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Втрачене кохання Василя Мисика : [анонс] // Слово Просвіти. – 2016. –
19-25 трав. (ч. 20). – С. 16.
Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Ларису Масенко
запрошено до участі у проведенні презентації книжки Олександра Шугая
"Цвіт вишні, або Втрачене кохання Василя Мисика", яка відбудеться
26 травня 2016 року.
Повідомлення про захист дисертацій [Петруньок Надії Іванівни, асистента
кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету "КиєвоМогилянська академія"] на здобуття наукового ступеня кандидата наук //
Освіта України. – 2016. – № 5. – С. 19, 66.

Журнали

23-29 травня чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" :
[оголошення] // Український Тиждень. – 2016. – 20-26 трав. (№ 20). – С. 43.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Лариса Масенко візьме
участь у презентації книжки Олександра Шугая "Цвіт вишні, або Втрачене
кохання Василя Мисика", яка відбудеться 26 травня 2016 року о 18.00 по вул.
Лисенка, 3 м. Києва.
Кудря І. Майдан як символ становлення української сучасної нації* / Ігор
Кудря // Віче. – 2016. – № 9-10. – С. 18-19.
Рец. на кн.: Майдан. Свідчення. Київ, 2013-2014 / За ред. Л. Фінберга та
У. Головач. – К.: Дух і літера, 2016. – 704 с.". Видання є спільним проектом
Києво-Могилянської бізнес-школи та видавництва «Дух і літера» й містить
свідчення, розповіді, враження та роздуми представників різних соціальних
верств сучасного українського соціуму, які брали активну участь у
революційних подіях на Майдані.
Додаток
Дроздовський Д. "Називати речі своїми іменами" : [Kvit S. The Battlefront
of Civilizations: Education in Ukraine. – К. : Видавничий дім "КиєвоМогилянська академія", 2015. – 207 с.] / Дроздовський Дмитро // Всесвіт. –
2016. – № 3-4. – С. 223-226.
Рец. на кн. "The Battlefront of Civilizations: Education in Ukraine" ("Фронт
битви цивілізацій: освіта в Україні") Сергія Квіта, Міністра освіти й науки
України, другого президента Національного університету "Києво-Могилянська
академія", яку видав Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" у 2015 році.
Дроздовський Д. Правда Світлани Алексієвич / Д. Д. // Всесвіт. – 2016. –
№ 3-4. – С. 3.
6-7 квітня відбулися зустрічі з Нобелівським лауреатом із літератури
2015 року Світланою Алексієвич в Національному університеті імені Т. Г.
Шевченка та Національному університеті "Києво-Могилянська академія",
почесним доктором якого вона стала, а також у київській галереї "Майстерклас".
Участь Центру кінематографічних студій у Днях науки в НаУКМА // КіноТеатр. – 2016. – № 3. – С. 3.
Доктор філологічних наук НаУКМА Михайло Собуцький, керівник
навчально-культурологічної лабораторії НаУКМА, головний редактор журналу
"Кіно-Театр" Лариса Брюховецька та її співробітниця Роксоляна Свято
виступили із доповідями на Науковій конференції "Україна як суб’єкт в
зарубіжному кіно", яка відбулася 3 лютого 2016 року.

Електронні ресурси
Gniady A. Serwis informacyjny Biblioteki UM [Електронний ресурс] /
Aleksandra Gniady, Dominika Sidorska // Gazeta Uczelniana. - Електронні
дані. – 2016. – Nr. 4 (kwiecień), – S. 23-25. - Режим доступу: Інтернет. – Назва
з екрана (переглянуто 02.06.2016). –
http://www.umed.wroc.pl/gazeta_uczelniana/2016/219.pdf
З 29 березня-1 квітня 2016 року в Науковій бібліотеці Національного
університету "Києво-Могилянська академія" відбулася ІV Міжнародна
науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху".
З вітальним словом виступив президент НаУКМА Андрій Мелешевич. Завідувач
відділу комплектування та опрацювання фондів бібліотеки Вроцлавського
медичного університету (Польща) Домініка Сідорська та редактор
Нижньосілезької цифрової бібліотеки (Польща) Олександра Гняди поділились
досвідом у створенні та формуванні колекції цифрових матеріалів.
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