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З 10 ли с то па да 1999 ро ку жу р нал вклю че но до пе ре лі ку нау ко вих 
фа хо вих ви дань Ук раї ни, в яких мо жуть пу б лі ку ва ти ся ре зу ль та ти 

ди се р та ці й них ро біт на здо бу т тя нау ко вих сту пе нів до к то ра і 
ка н ди да та іс то ри ч них наук 
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2007 РІК –

РІК УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

О, кни ги, най кра щі  по ра д ни ки, 
най кра щі дру зі

Гри го рій Ско во ро да

А по ча т ку но во го ти ся чо літ тя, жи ву чи в епо ху
тех но ло гі ч ної мо гу т но с ті, ми, як і ра ні ше,
шануємо Кни гу. За вдя ки кни зі ми отри му є мо до -
ступ до знань, ідей, ду хо в них і мо ра ль них цін но -

с тей, тво р чих до ся г нень люд с т ва. Кни га – це ві к но у
світ, міст, що по єд нує  рі з ні ци ві лі за ції у ча сі і про с то -
рі. Во на до по ма гає сприй ма ти кон це н т ро ва ний  до -
свід люд с т ва. Як пи сав Іван Фра н ко:

Кни ги – мор сь ка гли би на:
Хто в них пі р не аж до дна,
Той, хоч і тру ду мав до сить,
Ди в нії пе р ли ви но сить [1].

З до лею кни ги – про ду к ту пи се м ної куль ту ри – ті -
с но по в’я за на до ля на ці о на ль ної куль ту ри. І сьо го дні
лю ди на за лу ча єть ся до на ці о на ль ної куль ту ри че рез
кни ги, а її куль ту р ний рі вень, як і ра ні ше, ви мі рю єть -
ся кі ль кі с тю про чи та них книг. Цей кри те рій, бе з у мо -
в но, не єди ний, але ви зна ча ль ний. 

Що ж са ме ми на зи ва є мо кни гою? Її мо ж на роз -
гля да ти і як за сіб ти ра жу ван ня, роз по всю джен ня
пись мо вих те к с тів, і як спе ци фі ч ний то вар, при зна че -
ний для про да жу, і як пред мет чи тан ня, який на дає
чи та че ві ін фо р ма цію, і як ство ре ний ін ди ві ду а ль ним
або ко ле к ти в ним ав то ром твір, і як про дукт ре да к цій -
но/ ви да в ни чої ді я ль но с ті то що. Ко ж ний із цих під хо -
дів сут тє вий для ро зу мін ня фе но ме ну кни ги. То му
кни га, кни ж ко ва спра ва, іс ну ю чи  сьо го дні в єд но с ті
рі з них сво їх ас пе к тів – ви ро б ни чо му, еко но мі ч но му,
куль ту р но му, пра во во му, – по тре бу ють ува ги і до по -
мо ги з бо ку вла ди та су с пі ль с т ва.

То му та ким своє ча с ним і ак ту а ль ним став Указ
Пре зи де н та Укра ї ни № 1088/2006 від 15 гру д ня 2006
ро ку «Про про ве ден ня в Укра ї ні у 2007 ро ці Ро ку
укра ї н сь кої кни ги» (див. 2 с. обкл.).  

По ява цьо го до ку ме н та дає на дію на по кра щан ня
до лі укра ї н сь кої кни ги. У ньо му ак це н то ва но ува гу на
роз ро б лен ні дер жа в ної про гра ми по пу ля ри за ції ві т -
чи з ня ної кни го ви да в ни чої про ду к ції; ви вчен ні про -
блем укра ї н сь ко го кни го ви дан ня; по пу ля ри за ції пи се -
м ної куль ту ри укра ї н сь ко го на ро ду та су час ної кни ги;
роз ви т ку еле к т ро нних бі б лі о тек та ін.

Пре зи дент Укра ї ни В. Юще н ко на го ло шує на не об -
хід но с ті зна ч но під си ли ти роз ви ток на ці о на ль ної сло -
в ни ко вої ба зи че рез ство рен ня се рії сло в ни ко вих про -
е к тів, уні вер са ль них, те р мі но ло гі ч них та ба га то мо в -
них ле к си ко гра фі ч них баз да них, а та кож еле к т-
ро нних ана ло гів сло в ни ків з обо в’я з ко вою при су т ні с -
тю їх у гло ба ль ній ме ре жі. Та кож у 2007/2015 рр. пе -

ред ба ча єть ся ви да ти ба га то то м ну 
«У к  ра їн сь ку на ці о на ль ну ен ци к ло -
пе ді ю». Ни з ці мі ні с терств, гро мад -
сь ких ор га ні за цій, у то му чи с лі Мі -
ні с тер с т ву куль ту ри і ту ри з му Ук -
ра ї ни, Ука зом пе ред ба че но спри я -
ти по ши рен ню й по пу ля ри за ції
укра ї н сь кої кни ги у сві ті. Са ме у
цьо му ба чить ся го ло вне за вдан ня
біб ліо те ч них за кла дів, перш за все
пу б лі ч них бі б лі о тек Укра ї ни. 

