. Книга для автора, редактора,
видавця [Текст] : практичний посібник
/ Микола Тимошик. – К. : Наша культура і
наука, 2005. – 559, [1] c.

Тимошик, М. С.
Історія видавничої справи
[Текст] : затв. МОН України як підручник для
студ. ВНЗ, які навч. за спец. " Журналістика" і
"Видавнича справа та редагування" / Микола
Тимошик. – Вид. 2-ге, виправ. – К. : Наша
культура і наука, 2007. – 495, [1] с.

У підручнику йдеться про сучасні проблеми
редакторсько-журналістської майстерності у
пресі та книжкових видавництвах. Зокрема,
розглядаються загальні поняття, професійні
засади, організаторські основи, творчі аспекти
майстерності та значення особистісного фактора
в роботі редактора.

Карпенко, В. О.
Основи редакторської
майстерності. Теорія, методика, практика
[Текст] : підручник: рек. МОН України як
підруч. для студ. ВНЗ, які навч. за спец.
"Журналістика", "Видав. справа та редагування"
/ В. О. Карпенко. – К. : Ун-т "Україна", 2007. –
430, [1] с.

Маловідомим сторінкам цікавої, повчальної і
захоплюючої історії книговидавничої справи в
Київському університеті, до творення якої були
причетні десятки різних за суспільними,
політичними, науковими і просто людськими
якостями особистостей, присвячене це видання.
Непроста доля вітчизняної наукової книги
подається тут у контексті історичних подій
конкретної доби на тлі тисячолітнього поступу
української книги і “перепущена ” через
конкретні долі видатних постатей української
історії.
Виклад матеріалу побудований переважно
на архівних матеріалах, значна частина яких
використовується вперше.

Тимошик, М. С. ЇЇ величність - книга [Текст] :
історія видавничої справи Київського університету
1834-1999 / Микола Тимошик ; [ред. Ольга
Цибульська, Надія Тимошик]. – К. : Наша культура
і наука, 1999. – 306, [2] c.

Кузнецов, Э. Д. Фактура как элемент книжного
искусства [Текст] : [искусство полиграфии в
оформлении и фактуре книги] / Э. Д. Кузнецов. – М. :
Книга, 1979. – 95, [1] c.

Осетров, Е. И.
Мир Первопечатника
[Текст] : (к 400-летию со дня смерти Ивана
Федорова) / Евгений Осетров. – М. :
Знание, 1983. – 62, [2] с.

Наш друг книга [Текст] : [збірка розповідей
про музеї книг і друкарства, мистецтво
екслібриса, прижиттєві видання творів Івана
Федорова та його послідовників в Україні] / [
ред. В. О. Палажченко ; рец. Л. Л.
Маляренко]. – К. : Реклама, 1977. – 204, [4] c.

Друбин, Г. Р. Книги имеют свою судьбу [Текст]
/ Г. Р. Друбин, П. И. Левашов. – М. : Искусство,
1963. – 182, [2] c.

Дрюбин, Г. Р. Книги, восставшие из пепла
[Текст] / Герман Дрюбин. – М. : Книга,
1966. – 181, [3] c.

Микитась, В. Л. Давні рукописи і стародруки [Текст] :
опис і каталоги / В. Л. Микитась ; МВ і ССО УРСР,
Ужгородський держ. ун-т, Бібліотека. – Ужгород :
[Друкарня УжДУ], 1961. – 93, [1] с.

Осипов, К. Русский первопечатник Иван
Федоров [Текст] : пособие для учащихся
/ К. Осипов. – М. : Учпедгиз, 1955. – 71, [1] с.

Добкин, С. Ф. Оформление книги. Редактору и
автору [Текст] : [взаимная связь, единство с
автором, в оформлении и конструкции различных
видов изданий] / С. Ф. Добкин. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Книга, 1985. – 207, [1] с.

Державне спеціалізоване видавництво
«Либідь» – українське видавництво,
засноване у 1835 році при Університеті
св. Володимира.

Видавництво "Либідь": книги і люди / авторупоряд. М. Кургак ; пер. англ. мовою О.
Савчина. – К. : Либідь, 2002. – 65, [2] с.

У
ретроспективному
науковому
каталозі
«Українські новітні видання 1917-1923 років у
фондах Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського » представлено бібліографічну
інформацію про масив українських нотних видань
зазначеного періоду. Висвітлено історію публікацій
окремих сторінок творчої спадщини відомих та
маловідомих авторів, розкрито імена багатьох
анонімів, подаються посилання на автографи та
інші
важливі
неопубліковані
документи,
аналітично описано зміст збірників, аналізується
діяльність українських нотних видавництв та
друкарень. Значна частина описаних нотних
видань (близько 700) уводиться у науковий обіг
уперше. Робота може стати основою зведеного
каталогу українських нотних видань та створення
національного репертуару українських нотних
видань зазначеного періоду.

Савченко, І. В. Українські нотні видання
1917-1923 років у фондах Національної
бібліотеки України імені В.І.Вернадського :
науковий каталог / НАН України. Нац.б-ка
України ім.В.І.Вернадського; Наук. ред.
Л.В.Івченко. – К., 2007. – 382, [1] с.

Овчінніков, В. С. Історія книги: еволюція
книжкової структури [Текст] : рек. МОН
України як навч. посіб. для студентів, які навч.
за спец. "Образотворче мистецтво" / Володимир
Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 419, [1] с.

Животко, А. П. Історія української преси
[Текст] : рек. МОН України : навч. посібник
для студ. ф-тів журналістики ВНЗ / Аркадій
Животко ; [упоряд., авт. іст.-біографічного
нарису і приміток Микола Тимошик]. – К. :
Наша культура і наука, 1999. – 360, [2] c. :
іл., табл. – (Літературні пам'ятки України). –
Бібліогр.: с. 330–342.

Книга - одне з наймогутніших знарядь боротьби за
істину і справедливість. Працівники освіти, які стоять
біля книг і працюють над їх розповсюдженням...
роблять велику і необхідну справу: вони слугують
всенародному розвитку і громадській освіті.

Рубакін М. О.

Мороз, Р.
Покажчик рідкісної літератури в
бібліотеці Колегії Св. Андрея [Текст] = Selected
Guide to the Rare Book Collection of St. Andrew's
College Library : рукописи і стародруки, видання
української діаспори / Раїса Мороз. – Вінніпег :
Колегія Св.Андрея, 2002. – 144 с.

"Тої слави козацької повік не забудем..." [Текст] :
рекомендований бібліографічний покажчик з
історії українського козацтва / М-во культури і
мистецтв України, Національна парламентська
бібліотека України ; [упоряд. В. М. Лой; науков.
ред. В. М. Матях, Т. В. Чухліб]. – К. : Київська
правда, 2004. – 292, [4] c.

Книжка містить 77 стислих наукових
описів оздоблених українських рукописних
книжок, виготовлених в Україні протягом XI –
початку
XIX ст. Додано ілюстрації та
бібліографічні покажчики .

Запаско, Я. Мистецькі рукописні пам'ятки
України / Яким Запаско ; Ін-т українознавства
ім. І. Крип'якевича НАН України ; Ін-т
Центрально-Східної Європи у Львові. –
Львів : [Місіонер], 1997. – 79, [1] с.

Пахомов, В. В. Книжное искусство [Текст] : [у 2
кн.]. Кн.1 : Замысел оформления / В. В. Пахомов. –
М. : Искусство, 1961. – 421, [3] c.

Пам’ятники книгам

Книги подібні рікам, що тамують спрагу
цілого світу – це джерела мудрості…
«Повість минулих літ»

