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До 22-ї річниці Конституції України
Інформаційне повідомлення
Конституція України прийнята на п'ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 року
Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996
№ 254к/96-ВР (Редакція станом на 30.09.2016)

з 25 червня по 20 липня 2018 року в Державній науково-технічній бібліотеці України
проходитиме тематична виставка:

Модернізація конституційного ладу в Україні
в умовах глобалізованого світу
На виставці будуть представлені понад 100 примірників видань з фонду ДНТБ України: монографії,
наукові збірники, матеріали наукових конференцій, навчальні посібники, патентна документація, автореферати
дисертацій, періодичні видання за 2013 - 2018 рр.
В представлених публікаціях наводяться дані про розвиток чинного українського законодавства та
законодавства деяких зарубіжних держав. Розглядаються історичні витоки розвитку конституціоналізму в
Україні. Висвітлено соціально-політичні та правові компоненти, що визначають особливості процесу
правоутворення в умовах глобалізації.
Діапазон представлених матеріалів – від першої Конституції України Пилипа Орлика і Основного

Закону до сучасних видань останніх років:

- монографія Антонова Володимира Олександровича «Конституційно-правові засади національної
безпеки України», 2017;
- монографія Смука Миколи Миколайовича «Сучасний стан та перспективи розвитку народної
законодавчої ініціативи в Україні» , 2016;
- монографія Гультая Михайла Мирославовича «Історичні витоки вітчизняного
конституціоналізму: звичаї, традиції, пам’ятки права та філософські концепції» , 2017;
- наукова праця професора Селіванова Анатолія Олександровича «Теорія і практика застосування
конституційного права в Україні», 2016;
- збірка нормативних актів та інших джерел автора-укладача Мусіяки Віктора «Антологія конституційного процесу в Україні» , 2017 та інші цікаві видання.
Запрошуємо відвідати виставку представників органів державної влади і місцевого самоврядування,
викладачів та студентів ВНЗ, правозахисників і громадських активістів та громадян.
До уваги користувачів: консультації; термінове копіювання.
Часи роботи:
понеділок – п’ятниця 900 – 1900; субота 1000 – 1800, крім санітарного дня*
(2-й поверх. Читальний зал № 1).
* Можливі зміни, слідкуйте за повідомленнями на сайті - http://gntb.gov.ua/ua