Вже да в но по за ду ті ча си, ко ли бі б лі о те ка («bib-
lion» – кни га, «theke» – схо ви ще – за да в ньо гре ць -
кою) ви ко ну вала тіль ки фу н к ції кни го схо ви ща. Су -
час ні пу б лі ч ні бі б лі о те ки є ін фо р ма цій ни ми та со ці о -
ку ль ту р ни ми центра ми сво їх ре гі о нів, що, бе з у мо в но,
від по ві дає ви мо гам су с пі ль с т ва.

У біб ліо те ч ній га лу зі іс ну ють рі з ні  під хо ди до ус -
ві до м лен ня сут но с ті со ці о ку ль ту р ної ді я ль но с ті. Зде -
бі ль шо го під цим ро зу мі ють ор га ні за цію чи та ць ких
клу бів, лі те ра ту р них зу стрі чей, кон ку р сів, а та кож
зв’я з ки з гро мад сь кі с тю, за со ба ми ма со вої ін фо р ма -
ці ї. Але, перш за все, ос но в ним і пріо ри те т ним на пря -
мом со ці о ку ль ту р ної ді я ль но с ті бі б лі о тек є роз крит тя
їх ніх фо н дів, по пу ля ри за ція книг се ред  рі з них верств
на се лен ня. Не зва жа ю чи на те, що на змі ну од но му
по ко лін ню при хо дить ін ше, що у на ше жит тя  стрі м ко
уві рва ли ся но ві т ні ін фо р ма цій ні тех но ло гії, кни ги чи -
та ють. Про це сві д чать ста ти с ти ч ні да ні: в Укра ї ні
май же ко ж ний тре тій гро ма дя нин є ко ри с ту ва чем пу -
б лі ч них бі б лі о тек (17 млн. осіб).

Для то го, щоб за без пе чи ти їх ні осві т ні, куль ту р ні,
ін фо р ма цій ні по тре би, не об хід но зна ти від по відь на
за пи тан ня: скі ль ки кни жок і яких по трі б но біб ліо те ці?

За да ни ми ста ти с ти ч но го бю ро ЮНЕСКО, на ко ж -
ну ти ся чу жи те лів Укра ї ни при па дає 85 біб ліо те ч них
книг, що від по ві дає 56 мі с цю за рей ти н гом. Сві то вим
лі де ром є Гру зія, де на 1 тис. жи те лів при па дає 15 400
книг;  Бі ло русь по сі ла 19/те мі с це (665 біб ліо те ч них
книг); Ки р ги зія – 21/ше (614); Мо л до ва – 22/ге (601);
Ро сія – 26/те (507); Азер бай джан – 29/те (473);  Ка -
зах стан – 44/те (225).  Для по рі в нян ня: Із ра їль по сів
27/ме мі с це, Ве ли ко бри та нія – 30/те, Ні ме ч чи на –
32/ге, Фран ція – 46/те [2].

Про бле ми фо н дів пу б лі ч них бі б лі о тек ми роз гля -
да ли у по пе ре дньо му номері „Бі б лі о те ч ної пла не ти”
(2006, № 4) і ви зна чи ли, що та кий по ка з ник ді я ль но -
с ті пу б лі ч них бі б лі о тек Укра ї ни, як кни го за бе з пе че -
ність, пе ре ви щує ста н дарт ІФ ЛА [3], то му 56/те мі с це
не сві д чить про якість біб ліо те ч них фо н дів. 

За раз тре ба ско н це н т ру ва ти зу сил ля на ак ту а лі за -
ції кни ж ко вих ко ле к цій, перш за все, – на за без пе -
чен ні бі б лі о тек су час ни ми ви дан ня ми дер жа в ною мо -

НН

КК ОО ЛЛ ОО НН КК АА     
ГГ ОО ЛЛ ОО ВВ НН ОО ГГ ОО     
РР ЕЕ ДД АА КК ТТ ОО РР АА

Т. Вилегжаніна 
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во ю з рі з них га лу зей знан ня. За ста ти с ти ч ни ми да ни -
ми, у 2005 ро ці укра ї н сь кою мо вою ви йш ло дру ком 
10 258 на зв книг і бро шур (на клад 33 212,1 тис. 
при м.), що ста но ви ло по над 60% від за га ль ної кі ль ко -
с ті на зв ви дань [4].  За да ни ми Дер жа в ної на у ко вої
уста но ви «Кни ж ко ва па ла та Укра ї ни іме ні Іва на Фе -
до ро ва», на ко ж но го жи те ля в кра ї ні при па дає 1,15
ви да ної кни ги на рік, тоб то у 4 ра зи ме н ше, ніж у Бі -
ло ру сі та Ро сії [5]. 

