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НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА
БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ: 
ШЛЯХАМИ РОЗВИТКУ

усьому світі національні бібліотеки воло ді -
ють ціннім інформаційним і культурно�істори ч -
ним надбанням держави. Національна парла -

мен  т ська бібліотека України, яка почала свою
славетну історію  з 1866 року, не є винятком. 

140 років тому в Києві з'явилася перша загаль -
нодоступна публічна бібліотека, яка протягом усього
періоду існування слугувала не окремим категоріям
користувачів, а суспільству в цілому.

За різних історичних, політичних, економічних
об ставин не змінюється сутність діяльності наці о -
нальної бібліотеки, котра не обмежується ні геогра -
фічними, ні відомчими, ні будь�якими іншими рам -
ками. Все, що  робить НПБ України, підпорядковано
інтересам суспільства. Вона – de facto i de urе –  має
статус національної загальнодержавної уста но ви.
Тому турбота про Бібліотеку лежить не на якомусь
окремому соціальному інституті, а саме на державі.

НПБ України відображає дух і спосіб життя на ції,
її специфічний розвиток в європейській історії. Як і усі
національні бібліотеки світу, Бібліотека ви конує  пок -
ладену на неї історичну  місію, реалізуючи уніка льну
функцію збирання з максимальною пов но тою всіх
документів, виданих на терені нашої країни, з метою
їхнього зберігання як національних  пам'я ток. Її зав -
дан ням є також  створення національної бібліографії.

Значні ресурсний та кадровий потенціали завж -
ди були притаманні НПБ України, а різноаспектна
діяльність у будь�які часи відзначалась активністю  і
творчим спрямуванням.

Протягом тривалого часу Бібліотека розвивалася
без суттєвих новацій. Та наприкінці ХХ сто літ тя у
бібліотечній галузі України розпочи на є ть ся впро  -
вадження нових інформаційних і кому ніка ці й них те х -
нологій, що відкрило перед НПБ України ве ликі мож -
ливості розширення доступу до наці она ль них і
сві�тових бібліотечно�інформаційних ресурсів.
Транс�формується її діяльність. В умо вах нової
політичної і економічної ситуації вона здій с ню є
стратегію переходу від традиційного біб лі о те ч но го
закладу до динамічного центру інфор мації, ви з на чи в -
ши своїм прі оритетом широко масштабне впро ва д жен -
ня сучасних технологій. Це, у свою чергу, спри чинило
зміни у структурі установи, номен кла турі фа хів ців,
акти візу вало розвиток технологічного мене д ж менту.

Із входженням в еру інформаційного суспільства,
Бібліотека почала активно розвиватися відповідно до
нових вимог. Базуючись на головних стратегічних
ці�лях – збирання, збереження і надання  широ ко го
дос ту пу до націо на льних та світових інформа ці й них
ре сур сів за допомогою сучасних техно логій, вона тим
са мим забезпечує конституційне право кожного гро -
ма дя ни на на отримання інформації.

Остаточно утвердилася концеп -
ція НПБ України як  гібридної біблі о -
те  ки, де поєднані тра диційні та еле к т -
ронні документні дже рела і  роз ви ва -
ються відповідні форми обслуго ву -
ван  ня. За цих умов установа про до в  -
жує  виконувати свої тра ди цій ні фун -
к ції, але з інши ми пріо ри тетами –
сутність її діяльності сут тє во змі ню є -
ть ся.

Фонди НПБ України, як і ін ших
великих бі б ліотек держави, – це стратегічний
національний ін фор маційний ре сурс, який має для
кра їни не менш важливе зна чення, ніж  ресурси
при родні. Саме  фо н ди, від биваючи етапи ста но в -
лен ня установи, сві д чать  про історію і роль Біб лі о -
те ки у культур но му і сус пільному житті  укра їн сь -
кої нації.

У 1866 році, на момент відкриття, фонди Біб лі -
отеки (тоді – Київської російської публічної  біб лі оте -
ки), основою яких стала колекція книговидавця і
книготорговця В. Барщевського, налічували 319
книг та 43 комплекти періодичних видань. Надалі
фонди книгозбірні щорічно поповнювалися на
400�500 примірників різних друків. Однак
неодноразово тра п лялися випадки великих, у
декілька тисяч томів, пожертвувань. Наприклад, у
1893 році Бібліотека от римала в дар колекцію книг В.
Юзефовича, старшого сина одного із засновників
книгозбірні, першого го лови її розпорядчого комітету
М. Юзефовича. Це зібрання налічувало 13 887 томів.

Протягом весняно�літнього періоду 1918 р. Біб -
ліотека, незважаючи на часту зміну в Києві пра вля -
чих режимів, негаразди з фінансуванням, про дов -
жувала функціонувати, її фонди збільшилися у 3�4
рази за рахунок конфіскованих та безгосподарних
бібліотек та книжкових крамниць.

Тяжким випробуванням для Бібліотеки стали
ро ки Другої світової війни. Її  унікальні фонди, що у
пе ре двоєнний час складали понад 300 тис. прим. ви -
дань, евакуювати не вдалося. В кінці 1941 року оку -
паційна влада створила в приміщенні книгозбірні ба -
зу, куди з усієї території України та півдня Росії зво -
зили найбільш цінні бібліотечні колекції, архівні
доку менти, музейні експонати, антикваріат, – все це
го ту валося для відправлення до Німеччини. Перед
від хо дом німецьких військ із Києва будівлю кни го з бі -
рні бу ло підпалено, і унікальні книжкові фонди, що
містили рід кісні пам'ятки ХVІ�ХVІІІ ст., цінні коле к -
ції, по даровані відомими громадськими діячами І. Лу  -
жи ць ким, І. Огієнком, В. Юзефовичем,  нащадками
О. Бе ретті, М. Тулуба, було втрачено.

Відновлення Бібліотеки розпочалося восени
1944 року практично з нуля. Та знову вона відчинила
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свої двері для читачів лише на початку 1954 року. 
З 1962 року до початку 90�х років минулого сто -

ліття Бібліотека безкоштовно отримувала обо в'я з ко -
вий  примірник видань Української УРСР  та всіх тво -
рів друку, що виходили на терені колишнього Ра дян -
ського Союзу. З 1999 року, відповідно до зако но дав -
ст ва вже незалежної України, – отримує обо в'я -
зковий  примірник українських видань. На сьо годні її
багат о галузевий, універсальний за змістом фонд на -
раховує понад 4,5 млн. одиниць зберігання, що дає ко -
рис тувачам можливість глибокого пошуку інфор ма ції
і подолання бар'єрів часу, мови, культури і дис циплін.

Наразі, через нестабільність державного фі на н  -
су вання, отримання обов'язкового примірника є май -
же єдиною можливістю поповнення книжкових фо н -
дів Бібліотеки. Тому значно активніше, ніж ра ні ше,
ви користовує вона книгообмін, міжнародні зв'язки із
113 бібліотеками 39 країн світу.

З 1954 року відбувається активний книгообмін з
бібліотечними установами  країни. Обмінний і ре зер -
вний фонди НПБ України відкриті для всіх бібліотек
незалежно від видів і форм власності, котрим
щорічно безкоштовно передається понад 100 тис.
книжок. 

Починаючи з 60�х років минулого століття,
НПБ України є активним учасником і виконавцем
дер жа вних програм з поповнення і збереження
фондів вітчизняних бібліотек. Протягом багатьох
років, діяла видавнича програма "Українська біб -
ліотечна серія", зараз – "Державна програма
розвитку і фун кціонування української мови на
2004�2010 роки". Лише в 2005 році фонди публічних
бібліотек попо вни лися майже на 1,4 млн. прим.
видань, загальна вартість яких становила 20 млн.
гривень. 

НПБ України належала провідна роль у розробці
і реалізації Державної програми збереження біб -
ліотечних і архівних фондів на 2000�2005 роки. В ре -
зу льтаті цього розпочато створення Державного ре -
єстру національного культурного надбання у час тині
книжкових пам'яток, розроблено інструкцію щодо
його складання і відповідні методичні ре ко ме ндації.

Якщо більшість національних бібліотек у світі
май же до середини ХХ сторіччя були  відносно зак -
ри тими закладами музейно�архівного типу з об ме -
женим доступом до  читальних залів і видачі по МБА,
то  НПБ України, як зазначалося вище, вже з самого
свого заснування завжди була відкрита для всіх
верств на се лення. Універсалізм її фондів від повідав
інтересам ко ри стувачів з найбільшою по в но тою. 

Ба гато відомих наших співвітчизників були
читачами Бібліотеки у різні періоди її існування. Це
знані і поважні осо бис то с ті – П. Нестєров, І. Сі ко -
рський, М. Булгаков, С. Сіро по лко, М. Амосов, 
В. Зак лунна, О. Ємець, Ю. Єхану ров. Тисячі й тисячі
громадян – науковці, фахівці з різ них галузей, сту де -
н ти – отримали знання у тиші читальних залів Біб лі -
отеки.

Головним пріоритетом у сфері обслуговування
сьогодні є надання доступу до своїх зібрань
широкому колу фізичних і віртуа льних користувачів.
Їхня кількість зростає з року в рік: від 1 450 у 1866

році – до 30  тисяч за єдиною реєстраційною
картотекою у 2005 році, коли чи се льність
обслужених ко ри с тувачів становила 83 тис., а
віртуальних – 145 тис.

Розвиток нових інформаційних технологій і змі -
ни в інформаційних потребах суспільства спри чи -
нили до корінне оновлення характеру і форм послуг,
що надаються в Бібліотеці. Обслуговування зараз
зосе ред жується на виявленні і максимально повному
за доволенні інформаційних запитів користувачів, що
спонукає до наполегливого пошуку й упровадження
нових форм бібліотечно�інформаційного
обслугову�вання, зокрема зав дяки розкриттю
наявних доку�ментних скарбів для ши рокого загалу
через Інтернет.

На  початок ювілейного, 2006 року НПБ України
в цьому  напрямі досягла таких результатів: 

–– за 10 років існування обсяг електронного
каталогу досяг майже 200 тис. бібліо г ра фіч них
записів;

–– створені і підтримуються у глобальній Ме ре -
жі 5 БД з досить широким репертуаром та біб лі ог -
рафічними записами у кількості понад 700 тис., час -
тина яких має гіперпосилання на повні тексти статей
на сайтах відповідних електронних видань. Деякі з
цих електронних ресурсів, наприклад, бази даних
статей з наукових збірників та "Політика і політики в
дзеркалі періодичних видань України", не мають
аналогів у країні;

–– здійснюється подальший розвиток інфор ма -
ційного обслуговування віддалених користувачів у
режимі он�лайн через веб�сайт НПБ України (www.
nplu.org), завдяки регіональному інформаційному
порталу Київщини "Соціум", який формується в рам -
ках реалізації проекту Міжнародного фонду "Від род -
ження" "Створення  регіональних інформацій них
пор  талів та інформаційних центрів на базі публічних
бібліотек" (http//www.irp.kiev.ua);

–– з метою нормалізації лексики в інформа ці й -
но�пошукових системах створено перший в Ук ра їні
універсальний україномовний  "Інформацій но�по шу -
ковий тезаурус", призначений для пред ме ти зації і
координатного індексування документів. Він от ри -
мав відзнаку на Міжнародному книжковому ярмарку
у м. Франкфурті�на�Майні (Німеччина, 2004 р.);

–– інформаційно забезпечуються запити Вер хо в  -
ної Ради України, органів державної влади. За остан ні
роки підготовлено понад  250 списків до зако но про е к -
тів; щоденно до комітетів ВР України елек т ронною по -
штою надсилається бібліографічний спи сок статей з
ук раїнських періодичних видань сто сов но діяльності
парламентських комітетів та наро дних депутатів;

–– з початку 1970�х років здійснюється ін фор -
ма ційне забезпечення галузі культури шляхом ви бі р -
кового розповсюдження інформації, диферен ці йо  -
ваного забезпечення процесів керівництва, підготов -
ки аналітичних та оглядових довідок за результатами
науково�дослідних робіт, оперативної інформації за
матеріалами преси, оперативного інформаційного
забезпечення роботи апарату Міністерства культури
і туризму України у режимі "запит – відповідь" ;

–– розпочато роботу зі створення Електронної
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біб ліотеки, в рамках якої пріоритетно формується ко -
лекція "Пам'ять України". До неї входять переведені у
цифрову форму найбільш цінні матеріали націо на ль -
но го надбання і патріотики. Наприклад: Архів
Михайла Драгоманова [Варшава, 1937 (463 арк.)],
видання Дорошенко "Історія України" [(Ужгород,
1930 (513 арк.)], Науково�публіцистичні писання
Костомарова / [За ред. М. Грушевського, Київ, 1928
(376 арк.)]; Сірополко С. Короткий курс бібліоте коз -
навства [Львів, 1924 (132 арк.)]; Весь Киев на 1913 г.:
[Справочник] [Киев, 1913 (1082 арк.)].

Оцифровані документи доступні через локальну
мережу НПБ України, а надалі, після врегулювання
тех нічних і юридичних проблем, вони будуть пред -
ста   влені в Інтернеті.

Переведення документів Бібліотеки на паперо -
вих носіях у цифрову форму – тільки незначна час ти -
на роботи з побудови справжньої національної елект -
ронної бібліотеки. Робота зі створення і збе реження
цифрових колекцій велика й її треба вико нувати спі -
льно з іншими соціальними інститутами – музеями,
ар хівами, бібліотеками. І, безумовно, цей процес ста -
бі льно та у достатньому обсязі повинен фіна н  -
суватися державою.

Здійснюючи соціокультурні функції, підтриму -
ючи традиції національної, культурно�просвітницької
установи, сприяючи демократизації та гуманізації
суспільства, НПБ України вбачає своїм завданням
інтеграцію у світовий і національний культурний
простір; партнерство й співробітництво; репрезен -
тацію своїх можливостей та ресурсів широкій гро -
мадськості. Постійно розширюються міжнародні та
пар тнерські стосунки, розвиваються зв'язки з за со -
бами масової інформації, установами соціальної, ку -
ль  турно�просвітницької сфери, громадськими орга ні  -
заціями і національно�етнічними об'єднаннями.

З метою поширення української книги, відо мо -
стей про Україну і українців, популяризації укра їн -
ської мови, Бібліотека співпрацює з Україн ською Все -
світньою Координаційною Радою (УВКР), доб ро чин -
ним фондом "Сейбр�Світло", центрами ук раїнської
ку льтури в Москві, Латвії, Киргизії та ін. НПБ
України надає допомогу у створенні колекцій
українських книжок у бібліотеках світу. Саме
завдяки співпраці з громадськими організаціями
"Українці світу", То ва ри с т вом зв'язків з українцями
за  межами Ук раїни (То вариство "Україна – Світ")
українську книгу отри ма ли представники діаспори у
Росії, Латвії, Ли т ві, Біло русі, Румунії та ін. Сьогодні
ми маємо ши рокий гео графічний спектр поширення
української книги че рез обмінний і резервний фонди
Бібліотеки серед ук ра ї нців, що живуть за межами
нашої держави, – в Уз бе кистані, Киргизії, Росії
(Камчатка, Урал, Сибір) та ін.

Одним із найбільш цікавих проектів  співпраці
мож на назвати відкриття  у 2000 році, за фінансової
під три мки уряду Канади та української діаспори
("Товариство приятелів України"), Канадсько�ук -
раїнського парламентського центру. Це дало по -
тужний поштовх для впровадження у Бібліотеці
нових інформаційних технологій на найсучаснішому

про грамному забез пе ченні Іnmagic. Незважаючи на
те, що дія проекту вже закінчилася, дружні творчі
сто сунки продовжу ють ся.

Процес бібліотечної інтеграції, багатоаспектне
інформаційне середовище вимагають активізації
наукових досліджень у галузі бібліотечної спра ви, а
статус національної – спонукає до здій снен ня науко -
во�дослідницьких  розвідок  науковців Біб ліо те ки, яка
протягом останніх 35 років свого існу вання ви -
конувала функції провідного закладу з про ведення
при   кладних досліджень у галузі  бібліо те ко зна вства і
біблі ографії, координаційного центру для біб ліотек
усіх форм власності. Основними зав даннями багато -
ас пек тної наукової діяльності установи є роз роблення
акту альних питань теорії, методології, історії і прак -
тики бібліотечної справи; пошук шляхів створен ня ра -
ці  ональної системи ком пл е  кту ван ня, викори стан ня та
збе рігання біб ліотечно�інформаційних ресурсів; здій с -
нення дослід жень з актуальних про б лем біб ліотекоз -
навства, пи тань стану та впровад жен ня но віт ніх ін -
фор маційних тех нологій, соціологічних вивчень
читання в бібліотеках. 

НПБ України здійснює організацію й проведення
загальнодержавних і локальних бібліотекознавчих та
соціологічних досліджень. Так, з 1996 року започат ко -
вано щорічний моніторинг  купівельного і чита ць ко го
попиту населення, матеріали якого дозво ля ють вия -
вити читацькі уподобання, мотиви звернення до книги
та причини, що на них впливають; най популярніші
видання та підвищений попит на літе ратуру з різних
галузей знання. Висновки цих вив чень покладено в
основу формування репертуару книг, що видаються і
закуповуються в рамках дер жав них програм.

Характерною ознакою сьогодні є те, що біль -
шість досліджень спрямовано на реалізацію ни зки за -
конів та державних програм у галузі біб ліотечної
справи. Зокрема, в рамках втілення в життя Наці о -
нальної програми інформатизації протягом 2001�2002
років було організовано та здійснено загаль ноукра їн -
ське дослідження "Електронні ре сур си бібліотек
України". 

Серед локальних розвідок однією з най ці ка віших
є вивчення історії Національної парла мент ської
бібліотеки України, яке проводиться з 1995 року. Три
частини ґрунтовної монографії, видання якої за ма те -
ріалами дослідження розпочато напе ре додні 130�річчя
Бібліотеки, розкривають маловідомі факти про
складні процеси становлення книгозбірні про тя гом
усіх років її існування, висвітлюють внесок багатьох
особис то с тей, зокрема добродійників, гро мадських
діячів, вче них, які так чи інакше сприяли розвитку
установи.

Позицію лідера у національній бібліотечній сис те -
мі НПБ України зайняла завдяки методичному
забезпеченню діяльності публічних бібліотек дер жа -
ви. І цю функцію  вона сумлінно виконує з 1956 року.
Саме вона очолила роботу зі створення цен тра -
лізованих бібліотечних систем у державі. Наразі
Бібліотека опікується більш ніж 18,5 тис. бібліотек
системи МКТ України, а також надає консультативну
допомогу книгозбірням різних видів і форм  вла с нос ті.
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УУ КК РР АА ЇЇ НН СС ЬЬ КК АА
ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ГГ РР АА ФФ ІІ ЯЯ

"КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ 
І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ" – 

ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

зв'язку з відзначенням 140�річ чя На ці о на ль ної
па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни, ва р то на га -
да ти, що на бли жа єть ся ще один юві лей, ко т рий
сто су єть ся біб ліо те ч них пра ців ни ків, перш за

все біб ліо гра фів: на сту п но го ро ку ви по в нить ся 50 ро -
ків від дня ви хо ду у світ пер шо го ви пу с ку од но го з
най більш ва го мих ви дань Бі б лі о те ки –  „Ка ле н да ря
зна мен них і па м’я т них дат” (да лі – „Ка ле н дар”) .

Цей вид по сі б ни ків за ймає осо б ли ве мі с це се ред
інших біб ліо гра фі ч них ви дань, за вдя ки по єд нан ню  в
них фа к то гра фі ч них і біб ліо гра фі ч них ві до мо с тей,
уні вер са ль но с ті змі с ту, ре гу ля р но с ті ви хо ду у світ,
що ро бить їх цін ним дже ре лом ін фо р ма ції, ко ри с ним
для на йши р шо го за га лу чи та чів.

„Ка ле н дар зна мен них і па м’я т них дат” до 1960 р.
ви хо див при Го ло вно му управ лін ні куль ту р но� ос ві т ніх
уста нов ти ра жем 12 тис. при м. З 1960 по 1991 р. дру -
ку ва в ся у Держ по лі т ви да ві УРСР (з 1964 р. – По лі -

тви дав Ук -
ра ї ни). У
цей пе рі од він роз по всю джу ва в ся за пе ред пла тою, ре -
а лі зо ву ва в ся че рез то р го ве ль ну ме ре жу; йо го на клад
ся гав 60 тис. при м. З 1991 р. до 1997 р. „Ка ле н дар”
видавався на по лі гра фі ч ній ба зі НПБ Укра ї ни, а з
1998 р. дру ку єть ся у Кни ж ко вій па ла ті Укра ї ни. Ти -
раж упро довж остан ньо го де ся ти річ чя збі ль ши в ся від
200 до 2 350 при м.

У рі з ні ро ки ви пуск „Ка ле н да ря” був по зна че ний
пе в ни ми іде о ло гі ч ни ми обмеженнями, еко но мі ч ною
скру то ю. Змі ню ва ли ся йо го змі с то ве на по в нен ня, по лі -
гра фі ч не офо р м лен ня і ви да в ни ча ба за, зро с та ли,
знижувались і знов зро с та ли ти ра жі. По стій ним за ли -
ша в ся чи та ць кий ін те ре с. 

Хо ча ви дан ня ад ре су єть ся, перш за все, пра ців -
ни кам бі б лі о тек, ін фо р ма цій них уста нов, за со бів ма -
со вої ін фо р ма ції, кни го ви да в ни чим і кни го ро з по в сю -

УУ
В. Кононенко, О. Рожнятовська 

Розкриваючи історію і досвід створення "Календаря знаменних і пам'ятних дат" як одного з
найбільш вагомих бібліографічних видань НПБ України, автори всебічно характеризують

цей тип видання, звертають увагу на технологічні аспекти його змістовного упорядження

З появою у бібліотеках сучасних інформаційних
технологій виникла необхідність розроблення відпо від -
них законодавчих документів, надання допомоги біб лі -
отекам у процесі їхньої адаптації до нових умов
діяльності й у впро вадженні сучасних техно ло  гій.

Починаючи з 1957 року, одним із пріоритетних
напрямів стала видавнича діяльність. У Бібліотеці
сьогодні виходять друком різнопланові за жа н ром і
багатоаспектні за тематикою наукові, ме то  дичні,
науково�бібліографічні, інформаційні видання. Завдя -
ки цьому реалізується наукова і методична функція
Бібліотеки з метою методичного впливу на публічні бі -
б ліотеки України та надання їм необхідної консу ль та -
тивної допомоги з питань організації їхньої діяльності.

Наразі весь доробок НПБ України знаходить
відображення також на шпальтах науково�вироб -
ничого часопису "Бібліотечна пла нета", заснованого
1998 року. Видавнича продукція під грифом
"Національна парламентська бібліотека України",
що виробляється на власній поліграфічній базі, на -
лічує 140�150 назв щорічно обсягом до 400 друк. арк.
Для порівняння, у 1957 році вийшло друком 11 назв
видань обсягом 21,3  друк. арк. 

Запорукою виконання Бібліотекою її функцій
протягом усіх років її існування завжди були і є висо -
ко професійні кадри. НПБ України – установа з
багаторічними традиціями. Їх підтримує чудовий,

компетентний колектив фахівців, якому при таманні
прагнення до самовдосконалення, риси творчої
активності, порядності. Кількість бібліотеч них
спеціалістів НПБ України, які  опанували про це си,
пов'язані з організацією і пошуком інфор мації
засобами сучасної технології, оперативним
наданням її користувачам, сьогодні  становить 320
осіб. Всього ж штат НПБ України налічує 432 особи.

Відзначаючи 140�річний ювілей Бібліотеки, ми
ста вимо перед собою амбіційні завдання: постійно
фор мувати, як в України, так і за кордоном, імідж
НПБ України як однієї з провідних національних
інформаційних установ, унікального символу тися -
чо літньої української культури. Подальші
перспективи Бібліотеки пов'язані з її розвитком і як
важливого інституту національної культури, і як
інформаційного центру, орієнтованого на широкий
загал корис ту ва чів при постійному зростанні
електронної інформації.

Національна парламентська бібліотека України і
надалі буде підтримувати свій тра ди цій ний статус
"публічного закладу", роз ши рюючи ко н такти з
різними верствами населення, роз пов сю д жу  ючи
знання, реалізуючи просвітницькі проекти, про що
саме йдеться у наступних статтях, ав торами
яких є працівники Бібліотеки.
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джу ва ль ним ор га ні за ці ям, йо го чи та ць ка ау ди то рія
зна ч но ши р ша. „Ка ле н дар” ак ти в но до по ма гає осві тя -
нам, ви хо ва те лям, ор га ні за то рам до звіл ля і вза га лі
ко ж но му, ко го ці ка в лять пи тан ня на у ки, куль ту ри, іс -
то рії, лі те ра ту ри та ми с те ц т ва.

За ро ки іс ну ван ня ви йш ло бли зь ко 200 ви пу с ків
„Ка ле н да ря”. Усьо го під го то в ле но по над 3 тис. ста -
тей, доповнених біб ліо гра фі ч ни ми спи с ка ми.

Від ча су за сну ван ня вда ло знайдена стру к ту ра
ви дан ня за ли ша ла ся не змін но ю. Ос но в на ча с ти на –
пе ре лік дат за мі ся ця ми, що мі с тить ві до мо с ті про рі -
ч ни ці па м’я т них по дій, да ні що до за сну ван ня міст
Укра ї ни, на у ко вих уста нов, під при ємств, осві т ніх за -
кла дів, про ви да т них юві ля рів (іс то ри ч них осіб, ді я чів
на у ки і куль ту ри, по лі ти ків та воє на ча ль ни ків), сто -
со в но свят: все сві т ніх, на ці о на ль них, ре лі гій них, а та -
кож дер жа в них та про фе сій них. Ін ша ча с ти на ме н ша
за об ся гом, але не менш ва ж ли ва за змі с том – це ін -
фо р ма цій ні до ві д ки� на ри си і біб ліо гра фі ч ні спи с ки до
най ва ж ли ві ших по дій.

Го р та ю чи ка ле н да рі ми ну лих
літ, мо ж на про сте жи ти не тіль ки
іс то рію цьо го ви дан ня, а й іс то рію
Укра ї ни, від чу ти про бле ми сьо го -
ден ня, по ба чи ти, як змі ню ва лась
оці н ка ді я ль но с ті іс то ри ч них осіб,
ста в лен ня до од них і тих са мих по -
дій у рі з ні пе рі оди іс ну ван ня на шої
дер жа ви.

Ви ня т ко во го зна чен ня „Ка -
ле н дар” на був на су час но му ета пі
на ці о на ль но го і куль ту р но го від -
ро джен ня Укра ї ни. Йо го сто рі н ки
розкри ва ють ба га то гран ність ук -
ра    ї  н сь кої іс то рії, куль ту ри, вво -
дять до ши ро ко го обі гу ві до мо с ті
про ма к си ма ль ну кі ль кість по дій і
пе р со на лій на шо го ми ну ло го та
су час но с ті. При від бо рі дат упо ря д ни ки до три му ють ся
прин ци пу по в но го охо п лен ня те ри то рії укра ї н сь ких
зе мель в їх ньо му ет ні ч но му та дер жа в но� по лі ти ч но му
роз ви т ку – від ви то ків до су час но с ті, пра г нуть ви сві т -
ли ти ді я ль ність са мо бу т ніх по ста тей, які по слу гу ва -
лись іс то ри ч ній до лі й сьо го ден ню Укра ї ни.

Ав то ри на ма га ють ся ві ді йти від сти с ло го ен ци к -
ло пе ди ч но го сти лю по дан ня фа к тів, що стосуються
кон к ре т ної лю ди ни, ви сві т ли ти жит тя і діяльність ви -
да т них особистостей у до сту п ній фо р мі, так, щоб ста -
ло зро зу мі лим, за вдя ки чо му пе в на по стать по сі дає
спра в ді по че с не мі с це з�по між ін ших.

Іс то рія Укра ї ни скла д на і тра гі ч на. Тож не ди в но,
що ни ні здо бу ва ють но вої, іно ді не од но зна ч ної, оці н -
ки ді ян ня де яких не ор ди на р них осо би с то с тей. Тим 
бі ль ш ці ка во роз по ві с ти про відомих ді я чів на сто рі н -
ках „Ка ле н да ря”, висвітлюючи їх ню ді я ль ність в усій
скла д но с ті, суперечливості, по ка зуючи ос но в ні сто рі -
н ки жит тя ви да т них  лю  дей.

Укра ї на має ви зна ч них ве ле т нів ду ху, по ста тей
ори гі на ль них і не бу ден них, в усіх сфе рах люд сь ко го

бут тя – у фі ло со фії, на у ці, тех ні ці, еко но мі ці, куль ту -
рі, по лі ти ці, дер жа во тво рен ні, вій сь ко во му ми с те ц т ві
та ін. Ус ві до м лю ю чи це, укла да чі вклю ча ли у рі з ні ви -
пу с ки  „Ка ле н да ря” ін фо р ма цію про:

–– ви да т них дер жа в ни ків ча сів Кня жої До би:
Во ло ди ми ра Мо но ма ха, Яро сла ва Му д ро го, кня ги ню
Оль гу, Ро ма на Мстис лаво ви ча;

–– тво р ців укра ї н сь кої ідеї – вій сь ко вих і дер жа -
в них ді я чів ча сів Се ре д ньо віч чя: Пи ли па Ор ли ка,
Бог да на Хме ль ни ць ко го, Іва на Ма зе пу, Ан то на Го ло -
ва то го, Іва на Сі р ка;

–– по дви ж ни ків ві т чи з ня ної куль ту ри і про сві т -
ни ц т ва: Пе т ра Мо ги лу, Са мій ла Ве ли ч ка,  Ко с тя н ти на
Ос т ро зь ко го, Гео ргія Ко ни сь ко го, Гри го рія Ско во ро ду;

–– ді я чів, які очо лю ва ли про цес дер жа во тво рен -
ня і на ці о на ль но� ви з во ль но го ру ху: Ми хай ла Гру шев -
сь ко го, Сте па на Ба н де ру, Ро ма на Шу хе ви ча, Дми т ра
До н цо ва, Ав гу с ти на Во ло ши на; 

–– сла ве т них на у ко вців, жит тя і ді я ль ність ко т -
рих по в’я за ні з Укра ї ною: Во ло ди ми ра Ве р над сь ко го,

Ми хай ла Ту га на� Ба ра нов сь ко го,
Дми т ра Чи жев сь ко го,  Ми ко лу
Ва си ле н ка, Льва Си ми ре н ка,
Юрія Кон д ра тю ка, Оле к сія Ко ло -
мій че н ка, Ми ко лу Амо со ва;

–– ви да т них тво р ців ми с те ць -
ких цін но с тей: Ма рію За нь ко ве -
ць ку, Со ло мію Кру ше ль ни ць ку,
Ле ся Ку р ба са, Іва на Гон ча ра, Ал -
лу Гор сь ку, Во ло ди ми ра Іва сю ка,
Ана то лія Со ло в’я не н ка, Ра ї су
Ки ри че н ко, Ми ко лу Ма ще н ка,
Юрія Іл лє н ка, Бог да на Сту п ку,
Іва на Ми ко лай чу ка; 

–– пред ста в ни ків кра с но го
пись мен с т ва, кла си ків і су час ни -
ків: Та ра са Ше в че н ка, Іва на Фра -
н ка, Ле сю Укра ї н ку, Па в ла Ти чи -

ну, Ма к си ма Риль сь ко го, Оле ся Гон ча ра, Оле ну Те лі -
гу, Ва си ля Сту са, Лі ну Ко с те н ко; 

–– ві до мих ді я чів не за ле ж ної Укра ї ни: Ми ко лу
Жу лин сь ко го, Іва на Дзю бу,  Па т рі а р ха всі єї Укра ї ни� -
Ру сі Во ло ди ми ра (Ро ма ню ка).

По ряд із за га ль но ві до ми ми іме на ми упо ря д ни ки
на ма га ли ся  як най ши р ше по да ти ін фо р ма цію про ді я -
чів менш ві до мих, при за бу тих, але гі д них то го, щоб
їх ні спра ви бу ли зна ни ми і до стой но оці не ни ми на ща -
д ка ми: Іва на Бри ка, Ти мо фія та Ми хай ла Бой чу ків,
Ми ро с ла ва Ка пія, Оле к са н д ра Ду х но ви ча, Бо ри са
На вро ць ко го та ба га тьох ін ших.

За остан ні ро ки чи та чі „Ка ле н да ря” ді з на ли ся про
ба га тьох на ших ко ли ш ніх спів ві т чи з ни ків, які ста ли ви -
да т ни ми за ру бі ж ни ми ді я ча ми, за ли ши в шись не ви зна -
ни ми у се бе на ба ть кі в щи ні. Сво го ча су во ни зму ше ні
бу ли емі г ру ва ти, а зго дом їх ви знав й оці нив увесь світ.
Ми ж від кри ва є мо їх ню спа д щи ну тіль ки сьо го дні. Гео -
ргій Ха р пак – ви да т ний фі зик� ек с пе ри ме н та тор 
ХХ ст., ла у ре ат  Но бе лів сь кої пре мії з фі зи ки 1992 ро -
ку; Сер гій Ти мо ше н ко – ві до мий по лі тич ний і куль ту р -
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но� гро мад сь кий ді яч, уче ний, ре к тор ви що го на вча ль -
но го за кла ду; Сте пан Ку ро пась – спі вза с но в ник Ор га -
ні за ції Дер жа в но го Від ро джен ня Укра ї ни (ОД ВУ), ві -
це� пре зи дент Укра ї н сь кої На ці о на ль ної Асо ці а ції
(УНА), ав тор кни ги „Спо га ди з Укра ї ни і 60 ро ків в
Аме ри ці”; ли цар ду ху Ми ко ла Бі д няк – член Все сві т -
ньої асо ці а ції ху до ж ни ків, які ма лю ють ву с та ми та но -
га ми; Йо сип Гір няк – один із не пе ре ве р ше них ак то рів
те а т ру „Бе ре зіль”, по слі до в ник Ле ся Ку р ба са, спів тво -
рець йо го те а т ра ль ної си с те ми, а та кож за сно в ник
укра ї н сь ко го мо де р но го Те а т ру „Ча п лі ні а да” (США).
Всі во ни бе руть свій по ча ток у рі д ній зе м лі,  хо ча й зму -
ше ні бу ли „про ро с та ти” по за Укра ї но ю. Їх ня тво р чість
є не від’ єм ною скла до вою на шої на ці о на ль ної куль ту ри. 

Сьо го дні слід від да ти на ле ж не всім, хто сво єю
на по ле г ли вою пра цею зро бив не оці нен ний вне сок у
роз ви ток як вла с но го на ро ду, на ції, дер жа ви, так і сві -
то вої куль ту ри. Са ме за до по мо гою роз по ві дей про
ви да т них спів ві т чи з ни ків упо ря д ни ки пра г нуть по ка -
за ти той на бу ток, з яким на ша Ві т чи з на йде до сві то -
вої спі ль но ти. Ство рю ю чи „Ка ле н дар”, во ни ке ру ють -
ся сло ва ми Бо ри са Олій ни ка про те, що ли ше у роз ма -
ї то му по єд нан ні осо би с то с тей мо ж на від тво ри ти й ус -
ві до ми ти яс к ра ву мо за ї ку кра ї ни, пе ре мог і втрат,
сла ви та тра гі з му всьо го укра ї н сь ко го на ро ду.

Про те „Ка ле н дар” не об ме же ний су то на ці о на ль -
ни ми ра м ка ми. Він  мі с тить змі с то в ні до ві д ки про осо -
би с то с тей пла не та р но го ма с ш та бу, які сво єю ді я ль ні -
с тю зба га ти ли до свід люд с т ва, ста ли при че т ни ми до
епо ха ль них по дій сві то вої ци ві лі за ці ї. Роз по ві да ю чи
про них, упо ря д ни ки пра г нуть роз кри ти їх ні зв’я з ки з
Укра ї ною, по ка за ти вплив на роз ви ток куль ту ри й на -
у ки, по да ти ві до мо с ті про вша ну ван ня па м’я ті цих ді -
я чів у на шій дер жа ві.

З ме тою усунення „бі лих” плям в іс то рії Укра ї ни,
на сто рі н ках „Ка ле н да ря” друкувалися ма те рі а ли про
бій під Кру та ми, го ло до мор, утво рен ня Укра ї н сь кої
По вс тан сь кої Ар мії та ін.

По стій но пу б лі ку ють ся стат ті, при свя че ні тра ди -
цій ним про фе сій ним свя там: Дню на у ки, Дню знань,
Дню при ко р дон ни ка, Дню хі мі ка та ін. 

Відстежуючи змі ни, що від бу ва ють ся у на шій
дер жа ві, упо ря д ни ки ін фо р му ють про свя та, які з’я�
в и  ли ся не що да в но: День під при єм ця, День ми т ної
слу ж би, День Ма те рі, День Єв ро пи, День Пра по ра,
Між на ро д ний день прі с ної во ди.

На ле ж на ува га при ді ля єть ся по лі тич но му жит тю
на ро дів ін ших дер жав сві ту. Так, опу б лі ко ва но змі с то -
в ні ма те рі а ли з на го ди 10�річ чя во з з’є д нан ня Ні ме ч чи -
ни (1990), Дня на ці о на ль ної не за ле ж но с ті Япо нії
(День на ро джен ня ім пе ра то ра), Дня не за ле ж но с ті
США (до 225�річ чя про го ло шен ня Аме ри кан сь кої Де -
кла ра ції). До ре чі, остан ню до ві д ку на пи са но з „мі с ця
по дій”, оскі ль ки спів ро бі т ник „Ка ле н да ря” О. За ва лі на
пе ре бу ва ла то ді на ста жу ван ні у Спо лу че них Шта тах.

Не об хо дять сво єю ува гою упо ря д ни ки й ре лі гій -
ні свя та. Зо к ре ма, бу ло під го то в ле но стат ті, при свя -
че ні  Рі з д ву, Ве ли ко дню, Трій ці, Ве р б ній не ді лі, Здви -
жен ню, Дню свя то го Ми ко ла я. 

„По до ро жі” сла в но з ві с ни ми па м’я т ка ми са до во� -
па р ко вої ар хі те к ту ри Укра ї ни кі н ця ХVІ ІІ –  пер шої
по ло ви ни ХІХ ст. – ще од на за хо п лю ю ча сто рі н ка
„Ка ле н да ря”. Уні ка ль ний ви т вір при ро ди й люд сь ко -
го ро зу му На ці о на ль ний де н дро парк „Со фі ї в ка” (Чер -
ка сь ка обл.), спо в не ний по езії та му зи ки Тро с тя не ць -
кий де н дро парк, ма є ток Га ла га нів у с. Со ки ри н ці (Че -
р ні гів сь ка обл.), де н дро ло гі ч ний парк „О ле к са н д рі я”
в Бі ло це р ків сь кій ре зи де н ції гра фів Бра ни ць ких (Ки -
їв сь ка обл.) –  це ча с то ч ка на шої іс то рії, на шої куль -
ту ри.  В цих па м’я т ках жи ве ві ч ний дух до би, що їх
ство ри ла, в цьо му їх ня си ла й при на д ність.

Не зва жа ю чи на по пу ля р ність ви кла ду під го то в -
ле них ма те рі а лів і на йши р шу чи та ць ку ад ре су, за об -
ся гом та інформаційною насиченістю під го то в чої ро -
бо ти „Ка ле н дар” є од ним із най скла д ні ших і най більш
тру до за т ра т них ви дів біб ліо гра фі ч них по сі б ни ків. 

Що ро ку укла да чі ви рі шу ють від по ві да ль ну про -
бле му – ви яв лен ня най більш ва ж ли вих дат. Ос но в ні
дже ре ла по шу ку, які фро н та ль но пе ре гля да ють ся:
„У к ра їн сь кий ра дян сь кий ен ци к ло пе ди ч ний сло в -
ник”, „У к ра їн сь ка лі те ра ту р на ен ци к ло пе ді я”, „До ві -
д ник з іс то рії Укра ї ни”, до ві д ни ки „Ми т ці Укра ї ни”,
„Ми с те ц т во Укра ї ни”. В остан ні ро ки до цих ви дань
до да ли ся „Су ча с на ен ци к ло пе дія Укра ї ни”, „У к ра їн -
сь ка су час на ен ци к ло пе ді я” (УСЕ), біо бі б ліо гра фі ч ні
до ві д ни ки „Ви да т ні по ста ті Укра ї ни”, „Ви да т ні по ста -
ті в іс то рії Укра ї ни ІХ–ХІХ ст.”, „Ки я ни”, „Жі н ки
Укра ї ни” та ін. Для уто ч нен ня ві до мо с тей упо ря д ни -
ки ко ри с ту ють ся та кож „Е н ци к ло пе ді єю укра ї но знав -
с т ва”, ан г ло мо в ною чо ти ри то м ною ен ци к ло пе ді єю
„Ukraine”, чи с лен ни ми ен ци к ло пе ди ч ни ми до ві д ни -
ка ми, що ви йш ли остан нім ча сом у Ро сі ї.

Крім то го, за д ля по шу ку імен, які ще не увійш ли
до за га ль но ві до мих ен ци к ло пе дій, укла да чі пе ре гля да -
ють обо в’я з ко вий при мі р ник ви дань, що над хо дить до
фо н дів НПБ Укра ї ни, най бі ль шу ува гу зве р та ю чи на
до ві д ни ки, сло в ни ки, на у ко ві збі р ни ки, біо гра фі ч ні до -
слі джен ня. Осо б ли вої ва ги цей про цес на був в остан нє
де ся ти річ чя, ко ли по ча ли ак ти в но пу б лі ку ва ти ся ар хі -
в ні ма те рі а ли, по ве р ну лись із спец с хо вищ за бо ро не ні
кни ги, від кри в ся до ступ до над бань ді а с по ри та ін.

Од но ча с но ви рі шу єть ся най скла д ні ше пи тан ня –
ви зна чен ня до сто ві р но с ті ви яв ле них ві до мо с тей. Ни -
ні ця про бле ма по ста ла осо б ли во го с т ро, оскі ль ки
з’яв и в ся зна ч ний ма сив ви дань рі з но го рі в ня ре да к -
тор сь кої під го то в ки, що по да ють ві до мо с ті, яким не
зав жди мо ж на до ві ря ти.

Ос но в ний блок про блем, з яки ми що ро ку до во -
дить ся сти ка ти ся „ка ле н да ри с там”, за ли ша єть ся не -
змін ним. Це, зо к ре ма:

Плу та ни на між ста рим і но вим сти лем лі -
то чи с лен ня. 

Ча сом на сто рі н ках од но го до ві д ни ка вка зу ють то
ста рий, то но вий стиль, не уто ч ню ю чи цьо го, що зу -
мо в лює не об хід ність до да т ко вих по шу ків і ви трат ча -
су для вста но в лен ня ре а ль ної да ти.

На при клад, хро но ло гі ч ний до ві д ник „У к ра ї на від
най да в ні ших ча сів до сьо го ден ня” (К.: На ук. ду м ка,
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1995) вка зує, що І Уні вер сал Укра ї н сь кої Центра ль -
ної ра ди про го ло ше но 10 че р в ня 1917 р., не за зна ча ю -
чи, що по дає ві до мо с ті за ста рим сти лем.

