
ЛУЧКА Людмила Миколаївна (03.07.1964, м. Дніпропетровськ) – кандидат історничних наук (2011 р.). 

У 1981 р. закінчила середню школу № 75 м. Дніпропетровська.  

З 1981 р. працює в бібліотеці Дніпропетровського державного (національного) університету.  

У 1982-1987 рр. навчалась на бібліотечному факультеті Харківського державного інституту культури, 

отримала диплом зі спеціальності “бібліотекознавство та бібліографія”. 

З вересня 2004 р. – здобувач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара.  

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію “Бібліотеки у культурно-освітньому просторі 

Катеринославщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.”. Науковий керівник – С.І. Світленко.  

З 2011 р. – заступник директора Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара. 

З вересня 2012 р. – доцент кафедри української історії та етнополітики Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара. 

З 2012 р. – член правління Дніпропетровської Бібліотечної Асоціації, член Національної спілки 

краєзнавців України, постійний учасник засідань Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у 

Дніпропетровську. 

Сфери наукових інтересів: історія бібліотечної справи України ХІХ – початку ХХ ст., історія 

Катеринославської губернії ХVIII – початку ХХ ст. 

Досліджує формування та розвиток бібліотечної мережі України, зокрема, історію і діяльність 

катеринославських бібліотек різного підпорядкування у ХІХ – на початку ХХ ст., їх внесок в розвиток 

культурно-освітнього простору Півдня України.  

Автор понад 30 наукових статей. 
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