Що сто су єть ся фо н дів пу б лі ч них бі б лі о тек, то на
по ча ток 2006 ро ку ми ма ли та ку ка р ти ну: кни ги укра -
ї н сь кою мо вою скла да ли 41,0% про ти 39,5% у 2001
ро ці  (зо к ре ма в ОУНБ – 14,0% про ти 12,1% у 2001
ро ці, а у сіль сь ких бі б лі о те ках – 49,4% і 48,4% від по -
ві д но). Але ці фо н ди у пе ре ва ж ній бі ль шо с ті не ак ту -
а ль ні, за ста рі лі. Не ви ста чає на у ко во/ по пу ля р них, до -
ві д ко вих укра ї но мо в них ви дань, а фо н ди ху до ж ньої
лі те ра ту ри не мо жуть по вною мі рою за до во ль ни ти
осві т ні, культурні по тре би чи та чів.

Дер жа вою здій с ню ва ла ся ни з ка за хо дів, спря мо -
ва них на по ліп шен ня ком пле к ту ван ня фо н дів пу б лі ч -
них бі б лі о те к. Тіль ки за вдя ки ре а лі за ції Дер жа в ної
про гра ми роз ви т ку і фу н к ці о ну ван ня укра ї н сь кої мо -
ви на 2004/2010 ро ки для них за 2 остан ні ро ки бу ло
при дба но по над 1,7 млн. при мі р ни ків укра ї но мо в них
ви дань для до ро с лих, юна ц т ва, ді тей на су му май же
26 млн. грн.

Фо н ди пу б лі ч них бі б лі о тек по пов ню ва ли ся та кож
за вдя ки про гра мі «Кни ги Укра ї ни», що за мі ни ла На ці -
о на ль ну про гра му ви пу с ку со ці а ль но  зна чу щих ви -
дань.

Про те, дер жа в ні про гра ми не ма ли достатнього
впли ву на по ліп шен ня яко с ті біб ліо те ч них фо н дів. Зо -
к ре ма, Про гра ма по пов нен ня біб ліо те ч них фо н дів на
пе рі од до 2005 року ви ко ну ва ла ся не за до ві ль но,
особливо що до фі нан су ван ня ра йон них, мі сь ких та
сіль сь ких бі б лі о те к. З мі с це вих бю дже тів ко ш ти на її
ре а лі за цію прак ти ч но не ви ді ля ли ся, че рез що ви ко -
нан ня до рі в ню ва ло 3/10% від пе ред ба чу ва но го но р -
ма ти ву для цих за кла дів.  

От же, скі ль ки по трі б но кни жок пу б лі ч ній біб ліо те -
ці, не вза га лі кни жок, а тих, що бу дуть чи та ти? На це
за пи тан ня мо ж на смі ли во від по ві с ти, спи ра ю чись на
між на ро д ні ста н да р ти: 5% но ви нок по то ч но го ро ку. 

Дру ге пи тан ня, які са ме кни ж ки по трі б ні пу б лі ч -
ним бі б лі о те кам? 

З 1960/х ро ків На ці о на ль на па р ла ме нт сь ка бі б лі о -
те ка Укра ї ни про во дить що рі ч ні до слі джен ня не за до -
во ле но го чи та ць ко го по пи ту на ві т чи з ня ну кни ж ко ву
про ду к ці ю. За їх ні ми ре зуль та та ми ство рю єть ся банк
да них, що орі є н тує укра ї н сь кі ви да в ни ц т ва на ви дан -
ня та пе ре ви дан ня потрібних книг з ме тою ком пле к -
ту ван ня  і до уко м п ле к ту ван ня бі б лі о те к. 

За зна чи мо, що на ма со вість чи та ць ко го по пи ту,
йо го те ма ти ку впли ва ють ре гі о на ль ні осо б ли во с ті,
ка те го рій ність бі б лі о те к. Але в ці ло му чи та чі ЦБС, у
т. ч. сіль сь ких фі лій, од но зна ч но від да ють пе ре ва гу
ху до ж ній  лі те ра ту рі, на яку са ме і за фі к со ва но най -
ви щий не за до во ле ний по пит. У  по рі в нян ні з га лу зе -

вою лі те ра ту рою він ста но вить, згі д но з від по ві дя ми
ко ри с ту ва чів, у ЦМБ – 94%, у ЦБС – 85%. 