По ми л ко ві ві до мо с ті у пу б лі ка ці ях. 
Той са мий І Уні вер сал „У к ра їн сь ка ра дян сь ка ен -

ци к ло пе ді я” (Т. 12. – С. 202) да тує 7 (20 за н. ст.) ли -
с то па да 1917 р.  Хо ча на спра в ді да тою йо го при йн ят -
тя є 23 че р в ня 1917 р.

За ен ци к ло пе ді я ми і до ві д ни ка ми, ви зна ч ний до -
слі д ник ко за ц т ва Дми т ро Яво р ни ць кий на ро ди в ся 6
ли с то па да 1855 р., але в на ді сла ній нам пра ців ни ка ми
Дніп ро пе т ров сь ко го іс то ри ч но го му зею ім. Д. Яво р -
ни ць ко го ко пії йо го ав то бі о г ра фії да ту уто ч не но – це
7 ли с то па да (26 за ст. сти лем).

Як пра ви ло, у до ві д ни ках і ви дан нях, при свя че -
них Оле ні Те лі зі, вка за но рік на ро джен ня 1907, а мі с -
це на ро джен ня Са н кт� Пе те р бург. Остан ні ж до слі -
джен ня на у ко вців (перш за все, На дії Ми ронець) сві -
д чать, що на ро ди лась ви да т на по ет ка під Мо с к вою
(ймо ві р но у м. Іл лін сь ке) у 1906 ро ці.

Не мо ж на до ві ря ти ві до мо с тям ен ци к ло пе дій, що
ви йш ли в ра дян сь кі ча си, ко ли йдеть ся про рік сме р ті
ре п ре со ва них осіб. Най ча с ті ше вка зу єть ся 1942 рік,
хо ча до слі д ни ки їх ніх біо гра фій вка зу ють зо всім ін ші
да ти.

Рі з ні да ту ван ня од них і тих са мих по дій.
Ча сом це сто су єть ся на віть ду же ві до мих осіб. На -

при клад, „У к ра їн сь ка ра дян сь ка ен ци к ло пе ді я” і „Бо ль -
шая со ве т с кая эн ци к ло пе ди я” вка зу ють, що Ми хай ло
Зо ще н ко на ро ди в ся в 1895 ро ці, а „У к ра їн сь ка лі те ра -
�ту р на ен ци к ло пе ді я”, „Со в ре мен ная укра и н с кая эн ци -
к ло пе ди я” і „Кра т кая рос сий с кая эн ци к ло пе ди я” за пе -
в ня ють, що це бу ло у 1894 ро ці. Тож пе ред „ка ле н да ри -
с та ми” по стає про бле ма, за якою ж датою по да ти ма те -
рі ал про пись мен ни ка. Най про с ті ше з цьо го ста но ви ща
ви йш ла оде сь ка гро мад сь кість, яка від зна ча ла 100�лі т -
ній юві лей сла ве т но го зе м ля ка дві чі: і в 1994, і 1995 рр.

По да ю чи ві до мо с ті про да ти жит тя і сме р ті ком -
по зи то ра, ви ко нав ця Фе до ра Аки ме н ка, до ві д ник
„Ми с те ц т во Укра ї ни” на с. 11 вка зує  8(20) лю то го
1876 – 8 сі ч ня 1945 і дає від си л ку на прі зви ще Яки ме -
н ко (спра в ж нє прі зви ще ми т ця, де по да но біо гра фі ч -
ну до ві д ку). Але на с. 674 за зна че но, що Яки ме н ко на -
ро ди в ся  8(20) ли п ня, а по мер 3 сі ч ня.

Скла д но с ті при вста но в лен ні да ти за сну -
ван ня уста но ви. 

Не зав жди чі т ко ви зна че но офі цій ну да ту ство -
рен ня. Тво р чі ор га ні за ції по ча т ком сво єї ді я ль но с ті
вва жа ють від крит тя пер шо го се зо ну, пре м’є ру спе к -
та к лю, осві т ні за кла ди – по ча ток пер шо го на вча ль но -
го ро ку то що. Во ни сут тє во від рі з ня ють ся від да ти
ука зу чи по ста но ви уря ду про їх нє за сну ван ня. 

На при клад, „У к ра їн сь ка  ра дян сь ка ен ци к ло пе -
�ді я” ін фо р мує, що Ки їв сь кий те атр опе ри та ба ле ту 
ім. Т.Г. Ше в че н ка „ство ре ний 1926 р. на ба зі Ки їв сь -
кої ро сій сь кої опе ри, що іс ну ва ла з 1867 р.”. От же,
мо ж на дві чі свя т ку ва ти юві лей зна но го те а т ру. У
2006 ро ці – 80 ро ків від дня ство рен ня, а  2007 ро ку –
140 ро ків іс ну ван ня.

Крім то го, не мо ж на за бу ва ти, що в остан нє де ся -
ти річ чя зна ч на кі ль кість уста нов змі ни ли свій ста тус
і на зву. Ки їв сь ка дер жа в на кон се р ва то рія ім. П. Чай -
ков сь ко го те пер – На ці о на ль на му зи ч на ака де мія
Укра ї ни ім. П. Чай ков сь ко го.  Ки їв сь кий дер жа в ний
ін сти тут куль ту ри ім. О. Є. Ко р ній чу ка – Ки їв сь кий
на ці о на ль ний уні вер си тет куль ту ри і ми с тецтв, а Рі в -
нен сь кий дер жа в ний ін сти тут куль ту ри став Рі в нен -
сь ким дер жа в ним гу ма ні та р ним уні вер си те том.

Ча сом для уто ч нен ня ві до мо с тей до во дить ся зве -
р та ти ся без по се ре д ньо до на у ко вих уста нов, тво р чих
спі лок, кон су ль ту ва ти ся з до слі д ни ка ми.  

Для ос та то ч но го фо р му ван ня пе ре лі ку дат і від -
бо ру по дій, про які бу дуть на пи са ні стат ті, упо ря д ни -
ки ке ру ють ся пе ре д у сім Ука зом Пре зи де н та Укра ї ни
від 2 гру д ня 1995 ро ку №1116/95 „Про впо ря д ку ван -
ня від зна чен ня па м’я т них дат і юві ле їв” (ре да к ція від
27.01.1999 р.). Вра хо ву ють ся та кож та кі кри те рії, як
ак ту а ль ність по дії, її зна чи мість, но ви з на; як що це пе -
р со на лія, – й зна чен ня до ро б ку осо би для зба га чен ня
до сві ду люд с т ва, зв’я зок її з Укра ї ною, вплив на роз -
ви ток на шо го су с пі ль с т ва.

Крім то го, „ка ле н да ри с ти” на ма га ють ся уни к ну ти
по вто рів, вра хо ву ють, чи бу ли ті чи ін ші по дії пред ста в -
ле ні у по пе ре дніх ви пу с ках. Це не сто су єть ся ли ше двох
дат: Дня не за ле ж но с ті Укра ї ни і Дня на ро джен ня Та ра -
са Ше в че н ка, котрі в „Ка ле н да рі” від зна ча ють ся що рі ч -
но, як най ва ж ли ві ші для на шої іс то рії і су час но с ті.

Що до біб ліо гра фі ч но го су про во ду ста тей, він за -
ле жить від ба га тьох фа к то рів, пе ре д у сім від біб ліо гра -
фі ч но го за без пе чен ня те ми. Як пра ви ло, укладачі до -
три му ють ся прин ципу ре ко ме н да цій но с ті, по да ють ся
най но ві ші і най ці ка ві ші ви дан ня, рі з но ма ні т ний ілю с -
т ра ти в ний ма те рі ал. Упо ря д ни ки не пе ре ва н та жу ють
спи с ки на у ко ви ми, спе ці а ль ни ми, ву зь ко га лу зе ви ми
ви дан ня ми. Ра зом з тим, ко ли те ма ма ло роз ро б ле на
або її тра к ту ван ня бу ло те н де н цій ним, або спи сок є
чи не єди ним з да но го пи тан ня, то в та ко му ра зі по да -
ють ся ви дан ня до ре во лю цій но го пе рі оду, стат ті з на у -
ко вих збі р ни ків, ма те рі а ли кон фе ре н цій, лі те ра ту ра
рі з но го чи та ць ко го при зна чен ня, яка до по ма гає роз -
крит тю те ми. В пе р с пе к ти ві спи с ки пла ну єть ся до по -
в ню ва ти ін фо р ма ці єю на еле к т ро нних но сі ях та по си -
лан ня ми на Ін тер нет� ад ре си.

Ав то ри� упо ря д ни ки по стій но сте жать і за всі ма
змі на ми, що від бу ва ють ся в кра ї ні, в її  по лі тич но му,
со ці а ль но� еко но мі ч но му, на у ко во му, куль ту р но� ми с -
те ць ко му жит ті.

„Ка ле н дар” го ту єть ся ста бі ль ною гру пою спів ро -
бі т ни ків, яка діє як єди ний ор га нізм. Вза є мо пі д т ри м -
ка, вза є мо за мі ню ва ність і від по ві да ль ність ко ж но го
за ви хід ви дан ня у світ – ха ра к те р ні ри си сти лю ро бо -
ти „ка ле н да ри с тів”.

У рі з ні ча си іс ну ван ня „Ка ле н дар” очо лю ва ли
най до с ві д че ні ші пра ців ни ки: Є. Ба бич, П. Кру жа є ва,
В. Па то ка, М. Дро б’я з ко, Г. Га ма лій, К. Ка мін сь ка, 
О. Ро ж ня тов сь ка.

До ро бо ти та кож за лу ча ли ся зна ні в Укра ї ні фа -
хі в ці окре мих га лу зей на у ки, уча с ни ки тих чи ін ших
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днІЄю з серйозних проблем, що призводить
до негативного впливу на функціонування
біб ліотеки, є недостатня внормованість про -
цесу об ліку бібліотечних фондів. 

Внаслідок тривалого зволікання з ви рі шен ням
цього питання виник ряд прецедентів, які, без пе ре -
більшення, можуть паралізувати дія ль ність біблі о -
тек. Зокрема, йдеться про сумнозвісний лист Дер -
жа в ного казначейства України від 22.09.2005 р. 
№ 07�04/1827�7745 під назвою "Про віднесення до
біб лі о те чних фондів", який суперечить низці норма -
тив них актів, затверджених тим же Державним каз -
на че й ством, але активно застосовується його ре гі -
она ль ни ми органами.

Відповідно до ст. 56 Бюджетного кодексу Украї -
ни, ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік

та фінансову зві -
тність в Україні",
порядок обліку ак тивів бю д же т них установ, у т. ч. бі -
бліотечних фо н дів, виз на чається Державним ка -
значейством України за по го д женням з Мі ні с -
терством фінансів.

На виконання вказаних законів Державне каз на -
чейство прийняло ряд наказів, дія яких поширюється і
на процеси обліку бібліотечних фондів: № 64 від
17.07.00 "Про затвердження Інструкції з обліку осно -
вних засобів та інших необоротних активів бюджетних
установ", № 90 від 30.10.98 "Про затвердження
Інструкції з інвен та ризації матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей балансу бюджетних ус -
танов", № 142/181 від 10.08.01 "Про за твер джен ня
Типової інструкції про порядок списання  ма те рі а ль -

Н. Розколупа 

іс то ри ч них по дій: Ф. По гре бен ник, Л. Та р на шин сь ка,
В. Во ля ник, Л. Бой ко, В. Кук, Ю. Ясі нов сь кий; пра -
ців ни ки ін ших бі б лі о тек: В. Про це н ко, Л. Да ни ло ва,
В. Ма ли нов сь ка, М. Ка лі с т ра те н ко, Н. Ку ш на ре н ко. 

Як пра ви ло, це від бу ва єть ся в тих ви па д ках, ко ли
те ма ма ло роз ро б ле на, не до ста т ньо про неї ма те рі а лів
у лі те ра ту рі, ко ли ви ни кає по тре ба по да ти но вий по -
гляд на за га ль но ві до мі по дії, роз кри ти но ві іме на. Та -
ка спів пра ця по зи ти в но по зна ча єть ся на змі с ті та яко -
с ті ви дан ня, зба га чує йо го ма ло ві до ми ми фа к та ми і
ма те рі а ла ми, які іно ді пу б лі ку ють ся впе р ше.

Під го то в ка „Ка ле н да ря” – ду же ці ка ва, тво р ча
спра ва, що  ви ма гає від упо ря д ни ків знан ня іс то ри ч -
но го і су час но го ма те рі а лу, вмін ня орі є н ту ва тись у
ве ли ко му ко лі ін фо р ма цій них, до ві д ко вих, ен ци к ло -
пе ди ч них дже рел, ши ро кої еру ди ції, схи ль но с ті до ко -
пі т кої по шу ко вої ді я ль но с ті, що, в кі н це во му під су м -
ку, фо р мує „о б лич чя” „Ка ле н да ря”, спри яє йо го по -
пу ля р но с ті. Ви дан ня має бу ти про с тим у ко ри с ту ван -
ні, до сту п ним за фо р мою, яко мо га по вні шим за змі с -
том, ко ри с ним за ін фо р ма цій ною на си че ні с тю.

Не оми нув „Ка ле н дар” і вплив но ві т ніх тех но ло -
гій. На ос но ві під го то в ле них ра ні ше ма те рі а лів ство ре -
но ло ка ль ну ба зу да них „Да ти і по ді ї”, що іс нує з 2000
р. і  по стій но по пов ню є ть ся. На по ряд ку ден но му – під-
го то в ка еле к т ро нної ве р сії „Ка ле н да ря”  на CD.

За ро ки ви пу с ку „Ка ле н да ря” на ко пи че но зна ч -
ний об сяг фа к то гра фі ч ної та біб ліо гра фі ч ної ін фо р ма -
ці ї. Сьо го дні ва р то роз гля да ти су ку п ність іс ну ю чих
ка ле н да рів як єди ну си с те му, що роз ви ва єть ся, змі -
ню єть ся, до по в ню єть ся й уто ч ню є ть ся. То му й по ста -
ла не об хід ність ство ри ти пу ті в ник по всьо му ма си ву
під го то в ле них ви дань. З од но го бо ку, до цьо го спо ну -
ка ло ба жан ня під ве с ти під су мок пів ві ко вій ді я ль но с -
ті, про ана лі зу ва ти її та на ос но ві цьо го на кре с ли ти

шля хи по да ль шо го роз ви т ку, з ін шо го – це пра г нен ня
на да ти прак ти ч ну до по мо гу бі б лі о те кам, осві т нім за -
кла дам, за со бам ма со вої ін фо р ма ції, чи та чам, які по -
стій но ко ри с ту ють ся „Ка ле н да рем”.

По ка ж чик змі с ту „Ка ле н да ря” за всі ро ки йо го іс -
ну ван ня, який го ту єть ся до 50�річ чя ви дан ня, вий де
дру ком у 2007 ро ці. Він сут тє во по ле г шить по шук ін -
фо р ма ції у ви пу с ках ми ну лих ро ків, зро бить більш
зру ч ним її ви ко ри с тан ня. Цей по сі б ник не тіль ки роз -
криє до ро бок за пів ві ку, а й завдяки до по мі ж ним по -
ка ж чи кам (імен, уста нов і ор га ні за цій, про фе сій та га -
лу зей знан ня, іс то ри ч них по дій, між на ро д них і на ці о -
на ль них свят) спри я ти ме підвищенню прак ти ч ної
зна чи мо с ті всьо го ма си ву ка ле н да рів.
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них цінностей з балансу бюджетних уста нов", 
№ 125/70 від 02.12.97 "Про затвердження типових
форм з об лі ку та списання ос новних засобів, що
належать установам і організаціям, які утри -
му ються за рахунок державного або місцевих
бюджетів, та Інструкції з їх складання".

Зазначені нормативно�правові акти виз -
начають основні, обов'язкові умови обліку
необоротних ак тивів, але часто ці умови
неможливо застосувати саме щодо біб лі -
отечних фондів. І в цьому причини усіх  не по -
ро зу мінь з органами контрольно�ревізійної
служби та відділеннями Державного каз на -
чейства. 

Почи на ют ься ці непорозуміння  з різно -
читання поняття "біб ліо течні фонди". Так,
згідно із Законом Ук ра їни "Про бібліотеки і бі -
бліотечну справу", біб ліо течний фонд – це
"упо рядковане зібрання до ку мен тів, що збе -
рігається в бібліотеці".

Але поняття "бібліотечні фонди" присутнє
і у ви ще перелічених наказах Державного ка -
значейства Ук раїни, а також у наказі від
10.12.99 № 114 "Про за т вердження Плану
рахунків бухгалтерського обліку бю  джетних
установ та Порядку застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ" – так називається субрахунок  112, на
якому об ліковуються книги, що входять до
складу бібліотечних фондів. Тобто у нор ма ти -
вних актах Державного казначейства поняття
"бібліотечні фон ди" звужується до поняття
"книги".

Фонди ж бібліотек складаються з видань
(до ку менти на паперових носіях), ауді о візу -
альних ма те ріалів  (платівки, касети тощо) та
документів на елек тронних носіях. Видання, у
свою чергу, відповідно до ДСТУ 3017�95 "Видання.
Основні види. Терміни та визна чення", за ма те -
ріальною конструкцією поділяються на книги (в т. ч.
брошури), журнали, газети, аркушеві, карткові ви -
дан ня, буклети, плакати, поштові листівки. Але бух -
галтерському обліку на субрахунку 112 підлягають
лише книги і брошури. 

Аудіовізуальні матеріали  та документи на еле к т -
ронних носіях підлягають бухгалтерському обліку на
субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні
активи".

Журнали, газети, аркушеві та бланкові видання,
плакати, поштові листівки не мають ознак нео -
боротних матеріальних активів, а тому не беруться на
ба лан совий облік. Щодо фондів бібліотек, вик -
лючення мають становити вказані документи, видані
до 1945 року, які мають історичну цінність. Тому ло -
гічно такі ви дання об ліковувати у складі необоротних
ма те ріа льних активів.

Усе вищевикладене стосується правил бух гал -
тер ського обліку бібліотечних фондів. Але облік
фондів (далі – бібліотечний облік) здійснюють також
спе ці ально визначені підрозділи бібліотек: відділ ком -
плектування, відділи�фондоутримувачі. Цей облік
має свої особливості. Тому його не можна отото ж ню -
вати з бухгалтерським (див. таблицю).

Таблиця
Відмінності між формами обліку

бібліотечних фондів

Отже, порядок бухгалтерського обліку біб ліо те -
чних фондів регулюється нормативно�правовими ак -
тами Державного казначейства України. У питаннях
бі б ліотечного обліку фондів публічні бібліотеки ще й
сьо годні керуються  Інструкцією про облік бібліотеч -
но го фо нду в державних масових бібліотеках, об'є д на -
них в це нтралізовані бібліотечні системи Міні -
стерства ку ль тури СРСР (затверджена в 1985 р.). Але
вказану інст ру кцію можна використовувати лише в
частині, яка не су пе речить діючим в Україні нор ма -
тивно�правовим актам.

Багато проблем у бібліотек виникає також вна с лі -
док неможливості застосування до бібліотечних
фондів вимог щодо інвентаризації необоротних ма те -
ріальних активів. Так, згідно з  Інструкцією з інвен та -
ризації ма те ріальних цінностей, розрахунків та інших
статей ба лансу бюджетних установ (затверджена
наказом  Го ло в ного управління Державного каз на че -
йства України № 90 від 30.10.98, останні зміни –
05.10.05), інве н таризація бібліотечних фондів повинна
про во ди тися один раз на п'ять років, інвентаризація
малоцінних і шви дкозношуваних предметів – не
менше одного разу на рік.

Але для того, щоб здійснити інвентаризацію  фо -
н ду, бібліотека має припинити обслуговування ко ри -
стувачів. Прості арифметичні підрахунки, зроблені
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на підставі Тимчасових примірних норм часу на
основні процеси бібліотечної роботи (затверджені
наказом Міністерства культури і туризму України від
19.07.05 № 496), свідчать про те, що, наприклад,
бібліотека з фондом 10 тис. прим. документів  для
проведення інвентаризації повинна припинити  дос -
туп користувачів не менше ніж на 20 днів (за умови,
що інвентаризацію проводять три працівники).
Національну ж пар ла мен тську бібліотеку України
потрібно кожні п'ять років закривати для кори -
стувачів не менше ніж на 8 місяців. Зрозуміло, що це
суперечить ста ту тним завданням бібліотек. До того
ж наші колеги з європейських країн взагалі не
знають, що таке інвентаризація бібліотечних фондів.

Об'єктивно не виконуються у бібліотеках і ви -
моги п. 6.7 Інструкції з обліку основних за собів та
інших необоротних активів бюд жетних установ: "За
місцем зберігання всі нео боротні ак тиви повинні
перебувати на від по віда льно му зберіганні у ма -
теріально від по відальних осіб, які призначаються
наказом керівника установи. З посадовими особами,
які від по відають за збереження  необоротних активів,
укладається письмовий договір про повну інди ві ду а -
льну матеріальну відповідальність".

Оскільки матеріальна відповідальність – це ін -
сти тут трудового права, при покладенні на пра -
цівника повної матеріальної відпо віда льності пот -
рібно враховувати вимоги Кодексу законів про працю
України (КЗпПУ). Так, згідно зі ст. 131, "вла сник або
уповноважений ним орган зобов'язаний створити
працівникам умови, необхідні для нор мальної роботи
і забезпечення повного збереження дорученого їм
майна". Крім того, відповідно до ст. 135�1 КЗпПУ, пи -
сьмові договори про повну мате ріальну від пові -
дальність  можуть бути укладені з працівниками, які
займають посади або виконують роботи, безпо -
середньо пов'язані із зберіганням, обробкою, про -
дажем (від пус ком), перевезенням або засто суванням
у процесі виробництва переданих їм цінностей.
Перелік таких посад і робіт затверджується в
порядку, який визначається Кабінетом Мі ні стрів Ук -
раїни. На сьогоднішній день уряд не прийняв жодного
нормативного акта, який би регулював це питання. 

У випадку покладення на працівника повної ма -
те ріальної відповідальності за передані йому ма те -
ріальні цінності все ще слід керуватися Переліком
посад і робіт, що заміщаються або виконуються робіт -
никами, з якими підприємством, установою, орга -
нізацією можуть ук ла датися письмові договори про
повну матеріальну від повідальність за неза без пе -
чення збереження цінностей, що були передані їм для
збереження, обробки, продажу (відпуску), пере ве -
зення або застосування у процесі виробництва (зат -
верджена постановою Державного комітету СРСР по
праці та соціальним питанням і ВЦРПС від 28.12.77
№ 477/24). У цьому переліку посада бібліотекаря не
значиться. 

Тому вимоги будь�яких контролюючих органів, а
також п. 6.7 Інструкції з обліку основних засобів та
інших необоротних активів бюджетних установ щодо
покладення на бібліотекарів повної індивідуальної
матеріальної відповідальності за бібліотечні фонди є
протизаконними.

Ще одне болюче питання – списання біблі о -
течних фондів. Згідно з Типовою інструкцією про
порядок списання матеріальних цінностей з балансу
бюджетних установ, списанню підлягають мате -
ріальні цінності (в т.ч. бібліотечні фонди) як такі, що:

�� непридатні для подальшого використання;
�� виявлені в результаті інвентаризації як не до -

стача;
�� морально застарілі;
�� фізично зношені;
�� пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного

лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або
економічно недоцільним і вони не можуть бути реа -
лізовані).

Як бачимо, є нелегітимним списання документів
із бібліотечних фондів, як таких, що:

�� втрачені користувачами (за умови заміни
втрачених видань рівноцінними чи відшкодування
вартості втрачених видань);

�� не повернуті користувачами (безнадійна
заборгованість – в разі смерті користувача чи
неможливості з'ясувати його місцезнаходження);

�� непрофільні; 
�� дублетні.
Вирішити ці та ряд інших проблем, пов'язаних із

бухгалтерським обліком бібліотечних фондів, можна,
внісши відповідні зміни до зазначених
нормативно�правових актів  Державного
казначейства України.

Врегулювати питання бібліотечного обліку фондів
можна шляхом затвердження центральними органами
виконавчої влади, у сфері управління яких є біб -
ліотеки, відповідних галузевих інструкцій. Мініс тер -
ство кул ь тури і туризму України не має повноважень
приймати нор ма тивно�правові акти з питань бібліо -
течної справи, обо в'язкові для виконання бібліотеками
всіх форм власності та підпорядкування. Тому воно не
може затвердити загальну, єдину інструкцію з обліку
біб ліо теч них фондів. Але такий документ може бути
зат верджений спільним наказом всіх центральних ор -
ганів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких зна хо -
дяться бібліотеки.
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ро тЯ гом сво єї 140�рі ч ної іс то рії На ці о на ль на па р -
ла ме нт сь ка бі б лі о те ка Укра ї ни, ви ко ну ю чи роль
по се ре д ни ка між кни гою і чи та чем, спря мо ву ва -
ла свою ді я ль ність на за без пе чен ня ін фо р ма цій -

них по треб ко ри с ту ва чів, а ра зом з тим –  на удо ско -
на лен ня ін фо р ма цій но� по шу ко во го апа ра ту. 

Перш ніж кни га дій де до чи та ча, во на про хо дить
скла д ний шлях об ро б лен ня. Між ними сто їть ни з ка
не ви ди мих ши ро ко му за га лу тех но ло гі ч них про це сів,
за до по мо гою яких ство рю єть ся по шу ко вий об раз до -
ку ме н та (ПОД). В йо го ос но ві ле жить ін фо р ма цій но� -
по шу ко ва мо ва (ІПМ). У ра м ках при йн я тої те р мі но ло -
гії ІПМ по ді ля ють ся на кла си фі ка цій ні і ве р ба ль ні. Ос -
но вою кла си фі ка цій них є пе в на кла си фі ка ція на ук,
яку для зру ч но с ті ви ко ри с тан ня офо р м ле но у ви гля ді
таб ли ці кла си фі ка ції [Де ся т ко ва кла си фі ка ція Дьюї,
Біб ліо те ч но� бі б лі о г рафіч на кла си фі ка ція (ББК), Уні -
вер са ль на де ся т ко ва кла си фі ка ція (УДК) то що].

Ве р ба ль ні ІПМ, у свою чер гу, по ді ля ють ся на
пред ме ти за цій ні і де скри п то р ні. Пред ме ти за цій ні
ІПМ офо р м лю ють ся у ви гля ді сло в ни ків (спи с ків)
пред ме т них ру б рик1, а де скри п то р ні – у ви гля ді ін фо -
р ма цій но� по шу ко вих те за у ру сів.

Будь� яка з ви ще за зна че них ІПМ обо в’я з ко во 
фу н к ці о нує в пе в ній ін фо р ма цій но� по шу ко вій си с те мі
(ІПС), пред ста в ле ній як у тра ди цій но му, так і в ав то -
ма ти зо ва но му ре жи мах. Тра ди цій на ІПС – це су ку п -
ність тра ди цій них ка та ло гів і кар то тек бі б лі о те ки, ав -
то ма ти зо ва на – яв ляє со бою еле к т ро нний ка та лог бі -
б лі о те ки. Вла с не  ка та ло ги та кар то теки і є тими на ві -
га цій ними „схо ди н ками”, за до по мо гою яких чи тач
від кри ває все ба гат с т во біб ліо те ч них фо н дів, орі є н ту -
єть ся в те ма ти ч но му розмаїтті до ку ме н т но го по то ку в
пе в ні іс то ри ч ні пе рі оди іс ну ван ня бі б лі о те ки.

ІПС НПБ Укра ї ни за зна ла у своє му ста но в лен ні
пе в них змін, що за ле жа ли від ба га тьох чин ни ків –
еко но мі ч них, по лі тич них, іс то ри ч них, як на рі в ні бі б -
лі о те ки, так і на рі в ні кра ї ни. 

Для то го, щоб зро зу мі ти ево лю цію роз ви т ку та
су час ний стан ін фо р ма цій но� по шу ко вої си с те ми та
ін фо р ма цій но� по шу ко вої мо ви в НПБ Укра ї ни, не об -
хід но пе ре го р ну ти сто рі н ки її іс то рі ї. 

1896 рік. Бі б лі о те кар С. Яро сла в сь кий, який обі -
ймає цю по са ду з 1879 р.,  у своє му зві ті пи ше про те,
що в ро бо ті над зви чай но за ва жає від су т ність ка та ло -
гів. Про те на яв ний пе р со нал, пе ре об тя же ний по то ч ни -
ми спра ва ми, не має мо ж ли во с ті при сту пи ти до їх ньо -
го скла дан ня [8, 19]. Ро бо та з ос но в ним ка та ло гом по -

чи на єть ся в се  ре -
ди ні 1899 р., і за
рік йо го бу ло ство ре но. Окре мий ка та лог скла да єть ся
на зі бран ня з 5 812 книг, по да ро ва них біб ліо те ці2
В. Юзе фо ви чем, яке не ввій ш ло до ос но в но го ка та ло -
гу. Са ме ця ко ле к ція знай шла ві до бра жен ня у пер шо -
му ґрунтовному дру ко ва но му ка та ло зі бі б лі о те ки [3],
під го то в ле но му до дру ку С. Яро сла в сь ким за спри ян ня
го ло ви роз по ря д чо го ко мі те ту М. Бу б но ва.

У дру гій по ло ви ні 1900 р. С. Яро сла в сь кий і йо го
по мі ч ник М. Ше р мін сь кий при сту па ють, на ре ш ті, до
укла дан ня дру ко ва но го си с те ма ти ч но го ка та ло гу лі -
те ра ту ри, що зна хо дить ся у фо н дах бі б лі о те ки. З усі -
ма ви дан ня ми, для їх ньої кла си фі ка ції, до во дить ся
озна йо м лю ва ти ся de visu, то му дру ко ва ний си с те ма -
ти ч ний ка та лог ви хо дить у світ тіль ки 1904 р. [4]. У
ньо му зі бра но біб ліо гра фі ч ні опи си ви дань, що на дій -
ш ли до фо н ду бі б лі о те ки у 1866�1903 рр. До по мо гу
укла да чам у кла си фі ка ції книг на да ють про фе со ри
Ки їв сь ко го уні вер си те ту, ба га то рі ч ні чле ни роз по ря д -
чо го ко мі те ту бі б лі о те ки І. Лу чи ць кий, М. Да  ш ке вич,
М. Бу б нов та де які ін ші на у ко вці. За схе мою лі те ра ту -
ра в ка та ло зі роз по ді ля єть ся за 24 роз ді ла ми, які ві до -
бра жа ють пе в ну га лузь знан ня [6, 88; 8, 19].

1908 р. дру ку єть ся абе т ко вий по ка ж чик ав то рів
у ви гля ді до да т ку до ос но в но го ка та ло гу [1]. 

У 1909 р. С. Яро сла в сь кий і М. Ше р мін сь кий го -
ту ють до по в нен ня до ос но в но го ка та ло гу, яке ви хо -
дить дру ком у 1910 р. [5]. У ньо му вра хо ву ють ся ви -
дан ня, що на дій ш ли до бі б лі о те ки про тя гом 1904 –
пер шої по ло ви ни 1909 р., а та кож кни ги і жу р на ли,
які з 1884 р. бу ло за бо ро не но це н зу рою для ви да чі чи -
та чам і до зво ле но для чи тан ня пі с ля 1903 р.  [6, 89].

З 1912 р., за іні ці а ти вою М. Са ф ро нє є ва, який на
той час очо лю вав бі б лі о те ку, упе р ше роз по чи на єть ся
ро бо та зі ство рен ня ка р т ко во го абе т ко во го ка та ло гу,
ко т рий бу ло за кін че но вже у лю то му на сту п но го ро ку.
То ді ж М. Са ф ро нє єв про по нує при сту пи ти до укла дан -
ня но во го си с те ма ти ч но го ка та ло гу бі б лі о те ки. Біб ліо -
те ч ний ко мі тет під го ло ву ван ням Н. Яро шев сь ко го під -
три мує цю про по зи ці ю. Про те 1914 р., ко ли М. Са ф ро -
нє єв за ли шає бі б лі о те ку, ця ро бо та при зу пи ня є ть ся.

1915 р. пи тан ня про укла дан ня і ви дан ня но во го
си с те ма ти ч но го ка та ло гу або пе ре ви дан ня іс ну ю чо го
по ру шує при зна че ний на по са ду бі б лі о те ка ря Л. Лі ч -
ков. За йо го іні ці а ти вою на ім’я мі сь ко го го ло ви бу ло
по да но до по ві д ну за пи с ку з об ґру н ту ван ням не об хід но -
с ті ви ді лен ня ко ш тів для дру ку ван ня прин ци по во но во -

1У 1920�х рр. у СРСР було видано "Рубрики предметного каталога" Б. Боровича (1928) та "Словарь предметных обозначений
(рубрик)", підготовлений Комуністичною академією (1929). Проте вони не були впроваджені у бібліотеках з ідеологічних
міркувань, що призупинило розвиток предметних каталогів, а згодом цей вид каталогу було взагалі вилучено на довгі роки з
більшості радянських бібліотек
2На той час – Київська міська публічна бібліотека
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го си с те ма ти ч но го ка та ло гу пу б лі ч ної бі б лі о те ки, але в
умо вах во єн но го ча су Ду ма це про хан ня про іг но ру ва ла,
роз ці ни в ши йо го як не своє ча с не і дру го ря д не [6, 89].

У 1921 р. зно ву по стає пи тан ня про впо ря д ку ван -
ня кни ж ко вих фо н дів. Для роз ста но в ки книг на по ли -
цях та ор га ні за ції ка та ло гів за про ва джу ють ся таб ли ці
де ся т ко вої кла си фі ка ці ї. На ро бо че яд ро фо н ду ос но -
в но го кни го схо ви ща й чи та ль но го за лу бі б лі о те ки
скла да єть ся пред ме т но� си с те ма ти ч ний ка та лог.

1935 р. з’яв ля ють ся пу б лі ка ції в пре сі, ти по ві для
то го ча су, які кри ти ку ють на яв ні ка та ло ги за не до с ко -
на лість, ізо ля цію праць ос но во по ло ж ни ків ма р к си з -
му� ле ні ні з му і на яв ність шкі д ли вої лі те ра ту ри. Та ка
прак ти ка фо р му ван ня ка та ло гу за су джу єть ся у від по -
ві д них по ста но вах Ки їв сь ко го об ко му КП(б)У та На -
род но го ко мі са рі а ту осві ти Укра ї ни. То му біб ліо те ці
про по ну єть ся про тя гом 1935 р. пе ре бу ду ва ти ка та лог
від по ві д но до ви мог про па га н ди ма р к си з му� ле ні ні з му
в усіх га лу зях знан ня [7, 110].

Ось чо му ро бо та з пе ре бу до ви си с те ма ти ч но го й
ал фа ві т но го ка та ло гів стає од ним із пер шо че р го вих
за вдань ко ле к ти ву бі б лі о те ки про тя гом 1937�1938 рр.
Пе ред гру пою пра ців ни ків, яким до ру чи ли впо ря д ку -
ван ня ка та ло гів, по стає на сам пе ред пи тан ня: яку схе -
му по кла с ти в ос но ву ін де к са ції фо н ду і ство рен ня си -
с те ма ти ч но го ка та ло гу? Пі с ля ши ро ко го об го во рен ня
цьо го пи тан ня в ко ле к ти ві бу ло ви рі ше но при йн я ти за
ос но ву схе му де ся т ко вої кла си фі ка ції в но вій ре да к ції
Л. Тро пов сь ко го [9]. Це бу ла пе р ша спро ба за сто су ва -
ти її до ве ли кої бі б лі о те ки. До ці єї схе ми бу ло вне се но
ряд змін і до да т ків від по ві д но до кон к ре т них умов бі б -
лі о те ки і ста ну її кни ж ко вих фо н дів. Л. Тро пов сь кий
по го ди в ся з усі ма змі на ми, вне се ни ми у схе му.

У ре зуль та ті на по ле г ли вої ро бо ти пра ців ни ків бі -
б лі о те ка має на при кі н ці 1938 р. си с те ма ти ч ний і ал -
фа ві т ний ка та ло ги, які від би ва ють на яв ний кни ж ко -
вий фонд та від по ві да ють то го ча с но му ста ну на у ки й
ви мо гам чи та чів. Для кни го збі рень мі с та та об ла с ті ці
ка та ло ги ста ли зра з ком для наслідування. Впо ря д ку -
ван ня кни ж ко вих фо н дів, ство рен ня низки ка та ло гів
спри я ло по ліп шен ню всі єї ді я ль но с ті бі б лі о те ки3, і зо -
к ре ма об слу го ву ван ню ко ри с ту ва чів [8, 58�59].

Під час Дру гої сві то вої вій ни, у ли с то па ді 1943 р.,
фонд і ка та ло ги бі б лі о те ки бу ло втра че но. З 1944 р.
кни го збі р ня по сту по во від но в лює свою ро бо ту, роз -
по чи нає фо р му ван ня фо н дів. І тіль ки у 1945 р.
налагоджується ро бо та зі скла дан ня ка та ло гів, на -
сам пе ред, на су с пі ль но� по лі ти ч ну та ху до ж ню лі те ра -
ту ру, тро хи пі з ні ше – на тех ні ч ні кни ги. 

У зві ті 1948 р. за зна ча єть ся, що працівники від -
діл об ро б ки про вели ве ли ку ро бо ту: опрацювали 
48 071 кни гу, на пи сали 82 912 ка та ло ж них кар то к. 

Ор га ні зо ву ють ся слу ж бо вий ал фа ві т ний та си с -
те ма ти ч ний ка та ло ги, а з 1950 р. розпо чи на єть ся ро -
бо та з чи та ць ким ал фа ві т ним ка та ло гом. Вод но час
упо ря д ко ву ють ся си с те ма ти ч ний та ал фа ві т ний ка та -
ло ги на фонд або не ме н та. Ста ном на гру день 1951 р.
у біб ліо те ці вже є 6 ка та ло гів: ге не ра ль ний ал фа ві т -
ний, ал фа ві т ний і си с те ма ти ч ний чи та ць кі на фонд

або не ме н та, ал фа ві т ний чи та ць кий но вих над хо -
джень, на фонд чи та ль но го за лу і то по гра фі ч ний.

З 1953 р. ін те н си в но про во дить ся зві рян ня ка та -
ло гів з фо н да ми. Вно сять ся змі ни до де яких ру б рик.
Зна ч на кі ль кість лі те ра ту ри до опра цьо ву єть ся і ві до -
бра жа єть ся в ка та ло гах.

Чо ти ри ал фа ві т ні та си с те ма ти ч ні ка та ло ги на
ос но в ний і під со б ний фо н ди кни го схо ви ща та ка та лог
пе рі оди ки вклю ча ють бли зь ко 700 ти с. ка р ток і роз -
кри ва ють чи та чам ба гат с т во дже ре ль них ре сур сів бі -
б лі о те ки4. 

У 1959 р. на ба зі від ді лу ком пле к ту ван ня ство рю -
ють ся два від ді ли – ком пле к ту ван ня та об ро б ки і ка та -
ло гів. Остан ній у центра лі зо ва но му по ряд ку здій с нює
об ро б ку і ка та ло гі за цію но вих над хо джень ві т чи з ня ної
лі те ра ту ри, не за ле ж но від фо н ду, ку ди во ни бу дуть пе -
ре да ні (за ви ня т ком па те н тів і ста н да р тів). Біб ліо гра фі -
ч ний опис і си с те ма ти за ція книг та скла дан ня ка та ло гів
здій с ню ють ся згі д но з роз ро б ле ни ми „По ло жен ням про
від діл об ро б ки і ка та ло гів” та ін стру к ці єю „Шлях кни ги
в про це сі об ро б ки”. В об ро б ці но вих над хо джень до по -
ма га ють дру ко ва ні ка р т ки Все со ю з ної кни ж ко вої па ла -
ти та Кни ж ко вої па ла ти УРСР, а та кож ано то ва ні ка р т -
ки Дер жа в ної бі б лі о те ки СРСР ім. В.І. Ле ні на.

За 1957�1964 рр. ство рю єть ся до да т ко во 18 рі з -
них ка та ло гів і кар то тек.

Пред ме том осо б ли вої тур бо ти є ге не ра ль ний си с -
те ма ти ч ний ка та лог. До ньо го вно сять ся не об хід ні змі -
ни, він ма к си ма ль но по пов ню єть ся, за мі ню ють ся за ста -
рі лі ру б ри ки. Ва ж ли ве зна чен ня має ву зь ка спе ці а лі за -
ція си с те ма ти за то рів, кі ль кість яких збі ль ши лась з чо -
ти рьох у 1957 р. до де ся ти у 1964 р. Ко ж ний си с те ма ти -
за тор ве де від по ві д ні роз ді ли си с те ма ти ч но го ка та ло гу і
ство рює до них ал фа ві т но� пре д ме т ний по ка ж чик [8,
110]. Для до ся г нен ня більш ло гі ч ної по слі до в но с ті ос -
но в них від ді лів ка та ло гу, зру ч но с ті ко ри с ту ван ня вно -
сять ся змі ни в по ря док їх ньо го роз та шу ван ня, пе ре гру -
по ву єть ся та на у ко во більш пра ви ль но ком пле к ту єть ся
ка р т ко вий ма те рі ал. Для цьо го за сто со ву ють ся но ві на -
вча ль ні про гра ми з ок ре  мих ди с ци п лін та про ект біб ліо -
те ч но� бі б лі о г ра фі ч ної кла  си фі ка ці ї. Пі с ля про ве де ної
ро бо ти не до лі ки ка та ло гу бу ло лі к ві до ва но, по ліп ше но
йо го стан і та ким чи ном під го то в ле но ба зу для пе ре ве -
ден ня ге не ра ль но го си с те ма ти ч но го ка та ло гу на ББК. 

Пе ред пра ців ни ка ми бі б лі о те ки5 по ста ло ще од не
ва ж ли ве за вдан ня – удо ско на лен ня ал фа ві т них ка та -
ло гів, на сам пе ред ге не ра ль но го. Він, як і си с те ма ти ч -
ний, стру к ту р но скла да єть ся з двох ал фа ві т них ря дів:
ка та ло гу лі те ра ту ри ро сій сь кою й укра ї н сь кою мо ва -
ми та ка та ло гу лі те ра ту ри іно зе м ни ми мо ва ми. На 
ка р т ко во му ма те рі а лі ка та ло гу мо ж на про сте жи ти
всю скла д ну іс то рію йо го ство рен ня.

З 1959 р. про во дить ся ре да гу ван ня ка та ло гу для
уні фі ка ції опи сів від по ві д но до єди них пра вил, ши ро -
ко за сто со ву єть ся біб ліо гра фі ч ний опис під ко ле к ти в -
ним ав то ром, упо ря д ко ву єть ся си с те ма роз та шу ван -
ня кар то к.

У 1964 р. з ге не ра ль но го ал фа ві т но го ка та ло гу ви -
ді ля ють ся в окре мий ка та лог ка р т ки на ви дан ня, що
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3На той час – Київська обласна бібліотека ім. ВКП(б).
4 На той час – Київська обласна бібліотека ім. КПРС.
5 На той час – Державна республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС.



