23 квітня

Всесвітній день книги та
авторського права (World Book fnd Copyright
Day). Книга – це вікно в світ культурного
ромаїіття, це місток, який з’єднує різні
цивілізації в часі та просторі.
Запаско, Я. П.
Пам'ятки книжкового
мистецтва : Українська
рукописна книга / Я. П. Запаско.
– Львів : Світ, 1995 . – 480 с.

На почесному
місці
вітчизняних
памяток, що
сягають
корінням у
глибину віків,
чільне місце
посідає
українська
рукописна книга. Кожен витвір цього
мистецтва — неповторний, має тільки
йому притаманне художнє обличчя, і в
цьому невідворотна, притягальна сила
рукописної творчості

Мир подобен книге,
и тот, кто знает лишь свою страну,
прочитал в ней только первую
страницу.
Джордж Байрон

Запаско, Я. П.
Пам'ятки книжкового мистецтва :
Каталог стародруків, виданих на
Україні / Я. П. Запаско, Я. Ісаєвич . –
Львів : Вища школа .
Кн. 1(1540—1700): – 1981 . – 136 с.

Запаско, Я. П.
Пам'ятки книжкового мистецтва :
Каталог стародруків, виданих на Україні /
Я. П. Запаско, Я. Ісаєвич. – Львів : Вища
школа . Кн. 2, ч. 1(1701—1764):– 1984 . – 132 с.

“Пам’ятки книжкового
мистецтва” – ілюстрований
каталог українських
стародруків у двох книгах.
Перша книга відкривається
нарисом друкарства,
видавничої справи та
книжкового мистецтва
України в XVI – XVII ст.

Друга книга каталогу стародруків, виданих в Україні, складається
з двох частин. Частина 1 присвячена виданням 1701 – 1764 рр.
Частина 2 присвячена виданням 1765 – 1800 рр. (від
впровадження в друк “цивільного” шрифту до кінця XVIII ст.)

Вздорнов, Герольд Иванович.
Искусство книги в Древней Руси:
Рукописная книга Северо-Восточной
Руси ХII — начала ХV веков /
фотосъёмка Д.В.Белоуса. – Москва:
Искусство, 1980. – 552 с.

Предмет
справжнього дослідження - художнє
оформлення рукописів ПівнічноСхідної Русі, створених до початку XV
століття. Вибрані для вивчення
пергаментні книги, тобто такі
рукописи, які написані не на папері, а
на спеціально виробленій шкірі,
називалися в Стародавній Русі “хартія”.
Перевага віддана датованим рукописам,
оскільки вони дозволяють вивчати
розвиток художнього життя з точних
хронологічних періодів.

Владимиров, Л.
Всеобщая история книги : Древний мир.
Средневековье. Возрождение. XVII век / Л.
Владимиров; пер. Н. Владимирова . –
Москва: Книга, 1988 . – 312 с.

У книзі простежується історія
книжкової справи з самого
зародження писемності до XVII ст.,
коли складаються багато традицій
книжкової культури суспільства,
звичні вже для нашого часу.
Намагаємося при цьому не випустити
з уваги особливості розвитку книги
різноманітних культурних ареалів
цивілізованого світу.

Ботвинник, Марат.
Откуда есть пошел букварь / Марат Ботвинник.
– Минск : Вышэйшая школа, 1983 . – 198 с.

Запаско, Я. П.
Львівські стародруки : книгознавчий
нарис / Я. П. Запаско, О. Я. Мацюк . – Львів:
Каменяр, 1983 . – 175 с.

Книгознавчий нарис
розповідає про
львівські стародруки,
виданні XVI — XVIII ст.,
що стали надбанням
скарбниці вітчизняної
культури.

Книга розповідає про найбільш видатні
видання спеціальної літератури для
оволодіння початковою грамотою, що
вийшли в Україні, Білорусі, Литві та Росії,
надруковані кирилицею, тобто літерами,
названими ім'ям їх творця, болгарського
просвітителя Кирила.

Видашенко, Марія Борисівна.
Місцями Івана Федорова на Україні :
путівник / Марія Борисівна
Видашенко, Я. Ісаєвич . – Львів :
Каменяр, 1982 . – 123 с.

Путівник розповідає про
пам'ятники і пам'ятні місця,
пов'язані з українським періодом
життя першодрукаря Івана
Федорова - засновника
книгодрукування в Росії і
Україні, видатного культурнопросвітнього діяча XVI ст., творця
неповторно прекрасних
стародруків

Коноваленко, Владимир
Владимирович.
Авторское право : автору, ректору,
издателю / В. Коноваленко . –
Харьков: Фактор, 2007 . – 496 с.

Ця книга – для юристів, журналістів,
редакторів та видавців, яким
пропонується практична допомога для
створення газет (журналів) та інших
видань без порушень авторських прав.