Ан ке ту ван ня ко ри с ту ва чів сві д чать, що не ви ста -
чає тво рів укра ї н сь кої ху до ж ньої лі те ра ту ри ХІХ–
ХХ ст., ме н ше – су час но ї. У спи с ках не за до во ле но го
по пи ту май же не має імен мо ло дих пись мен ни ків, ла -
у ре а тів та пе ре мо ж ців ба га тьох українських кни ж ко -
вих кон курсів. Оскі ль ки пе ре сі ч ні гро ма дя ни не ма -
ють ін фо р ма ції що до су час них лі те ра ту р них но ви нок,
то за іне р ці єю про до в жу ють за пи ту ва ти ту ж лі те ра ту -
ру, що 5 і 10 ро ків то му. Кни ги, що ста ли лі де ра ми у
спи с ках від мо в лень, пе ре ві ря ли ся, в ос но в но му, на
пред мет їх ньо го ви дан ня та пе ре ви дан ня. Ба га то з них
пе ре ви да ва ли ся не од но ра зо во, але, во че видь, ти ра жі
та ви ді ле ні ко ш ти на ком пле к ту ван ня бу ли не до ста т ні
для за до во лен ня по треб ко ри с ту ва чів. У пе р шій де ся -
т ці від мо в лень – тво ри «Ма рі я» У. Са м чу ка (за остан -
ній час ви да ва в ся дві чі, у 2001 та 2003 ро ках),  «Ти г -
роло ви» І. Ба г ря но го (2000 та 2001), «Жо в тий князь»
В. Ба р ки (1998 та 2003), «Бо я ри ня» Лесі Укра ї н ки
(1997 та 2003), «Чо р на ра да» П. Ку лі ша (1997 та 2003).
За та ким же прин ци пом про ана лі зо ва но і за до во лен ня
по пи ту на тво ри за ру бі ж них пись мен ни ків [6].

Ду ма є мо,  що у ба га тьох ре гі о на ль них бі б лі о те ках
про во дять ся по ді б ні со ці о ло гі ч ні роз ві д ки, які мо жуть
до по мо г ти укра ї н сь ким ви да в ни ц т вам, у т. ч. міс це -
вим, у фо р му ван ні ре пе р ту а ру книг, не об хід них чи та -
чам. Це мо же бу ти і має ста ти спі ль ним на пря мом ро -
бо ти бі б лі о тек та ви да в ництв Укра ї ни.

Дру гий ду же ва ж ли вий шлях спів пра ці – по пу ля -
ри за ція укра ї н сь кої кни ги, якій, бе з у мо в но, спри я ють
та кі ма с ш та б ні за хо ди, як кни ж ко ві яр ма р ки, що си с -
те ма ти ч но про во дять ся на те ре нах на шої кра ї ни: у
Льво ві – «Фо рум ви да в ців», у Ки є ві – «Кни ж ко вий
світ» , «Кни ж ко вий сад», в Оде сі – «Чо р но мор сь ка
хви ля», в Ужго ро ді – «Кни ж ко вий Ми ко лай», ре гі о -
на ль ні фе с ти ва лі пре си та кни ги у До не ць ку, Дніп ро -
пе т ров сь ку та ін. І про ці за хо ди тре ба ін фо р му ва ти
яко мо га ши р ше ко ло гро ма дян че рез рі з но ма ні т ні за -
со би ма со вої ін фо р ма ці ї. 

В пу б лі ч них бі б лі о те ках іс нує си с те ма по пу ля ри -
за ції укра ї н сь кої кни ги, що здій с ню єть ся спі ль но з ви -
да в цями. Це – кни ж ко ві ви ста в ки, презентації, зу -
стрі чі з ви да в ця ми, ав то ра ми, тво р ця ми кни жок. Крім
то го, ОУНБ, які від по ві д но до за ко но дав ст ва отри му -
ють від ре гі о на ль них ви да в ництв обо в’я з ко ві при мі р -
ни ки тво рів дру ку, го ту ють ано то ва ні ка та ло ги но вих
ви дань, що ад ре со ва ні фа хі в цям кни го ви да в ни чої
спра ви, пред ста в ни кам дер жа в ної вла ди та управ лін -
ня, бі б лі о те ка рям, кни го то р го в цям, чи та чам бі б лі о-
те к. Се ред та ких ви дань, що ін фо р му ють про про ду к -
цію мі с це вих ви да в ництв, на при клад, ка та лог „Кни га
За ка р пат тя” (За ка р пат сь ка ОУНБ, ви да єть ся з 2003
ро ку); ано то ва ний що рі ч ник „Кни га Рі в не н щи ни” (Рі -
в нен сь ка ОУНБ, ви да єть ся з 2003 р.); біб ліо гра фі ч -
ний по ка ж чик „Ви да в ни чі но ви н ки За по рі зь ко го 
кра ю” (За по рі зь ка ОУНБ, ви да єть ся з 2003 р.); се рія
по ка ж чи ків „О з на йо м тесь! Кни ги  тер но піль сь ких ви -
да в ництв” (Тер но піль сь ка ОУНБ); ано то ва ні ка та ло -
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ги „Кни га Дніп ро пе т ро в щи ни” (Дніп ро пе т ров сь ка
ОУНБ) та „Кни ги Су м щи ни” (Сум сь ка ОУНБ).