2’2006 (32)    16

про до в жу ю ть ся. Од но ча с но роз по чи на єть ся ве ли ка
ро  бо та з їх ньої ре ка та ло гі за ці ї. Всі опи си праць на у ко -
вих уста нов і ор га ні за цій за мі ню ють ся зве де ни ми, які
скла да ють ся од но ча с но для двох ал фа ві т них ка та ло -
�гів – ге не ра ль но го і чи та ць ко го. Не рі д ко до во дить ся
про во ди ти біб ліо гра фі ч ні роз шу ки, щоб вста но ви ти
окре мі да ні. Ство рен ня та ко го ал фа ві т но го ка та ло гу
має для бі б лі о те ки ва ж ли ве зна чен ня, а та кож спри яє
ши ро ко му ви ко ри с тан ню йо го чи та ча ми [8, 113].

З 1965 р. роз по чи на єть ся пе ре ве ден ня си с те ма -
ти ч но го ка та ло гу на таб ли ці ББК для на у ко вих бі б лі -
о тек, а з 1972 р. скла да єть ся ал фа ві т но� пре д ме т ний
по ка ж чик до си с те ма ти ч но го ка та ло гу. У 1977 р. бі б -
лі о те ка ке рує пе ре ве ден ням  бі б лі о тек ре с пу б лі ки на
таб ли ці ББК. 

У 1978 р. си с те ма ка та ло гів і кар то тек бі б лі о те ки
на лі чує 25 оди ниць. Про ве де но ве ли ку ро бо ту з пе ре -
ве ден ня си с те ма ти ч но го ка та ло гу на ББК (75%). Од -
ним із най більш тру до мі с т ких про це сів ста ло скла -
дан ня ал фа ві т но� пре д ме т но го по ка ж чи ка до си с те ма -
ти ч но го ка та ло гу. 

У 1985 р. об сяг ро бо ти від ді лу об ро б ки зна ч но збі -
ль ши в ся, бо бу ло роз по ча то опрацювання об ра зо т во р -
чої про ду к ції та кар то гра фі ч них ви дань, ор га ні за цію на
них ка та ло гів. 

Ве ли ке зна чен ня для при ве ден ня всіх ді ю чих ка -
та ло гів і кар то тек в єди ну стру н ку си с те му ма ло
затверджене у 1964 р. по ло жен ня про ка та ло ги і кар -
то те ки бі б лі о те ки. У 1996 р. роз ро б ля єть ся но ве „По -
ло жен ня про си с те му ка та ло гів і кар то тек На ці о на ль -
ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни”. На цей час
бі б лі о те ка має вже бли зь ко 50 ка та ло гів і кар то тек.

Та ким був іс то ри ч ний роз ви ток і ста но в лен ня
тра ди цій ної ін фо р ма цій но� по шу ко вої си с те ми бі б лі о -
те ки, яка бу ла пред ста в ле на ка та ло га ми і кар то те ка -
ми та та ки ми кла си фі ка цій ни ми ІПМ: 1900�1937 рр. –
кла си фі ка ці єю книг І. Лу чи ць ко го, М. Да ш ке ви ча, 
М. Бу б но ва; 1937�1964 рр. – Де ся т ко вою кла си фі ка -
ці єю Л. Тро пов сь ко го; 1965�2006 рр. – ББК.

1995 р. по зна че ний но вою ві хою в роз ви т ку бі б лі -
о те ки – за по ча т ку ван ням еле к т ро нно го ка та ло гу но -
вих над хо джень. В ав то ма ти зо ва них ІПС з’яв ля ють ся
до да т ко ві по шу ко ві мо ж ли во с ті, се ред яких – по шук
до ку ме н тів за пред ме т ни ми ру б ри ка ми. Са ме то му
НПБ Укра ї ни по чи нає за йма ти ся пред ме ти за ці єю і
ство рю ва ти вла с ний ав то ри те т ний файл пред ме т них
ру б рик. Ця об ста ви на ви ма гає від пра ців ни ків бі б лі о -
те ки більш ува ж но го і ре те ль но го ста в лен ня до ство -
рен ня по шу ко во го об ра зу до ку ме н та. А не об хід ною
умо вою ре а лі за ції цьо го за вдан ня є уні фі ка ція те р мі -
но ло гії за до по мо гою сло в ни ків пред ме т них ру б рик
або ін фо р ма цій но� по шу ко вих те за у ру сів. 

Ви вчен ня да но го пи тан ня по ка за ло, що в на шій
кра ї ні від су т ні та кі ви дан ня, а для су час них ІПС це
вкрай не об хід но. То му, за під три м ки ге не ра ль но го ди -
ре к то ра бі б лі о те ки А. Ко р ні є н ка, гру па пра ців ни ків бі -
б лі о те ки на чо лі з Т. Ви ле г жа ні ною на при кі н ці 1997 р.
роз по ча ла роз ро б ку ві т чи з ня но го про ду к ту, за до по мо -
гою яко го мо ж на бу ло б про ста в ля ти на кни ж ках пред -
ме т ні ру б ри ки і вво ди ти їх до еле к т ро нно го ка та ло гу.

Дис ку сій ним бу ло пи тан ня що до на зви цьо го про -
ду к ту. Ви су ва ли ся де кі ль ка ва рі а н тів: „Сло в ник пред -
ме т них ру б рик НПБ Укра ї ни”, „Сло в ник  уні фі ко ва ної

ле к си ки для скла дан ня пред ме т них ру б рик НПБ
Укра ї ни”, „Сло в ник мо ви пред ме т них ру б рик НПБ
України”. Про те ос та то ч но йо му бу ло да но на зву  „І н -
фо р ма цій но� по шу ко вий те за у рус” (ІПТ), бо са ме ін фо -
р ма цій но� по шу ко вим те за у ру сам вла с ти ва на яв ність
сло в ни ко вих ста тей на те р мі ни з па ра ди г ма ти ч ни ми
від но си на ми між ни ми.

При роз ро б ці ІПТ бу ло вра хо ва но до свід ро бо ти з
пред ме ти за ції бі б лі о тек Поль щі та США, ви вча ли ся
дер жа в ні, між де р жа в ні та між на ро д ні ста н да р ти, які ді -
ють у да ній га лу зі. Ця ро бо та здій с ню ва ла ся з 1997 по
2003 р. У лю то му 2004 р. „І н фо р ма цій но� по шу ко вий те -
за у рус” ви йшов у світ у дру ко ва но му та еле к т ро нно му
ви гля ді. Він є уні вер са ль ним за змі с том, охо п лює всі га -
лу зі знан ня та мі с тить бли зь ко 35 тис. те р мі нів (вра хо -
ву ю чи ін ве р сію) [2].

При єм но за зна чи ти, що сьо го дні ІПТ у сво їй ро бо -
ті ви ко ри с то ву ють ін ші бі б лі о те ки Укра ї ни. Про це
сві д чать ли с ти, які над хо дять на ад ре су НПБ Укра ї ни,
і се к то ру Те за у ру са зо к ре ма. Од ні єю з ви мог, які ви су -
ва ють ся до ІПТ, є мо ж ли вість йо го ко ри гу ван ня і по -
пов нен ня. За остан ні два ро ки Те за у рус по пов ни в ся
бі ль ше ніж на 3 тис. те р мі нів, і цей про цес про до в жу -
єть ся, ві до бра жа ю чи до ку ме н т ний по тік бі б лі о те ки.

Ве ли ки ми пе ре ва га ми ве ден ня і ви ко ри с тан ня
ІПТ є: уні фі ка ція те р мі но ло гії, ви зна чен ня па ра ди г ма -
ти ч них від но син між те р мі на ми; ча с т ко ва ре а лі за ція
ав то ри те т но го ко н т ро лю що до пе р со на лій, на зв ор га -
ні за цій та уста нов.

ІПТ може бути вбу до ва ний у будь�яку ав то ма ти -
зо ва ну біб ліо те ч но� ін фо р ма цій ну си с те му, і то ді він
по чне пра цю ва ти в но во му по шу ко во му фо р ма ті.

Іс то рія роз ви т ку і удо ско на лен ня ІПС Націо на ль -
ної парламентської бібліотеки Укра ї ни – це іс то рія
по шу ку най кра щих шля хів швид ко го і су час но го ін -
фо р му ван ня ко ри с ту ва чів про на яв ні до ку ме н т ні ре -
сур си бі б лі о те ки,  сві д чен ня на по ле г ли вої пра ці її ви -
со ко ква лі фі ко ва них фа хі в ців у цьо му на пря мі.
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н фо р ма цІй но� ко му нІ ка ти в нІ тех но ло гії стрі м ко ввій -
ш ли у по всяк ден не жит тя біб ліо те ч них фа хі в ців.
Сьо го дні це, оче ви д но, най ва ж ли ві ший  еле  мент
жит тє ді я ль но с ті біб ліо те ч но� ін фо р ма цій них центрів,

який зу мо вив пе в ні змі ни у ро зу мін ні стра те гії і та к ти ки
роз ви т ку бі б лі о те ки в ці ло му, і ме то ди ч них служб зо к ре -
ма. 

Ще до не да в на ме то ди ч ні центри здій с ню ва ли ор га ні -
за цій но� ме то ди ч не ке рі в ни ц т во, уза галь ню ва ли та впро ва -
джу ва ли пе ре до вий до свід у прак ти ку ро бо ти бі б лі о тек,
не за ле ж но від кон к ре т них умов і осо б ли во с тей їх ньо го іс -
ну ван ня. По ста ло пи тан ня, а чи  вза га лі по трі б ні ме то ди ч -
ні слу ж би, які ди к ту ють, а не ре ко ме н ду ють, ви ма га ють, а
не ви вча ють, на по ля га ють, а не при слу хо ву ють ся?

Сьо го дні ме то дист – ме не джер та ма р ке то лог, кон су -
ль тант і по ра д ник. Він до по ма гає фо р му ва ти по лі ти ку бі б -
лі о те ки, бе ре участь у роз ро б ці її стра те гії і та к ти ки, від -
сте жує ін но ва цій ні про це си, ана лі зує їх та впро ва джує у
прак ти ч ну ді я ль ність, шу кає й розповсюджує досвід од но -
ду м ців� но ва то рів. Йо го за вдан ня – під ви щи ти рі вень біб -
ліо те ч но го про фе сі о на лі з му, до по мо г ти ко ж но му праців -
ни ку роз кри ти свої тво р чі зді б но с ті. 

Спе ці а лі с ти бі б лі о тек та кож  ма ють отри ма ти ви че р -
п ну ін фо р ма цію з усьо го ком пле к су про фе сій них ви мог
для ро бо ти в інформаційному середовищі, ово ло ді ти на ви -
ч ка ми ко р по ра ти в ної ро бо ти. Для цього потрібне по стій не
фа хо ве спі л ку ван ня, яке прак ти ч но уне мо ж ли в ле но об ме -
же ни ми фі нан со ви ми ре сур са ми бі б лі о те к. Ме то ди ч ні
слу ж би все ак ти в ні ше на ма га ють ся ви ко ри с то ву ва ти для
ре а лі за ції сво єї про фе сій ної ді я ль но с ті Ін тер нет, адже
застосування те ле ко му ні ка цій них за со бів зв’я з ку на дає  бі -
б лі о те кам но вих мо ж ли во с тей. Ко ж ний біб ліо те ч ний за -
клад, який має ви хід в Ме ре жу, стає ча с ти н кою без ме ж но -
го ін фо р ма цій но го про с то ру і йо го во ло да рем, мо же за до во -
ль ни ти чи та ць кі за пи ти на рі в ні бі б лі о те ки зна ч но ви що го
ра н гу. Ви ко ри с тан ня у прак ти ч ній  ді я ль но с ті служб Inet –
еле к т ро нної по шти, тех но ло гій чат� по ві до м лень, ICQ,
пред ста в ле них на сай тах бі б лі о тек, – ро бить бі б лі о те ка ря
рі в но пра в ним уча с ни ком сві то вої спі ль но ти. У той же час
це дає змо гу ма к си ма ль но на бли зи ти бі б лі о те ки – ме то ди -
ч ні центри до біб ліо те ч них фа хі в ців, що те ри то рі а ль но від -
да ле ні і не ма ють змо ги ре гу ля р но від ві ду ва ти ме то ди ч ний
від діл бі б лі о те ки, озна йо м лю ва ти ся з ін фо р ма ці єю бі б лі о -
те ко зна в чо го ха ра к те ру, отри му ва ти  кон су ль та ці ї.

Пре зе н та ція  бі б лі о те ки в Ін тер не ті, її мо ж ли во с тей,
по слуг, що во на на дає сьо го дні, не ли ше да ни на мо ді, а й
ус ві до м ле на, не об хід на фо р ма ро бо ти, яка здій с ню єть ся
на ви мо гу ча су.  Ак ти в но пра цю ю чий веб� сайт бі б лі о те ки
є не тіль ки за по ру кою її вхо джен ня в між на ро д не ін фо р ма -
цій не се ре до ви ще, а й но вим рі в нем ко м фо р т но с ті об слу -
го ву ван ня ре а ль них спо жи ва чів ін фо р ма ці ї. Лю ди все бі -
ль ше пе ре но сять ве ден ня сво їх справ (ба н ків сь кі опе ра ції,
по ку п ки і т. ін.) з ма те рі а ль но го сві ту у ві р ту а ль ний. Чо му
біб ліо те ч ні по слу ги та ді ло ві опе ра ції ма ють чи мось від рі з -
ня ти ся? На ші ко ри с ту ва чі не ба чать жо д них від мін но с тей
між ма те рі а ль ним та ві р ту а ль ним сві та ми.

Це пе ред ба -
чає зро зу мі лу
по лі ти ку бі б лі о те ки, спря мо ва ну на роз ши рен ня сво єї
при су т но с ті в Ме ре жі, уза галь нен ня до сві ду ро бо ти з ві р -
ту а ль ни ми ко ри с ту ва ча ми, го то в ність до по стій но го удо -
ско на лен ня. Яким має бу ти веб� сайт бі б лі о те ки, аби ви ко -
ну ва ти усі по кла де ні на ньо го фу н к ції, на да ва ти до ступ до
по трі б ної ін фо р ма ції та бу ти при ваб ли вим для ко ри с ту ва -
ча? На цю те му іс нує без ліч пу б лі ка цій, а те ма „сай то бу -
ду ван ня” ши ро ко ви вча єть ся та об го во рю єть ся на про фе -
сій них біб ліо те ч них кон фе ре н ці ях, шпа ль тах фа хо вих ви -
дань. 

У 2002 р. біб ліо те ч ним пра ців ни кам Укра ї ни бу ло пред -
ста в ле но  ме то ди ч ний мо дуль „Бі б лі о те ч но му фа хі в цю”
(http://www.nplu.org/uk/profy/), по си лан ня на який  мі -
с тить ся на  го ло вній сто рі н ці веб� сай ту На ці о на ль ної па р ла -
ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни (http://www.nplu.org). Мо -
дуль ство ре но за іні ці а ти вою від ді лу на у ко во го ана лі зу та
роз ви т ку біб ліо те ч ної спра ви (ВНАРБС), який, здій -
снюючи функцію Бібліотеки як ме то ди ч ного центру для
пу б лі ч них бі б лі о тек Укра ї ни, на ла го джує з ни ми сто су н ки
на за са дах ді а ло гу та вза є мо по ва ги.

Пе ре д у мо вою ство рен ня мо ду ля бу ла не об хід ність
прак ти ч но го роз в’я зан ня ря ду про блем. Бу ло ва ж ли во
прой ти всі ета пи з йо го ор га ні за ції, роз гля ну ти по те н цій ні
пе ре шко ди, ви зна чи ти не об хід ні люд сь кі ре зе р ви, тру до -
ви т ра ти не тіль ки на ство рен ня, а, що на ба га то ва ж ли ві -
ше, на по стій не під три ман ня повноцінної діяльності.  

Са ме вла с ний на пра цьо ва ний до свід став ос но вою ви -
дан ня „Пу б лі ч на бі б лі о те ка. Веб� сайт: де сять кро ків
до ус пі ху”. Ми на ма га ли ся ви зна чи ти ос но в ні ви мо ги до
ор га ні за ції які с но го сай ту, ко т рий має від по ві да ти за вдан -
ням бі б лі о те ки як од на із скла до вих її за га ль ної про гра ми
ді я ль но с ті, бу ти ін фо р ма ти в ним, фу н к ці о на ль ним, при -
ваб ли вим та лег ко до сту п ним. Йо го стру к ту ра по ви нна бу -
ти кон це п ту а ль но, тех ні ч но і тех но ло гі ч но гра мо т но сфо р -
мо ва на, від по ві да ти  за га ль ним кри те рі ям яко с ті  веб� сай -
ту. До та ких кри те рі їв від но сять ся: зру ч ність у на ві га ції,
до сту п ність для ко ри с ту ва чів, єд ність ди зай ну усіх роз ді -
лів, що стає мо ж ли вим за умо ви на яв но с ті ко ман ди ква лі -
фі ко ва них спе ці а лі с тів – бі б лі о те ка рів та веб� ди зай не рів.
Ре те ль не об ґру н ту ван ня ета пів роз ро б ки сай ту на ос но ві
стра те гії  до зво ляє до ся г ти  ма к си ма ль ної по в но ти змі с ту,
ви зна чен ня  ін фо р ма цій них ре сур сів, опе ра ти в но с ті оно в -
лен ня ін фо р ма ці ї. Крім то го, га р ним сма ком вва жа ють на -
яв ність ан г ло мо в ної ве р сії сай ту, то му що сер ве ри від кри -
ті для від ві ду ва чів з будь� якої то ч ки зе м ної ку лі. 

При ство рен ні ме то ди ч но го мо ду ля, перш за все, бу -
ло ви зна че но йо го мі сію, з вра ху ван ням ос но в них скла до -
вих ді я ль но с ті бі б лі о тек, по треб і за пи тів кон к ре т но го ад -
ре са та – біб ліо те ч но го фа хі в ця, пер шо че р го во с ті пи тань,
що ма ють йо го ці ка ви ти.  Це впли ну ло на  змі с то в ну ча с -
ти ну та офо р м лен ня мо ду ля: подання про фе сій ної ін фо р -
ма ції за ос но в ни ми її скла до ви ми; до три ман ня ви мог що до
роз мі щен ня та офо р м лен ня те к с то вих бло ків, ви ко ри с тан -
ня ко льо ру, фо то гра фій та ін ших еле ме н тів ди зай ну. Бі ль -
ше то го, ми вва жа ли од ним із сво їх ос но в них за вдань ске -

СС ТТ ОО РР ІІ НН КК АА   ММ ЕЕ ТТ ОО ДД ИИ СС ТТ АА
МЕТОДИЧНА РОБОТА В
ОфЛАЙНОВОМУ РЕЖИМІ 
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ро ву ва ти фа хі в ців  та по ка зу ва ти їм най про с ті ші шля хи
по шу ку се ред усьо го роз ма ї т тя до сту п них ре сур сів, не об -
хід них як для ви рі шен ня про фе сій них про блем, так і за до -
во лен ня за пи тів ко ри с ту ва чів, зна хо ди ти най більш під хо -
дя щі до ві д ко ві ін стру ме н ти. 

Про те ство рен ня веб� сай ту – ли ше на дво д на ча с ти на
ай с бе р гу, адже це не  од но ра зо ва ак ція, а про цес, що три ває
сті ль ки ча су, скі ль ки веб� сайт зна хо дить ся в Ін тер не ті. Йо го
сто рі н ки ма ють ре гу ля р но під три му ва ти ся та змі ню ва тись, і
не тіль ки зу сил ля ми бі б лі о те ка рів, а й ав то ма ти за то рів; по -
си лан ня на Ін тер нет� ре су р си по тре бу ють ре гу ля р ної пе ре ві -
р ки з ме тою під тве р джен ня їх ньої діє зда т но с ті.

Ідея роз ро б ки ме то ди ч но го мо ду ля по ля га ла в то му,
щоб ство ри ти своє рі д ний ві р ту а ль ний до ві д ник бі б лі о те -
ка ря, в яко му б зна хо ди ли своє ві до бра жен ня рі з ні на пря -
ми ді я ль но с ті бі б лі о тек, найа к ту а ль ні ші про бле ми. Він
вклю чає та кі роз ді ли:

–– „А к ту а ль на ін фо р ма ці я” – но ви ни з жит тя
всіх бі б лі о тек Укра ї ни та бли зь ко го за ру бі ж жя;  зве де ний
план біб ліо те ч них за хо дів, ка ле н дар зна мен них і па м’я -
т них дат на по то ч -
ний рік; ін фо р ма ція
про бі б лі о те ки� юві -
ля ри; ві до мо с ті що -
до біб ліо гра фі ч но� -
ви да в ни чої ді я ль но -
с ті;  рі з но ма ні т ні
ого ло шен ня. 

–– „О фі цій на
ін фо р ма ці я” – до бі -
р ка но р ма ти в них до -
ку ме н тів, що ре г ла -
ме н ту ють пра во ві та
го с по дар сь кі від но -
си ни бі б лі о тек, пе -
ре лік біб ліо те ч них
ста н да р тів, ді ю чих
в Укра ї ні, гро мад сь -
ких та між на ро д них
ор га ні за ції, ко т рі ре -
а лі зу ють біб ліо те ч ні
про гра ми. Ос но в на ча с ти на до ку ме н тів має по в но те к с то ві
ве р сі ї. Пред ста в ле но „че р во ні те ле фо ни” для зв’я з ку. 

–– „Про г ра ми&Про е к ти” – най більш по пу ля р ний
се ред ко ри с ту ва чів. На про хан ня біб ліо те ч них пра ців ни -
ків, тут пред ста в ле но пла но во� зві т ну до ку ме н та цію бі б лі о -
тек рі з но го рі в ня: на ці о на ль них, об ла с них, ра йон них та бі -
б лі о те к� фі лій. Що ква р та ль но те ма має змі ню ва ти ся. Фа хі -
в цям про по ну ють ся  ці льо ві те ма ти ч ні за нят тя, що до по -
мо же  їм ефе к ти в ні ше і шви д ше впро ва джу ва ти ін но ва ції у
прак ти ч ну ді я ль ність,  ста ва ти більш са мо стій ни ми.

–– „Бі б лі о те ки Укра ї ни” – на дає сти с лу ін фо р ма -
цію та ко н та к т ні те ле фо ни дер жа в них на у ко вих та пу б лі ч -
них бі б лі о тек си с те ми Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му
Укра ї ни. У під роз ді лі „Web�library” зі бра но Ін тер нет� ад ре -
си бі б лі о тек Укра ї ни; зі ро ч кою по зна че но бі б лі о те ки, що
ма ють он лай но вий еле к т ро нний ка та лог.

–– „Е ле к т рон ні бі б лі о те ки” – тут за роз ді ла ми
знан ня згру по ва но по си лан ня на укра ї н сь кий се г мент  Ін -
тер нет� ре су р сів. Це без ко ш то в на ін фо р ма ція, яку мо ж на
„ска ча ти”, а бі б лі о те ка рі  вже ма ють знай ти не ста н да р т -
ний спо сіб за сто су ван ня ін фо р ма ції у кі бе р п ро с то рі в ін те -
ре сах сво їх ко ри с ту ва чів.

–– „Ста ти с ти ч на ана лі ти ка” – мі с тить да ні дер -

жа в ної ста ти с ти ки що до біб ліо те ч ної га лу зі Укра ї ни, які
ха ра к те ри зу ють ефе к ти в ність ді я ль но с ті бі б лі о те к. Тут в
еле к т ро нно му ви гля ді пред ста в ле но ви дан ня „Бі б лі о те ч на
Укра ї на в ци ф рах” (по чи на ю чи з 1998 р.). У під роз ді лі
„На у ко во� до с лі д ни ць ка ро бо та бі б лі о те к” від сте жу єть ся
те ма ти ка со ці о ло гі ч них до слі джень бі б лі о тек Укра ї ни.

–– „Бі б лі о ло ці я” – ре гу ля р но роз мі щу єть ся ін фо р -
ма ція про но ви н ки фа хо вої лі те ра ту ри, а пе ре клад на зв та
ко ро т кі ано та ції ста тей із за ру бі ж них пе рі оди ч них ви дань
да ють мо ж ли вість про ана лі зу ва ти та по рі в ня ти рі вень
укра ї н сь ких та за ко р дон них бі б лі о те к. 

–– „Пра к ти ч ні ре ко ме н да ці ї” – ві р ту а ль на до ві д -
ко ва слу ж ба, де фа хі в ці бі б лі о те ки  на да ють кон су ль та цій -
ну до по мо гу від да ле ним ко ри с ту ва чам – біб ліо те ч ним фа -
хі в цям.

–– „On�line пу б лі ка ці ї” – мі с тить еле к т ро нні по в -
но те к с то ві ве р сії де яких ви дань бі б лі о те ки. З 2005 р. тут
ви ста в ля єть ся  що ква р та ль ний на у ко во� ви ро б ни чий жу р -
нал „Бі б лі о те ч на пла не та”. 

За по ча т ко ву ю чи мо дуль, ми
хо ті ли ма ти зво ро т ний зв’я зок з
фа хі в ця ми, бо вва жа ли, що са ме
спі л ку ван ня з ни ми до по мо же ви -
зна чи ти най більш бо лю чі про бле -
ми на шої спі ль ної спра ви, ла ку ни
у пра во во му по лі,  до зво лить  по -
ліп ши ти ме то ди ч ну ро бо ту та
роз ши ри ти ау ди то рію біб ліо те ч -
ного співто ва риства. Роз діл „Пра -
к ти ч ні ре ко ме н да ці ї” і є ві р ту а ль -
ною до ві д кою, яка до зво ляє здій с -
ню ва ти кон су ль ту ван ня фа хі в ців
у ре жи мі „за пит� ві д по відь”. 

З ме тою ви зна чен ня ре а ль -
них тру до ви т рат, які ма ють бу ти
пе ред ба че ні „Ти м ча со ви ми но р -
ма ми...”, по стій на ува га при ді ля -
єть ся ана лі зу ви ро б ни чих про це -
сів, бю дже ту ча су, який на це слід
пе ред ба чи ти.

Спе ці а лі с та ми ВНАРБС пла -
но мі р но і си с те ма ти ч но здій с ню єть ся по шук, ана ліз та від -
бір ма те рі а лів бі б лі о те ко зна в чо го ха ра к те ру, го ту ють ся
від по ві ді для ві р ту а ль ної до ві д ки, що, зви чай но, мо бі лі зує
йо го фа хі в ців, при му шує пра цю ва ти ак ти в ні ше.

Чи спра в джу ють ся на ші очі ку ван ня? 
Ко ж на ре о р га ні за ція або но во вве ден ня на сай ті про -

во кує збільшення або зниження кількості від ві ду ва чів, то -
му при ро д но ви ни кає по тре ба в ана лі зі на с лід ків пе в ної 
ді ї, що було зроблено стосовно чисельності ко ри с ту ва чів
ві р ту а ль ної до ві д ки та те ма ти ки за пи тів (див. ді а г ра ми 
1, 2). 

Здій с нен ня та ко го ана лі зу до зво ляє пла ну ва ти те ма -
ти ку на сту п них дру ків. Це і про до в жен ня се рії „Пу б лі ч на
бі б лі о те ка”, і ви дан ня се рії „За ко но дав с т во – бі б лі о те кам
Укра ї ни”. Та кож під го то в ле но до пе ре ви дан ня збі р ник
„До ку ме н т ні ре сур си бі б лі о те к”, ви йшов у світ збі р ник
„Бі б лі о те ка у пра во во му  по лі”, в яко му пред ста в ле ні за ко -
но да в чі та но р ма ти в ні до ку ме н ти, що ре г ла ме н ту ють ді я -
ль ність бі б лі о те ки. 

Ва р то від зна чи ти, що зна ч но роз ши ри лась ау ди то рія
від ві ду ва чів на шо го сай ту. Так, до нас зве р та ють ся пра ців -
ни ки ра йон них і сіль сь ких бі б лі о тек з про хан ням надісла ти
ме то ди ч ні по сі б ни ки, за да ють за пи тан ня пред ста в ни ки шкі -

Діаграма 1



ль них і уні вер си тет сь ких кни го збі рень,
вла д них стру к тур.

Ко ли сайт бі б лі о те ки ці ка вий,
„за чі пає за жи ве”, то з ча сом по сту по -
во ство рю єть ся ко ло йо го по стій них
від ві ду ва чів.  Фо р му ван ня стабільної
ау ди то рії ко ри с ту ва чів сай ту – лю -
дей, які є од но ду м ця ми, а, мо ж ли во,
ста нуть пар т не ра ми у про е к тах та
про гра мах, – є най го ло в ні шим за -
вдан ням, бо від цьо го за ле жить жит -
тє зда т ність біб ліо те ч но го сай ту, сенс
ме то ди ч ної ро бо ти в інформаційному
середовищі. У будь� яко му ви па д ку по -
стій но по но в лю ва на про фе сій на ін фо -
р ма ція, на дан ня кон су ль та ти в ної до -
по мо ги по ле г шу ва тиме ро бо ту бі б лі о -
те ка рів, кон со лі ду ва тиме про фе сій ну
спі ль но ту.

2’2006 (32)    19

Іб лІо теЧ нІ фо н ди Укра ї ни сьо го дні є не ли ше куль ту -
р ним над бан ням на ро ду, чин ни ком йо го су с пі ль но го
про гре су, але й од ні єю зі скла до вих за га ль но до сту п -
но го на ці о на ль но го ін фо р ма цій но го ре сур су дер жа -

ви. Від то го, на скі ль ки які с но і по вно во ни сфо р мо ва ні, за -
ле жить ефе к ти в ність ро бо ти кни го збі рень із за до во лен ня
рі з но ма ні т них ін фо р ма цій них по треб су с пі ль с т ва.

У су час них умо вах в аб со лю т ній бі ль шо с ті бі б лі о тек
Укра ї ни фо р му ван ня фо н дів  від бу ва єть ся з ба га ть ма тру -
д но ща ми: хро ні ч но бра кує ста бі ль но го та до ста т ньо го фі -
нан су ван ня, іс ну ють про бле ми зі змі с то в ним на по в нен -
ням, роз ши рен ням і урі з но ма ні т нен ням ре пе р ту а ру ви -
дань то що.  Осо б ли во скру т не ста но ви ще скла ло ся в сіль -
сь ких бі б лі о те ках. То му не під ля гає сум ні ву та ве ли ка
роль, яку ві ді гра ють на су час но му ета пі об мін но� ре зе р в ні
фо н ди (ОРФ) бі б лі о тек, які є од ним із ва ж ли вих дже рел
до ку ме н то по с та чан ня на всіх  рі в нях ци р ку ля ції ін фо р ма -
цій них ре сур сів. 

Об мін но� ре зе р в ні фо н ди за по ча т ко ва но до сить да в но,
адже у про це сі  ді я ль но с ті бі б лі о тек по стій но на ко пи чу ють -
ся ду б ле т ні, не про фі ль ні, за ста рі лі ви дан ня, які до ці ль ні ше
об мі ня ти на по трі б ні чи пе ре да ти без ко ш то в но ін шим бі б -
лі о те кам, ніж збе рі га ти „ме р т вим ва н та жем” або зни щу ва -
ти (спи су ва ти в ма ку ла ту ру). Та ки ми фо н да ми кни го збі р ні
опе ру ва ли на свій роз суд, чі т кої ре г ла ме н та ції дій і пра вил
три ва лий час не іс ну ва ло. Пра во во го ста ту су ОРФ на бу ли
в 1959 ро ці з при йн ят тям спе ці а ль ної по ста но ви уря ду
СРСР “Про ви ко ри с тан ня кни ж ко вих фо н дів бі б лі о те к”, за
якою мі ні с тер с т вам, ві дом ствам та ін шим ор га ні за ці ям бу -
ло на да но пра во без ко ш то в но пе ре да ва ти лі те ра ту ру із фо -

н дів од них бі б лі о -
тек ін шим, не за ле -
ж но від їх ньо го ві дом чо го під по ряд ку ван ня [1]. З то го ча су
зай ві ду б ле т ні і не про фі ль ні ви дан ня по ча ли пе ре роз по ді -
ля ти ся че рез ОРФ бі б лі о тек, що до зво ли ло збе ре г ти ве ли -
че з ні ма си ви до ку ме н тів, ко т рі з тих чи ін ших при чин не
ви ко ри с то ву ва ли ся в од них бі б лі о те ках, але бу ли по трі б ні
в ін ших.

Пра во на до ку ме н то о б мі н між бі б лі о те ка ми бу ло під -
тве р дже но і з на бут тям Укра ї ною не за ле ж но с ті – За ко ном
Укра ї ни “Про бі б лі о те ки і біб ліо те ч ну спра ву”, в стат ті 4
яко го за зна ча єть ся, що  дер жа ва сти му лює  вза є мо ви ко -
ри с тан ня біб ліо те ч них ре сур сів,  зо к ре ма че рез си с те му
об мін них біб ліо те ч них фо н дів. А від по ві д но до стат ті 18
цьо го За ко ну, “до ку ме н ти, що не вхо дять до Дер жа в но го
ре єст ру на ці о на ль но го куль ту р но го над бан ня Укра ї ни, мо -
жуть бу ти пе ре да ні без ко ш то в но із фо н дів од них бі б лі о тек
ін шим або ре а лі зо ва ні” [2]. На ви ко нан ня за зна че но го За -
ко ну бу ло роз ро б ле но і за твер дже но на ка зом Мі ні с тер с т -
ва куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни від 23 бе ре з ня 2005 р. за 
№ 152  Ін стру к цію “Про ор га ні за цію та по ря док об мі ну,
пе ре роз по ді лу і роз по всю джен ня до ку ме н тів се ред бі б лі о -
тек Укра ї ни че рез си с те му об мін них фо н дів”, що за ре є с т -
ро ва на  в Мі ні с тер с т ві юс ти ції Укра ї ни 30 бе ре з ня 2005 р.
за № 347/10627 [3].

Сьо го дні, за не по в ни ми да ни ми, в Укра ї ні фу н к ці о ну -
ють бли зь ко 250 ОРФ, в яких зо се ре дже но майже 6 млн.
до ку ме н тів. Ха ра к те р ною осо б ли ві с тю цих фо н дів є їх ній
ди на мізм, ве ли кі по ка з ни ки обе р та но с ті. Тіль ки за остан ні
3 ро ки че рез си с те му ОРФ бу ло пе ре роз по ді ле но бли зь ко 
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5 млн. при м. до ку ме н тів, і цей по ка з ник має ста бі ль ну те н -
де н цію до зро с тан ня, що є кра с но мо в ним сві д чен ням су с пі -
ль ної ко ри с но с ті та за тре бу ва но с ті об мін них фо н дів [4].

Зна ч не мі с це в си с те мі об мін них фо н дів бі б лі о тек на -
шої дер жа ви по сі дає ОРФ На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої
бі б лі о те ки Укра ї ни, який ус пі ш но фу н к ці о нує вже по над
46 ро ків. Для ро бо ти з ним у Біб ліо те ці при від ді лі ком пле -
к ту ван ня спо ча т ку бу ло ство ре но се к тор об мін но го фо н ду
(1960), який  з 1 сі ч ня 1971 ро ку ре о р га ні зо ва но у са мо -
стій ний стру к ту р ний під роз діл на пра вах фу н к ці о на ль но го
від ді лу об мін но го і ре зе р в но го фо н дів. За ро ки іс ну ван ня
ним пе ре роз по ді ле но бі ль ше 6 млн. при м. до ку ме н тів, до -
уко м п ле к то ва но де ся т ки ти сяч бі б лі о тек у рі з них ре гі о нах
як ко ли ш ньо го СРСР, так і не за ле ж ної Укра ї ни. 

На по ча ток 2006 ро ку в об мін но� ре зе р в но му фо н ді Бі -
б лі о те ки на ра хо ву ва ло ся бли зь ко 155 тис. до ку ме н тів,
80% з них –  укра ї н сь кою мо во ю. Скла да єть ся цей фонд із
двох са мо стій них ча с тин: об мін ної і ре зе р в ної, ко ж на з
яких ви ко нує свої фу н к ці ї.

Об мін ний фонд – відрізняється динамікою та фо р му -
єть ся з до ку ме н тів всіх ви дів і ти пів та га лу зей знан ня. За
сво їм при зна чен ням він ви ко нує два ос но в ні за вдан ня: з
од но го бо ку, є дже ре лом до уко м п ле к ту ван ня фо н дів са мої
Бі б лі о те ки, з ін шо го – ви ко ри с то ву єть ся для до ку ме н то о -
б мі ну і по пов нен ня фо н дів ін ших кни го збі рень.

Ре зе р в ний фонд – це своє рі д ний стра хо вий за пас Бі -
б лі о те ки, при зна че ний для за мі ни втра че них з ос но в но го
фо н ду або зно ше них до ку ме н тів. Ду б ле т ні при мі р ни ки
цьо го фо н ду з до зво лу ад мі ні с т ра ції ви ко ри с то ву ють ся та -
кож для фо р му ван ня біб ліо те чок ці льо во го при зна чен ня
за за вдан ня ми Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни,
за пи та ми народних де пу та тів  Укра ї ни то що. Фонд мі с -
тить до ку ме н ти з усіх га лу зей знан ня, ви да ні за остан ні 10
ро ків. Най більш ши ро ко пред ста в ле ні в ньо му дру ки укра -
ї но зна в чої те ма ти ки з іс то рії, ет но гра фії, куль ту ри, ми с те -
ц т ва, гео гра фії, пра ва, фі ло со фії Укра ї ни, укра ї н сь кої мо -
ви, а також ху до ж ні твори ві т чи з ня них пись мен ни ків і за -
ру бі ж них ав то рів в укра ї н сь ких пе ре кла дах. 

Ді я ль ність від ді лу об мін но го і ре зе р в но го фо н дів ба га -
то гран на, на пру же на, ви ма гає зна ч них фі зи ч них на ва н та -
жень. Про об ся ги ро бо ти, ви ко ну ва ної йо го пра ців ни ка ми,
сві д чать ци ф ри: що рі ч но між бі б лі о те ка ми  пе ре роз по ді ля -
ють ся від 200 до 300 тис. до ку ме н тів [7; 8]. Про те ця ро бо та
не зво дить ся до су то ме ха ні ч но го пе ре мі щен ня і пе ре роз по -
ді лу лі те ра ту ри, як це мо же ви да ти ся на пе р ший по гляд.
Так, щоб до ся г ти ви со ко го рі в ня обе р та но с ті фо н ду, ма к си -
ма ль но ефе к ти в но за до во ль ня ти по тре би ін ших кни го збі -
рень у по пов нен ні фо н дів, не об хід но до б ре зна ти су час ну
кон’ ю н к ту ру кни ж ко во го ри н ку, но ві т ню лі те ра ту ру, те н де -
н ції ком пле к ту ван ня біб ліо те ч них фо н дів і на віть ви мо ги
про грам рі з них на вча ль них за кла дів. Від по ві д но ефе к ти в -
ність ро бо ти пра ців ни ків від ді лу на пря му за ле жить як від
їх ньо го за га ль но ос ві т ньо го рі в ня,  ґрун то вно го за сво єн ня
спе ці а ль них біб ліо те ч них знань та ре а лі за ції їх у прак ти ч -
ній ді я ль но с ті, так і від ни з ки ін ших чин ни ків. Ба га то ко ри -
с но го, на при клад, у цьо му пла ні дає по стій не спі л ку ван ня з
пред ста в ни ка ми ін ших бі б лі о тек у про це сі від би ран ня ни ми
до ку ме н тів у фо н ді.

Од ним із го ло вних на пря мів  ді я ль но с ті відділу ОРФ
є до уко м п ле к ту ван ня ді ю чих фо н дів НПБ Укра ї ни. Всі но -
ві над хо джен ня, в пе р шу чер гу, пе ре гля да ють ся пра ців ни -
ка ми фу н к ці о на ль них під роз ді лів Бі б лі о те ки:  від ді лу фо р -
му ван ня до ку ме н т них ре сур сів, се к то ру пе рі оди ч них ви -
дань від ді лу об слу го ву ван ня ко ри с ту ва чів, се к то ру ор га ні -
за ції спе ці а лі зо ва них ви дань гру по вої об ро б ки від ді лу рі д -
кі с них і цін них книг, се к то ру фо р му ван ня до ку ме н т них

ре сур сів іно земни ми мо ва ми та се к то ру між на ро д но го до -
ку ме н то о б мі ну та ін. Тіль ки за остан ні 3 ро ки ос но в ні фо -
н ди Бі б лі о те ки по пов ни ли ся за ра ху нок об мін но го і ре зе р -
в но го фо н дів 21 тис. при м. до ку ме н тів. 

Уні вер са ль ність те ма ти ки та зна ч ні об ся ги до ку ме н т -
них ре сур сів, що  зна хо дять ся в об мін но му фо н ді Бі б лі о те -
ки, від кри ва ють ши ро кі мо ж ли во с ті для до уко м п ле к ту ван -
ня фо н дів ін ших біб ліо те ч них за кла дів кра ї ни, зо к ре ма, бі -
б лі о тек си с те ми МКТ Укра ї ни: на у ко вих, об ла с них, ра -
йон них, мі сь ких, сіль сь ких, кни го збі рень му зе їв то що.
Так, у 2005 ро ці до цих бі б лі о тек пе ре да но по над 75 тис.
при м. до ку ме н тів (65% від за га ль ної кі ль ко с ті за рік). 

Ра зом з тим,  здійснюється плідна спів пра ця й з бі б лі -
о те ка ми різних ви дів і форм вла с но с ті. На вза є мо ви гі д них
умо вах ве деть ся об мін до ку ме н та ми з ве ли ки ми га лу зе ви -
ми бі б лі о те ка ми, зо к ре ма: На ці о на ль ною на у ко вою ме ди ч -
ною бі б лі о те кою України, Дер жа в ною на у ко во� те х ні ч ною
бі б лі о те кою Укра ї ни, Дер жа в ною на у ко вою сіль сь ко го с -
по дар сь кою бі б лі о те кою Укра ї н сь кої ака де мії аг ра р них на -
ук. На да єть ся зна ч на до по мо га у до уко м п ле к ту ван ні фо н -
дів й ін шим ве ли ким, се ре д нім і ма лим бі б лі о те кам. Так, у
2005 ро ці їм пе ре да но 28 тис. при м. до ку ме н тів (24% від
за га ль ної кі ль ко с ті за рік). Най більш ак ти в но ко ри с ту ють -
ся мо ж ли ві с тю по пов ни ти свої фо н ди за ра ху нок об мін но -
го фо н ду НПБ Укра ї ни  бі б лі о те ки на вча ль них за кла дів
всіх рі в нів ак ре ди та ції: ака де мій, уні вер си те тів, ін сти ту -
тів, лі це їв, учи лищ, ко ле джів, гі м на зій, за га ль но ос ві т ніх і
спе ці а лі зо ва них  шкіл то що.

На су час но му ета пі роз ви т ку біб ліо те ч ної спра ви в
Укра ї ні ді я ль ність від ді лу ОРФ урі з но ма ні т ни лась і ускла -
д ни ла ся,  в ній з’яв и ли ся но ві на пря ми, зо к ре ма участь у
ре а лі за ції дер жа в них про грам кни го ро з по в сю джен ня.
Так, про тя гом остан ніх 5 ро ків від ді лом ви ко на но зна ч ну
за об ся гом ро бо ту з роз по ді лу між бі б лі о те ка ми Укра ї ни
до ку ме н тів, ви да них у ра м ках На ці о на ль ної про гра ми ви -
пу с ку со ці а ль но зна чу щих ви дань. Зо к ре ма, че рез від діл
за ці єю про гра мою бі б лі о те ки Укра ї ни отри ма ли май же
127 тис. при м. книг (115 на зв); у ра м ках про гра ми  „У к ра -
їн сь ка біб ліо те ч на се рі я” – до 76 тис. при м. (20 на зв). 

