Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200732
Відкрита
Дата реєстрації: 27-08-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше (Робота в межах робочого часу працівників)

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Університетська бібліотека як науково-інформаційний осередок: книгознавчі, бібліотекознавчі, бібліографознавчі аспекти

Назва роботи (англ)
The university library as a research and information center: book studies, librarian, and bibliographic aspects

Мета роботи (укр)
Робота має на меті дослідження історичних книжкових колекцій, які зберігаються в Науковій бібліотеці Львівського
національного університету імені Івана Франка, розвитку українського книговидання у Галичині ХІХ ст., історії Наукової
бібліотеки, а також публікацій окремих працівників університету та повідомлень про Львівський національний
університет імені Івана Франка (укладення бібліографічних покажчиків)

Мета роботи (англ)
The work aims to research the historical book collections stored in the Scientific Library of the Ivan Franko National University
of Lviv, the development of Ukrainian book publishing in Galicia in the 19th century, the history of the Scientific Library, as well
as the publications of individual scientists of the university and reports about the Ivan Franko National University of Lviv
(compilation of bibliographic indexes)
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Наукові дослідження культурної спадщини)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: історичні науки, соціальні комунікації

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2025

Остаточний звіт

Університетська бібліотека як науково-інформаційний осередок:
книгознавчі, бібліотекознавчі, бібліографознавчі аспекти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.31.01.13, 13.31.09, 13.41.08.17
Індекс УДК: 094;095;099, 02(091), 025.32(07), [027.7(477.83-25ЛНУім.І.Франка):001.102]:[002.2+02+01]

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. ю. н., доц.)
Керівники роботи:
Седляр Олександр Володимирович (к. і. н.)

Відповідальний за подання документів: Седляр Олександр Володимирович (Тел.: +38 (032) 239-47-54)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