Ва ж ли ве мі с це у по пу ля ри за ції кни ги на ле жить
спе ці а ль ним за хо дам на різних рівнях, що по кли ка ні
сти му лю ва ти по тре бу в її чи тан ні. Так, у кра ї нах Єв ро -
пи ус пі ш но ді ють уря до ві, му ні ци па ль ні та гро мад сь кі
про гра ми по ши рен ня чи тан ня. У про гра мі «Є в ро со юз
чи та є» (EU READ) спів пра цю ють Бель гія, Ве ли ка
Бри та нія, Ні дер ла н ди та Ні ме ч чи на. На ці о на ль на про -
гра ма Ве ли кої Бри та нії «Кни ж ко вий старт»
(Bookstart), роз ра хо ва на на ді тей, по чи на ю чи від са -
мо го їх ньо го на ро джен ня. У цій країні вза га лі ду же по -
ши ре ні про гра ми чи тан ня са ме для ді тей, на при клад,
про гра ма «Пи ше мо ра зом» (рі з но ма ні т ні по ети ч ні та
про зо ві май с тер/ кла си), «До ві ра кни ж ці» (Booktrust),
кон курс «Кни ж ко ві го ло ви» (Bookheads). Усім цим за -
хо дам при та ман не на ма ган ня ство ри ти не фо р ма ль ну
ат мо с фе ру для чи тан ня [7]. 

Що ж сто су єть ся Укра ї ни, то по ки що проект «Кни -
го ма ні я», який за по ча т ку ва ла і на ма га єть ся вті ли ти в

жит тя  гро мад сь ка ор га ні за ція «Фо рум ви да в ців», не
знай шов на ле ж ної під три м ки з бо ку вла д них стру к тур
[8]. Ство рен ня та ких про грам і про е к тів – це без ме ж на
пло щи на для спі ль ної ро бо ти ор га нів вла ди та гро мад -
сь ких ор га ні за цій, ви да в ців і бі б лі о тек, ав то рів і чи та -
чів. Тіль ки ра зом ми змо же мо під не с ти імідж укра ї н сь -
кої кни ги, укра ї н сь кої мо ви,  укра ї н сь кої на ці ї.
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листопада 2006 року колегія Міністерства куль -
тури і туризму України розглянула надзвичайно ак -
ту  а льну проблему: „Про моделі бібліотечного об -
слу говування населення у сільській місцевості з

ура ху ванням сучасної економічної та соціокультурної
ситуації”. Провідні спеціалісти Міністерства, директори і
фахівці на ці ональних, державних та обласних універ са -
льних нау кових бібліотек, підводячи підсумки діяльності
у 2006 році, оголошеному Роком села, обговорили на й -
більш болючі реалії буття сільських книгозбірень, роз -
гля нули три вожні факти, серед яких  основними є окремі
ви падки де цент ра лізації і незадовільне фінансування
цих установ, низький соціальний рівень життя біб ліо те -
ка рів. Про по ну ємо вашій увазі  стислий виклад обго во -
рення зазначених питань.

Заступник директора департаменту мистецтва і ре -
гі о  на льної політики – начальник відділу аналізу і прог -
но зування діяльності бібліотек МКТ України  І. Шев чен -
ко у довідці  „Про моделі бібліотечного об слу говування
на селення у сільській місцевості з урах у ванням сучасної
економічної та соціокультурної ситуації” підкреслила,
що державна політика в галузі бібліотечної справи спря -
мо ву ється на створення умов, здатних за без печити гро -
ма дянам максимально швидкий, повний і вільний
доступ до інформації та культурного надбання.

Нині відповідно до Закону України «Про бібліотеки
і бібліотечну справу» і Положення про централізовану
бібліотечну систему, затвердженого наказом МКіМ Ук -
ра ї ни 20.11.2001 р. та зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14.12.2001 р. модель бібліотечного об -
слу говування у сільській місцевості філіями ЦБС є до мі -
нуючою. Сільські бібліотеки-філії за час свого існування
стали найважливішим елементом соціокультурної сфе -
ри села, центрами культури, освіти, дозвілля, є єдиними
закладами, що забезпечують конституційне право меш -

канців села на вільний доступ до інформації через
надання у безкош товне користування книг, періодики. 

Сьогодні в Україні в сільській місцевості
проживають 14 658,0 тис. осіб (34% від загальної
кількості жителів країни), які мешкають у 28 651 на -
селеному пункті. До їхніх послуг – 14 906 бібліотек-
філій, що становить 82% від загальної мережі публічних
бібліотек України. Кожна бібліотека-філія в середньому
обслуговує 983 сільські жителі. 51% сільських меш -
канців є читачами бібліотек. У містах цей показник вдвічі
менший.

Загальний книжковий фонд сільських книгозбірень
на початок 2006 р. нараховував 1 4493, 5 тис. прим.,
таким чином на 1 сільську бібліотеку-філію припадало 
9 723 примірники книг та періодичних видань. Середня
книго забезпеченість користувачів фондами сільських
бібліотек становить 19,0 прим. (загалом по Україні цей
показник дорівнює 20,0 прим.).