Ві до мо, що осо б ли во го с т ро за раз бі б лі о те ки від чу ва -
ють  по тре бу в су час них ен ци к ло пе ди ч них, до ві д ко вих ви -
дан нях, зо к ре ма з пи тань пра ва. То му по мі т ною по ді єю
став роз по діл між кни го збі р ня ми Укра ї ни че рез ОРФ Бі б -
лі о те ки “Ю ри ди ч ної ен ци к ло пе ді ї” в ше с ти то мах (пе ре да -
но 18,4 тис. при м. цьо го ак ту а ль но го ви дан ня). За раз роз -
по ча то ро бо ту з роз по ді лу між бі б лі о те ка ми Укра ї ни “Е н -
ци к ло пе дії іс то рії Укра ї ни” в п’я ти то мах (вже отри ма но 
1 тис. при м. – пе р ші два то ми). Очі ку ють на пе ре да чу до
бі б лі о тек й ін ші цін ні дру ки, що, без пе ре ч но, ко ри с ту ва ти -
муть ся під ви ще ним по пи том. 

Ве ли ка кі ль кість до ку ме н тів з ме тою їх ньо го по да ль -
шо го  роз по всю джен ня між бі б лі о те ка ми Укра ї ни над хо -
дить до об мін но го і ре зе р в но го фо н дів від рі з них да ру ва ль -
ни ків – як при ва т них осіб (ав то ри книг, кни го лю би), так і
уста нов (дер жа в ні і гро мад сь кі ор га ні за ції, бла го дій ні фо -
н ди то що), яким не бай ду же куль ту р не від ро джен ня Укра -
ї ни. З ча су про го ло шен ня не за ле ж но с ті Укра ї ни ко ло до б -
ро дій ни ків де да лі зро с тає, се ред них не ли ше укра ї н сь кі
ор га ні за ції та уста но ви, а й  за ко р дон ні. 

Осо б ли во ак ти в но спри я ють по пов нен ню фо н дів бі б -
лі о тек ві т чи з ня ні ви да в ни ц т ва. Так,  ви да в ни ц т во “Ли -
бідь” ли ше за остан ні 5 ро ків без ко ш то в но пе ре да ло до
ОРФ Бі б лі о те ки по над 59 тис. при м. ви дань, “На у ко ва ду -
м ка” – 43 тис.,  “Пре са Укра ї ни” – 14 тис., Дер жа в не від -
кри те ак ці о не р не то ва ри с т во ”У к р к ни га” – 12 тис., ви да в -
ни ц т во ім. О. Те лі ги – 7 тис. при м. ви дань. Зна ч ну кі ль -
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кість лі те ра ту ри від діл отри мав від Держ ко мі н фо р м по лі -
ти ки Укра ї ни, Держ ко м те ле ра діо Укра ї ни  – 31 тис.,
Управ лін ня у спра вах пре си та ін фо р ма ції Ки їв сь кої об л де -
р жа д мі ні с т ра ції – 8 тис., Укра ї н сь кої пра в ни чої фу н да ції –
7 тис., Ди ре к ції ху до ж ніх ви ста вок МКТ Укра ї ни – 
4,5 тис.,  По діль сь кої ре гі о на ль ної ми т ни ці – 14 тис., Все -
ук ра їн сь кого то ва ри с т ва “Про с ві та” ім. Та ра са Ше в че н �
ка – май же 20 тис., Представництва ООН в Укра ї ні – 
11 тис., Між на ро д ного фонду “Ві д ро джен ня” – май же 
4 тис. до ку ме н тів, Центр укра ї но знав с т ва при Ки їв сь ко му
на ці о на ль но му уні вер си те ті іме ні Та ра са Ше в че н ка – май -
же 3 тис. при м. ви дань. Тоб то пе ре лік та ких уста нов і ор -
га ні за цій, що до по ма га ють у до уко м п ле к ту ван ні фо н дів бі -
б лі о тек Укра ї ни, є до сить зна ч ним.  

Да ру ють Біб ліо те ці свої до ма ш ні ко ле к ції та окре мі
ви дан ня для роз по всю джен ня їх між бі б лі о те ка ми ві до мі
пись мен ни ки, ді я чі куль ту ри і ми с те ц т ва, на у ко вці, дер -
жа в ні та по лі тич ні ді я чі,  ін ші ви зна ч ні осо би с то с ті, се ред
них: І.  Цю па, І. Вин ни че н ко,  М. По лоз, Л. Лу к’я не н ко, 
П. На ні їв, В. До н чик, Б. Че ч нєв, А. Зі нче н ко, В. Жу рав сь -
кий та ба га то ін ших. По да ру ва ли  Біб ліо те ці ви дан ня зі
сво їх при ва т них зі брань її ве те ра ни О. Але к са н д ро ва, 
С. Ба се н ко, Є. За вад сь ка,  Н. Ма с ло ва, О. Ма с ти пан, 
В. Мо л ча но ва, Н. Сні ж ко, О. Тру бай чук, кни го лю би 
П. Гу ме нюк,  В. Ко ва ль чук, Н. Не сте р чук, А. Ре дь ко, 
Н. Фі лі п по ва, Д. Шпо те н ко та ін. 

За га лом за остан ні 5 ро ків об мін ний фонд Бі б лі о те ки
по пов ни в ся за ра ху нок рі з них ор га ні за цій та при ва т них
осіб по над 250 тис. при м. до ку ме н тів, аб со лю т на бі ль -
шість з яких надійшла чи надійде до фо н дів со тень ін ших
кни го збі рень кра ї ни.

Ді я ль ність від ді лу об мін но го і ре зе р в но го фо н дів
Бібліотеки зав жди ви рі з ня ла ся гу ма ні та р ною спря мо ва ні с -
тю, і не ли ше в пла ні отри ман ня до б ро дій ної кни ж ко вої до -
по мо ги, про що йшлося ви ще, але і в зво ро т но му на пря мі. За
йо го ра ху нок пе в на до по мо га у ком пле к ту ван ні фо н дів на да -
єть ся бі б лі о те кам ди тя чих бу ди н ків, ін тер на тів, гро мад сь -
ким ор га ні за ці ям ве те ра нів, ін ва лі дів, ме ди ч ним оздо ро в чим
за кла дам, вій сь ко вим ча с ти нам, пе ні те н ці а р ним уста но вам
то що. Так, у 2005 ро ці для та ких ор га ні за цій бу ло сфо р мо ва -
но ни з ку біб ліо те чок за га ль ною кі ль кі с тю 4,4 тис. при м.

Ще од ним із про ві д них на пря мів ді я ль но с ті від ді лу
сьо го дні є участь у між на ро д но му спів ро бі т ни ц т ві, зо к ре -
ма,  у сфе рі вста но в лен ня і по гли б лен ня куль ту р них зв’я -
з ків з укра ї н ця ми, які про жи ва ють за ме жа ми на шої дер -
жа ви, у спри ян ні по пу ля ри за ції здо бу т ків укра ї н сь кої
куль ту ри, укра ї н сь ко го дру ко ва но го сло ва за ко р до ном.
Ба га то  ро ків Бі б лі о те ка плі д но спів пра цює з Укра ї н сь кою
Все сві т ньою Ко ор ди на цій ною Ра дою (УВКР), яка об’ єд нує
на до б ро ві ль них за са дах укра ї н сь кі гро мад сь кі (не уря до ві)
ор га ні за ції всьо го сві ту і ді я ль ність якої спря мо ва но на
утве р джен ня ін те ре сів та за хи с ту укра ї н с т ва. Під час ко -
ж ної по їз д ки де ле га цій УВКР укра ї н сь ким гро ма дам за ме -
жа ми Укра ї ни без ко ш то в но пе ре да єть ся ве ли ка кі ль кість
дру ко ва них ви дань, ау діо� та від ео за пи сів.

За остан ні 6 ро ків за ме жі дер жа ви пе ре да но ни з ку
біб ліо те чок (9 тис. при м.), зо к ре ма: на ці о на ль ним бі б лі о -
те кам кра їн, де жи ве ба га то укра ї н ців  (Бі ло ру сі, Ла т вії,
Ли т ви); бі б лі о те кам центрів укра ї н сь кої куль ту ри в Мо с к -
ві, Ла т вії, Ки р ги з с та ні; бі б лі о те кам укра ї н сь кої мо ви і лі -
те ра ту ри в Ро сії (Мо с к ва, Ба ш ко р то с тан), Бі ло ру сі; То ва -
ри с т ву укра ї н ців м. Па нє вє жіс (Ли т ва); Бі ло ру сь ко му гро -
мад сь ко му об’ єд нан ню укра ї н ців “Ва т ра”; біб ліо те ці від ді -
лен ня укра ї н сь кої мо ви та лі те ра ту ри Клу зь ко го уні вер си -
те ту (Ру му нія); по со ль с т вам Укра ї ни в Ро сій сь кій Фе де ра -
ції, Ки таї; вій сь ко во му ми ро тво р чо му ко н ти н ге н ту Укра ї -

ни в Лі ва ні; укра ї н сь ким осе ре д кам у Гре ції, Шве ції, Бель -
гії, Но р ве гії, Поль щі, Сло вач чи ні, Ту ре ч чи ні, Уго р щи ні,
Фін лян дії, Пі в ден но �Аф ри кан сь кій Ре с пу б лі ці, Ка зах ста -
ні, Уз бе ки с та ні, Ки р ги з с та ні, Гру зії, Мо л до ві; укра ї н сь -
ким гро ма дам ре гі о нів Ро сії: Да ле ко го Схо ду, Кам ча т ки,
Ура лу, Си бі ру та ін. Дбай ли во уко м п ле к то ва на пра ців ни -
ка ми від ді лу біб ліо те ч ка укра ї н сь ких ви дань є на віть в да -
ле кій Ан та р к ти ці, на ос т рі ві Га лі н дез, де на на у ко во� до с лі -
д ній ста н ції „А ка де мік Ве р над сь кий” вже по над 10 ро ків
ба зу єть ся  укра ї н сь ка ан та р к ти ч на екс пе ди ці я. 

Що до за вдань на по да ль шу пе р с пе к ти ву ді я ль но с ті
ОРФ, то мо ж на з упе в не ні с тю стве р джу ва ти, що до ку ме н -
то о б мін, ко т рий ба зу єть ся на ви ко ри с тан ні об мін них фо н -
дів, і на да лі за ли шить ся не від’ єм ною ча с ти ною про це су
фо р му ван ня та по ліп шен ня які с но го скла ду ді ю чих фо н дів
бі б лі о тек Укра ї ни. Для збе ре жен ня і роз ви т ку та кої фо р -
ми до ку ме н то о б мі ну в кра ї ні є ба га то пе ре д у мов, які ви -
пли ва ють з об’ єк ти в них чин ни ків і за ко но мі р но с тей роз -
ви т ку біблі о те ч ної спра ви в Укра ї ні на су час но му ета пі.  

Щоб йо го вдо с ко на ли ти, не об хід но у най бли ж чій пе -
р с пе к ти ві роз ро би ти і за про ва ди ти прин ци по во но ве про -
гра м не за без пе чен ня для сут тє во го при ско рен ня й ча с т ко -
вої ав то ма ти за ції ни з ки тех но ло гі ч них опе ра цій, по в’я за -
них із ве ден ням баз да них про ви дан ня, на яв ні в ОРФ,
пар т не рів з до ку ме н то о б мі ну, а також з об лі ком, об мі ном,
пе ре роз по ді лом та роз по всю джен ням до ку ме н тів. А це, у
свою чер гу, по тре бує під ви щен ня рі в ня ма те рі а ль но� те х ні -
ч но го за без пе чен ня, зо к ре ма при дбан ня но вих тех ні ч них
за со бів – ком п’ю те рів, ска не ра, прин тера то що.

Не об хід но та кож ак ти ві зу ва ти до ку ме н то о б мін з бі б -
лі о те ка ми та ін фо р ма цій ни ми центра ми рі з них ви дів і
форм вла с но с ті, на сам пе ред з ін ших, крім Ки є ва і Ки їв сь -
кої об ла с ті, ре гі о нів Укра ї ни.

По си ле ну ува гу пе ред ба ча єть ся при ді ля ти роз ши рен -
ню об ся гів на дан ня бла го дій ної до по мо ги со ці а ль но не за -
хи ще ним вер с т вам на се лен ня, а са ме бі б лі о те кам ди тя чих
бу ди н ків, гро мад сь ких ор га ні за цій ве те ра нів, лі ку ва ль них
уста нов то що, а та кож кни го збі р ням вій сь ко вих лі це їв і
ча с тин.

Бу де збе ре же но та при мно же но прак ти ку спри ян ня
по ши рен ню і популяризації здо бу т ків укра ї н сь кої куль ту -
ри за ме жа ми дер жа ви за со ба ми дру ко ва но го сло ва, змі ц -
нен ню гу ма ні та р них зв’я з ків із укра ї н сь кою ді а с по ро ю. 

При цьо му тре ба вра хо ву ва ти, що  про бле ма на ле ж -
но го фі нан су ван ня біб ліо те ч них за кла дів про до в жує за ли -
ша ти ся не ви рі ше ною, адже ко ш тів на ком пле к ту ван ня,
осо б ли во пу б лі ч них, пе ри фе рій них, осві тян сь ких бі б лі о -
тек, зав жди хро ні ч но не ви ста ча є. Че рез не до с ко на лість
за ко но да в чої ба зи Укра ї ни з пи тань кни го дру ку ван ня і
кни го ро з по в сю джен ня на ці о на ль на кни ж ко ва про ду к ція є
за над то до ро гою й то му не кон ку рен то спро мо ж ною у по рі -
в нян ні з ро сій сь кою та бі ло ру сь кою, по сту па єть ся їм і за
кі ль кі с ни ми по ка з ни ка ми, і за які с тю дру ків. То му й сто -
ять бі б лі о те ки пе ред ди ле мою, як роз по ря ди ти ся об ме же -
ни ми ко ш та ми на ком пле к ту ван ня: чи при дба ти од не
вкрай по трі б не, але до ро ге ен ци к ло пе ди ч не чи на вча ль не
ви дан ня, або ж п’ять по рі в ня но де ше вих, за те „мо д них”
кни жок� „о д но де нок” у м’я ких об кла ди н ках.

Вра хо ву ю чи ви ще ви кла де не, а та кож те, що чі т ко на -
ла го дже ну все со ю з ну си с те му кни го по ши рен ня бу ло
зруй но ва но, на ці о на ль ну ще не сфо р мо ва но та прак ти ч но
по вні с тю лі к ві до ва но уста ле ні за ра дян сь ких ча сів фо р ми
кни ж ко вої то р гі в лі,  біб ліо те ч ні ОРФ бу дуть і на да лі за ли -
ша ти ся од ним із ва го мих і до то го ж бе з о пла т них дже рел
до ку ме н то по с та чан ня, ва ж ли вим на ці о на ль ним ін фо р ма -
цій ним ре сур сом [5; 6].О
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У ши ро ких ма с ш та бах біб ліо те ч ний про цес у всі ча си
і у всіх кра ї нах су про во джу єть ся лі к ві да ці єю од них бі б лі о -
тек та од но ча с ним ство рен ням ін ших. Зро зу мі ло, що цей
про цес не мо ж ли вий без пе ре роз по ді лу лі те ра ту ри між рі -
з ни ми бі б лі о те ка ми. Фу н к ції та ко го пе ре роз по ді лу й по -
кли ка ні ви ко ну ва ти об мін ні фо н ди кни го збі рень. Від то го,
як по ста в ле но їх ню ро бо ту, на скі ль ки ши ро ким є ко ло бі -
б лі о тек, які співпрацюють з ци ми фо н да ми, за ле жить по в -
но та та якість їх ньо го ком пле к ту ван ня, а від так ав то ри тет
і роль бі б лі о тек у су с пі ль с т ві.  

Ча с то до во дить ся чу ти, що до ОРФ над хо дять  зде бі ль -
шо го документи за ми ну лі ро ки, мо ра ль но за ста рі лі, фі зи ч -
но зно ше ні – ні ко му не по трі б на „ма ку ла ту ра”, що бі б лі о те -
ки лі те ра ту ру, яка ко ри с ту єть ся по пи том, не бу дуть пе ре да -
ва ти до цих фо н дів. Та кі уяв лен ня є по ми л ко ви ми, адже, як
мо ж на пе ре ко на ти ся з на ве де них на ми при кла дів рі з но ма -
ні т них дже рел над хо джен ня до ку ме н тів, об мін ні фо н ди не -
об хід ні зав жди, будь� яка бі б лі о те ка чи уста но ва мо жуть
знай ти в них по трі б ні до ку ме н ти, у т. ч. на су час них еле к т -
ро нних но сі ях, які бу дуть ко ри с ни ми ще ба га то ро ків. Зро с -
тає ін те рес на віть до так би мо ви ти „за с та рі лих” ви дань як
до іс то ри ч них до ку ме н тів ми ну лої до би. Їх охо че бе руть
для ком пле к ту ван ня сво їх фо н дів му зеї, спе ці а лі зо ва ні бі б -
лі о те ки, на у ко ві уста но ви. Во ни ці ка ві як у пла ні іс то ри ч ної
ре ко н с т ру к ції ре а лій ми ну лих епох, так і  ти по� ви до во го
скла ду біб ліо те ч них фо н дів 1950�1980�х ро ків [5; 6]. 

От же, мо ж на зро би ти ви сно вок, що об мін ні фо н ди
ви ко ну ва ти муть свої зо в ні ма ло по мі т ні, але ду же ва ж ли ві

й ко ри с ні су с пі ль ні фу н к ції до тих пір, до ки  іс ну ва ти муть
бі б лі о те ки, бі б лі о те ки ж ді я ти муть до ти, по ки іс ну є люд с -
т во і по тре ба в знан нях, аку му льо ва них в дру ко ва но му
сло ві, інших носіях інформації.

Спи сок ви ко ри с та ної лі те ра ту ри

1. Про ви ко ри с тан ня кни ж ко вих фо н дів бі б лі о тек: По ста но ва
Ра ди мі ні с т рів СРСР від 5 січ. 1959 р. //До ві д ник бі б лі о те ка ря. –
Х., 1977. – С. 35.

2. За кон Укра ї ни «Про бі б лі о те ки і біб ліо те ч ну спра ву»: (Ста -
ном на 20 лип. 2000 р.): Офі цій не вид. – К.: Па р ла м. вид� во, 
2000. – 23 с.

3. Ін стру к ція “Про ор га ні за цію та по ря док об мі ну, пе ре роз по -
ді лу і роз по всю джен ня до ку ме н тів се ред бі б лі о тек Укра ї ни че рез
си с те му об мін них фо н дів”: За тв. на ка зом М�ва куль ту ри і ми с тецтв
Укра ї ни 23.03.2005 р. № 152; За ре є с т ро ва но в М�ві юс ти ції Укра ї -
ни 30.03. 2005 р. за № 347/10627 //До ку ме н т ні ре сур си бі б лі о -
тек: (За ко но да в чі, ін стру к ти в но� ре г ла ме н ту ю чі та ме тод. ма те рі а -
ли). – К., 2005. – С. 75�81.

4. Со ля ник А. А. Си с те ма до ку ме н то по с та чан ня біб ліо те ч них
фо н дів: за ко но мі р но с ті роз ви т ку: Мо но гра фія – Х.: ХДАК, 2005. –
229 с.

5. Пе т ру се н ко Т.В. Об мен но� ре зе р в ные фо н ды би б ли о тек как
на ци о на ль ный ин фо р ма ци он ный ре сурс // На уч. и тех н. б�ки. –
2001. – № 7. – С. 39�46.

6. Пе т ру се н ко Т.В., Ро ма нов А.П. Кни го об мен в ин фо р ма ци -
он ном об ще с т ве: ре а лии и пе р с пе к ти вы //  На уч. и тех н. б�ки. –
2004. – № 2. – С. 48�51.

7. Ді я ль ність об мін но� ре зе р в них фо н дів бі б лі о тек Укра ї ни у
1999–2001 рр. / М�во куль ту ри і ми с тецтв Укра ї ни. НПБ Укра ї -
�ни. – К., 2003. – 8 с.

8.  Ді я ль ність об мін но� ре зе р в них фо н дів бі б лі о тек Укра ї ни у
2000–2004 рр. / М�во куль ту ри і ми с тецтв Укра ї ни. НПБ
Укра ї ни. – К., 2006. – 8 с.

За на у ко вим ви зна чен ням, ор га ні за ція – це гру па, що
скла да єть ся з більш ніж двох осіб, які об’ єд на ли ся для до ся г -
нен ня пе в ної ме ти. Ві до мо на у ці й те, що до в го літ тя ор га ні за -
ції за без пе чу ють осо би с то с ті. То му від по від дю на тра ди цій не
за пи тан ня: „Як ор га ні за ції вда єть ся іс ну ва ти так до в го?” ле -
жить на по ве р х ні: за вдя ки осо би с то с тям, ко т рі пра цю ють у
ній. І то му до в го літ тя го ло вно го ін фо р ма цій но го й ду хо в но го
центру Укра ї ни, яким є сьо го дні На ці о на ль на па р ла ме нт сь ка
біб лі о те ка України, по яс ню єть ся скла дом осо би с то с тей, які
там пра цю ють і збе рі га ють ті ду хо в ні прин ци пи, що бу ли за -
кла де ні її за сно в ни ка ми.

З на го ди 140�річ чя від дня за сну ван ня На ці о на ль но го Ду хо -
в но го центру Укра ї ни хо четь ся по ба жа ти єди но го – ВІ Ч НО С ТІ!

З по ва гою, по стій ний чи тач, 
ка н ди дат еко но мі ч них на ук М. Го ло він.
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ЧЧ ИИ ТТ АА ЧЧ ІІ   ПП РР ОО   НН АА ЦЦ ІІ ОО НН АА ЛЛ ЬЬ НН УУ   ПП АА РР ЛЛ АА ММ ЕЕ НН ТТ СС ЬЬ КК УУ

Я за лю б ле на у тво р чу ат мо с фе ру ці єї бі б лі о те ки, на -
по в не ну му д рі с тю та ба га то го лос сям ві ків, роз ду ма ми про
сут ність бут тя та ві ч ни ми по шу ка ми іс ти ни.

Скла д ну пра цю ро зу му ду же по ле г шу ють до б ро зи ч -
ли вість, шля хе т ність, ін те лі ге н т ність, ви со кий про фе сі о на -
лізм пра ців ни ків бі б лі о те ки.

Зре ш тою, тут мої рі д не Сло во, моя Мо ва, моя Кра ї на,
мої Дру зі, мої Ко ле ги, мої Кни ги! 

Зі щи рі ши ми по ба жан ня ми по да ль ших тво р чих здо -
бу т ків ваш по стій ний чи тач – 

Лю бов Іва ні в на Зе лі c ко, канд. пед. на ук, до цент ка -
фе д ри ре лі гі є з нав с т ва і куль ту ро ло гії фі ло соф сь ко го фа -

ку ль те ту При ка р пат сь ко го на ці о на ль но го 
уні вер си те ту ім. В. Сте фа ни ка.

На ці о на ль на па р ла ме нт сь ка бі б лі о те ка Укра ї ни – це храм
куль ту ри Укра ї ни й сві ту.

Ці ка ви ми для ме не як сла ві с та бу ли юві лей ні ве чо ри, при -
свя че ні Дням сло в’ян сь кої пи се м но с ті і куль ту ри, в яких до ве -
ло ся бра ти участь. Біб ліо те ч ні фо н ди від ді лу лі те ра ту ри іно зе м -
ни ми мо ва ми і тво р ча до по мо га працівників від ді лу об слу го -
ву ван ня спри я ли мо їм на у ко вим до слі дженням у га лу зі сла ві с -
ти ки, бол га ри с ти ки, ком пле к с но го до слі джен ня ху до ж ньої
куль ту ри сло в’ян XX ст., на пи сан ню ма гі с тер сь ких ро біт май бу -
т ніх сла ві с тів – сту де н тів Ки їв сь ко го сла ві с ти ч но го уні вер си те -
ту. Адже без куль ту ри не ма осо би с то с ті, не має на ції, не має
дер жа ви.

Від по ві да ль ний се к ре тар
Укра ї н сь ко го ко мі те ту сла ві с тів НАН Укра ї ни 

Ві к то рія За ха р жев сь ка.

З Національною парламентською бібліотекою України
у мене пов'язані найкращі роки і спогади.

В залі № 2 я мав звичне місце, де писав курсові,
дипломні роботи, кандидатську дисертацію, понад десять
документальних повістей, монографій, наукових пуб лі -
кацій; там само завершував працю над докторською дисер -
тацією. Бібліотекою користувався і мій син – нині кандидат
технічних наук.

З роками змінювалися бібліотечні кадри, але високий
професіоналізм, почуття поваги до читача в цих стінах
залишаються незмінними.

Ювіляру найкращі побажання и найщиріші вітання.

Доктор історичних наук,

генерал�лейтенант А.В.Русак 



У бе ре з ні 2006 р. ви йшов у світ «За к лю ч ний звіт ко ло к -
ві у му ви со ко го рі в ня з пи тань ін фо р ма цій ної гра мо т но с ті та
на вчан ня про тя гом жит тя», який про хо див у м. Але к са н д рії
(Єги пет) у ли с то па ді 2005 р. Ко ло к ві ум бу ло ор га ні зо ва но
ЮНЕСКО, ІФ ЛА та На ці о на ль ним фо ру мом з ін фо р ма цій ної
гра мо т но с ті (США). Ос но в на ідея зві ту – пе ре хід від кон це п -
ції «І н фо р ма ція для всіх» до кон це п ції «І н фо р ма цій на гра мо т -
ність – для всіх». У до ку ме н ті йдеть ся про те, що про сте іс ну -
ван ня ін фо р ма ції ма ло ва жить для тих, хто на віть не знає, яка
ін фо р ма ція їм по трі б на, де і як її шу ка ти, оці ню ва ти та ефе к -
ти в но ви ко ри с то ву ва ти. 

Звіт на го ло шує, що ін фо р ма цій на гра мо т ність – скла д -
ник ба зо во го пра ва на на вчан ня про тя гом жит тя. Ця про бле -
ма ви хо дить за ме жі ли ше біб ліо те ч ної спра ви чи осві ти. Ін -
фо р ма цій на гра мо т ність – умо ва роз ви т ку еко но мі ки, охо ро -
ни здо ро в’я, гро ма дян сь кої ак ти в но с ті, вря ду ван ня, яко с ті
жит тя. Да ють ся прак ти ч ні ре ко ме н да ції, спря мо ва ні на бі ль -
ше со ці а ль не за лу чен ня пред ста в ни ків всіх рас, ре лі гій, ет ні -
ч них груп і куль тур до су час но го ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва.
На во дять ся чи с лен ні при кла ди дій, про грам, стра те гій і під хо -
дів  до спів пра ці між уря да ми, не уря до ви ми ор га ні за ці я ми, ін -
ши ми скла до ви ми гро ма дян сь ко го су с пі ль с т ва, між на ро д ни -
ми ор га ні за ці я ми та пла ни що до май бу т ніх за хо дів1. 

У ли с то па ді 2005 р. Бі б лі о те ка Кон гре су США роз по ча -
ла ка м па нію зі ство рен ня Сві то вої еле к т ро нної бі б лі о те ки
(World Digital Library) – он лай но вої ко ле к ції рі д кі с ної та цін -
ної кни ги, ру ко пи сів, карт, пла ка тів, ма рок та ін ших ма те рі а -
лів із сво їх зі брань і фо н дів ін ших на ці о на ль них бі б лі о те к. Це,
як за зна чив ди ре к тор Бі б лі о те ки Кон гре су Джеймс Біл лі н г -
тон, ду же ам бі цій ний між на ро д ний про ект і йо го ме та – зро -
би ти до сту п ни ми че рез Ін тер нет цін ні тво ри з ху до ж ньої, іс -
то ри ч ної та лі те ра ту р ної то чок зо ру. Ва ж ли во вклю чи ти до
Сві то вої еле к т ро нної бі б лі о те ки ма те рі а ли усіх куль тур –
Аме ри ки і Єв ро пи, Азії та Аф ри ки. Ор га ні за то ри ба чать цей
про ект як спів пра цю між гро мад сь ким і при ва т ним се к то ром.
У ли с то па ді 2005 р. Бі б лі о те ка Кон гре су вже отри ма ла пе р -
ший ко р по ра ти в ний вне сок у роз мі рі 3 млн. до ла рів від
Google Inc. Ця ко р по ра ція про тя гом ро ку оци ф ру ва ла бли зь -
ко 5 тис. кни жок із ко ле к ції Бі б лі о те ки Кон гре су як пі ло т ний
про ект, опа но ву ва ла тех но ло гію ска ну ван ня цін них ви дань,
щоб не за вда ти їм шко ди.

Вод но час про ти ко р по ра ції Google Inc. з осе ні 2005 р. ве -
деть ся су до вий про цес. По зи ва чі – ви да в ни чі ком па нії, що об -
ви ну ва чу ють ко р по ра цію у по ру шен ні прав ко пі рай ту, ко ли
во на оци ф ру ва ла та ви ста ви ла в Ін тер не ті мі ль йо ни біб ліо те -
ч них книг із ко ле к цій Сте н фо рд сь ко го, Га р ва рд сь ко го, Мі чи -
ган сь ко го й ін ших уні вер си те тів та з Нью� Йо рк сь кої пу б лі ч -
ної бі б лі о те ки. Пред ста в ни ки ко р по ра ції під кре с лю ють, що за
про е к том Сві то вої еле к т ро нної бі б лі о те ки кни ж ки бу дуть
оци ф ро ву ва ти ся ли ше як що це до зво ле но за ко ном2.

У бе ре з ні 2006 р.
Єв ро пей сь ка ко мі сія
по від оми ла про рі шен -
ня під три ма ти про ект ство рен ня Єв ро пей сь кої еле к т ро нної бі -
б лі о те ки з ме тою на дан ня еле к т ро нно го до сту пу до єв ро пей сь -
ко го іс то ри ч но го над бан ня. Про тя гом на сту п них п’я ти ро ків
пла ну єть ся зро би ти до сту п ни ми при най м ні 6 млн. кни жок, до -
ку ме н тів та ін ших тво рів куль ту ри усім під клю че ним до ве бу.
Ко мі сія пла нує фі нан со во під три ма ти ство рен ня єв ро пей сь кої
ме ре жі центрів оци ф ро ву ван ня. Бу де роз ро б ле но та кож ни з ку
ре г ла ме н ту ю чих до ку ме н тів з охо ро ни прав ін те ле к ту а ль ної
вла с но с ті в умо вах роз ви т ку еле к т ро нних бі б лі о те к.

Єв ро пей сь ка еле к т ро нна бі б лі о те ка бу ду ва ти меть ся на
ос но ві ін фра стру к ту ри TEL (The European Library) – веб� се р -
ві су, ор га ні зо ва но го уча с ни ка ми Кон фе ре н ції ди ре к то рів єв -
ро пей сь ких на ці о на ль них бі б лі о тек (Conference of European
National Librarians) на ос но ві ре зуль та тів до слі д ни ць ко го про -
е к ту DigiCult. TEL – це бра ма до ка та ло ж них за пи сів ба га -
тьох на ці о на ль них бі б лі о тек, на дає до ступ до ши ро ко го ко ла
оци ф ро ва них ре сур сів бі б лі о те к� уча с ниць.

Кон фе ре н ція ди ре к то рів єв ро пей сь ких на ці о на ль них бі -
б лі о тек, при ві та в ши цю іні ці а ти ву Єв ро пей сь кої ко мі сії, за -
зна чи ла, що пра цю ва ти ме в на пря мі роз ши рен ня ко н та к тів з
єв ро пей сь ки ми ар хі ва ми та му зе я ми, зо к ре ма, об го во рю ю чи
до ро ж ню ка р ту Єв ро пей сь кої еле к т ро нної бі б лі о те ки. Бе ру чи
до ува ги май бу т нє роз ши рен ня Єв ро пей сь ко го Со ю зу, у 
пре с� ре лі зі Кон фе ре н ції ди ре к то рів єв ро пей сь ких на ці о на ль -
них бі б лі о тек за зна ча єть ся, що ду же ва ж ли во із са мо го по ча -
т ку спів пра цю ва ти з усі ма єв ро пей сь ки ми кра ї на ми, а не ли -
ше чле на ми Єв ро со ю зу.

Про ект пе ред ба чає, ра зом із ви рі шен ням тех ні ч них пи -
тань, бра ти до ува ги всі єв ро пей сь кі мо ви з їх ні ми рі з ни ми на -
бо ра ми зна ків3.

Мі ні с тер с т во за ко р дон них справ ФРН і Ґе те� Ін с ти тут
спі ль но з Ні ме ць ким то ва ри с т вом з пи тань до слі джень, Фо н -
дом ім. Фрі ца Тю се на, Бла го дій ним фо н дом Ге р ті, Фо н дом 
ім. Ґе р ди Ге н кель, Фо н дом ім. Ма р ґи і Ку р та Мьо ль ґа а р дів,
Фо н дом ім. Ро бе р та Бо ша і Фо н дом “ZEIT” Еве лін і Ґе р да Бу -
це рі у са за по ча т ку ва ли іні ці а ти ву “Лю ди і кни ги – біб ліо те ч на
іні ці а ти ва для Цен т ра ль но �Схі д ної Єв ро пи й Центра ль ної 
Азі ї”.

В її ра м ках на по ча т ко во му ета пі про тя гом трьох ро ків бу -
де на да но під три м ку 30 ви б ра ним ні ме ць ко мо в ним бі б лі о те кам
у 22 кра ї нах Цен т ра ль но �Схі д ної Єв ро пи й Центра ль ної Азії
шля хом по пов нен ня їх ніх фо н дів кни га ми, жу р на ла ми й еле к т -
ро нни ми ін фо р ма цій ни ми ма те рі а ла ми. Всьо го на ком пле к ту -
ван ня бі б лі о тек і су про ві д ну про гра му пе ред ба ча єть ся ви ді ли -
ти бли зь ко 500 тис. єв ро. Од на з най ва ж ли ві ших ці лей іні ці а ти -
ви – про бу джен ня ін те ре су до Ні ме ч чи ни се ред мо ло ді.

В Укра ї ні для під три м ки бу ло об ра но Ні ме ць кий
чи та ль ний зал у До не ць кій об ла с ній уні вер са ль ній на -
у ко вій біб ліо те ці ім. Н. Круп сь кої 4.
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Ін фо р ма цій на гра мо т ність для всіх

Сві то ві та Єв ро пей сь ка еле к т ро нні бі б лі о те ки

Ні ме ць кий чи та ль ний зал у До не ць ку отри мує 
ко ле к цію кни жок
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Іб лІ о те ки з да в ніх� да вен бу ли й за ли ша ють ся най -
цін ні ши ми ска р б ни ця ми знань, озна кою ци ві лі зо ва -
но с ті су с пі ль с т ва та йо го ро зу мін ня куль ту ри як
най ви що го ба гат с т ва на ці ї. Ін те лект на ції є фу н да ме -

н та ль ною скла до вою мо гу т но с ті ко ж ної дер жа ви. Йо го ва -
ж ли вість зро с тає у до бу ін фо р ма цій но� ко му ні ка цій ної ре во -
лю ції, що ви рі ша ль ною мі рою умож ли ви ла при ско рен ня
гло ба лі за цій них про це сів [1] і да ла змо гу го во ри ти про ство -
рен ня ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва у рі з них кра ї нах сві ту.

Ця про бле ма роз гля да ла ся на Все сві т ній зу стрі чі на
най ви що му рі в ні з пи тань ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва
(WSIS), що про хо ди ла у два ета пи – у 2003 ро ці у Же не ві і
у 2005 ро ці в Ту ні сі. Так, у   «Зві ті  про же нев сь кий етап
Все сві т ньої зу стрі чі на най ви що му рі в ні з пи тань ін фо р ма -
цій но го су с пі ль с т ва» від 30 сі ч ня 2004 р. бу ло да но та ке ви -
зна чен ня ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва: «І н фо р ма цій не су с -
пі ль с т во – це ево лю ці о ну ю ча стру к ту ра, яка, від би ва ю чи
рі з ні ста дії роз ви т ку, до ся г ла рі з них рі в нів у рі з них кра ї нах
сві ту. Тех но ло гі ч ний про грес та ін ші змі ни стрі м ко пе ре тво -
рю ють се ре до ви ще, в яко му роз ви ва єть ся ін фо р ма цій не су -
с пі ль с т во» [2, 12]. За вдан ня ви ро б ле но го на цій зу стрі чі
Пла ну дій по ля га ють у то му, щоб «по бу ду ва ти   від кри те
для   всіх   ін фо р ма цій не су с пі ль с т во; спря му ва ти по те н ці ал
знань та ІКТ [ін фо р ма цій них і ко му ні ка цій них тех но ло гій]
на роз ви ток; спри я ти ви ко ри с тан ню ін фо р ма ції та знань
для до ся г нен ня уз го дже них на між на ро д но му рі в ні ці лей
роз ви т ку, в то му чи с лі тих, що мі с тять ся у Де кла ра ції ти ся -
чо літ тя; ви рі шу ва ти но ві про бле ми ін фо р ма цій но го су с пі ль -
с т ва на на ці о на ль но му, ре гі о на ль но му і між на ро д но му рі в -
нях» [2, 13].

Бі б лі о те ки на ле жать до ін фо р ма цій но� ко му ні ка цій ної
ін фра стру к ту ри – фу н да ме н ту від кри то го для всіх ін фо р ма -
цій но го су с пі ль с т ва. Йо го не од мін ним еле ме н том є за без пе -
чен ня ко ж но му мо ж ли во с ті ма ти до ступ до ін фо р ма ції, ідей
і знань. Най ва ж ли ві шою скла до вою ін фо р ма цій но го су с пі -
ль с т ва є на яв ність ве ли ко го пу б лі ч но го над бан ня, до яко го
на ле жать, зо к ре ма,  ін фо р ма ція і гло ба ль ні знан ня. Во ни
ма ють бу ти лег ко до сту п ни ми в ін те ре сах роз ви т ку ін фо р -
ма цій но го су с пі ль с т ва, спри я ти здо бут тю на се лен ням осві -
ти, ство рен ню но вих ро бо чих місць, ін но ва цій ній ді я ль но с -
ті, від крит тю пе р с пе к тив у го с по да р чій ді я ль но с ті і на у ко -
во му про гре сі. Слід змі ц ню ва ти пу б лі ч ні уста но ви – та кі, як
бі б лі о те ки та ар хі ви, му зеї,  щоб спри я ти збе ре жен ню до ку -
ме н та ль них за пи сів і ві ль но му та рі в но пра в но му до сту пу до
ін фо р ма ції [3, 402�403]. На наш по гляд, не ви па д ко во у пе -
ре лі ку пу б лі ч них уста нов бі б лі о те ки за йма ють пе р ше мі с -
це. За сво їм впли вом на роз ви ток су с пі ль с т ва, йо го куль ту -
ри та на у ки во ни дій с но мо жуть слу гу ва ти од ним із го ло -
вних ін де к сів ци ві лі зо ва но с ті на ці ї.

У Пла ні дій окре с ле но за вдан ня, ці лі та ко н т ро ль ні по -
ка з ни ки. Зо к ре ма  від зна ча єть ся, що орі є н то в ні ко н т ро ль ні
по ка з ни ки мо жуть бу ти гло ба ль ни ми ці льо ви ми по ка з ни ка -
ми зро с тан ня рі в ня під’ єд нан ня та до сту пу у ра зі за сто су -
ван ня ІКТ у ме жах ви ко нан ня за вдань Пла ну дій, які ма ють

бу ти ре а лі зо ва ні
до 2015 р. Ва ж ли -
вим є за ува жен ня, що ці ко н т ро ль ні по ка з ни ки мо ж на вра -
хо ву ва ти під час вста но в лен ня ко н т ро ль них по ка з ни ків з
ура ху ван ням на ці о на ль них осо б ли во с тей.

Се ред за вдань осо б ли ву ува гу при ве р та ють два пун к -
ти, що без по се ре д ньо  сто су ють ся бі б лі о те к. Це пункт  6 d):
“за без пе чи ти під клю чен ням на ба зі ІКТ пу б лі ч ні бі б лі о те -
ки, куль ту р ні центри, му зеї, по што ві від ді лен ня та ар хі ви”,
й пункт 6 і): “спри я ти роз ви т ко ві ко н те н ту і ство ри ти  тех -
ні ч ні  умо ви,  які спри я ли б на дан ню та ви ко ри с тан ню в Ін -
тер нет всіх мов сві ту” [3, 412]. В остан ньо му пун к ті йдеть -
ся про “ко н тент” – по нят тя, за по зи че не з ан г лій сь кої мо ви,
що озна чає “зміст” у на йши р шо му ро зу мін ні цьо го сло ва:
тоб то сми с ло ве на по в нен ня рі з но ма ні т них ви дів те к с тів,
від ео� та ау ді о про ду к ції на всіх ни ні ві до мих фу н к ці о ну ю -
чих но сі ях. Ко н тент вклю чає й усі фо р ми збе рі ган ня ін фо р -
ма ції, які ма ють бі б лі о те ки по ча т ку XXI ст. – від пра да в ніх
ру ко пи сів, пер шо дру ків, книг та ін ших дру ко ва них ви дань
до су час них тех но ло гій, у т. ч. но ві т ніх ком п’ю те р них му ль -
ти ме діа (ди с ке ти, СD� RO Mи, DVD то що). Осо б ли вий на го -
лос ро бить ся на ви ко ри с тан ні в Ін тер не ті всіх мов сві ту. Це
ду же ва ж ли во для роз ви т ку се г ме н та Ін тер не ту з укра ї н сь -
кою мо вою, адже до мі ну ю чою мо вою Ін тер не ту сьо го дні є
ан г лій сь ка –  мо ва гло ба лі за ції, яка за ймає, від по ві д но,
80% у Ме ре жі.

Се ред на пря мів, які окре с ле ні у Пла ні дій і по в’я за ні з
не від’ єм ни ми фу н к ці я ми бі б лі о тек як пу б лі ч них куль ту р -
них за кла дів, прин ци по во зна чу щим є до ступ до ін фо р -
ма ції та знань. У до ку ме н ті чі ль не мі с це від во дить ся бі б -
лі о те кам, які на зи ва ють ся пе р ши ми се ред ба га то ці льо вих
пу б лі ч них пун к тів ко ле к ти в но го до сту пу, ста бі ль но фу н к ці -
о ну ють та на да ють гро ма дя нам за при йн я т ни ми ці на ми або
без ко ш то в но до ступ до рі з них ре сур сів ко му ні ка ції, на сам -
пе ред Ін тер не ту. На го ло шу єть ся, що осо б ли ву ува гу слід
при ді ля ти сіль сь ким ра йо нам та ра йо нам, які об слу го ву -
ють ся не до ста т ньо. Як і у ве ли ких та ма лих мі с тах, у цих мі -
с це во с тях ра зом із бі б лі о те ка ми на зи ва ють ся ін ші гро мад -
сь кі мі с ця, де мо жуть бу ти вста но в ле ні ком п’ю те ри, під -
клю че ні до на ці о на ль них та гло ба ль них ме реж, які бу дуть
до сту п ні пе ре ва ж ній ча с ти ні на се лен ня: на вча ль ні за кла ди,
пе ре д у сім шко ли, дер жа в ні стру к ту ри, по што ві від ді лен ня
то що. Ва ж ли вим є й те, що во ни по ви нні ма ти до ста т ню
про пу с к ну зда т ність для до по мо ги ко ри с ту ва чам.

Осо б ли вий ін те рес для біб ліо те ч них фа хі в ців і – ши р -
ше – всіх ко ри с ту ва чів бі б лі о тек, на на шу ду м ку, має ста но -
ви ти пункт 10 h), в яко му на го ло шу єть ся на ва ж ли во с ті під -
три м ки ство рен ня і роз ви т ку біб ліо те ч ної  та ар хі в ної ді -
джи та ль ної слу ж би (тоб то на йши р ше ви ко ри с тан ня так
зва них ци ф ро вих тех но ло гій), ада п то ва ної до по треб ін фо р -
ма цій но го  су с пі ль с т ва. Ре ко ме н ду єть ся впро ва джу ва ти її,
зо к ре ма, шля хом   пе ре гля ду   на ці о на ль них стра те гій і за -
ко но дав ст ва у сфе рі біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня, за без -
пе чен ня на гло ба ль но му рі в ні ро зу мін ня по тре би у “гі б ри д -
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них бі б лі о те ках” та спри ян ня спів пра ці бі б лі о тек на все сві -
т ньо му рі в ні [3, 417]. 

По нят тя “гі б ри д ні бі б лі о те ки” вво дить ся у Пла ні дій
для окре с лен ня ба га то фу н к ці о на ль но с ті бі б лі о тек у су с пі -
ль с т ві знань, що ба зу єть ся на ви ко ри с тан ні най но ві т ні ших
до ся г нень су час них ІКТ, роз ши рює мо ж ли во с ті ко ри с ту ва -
чів отри му ва ти до ступ до ін фо р ма ції і яв ляє со бою, та ким
чи ном, од не із го ло вних по лів пу б лі ч ної сфе ри гро ма дян сь -
ко го су с пі ль с т ва. Вод но час гі б ри д ні бі б лі о те ки че рез спів -
пра цю на все сві т ньо му рі в ні з бі б лі о те ка ми ін ших кра їн ши -
р ше “від кри ва ють ві к но у світ знань” сво їм ко ри с ту ва чам,
ро б ля чи мо ж ли вим при ско рен ня та які с не зро с тан ня на у -
ко во го об мі ну.

Не менш ва ж ли вою є роль бі б лі о тек у на ро щу ван ні по -
те н ці а лу і під ви щен ні гра мо т но с ті у сфе рі ІКТ. Пе ред ко ж -
ним су с пі ль с т вом сто їть за вдан ня спри я ти всім сво їм гро ма -
дя нам в ово ло дін ні на ви ч ка ми еле к т ро нної гра мо т но с ті. Як
при клад для на слі ду ван ня про по ну єть ся ство рю ва ти 
ку р си для дер жа в них слу ж бо в ців, “ви ко ри с то ву ю чи для
цьо го та кі іс ну ю чі стру к ту ри, як бі б лі о те ки, ба га то ці льо ві
об щин ні центри, пу б лі ч ні пун к ти до сту пу, а та кож шля хом
ство рен ня на мі с цях центрів про фе сій ної під го то в ки у сфе -
рі ІКТ у спів пра ці зі всі ма за ці ка в ле ни ми сто ро на ми. Осо б -
ли ву ува гу слід при ді ля ти гру пам на се лен ня, які пе ре бу ва -
ють у не спри я т ли во му ста но ви щі, та ура з ли вим гру пам на -
се лен ня” [3, 417]. 

Слід за ува жи ти, що у до ку ме н ті при су т ні со ці а ль на
скла до ва, ува га до най менш за хи ще них верств на се лен ня.
Реалізувати ці на ста но ви все сві т ньо го фо ру му є спра вою
честі ко ж но го  на ці о на ль но го  уря ду  че рез стра те гії  ін фо р -
ма цій но  го су с пі ль с т ва, які він роз ро б ляє та вті лює у жит тя.

Під час дру го го ета пу  Все сві т ньої   зу стрі чі , який від -
бу в ся у Ту ні сі в ли с то па ді 2005 р., бу ло при йн я то Ту ні сь ку
про гра му для ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва, в якій за зна ча -
єть ся, що “на став час пе ре йти від прин ци пів до дій, вра хо -
ву ю чи вже ви ко на ну ро бо ту що до ви ко нан ня Же нев сь ко го
пла ну дій і ви зна чи в ши ті сфе ри, де про грес уже був до ся г -
ну тий, до ся га єть ся або не був до ся г ну тий” [4]. Зо к ре ма, по -
ве р та ю чись до пи тан ня ство рен ня по те н ці а лу у сфе рі ІКТ
для всіх, для під ви щен ня до ві ри при ви ко ри с та ні ІКТ всі ма,
у Ту ні сь кій про гра мі да єть ся роз’ яс нен ня по нят тя “не за хи -
ще ні вер с т ви на се лен ня”, про яких йшло ся ви ще. У пун к ті
90 с) йдеть ся про на дан ня до сту пу до ін фо р ма ції та ким вер -
с т вам на се лен ня, як мо лодь, лі т ні лю ди, жі н ки, ко рін ні на -
ро ди, лю ди з фі зи ч ни ми або ро зу мо ви ми об ме же ни ми, а та -
кож гро ма ди  у від да ле них і сіль сь ких ра йо нах, че рез вдо с -
ко на лен ня та впро ва джен ня від по ві д них про грам і си с тем у
га лу зі осві ти та про фе сій ної під го то в ки, що вклю ча ють осві -
ту про тя гом усьо го жит тя та ди с та н цій ну осві ту [4, 14].

У Ту ні сь кій про гра мі для ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва
по да ль шо го роз ви т ку та уто ч нен ня ді с та ли по ло жен ня Пла -
ну дій, ви кла де ні на же нев сь ко му ета пі 2003 р. що до ро лі 
бі б лі о тек у роз ро б ці на ці о на ль но го ко н те н ту. Осо б ли во ва ж -
ли ви ми у цьо му від но шен ні є пун к ти 90 k–m), в яких йдеть -
ся про під три м ку на вча ль них, на у ко вих та куль ту р них за -
кла дів, у то му чи с лі бі б лі о тек, ар хі вів та му зе їв, у ви ко нан ні
ни ми сво єї ро лі в га лу зі роз ро б ки ко н те н ту. Та кож на го ло шу -
єть ся на не об хід но с ті за без пе чен ня рі в но пра в но го, ві ль но го
та при йн я т но го у ці но во му від но шен ні до сту пу до ко н те н ту і
збе ре жен ня йо го рі з но ма ні т но с ті, в т. ч. у ци ф ро вій фо р мі, з
ме тою спри ян ня не фо р ма ль ній та фо р ма ль ній осві ті, на у ко -
во� до с лі д ній та ін но ва цій ній ді я ль но с ті і, зо к ре ма, шля хом
під три м ки бі б лі о тек у ви ко нан ні ни ми сво єї ро лі як од ні єї із
дер жа в них служб у га лу зі за без пе чен ня ві ль но го і рі в но пра -
в но го до сту пу до ін фо р ма ції, а та кож під ви щен ня рі в ня гра -
мо т но с ті у сфе рі ІКТ і у вста но в лен ні з’єд нан ня на рі в ні гро -

мад, у то му чи с лі гро мад, які не до ста т ньо охо п ле ні від по ві д -
ни ми по слу га ми [4] (під кре с лен ня мо є. – О.З.). 

Сто со в но про бле ми ко н те н ту, бу ло ви ді ле но два на -
пря ми: під ви щен ня по те н ці а лу гро мад у всіх ре гі о нах для
йо го роз ро б ки мі с це ви ми мо ва ми і/або мо ва ми ко рін них
на ро дів та ак ти ві за ція ді я ль но с ті що до ство рен ня які с -
но го еле к т ро нно го ко н те н ту на на ці о на ль но му, ре гі о на -
ль но му та мі с це во му рі в нях. У кі н це во му під су м ку ме тою
ство рен ня   які с но го  еле к т ро нно го  ко н те н ту є ви сло в ле не
на Ту ні сь ко му ета пі Все сві т ньо го фо ру му ба жан ня пред ста -
ви ти ін фо р ма цію про на шу іс то рію і куль ту р ну спа д щи ну у
ци ф ро вій фо р мі, дба ю чи про ін те ре си на сту п них по ко лінь.
То му по зи ти в но оці ню єть ся по лі ти ка вмі ло го уп рав лін ня ін -
фо р ма ці єю, ко т ра вклю чає ви ко ри с тан ня ста н да р ти зо ва но -
го ци ф ро во го ар хі ву ван ня та ін но ва цій них рі шень що до по -
до лан ня мо ра ль но го ста рін ня уста т ку ван ня як за со бу за -
без пе чен ня до в го стро ко во го збе рі ган ня ін фо р ма ції та по -
стій но го до сту пу до неї [4, 17]. 

Визначені у го ло вних до ку ме н тах Все сві т ньої зу стрі чі
за вдан ня і про гра ма для роз ви т ку су с пі ль с т ва знань, ва го -
мою скла до вою яко го є бі б лі о те ки, та ким чи ном на кре с лю -
ють стра те гії, ко т рі по ви нні на бу ва ти кон к ре т но го змі с то -
во го на по в нен ня в ко ж ній окре мій кра ї ні. 

Для Укра ї ни тут ве ли кий про с тір ді я ль но с ті. Адже ін -
фо р ма цій на ре во лю ція, яка ле жить в ос но ві ін фо р ма цій но го
су с пі ль с т ва, має свої не за пе ре ч ні ім пе ра ти ви. До них, зо к ре -
ма, на ле жать та кі ко н т ро ль ні по ка з ни ки, як рі вень ін фо р ма -
ти за ції, ком п’ю те ри за ції су с пі ль с т ва, ві ль ний до ступ до по -
слуг Ін тер не ту, роз по всю джен ня те ле фон но го сті ль ни ко во -
го зв’я з ку на пе в ну кі ль кість на се лен ня то що. Во ни роз ра хо -
ву ють ся між на ро д ни ми ор га ні за ці я ми, ко т рі вхо дять до
скла ду ООН, як от ЮН К С ТАД. Роз ра хо ва ні нею ін де к си
роз ви т ку ІКТ у до по ві ді 2005 р. до зво ли ли про ана лі зу ва ти
си ту а цію у 165 кра ї нах сві ту.  Ду же при кро, що Укра ї на за
ци ми роз ра ху н ка ми по сі дає ли ше  111�те мі с це у цьо му спи -
с ку, її без по се ре д ні ми трьо ма су сі да ми зве р ху є Га бон, Гві -
нея, Ал жир (від по ві д но – 108�110 мі с ця), а за Укра ї ною
йдуть Єги пет, Па на ма, Ке нія (від по ві д но мі с ця  112�114) [5].

Ци ф ри – впе р та річ. То му во ни ма ють та ку пе ре ко ну -
ю чу си лу. За вдя ки їм стає зро зу мі лою не від кла д ність за -
вдан ня пе ре гля ду та вдо с ко на лен ня дер жа в ної стра те гії
роз ви т ку ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва в Укра ї ні, чі т ко го
окре с лен ня в ній чі ль но го мі с ця, які по ви нні за йня ти  бі б лі -
о те ки   та   їх ня   мо де р ні за ція від по ві д но до  рі шень Все сві -
т ньої зу стрі чі на най ви що му рі в ні з пи тань ін фо р ма цій но го
су с пі ль с т ва і вре ш ті� решт за д ля про цві тан ня й роз ви т ку
укра ї н сь ко го су с пі ль с т ва як су с пі ль с т ва знань.
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о гу т нІй по тік ін фо р ма ції на ос но ві еле к т ро нних тех -
но ло гій за хо пив сьо го дні ши ро кі вер с т ви на се лен ня
сво єю ди ви ною, при ваб ли ві с тю і по ту ж ни ми по шу -
ко ви ми ін фо р ма цій ни ми мо ж ли во с тя ми. Роз ло га

«па ву ти на» ін фо р ма цій них по слуг Ін тер не ту осо б ли во до
впо до би сту де н там, для яких ця ме ре жа слу гує на дій ною і
все ося ж ною дже ре ль ною ба зо ю. В той же час сту де н ти ак -
ти в но ви ко ри с то ву ють ін фо р ма цію на тра ди цій них па пе -
ро вих но сі ях. Ду ма єть ся, що на віть да ле ке май бу т нє бу де
по в’я за не з од но ча с ним фу н к ці о ну ван ням як еле к т ро -
нних, так і тра ди цій них па пе ро вих но сі їв ін фо р ма ці ї.

Він ни ць кий со ці а ль но� еко но мі ч ний ін сти тут, що є
під роз ді лом Від кри то го між на ро д но го уні вер си те ту „У к -
ра ї на”, – мо ло дий на вча ль ний за клад. Тут від бу в ся ли ше
пе р ший ви пуск фа хі в ців до ку ме н т но� ін фо р ма цій ної сфе ри
ви со ко го ква лі фі ка цій но го рі в ня „спе ці а ліст”. 

Ово ло дін ня цим фа хом по тре бує опра цю ван ня ве ли -
ко го об ся гу до ку ме н т них дже рел, що є ба зою для оде р -
жан ня сту де н та ми не об хід них знань, прак ти ч них на ви чок
та вмінь. Це про с та і до б ре ві до ма всім іс ти на. Але для то -
го, щоб ство ри ти та ку ін фо р ма цій ну ба зу, по трі б но як мі -
ні мум:

а) ма ти оп ти ма ль ний ма сив до ку ме н т них дже рел;
б) за без пе чи ти змі с то в ну ор га ні за цію до ку ме н тів у

біб ліо те ці, що ґру н ту ва ла ся б на їх ній гли бо кій ана лі ти ко� -
си н те ти ч ній об ро б ці як ос но ві до сту пу до них ко ри с ту ва -
чів.

Досягти цього бі б лі о те ка спро мо ж на на за са дах пар -
т нер сь ких від но син з на вча ль ним за кла дом. Бо і бі б лі о те -
ка, й ін сти тут фу н к ці о ну ють в од но му ру с лі, об’ єд на ні спі -
ль ним стра те гі ч ним за вдан ням – го ту ва ти мо ло дих фа хі в -
ців.

Наш ін сти тут уже з са мо го по ча т ку сво єї ді я ль но с ті
спря му вав ор га ні за цій но� ме то ди ч ні зу сил ля на ство рен ня
від по ві д ної дже ре ль ної ба зи як ос но ви на вча ль но го про це -
су, на сам пе ред, в на пря мі фо р му ван ня вла с ної бі б лі о те ки,
ко т ра б за кі ль кі с ни ми, ти по� ви до ви ми та змі с то в ни ми па -
ра ме т ра ми від по ві да ла на вча ль ним про гра мам. У той же
час бу ло на ла го дже но ті с ні зв’я з ки з ря дом бі б лі о тек об ла -
с но го центру, фо н ди і прак ти ка в яких та кож ста ли у при -
го ді  сту де н там.

Сьо го дні у фо н дах бі б лі о те ки Він ни ць ко го со ці а ль но� -
еко но мі ч но го ін сти ту ту – по над 30 тис. при м. до ку ме н тів.
Це не ма ло, але все ж не до ста т ньо для за без пе чен ня всіх
ін фо р ма цій них по треб сту де н тів. Фо р му ван ня фо н дів –
про цес ко пі т кий, до в го три ва лий. В йо го ос но ві ле жать
гли бо кі на у ко во� те о ре ти ч ні та прак ти ч ні знан ня фа к то рів,
які слід вра хо ву ва ти, ви би ра ю чи кни ги для бі б лі о те ки. Це,
на сам пе ред, на у ко во� змі с то в на цін ність ви дань, стиль ви -
кла ду ін фо р ма ції, її від по ві д ність змі с ту на вча ль них про -
грам. Яс но, що за ко ро т кий те р мін сфо р му ва ти фо н ди, які
від по ві да ли б усім цим кри те рі я ми, не мо ж ли во, бо біб ліо -
те ці для по шу ку не об хід них до ку ме н тів, від сте жен ня їх -
ньої по яви на ри н ку по трі бен пе в ний час.

Осо б ли во го с т рою є про бле ма з ви дан ня ми по пе ре -
дніх ро ків, які ста ли вла с ні с тю юри ди ч них або фі зи ч них
осіб. У та кій си ту а ції ви рі шен ню пи тан ня по в но цін но го за -

без пе чен ня на -
вча ль но го про це -
су ці єю лі те ра ту рою до по міг го ло вний ре гі о на ль ний центр
до ку ме н т но� ін фо р ма цій ної ді я ль но с ті – Він ни ць ка об ла с -
на уні вер са ль на на у ко ва бі б лі о те ка ім. К.А. Ті мі ря зє ва,
яка від кри ла в ін сти ту ті фі лію з фо н дом до ку ме н тів з рі з -
них га лу зей знан ня. Фо н ди ці єї фі лії та ін сти тут сь кої бі б -
лі о те ки сфо р мо ва но як єди не ці ле від по ві д но до ви мог на -
вча ль но го про це су і по треб сту де н тів.

Сту де н ти є та кож ак ти в ни ми ко ри с ту ва ча ми об ла с -
ної бі б лі о те ки для юна ц т ва, на у ко во� те х ні ч ної бі б лі о те ки
ре гі о на ль но го ЦНТЕІ, ба га тьох мі сь ких кни го збі рень.

Факт фу н к ці о ну ван ня в об ла с но му центрі по ту ж но го
на вча ль но го за кла ду, яким є наш ін сти тут, а го ло вне – йо -
го ак ти в на спів пра ця з бі б лі о те ка ми, спо ну кав остан ніх до
при дбан ня чи ма лої кі ль ко с ті на вча ль них ви дань до ку ме н -
т но� ін фо р ма цій ної те ма ти ки, в т. ч. під ру ч ни ки Н.  Ку ш на -
ре н ко „До ку ме н то ве де ние”, В. Уда ло вої  та Н. Ку ш на ре н -
ко „На у ко ва об ро б ка до ку ме н тів”, жу р на лів „Бі б лі о те ч на
пла не та”, „Ві с ник Кни ж ко вої па ла ти”, „Бі б лі о те ч ний ві с -
ник” та ін.

Ва ж ли во, що фо р му ван ня фо н дів у бі б лі о те ках здій с -
ню єть ся на ос но ві та кої спів пра ці з на вча ль ним за кла дом,
яка по бу до ва на на вза є м ній за ці ка в ле но с ті сто рін у по ши -
рен ні се ред сту де нт сь кої мо ло ді но ві т ніх знань як ос но ви
під го то в ки ква лі фі ко ва них фа хі в ців.

Бі б лі о те ка, як і на вча ль ний за клад, фу н к ці о ну є в ін -
фо р ма цій но му про с то рі і є для сту де н тів дже ре лом знань.
Їх об’ єд нує то то ж ність за вдань, ус пі ш на ре а лі за ція яких
мо ж ли ва ли ше на прин ци пах уз го дже них, ско о пе ро ва них
дій. Во ни за до по мо гою ба га тьох рі з но ма ні т них форм і ме -
то дів ре а лі зу ють свої ко р по ра ти в ні мо ж ли во с ті. Крім уже
зга да но го спі ль но го фо р му ван ня фо н дів, це, зо к ре ма, екс -
ку р сії сту де н тів у обласні бі б лі о те ки, про ве ден ня на їх ніх
ба зах прак ти ч них та ла бо ра то р них за нять, про хо джен ня
сту де н та ми ви ро б ни чих, ком пле к с них та пе ре дди п ло м них
прак тик, су мі с ні на у ко ві до слі джен ня сту де н тів та пра ців -
ни ків бі б лі о тек, які опі с ля ста ють ма те рі а лом для на пи -
сан ня сту де н та ми ди п ло м них ро біт. Цін ною фо р мою зв’я -
з ків ін сти ту ту і об ла с ної бі б лі о те ки для юна ц т ва ста ла ор -
га ні за ція на ба зі остан ньої фі лії ка фе д ри ін фо р ма цій них
тех но ло гій ін сти ту ту, за вдан ням якої є по си лен ня прак ти -
ч них за сад у під го то в ці фа хі в ців до ку ме н т но� ін фо р ма цій -
ної сфе ри.

Є ще од на пло щи на, де пе ретина ють ся ін те ре си ін -
сти ту ту та бі б лі о те ки – це фо р му ван ня у сту де н тів ви со -
ких мо ра ль них, ети ч них,  во льо вих та ін ших яко с тей. Сту -
де н ти не рі д ко ста ють уча с ни ка ми рі з но ма ні т них ма со вих
за хо дів, де зву чить пі с ня, му зи ка, по ети ч ні ря д ки, екс по -
ну ють ся тво ри на род но го ми с те ц т ва. Ось де які з них:
укра ї н сь кі ве чо р ни ці, лі те ра ту р на ком по зи ція „Жі н ки в
дра мі ко хан ня Т.Г. Ше в че н ка”, ле к ція� ек с курс „В ска р би
за гля не мо ми ну лі”. В їх ній ор га ні за ції і про ве ден ні взя ли
участь зав. фі лі єю об ла с ної бі б лі о те ки для юна ц т ва А. Без -
мо щук, зав. на у ко во� ме то ди ч ним від ді лом ОУНБ ім. К.А.
Ті мі ря зє ва Т. Ма р че н ко.

Участь сту де н тів у ма со вих за хо дах не тіль ки при вно -
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сер п ні 1914 р. у Льво ві за іні ці а ти ви Д. До н цо -
ва, В. До ро ше н ка, О. Ско ро писа� Йо л ту хов сь ко го, 
М. Ме ле нев сь ко го та ін ших ді я чів бу ло організо ва -
но Со юз ви з во лен ня Укра ї ни (СВУ). “Ві с т ник СВУ”,

що ви да ва в ся у Від ні, опу б лі ку вав по лі тич ну про гра му Со -
ю зу, яка пе ред ба ча ла ство рен ня са мо стій ної Укра ї н сь кої
дер жа ви з кон сти ту цій ною мо на р хі єю, де мо к ра ти ч ним
уст ро єм, сво бо дою для всіх на ці о на ль но с тей та са мо стій -
ною укра ї н сь кою це р к вою. 

З по ча т ком сві то вої вій ни Со юз ви з во лен ня Укра ї ни
здійснював на ці о на ль но� про с ві т ни ць ку ро бо ту се ред по -
ло не них укра ї н ців ро сій сь кої ар мії, які опи ни ли ся у та бо -
рах, роз та шо ва них в Ав с т ро� Уго р щи ні та Ні ме ч чи ні.

У сво їй ді я ль но с ті Про сві т ній від діл СВУ пра г нув зо -
се ре ди ти зу сил ля не на по лі тич ній про па га н ді, а на по ши -
рен ні осві ти се ред вій сь ко во по ло не них, знань з укра ї н сь -
кої мо ви, лі те ра ту ри та іс то рі ї. Для цьо го ство рю ва ли ся
на род ні шко ли, рі з но ма ні т ні осві т ні ку р си, бі б лі о те ки, му -
зи ч но� те а т ра ль ні то ва ри с т ва, спор ти в ні та ін. гу р т ки.
Про сві т ню та на ці о на ль но� ос ві до м лю ю чу ро бо ту в та бо -
рах про во ди ли ак ти ві с ти Со ю зу з чи с ла над дні п рян сь ких
та га ли ць ких ін те лі ге н тів, а та кож фа хі в ці з вій сь ко во по -
ло не них, при чо му ви клю ч но укра ї н сь кою мо во ю. 

Ана лі зу ді я ль но с ті пред ста в ни ків СВУ з на ла го джен -
ня біб ліо те ч ної спра ви в та бо рах вій сь ко во по ло не них
укра ї н ців у пе рі од Пер шої сві то вої вій ни до слі д ни ки три -
ва лий час не при ді ля ли на ле ж ної ува ги. Про те, на наш по -
гляд, да на про бле ма є прин ци по во ва ж ли вою для ро зу мін -
ня шля хів роз в’я зан ня на ці о на ль но го пи тан ня, що бу ли
мо ж ли ви ми у ці ро ки. До ро бо ти над стат тею ав тор за лу -
чив іс то ри ч ні дже ре ла, що впе р ше вво дять ся до на у ко во -
го обі гу. Во ни мі с тять ма те рі ал про за лу чен ня укра ї н ців
Ро сій сь кої ім пе рії че рез рі д не сло во до ду хо в но го сві ту

сво єї на ції у пе рі -
од, що роз гля да є -
ть ся.

Пе р ший окре мий укра ї н сь кий та бір по став у Ав с т ро� -
Уго р щи ні бі ля м. Фрай ш тадт. З ча сом він пе ре тво ри в ся на
спра в ж ню ре с пу б лі ку, ста в ши взі р цем куль ту р но� про с ві т -
ньої ро бо ти для та бо рів не тіль ки в Ав с т рії, але й у Ні ме ч -
чи ні, де зна хо ди ли ся та бо ри Ра ш тат, За ль ц ве дель, Ве ц ляр.
У ці ло му в та бо рах під ке рі в ни ц т вом СВУ бу ло зі бра но бли -
зь ко 200 тис. по ло не них. Пред ста в ни ки Со ю зу пра г ну ли
здій с ню ва ти осві т ню ро бо ту за рі з ни ми на пря ма ми,  але
вва жа ли, що, в пе р шу чер гу, тре ба на вчи ти лю дей рі д ної
мо ви, за охо ти ти їх чи та ти й спі л ку ва ти ся не ю.

Куль ту р но� про с ві т ня ді я ль ність у Фрай ш та д ті роз по -
ча ла ся 15 ли с то па да 1914 р. з при їз дом до та бо ру чле на
Про сві т ньо го від ді лу СВУ Ми хай ла Га в ри л ка, який чи тав
„І с то рію Укра ї ни” М. Ар ка са по ба ра ках, ку ди зби ра ло ся
до ти ся чі слу ха чів. 16 ли с то па да 1914 р. він ра зом з не ве -
ли кою (21 осо ба) гру пою од но ду м ців за клав пе р шу та бо -
ро ву бі б лі о те ку [4,  8]. 

У сі ч ні 1915 р. до та бо ру при був Ва силь Сі мо вич – ви -
да т ний укра ї н сь кий мо во зна вець і жу р на ліст, який вва жав,
що спра ва при лу чен ня до рі д ної мо ви по ви нна ве с ти ся зна -
ч но ене р гій ні ше. Ма ю чи жу р на лі ст сь кий до свід, який він
на був, пра цю ю чи у до во єн ні ро ки спів ре да к то ром ря ду пе -
рі оди ч них ви дань на за хід но ук ра їн сь ких зе м лях, В. Сі мо -
вич до б ре ро зу мів зна чен ня дру ко ва но го сло ва. То му з пе р -
ших днів пе ре бу ван ня у Фрай ш та д ті він при сту пив до ство -
рен ня у та бо рі укра ї н сь ко го ча со пи су та зве р нув осо б ли ву
ува гу на на ле ж ну ор га ні за цію бі б лі о те ки [4, 147].

За вдя ки йо го кло по тан ням ко мен да ту ра та бо ру ви ді -
ли ла біб ліо те ці окре мий ба рак. З цьо го ча су кни го збі р ня
по ча ла пра цю ва ти що ден но по обі ді, від 14�ї до 16�ї го ди ни,

сить у ста н да р ти на вчан ня еле ме н ти тво р чо с ті та іні ці а ти -
ви, але й спри яє роз ви т ку ва ж ли вих на ви чок та вмінь.
Так, го ту ю чи ком по зи цію про Т. Ше в че н ка, сту де н ти не
тіль ки ді з на ли ся про не ві до мі сто рі н ки жит тя по ета, але й
взя ли участь у по шу ках до ку ме н т них ма те рі а лів про Ва р -
ва ру Рє п ні ну, Ли ке ру По лу с ма ко ву, Фе о до сію Ко шиць,
Ган ну За крев сь ку – жі нок, до ля яких пе ретина ла ся з жит -
тям Ко б за ря. Для зби ран ня ві до мо с тей про ці по ста ті сту -
де н ти ви ко ри с та ли як тра ди цій ну,  так  і  но ві т ню  ко му ні -
ка цій ну  си с те ми:  ка та ло ги,   кар то те ки, ло ка ль ні та гло -
ба ль ну еле к т  ро нні ме ре жі.

Си с те м ність, на у ко вість, ви со ка мо ра ль ність, ба зу -
ван ня на прак ти ці – чин ни ки, що є ос но вою на вча ль но� ви -
хо в но го про це су Він ни ць ко го со ці а ль но� еко но мі ч но го ін -
сти ту ту і під три му ють ся про ре к то ром Від кри то го між на -
ро д но го уні вер си те ту „У к ра ї на” А. Ша по ва ло вим, ре к то -

ром ін сти ту ту М. То м чу ком, зав. ка фе д рою ін фо р ма цій них
тех но ло гій В. Кра си ле н ком та ко ле к ти ва ми об ла с них бі б -
лі о тек (ди ре к то ри – В. Ци га нюк і Т. Пі с на). 

За вдя ки зла го дже ній ко р по ра ти в ній ро бо ті за без пе -
че но ви со кий фа хо вий рі вень пер шо го ви пу с ку Він ни ць ко -
го со ці а ль но� еко но мі ч но го ін сти ту ту. Всі во ни пра це вла ш -
то ва ні. Їх при йн я ли у свої сті ни ко ле к ти ви бі б лі о тек, ре да -
к ції га зет, ре к ла м ні бю ро, на вча ль ні за кла ди, ор га ни вла -
ди, бі з не со ві стру к ту ри і т. ін. Це сві д чить про те, що укра -
ї н сь ке су с пі ль с т во все по мі т ні ше прой ма єть ся ве ли ким
сми с лом ві до мо го афо ри з му: „Хто во ло діє ін фо р ма ці єю,
той во ло діє сві том”, ко ри гу ю чи пра г ма ти ч ні дії на у ко вих,
управ лін сь ких, ви ро б ни чих, со ці а ль них стру к тур в ін те ре -
сах роз ви т ку ци ві лі за ці ї.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА В ТАБОРАХ
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ УКРАЇНЦІВ 
ЧАСІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ІІ СС ТТ ОО РР ІІ ЯЯ
ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ТТ ЕЕ ЧЧ НН ОО ЇЇ

СС ПП РР АА ВВ ИИ

УУ
Л. Кривошеєва

Стаття вводить до наукового обігу вперше систематизовані факти щодо ролі бібліотек у організації
просвітницької роботи серед військовополонених українців часів Першої світової війни, 

називає прізвища подвижників, які займалися гуманною і благородною діяльністю – 
формуванням національної самосвідомості українців

П
А

Р
Т

Н
Е

Р
С

Т
В

О
. 

С
П

ІВ
Р

О
Б

ІТ
Н

И
Ц

Т
В

О



2’2006 (32)    28

ві ді гра ю чи над зви чай но ва ж ли ву роль у ро бо ті се ред по ло -
не них.

Ос но вою бі б лі о те ки ста ла чи та ль ня, що мі с ти ла ся в
окре мо му ба ра ку. Її ін тер’ єр при кра ша ли пор т ре ти ки їв сь -
ких, га ли ць ких та ли тов сь ких кня зів, укра ї н сь ких ге ть ма -
нів, ко за ць ких пол ко в ни ків, ми т ро по ли та Пе т ра Мо ги ли,
Та ра са Ше в че н ка. Всі пор т ре ти, за ви ня т ком Т. Ше в че н -
ка, на ма лю вав по ло не ний Ми ко ла Го лу бець [9, 35]. 

Спо ча т ку за ві ду вав бі б лі о те кою Ва силь Кле пач, а по -
тім йо го змі нив на цій по са ді Фе дір Ше в че н ко, не біж ви да -
т но го Ко б за ря. На при кі н ці кві т ня 1915 р. фо н ди бі б лі о те ки
бу ло по ді ле но між дво ма та бо ра ми. У дру го му та бо рі бі б лі -
о те ка рем став по ло не ний Д. Ко р ня тов сь кий. З ви ї з дом усіх
по ло не них із дру го го та бо ру на ро бо ти у ве ре с ні 1916 р. йо -
го кни го збі р ню бу ло пе ре ве де но до пер шо го та бо ру, де во -
на ус пі ш но фу н к ці о ну ва ла аж до лі к ві да ції [4, 148�150].

На 1 сі ч ня 1915 р. фонд бі б лі о те ки скла дав 500 кни -
жок в укра ї н сь ко му від ді лі і 100 кни жок – у ро сій сь ко му.
У кві т ні – 649 при мі р ни ків. Всі ви дан ня бу ло ка та ло гі зо -
ва но та ін ве н та ри зо ва но. Ро сій сь ких кни жок за ін ве н та -
рем на лі чу ва ло ся 79 при м., ні ме ць ких 10, а ре ш та – укра -
ї н сь кі. Біб ліо те ч ний ка та лог скла да в ся з та ких роз ді лів:
1) бе ле т ри с ти ка; 2) іс то рія; 3) на у ка; 4) по лі ти ка; 5) при -
ро до знав с т во; 6) еко но мі ка; 7) сіль сь ке го с по дар с т во; 
8) дра ма ти ч ні тво ри; 9) біб ліо гра фія; 10) жу р на ли і ка ле -
н да рі; 11) ре лі гій ні ви дан ня [4, 148].

З се ре ди ни 1915 р. про сві т ню ро бо ту про до в жи ла ор -
га ні за ція по ло не них під на звою “Про сві т ня Се к ція Су с пі -
ль но� про с ві т ньо го гу р т ка”. Од но ча с но во на го ту ва ла ма -
те рі а ли до сво єї ре о р га ні за ції в ав то но м не Про сві т нє то ва -
ри с т во на зра зо к тих, що ді я ли на за хід но ук ра їн сь ких зе -
м лях. 1 сер п ня 1916 р. на со ро ко во му за сі дан ні се к ції її
чле ни ос та то ч но схва ли ли й пе ре да ли до дру ку Ста тут но -
во го то ва ри с т ва. Най го ло в ні ші йо го па ра г ра фи: 1. Назва
Товариства: «”Про сві та” іме ні Ми хай ла Дра го ма но ва –
про сві т ня се к ція укра ї н сь кої та бо ро вої ор га ні за ції в та бо -
рі по ло не них у Фрай ш та д ті». 2. Ме тою то ва ри с т ва є згу р -
ту ва ти в со бі й ве с ти всю про сві т ню ро бо ту в та бо рі за д ля:
а) на ці о на ль но го осві до м лен ня й за га ль ної осві ти по ло не -
них мі с це во го та бо ру; б) ви хо ван ня май бу т ніх ді я чів і вчи -
телів для по да ль шої ро бо ти на ро сій сь кій Укра ї ні. 3. До ті -
єї ме ти ве дуть та кі за со би: а) ула ш ту ван ня си с те ма ти ч -
них ку р сів, за га ль них чи тань та ви кла дів з усіх ді ля нок
люд сь ко го знан ня, а пе ре до в сім  із укра ї но знав с т ва; б) ор -
га ні за ція лі те ра ту р них ве чо рів; в) ви да в ни ц т во на у ко во� -
по пу ля р них бро шур; г) утри му ван ня в та бо рі бі б лі о те ки
для по ло не них і спе ці а ль ної бі б лі о те ки для вчи те лів. 
4. Чле ном то ва ри с т ва мо же ста ти ко ж ний по ло не ний
укра ї нець фрай ш та дт сь ко го та бо ру, який ви явить ба жан -
ня пра цю ва ти в про сві т ньо му на пря мі й яко го при йме в
чле ни Ра да то ва ри с т ва [4, 105�114].

Кра щі по ка з ни ки ро бо ти за га ль ної бі б лі о те ки та бо ру
Фрай ш тадт при па да ють на 1915 р.: у ли п ні в обох та бо рах
бли зь ко 2 000 чи та чам бу ло ви да но 5 739 кни жок, пе ре сі -
ч но по 185 кни жок на день; у жо в т ні 1695 чи та чам – 3 033
кни ж ки; в ли с то па ді  1 944 чи та чам – 3 698 кни жок, що -
дня по 60�62 кни ж ки. За ве ре сень 1916 р. бу ло ви да но 
1 121 кни ж ку, з них 1 112 укра ї н сь ких і 9 ро сій сь ких. Чи -
та чів на лі чу ва ло ся 836  осіб [4, 149].

За по ча т ко ва ну учи тель сь ку бі б лі о те ку очо лив 
М. Ча й  ков сь кий. Він зі брав усі кни ж ки, що бу ли на ру ках
чле нів Про сві т ньо го від ді лу й по ло не них учи те лів, і за ка -
та ло гі зу вав їх. Фонд бі б лі о те ки ви ріс з 202 на зв у 245 то -
мах у ли п ні 1915 ро ку до 452 кни жок у жо в т ні 1916 р. Зре -

ш тою, за ух ва лою Про сві т ньо го Від ді лу учи тель сь ку бі б -
лі о те ку бу ло пе ре да но то ва ри с т ву “Про сві та” для за га ль -
но го ко ри с ту ван ня в та бо рі [4, 150].

У че р в ні 1918 р., на пе ре до дні лі к ві да ції та бо ру Фрай -
ш тадт, у йо го за га ль ній біб ліо те ці за ли ша ло ся 917 кни жок
та на лі чу ва ло ся 328 чи та чів і тіль ки в тра в ні бу ло ви да но 
1 157 кни жок. Учи тель сь ка бі б лі о те ка та бо ру ма ла та кі по -
ка з ни ки: кни жок – 622, з них укра ї н сь кою мо вою – 316, ні -
ме ць кою – 306; чи та чів – 34; кни го ви да ча – 177 [8, 2�7].

Ко ж на укра ї н сь ка та бо ро ва гро ма да чи гу р ток ство -
рю ва ли вла с ну бі б лі о те ку. То ва ри с т во “Січ” на пер шо му
ж за сі дан ні ви рі ши ло зве р ну ти ся з про хан ням до укра ї н -
сь кої спі ль но ти про на ді слан ня сі чо вої лі те ра ту ри. Окрім
то го збо ри ух ва ли ли до дру ку кі ль ка сі чо вих пі сень та ко -
ро т ку гра ма ти ку укра ї н сь кої мо ви. На 1 сі ч ня 1918 р. в сі -
чо вій біб ліо те ці на ра хо ву ва ло ся 109 кни жок укра ї н сь кою
мо во ю. В біб ліо те ці “Чер во но го Хре с та” зби ра ли ся тво ри
пе ре ва ж но ро сій сь кою мо вою [10�11]. 

Ре о р га ні за ція про сві т ньої спра ви за зра з ком Фрай ш -
та д та від бу ва лась і в укра ї н сь ких та бо рах у Ні ме ч чи ні.
Так,  у жо в т ні 1916 р. Про сві т ню се к цію та бо ру Ве ц ляр
бу ло ре о р га ні зо ва но у “Про с ві т ню гро ма ду ім. М. Дра го -
ма но ва” на чо лі з по ло не ним Мо чуль сь ким. Ста тут ви зна -
чив її го ло вну ме ту – “ши ри ти за га ль ну осві ту та на ці о на -
ль ну сві до мість між по ло не ни ми укра ї н ця ми у та бо рі Ве ц -
ляр”. В од но му з пун к тів ста ту ту за зна ча ло ся, що обо в’я -
з ки гро ма ди по ля га ють “в утри ман ні та бо ро вої та ма н д рі -
в них бі б лі о тек, по ши рен ні се ред по ло не них укра ї н сь ких
кни жок та про сві т ніх ви дань” [5, 99]. Гро ма да по дба ла й
про збі ль шен ня кни ж ко во го фо н ду та бі р ної бі б лі о те ки, го -
ло вни ми дже ре ла ми по пов нен ня яко го ста ли над хо джен -
ня від СВУ, при ва т них же р т во да в ців та ку пі в ля кни жок в
укра ї н сь ких кни га р нях [5, 102].

Ці над хо джен ня до зво ли ли ство ри ти досить різно ма -
нітний  біб ліо те ч ний фонд (бе ле т ри с ти ка, ре лі гій ні, со ці а -
ль ні, на у ко ві бро шу ри та зна ч на кі ль кість під ру ч ни ків). По -
слу га ми та бо ро вої бі б лі о те ки ко ри с ту ва ли ся всі то ва ри с т -
ва, які по за цим ма ли свої вла с ні не ве ли ч кі збі р ки кни жок.
За зна чи мо, що про тя гом 1916 р. по ло не ним бу ло ви да но 
4 113  кни жок, а тіль ки за сі че нь� лю тий 1917 р. – бли зь ко 
2 000 і ще 1 000 кни жок – від пра в ле но до ро бі т ни чих ко -
манд [3, 116].

У та бо рі За ль ц ве дель Про сві т ню се к цію бу ло ре о р га ні -
зо ва но в «То ва ри с т во “Про с ві та” іме ні Бо ри са Грі н че н ка по -
ло не них укра ї н ців в та бо рі За ль ц ве дель». Йо го ме тою ста ло:
“...ши ри ти за га ль ну осві ту та на ці о на ль ну сві до мість се ред
по ло не них� ук ра ї н ців”. Для до ся г нен ня ці єї ме ти то ва ри с т -
во: “а) об’ єд нує всі оди ни ці в та бо рі, які ве дуть про сві т ню
ро бо ту; б) ве де по пу ля р ні ви кла ди зі всіх га лу зей люд сь ко го
знан ня; в) ор га ні зує ку р си не гра мо т них; г) ве де та бо ро ву
шко лу; д) ор га ні зує зві ти, про сві т ні ві ча, дис ку сії на про сві -
т ні те ми, кон це р ти, про гу ля н ки; е) утри мує бі б лі о те ки; є)
по ши рює між по ло не ни ми укра ї н ця ми по пу ля р ні кни ж ки та
укра ї н сь кі про сві т ні ви дан ня; ж) ви дає зі сво їх фо н дів і сво -
ї ми за хо да ми кни ж ки про сві т ньо го змі с ту” [5, 112].

За га ль не чи с ло кни жок, що пе ре бу ва ли у ко ри с ту -
ван ні по ло не них та бо ру За ль ц ве дель, ста но ви ло 4 724
оди ни ці. До сить по ка зо вим ви гля дає факт, що тіль ки за
один ти ж день у сі ч ні 1917 р. з усіх бі б лі о тек бу ло ви да но
1 066 рі з них кни жок [5, 124]. 

За пе рі од з  9 бе ре з ня до 9 сер п ня 1918 р. бі б лі о те ка за -
ль ц ве дель сь кої „Про с ві ти” ма ла 1 702 або не н ти, які за цей
час отри ма ли 15 670 кни жок. По слу га ми чи та ль ної за ли ко -
ри с ту ва ли ся 2 530, а ча со пи си за мо в ля ли  5 486 осіб [1, 7].ІС
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У цей час бі б лі о те ка та бо ру Ра ш тат роз ши ри ла сфе -
ру сво єї ді я ль но с ті й по ча ла об слу го ву ва ти не тіль ки по -
ло не них, але і ро бі т ни чі ко ман ди. Се ред її чи та чів по стій -
но зро с тав по пит на лі те ра ту ру та пе рі оди ку. Так, як що в
гру д ні 1915 р. бі б лі о те ка ви да ла 2 500 кни жок, у лю то�
му – 3 000, а в бе ре з ні – 3 500, то в тра в ні кни го ви да ча
зро с ла до 3 700 дру ків (і це без лі те ра ту ри, ви да ної в окре -
мих бі б лі о те ках рі з них гу р т ків) [6, 246]. 