Водночас, з прийняттям Закону України «Про міс -
це ве самоврядування в Україні», робота бібліотек-фі лій
у сі ль ській місцевості повністю залежить від дія ль ності
ор ганів місцевого самоврядування, які несуть від по ві да -
ль ність за функціонування усієї соціокультурної сфери
на селі, у т. ч. бібліотек.

Соціальні, економічні та демографічні зміни, що 
від   бу ваються у державі, вплинули на стан сільських зак -
ладів культури, а відтак і на діяльність бібліотек-філій.
На їхнє утримання  у 2006 році було спрямовано 84 181,0
тис. грн., з яких на єдиний фонд оплати праці вико -
ристано 67 403,8 тис. грн. Таким чином, фонд розвитку
склав лише 16 777,2 тис. грн., тобто, на забезпечення
виконання основних функцій та життєдіяльності серед -
ньостатистич ної бібліотеки (комплектування, інфор -
матизацію, про ве дення масових заходів, підвищення
кваліфікації, оплату кому на ль них послуг)
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з а л и ш и л о с ь  
1 125 тис. грн. Так, у 2006 році на комплектування
бібліотек-філій було ви ді лено 3 160,8 тис. грн., що
становить в середньому 212 грн. на один заклад. Тому
при середній вартості однієї книги  25–30 грн. бібліотека
могла придбати лише 6–10 кни жок, від мо вив шись при
цьому від передплати пе ріодичних видань. Отже,
бібліотечні фонди фактично не попов ню ються книгами,
відсутня сучасна преса (здій снюється пе редплата на 1-2
назви періодичних видань); працівники у деяких
закладах переведені на 0,50% і навіть на 0,25% ставки.

Викликає занепокоєння матеріально-технічний стан
біб ліотек-філій у сільській місцевості. За даними дос лід -
ження 2003 року, 3 109 приміщень сільських кни гозбірень
зна хо дяться в аварійному стані та потребують капі та -
льного ре мон ту. Найгірший стан у Кіровоградській
області, де таких зак ладів 228 (46,9%), Донецькій – 196
(46,2%), Полтавській – 275 (37,4%). У решті областей
приблизно кожна 5 бібліотека потребує капітального
ремонту. 80% приміщень бібліотек-філій не опалюються,
відсутній телефонний зв'язок.

З урахуванням погіршення матеріально-технічного
стану сільських бібліотек-філій в окремих областях Ук -
ра їни спостерігається активізація процесів, спрямо ваних
на ліквідацію ЦБС зі зміною адміністративного підпо ряд -
ку вання бібліотек-філій і переведення їх у сферу уп ра в -
ління сільських рад. Така практика по суті су пе ре чить
Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та
Поло женню про централізовану бібліотечну систему.

І. Шевченко зазначила, що модель бібліотечного
об слу говування сільського населення за умов децен тра -
лізації стає дедалі більш розповсюдженою. Самостійні
сі ль ські бібліотеки, перебуваючи у сфері управління сі -
льських рад, повністю залежать від сільського бюджету,
рів ня розуміння місцевою владою місця і ролі книги та
інформації у житті громади.

Саме тому процеси децентралізації розцінюються
фахівцями бібліотечної справи як руйнація бібліотечної
сис теми України, існуючої практики, ідей та відпра цьо -
ваної моделі бібліотечного обслуговування населення.
Це тягне за собою зниження рівня вико ристання біб лі -
отечних ресурсів. Водночас виникає потреба у збіль -
шенні обсягів фінансу ван ня на утримання бібліотечних
закладів у межах району, що може призвести до
ліквідації сільських біб лі о тек через від сутність коштів у
бюджеті сільської ради та не спроможність органів дер -
жав ної влади обласного та районного рівнів запобігти
процесам закриття книгоз бі рень на селі.

Свідченням небажаних процесів децентралізації є
щорічне зменшення кількості сільських бібліотек-філій. З
1999 року їхня чисельність скоротилася на 806 одиниць,
що призвело до інформаційної ізоляції  меш канців окре -
мих населених пунктів. Одним із прикладів пошуку нових
моделей бібліотечного обслуговування сільських жителів
стала реорганізація системи біблі о течного обслуго вува н -
ня населення шляхом об'єднання сільських і шкільних
біб ліотек із підпорядкуванням їх відділам культури
райдержад міністрацій. Цей експери мент здійснювався у
Рівненській області в 2002-2006 ро ках за ініціативою
облдержадмі ні страції та за погод женням Міністерства
культури і мистецтв України. Наслідком реорганізації ста -
ло створення єдиної системи публічно-шкільних біб ліотек
зі спільним кни ж ко вим фондом, раціональним викори с -
тан ням бюд жетних ко ш тів, що привело до покращання
матеріально-технічного стану бібліотек, зокрема, 77 із них
переведено у пристосовані приміщення. Водночас режим

роботи школи не дозволяє повністю реалізувати місію бі -
б ліотек як пуб лічних закладів та задовольняти інфор ма -
ційні потреби мешканців села, ос кільки діяльність ново ут -
ворених книгозбі рень в осно вно му спрямовано на за до -
волення потреб уч нів сько-педа го гічних колективів та
навчального процесу.