Ста ти с ти ка за га ль ної кни го ви да чі під су мо ву ва ла ся
за роз ді ла ми: іс то ри ч но� на у ко ва; сіль сь ко го с по дар сь ка та
по лі тич на лі те ра ту ра; бе ле т ри с ти ка. Окре мо під ра хо ву ва -
ли кі ль кість ви да них ка ле н да рів та жу р на лів, сце ні ч них
тво рів. Бі б лі о те кар за но то ву вав в окре мо му зо ши ті поба -
жан ня по ло не них що до кни жок та їх ні від гу ки сто со в но
про чи та но го.

На по ча т ку куль ту р но� про с ві т ни ць кої пра ці в та бо -
рах по ло не ні за пи ту ва ли бе ле т ри с ти ку та кни ги з іс то рії
Укра ї ни. Се ля ни най бі ль ше ці ка ви ли ся тво ра ми І. Ко т ля -
рев сь ко го, Г. Кві т ки� Ос но в’я не н ка, М. Во в ч ка, С. Ру дан -
сь ко го, О. Сто ро же н ка, Л. Глі бо ва, І. Не чуя� Ле ви ць ко го,
П. Ми р но го, Б. Грі н че н ка, А. Чай ків сь ко го. Во ни ча с то за -
мо в ля ли ”І с то рію Укра ї ни” М. Ар ка са та кни ж ки про ко -
за ць кі ча си в Укра ї ні В. Ан то но ви ча.

Ін те лі ге н цію при ваб лю ва ли тво ри В. Вин ни че н ка, 
І. Фра н ка, М. Ко цю бин сь ко го, Ле сі Укра ї н ки, „І с то рія
Укра ї ни” М. Гру шев сь ко го й кни ж ки М. Дра го ма но ва.
Про те с та н ти най ча с ті ше за мо в ля ли Єван ге лії та Бі б лі ї.
Про те най бі ль шою по пу ля р ні с тю у всіх ка те го рій чи та чів
ко ри с ту ва в ся   “Ко б зар” Т. Ше в че н ка. З ро сій сь ких кни -
жок зна ч ний ін те рес ви кли ка ли тво ри М. Горь ко го, І. Тур -
ге нє ва, Л. То л с то го, А. Че хо ва. 

З по явою в та бо рі ви дань СВУ чи та чі бі б лі о тек ре гу -
ля р но за мо в ля ли  бро шу ри Л. Це гель сь ко го “З чо го ви ни -
к ла вій на?”, “Ві до мо с ті про ро сій сь ку Укра ї ну”, “Са мо -
стій на Укра ї на” та ро бо ту В. Ле ви ць ко го “Як жи веть ся
укра ї н сь ко му на ро до ві в Ав с т рії?” [4, 147].

У ці ло му до 1918 р. кни го ви да ча іс то ри ч но� на у ко вих
праць ста но ви ла  26%, сіль сь ко го с по дар сь ких та по лі тич -
них кни жок – 40%, а бе ле т ри с ти ки – 37%.

Зна ч ним по пи том чи та чів ко ри с ту ва ли ся ча со пи си.
Найу лю б ле ні шим ви дан ням по ло не них став ти ж не вик
“Ві с ник СВУ”, який ра до чи та ла ін те лі ге н ція, хо ча зда ва -
в ся він за тя ж ким що до змі с ту й мо ви. Га зе ти “Сво бо да”,
“Бу ко ви на”, “Ді ло” ко ри с ту ва ли ся ме н шою по пу ля р ні с -
тю. Вза га лі всі ча со пи си роз би ра ли ся “на ро з х ват”, а то му
їх зав жди бра ку ва ло [4, 148].

По чи на ю чи з 1916 р., по ка з ни ки кі ль ко с ті чи та чів та
кни го ви да чі по мі т но ско ро чу ю ть ся. Це по яс ню єть ся ма со -
вим ві д’ї з дом по ло не них на ро бо ти. На жаль, ста ти с ти ч ні
зві ти не ві до бра жа ють дій с но го ста ну біб ліо те ч ної спра ви.
Адже ко ж на кни ж ка, що по тра п ля ла до ба ра ку, обе р та ла -
ся між по ло не ни ми по кі ль ка ра зів. Ра зом з тим, у та бо рі
зна ч но ак ти ві зу ва ла ся пра ця рі з но ма ні т них гу р т ків й то -
ва риств, ко ж не з яких ма ло свою спе ці а лі зо ва ну біб ліо те -
ч ку, по ка з ни ки ро бо ти яких до за га ль ної ста ти с ти ки не
вхо ди ли. 

Си с те ма ти ч но до ро бі т ни чих ко манд, що пра цю ва ли
за ме жа ми та бо ру,  ви їж джа ли так зва ні “му жі до ві ри” –
пи се м ні по ло не ні, не бай ду жі до за га ль но ук ра їн сь кої спра -
ви. Во ни про во ди ли бе сі ди, ор га ні зо ву ва ли по лі тич ні дис -
ку сії, при во зи ли й за ли ша ли по ло не ним сві жі ча со пи си та
кни ж ки. Зго дом ре да к ції укра ї н сь ких ча со пи сів та та бо ро -
ві бі б лі о те ки по ча ли отри му ва ти за мо в лен ня на лі те ра ту -
ру з ко ман д. У від по відь на це Про сві т ній від діл СВУ роз -

по чав фо р му ван ня де ше вих біб ліо те чок для по ло не них на
про даж, а та бо ро ві бі б лі о те ки –  укла дан ня ма ле нь ких, у
5�10 кни жок, біб ліо те чок для пе ре си л ки їх до ко ман д. Ча -
со пи си пе ре си ла ли ся до ро бі т ни чих ко манд з ре да к цій
без ко ш то в но. У та бо рі Ве ц ляр про тя гом 1917 р. бу ло на ді -
сла но до ро бі т ни чих ко манд 1 126 пе ре су в них бі б лі о тек
[3, 132]. Ча с ти на лі те ра ту ри у ви гля ді не ве ли ких до бі рок
ви дань да ру ва ла ся або за мо в ля ла ся по ло не ни ми на вла с -
ні ко ш ти з по да ль шим об мі ном між ко ман да ми [7, 5�7]. По -
ка з ни ки ма н д рі в них (пе ре су в них) бі б лі о тек під ра ху ва ти
до сить скла д но. Ста ти с ти ч ні да ні вка зу ють ли ше на кі ль -
кість сфо р мо ва них біб ліо те чок та кни жок у них. 

З 1917 р. і до лі к ві да ції та бо рів у 1918 р. від бу ва єть ся
по стій не зме н шен ня ос но в них по ка з ни ків ро бо ти бі б лі о -
тек, що бу ло по в’я за но, в пе р шу чер гу, з ма со вим ві д’ї з -
дом по ло не них до вій сь ка у скла ді Си ньої та Сі рої ди ві зій.
Крім то го, дже ре ла фо р му ван ня кни ж ко во го фо н ду за ли -
ша ли ся до сить об ме же ни ми. Га ли чи на зна хо ди ла ся в зо ні
бо йо вих дій, а то му по ло не ним не до во ди ло ся роз ра хо ву -
ва ти на до по мо гу спів ві т чи з ни ків. СВУ у своє му го ло вно -
му дру ко ва но му ор га ні по стій но  за кли кав чи та чів же р т -
ву ва ти для та бо ро вих бі б лі о тек укра ї н сь кі кни ж ки або
гро ші. Оскі ль ки це дже ре ло по пов нен ня біб ліо те ч них фо -
н дів ви яви ло ся сла б ким, Про сві т ній від діл Со ю зу при йн яв
рі шен ня про вла с ну ви да в ни чу спра ву. У та бо ри, що пе ре -
бу ва ли під ке рі в ни ц т вом СВУ, кни ж ки над хо ди ли ці ле с п -
ря мо ва но. В ін ших та бо рах, де не бу ло укра ї н сь кої гро ма -
ди, по ло не ні ма ли мо ж ли вість вла с ним ко ш том отри му ва -
ти не ве ли ч кі біб ліо те ч ки кни жок, окре мі ви дан ня та ча со -
пи си. За ро ки ді я ль но с ті СВУ вда ло ся ви да ти 50 на зв рі з -
но ма ні т ної лі те ра ту ри за га ль ним на кла дом 200 тис. при -
мі р ни ків. Для роз ши рен ня ре пе р ту а ру на у ко во� по пу ля р -
ної лі те ра ту ри СВУ за лу чав до ці єї спра ви іс ну ю чі на той
час укра ї н сь кі ви да в ни ц т ва. Ро би ло ся це шля хом без ко ш -
то в но го роз мі щен ня на шпа ль тах сво їх ча со пи сів кни го то -
р го ве ль ної ре к ла ми в об мін на кни ж ки для та бо ро вих гу р -
т ків та то ва риств. По ло не ні, отри му ю чи за ро бо ту у ко -
ман дах не ве ли кі ко ш ти, пе ре ра хо ву ва ли СВУ “же р т ви на
укра ї н сь кі спра ви”, ча с ти на з яких йшла на фо р му ван ня
та бо ро вих бі б лі о тек [2, 32]. 

От же, під су мо ву ю чи діяльність бі б лі о тек у та бо рах,
мо ж на ска за ти, що во ни ві ді гра ли ве ли ку роль у фо р му -
ван ні на ці о на ль ної самосві до мо с ті по ло не них. Укра ї н сь кі
кни ж ки й ча со пи си до по мо г ли ба га тьом з них ста ти на мі -
ц ний на ці о на ль ний ґрунт та в слу ш ний час сві до мо бо ро -
ти ся зі збро єю в ру ках за во лю Ба ть кі в щи ни.
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уль ту р ний центр Укра ї ни у Мо с к ві є ва ж ли вим
осе ре д ком укра ї н с т ва в Ро сії, який по пу ля ри зує
куль ту р не над бан ня на шої кра ї ни, ін фо р мує про
най кра щі здо бу т ки укра ї н сь ких ді я чів куль ту ри і

ми с те ц т ва.
Ли ше у бе ре з ні цьо го ро ку йо го від ві да ли по над 

2 тис. осіб, що вдві чі бі ль ше, ніж зви чай но. Да єть ся
взна ки ці ле с п ря мо ва на ро бо та ко ле к ти ву із за лу чен ня
ши ро кої гро мад сь ко с ті в ор бі ту спів тво р чо с ті з
Центром. Та кож зна ч ну роль ві ді гра ло те, що це був
Ше в че н ко вий мі сяць. 

2 бе ре з ня в Центрі прой шов фі на ль ний тур V Все -
ро сій сь ко го кон ку р су се ред шко ля рів і сту де н тів на
кра ще чи тан ня по ети ч них тво рів Та ра са Ше в че н ка. В
ньо му взя ли участь 47 чо ло вік із Мо с к ви і Мо с ков сь кої
об ла с ті, Са н кт� Пе те р бу р га, Ни ж ньо кам сь ка, Пе т ро за -
вод сь ка, Тве рі, Том сь ка. Пе ре мо ж ця ми ста ли: у мо ло д -
шій гру пі – До б ри ня Си т ні ков (Твер),  у се ре д ній – Ма -
к сим Бо н да рук (Мо с к ва), у ста р шій гру пі – Сер гій Ме -
ль ни чук (Мо с к ва). Дру гу й тре тю гро шо ві пре мії, ди п -
ло ми та по да ру н ки оде р жа ли ще 8 шко ля рів і сту де н тів.

Вру чен ня на го род від бу ло ся 16 бе ре з ня на уро чи с -
то му ве чо рі, при свя че но му 192�й рі ч ни ці від дня на ро -
джен ня ве ли ко го Ко б за ря. З до по від дю про ге нія укра ї -
н сь ко го на ро ду ви сту пив до к тор фі ло ло гі ч них на ук, ла -
у ре ат На ці о на ль ної пре мії Укра ї ни іме ні Та ра са Ше в че -
н ка Ю. Ба ра баш. У свя т ко во му кон це р ті взяв участь
Че р ні гів сь кий на род ний хор (ху до ж ній ке рі в ник та го -
ло вний ди ри гент – В. Ко цур). 350 чо ло вік під ня ли ся в
єди но му по ри ві, ко ли хор ви ко ну вав «За по віт» Ше в че н -
ка ра зом з уч ня ми Укра ї н сь кої не ді ль ної шко ли при
Куль ту р но му центрі. Та кі про ни з ли ві мит тє во с ті ду хо в -
но об’ єд ну ють укра ї н ців і лю дей всіх на ці о на ль но с тей.

На сту п но го дня в Центрі бу ло по ка за но мо но ви с -
та ву «Сон» Львів сь ко го «Те а т ру у ко ши ку» за мо ти ва ми
од но ймен ної по еми Т. Ше в че н ка у ви ко нан ні за слу же -
ної ар ти с т ки Укра ї ни Л. Да ни ль чук. Від ео п ро г ра ма
вклю ча ла фі льм� опе ру М. Ве ри ків сь ко го «Най ми ч ка»
за од но ймен ною по емою Т. Ше в че н ка (ав тор сце на рію
та ре жи сер – І. Мо ло с то ва). Та кож де мон стру ва ла ся
кни ж ко ва ви ста в ка «На ві ч но му шля ху до Ше в че н ка».

По мі т ною  по ді єю ста ла  пре зе н та ція   в  Це н т рі На -
ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни з на го ди
140�річ чя від дня її за сну ван ня. На неї при їха ли ге не ра -
ль ний ди ре к тор бі б лі о те ки Т. Ви ле г жа ні на, за сту п ник
ге не ра ль но го ди ре к то ра З. Са ві на, за ві ду ва ч ки від ді лів
С. Ба кан і С. Ба се н ко, які роз по ві ли про іс то рію бі б лі о -
те ки, її су час ну ді я ль ність та пе р с пе к ти ви роз ви т ку. У
пре зе н та ції взя ли участь ди ре к тор Ро сій сь кої дер жа в -
ної бі б лі о те ки («Лє ні н ки») В. Фе до ров, ке рі в ни ки й
пра ців ни ки бі б лі о те ки Дер жа в ної Ду ми Ро сій сь кої Фе -
де ра ції, Бі б лі о те ки іс то рії ро сій сь кої фі ло со фії і куль ту -
ри «Дом А.Ф. Ло се ва», мі сь кої бі б лі о те ки ім. М. До б ро -
лю бо ва, Центру між на ро д но го бі б лі о те ко знав с т ва, жу -
р на лу «Ве с т ник би б ли о тек Мо с к вы», Мо с ков сь ко го

біб ліо те ч но го ко -
ле джу та ін. Бу ло
од но стай но від зна че но ва ж ли вість, ко ри с ність об мі ну
до сві дом між бі б лі о те ка ря ми двох кра їн і до мо в ле но
про на сту п ну зу стріч у Центрі во се ни цьо го ро ку. Про -
фе сій на роз мо ва яс к ра во ви яви ла те н де н цію до змі ц -
нен ня тво р чих зв’я з ків Центру з ро сій сь ки ми куль ту ро -
ло гі ч ни ми уста но ва ми у про па га н ді ду хо в них здо бу т ків
укра ї н сь ко го на ро ду.

23 бе ре з ня в Центрі від бу в ся кон церт па м’я ті ви да -
т но го укра ї н сь ко го спі ва ка І. Ко з лов сь ко го, який ве ла
на род на ар ти с т ка Укра ї ни і СРСР, ла у ре ат Дер жа в ної
пре мії СРСР, про фе сор Б. Ру де н ко. Бу ло по ка за но фра -
г ме н ти з фі ль му про ге ні а ль но го те но ра, зву чав йо го го -
лос, ви сту пав ан самбль на род них ін стру ме н тів му зи ч -
ної шко ли ім. І. Ко з лов сь ко го, спі ва ли со ліст Мо с ков сь -
кої дер жа в ної фі ла р мо нії Р. Ка ди ров і во ло дар пер шої
пре мії і при зу І. Ко з лов сь ко го О. Во л жа нін.

На сту п но го дня прой шов ве чір ан са м б лю ет ні ч но -
го спі ву «Край» у скла ді Є. Кра в че н ка, Г. То та, Іго ря,
Ал ли та Ксе нії Тим чу ків. Ав те н ти ч на укра ї н сь ка на род -
на пі с ня в їх ньо му ви ко нан ні від тво рює щи ру ду шу на -
ро ду, на дає лю дям мо ж ли вість за зи р ну ти вглиб ві ків,
від чу ти чи с ті ін то на ції ма те рин сь ко го на род но го спі ву.
Ми хо че мо при ве р ну ти ува гу гро мад сь ко с ті та до слі д -
ни ків до цьо го не по вто р но го ко ле к ти ву, який в умо вах
мо с ков сь ко го ме га по лі са збе рі гає гли бин ні цін но с ті
укра ї н сь кої му зи ч ної куль ту ри.

Та кож у Центрі прой ш ла ни з ка ін ших за хо дів. Кон -
церт «Пі с ні про лю бов, ве с ну і дру ж бу» ор га ні зу ва ли
Дніп ро пе т ров сь ке, За по рі зь ке, Лу ган сь ке та Херсон сь -
ке зе м ля ц т ва. Чер го вий або не мент «Ю ні та ла н ти но во -
го сто літ тя» бу ло при свя че но ді а ло гу укра ї н сь кої та ро -
сій сь кої кла си ки. В кон це р ті «Дзві н кі го ло си ди тин с т -
ва» взя ли участь ла у ре а ти між на ро д них хо ро вих фе с ти -
ва лів і кон ку р сів Мо с ков сь ка хо ро ва ка пе ла хло п чи ків
(ху до ж ній ке рі в ник і ди ри гент – Л. Ба к лу шин). Від бу в -
ся що мі ся ч ний Укра ї н сь кий му зи ч ний са лон. Жи вий
від гук знай шла пре зе н та ція збі р ки по пу ля р них укра ї н -
сь ких, ро сій сь ких і бі ло ру сь ких пі сень «Сло в’ян сь кий
ба зар» (упо рядник – Ф. Та кун), що ви йш ла ми ну ло го
ро ку в мо с ков сь ко му ви да в ни ц т ві «Со в ре мен ная му зы -
ка». На при кі н ці мі ся ця від кри ла ся ху до ж ня ви ста в ка
«Ба р ви Жи то ми р щи ни», що про до в жи ла да в ній курс
Центру на пред ста в лен ня в Мо с к ві тво рів укра ї н сь ких
ми т ців із ре гі о нів.

Ми пе ре ко на ні в то му, що Куль ту р ний центр Укра -
ї ни в Мо с к ві при ни ні ш ній ін те н си в ній ро бо ті ще аж ні -
як не ви че р пав сво їх мо ж ли во с тей  для по пу ля ри за ції
укра ї н сь кої куль ту ри й ду хо в но с ті в Ро сі ї. Зви чай но,
да ле ко не всі куль ту р ні зв’я з ки між Укра ї ною і Ро сі єю
про хо дять че рез Центр (та це й не мо ж ли во), про те на -
бу тий ним до свід не мо же не ві ді гра ва ти сво єї ро лі у
здій с нен ні куль ту р ної по лі ти ки дер жа ви за ко р -
до ном.
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Ве ль ми ша но в на ре да к ціє!  

Мій лист пе ре гу ку єть ся із стат тею В. Ба би ча „До
про бле ми під го то в ки ка д рів біб ліо те ч но� ін фо р ма цій ної
сфе ри” (Бібл. пла не та. – 2005. – № 2).

Ми бо лі с но від чу ва є мо, що кі ль кість ди п ло мо ва них
спе ці а лі с тів у бі б лі о те ках шкіл з ко ж ним ро ком ка та с т -
ро фі ч но зме н шу є ть ся. Не про фе сій ність бі б лі о те ка рів
за вдає ве ли кої шко ди дер жа ві.  Куль ту ра за не па да є. Не
ви кли кає за пе ре чень те, на при клад, що всім нам не ви -
ста чає по трі б них знань. Але на вчань для бі б лі о те ка рів
ме то д ка бі не тів не ма є. 

Обо в’я з ко во слід удо ско на лю ва ти си с те му під го то -
в ки, пе ре під го то в ки та під ви щен ня ква лі фі ка ції спе ці а -
лі с тів,  вра хо ву ю чи при цьо му рі вень знань, по са до ві
обо в’я з ки слу ха чів. Бі б лі о те ка рям шкіл, де ді ти на вча -
ють ся тіль ки в по ча т ко вих  кла сах, мо ж на бу ло б да ти
знан ня мо ло д шо го спе ці а лі с та. Тим, хто пра цює у шко -
лах� де в’я ти рі ч ках, ви ста чи ло би знань на рі в ні ба ка ла в -
ра. А бі б лі о те ка рям се ре д ніх шкіл, а осо б ли во ме то д ка -
бі не тів, по трі б но ма ти знан ня на рі в ні ма гі с т ра. На ві що
фа хі в цю, який пра цює в ком пле к сі „ди тя чий са док – по -
ча т ко ва шко ла”, знан ня то го, як об слу го ву ва ти стар шо -
кла с ни ків? А для бі б лі о те ка рів мі сь ких ме то ди ч них ка -
бі не тів й ІП ПО по трі бен зна ч но ши р ший об сяг знань. 

Як що вже у лю ди ни фах бі б лі о те ка ря і во на пра цює
у спе ці а ль ній біб ліо те ці, то її обо в’я з ко во тре ба на вча ти
азів ті єї про фе сії, з лі те ра ту рою якої во на має спра ву.
Пра цює бі б лі о те кар у ме ди ч ній біб ліо те ці – вчіть йо го
ме ди ци ни. Як що в пе да го гі ч ній – пе да го гі ки. За йма є ш -
ся ін фо р ма цій ним об слу го ву ван ням пе в ної га лу зі –
будь  ла с ка, вчись!         

Зви чай но, в на вчан ні бі б лі о те ка рів по ви нна бу ти
за ці ка в ле на дер жа ва. У нас є про ві д ні пе да го гі ч ні, ме ди -
ч ні та ін ші ін сти ту ти. Мо же, во ни б мо г ли за йма ти ся
пе ре під го то в кою бі б лі о те ка рів� пра к ти ків? Де ж є кра щі

ви кла да чі пе да го гі ки, як не у цих ву зах? Та й для сту де -
н тів – май бу т ніх бі б лі о те ка рів – мо ж на спро фі лю ва ти
фа ку ль те ти у від по ві д них на вча ль них за кла дах. Ви рі -
ши ти про бле му під ви щен ня фа хо во го рі в ня бі б лі о те ка -
рів для шкіл мо ж на бу ло б на при кла ді На ці о на ль но го
пе да го гі ч но го уні вер си те ту ім. М. Дра го ма но ва у Ки є ві,
який по єд нує під го то в ку сту де н тів у ме жах пе в ної гу ма -
ні та р ної на у ки з біб ліо те ч ною га лу з зю. 

Під пи су ю ся під сло ва ми про фе со ра В. Ба би ча про
те, що на вча ти бі б лі о те ка рів зав жди по трі б но на пе р с -
пе к ти ву, з  ме тою ви ко ри с тан ня знань у май бу т ньо му.
Ду же вже на ше жит тя стрімко змі ню є ть ся.

Слу ш ною є й ідея про те, що по трі б но ма ти на у ко -
во� до с лі д ний кон су ль та ти в ний центр у га лу зі біб ліо те ч -
но� ін фо р ма цій ної осві ти, який до по ма гав би у на вчан ні
бі б лі о те ка рів� пра к ти ків. Щоб ви вча ла ся від по ві д ність
рі в ня осві ти ви мо гам прак ти ки. Мо же, з ча сом, ці фу н -
к ції ві зь ме на се бе Дер жа в на на у ко во� пе да го гі ч на бі б лі -
о те ка ім. В. Су хо м лин сь ко го? Вва жаю, що та ко му ав то -
ри те т но му ко ле к ти ву це бу де під си лу.  

У дер жа ві за раз скла ла ся но ва ін фо р ма цій на си ту -
а ці я. А для ме не (і, оче ви д но, не ли ше для ме не од ні єї)
всі су час ні ін фо р ма цій ні ре сур си є terra incognita. Ма -
буть, іс ну ють по ра ди  пси хо ло гів для бі б лі о те ка рів� пра -
к ти ків що до ро бо ти за до по мо гою су час ної ком п’ю те р -
ної тех ні ки. До ці ль но бу ло б з ни ми озна йо м лю ва ти.

Хо ті ло ся б, щоб су с пі ль с т во по ва жа ло бі б лі о те ка -
рів. А щоб це від бу ло ся, тре ба під ня ти пре стиж про фе -
сії за до по мо гою осві ти. Бі б лі о те ка рі від пра цю ють дер -
жа ві отри ма ні знан ня. І щи ра пра в да, що на ша про фе сія
скла д на, від по ві да ль на й ду же ва ж ли ва для роз ви т ку
су с пі ль с т ва.

З по ва гою, 
Ла ри са Ми ко ла ї в на Ан д рей чук,

ме то д ка бі нет управ лін ня осві ти, 
м. Го р лі в ка, До не ць ка обл.

ПП РР ОО ШШ УУ   СС ЛЛ ОО ВВ АА !!
СТАТТЯ НЕ ЗАЛИШИЛА
БАЙДУЖИМИ

НОВА ЯКІСТЬ КНИГОЗБІРНІНОВА ЯКІСТЬ КНИГОЗБІРНІ

Т. Мирош
У жовтні 2005 року у ЦБС м. Львова сталася

важлива подія – у Центральній міській бібліотеці імені
Лесі Українки було відкрито Інтернет�центр. У ньому до
послуг користувачів  є 5 комп'ютерів.  Це дозволить біб -
лі отекам оперативно  реагувати на зміни, що відбу ваю -
ться в суспільстві, більш раціонально використовувати
свої потенційні можливості й тим самим розширити тра -
диційні рамки подачі інформації та обслуговування ко -
ристувачів. Створення Інтернет�центру стало можли -
вим завдяки активній підтримці і розумінню місцевої
влади.

Послуги цього підрозділу відвідувачам ЦМБ ім. Ле -
сі Українки надаються безкоштовно. Але виходячи з
концептуального положення про доступ до Інтернету в
бібліотеці виключно як засобу отримання інформації
користувачам заборонено використовувати
Інтернет�час для ігор, чатів, бо це бібліотечна послуга,
котра покликана сприяти вільному поширенню
інформації в демократичному суспільстві, надавати
суттєву допомогу в освіті, самоосвіті, підвищенні
кваліфікації та переква ліфікації.

У перспективі плануємо автоматизувати бібліотеч -
ні процеси, створювати повнотекстові бази
даних, електронні каталоги, власний сайт. 

ХХ рр оо нн ІІ кк аа       ХХ рр оо нн ІІ кк аа       ХХ рр оо нн ІІ кк аа



и но г ра дІ в щи на – один із най бі ль ших і най ко ло ри т ні -
ших ра йо нів За ка р пат тя. Ча рі в ні гір сь кі пей за жі та
па м’я т ки ста ро ви ни, ба гат с т во іс то рії та куль ту ри,
роз ма ї т тя фо ль к ло р них ска р бів, динамічне еко но мі ч -

не зро с тан ня в остан ні ро ки і, як на слі док, – най ни ж чий в
об ла с ті рі вень без ро біт тя – та ким є ла ко ні ч ний пор т рет
цьо го кра ю.

Зви чай но ж, бі б лі о те ка рі Ви но г ра дів сь кої ра йон ної
ЦБС, де, до ре чі, остан нім ча сом скла в ся іні ці а ти в ний, об -
да ро ва ний і ко му ні ка бе ль ний ко ле к тив, на ма га ють ся по -
вною мі рою ви ко ри с та ти у сво їй ро бо ті осо б ли во с ті рі д но го
кра ю.

Вже 10 ро ків ЦБС очо лює фа хі вець з ви щою біб ліо те -
ч ною осві тою Ка те ри на Ва ш ке ба. Вда ло ви зна чи в ши пріо -
ри те ти та пе р с пе к ти ви біб ліо те ч ної си с те ми на най бли ж -
чий пе рі од, за лу чи в ши до спів пра ці з мі с це вою вла дою, гро -
мад сь кі с тю, під при єм ни ць ки ми ко ла ми, пред ста в ни ка ми
на ці о на ль них мен шин всю “бі б лі о те ч ну сі м’ю”, во на ра зом
з усім ко ле к ти вом до ве ла, що в умо вах про ві н ції са ме бі б лі -
о те ки – по ки що най більш оп ти ма ль ні ін сти ту ції до в го стро -
ко во го збе рі ган ня ін фо р ма ції, про сві т ни ць кі центри, котрі
за без пе чу ють без ко ш то в ний до ступ для усієї гро ма ди ре гі о -
ну до ска р бів люд сь кої ду м ки і куль ту ри. І, крім усьо го, – це
зда т на до са мо ор га ні за ції си с те ма, яка до по ма гає осво ю ва -
ти но ві рі в ні су с пі ль но го роз ви т ку. 

Са ме то му при ЦРБ та бі б лі о те ках� фі лі ях ство ре но ре -
гі о на ль ні ін фо р ма цій ні центри, де зби рається і на да ється у
ко ри с ту ван ня гро ма дя нам ін фо р ма ція про ді я ль ність ор га -
нів мі с це вої вла ди та са мо вря ду ван ня. Для зру ч но с ті весь
ма те рі ал аку му лю єть ся на ви ста в ках (сте н дах) “Ра йон на
(сіль сь ка) вла да ін фо р му є”. Тут накопичуються опу б лі ко -
ва ні і не опуб лі ко ва ні до ку ме н ти рі з но ма ні т ної те ма ти ки,
ма те рі а ли се сій ра йон ної (сіль сь кої) ра ди, що сто су ють ся
со ці а ль но� еко но мі ч но го роз ви т ку, фа к то гра фі ч ні кар то те -
ки. До по в нен ням до них є банк да них “Ви но г ра ді в щи на”.
Осо б ли во по пу ля р ні се ред ко ри с ту ва чів ма те рі а ли з про -
блем: “Де р жа ва і со ці а ль ний за хист на се лен ня”, “Ри нок
пра ці – по слу ги та на ді ї”, “За хист прав лю ди ни і гро ма дя ни -
на”, ви дан ня Укра ї н сь ко го осві т ньо го центру ре форм.

Ма те рі а ли про Ви но г ра дів сь кий ра йон, від по ві д но
стру к ту ро ва ні, бу дуть пред ста в ле ні та кож на Ре гі о на ль но -
му ін фо р ма цій но му пор талі, ство ре но му на ба зі За ка р пат сь -
кої об ла с ної уні вер са ль ної на у ко вої бі б лі о те ки.

Ак ти в но ви рі шу єть ся ни ні в ЦБС пи тан ня ін фо р ма ти -
за ції, на дан ня ко ри с ту ва чам ін фо р ма цій них по слуг на еле к -
т ро нних но сі ях, у т. ч. че рез Ін тер нет.

Ви но г ра дів сь кий ра йон – один із не ба га тьох ра йо нів
об ла с ті, де “Про г ра ма по пов нен ня біб ліо те ч них фо н дів”
рай де р жа д мі ні с т ра ці єю бу ла сприй ня та по �ді ло во му: для
за ку пі в лі книг та пе ред пла ти пе рі оди ки на рік ви ді ля єть ся
по над 40 тис. грн., що дає мо ж ли вість бі б лі о те кам си с те ми
отри ма ти по 6�8 на зв пе рі оди ч них ви дань (в по пе ре дні ро ки
1�2), при дба ти най більш ак ту а ль ну на вча ль ну лі те ра ту ру,
ін ші по трі б ні кни ги. Се ред 36 бі б лі о те к� фі лій Ви но г ра ді в -
щи ни 16 об слу го ву ють угор сь ке на се лен ня, що ком па к т но
про жи ває в окре мих на се ле них пун к тах ра йо ну. Пи тан ня
по пов нен ня від по ві д ним кни ж ко вим фо н дом цих фі лій, а та -
кож ЦРБ ди ре к тор ус пі ш но ви рі шує че рез між на ро д ний

кни го об мін з На ці о на -
ль ною бі б лі о те кою
Уго р щи ни ім. Ф. Сє че -
ні, спів пра цю з на ці о на ль но� ку ль ту р ни ми то ва ри с т ва ми,
окре ми ми угор сь ко мо в ни ми ав то ра ми. В ці ло му за ра ху нок
дер жа в них, спо н сор сь ких ко ш тів, “У к ра їн сь кої біб ліо те ч -
ної се рі ї”, да рів ав то рів книг та біб ліо те ч но го ак ти ву, пла т -
них по слуг, між на ро д но го кни го об мі ну фонд си с те ми що ро -
ку по пов ню єть ся май же на 17 тис. при м. до ку ме н тів, з них
по над 12 тис. при м. при дба єть ся за бю дже т ні ко ш ти.

Бі б лі о те ка ми си с те ми об слу го ву ють ся понад  51 тис.
ко ри с ту ва чів, з них 25,5 тис. – до ро с лі, 10,1 тис. – юна ц т -
во, 16,1 тис. – ді ти (48% від за га ль но го чи с ла на се лен ня).
Кни го за бе з пе че ність 1 ко ри с ту ва ча ста но вить 13,1 при м. 

Ос но в ні ка те го рії ко ри с ту ва чів – уч ні за га ль но ос ві т -
ніх шкіл, сту де н ти ви щих та се ре д ніх спе ці а ль них на вча ль -
них за кла дів, ви кла да чі, дер жа в ні слу ж бо в ці, спе ці а лі с ти
сіль сь ко го го с по дар с т ва, пе н сі о не ри. По стій не ви вчен ня їх -
ніх ін те ре сів че рез ан ке ту ван ня, опи ту ван ня да ло змо гу
зна ч но зме н ши ти кі ль кість від мо в лень, а з під клю чен ням
ЦРБ до Ін тер не ту – зве с ти від мо в лен ня до мі ні му му.

Ефе к ти в ність ро бо ти бі б лі о тек, їх ня роль у жит ті ті єї
чи ін шої гро ма ди ба га то в чо му за ле жить від ав то ри те ту бі -
б лі о те ка рів, їх нього вміння налагодити спів пра цю у своєму
регіоні. 

Пра ців ни ки Ви но г ра дів сь кої ЦБС да в но ко ри с ту ють ся
за слу же ною по ва гою се ред зе м ля ків, а ЦРБ, мі сь ка бі б лі о -
те ка� фі лія, ряд сіль сь ких бі б лі о те к� фі лій ста ли по мі т ни ми
про сві т ни ць ки ми центра ми, осе ре д ка ми куль ту р но го жит тя
сво го ре гі о ну. 

Про тя гом ро ку в мі с це вій пре сі вмі щу ють ся по 10�15
ма те рі а лів, що роз по ві да ють про за хо ди бі б лі о тек Ви но г ра -
ді в щи ни. Од на з та ких пу б лі ка цій при свя чу ва ла ся до сві ду
ро бо ти бі б лі о те ки� фі лії с. Дро ти н ці та її за ві ду ва ч ки О. Бо г -
ля. Окрім ін шо го, при цій біб ліо те ці вже кі ль ка ро ків ус пі ш -
но діє клуб за ін те ре са ми “Го с по да ро ч ка”. 

Зна ч ною по пу ля р ні с тю у від ві ду ва чів ко ри с ту ють ся
клу би “А ф ро ді та” (пра цює при мі сь кій біб ліо те ці� фі лії),
“Ми ло се р дя” (при біб ліо те ці� клу бі с. Ма ла Ко па ня). 

Куль ту р но� про с ві т ни ць ку ро бо ту ЦБС ви рі з ня ють ак -
ти в на спів пра ця з то ва ри с т ва ми, вла д ни ми стру к ту ра ми,
тво р чою ін те лі ге н ці єю ра йо ну, а та кож ви ко ри с тан ня най -
рі з но ма ні т ні ших форм спі л ку ван ня з ау ди то рі є ю. Се ред них
та кі, як лі те ра ту р ний ве р ні саж “У к ра їн сь ка кни га – жи ва
па м’ять на ро ду” (про тво р чість пись мен ни ків „Ро з с т рі ля но -
го від ро джен ня”), брейн� ри н ги та ін фо р ми ни на ак ту а ль ні
те ми, що сто су ють ся ми ну ло го, су час но го і май бу т ньо го
Ви но г ра ді в щи ни.

Бі б лі о те ка рі ак ти в но до но сять до мі с це вої гро ма ди ма -
те рі а ли про ба га ту іс то рію та лі те ра ту р ну гео гра фію ра йо -
ну, ска р би на род ної куль ту ри. Так, у цикл крає зна в чих чи -
тань увійш ли пре зе н та ції книг ві до мо го крає зна в ця Ю. Чо -
рі “Зе м лі до ли ця її око ли ця”, “Що не сіль це – своє ли це”,
мі с це во го ав то ра В. Щу ра “На ри си іс то рії Се в лю щи ни” (ко -
ли ш ня на зва Ви но г ра ді в щи ни), лі те ра ту р ні го ди ни, при свя -
че ні жит тю і тво р чо с ті уро дже н ців краю – Ю. Бо р шо ша� Ку -
м’ят сь ко го, І. Ку т ла на, М. Жи г мо н да, Ш. Го р ва та та ін.
Цьо му спри я ють кар то те ки: “Ви да т ні зе м ля ки”, “Май с т ри

ВВ В. Лехцер
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на род них про ми с лів Ви но г ра ді в щи ни”, “Му зи ч не жит тя
Ви но г ра ді в щи ни”, “Це – на шої іс то рії ря д ки” та ін.

Ва р тим ува ги є до свід спів пра ці мі сь кої бі б лі о те ки� фі лії
з ра йон ним центром со ці а ль ної слу ж би для мо ло ді і від ді лом
у спра вах сі м’ї та мо ло ді рай де р жа д мі ні с т ра ці ї. Ре зуль тат 
ці єї спів пра ці – що мі ся ч ний бю ле тень “Ро дзи н ка”, який,
крім ак ту а ль них мо ло ді ж них но вин ра йо ну, по дає ін фо р ма -
цію про но ві кни ги та пе рі оди ку, роз ду ми що до про чи та но го,
те ма ти ч ні до бі р ки афо ри з мів ві до мих пись мен ни ків.

Ро бо ту з мо ло ді ж ною ау ди то рі єю у ЦБС вва жа ють од -
ним із пріо ри те тів. Як що клуб “А ф ро ді та” та бю ле тень “Ро -
дзи н ка” по кли ка ні спри я ти за га ль но му роз ви т ку та мо ра ль -
но� ес те ти ч но му ви хо ван ню мо ло ді, то мо ло ді ж ні ін фо р ма цій -
ні центри, що ді ють при або не ме н тах для юна ц т ва ЦРБ та мі -

сь кої бі б лі о те ки� фі лії, спря мо ва ні на до по мо гу тим, хто роз -
по чи нає вла с ну спра ву або пра г не оде р жа ти осві ту, ви б ра ти
про фе сію, по тре бує со ці а ль но го чи юри ди ч но го за хи с ту.

На віть ко ро т кий огляд ді я ль но с ті Ви но г ра дів сь кої
ЦБС сві д чить про те, що ефе к ти в ність біб ліо те ч ної ро бо ти,
роль бі б лі о тек у жит ті мі с це вої гро ма ди за ле жать від то го,
на скі ль ки ві р но оби ра ють бі б лі о те ка рі со ці а ль но  зна чи мі
для рі з них ка те го рій на се лен ня пріо ри те ти ро бо ти, від їх -
ньо го вмін ня по єд на ти у сво їй ді я ль но с ті мо ра ль но� ес те ти ч -
ний та со ці а ль ний ас пе к ти. І то ді на по в ню єть ся кон к ре т ним
змі с том ви зна чен ня, за про по но ва не чи та ча ми ви ще зга да -
но го бю ле те ня “Ро дзи н ка”: “Бі б лі о те ка –  це спра в -
ж ній пу ті в ник для спра в ж ньо го ге роя на шо го ча су”.
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А укра ї н сь ки ми пись мен ни ка ми за крі пи ла ся ре пу та -
ція не ви зна них. Ге ні їв чи ні – про те ні ко му не ві до -
мих. Бі ль шість опи ту вань: “Ко го ви зна є те се ред су -
час них укра ї н сь ких лі те ра то рів?” – отри му ють ма к -

си ма ль ну бі ль шість від по ві дей на кшталт: “Ну, на віть не
зна ю…” У край ньо му ра зі на зи ва ють кі ль ка імен зі шкі ль -
них хре с то ма тій.

Тим не ме н ше, су час на укра ї н сь ка лі те ра ту ра є. Бі ль -
ше то го, ва р ті с них тво рів із ко ж ним ро ком стає все більше.
Сві д чен ня то му – лі те ра ту р ні пре мії та зван ня – як укра ї н -
сь кі, так і між на ро д ні, – при су джу ва ні на шим пись мен ни -
кам. І хо ча по гляд на ці ре га лії мо же бу ти ка те го ри ч но не га -
ти в ним – мо в ляв, спра в ж ній ге ній жо д но го офі цій но го ви -
знан ня не по тре бує, і пе ре лі ки на го род є про с то сві д чен ням
то го, що “світ ло вив і спій мав” пись мен ни ка, все ж по ди ви -
мо ся збли зь ка на су час них укра ї н сь ких лі те ра то рів, спій ма -
них сві том. А вже то ді ро би ти ме мо ви сно в ки про їх ню сла -
ву чи не ві до мість.

Лейп ци зь ка пре мія єв ро пей сь ко го по роз умін ня 
Юрій Ан д ру хо вич
Най с ві жі шою но ви ною про на го ро джен ня ста ло по -

ві�д ом лен ня, що при йш ло на при кі н ці гру д ня 2005 р. із Ні ме -
ч чи ни: Юрію Ан д ру хо ви чу бу ло при сво є но Лейп ци зь ку
пре мію єв ро пей сь ко го по роз умін ня. По че с ну від зна ку під -
крі п ле но пре мі єю 15 ти сяч єв ро, ко т ру про за ї ку та по ету бу -
ло вру че но 15 бе ре з ня 2006 ро ку під час від крит тя Лейп ци -
зь ко го кни ж ко во го яр ма р ку. Пре мію при су дже но за остан -
ній про зо вий твір Ан д ру хо ви ча – ро ман “Два на д цять об ру -
чів”, що ми ну ло го ро ку з’яв и в ся дру ком ні ме ць кою мо вою у
ви да в ни ц т ві “Зу р камп”.

Ви хід кни ги в Укра ї ні у 2003 ро ці (ви да в ни ц т во “Кри -
ти ка”) був озна ме но ва ний лі те ра ту р ним ска н да лом – пе в ні
ко ла гро мад сь ко с ті не сприй ня ли то го, як пись мен ник “пе -
ре о с ми с лю є” біо гра фію од но го з найя с к ра ві ших укра ї н сь -
ких по етів ХХ сто літ тя Бог да на� Іго ря Ан то ни ча. Спра в ж нє
жит тя Ан то ни ча бу ло геть ко ро т ким – 28 ро ків, чин ним та
ака де мі ч но пра ви ль ним. То му Ан д ру хо вич зва жи в ся на та ку
со бі мі с ти фі ка цію – і од ним із роз ді лів “Два на д ця ти об ру -
чів” зро бив вста в ну но ве л ку про улю б ле но го по ета. На її
сто рі н ках ле м ків сь кий по ет по стає гу ль ві сою, що вів не стри -
м не та роз пу с не бо ге м не іс ну ван ня. До три ма но усіх “ка но -
нів”: ді в ча т ка, п’я н ки, ко ха на по вія, три ва лий зв’я зок із рі д -

ною ті т кою, спро ба
са мо губ с т ва… Ги до -
та! – скри ви ли ся на та ку ві ль ність у по во джен ні зі скро м ним
Ан то ни чем од ні чи та чі. Ви га д ка, при во дом до якої слу жи ли
ві р ші са мо го Ан то ни ча, – за пе ре чи ли ін ші. Ска н дал! – по го -
ди ли ся всі. Хо ча ска н да лу для під ви щен ня ін те ре су до се бе
ро ман Ан д ру хо ви ча на віть не по тре бу вав, адже був до в го -
очі ку ва ним – ви да ним по се ми ро ках пе ре рви пі с ля по пе ре -
дньо го про зо во го тво ру ав то ра – “Пе р ве р зій”.

“Два на д цять об ру чів” мо жуть слу жи ти зра з ком тво ру,
що мі с тить ве ли че з ну кі ль кість алю зій: Ан то ни че ві ря д ки у
ньо му ци ту ють ся без ліч ра зів, від кри то і при хо ва но – від
на зв роз ді лів аж до ін сце ну ван ня ві р шів. Та й сам ро ман на -
пи са но са ме “для вша ну ван ня Ан то ни ча, для ві ч но го йо го
по ве р нен ня”. Про те ні ме ць ких чи та чів та кри ти ків на вряд
чи ця кни га при ва би ла вла с не по ша но ву ван ням без пе ре ч но
гі д но го по ша ни, але ма ло зна но го на віть у нас, по ета.

Так у чім же се к рет ви знан ня? Об ґру н ту ван ня орг ко -
мі те ту кон ку р су зву чить так: ро ман на го ро дже но за те, як
він по єд нує міф і ма гію, вод но час від тво рю ю чи су с пі ль ні су -
пе ре ч но с ті пе ре хі д но го пе рі оду та від кри ва ю чи за хід но му
чи та че ві за бу тий центр на шо го ко н ти не н ту. І дій с но: ще од -
на з алю зій “Два на д ця ти об ру чів” від си лає до мі фу про
смерть Ор фея, у ро лі яко го – ав с т рі єць Карл Йо зеф Цу м б -
ру н нен, що при їхав до Укра ї ни са ме тим “ві д к ри ва чем за бу -
то го центру Єв ро пи” й знай шов тут ко хан ня та за ги бель. Та
й не ва р то ски да ти з ра ху н ків без пе ре ч ний шарм Ан д ру хо -
ви че во го пись ма – са мо до ста т ні пе ред істо рії, ба ро ко ві на -
гро ма джен ня в опи сах, ску пість у по во джен ні з ча сом та ба -
га то іро ні ї… Пе в но, це і є та за чі п ка, на яку спій ма в ся світ.

Лі те ра ту ро зна в ці бу дуть ще до в го спе ре ча ти ся, чи ма -
ють пра во ро ма ни Ан д ру хо ви ча зва ти ся “по с т мо де р ні з -
мом”, чи це якесь спе ци фі ч не “не о ба ро ко”, чи про с то ек ле -
к ти ка сти лів, що не під да єть ся ви зна чен ню. Але без спі р ний
факт: тво ри Ан д ру хо ви ча на ле жать до лі те ра ту ри елі та р -
ної, і їх ній чи тач – і у нас, і за ко р до ном – має бу ти го то вий
до ви со ко по ста в ле ної пла н ки. 

Най кра щі фа н та с ти Єв ро пи–2005
Ма ри на та Сер гій Дя че н ки
“Із по гля ду пси хі а т ра, ре а лізм – це ра йон на лі ка р ня,

по лі клі ні ка, ста н ція шви д кої до по мо ги, а фа н та с ти ка – на у -
ко во� до с лі д на ла бо ра то рі я. Лю ди в ній за йма ють ся екс пе ри -
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ме н та ми, про ри вом у не ба че не. Зви чай но, мо ж на при кри ти
НДІ, але то ді на вряд чи мо ж ли вий про гре с. Фа н та с ти ка –
це єди ний жанр лі те ра ту ри, що до слі джує май бу т нє”. 

Так го во рить Сер гій Дя че н ко – лі кар� пси хі атр і пред -
ста в ник зо ря но го по друж жя пись мен ни ків� фа н та с тів Дя че -
н ків – у од но му зі сво їх ін тер в’ю (Друг чи та ча. – 2005.– 
№ 7). Фа н та с ти ка дій с но є екс пе ри ме н та ль ним жа н ром, і
тим ва ж че у ньо му пи са ти, що, як ка жуть, у сві то вій лі те ра -
ту рі ви ко ри с та ні вже всі сю же ти та ні чо го но во го ви га да ти
не мо ж ли во…

Про те Ма ри ні та Сер гію Дя че н кам вда ло ся знай ти
вла с ний, не ста н да р т ний під хід до лі те ра ту р ної тво р чо с ті.
За це, крім чи ма лої при хи ль но с ті чи та чів, укра ї н сь кі фа н та -
с ти отри ма ли ще й між на ро д не ви знан ня. У 1996 ро ці во ни
бу ли ви зна ні най кра щи ми мо ло ди ми пись мен ни ка ми� фа н -
та с та ми Єв ро пи. А ми ну ло рі ч ний сер пень при ніс ша ну ва ль -
ни кам укра ї н сь кої лі те ра ту ри чер го ву га р ну зві с т ку: Ма ри -
ну та Сер гія Дя че н ків бу ло ви зна но най кра щи ми фа н та с та -
ми Єв ро пи–2005.

“Ко зи р ні ка р ти” тво р чо с ті цьо го пись мен ни ць ко го по -
друж жя по мі т ні од ра зу. Пе ре д у сім, це стиль. М’я кість
штри хів. Гу ман ність, не аби який ін те рес до при чин люд сь -
ких учи н ків, на віть по ро ків – але без ди да к ти ч но с ті. Мо ме -
н та ми – над зви чай но то н кий гу мор, і май с те р но ви пи са ні
по хму рі фра г ме н ти… Але, пе в но, центром є все ж за гли б ле -
ність у пси хо ло гі ч ні ню а н си. І не ви че р п на фа н та зія (ку ди ж
фа н та с там без неї?). 

Ми ну ло го ро ку у ви да в ни ц т ві “Зе ле ний пес” бу ло за -
по ча т ко ва но пе р со на ль ну се рію пись мен ни ків – “Сві ти Ма -
ри ни та Сер гія Дя че н ків”. Від кри ла її ди ло гія, на пи са на у
но во му для по друж жя фа н та с тів жа н рі. Дя че н ки вже до во -
лі ус пі ш но опа ну ва ли лі те ра ту ру для ді тей (“По ві т ря ні ри б -
ки”, “Жи ра ф чик і Па н до ч ка” – ви да в ни ц т во “А� БА� БА� ГА� -
ЛА� МА� ГА”, “При го ди Ма рій ки Ми хай ло во ї” – ви да в ни ц т -
во “Те за”). Їх нім но вим екс пе ри ме н том став під лі т ко вий
ро ман: сю же т но по в’я за ні “Ключ від ко ро лів с т ва” і “Ко ро -
лів сь ка обі ця н ка” мо жуть, од нак, чи та тись як два окре мі
тво ри. У них ба чи мо ма н д ри ви га да ни ми сві та ми (на віть по -
той бі ч ни ми) му д ро го Ко ро ля, який ве де свій двір на по шу -
ки мі с ця, при да т но го для зве ден ня но во го ко ро лів с т ва, ін -
три ги та не по ру ш ні обі ця н ки, ко т рі тре ба ви ко ну ва ти, а ін -
ак ше – смерть… І, як у ко ж но му фе н те зі, – ма гів, у ро лі од -
но го з яких ви па д ко во опи ня єть ся зви чай на ки їв сь ка шко -
ля р ка. Тре ба від да ти на ле ж не: про бле ми ді в чи н ки� пі д лі т ка,
її сум ні ви, іні ці а ції, че рез які до во дить ся прой ти, і, як на слі -
док, до ро с лі шан ня зма льо ва но над зви чай но чі т ко. Ска за ти
б – ре а лі с ти ч но, але ж… На те Дя че н ки і є май с т ра ми фа н -
та с ти ки, аби до ско на ло во ло ді ти вмін ням на да ва ти най не -
мо ж ли ві шим при го дам ша р му пра в до по ді б но с ті.

Ше в че н ків сь ка пре мія–2005
Ма рія Ма ті ос
Де які кри ти ки за хо п лю ють ся рі з но пла но ві с тю тво р чо -

с ті Ма рії Ма ті ос та при цьо му за ги на ють па ль ці: еро ти ч ний
“Бу ль ва р ний ро ман”, го с т рі та “сві до мі” опо ві дан ня збі рок
“На ці я” і “Жит тя ко ро т ке”, ко ке т ли во� ку лі на р ний “Фу р -
шет від Ма рії Ма ті ос”, тра гі ч на “Со ло д ка Да ру ся”… Ін ші
кри ти ки за ки да ють пись мен ни ці над мі р ну се н ти ме н та ль -
ність та со ло д ка ву тра гі ч ність, що шко дить ре а лі с ти ч но с ті
опо ві ді та сприй нят тю.

А тим не ме н ше, ро ман Ма рії Ма ті ос “Со ло д ка Да ру -
ся” був ви зна ний най кра щою кни ж кою 2004 ро ку, і са ма
пись мен ни ця отри ма ла за ньо го Ше в че н ків сь ку пре мію у
2005 ро ці. Не аби яке ви знан ня, під крі п ле не, між ін шим, чи -
та ць кою ува гою – хо ча прой ш ло тро хи бі ль ше ро ку з ча су
з’яви “Да ру сі”, роз ку по ву єть ся вже тре тє пе ре ви дан ня.

А мі н ли вість свою Ма рія Ма ті ос та ки під тве р ди ла: у
2005 ро ці ви да ла ро ман “Що ден ник стра че но ї” (ЛА “Пі ра -
мі да”), ба га то в чо му про ти ле ж ний по пе ре дній “Со ло д кій
Да ру сі”. На пи са ний аж у над то щи ро му, спо ві да ль но му то -
ні, він ви кри ває гли би ни при стра с ті жі н ки. Пись мен ни ця
го с т ри ми зі знан ня ми роз ти нає ду шу сво єї ге ро ї ні так, як лі -
кар му сить роз рі за ти її ті ло ска ль пе лем, аби ді с та ти ку лі,
що за стря г ли пі с ля по ра нен ня ко ха ним чо ло ві ком. 

Що ж, не по стій ність – ри са спра в ж ньої жі н ки. Са ме жі -
но ч ність та ще чу до вий стиль – ла ко ні ч ний, ка р бо ва ний і
сма ч ний – ро б лять ці лі с ним вра жен ня від тво р чо с ті пись -
мен ни ці, яка про вла с ну тво р чу ме то ду ка же до во лі жо р с т ко:
“Я те ро рист сто со в но сво їх ге ро їв. Ме ні ці ка во, що бу де від -
бу ва ти ся з пе р со на жа ми, ко ли їх, умо в но ка жу чи, при пе р ти
до сті н ки під ду лом пі с то ля” (Друг чи та ча. –  2005. –  № 6).

“Золотий Ба бай” та “Ко ро на ція сло ва”
Ва силь Шкляр і Оле к сій Во л ков
Лі те ра ту р ні кон ку р си, в яких пе ре ма га ли ще два су -

час ні укра ї н сь кі лі те ра то ри – Оле к сій Во л ков та Ва силь
Шкляр, і які ста в лять за ме ту від крит тя пись мен ни ків� зі рок
у по пу ля р них жа н рах – “Зо ло тий Ба бай” і “Ко ро на ція сло -
ва”... То му за хо п ли ві ро ма ни, які пи шуть ці пись мен ни ки,
ча с ти на чи та ць кої пу б лі ки ав то ма ти ч но за ра хо вує до лі те -
ра ту ри ни зь ко го шти бу: стрі ля л ки, шу ка л ки, стра ши л ки –
і від кла дає як “не гі д ну ува ги”, сло вом, ту, яку чи та єш – і не
ли шає ть ся ні чо го, крім вби то го ча су та яки хось сму т них
спо га дів про чти во, яким час уби вав.

Але ж та кий по гляд є над то при мі ти в ним. По ка з ник
то го, зо к ре ма, – ла бі ри н ти по шу ків то ч них озна ч ни ків до
тво р чо с ті Ва си ля Шкля ра. Ба га то ма ні т но і на віть вза є м но
су пе ре ч ли во зву чать: еро ти ч ний, мі с ти ч ний, фі ло соф сь -
кий, оку ль т ний, ма гі ч ний, де те к ти в ний… На спра в ді ж тво -
р чість Шкля ра – ду же ці лі с на і од но зна ч но ва р ті с на, але
іде н ти фі ка ції май же не під да є ть ся.

А все ж, як би шу ка ти та ки од но го сло ва, то най кра ще
ли чи ло б – мо то ро ш ний. Мо то ро хи ко в за ють шкі рою, ко ли
вчи ту є ш ся в ці сто рі н ки, чим во ни не бу ли б на по в не ні –
еро ти кою чи за плу та ни ми по шу ка ми ви хо ду зі скла д ної си -
ту а ції, що б не опи су ва ло ся – ві дьом ський ша баш на Ли сій
го рі (“Кров ка жа на”) чи те, як укра ї нець, во як Фра н цу зь ко -
го іно зе м но го ле гі о ну, ви во зить із за бло ко ва ної Че ч ні до ч ку
ге не ра ла (“Е ле ме н тал”)… Мо же, но сі єм ці єї мо то ро ш но с ті
і го ло вною при на дою є мо ва тво рів Ва си ля Шкля ра – гу с та,
вод но час со ло д ка та те р п ку ва та?

Тим не ме н ше, по ве р не мо ся до пре мій, які “спій ма ли”
пись мен ни ка. 

Гран� прі кон ку р су “Зо ло тий Ба бай–1999” за ро ман
“Ключ” (між ін шим, ка жуть, що об сяг на пи са но го про ро -
ман пе ре ви щує кі ль кість сто рі нок у ньо му са мо му).

Пе ре мо га в “Ко ро на ції сло ва–2001” із ро ма ном “Е ле -
ме н тал” (ав тор стве р джує, що на пи са ний він на до ку ме н та -
ль ній ос но ві).

Остан ній ро ман “Кров ка жа на” (ви да в ни ц т во “Ка ль -
ва рі я”, 2003 рік) ці ка вий тим, що на пи са ний від іме ні кла -
си ч но го вті лен ня фа та ль ної жі н ки. Зва б ли ва, по лі га м на,
си ль на і де що не спо в на ро зу му від кру го ве р ті при стра с тей,
во на опи ня єть ся в осе р ді пе ре пле тен ня мі с ти ки, де те к ти ву
і… со ці а ль но го ро ма ну. “Кров ка жа на” на пи са но ду же жо р -
с т ко та смі ли во, хо ча від ве р тість зо бра жен ня ін ти м но го
вва жа ти го ло вним не ва р то: «Що до еро ти ки, то во на ні ко ли
не бу ла для ме не са мо ціл лю. Це ли ше один із еле ме н тів,
який пра цює на за га ль ний рі вень тво ру. Як що еро ти ку при -
бра ти, на при клад, із ро ма ну “Кров ка жа на”, то про па де вся
ана то мія зра ди, про яку там йде ть ся», – за зна чає Ва силь
Шкляр (ін тер в’ю у „Дру гу чи та ча”, 2004, № 1).



о де лю ва ти май бу т нє – за вдан ня по лі ти ків,  але, на мій
по гляд, са ме  від осо би с то с ті за ле жить по лі ти ка роз -
ви т ку куль ту ри. І з ці єї то ч ки зо ру до сить влу ч ни ми є
ре к ла м ні сло га ни га зе ти “Без це н зу ри”: “Ку ль ту ра

жи ве сво бо до ю”, “О со би с тість фо р му єть ся з ін фо р ма� ці ї”, “
По лі ти ка мо де лює май бу т нє”.

Про бле ми об слу го ву ван ня сіль сь ко го на се лен ня по стій -
но зна хо дять ся в центрі ува ги Ха р ків сь кої об ла с ної уні вер са -
ль ної на у ко вої бі б лі о те ки. Але як би ти не лю бив свою спра -
ву і як би на по ле г ли во не на ма га в ся її удо ско на ли ти, не мо ж -
на си ла ми тіль ки біб ліо те ч них пра ців ни ків ви рі ши ти про бле -
му ін те ле к ту а ль но го та ду хо в но го роз ви т ку лю дей, жит тя і
до ля яких по в’я за на з не ве ли ч ким се лом, що за гу би ло ся се -
ред ши ро ких сте п них про с то рів. По трі б на ува га й рі шу чі дії
пред ста в ни ків вла ди і по лі ти ків, які по ви нні ро зу мі ти, що без
пік лу ван ня про бі б лі о те ки на се лі не мо ж на роз ра хо ву ва ти ні
на по пу ля р ність у на се лен ня, ні на на ле ж ний со ці а ль но� еко -
но мі ч ний роз ви ток дер жа ви.

2002 ро ку те мі спів ро бі т ни ц т ва вла ди і бі б лі о тек при свя -
чу ва ла ся ко ле гія Ха р ків сь кої об ла с ної дер жа в ної ад мі ні с т ра -
ції, де від зна ча ли ся не до лі ки, не роз в’я за ні пи тан ня й ор га нам
ви ко нав чої вла ди на мі с цях бу ло за про по но ва но пе ре гля ну ти
своє ста в лен ня до про блем біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня на -
се лен ня об ла с ті. Час ми нав, але про бле ми за ли ша ли ся.

Щоб до ве с ти не об хід ність роз ви т ку сіль сь ких бі б лі о тек
в об ла с ті, Ха р ків сь ка ОУНБ про тя гом 2004�2005 ро ку про ве -
ла огляд� ко н курс “Кра ща сіль сь ка бі б лі о те ка”, під су м ки яко -
го по ка за ли, що ли ше за умо ви ува ги мі с це вих ор га нів вла ди
бі б лі о те ка на се лі ста не спра в ж нім осе ре д ком куль ту ри.
Огляд� ко н курс ви явив 18 кра щих кни го збі рень, до свід  яких
за слу го вує на ува гу  і роз по всю джен ня. 

На Ха р кі в щи ні діє 641 сіль сь ка бі б лі о те ка, що скла дає
75% від за га ль ної кі ль ко с ті пу б лі ч них бі б лі о те к. 

Най бі ль ших втрат ме ре жа за га ль но до сту п них пу б лі ч -
них бі б лі о тек об ла с ті за зна ла 1997 ро ку, ко ли їх ню кі ль кість

бу ло зме н ше но на 64
оди ни ці (або на 7%).
На то мість 2005 рік став ста р то вим у роз ви т ку ме ре жі бі б лі о -
тек краю: бу ло від кри то 17 но вих сіль сь ких бі б лі о тек (за -
мість за пла но ва них 15�ти), тоб то по ча ло ся від ро джен ня сіль -
сь кої біб ліо те ч ної ме ре жі. 

Це ста ло ся то му, що роз ви ток ме ре жі сіль сь ких бі б лі о -
тек ре гі о ну бу ло ви зна че но од ним із пріо ри те т них за вдань
Ха р ків сь кої об л де р жа д мі ні с т ра ції на 2005 рік. А іні ці йо ва на
ця спра ва бу ла на ми, біб ліо те ч ни ми спе ці а лі с та ми, на під су -
м ко вій ко ле гії управ лін ня куль ту ри, що від бу ла ся в пе р ші дні
ро бо ти но вої вла ди. Бу ли зу стрі чі з го ло вою Ха р ків сь кої
ОДА А. Ава ко вим, ли с ти з про по зи ці я ми. Ба га то хто ске п ти -
ч но ста ви в ся до мо ж ли во с ті ви ко нан ня цьо го за вдан ня. Але
ми нув рік, і за раз ми гі д но мо же мо зві ту ва ти про зроб ле не у
цьо му на пря мі.

Вмін ня спі ль но знай ти ви хід із си ту а ції спри я ло ком пле к -
с но му роз в’я зан ню про бле ми від крит тя сіль сь ких бі б лі о те к. На
мі с це ву вла ду бу ло по кла де но за вдан ня надання при мі щень і
при дбан ня об ла д нан ня, вве ден ня шта т них оди ниць, а ОДА на
чо лі з її го ло вою по дба ла про на по в нен ня фо н дів но вих бі б лі о -
тек (до ре чі, наш гу бе р на тор є по стій ним го ло вою орг ко мі те ту
фе с ти ва лю фа н та с ти ки “Зо ря ний міст”, що ко ж но го ро ку про -
во дить ся у Ха р ко ві, при че т ний до ви дан ня фа н та с ти ки і то му
ро зу міє цін ність кни ги і бі б лі о те ки в жит ті су с пі ль с т ва).   Ве ли -
ку до по мо гу на да ли спо н со ри, за лу че ні до ці єї ак ції об л де р жа -
д мі ні с т ра ці єю,  по да ру ва в ши 18 тис. чу до вих но вих кни жок
для сіль сь ких чи та чів. Зна ч ний вне сок зро би ли ви да в ни ц т ва
“Фо лі о”, “Ра нок”, кни ж ко вий ма га зин “Букс”, мі сь кий бла го -
дій ний фонд Ю. Са п ро но ва, кон церн “Рай с кий уго лок”, орг ко -
мі тет фе с ти ва лю фа н та с ти ки “Зо ря ний міст”. Ба га то книг
отри ма ли бі б лі о те ки і від ОУНБ, об ла с ної бі б лі о те ки для ді�
тей – зде бі ль шо го це ви дан ня, оде р жа ні за вдя ки Мі ні с тер с т ву
куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни че рез Центр ін фо р ма ти ки. 
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Оле к сій Во л ков вла с ною тво р чі с тю теж руй нує сте -
рео ти пи про те, що роз ва жа ль на лі те ра ту ра обо в’я з ко во му -
сить бу ти пу с то по ро ж ньо ю. Крім не аби яко го за ря ду ад ре -
на лі ну: “Пи шу три ле ри, бо цей жанр най бі ль ше ло с ко че не -
р ви” (Друг чи та ча. – 2005. –  № 1), йо го кни ги мі с тять чи -
ма лу до зу се р йо з но го ма те рі а лу для роз ду мів. Вла с не, в
цьо му й по ля гає фі р мо вий стиль Во л ко ва: вби ра ю чи текст у
ша ти роз ва жа ль ної лі те ра ту ри, ав тор у під те к с ті дає гли бо -
кий по гляд на про бле ми Лю ди ни. Са ме за та кою схе мою мо -
ж на ви ра ху ва ти фо р му лу ус пі ху цьо го тер но піль сь ко го
пись мен ни ка.

Ро ман “Ви ко на вець” (гран� прі кон ку р су “Зо ло тий Ба -
бай–2002”) за жа н ром – кла си ч ний мі с ти ч ний три лер. А у
під те к с ті – пи тан ня ви ни за зло чин і не ми ну чої ка ри, спро -
ба ро зі бра ти ся у тих хи т ро сп ле тін нях ви па д ко во с тей, які в
ре зуль та ті ви зна ча ють до лю лю ди ни.

На про ти ва гу, “День від бут тя” ли ше ма с ку єть ся під
мі с ти ку і вчить ін шо го: лю ди на, яка слі по ві рить у ті ж ви -
па д ко во с ті та фа тум, на спра в ді мо же бу ти під ло об ду ре ною
та ви ко ри с та но ю…

Остан ній ро ман Оле к сія Во л ко ва – “А м ні с тія для Ха ке -
ра”. Са ме він став “ви ну ва т цем” ав то ро вої пе ре мо ги в кон ку -
р сі “Ко ро на ція сло ва–2004” (за ра ди спра ве д ли во с ті не об хід -

но уто ч ни ти: пе р ше мі с це Во л ков роз ді лив із Ірен Роз до бу дь -
ко, від зна че ною за твір “Ґу дзик”). Жа н ро ве вбран ня “А м ні с -
ті ї” – най бли ж че до де те к ти ву. Про те на віть не ко жен ін те -
ле к ту а ль ний ро ман спро мі г ся б умі с ти ти та кий по ту ж ний
пласт фі ло со фії, як то вда ло ся цьо му роз ва жа ль но му чти ву.
“До б ро має бу ти ак ти в ним і на віть жо р с то ким там, де по трі -
б но. Як що не ко си ти бу дяк, ним за ро с те вся зе м ля”, – ка же
один із ге ро їв, ді я ми вті лю ю чи цю жит тє ву по зи ці ю. А про те
всьо го Зла не ви ко рі ниш, бо над то ча с то тра п ля єть ся так, що
в ре а ль но му жит ті по га не та хо ро ше на сті ль ки ті с но пе ре плі -
та ють ся, що їх вже не мо ж ли во роз рі з ни ти. Що ж за ли ша єть -
ся? Зне ві ра? Ту пі вбив с т ва, де гра да ція? В жо д но му ра зі. Во -
л ков не ви знає ци ні з му: “За ли ша єть ся тіль ки жи ти. Ці нуй
йо го, це жит тя. Ці нуй жит тя тих, хто те бе ото чу є. До ро ж чо -
го за ньо го не має ні чо го в сві ті”.

Ро дзи н кою екс клю зи в ної фо р му ли від Оле к сія Во л ко -
ва – “ша ти” по пу ля р них жа н рів та по ту ж не фі ло соф сь ке
на ва н та жен ня – не змін но за ли ша єть ся аб со лю т на не пе ред -
ба чу ва ність фі на лів. Скі ль ки не вга дуй – не здо га да є ш ся,
чим же за ве р шить ся кни ж ка.

Відкрийте, шановні читачі, вищеназвані книги,
познайомтеся зі світом сучасної української
літератури.

ММ

ЯЯ КК   ЖЖ ИИ ВВ ЕЕ ШШ ,,

СС ІІ ЛЛ ЬЬ СС ЬЬ КК АА

ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ТТ ЕЕ КК ОО ??

МОДЕЛІ БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ У НОВИХ
СОЦІАЛЬНОRЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

В. Ракитянська
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Бу ло ор га ні зо ва но шеф сь ку до по мо гу з бо ку ха р ків сь -
ких ви щих на вча ль них за кла дів, за крі п ле них за сіль сь ки ми
бі б лі о те ка ми. Зо к ре ма, На ці о на ль на юри ди ч на ака де мія 
ім. Яро сла ва Му д ро го, ака де мія сіль сь ко го го с по дар с т ва 
ім. До ку ча є ва та ін. зро би ли кни ж ко ві да ри на су му не менш
ніж 1 тис. грн. Крім то го, до ак ції “Кни ги – сіль сь кій мі с це во -
с ті” до лу чи ла ся Ха р ків сь ка дер жа в на на у ко ва бі б лі о те ка 
ім. В.Г. Ко ро ле н ка, ін ші бі б лі о те ки, ін те лі ге н ція мі с та. А мі с -
це ва вла да на час від крит тя офо р ми ла для бі б лі о тек пе ред -
пла ту пе рі оди ч них ви дань. Та ким чи ном бу ло за кла де но ос но -
ву фо н дів сіль сь ких кни го збі рень. 

Пер шою від кри ла ся бі б лі о те ка в с. Шлях Ва л ків сь ко го
ра йо ну і це, на мій по гляд, си м во лі ч но, адже Ха р кі в щи на об -
ра ла шлях по бу до ви де мо к ра ти ч но го гро ма дян сь ко го су с пі ль -
с т ва, в яко му ко ж ній лю ди ні на да но рі в ні пра ва у до сту пі до
ін фо р ма ції й знань, шлях по до лан ня куль ту р но го роз ри ву між
рі з ни ми вер с т ва ми на се лен ня об ла с ті. 

Від крит тя ко ж ної бі б лі о те ки бу ло ве ли ким свя том не
тіль ки для се ла, а й для ра йо ну і об ла с ті, про во ди ло ся за при -
су т но с ті го ло ви ОДА чи йо го за сту п ни ка з гу ма ні та р них пи -
тань, на ча ль ни ка управ лін ня куль ту ри, ви сві т лю ва ло ся у за -
со бах ма со вої ін фо р ма ці ї. Сьо го дні чи та ча ми но вих 17 бі б лі о -
тек вже ста ли по над 3 ти ся чі ко ри с ту ва чів. 

2006 рік ого ло ше но в Укра ї ні Ро ком се ла, ро ком роз ви т -
ку йо го ін фра стру к ту ри. 

Роз мі щен ня ста ці о на р них бі б лі о тек на те ри то рії ра йо нів
на шої об ла с ті сьо го дні від по ві дає мі ні ма ль ним но р мам. Але
лю ди на не мо же жи ти тіль ки мі ні му мом, а що сто су єть ся сіл
з ме н шою кі ль кі с тю ме ш ка н ців, то там не мо ж на го во ри ти ні
про який мі ні мум ду хо в них цін но с тей, оскі ль ки там не має на -
віть бі б лі о те ки. То му од ним із стра те гі ч них на пря мів роз ви т -
ку біб ліо те ч ної спра ви в Ха р ків сь кій об ла с ті у 2006 ро ці і на
най бли ж чу пе р с пе к ти ву стане роз ви ток ме ре жі кни го збі рень
у сіль сь кій мі с це во с ті. Пла ну є мо 2006 ро ку від кри ти 10 но вих

бі б лі о тек в се лах з кі ль кі с тю ме ш ка н ців від 300 до 400 лю дей,
тоб то по за мі ні ма ль ни ми но р ма ти ва ми. Здій с ню ва на ро бо та
зно ву бу де під пи ль ною ува гою го ло ви ОДА. Це сві д чить про
те, що від крит тя бі б лі о тек вже не од но ра зо ва ак ція, а пла но -
мі р на ро бо та з роз ви т ку куль ту ри на се лі. Осо би с тість фо р -
му єть ся з ін фо р ма ції, і ва ж ли во що ми ро би мо свій вне сок у
цю бла го ро д ну спра ву.

Крім то го, го ло ва Ха р ків сь кої ОДА на зу стрі чі з біб ліо те -
ч ни ми пра ців ни ка ми об ла с ті, що від бу ла ся 15 лю то го ц. р., за -
явив про ам бі т ні пла ни що до ви ве ден ня бі б лі о тек в сіль сь кій
мі с це во с ті на які с но но вий рі вень об слу го ву ван ня чи та чів.
Йдеть ся про ре а лі за цію про е к ту ство рен ня єди ної ін фо р ма -
цій ної біб ліо те ч ної ме ре жі і під клю чен ня бібліотек, в пе р шу
чер гу ра йон них, до Ін тер не ту з ви ко ри с тан ням ши ро ко сму го -
во го шви д кі с но го до сту пу до гло ба ль ної Ме ре жі. Про фі на н -
су ва ти ча с ти ну ро біт у су мі 250 тис. грн. зно ву по об і цяв мі сь -
кий бла го дій ний фонд Ю. Са п ро но ва. Як що нам вда сть ся зро -
би ти за ду ма не, то це бу де зна ч ним про ри вом у на бли жен ні
сіль сь ко го жи те ля  до ін фо р ма цій но го су с пі ль с т ва.

Але в се лі по трі б ні не тіль ки бі б лі о те ки, і роз ви ток куль -
ту ри у сіль сь кій мі с це во с ті не по ви нен за ле жа ти від то го, на -
скі ль ки ін те лі ге н т ним є го ло ва об ла с ної, ра йон ної ад мі ні с т ра -
цій або, осо б ли во, сіль сь кий го ло ва, і чи  по ва жа ють їх спо н -
со ри. 

Хо четь ся, щоб рік під три м ки укра ї н сь ко го се ла не прой -
шов як Рік куль ту ри в Укра ї ні, без За ко ну Укра ї ни “Про куль -
ту ру”, яко го ми че ка є мо вже 10 ро ків. Спо ді ва є мо ся, що цей
за кон та ін ші за ко но да в чі ак ти і до ку ме н ти змо жуть за тве р ди -
ти той мі ні мум за кла дів куль ту ри на се лі: бі б лі о тек, клу бів,
кі но ві де о ко м п ле к сів, без яких не мо ж ли во го во ри ти про ци ві -
лі зо ва ну на ці ю. 

Куль ту ра жи ве сво бо дою – сво бо дою тво р чо с ті,
сво бо дою ви бо ру шля хів до сту пу до ін фо р ма ції, сво бо -
дою сло ва. Сло во бу ло спо ча т ку, сло во бу де зав жди.  

ли п ні 2003 ро ку од на з пра ців ниць По со ль с т ва Бе -
ль гії в Укра ї ні під ви гля дом осо би с тих ре чей на ма га ла -
ся ви ве з ти за ко р дон уні ка ль ну ко ле к цію ан ти ква рі а ту,
яку во на зби ра ла про тя гом ше с ти ро ків пе ре бу ван ня в

на шій кра ї ні. В ре зуль та ті спі ль ної опе ра ції укра ї н сь ких ми т -
ни ків та пра ців ни ків СБУ ва н таж бу ло за три ма но, пред ме ти
ста ро ви ни ви лу че но і пе ре да но на екс пе р ти зу фа хі в цям. 

За сло ва ми на ча ль ни ка Ки їв сь кої ре гі о на ль ної ми т ни -
ці А. Ма ка ре н ка, ви лу че ні пред ме ти яв ля ють со бою своє рі -
д ний му зей іс то рії дер жа ви, який скла да єть ся з трьох ко ле -
к цій: ста ро вин них ікон та на род но го жи во пи су ХVІ ІІ� -

ХІХ ст., якої сьо го дні не має в жо д но му му зеї Укра ї ни; пред -
ме тів на род но го по бу ту кі н ця ХІХ – по ча т ку ХХ сто літ тя;
тво рів ра дян сь ко го ми с те ц т ва, так зва но го со ц ре а лі з му.

Се ред цих пред ме тів є спра в ді уні ка ль ні – та кі, як ру -
ко пи с ний Псал тир по ча т ку ХІV сто літ тя, ва р тість яко го пе -
ре ви щує сто ти сяч до ла рів; ори гі нал пер шо го при мі р ни ка
га зе ти „І с к ра”; ряд уні ка ль них ар хі в них до ку ме н тів.

Май же три ро ки, по ки йшло слід с т во,  ви лу че ні пред -
ме ти збе рі га ли ся на Ки їв сь кій ре гі о на ль ній ми т ни ці. Зго дом
бу ло при йн я то рі шен ня роз по ді ли ти ці куль ту р ні цін но с ті
між му зе я ми та бі б лі о те ка ми Укра ї ни. 

У ли с то па ді 2005 ро ку пе р ший за сту п ник го ло ви Де р  -

жа в ної ми т ної слу -
ж би Укра ї ни О.
Фе  до ров та пе р ший
за сту п ник го ло ви Слу ж би без пе ки Укра ї ни В. Ти мо ше н ко
уро чи с то пе  ре да ли кон фі с ко ва ні ко ле к ції му зе ям та бі б лі о -
те кам Укра ї ни. 

Зо к ре ма, Псал тир ХІV сто літ тя пе ре да но Му зею кни -
ги і дру кар с т ва Укра ї ни, іко ни та тво ри на род но го жи во пи -
су зба га ти ли фо н ди  На ці о на ль них му зе їв: ху до ж ньо го та іс -
то рії Укра ї ни, ін ших му зе їв: іс то рії мі с та Ки є ва, ми с тецтв
ім. Бог да на та Ва р ва ри Ха не н ків, ро сій сь ко го ми с те ц т ва.

Фо н ди На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї -
ни по пов ни ли ся 23 при мі р ни ка ми уні ка ль них ви дань, се ред
яких, зо к ре ма, „О г ляд лі те ра ту ри Пів но чі у се ре д ні ві ки”
1853 ро ку, на якій є наклейка „И м пе ра то р с кая  Эр ми та ж -
ная иностранная  би б ли о те ка”, та  „Та є м ні ме му а ри про Ро -
сію на кі нець ца рю ван ня Ка те ри ни ІІ та Па в ла І” (тт. 3, 4)
французькою мовою, ви да ні у Па ри жі в 1804 ро ці.

Зроб ле но ва ж ли ву спра ву – збе ре же но ча с ти ну на ці о -
на ль ної куль ту р ної спа д щи ни. І те пер „і н с ти ту ти па м’я ті”,
як на зи ва ють іно ді му зеї, ар хі ви й бі б лі о те ки, бе ре г ти муть
та на да ва ти муть до ступ до цих без цін них тво рінь люд сь ко -
го ду ху ни ні ш нім і при йде ш нім по ко лін ням укра ї н -
ців.

БЕЗЦІННІ ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ
ПОВЕРНУТО УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ

КК НН ИИ ЖЖ КК ОО ВВ ІІ
СС КК АА РР ББ ИИ   УУ КК РР АА ЇЇ НН ИИ   

УУ Г. Кириченко
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А по ча т ку бе ре з ня у Сло вач чи ні, в м. Бан сь ка� Би с т -
ри ця, про хо ди ли Дні укра ї н сь кої куль ту ри.

В їх ньо му від крит ті взя ли участь Над зви чай ний
і По в но ва ж ний По сол Укра ї ни у Сло ва ць кій Ре с пу б -

лі ці І. Ог ні вець, за сту п ник мі ні с т ра куль ту ри і ту ри з му
Укра ї ни О. Шо ка ло� Бенч. Від На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої
бі б лі о те ки Укра ї ни – за сту п ник ге не ра ль но го ди ре к то ра з
пи тань ін фо р ма цій но� бі б лі о те ч но го об слу го ву ван ня ко ри с -
ту ва чів Г. Ки ри че н ко та за ві ду вач се к то ру по пу ля ри за ції
лі те ра ту ри Л. Ку д ря.

У своє му ви сту пі О. Шо ка ло� Бенч під кре с ли ла  спі -
ль ність куль ту р них тра ди цій укра ї н сь ко го і сло ва ць ко го на -
ро дів, за сто су ва в ши по ети ч не по рі в нян ня з дво ма со ло вей -
ка ми, що спі ва ють на де ре ві, яке ви ро с ло з од но го сло в’ян -
сь ко го ко рін ня. 

Роз по ча ли ся Дні укра ї н сь кої куль ту ри кон це р том ан -
са м б лю „Ки їв сь ка ка ме ра та” у за ти ш но му кон фе ре нц� за лі
Дер жа в ної на у ко вої бі б лі о те ки. 

Пі с ля кон це р ту у ху до ж ній га ле реї бі б лі о те ки від бу ла -
ся пре зе н та ція ви ста в ки тво рів жи во пи су та фо то гра фій мо -
ло дої укра ї н сь кої ху до ж ни ці М. Аб ра мо во ї. Під час пре зе -
н та ції І. Ог ні вець роз по ві ла про здій с не ну По со ль с т вом
Укра ї ни в Сло вач чи ні ро бо ту що до роз ви т ку куль ту р но го
спів ро бі т ни ц т ва між дво ма кра ї на ми, в ре зуль та ті якої
укра їнська і сло ва ць ка сто ро ни до мо ви ли ся про про ве ден ня
Днів куль ту ри: у 2006 ро ці – Укра ї ни в Сло вач чи ні, у 2007
ро ці – Сло вач чи ни в Укра ї ні.

На сту п но го дня – 8 бе ре з ня – у ра м ках про ве ден ня
Днів у Дер жа в ній на у ко вій біб ліо те ці м. Бан сь ка Би с т ри ця,
яка є про ві д ним біб ліо те ч ним за кла дом Сло вач чи ни, від -
кри ла ся ви ста в ка „Кни ги Укра ї ни”, ор га ні зо ва на НПБ
Укра ї ни. Як про лог до неї про зву чав вірш „Лю біть Укра ї ну”
В. Со сю ри у ви ко нан ні сло ва ць ких сту де н тів, ко т рі ви вча -
ють укра ї н сь ку мо ву. 

У всту п но му сло ві Г. Ки ри че н ко озна йо ми ла при су т -
ніх з НПБ Укра ї ни, якій ви по в ни ло ся 140 ро ків, її уні вер са -
ль ни ми ба га то га лу зе ви ми фо н да ми, уні ка ль ни ми ба за ми
да них, до сві дом спів пра ці з 113 бі б лі о те ка ми та ін фо р ма цій -
ни ми уста но ва ми 39 кра їн сві ту, зо к ре ма зі Сло ва ць кою на -
ці о на ль ною бі б лі о те кою (м. Ма р тін). Во на роз по ві ла, що Бі -
б лі о те ка що рі ч но ви дає по над 200 на у ко вих, ме то ди ч них та
біб ліо гра фі ч них ви дань для фа хі в ців, що ква р та ль ний на у -
ко во� ви ро б ни чий жу р нал „Бі б лі о те ч на пла не та”, ста ти с ти -
ч ні збі р ни ки „Бі б лі о те ч на Укра ї на в ци ф рах”. 

У 2004 ро ці ви йшов у світ пе р ший укра ї но мо в ний уні -
вер са ль ний за змі с том Ін фо р ма цій но� по шу ко вий те за у рус,
ство ре ний фа хі в ця ми бі б лі о те ки. Те за у рус  мі с тить бли зь ко
35 тис. те р мі нів і мо же ви ко ри с то ву ва ти ся в біб ліо те ч них
та ін фо р ма цій них уста но вах як уні фі ко ва на по шу ко ва мо ва.
Бі ль шість з цих ви дань бу ло пред ста в ле но на ви ста в ці.

В уро чи с тій об ста но в ці Г. Ки ри че н ко та ди ре к тор Дер -
жа в ної на у ко вої бі б лі о те ки м. Бан сь ка Би с т ри ця О. Ла у ко ва
під пи са ли Уго ду про спів пра цю між обо ма бі б лі о те ка ми, що

пе ред ба чає об мін
кни га ми, де ле га ці я -
ми фа хі в ців, кни ж ко во� ілю с т ра ти в ни ми ви ста в ка ми, про ве -
ден ня спі ль них кон фе ре н цій, на рад, се мі на рів з ак ту а ль них
пи тань біб ліо те ч ної спра ви з ме тою об мі ну про фе сій ним до -
сві дом.

Ви ста в ка „Кни ги Укра ї ни”, від по ві д но до по ба жан -
ня сло ва ць кої сто ро ни, скла да ла ся з роз ді лів: „Де р жа ва  і
пра во”; „Мі ж на ро д ні  від но си ни”; „Гу ма ні та р ні  на у ки”; „У -
к ра їн сь ка мо ва”; „При ро да. Еко ло гі я”; „Ви да т ні  укра ї н ці”;
„НПБ Укра ї ни – 140 ро ків”.

Пред ста в ле ні в екс по зи ції по над 200 до ку ме н тів з фо н -
дів НПБ Укра ї ни  ви сві т лю ють  дер жа во тво р чі про це си в
не за ле ж ній Укра ї н сь кій дер жа ві, роз кри ва ють її  роль у
між на ро д но му жит ті, су час ний стан роз ви т ку куль ту ри,
осві ти та на у ки, зна йо м лять з при ро дою та ви да т ни ми лю -
дь ми на шої кра ї ни.

Кни ж ко ва ви ста в ка при ве р ну ла ува гу пред ста в ни ків
укра ї н сь кої ді а с по ри, біб ліо те ч них пра ців ни ків, сту де н тів
фі ло ло гі ч но го фа ку ль те ту уні вер си те ту Ма тея Бе ла в 
м. Ба н  сь ка Би с т ри ця.