Попередній аналіз стану бібліотечного обслу го ву -
ван  ня населення у сільській місцевості, економічна та
соціо культурна ситуація свідчать про реально існуючу
потребу населення у послугах бібліотек, у культурному
надбанні, зосередженому в їхніх фондах.

І. Шевченко підкреслила, що вдосконалення бібліо -
те ч  ного обслуговування сільського населення має здійс -
ню  ва ти ся комплексно, системно, виходячи з умов роз вит -
ку ін фор ма ційного суспільства, з урахуванням результатів
на у ково-ста тистичного дослідження стану та ресурсів
сільсь ких біб лі отек, а також стандартів міжнародної
бібліотечної практики.

Начальник управління культури і туризму Харків -
ської обласної державної адміністрації Н. Супруненко
допо віла про тенденції розвитку мережі сільських
бібліотек на Хар ківщині. Вона наголосила, що пріори -
тетом політики дер жави у бібліотечній галузі є те, що
вона "забезпечує роз ви ток бібліотечного обслуговування
соціально неза хи ще них верств населення", якими нас п -
равді є селяни. За "Мі ні ма ль ними соціальними норма -
тивами забезпечення насе лення публічними бібліоте -
ками в Україні", стаціонарна бібліотека має бути у селі з
кількістю мешканців понад 500 чоловік. Тому районні
державні адміністрації Харківської області упо  рядкували
мережу сільських бібліотек відпо відно до за т верджених
нормативів, підходячи до про б леми від криття сільських
бібліотек комплексно. На місцеву владу було по кладено
завдання облаштування бібліотек, вве ден ня штат них
одиниць, а облдержад мі ністрація взяла на себе на пов -
нення фондів нових закладів. Було ого лоше но акцію
"Книги – сільській місцевості", розробле но узгод жений
графік відкриття книгозбірень. До справи залучили
сільську громаду, спонсорів і меценатів.  Останні у 2005
ро ці по да ру ва ли сільським читачам 18 тис. нових
книжок. Ба гато книг отримали біб ліотеки завдяки
реалізації дер жав них програм „Українська книга” (під
проводом Держа вно го комітету Ук раїни телебачення і
радіомовлення) і  Розвитку і фун кці онування української
мови на 2004–2010 роки (під проводом МКТ України).
Крім того, до акції "Книги – сільській місцевості" долучи -
ли ся Харківська дер жавна наукова бібліотека ім. В.Г. Ко -
ро ленка, інші біблі отеки, видавництва і друкарні, ряд
установ міста.  Місцевою владою було здійснено пе ред -
плату періо дич них видань.

У 2005 році відкрито 17 сільських бібліотек замість
запланованих 15-ти. Понад 18 тис. сільських мешканців
отримали можливість користуватися фондами книго збі -
рень, проводити тут свій вільний час. Сьогодні можна
кон статувати, що розміщення сільських бібліотек
області від по ві дає мінімальним соціальним стандартам. 

2006 року було заплановано відкрити ще 10 нових
біб лі отек у селах з числом мешканців від 300 до 400 осіб,
що на віть менше, ніж передбачено мінімальними норма -
ти вами. Але, на жаль, було відкрито тільки 8 нових біб ліо -
тек. При мі щення ще для двох будуть підготовлені на
почат ку 2007 року.

Отже, на Харківщині сьогодні налічується 646
сільсь ких книгозбірень, що складає 75% від загальної
кількості пуб лі ч них бібліотек. Так, із 20 вже відкритих у
2005-2006 роках біб лі  отек – 70% розташовані в при мі -
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щеннях площею 50 кв. м. і бі льше. Є й такі, що мають ок -
рему будівлю, нап ри клад, Жов т   нева сільська бібліотека
Вовчанського ра йо ну загальною пло  щею 212 кв. м.
Появу нових біблі отечних закладів було офо  рмлено
рішеннями районних рад, і вони стали філіями ЦБС.

Сьогодні послугами нових бібліотек скористалися
вже понад 8 тис. читачів (в середньому 320 осіб на одну
біблі о теку). Фонди новоутворених книгозбірень скла -
дають бли зь ко 95 тис. прим. до ку ме  нтів (у середньому –
близько 5 тис. прим. на одну бібліотеку), а книговидача –
майже 85 тис. прим.

У майбутньому влада буде підтримувати сільські
бібліотеки, регулярно поповнюючи книжкові колекції си -
лами різних фондів, спонсорів, громади. Розши ря ти ме ть -
ся площа тих закладів, що не відповідають нор ма ти вам. У
перспективі в рамках Державної програми ін форма -
тизації буде організовано доступ до Інтернету як шкіл, так
і бібліотек області – районних і найкращих сіль ських.

Факти децентралізації бібліотек Кіровоградської
області викладені у виступі головного спеціаліста уп -
равління культури і туризму Кіровоградської облдерж -
ад міністрації В. Животовської.