Осо б ли вою по пу ля р ні с тю ко ри с ту ва ли ся кни ги з іс то -
рії Укра ї ни, зо к ре ма іс то рії укра ї н сь ко го ко за ц т ва та По ма -
ра н че вої ре во лю ції; мо но гра фії з пи тань куль ту ри, укра ї н -
сь кої мо ви, про блем еко ло гі ї. 

Біб ліо те ч них пра ців ни ків за ці ка ви ли Ін фо р ма цій но� -
по шу ко вий те за у рус, “Дру ко ва ний зве де ний ка та лог укра ї -
но мо в ної кни ги дер жа в них бі б лі о тек та му зе їв Укра ї ни”,
“Ка ле н дар зна мен них і па м’я т них дат”, жу р нал „Бі б лі о те ч -
на пла не та” та ви дан ня се рії „Пу б лі ч ні бі б лі о те ки”. Від ві ду -
ва чі шко ду ва ли, що в екс по зи ції ма ло пред ста в ле но ми с те -
ць ких аль бо мів.

На ви ко нан ня укла де ної Уго ди, по за ве р шен ні ви ста в -
ки, 28 при мі р ни ків вла с них ви дань НПБ Укра ї ни та 36 при -
мі р ни ків до ку ме н тів  з її об мін но го фо н ду пе ре да но Дер жа -
в ній на у ко вій біб ліо те ці м. Бан сь ка Би с т ри ця з ме тою від -
крит тя по стій но ді ю чо го від ді лен ня  укра ї н сь кої лі те ра ту ри. 

Мер мі с та Бан сь ка Би с т ри ця І. Кра лік вла ш ту вав
уро чи с тий при йом для жі но чої по ло ви ни укра ї н сь кої де ле -
га ції у зв’я з ку з Між на ро д ним жі но чим днем, роз по вів го с -
тям про іс то рію мі с та, куль ту ру ре гі о ну, на вів при кла ди
спів пра ці з укра ї н сь ки ми під при єм с т ва ми та гро мад сь ки ми
ор га ні за ці я ми. 

Ата ше з пи тань куль ту ри По со ль с т ва Укра ї ни в СР 
Д. Ко ни шев по дав про по зи цію що до вста но в лен ня по бра -
тим сь ких сто су н ків між Бан сь кою Би с т ри цею і од ним із
укра ї н сь ким міст. 

9 бе ре з ня укра ї н сь ка де ле га ція від ві да ла Сло ва ць ку
на ці о на ль ну бі б лі о те ку в м. Ма р тін. Бі б лі о те ка по ра ду -
ва ла сво ї ми про с то ри ми при мі щен ня ми, но вою ком п’ю те р -
ною тех ні кою, ві ль ним до сту пом ко ри с ту ва чів до Ін тер не -
ту. Ро дзи н кою ві зи ту ста ло зна йом с т во з не ве ли ч кою екс -
по зи ці єю ру ко пи с них  ви дань і ста ро дру ків. 

ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ПП АА РР ТТ НН ЕЕ РР СС ТТ ВВ ОО ..
СС ПП ІІ ВВ РР ОО ББ ІІ ТТ НН ИИ ЦЦ ТТ ВВ ОО   

НН Г. Кириченко

Ко ро т ка до ві д ка про Дер жа в ну на у ко ву бі б лі о те ку м. Бан сь ка Би с т ри ця
За сно ва на як му ні ци па ль на пу б лі ч на бі б лі о те ка 20 бе ре з ня 1926 ро ку. Су час ну на зву отри ма ла у 1969 ро ці. Фонд

бі б лі о те ки на лі чує 2 млн. до ку ме н тів, бі ль шість з яких – на у ко ві ви дан ня Сло вач чи ни та за ру бі ж жя. Ос но в ни ми ко -
ри с ту ва ча ми є сту де н ти та ви кла да чі мі с це во го уні вер си те ту. 

Ви ко ну ю чи тра ди цій ні біб ліо те ч ні фу н к ції, Дер жа в на на у ко ва бі б лі о те ка є су час ним куль ту р но� ін фо р ма цій ним
центром  мі с та і всьо го Се ре д ньо сло ва ць ко го ре гі о ну. Для цьо го бі б лі о те ка має пре кра с ні мо ж ли во с ті: сві т лі оша т ні
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при мі щен ня, роз та шо ва ні на трьох по ве р хах бу ді в лі ко ли ш ньої мі сь кої Ра ту ші з чу до вим вну т рі шнім дво ри ком; су час -
не уста т ку ван ня, в то му чи с лі ком п’ю те ри, біб ліо те ч ну тех ні ку, па са жир сь кі лі ф ти. Для ко ри с ту ва чів з об ме же ни ми
мо ж ли во с тя ми об ла д на но па н ду си, спе ці а ль ні ро бо чі мі с ця.

Бі б лі о те ка ство рює вла с ні ба зи да них, еле к т ро нний ка та лог, має дво мо в ний сайт (www.svkbb.sk), на дає ко ри с -
ту ва чам до ступ до Ін тер не ту, у спе ці а ль но об ла д на них кла сах на вчає їх ко ри с ту ва ти ся ком п’ю те р ною тех ні ко ю.

Бі б лі о те ка має або не мент, до яко го за мо в лен ня мо ж на над си ла ти як еле к т ро нною по штою, так і з мо бі ль но го
те ле фо ну. 

Тут ство ре но Єв ро пей сь кий ін фо р ма цій ний центр, Центр ін фо р ма ції про США, спе ці а лі зо ва ний зал ні ме ць кої лі -
те ра ту ри, об ла д на ний за спри ян ня Ге те� Ін с ти ту ту (Ні ме ч чи на), зал ро сій сь кої лі те ра ту ри. 

У при мі щен ні бі б лі о те ки роз та шо ва но та кож ре зи де н цію Пре зи де н та Сло ва ць кої Ре с пу б лі ки, в якій він
про во дить при йом гро ма дян, що про жи ва ють у да но му ре гі о ні.

У сво їй стру к ту рі бі б лі о те ка має вла с ний те атр. Зал для гля да чів роз мі щу єть ся у не ве ли ч ко му за ти ш но му під ва -
ль чи ку. Ак то ра ми ви сту па ють сту де н ти Ака де мії ми с тецтв.

Є у бі б лі о те ці й чу до вий Му зей лі те ра ту ри і му зи ки. В йо го екс по зи ції пред ста в ле но ста ро вин ні кни ги та на -
род ні му зи ч ні ін стру ме н ти, до ку ме н ти про ви да т них пись мен ни ків і ком по зи то рів Сло вач чи ни. В му зеї мо ж на по слу -
ха ти за пи си ори гі на ль них тво рів сло ва ць ких ком по зи то рів. Му зей охо че від ві ду ють ми с те ц т во зна в ці, сту де н ти му зи -
ч них ко ле джів і шкіл. Тут та кож мо ж на озна йо ми ти ся з пре кра с ною ви ста в кою ля льок, які ви ко ри с то ву ва ли ся в на -
род них пе ре су в них ля ль ко вих те а т рах. Є тут ля ль ки в роз кі ш них ко с тю мах, які бу ли ство ре ні для зйо мок фі ль мів на
сю же ти ди тя чих ка зок. Цей роз діл му зею ду же лю б лять від ві ду ва ти мо ло д ші шко ля рі, бо во ни ма ють мо ж ли вість не
тіль ки озна йо ми ти ся з ви ста в кою, а й зі гра ти з ля ль ка ми якусь ка з ку.

Кон фе ре нц� зал ви ко ри с то ву єть ся для про ве ден ня кон це р тів, рі з но ма ні т них уро чи с то с тей, се мі на рів і ле к цій. 
Пі с ля ре с та в ра ції го ри ща бі б лі о те ка отри ма ла мо ж ли вість об ла ш ту ва ти ху до ж ню га ле рею, яку з за до во лен ням

від ві ду ють го ро дя ни та го с ті мі с та.
Все це сві д чить про те, що Дер жа в на на у ко ва бі б лі о те ка м. Бан сь ка Би с т ри ця має чу до ві мо ж ли во с ті для тво р чої

со ці о ку ль ту р ної ді я ль но с ті і ото че на ува гою Пре зи де н та СР, Мі ні с тер с т ва куль ту ри СР, мі с це вих ор га нів вла ди та гро -
ма ди мі с та. 

Ве ли ка за слу га в то му ди ре к то ра бі б лі о те ки – Оль ги Ла у ко вої, не ви че р п на ене р гія якої, вмін ня пра цю ва ти з вла -
дою та мі с це вою гро ма дою, по стій не ге не ру ван ня но вих ідей до зво ли ли біб ліо те ці до ся г ти та ких по мі т них ре зуль та -
тів. До ре чі, па ні Ла у ко ва та всі її за сту п ни ки до б ре зна ють ро сій сь ку мо ву. А уче ний се к ре тар бі б лі о те ки О. До к то -
ро ва отри ма ла біб ліо те ч ну осві ту в Ки є ві. 

20 бе ре з ня біб ліо те ці ви по в ни ло ся 80 ро ків. Не вто м ним „пра цьо в ни ч кам” сло ва ць кої „кни ж ни ці” ба жа є мо по -
да ль ших про фе сій них здо бу т ків, все бі ч ної дер жа в ної під три м ки і па л кої при хи ль но с ті ко ри с ту ва чів!
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о лЯ по да ру ва ла на шо му по друж жю зна йом с т во з ко ле -
к ти вом Дніп ро пе т ров сь кої об ла с ної бі б лі о те ки для мо -
ло ді (ОБМ) ім. М. Свє т ло ва та на го ду взя ти участь в об -
ла с но му ту рі лі те ра ту р но� ми с те ць ко го кон ку р су сі мей� -

еру ди тів “Ба ть ки і ді ти! Ді ти і ба ть ки – не роз ді ле не і од ві ч -
не ко ло”. Га р но при кра ше на кві та ми та рі з но ба р в ни ми
куль ка ми чи та ль на за ла, май с те р но офо р м ле ні кни ж ко ві
ви ста в ки, но ве нь кі ме б лі, го с тин ність, до б ро та, про фе сі о -
на лізм го с по да рів та й все по чу те, по ба че не на цьо му за хо -
ді, про пу ще не че рез ро зум, се р це, на сті ль ки си ль но схви -
лю ва ло, що ми ви рі ши ли по ді ли ти ся ци ми не за бу т ні ми вра -
жен ня ми.

Ко ле к тив бі б лі о те ки зу мів ство ри ти спра в ж ні, по �до -
ма ш ньо му до б ро зи ч ли ві умо ви для уча с ни ків зма гань. Від -
чу ва ло ся, що та кі за хо ди про хо дять тут не рі д ко, і до свід у
пра ців ни ків ве ли кий. 

Ви зна ча ль на ме та кон ку р су – від ро джен ня ро дин них
тра ди цій, ви вчен ня про блем су час ної сі м’ї, зміцнення зв’я -
з ку рі з них по ко лінь, га р мо ні за ція сто су н ків ба ть ків і ді тей,
тоб то спри ян ня духовному здоров'ю сі м’ї, що є ос но вою мі -
ц но с ті дер жа ви.

Кон курс роз по ча в ся зна йом с т вом із чле на ми жу рі, які
пред ста в ля ли та кі ор га ні за ції, як управ лін ня у спра вах сі м’ї

та мо ло ді об ла с ної держ ад мі ні с т ра ції, об ла с ні центр со ці а ль -
них служб для мо ло ді та То ва ри с т во Чер во но го Хре с та
Укра ї ни, те а т ра ль но� ху до ж ній ко ледж то що. Ви ступ го ло ви
жу рі, ди ре к то ра ОБМ ім. М. Свє т ло ва О. Ма тю хі ної  був
про ни за ний лю бо в’ю до сво єї ро бо ти, вбо лі ван ням за про -
бле ми мо ло ді, її не ле г ке ви жи ван ня сьо го дні. За па м’я та в ся
при су т нім і ви ступ на ча ль ни ка об ла с но го управ лін ня у
спра вах сі м’ї та мо ло ді С. Ля ще н ка, який під кре с лив ва ж ли -
вість  зв’я з ку стар шо го і мо ло д шо го по ко лінь, що спри я ти ме
по зи ти в но му роз ви т ку су с пі ль с т ва і дер жа ви.

Ці ка во про хо див сам кон курс. Йо го уча с ни ка ми ста ли
шість сі мей, які про де мо н с т ру ва ли свою май с те р ність, еру -
ди цію з питань лі те ра ту ри, те а т ра ль но го, хо ре о г ра фі ч но го,
об ра зо т во р чого, пі сен но го ми с те ц т ва, пси хо ло гі ї. Не зва жа -
ю чи на те, що це бу ли пред ста в ни ки рі з них по ко лінь, всі во -
ни змо г ли по �сп ра в ж ньо му ви яви ти свої зді б но с ті. Нам, по -
друж жю з більш як 20�рі ч ним ста жем, ду же спо до ба ла ся
гра зо всім мо ло дих сі мей них пар – Ту лу по вих, Олій ни ків
(м. Дніп ро пе т ровськ), На у ме н ків, Юр че н ків (м. Но во мо с -
ковськ). А якою доброю ене р ге ти кою ві я ло від більш ста р -
шої сі м’ї Гри го р’є вих (с. Та ром сь ке). Час про ле тів шви д ко.
Ці ка во, про фе сій но ко мен ту ва ли зма ган ня чле ни жу рі, осо -
б ли во пси хо лог А. Га в ри ле н ко.

ХХ РР ОО НН ІІ КК АА

ДД

КОНКУРС СІМЕЙRЕРУДИТІВ
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сі ч ня 2006 ро ку Центра ль на бі б лі о те ка для ді -
тей ім. А. П. Гай да ра м. Се ва с то по ля від зна чи -
ла  85�річ чя від дня сво го за сну ван ня. І спів ро -
бі т ни ки, і чи та чі бі б лі о те ки го ту ва ли ся до ці єї

по ді ї. Юві лей ні за хо ди  роз по ча ли ся на у ко во� пра к ти ч -
ною кон фе ре н ці єю “Центра ль на ди тя ча бі б лі о те ка ім.
А. П. Гай да ра: іс то рія та су час ність”, у якій взяли
участь пред ста вни ки управлінь культури, освіти та
науки  Севастопольської міськ дер ж ад мі ні страції,  міськ -
ко му профспілки праців ни ків культури, бі б лі о тек рі з -
них ви дів і форм вла с но с ті, ус та нов куль ту ри мі с та, тво -
р  чої ін те лі ге н ці ї. 

На кон фе ре н ції роз  гля да в ся блок пи тань, по в’я за -
них з ба га тою іс то рі єю бі б лі о те ки. Дій с ним по да ру н ком
ста ла отри ма на на пе ре до дні з Дер жа в но го ар хі ву до ві д -
ка, що під тве р джує да ту за сну ван ня пер шої бі б лі о те ки
для ді тей у м. Се ва с то по лі – 13 сі ч ня 1921 ро ку. 

Сьо го дні ЦБД ім. А. П. Гай да ра – пу б лі ч на бі б лі о -
те ка, від кри та для всіх, зо к ре ма для до ро с лих, які пра -
цю ють з ді ть ми. Тут вже бі ль ше п’я ти ро ків існує від діл
ор га ні за то рів ди тя чо го чи тан ня (за ві ду ва ч ка – Г. Си до -
ре н ко).  Пріо ри те т ним на пря мом йо го ро бо ти є за без пе -
чен ня ін фо р ма цій ної під три м ки пе да го гі ч них пра ців ни -
ків осві т ніх, ви хо в них та до звіл лє вих уста нов мі с та з
пи тань ди тя чо го чи тан ня, на вча ль ної та по за шкі ль ної
ді я ль но с ті се ред ді тей та під лі т ків. 

У біб ліо те ці пра цю ють 3 Ін тер нет� це н т ри: 2 – для
до ро с лих, 1 – для ді тей. Ці ка вим для чи та чів є  про ект
“Ась кі ни дру зі”.

У ЦБД ім. А. П. Гай да ра ді ють ме ді а те ка, центр ди -
тя чої Ін тер нет� жу р на лі с ти ки “Ко н такт”, еко ло гі ч ний
пор тал “Еко ло гі я. Еко Ло гі ка. Еко Та в рі ка”. Ство ре ні і
по стій но мо де р ні зу ють ся 8 сай тів. Сайт бі б лі о те ки має
ро сій сь ку та ан г ло мо в ну ве р сі ї. Пре зе н та ція остан ньої
від бу ла ся на кон фе ре н ці ї. Також було представлено
про е к т “Ди тя ча бі б лі о те ка та осві та”, де віз яко го:
“Осві т нім ін но ва ці ям – ін фо р ма цій на під три м ка ди тя -
чих бі б лі о тек”.

Ко жен уча с -
ник кон фе ре н ції
оде р жав свя т ко вий ви пуск га зе ти “Гай да рія юві лей на”,
пре зе н та цію якої бли с ку че про ве ли  чи та чі бі б лі о те ки� -
фі лії № 2 ЦБС для ді тей, уча с ни ці гу р т ка “Кни га та сце -
на” Юлія Зве з ді на та Єв ге нія Го р ва н ко.

Пі с ля за ве р шен ня кон фе ре н ції всі при су т ні ста ли
уча с ни ка ми свя та “Нам – 85! Бі б лі о те ка при ймає по здо -
ро в лен ня”. На ад ре су кни го збі р ні на дій ш ли по да ру н ки
та при ві тан ня від управ лін ня куль ту ри, управ лін ня осві -
ти та на у ки, де пу тат сь ко го ко р пу су мі с та, ВМС Укра ї ни
та Чо р но мор сь ко го фло ту Ро сії, ЦБС для до ро с лих, від
му зе їв, те а т рів, ви да в ництв, по че с них “гай да ро в ців”,
пись мен ни ків та по етів, від То р го во� про ми с ло вої па ла ти
та ін.  ор га ні за цій.

13 сі ч ня 2006 ро ку – день на ро джен ня ЦБД 
ім. А. П. Гай да ра – прой шов під де ві зом: “Гай да ро в цем
бу ти по че с но!” Свя т ко ві за хо ди відбулися у двох від ді -
лах –  “Світ ди тин с т ва” та “Світ під лі т ка”. Рі д ну бі б лі о -
те ку при йш ли по здо ро ви ти її по стій ні чи та чі і го с ті: уч ні
гі м на зії № 1, шкіл № 3, 14, 39, до по мі ж ної шко ли� ін те р -
на ту № 1, чи та чі фі лії № 2 ЦБС для ді тей, а та кож  по ети
М. Ло бо ва, Т. Дя че н ко та ін. Ді ти із за до во лен ням чи та -
ли ві р ші, на тхнен но ви ко ну ва ли пі с ні, тан цю ва ли, по ка -
за ли те а т ра ль ну ви ста ву “Ма ле нь кий при нц”.

Юві лей ні за хо ди про до в жу ва ти муть ся про тя гом
усьо го ро ку. Та кі по дії до зво ля ють біб ліо те ці ще раз за -
яви ти про се бе, при ве р ну ти ува гу гро мад сь ко с ті, по ді -
ли ти ся ра ді с тю від ус пі хів.

Ці уро чи с ті дні по ка за ли, що мі с ту Се ва с то по лю
Центральна бібліотека для дітей  ім. А. П. Гай да ра по трі -
б на, і її чи та чі про с то не уяв ля ють жит тя без сво го дру -
га – бі б лі о те ки. Вже не од не по ко лін ня ді тей ви ро с ло на
чу до вих кни гах “Гай да ро в ки”, ко ли ш ні чи та чі, а за раз
ма ми та па пи, за ру ку при во дять сво їх ді тей в улю б ле ний
кни ж ко вий бу ди нок. І ві рить ся, що ні ко ли две рі бі б лі о -
те ки  не за чи нять ся, а на впа ки – все но ві ма лю ки
змо жуть тут від кри ти ча рі в ний світ кни ги!

ЦЕНТРАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ  ДЛЯ
ДІТЕЙ ім. а.п. гАЙДАРА 
м. сЕВАСТОПОЛЯ – 85 РОКІВ

ЮЮ ВВ ІІ ЛЛ ЕЕ ЇЇ

1133
О. Панченко, Н. Крапко

І ось на став час на го ро джен ня кон ку р са н тів. За зна чи -
мо, що ви зна чи ти лі де рів чле нам жу рі бу ло до сить скла д но,
адже у всіх від по ві дях уча с ни ки про яви ли справжню обі з -
наність.   Але  кон курс  є  кон курс.  Пе р ше   мі с це  за йня ла
ро ди на Ту лу по вих, дру ге – на ша, тре тє – Гри го р’є вих. Всім
уча с ни кам бу ло вру че но цін ні при зи, по хва ль ні гра мо ти,
біб ліо те ч ки.

Га р ний на стрій, дру ж ня ат мо с фе ра, що па ну ва ли про -
тя гом всі єї гри, до ве ли, що ос но в ну ме ту до ся г ну то. Яс к ра -
вим во г ни ком сві ти ли ся очі у всіх уча с ни ків і ор га ні за то рів.
Всі оде р жа ли над зви чай но по зи ти в ний емо цій ний за ряд,
від чу ли ра дість від люд сь ко го спі л ку ван ня. Ва ж ли вим бу ло
те, що пі с ля кон ку р су ми по �ін шо му по ча ли оці ню ва ти се бе,
свої вчи н ки. Всі ті не га ра з ди, що бу ли, якось враз ста ли дрі -

б ни ця ми. Ми ж пе ре йня ли ся ще бі ль шою від по ві да ль ні с тю
за сво їх ді тей, їх нє май бу т нє і май бу т нє кра ї ни.                     

І осо б ли во хо четь ся від зна чи ти ве ли ку роль у чі т кій
ор га ні за ції кон ку р су ко ле к ти ву об ла с ної бі б лі о те ки для мо -
ло ді ім. М. Свє т ло ва. Хо ча за ро бі т на пла т ня у йо го пра ців -
ни ків скро м на, та ен ту зі а з му, на тхнен ня у них ви ста ча є. Це
па т рі о ти сво єї спра ви, ко т рі бе ре жуть над бан ня на шо го на -
ро ду.                                                                                                             

Ве ли ке Вам спа си бі, шановні бі б лі о те ка рі, за пре кра с -
не свя то сі м’ї. Хай та ла нить вам у ва ших спра вах, вті лю -
ють ся всі за ду ми!

Сві т ла на і Юрій При хо дь ки, уча с ни ки кон ку р су.
Кри ни чан сь кий р�н, Дніп ро пе т ров сь ка обл.Х
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Шанові колеги!

У своєму листі ви піднімаєте болюче питання про
забезпечення збереження фондів. Безумовно, книжковий
фонд абонемента, як структурного підрозділу публічної
бібліотеки, де книги користувачам видаються додому, є
фондом найбільшого ризику 

Типовими правилами користування бібліотеками в
Україні (із змінами і доповненнями, затвердженими
наказом Міністерства культури і мистецтв України від
25.05.2001 № 319), які зареєстровано у Міністерстві
юстиції України 22.06.2001 за № 538/ 5729, визначено:

у розділі 2 "Права користувачів", у пункті 2.3:
"Користувачі бібліотек мають право: безоплатно отри мува -
ти у тимчасове користування документи із фондів біб лі -
отеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від
господарської діяльності". 

Порядок видачі цінних документів визначено у пункті
2.7: "При наданні користувачам документів, які мають
підвищений попит, додому бібліотекою визначається
розмір коштів, що передаються користувачами як
забез�печення виконання ними зобов'язань щодо
повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей
кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких
перебувають діти. Роз мір застави встановлюється
бібліотекою. Якщо одержа ні в бібліотеці у такий спосіб
документи не повертаються користувачами у зазначений
термін і дії щодо їх повернення  не мають результату, то
кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і
використовуються на придбання чи оправу бібліотечних
документів".

Нагадуємо також, що наказом МКіМ України № 274 від
05.05.1999 затверджено "Інструкцію про порядок
застосування в бібліотеках України грошової застави за
особливо цінні книги та об'єкти користування", яку
заре�єстровано в Міністерстві юстиції України 9.07.1999 р. 
№ 459/3752. У цій Інструкції теж зазначено у пункті 2.2,
що: "кожна бібліотека самостійно визначає особливо цінні

книги, що видаються під заставу".  "Користувачеві вида єть ся
квитанція про одержання від нього грошової застави" 
(п. 2.6). 

Як і в Правилах користування, так і в зазначеній Інст -
рукції вказано, що розмір застави встановлює бібліотека. 

Тобто сформульовано ряд запобіжних заходів щодо
забезпечення збереження фонду працівниками бібліотек.

У вашому листі така форма, як видача книг під заставу
визначена як додаткова платна послуга. Наголошуємо, що
вона не має ніякого відношення до платних бібліотечних
послуг. Адже кошти, отримані від користувача після над а н  ня
йому певних платних послуг, відразу стають власністю
бібліотеки і назад не повертаються. А сума, отримана під
заставу, повинна зберігатись у бібліотеці до того часу, поки
користувач не забере її назад, повернувши книгу. У ви па д ку,
коли він стає злісним боржником і взагалі не повертає взя ту
книгу, сума застави переходить у власність  біблі о те ки.

Тому ваше рішення про введення застави за кожну
взяту книгу з абонемента було неправомірним і не від -
повідає "Типовим правилам користування бібліотеками" та
"Інструкції про порядок застосування в бібліотеках України
грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти
користування". 

Що є стосується поставленого вами запитання щодо
критеріїв визначення рідкісних, цінних документів, книг
підвищеного попиту, тут слід враховувати також типові та
індивідуальні особливості конкретної бібліотеки. Для ви з -
на чення рідкісних і цінних документів керуються перш за
все, такими критеріями, як рік видання, вид документа
(рукописи, інкунабули, першодруки, видання XVII�XIX ст.)
тощо. Особливо цінні книги визначаються за видом
ма�теріальної основи, ілюстраціями, вартістю на ринку і т.
ін.

Типових критеріїв на книги підвищеного попиту не
існує, все зумовлюється особливістю запитів контингенту
користувачів і спроможністю бібліотеки їх оперативно
задовольнити.
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Колектив Центральної районної бібліотеки м. Арциз Одеської області звертається з наболілим запитанням: як
забезпечити збереження бібліотечного фонду за наявності випадків неповернення книг читачами.  Доводиться не
лише по декілька разів телефонувати, писати їм нагадування, а й ходити по домівках. Нерідко боржник за вказаною
адресою (паспортною пропискою чи реєстрацію) не проживає, і розшукати його немає можливості. Свого часу існував
так званий "обхідний листок" на підприємствах, що зобов'язувало працівника при звільненні з роботи розрахуватися
з бібліотекою. Зараз ця практика скасована. І наші прогнози, на жаль, невтішні:  масив боржників збільшуватиметься,
а бібліотечний фонд (як правило, його краща частина) поступово збіднюватиметься і втрачатиметься.

Декілька років тому із запровадженням платних послуг ми ввели заставу за взяті читачами книги з абонемента
у розмірі до 10 грн. В основному, всі відвідувачі з цим погоджувались, розуміючи, що гроші їм будуть повернуті.
Боржників стало зовсім небагато, з'явилася можливість неповернуті книги замінити новими, придбаними за заставу
з несумлінних читачів. Але нам заборонили цю практику, мотивуючи тим, що у Переліку платних послуг,
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України  від 05.07.97 р. № 534 (який, на наш погляд, потребує
оновлення), цей вид послуг не значиться. Дозволяється видавати під заставу тільки літературу підвищеного попиту.
А як визначити її критерій – належність до детективів? фантастики? любовних романів? Проте Бунін, Паустовський
або галузева література набагато цінніші. І якщо ці книги не повертатимуться (а саме так і є), неможливо буде
задовольняти запити читачів.

Просимо спеціалістів відповісти на запитання: у який спосіб можна повернути книги від боржників, а
колег�бібліотекарів поділитися своїм досвідом.

З повагою, 
зав.відділом  обслуговування користувачів П. Козир
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У березні підведено підсумки VII Все ук ра їн сь ко го рей ти н гу „Кни ж ка ро ку’2005”. 
Фахівці�експерти шляхом голосування  визначили найкращі ви дан ня:

Гран� прі
Укра ї на – ко за ць ка дер жа ва. – К.: Ем ма. – 1216 с.

* * *
Арендт Х. Дже ре ла то та лі та ри з му. – К.: Дух  і Лі те ра. – 584 с.
Ар хи пе н ко О. Ві зія і тя г лість. – К.: Ро до від. – 256 с.
Ат лас сві ту. – К.: Кар то гра фі я. – 336 с.
Ве ли кий тлу ма ч ний сло в ник су час ної укра ї н сь кої мо ви. – Ір пінь: Пе рун. –  1728 с.
Вин ни чук Ю. Іс то рія од но го по ро ся т ка. – К.: А� БА� БА� ГА� ЛА� МА� ГА. – 153 с.
Га ла ган М. З мо їх спо ми нів: 1880�ті – 1920 р. – К.: Тем по ра. – 656 с.
Гна тюк О. Про щан ня з ім пе рі єю: Укр. дис ку сії про іде н ти ч ність. – К.: Кри ти ка. – 528 с.
Грас Г. Бля ша ний ба ра бан. –  К.: Юні верс. – 784 с. – (Сер. „Ла у ре а ти Но бе лів. пре мі ї”)
Гро шо ві зна ки та мо не ти Укра ї ни. – Х.: Ко ло рит. – 184 с.
Гу н до ро ва Т. Пі с ля чо р но биль сь ка бі б лі о те ка. Укра ї н сь кий лі те ра ту р ний пост мо дерн. – К.: Кри ти ка. – 264 с.
Гу сей нов Г. Ста н цій ні па с то ра лі. Спо відь ди тин с т ва. – Х.: Ак та. – 538 с. 
Дзю ба І. Ін тер на ці о на лізм чи ру си фі ка ція? – К.: КМ Ака де мі я. – 330 с.
Дзю ба І. Та рас Ше в че н ко. – К.: Аль те р на ти ви. – 704 с. – (Сер. „О со би с тість і до ба”)
День і ві ч ність Джей м са Мей са. – К.: Укр. пре с� гру па. – 448 с. – (Сер. „У к ра ї на Incognita”)
До лі мор Дж. Се к су а ль не ди си де нт с т во. – К.: Ос но ви. – 558 с.   
Жа дан С. Ци та т ник. – Х.: Фо лі о. – 215 с. – (Сер. „Са фа рі”)
За бу ж ко О. Дру га спро ба: Ви б ра не. – К.: Факт. – 320 с.
За бу ж ко О. Let my people go: 15 те к с тів про укр. ре во лю ці ю. – К.: Факт. – 232 с.
Із д рик Ю. АМтм  . – Л.: Каль ва рі я. – 206 с.
Ка р даш П. Зло чин. – К.: Вид� во ім. Оле ни Те лі ги. – 560 с.
Ка чу ров сь кий І. Ге не ри ка і ар хі те к то ні ка: Кн. 1. Лі те ра ту ра єв ро пей сь ко го Се ре д ньо віч чя. – К.: КМ Ака де мі я. – 382 с. 
Ки ев на по что вой от к ры т ке кон ца ХІХ – на ча ла ХХ ве ка. – К.: Ашот Ару тю нян. – 159 с. 
Ко ро т кий окс форд сь кий по лі тич ний сло в ник. – К.: Ос но ви. – 789 с.
Ку ліш П. По вне зі бран ня тво рів. Ли с ти. Т.1. – К.: Кри ти ка. – 648 с. 
Куль чи ць кий С., Со л да те н ко В. Во ло ди мир Вин ни че н ко. – К.: Аль те р на ти ви. – 376 с. – (Сер. „О со би с тість і до ба”)
Ма зе пі а на. Не за ве р ше ний про ект Сер гія Яку то ви ча. Ч. 1. – К.: Ду лі би. – 119 с.
Ма к си мо вич М. Ли с ти. – К.: Ли бідь. – 312 с. – (Сер. „Па м’я т ки іст. ду м ки Укра ї ни”) 
Ма ла хов В. Уяз ви мость лю б ви. – К.: Дух і Лі те ра. – 560 с.
Ма л ко вич І. Лі за та її сни. – К.: А� БА� БА� ГА� ЛА� МА� ГА. – 28 с.
Му ра то ва К. Име на Одес с кой ки но с ту ди и. – Одес са: Ас т ро принт. – 72 с.
На ві що пи са ти?: Ан тол. ні дер ланд. про зи. –  К.: Юні верс. – 424 с.
На ри си з іс то рії та куль ту ри єв ре їв Укра ї ни. – К.: Дух і Лі те ра. – 440 с. – (Сер. „Б�ка Ін� ту юда ї ки”) 
На ці о на ль ний за по ві д ник „Со фія Ки їв сь ка”. – К.: Ми с те ц т во. – 432 с.
Не бо рак В. „Лі та ю ча го ло ва” та ін ші ві р ші. – Л.: Срі б не сл. – 304 с.
Не зна йо ма: Ан тол. укр.  „жі но чо ї” про зи та есе ї с ти ки др. по л. ХХ – по ч. ХХІ ст. – Л.: Пі ра мі да. – 600 с. – (Сер. 
„При ва т на ко ле к ці я”)
Нет тер Ф. Ат лас ана то мії лю ди ни. – Л.: На у ті лус. – 592 с. 
Ов чін ні ков В. Іс то рія кни ги: Ево лю ція кн. стру к ту ри. – Л.: Світ. – 420 с.
„О ра н же ва я” ре во лю ци я. Ве р сии, хро ни ка, до ку ме н ты. – К.: Оп ти ма. – 416 с.  
По што ві ма р ки Укра ї ни 2003; 2004. – К.: Ма р ка Укра ї ни. – 71 с.; 79 с. 
Про ха сь ко Т. З цьо го мо ж на зро би ти кі ль ка опо ві дань. – Іва но� Фра н ківськ: Лі лея�НВ. – 128 с. – (Сер. „А г ре си в на 
біб ліо фі лі я”)
Ра б ле Ф. Ґа р ґа н тюа та Пан та ґ рю ель. У 2 т. – Л.: Каль ва рі я. – 584 с.  
Ро ді ч кін І., Ро ді ч кі на О. Ста ро вин ні ма є т ки Укра ї ни. – К.: Ми с те ц т во. – 384 с. 
Ро лінг Дж. К. Га р рі По ттер і на пів кро в ний прин ц. – К.: А� БА� БА� ГА� ЛА� МА� ГА. – 576 с.
Ро ма нець В. Іс то рія пси хо ло гії: Ста ро да в ній світ. Се ре д ні ві ки. Від ро джен ня. – К.: Ли бідь. – 916 с.
Ру б льов О. За хід но ук ра їн сь ка ін те лі ге н ція у за га ль но на ці о на ль них по лі тич них та куль ту р них про це сах (1911�1939).  –
К.: Ін�т іс то рії НА НУ. – 631 с.

Свіфт Дж. Ма н д ри Гу л лі ве ра. – К.: А� БА� БА� ГА� ЛА� МА� ГА. – 384 с. – („По ма ра н че ва сер.”)
100 ка зок: най кра щі укр. нар. ка з ки з іл. про ві д них укр. ху до ж ни ків. – К.: А� БА� БА� ГА� ЛА� МА� ГА. – 153 с.
Сто рі Д. Те о рія куль ту ри та ма со ва куль ту ра. – Х.: Ак та. – 357 с.
Тей лор Ч. Дже ре ла се бе. – К.: Дух і Лі те ра. – 696 с.
Уе ль бек М. Еле ме н та р ні ча с ти н ки. – Х.: Фо лі о. – 287 с. – (Сер. „Лі те ра ту ра”)
Укра ї на – ко за ць ка дер жа ва. – К.: Ем ма. – 1216 с.
Укра ї на на ста ро да в ніх ка р тах. Кі нець XV – пе р ша по ло ви на XVІІ ст. – К.: Кар то гра фі я. – 208 с. – (Сер. „Па м’я т ки 
кар то гра фії Укра ї ни”)
Укра ї н сь ка мо ва у ХХ сто річ чі: іс то рія лін г во ци ду: Док. і ма те рі а ли. – К. Вид. дім „Ки є во� Мо ги лян сь ка ака де мі я”. – 399 с. 
Фра н ко І. Ви б ра ні тво ри. У 3 т. – Дро го бич: Ко ло; Т. 1 – 824 с.; Т. 2 – 712 с.; Т. 3 – 690 с. 
Чи жев сь кий Д. Фі ло соф сь кі тво ри. У 4 т. – К.: Смо ло скип; Т. 1. – 402 с.; Т. 2. – 264 с.; Т. 3. – 456 с.; Т. 4. – 376 с. 
Чле но ва Л. Оле к сандр Му ра ш ко. Сто рі н ки жит тя і тво р чо с ті. – К.: Ар та нія Но ва. – 256 с.
Чо р но віл В. Тво ри. У 10 т. Т. 4. – К.: Смо ло скип. – 990 с.
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* * *

Спе ці а ль на пре мія „Кра ща кни га, на пи са на іно зе м ним ав то ром про Укра ї ну”
Вил лард Дж. М. Пи а р щик. – К.: Са міт – Кни га. – 456 с.

* * *

Спе ці а ль ний приз Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни
Іван Ма р чук: Аль бом� кат. – К.: Ат лант ЮЕ м СІ, 2004. – 519 с.
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Ан д рей чук Л., ме то д ка бі нет управ лін ня осві ти, 
м. Го р лі в ка, До не ць ка обл.
Без мо щук А., зав. фі лі єю Він ни ць кої об ла с ної бі б -
лі о те ки для юна ц т ва, ви кла дач Він ни ць ко го со ці а -
ль но3 еко но мі ч но го ін сти ту ту ВНЗ «Ві д к ри тий між -
на ро д ний уні вер си тет роз ви т ку лю ди ни „У к ра ї на”»
Ви ле г жа ні на Т., ге не ра ль ний ди ре к тор На ці о на -
ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни, за слу же -
ний пра ців ник куль ту ри Укра ї ни, ві це3 пре зи дент
Укра ї н сь кої біб ліо те ч ної асо ці а ції
Ду бо вий В., старший ви кла дач Він ни ць ко го со ці а -
ль но3 еко но мі ч но го ін сти ту ту ВНЗ  «Ві д к ри тий між -
на ро д ний уні вер си тет роз ви т ку лю ди ни „У к ра ї на”»
Зба на ць ка О., ста р ший ви кла дач Дер жа в ної ака де -
мії ке рі в них ка д рів куль ту ри і ми с тецтв, го ло вний
бі б лі о те кар На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те -
ки Укра ї ни
Зе р не ць ка О., про фе сор, про ві д ний на у ко вий
спів ро бі т ник Ін сти ту ту сві то вої еко но мі ки і між на -
ро д них від но син НАН Укра ї ни, до к тор по лі тич них
на ук
Ки ри че н ко Г., за сту п ник ге не ра ль но го ди ре к то ра
На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни
Ко но не н ко О., за ві ду вач від ді лу На ці о на ль ної па р -
ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни
Ко со ва Т., го ло вний бі б лі о те кар На ці о на ль ної па р -
ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни
Кра п ко Н., го ло вний бі б лі о те кар Центра ль ної бі б -
лі о те ки для ді тей ім. А. Гай да ра м. Се ва с то по ля (АРК)
Кри во ше є ва Л., старший викладач Гуманітарного
університету “Запорізький інститут державного і
муніципального управління”

Кри ше вич Т., за ві ду вач від ді лу На ці о на ль ної па р -
ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни 
Ле ви ць ка В., га зе та „Друг чи та ча”
Ле х цер В., за сту п ник ди ре к то ра За ка р пат сь кої об -
ла с ної уні вер са ль ної на у ко вої бі б лі о те ки
Ме ль ни че н ко В., ге не ра ль ний ди ре к тор Куль ту р -
но го центру Укра ї ни в Мо с к ві, до к тор іс то ри ч них
на ук
Мирош Т., бібліотекар3консультант Львівської
ЦМБ
Пан че н ко О., за ві ду ва ч ка від ді лу Центра ль ної бі б -
лі о те ки для ді тей ім. А. Гай да ра м. Се ва с то по ля (АРК)
Па ш ко ва В., ка н ди дат іс то ри ч них на ук, ди ре к тор
Центру ін фо р ма цій них ре сур сів По со ль с т ва США в
Укра ї ні, пре зи дент Укра ї н сь кої біб ліо те ч ної асо ці а -
ції
При хо дь ко С., уча с ник кон ку р су сі мей еру ди тів,
Кри ни чан сь кий р3н, Дніп ро пе т ров сь ка обл.  
При хо дь ко Ю., уча с ник кон ку р су сі мей еру ди тів,
Кри ни чан сь кий р3н, Дніп ро пе т ров сь ка обл. 
Ра ки тян сь ка В., ди ре к тор Ха р ків сь кої об ла с ної
уні вер са ль ної на у ко вої бі б лі о те ки, за слу же ний пра -
ців ник куль ту ри Укра ї ни
Ро ж ня тов сь ка О., го ло вний біб ліо граф На ці о на -
ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни
Розколупа Н., учений секретар  На ці о на ль ної па р -
ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни
Та ла ла єв сь ка М., головний бібліотекар На ці о на -
ль ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни
Цу рі на І., за ві ду ва ч ка від ді лу На ці о на ль ної па р ла -
ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни

УБА ПІДВОДИТЬ ПІДСУМКИ І ДИВИТЬСЯ У
МАЙБУТНЄ

23 лю то го 2006 р. у при мі щен ні На ці о на ль ної
па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки від бу ла ся зві т но� ви бо р на
кон фе ре н ція Укра ї н сь кої біб ліо те ч ної асо ці а ції
(УБА). Її уча с ни ка ми ста ли фа хі в ці бі б лі о тек рі з них
ти пів і форм вла с но с ті з усі єї Укра ї ни.

Із зві т ною до по від дю ви сту пив пре зи дент Асо ці -
а ції В. Дри гай ло, який роз по вів про здо бу т ки і про -
бле ми цьо го про фе сій но го об’ єд нан ня, йо го ді я ль -
ність з бе ре з ня 2001 р. по лю тий 2006 р. Зі зві том
про ро бо ту ре ві зій ної ко мі сії ви сту пи ла Р. Павленко.

Пре зи де н том  Укра ї н сь кої біб ліо те ч ної асо ці а ції
бу ло об ра но В. Па ш ко ву.

ХХ рр оо нн ІІ кк аа       ХХ рр оо нн ІІ кк аа       ХХ рр оо нн ІІ кк аа

Ла у ре а ти пре мії іме ні Дми т ра Ни т че н ка
(ви тяг)

Жу рі пре мії іме ні Дми т ра Ни т че н ка, за сно ва ної Лі гою укра ї н сь ких ме це на тів та ро ди ною пись мен ни ка,
вшо с те на зва ло сво їх ла у ре а тів. Ни ми ста ли: 

Фе до ре н ко Оле на, ди ре к тор Чер ка сь кої об ла с ної бі б лі о те ки для юна ц т ва ім.  В.Си мо не н ка
Пре с� слу ж ба Лі ги укра ї н сь ких ме це на тів

Уряд. ку р’єр. – 2006. – 24 лют.

Між на ро д ний ака де мі ч ний рей ти н г „Зо ло та фо р ту на” 
Ме дал лю „За ва го мий вне сок у роз ви ток куль ту р но� про с ві т ни ць кої ро бо ти, біб ліо те ч ної спра ви та ама -

тор сь ко го ми с те ц т ва” на го ро дже на Оле на Пе т рі в на Ла х но – го ло вний бі б лі о те кар На ці о на ль ної па р ла ме -
нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни.

ВВ ІІ ДД ЗЗ НН АА КК ИИ

НашІ автори