Станом на 01.01.2006 року мережа бібліотек області
системи МКТ України налічувала 601 бібліотеку, з них 
376 – об’єднані в 15 ЦБС. Для порівняння, в 1991 р. 726
бібліотек були об’єднані в 25 ЦБС.

Децентралізація ЦБС розпочалася на Кіровог ра д -
щині на початку 1990-х років у зв’язку зі зміною форм
власності та відбувається й зараз всупереч існуючим
нормативно-пра вовим актам України, що регламе -
нтують діяльність ЦБС у країні:  Закону України «Про
внесення змін до За кону України “Про бібліотеки і
бібліотечну справу”» від 16 бе резня 2000 року №  1561,
По ложення про централізовану біб ліотечну систему, за -
т  вердженого наказом Міністерства культури і ми с тецтв
України від 20 листопада 2001 року № 709 та ін.

Станом на 01.01.2006 року органи виконавчої влади
та місцевого самоврядування Кіровоградської області
про вели децентралізацію 10 районних ЦБС з 25 іс ну ю чих,
що складає 40% від загальної кількості ЦБС в об ласті.

При децентралізації, як правило, ЦБС розпадається
на районну бібліотеку, що фінансується з  районного бюд -
же ту, та сільські бібліотеки-філії, котрі відповідно до рі -
шень се сій районної ради та розпоряджень рай держ адмі -
ні с трації передаються на баланс сільських та се лищних
вла д них органів і фінансуються з їхніх бюджетів. Під час
проведення децентралізації мережа бібліотек скорочу є ть -
ся: закриваються районні бібліотеки для дітей та окремі
сільські книгозбірні; зменшується штат бібліотек;
працівники сільських філій (за рішенням голів сільських
рад) переводяться на 0,75, 0,50, 0,25% ставки; лік ві ду -
ються спеціалізовані відділи центральних бібліотек, які
забез печують основні процеси функціонування філій:
компле к тування та об ро  б лення документів, каталогізації
та інформаційно-біб ліографічного обслуговування, орга -
ні за ції та вико ри с  тання єдиних фондів.

Колишні центральні районні бібліотеки перестають у
по вному обсязі виконувати функції методичних центрів
через:

•• відсутність нормативно-правової бази щодо
впли ву на голів сільських (селищних) рад, у під по -
рядкуванні яких тепер перебувають децентралізовані
сільські біб ліотеки (а це прийом на роботу завідувачів
сільських філій, поповнення бібліотечних фондів тощо);

•• відсутність коштів у районному бюджеті на фінан -
су вання виїздів до сільських бібліотек з метою надання

організаційно-методичної допомоги;
•• неможливість подальшого централізованого ком -

п ле к тування, обробки документів, ведення єдиного до -
відково-пошукового апарату, використання єдиних
фон дів ЦБС через децентралізацію і перепідпорядкуван -
ня філій.

Таким чином децентралізація бібліотек призводить як
до негативних фінансових, так і до небажаних соці а льних
наслідків: зниження рівня забезпечення насе лен ня біб лі -
отечним обслуговуванням; звуження доступу до біб ліо -
течних фондів; обмеження викорис тання інфор ма ційних
ресурсів; погіршення мате ріа льного стану біб лі отекарів.

У таких умовах  сільська бібліотека залишається
авто номним закладом, котрий, як правило, не є
юридичною особою, не має досвіду самостійної роботи,
гарантованих джерел фінансування.

У переважній більшості сільські книгозбірні області
можуть запропонувати своїм читачам тільки 2-3 назви
га зет, 5-10 нових книг на рік (як правило, отриманих за
дер жа вними програмами). Частина з них все ще працює
не по в ний робочий день, 90% – не опалюються у
зимовий пе ріод.

Для термінового розв’язання існуючих проблем 
В. Жи вотовська вважає за необхідне: 

-- прийняття нормативно-правових актів щодо під -
тримки діяльності існуючих ЦБС в Україні та поновлення
їх там, де відбулася децентралізація;

-- продовження дії Державної програми попов -
нення та збереження бібліотечних фондів;

-- створення на базі сільських бібліотек центрів дос -
ту пу до Інтернету.

Директор Рівненської ОУНБ В. Ярощук детально
вис вітлила хід здійсненого в області експерименту щодо
об’є д нання сільських шкільних і публічних бібліотек, іні ці -
а то ром яко го став голова облдержадміністрації. Метою
бу ло удо с коналення системи інформаційного забе зпе -
чення на селення області, раціональне використання бюд -
жетних коштів. 

У кожному з районів було затверджено нові статути
централізованих систем публічно-шкільних бібліотек
(ЦСПШБ). Усі ці системи набули статусу юридичних
осіб; у 5 з них відкрито власні бухгалтерії, що сприяло
ціле спрямованому використанню коштів.

У ході об'єднання упорядковано мережу бібліоте ч -
них закладів області. На даний момент функціонують
585 біб ліотек, в той час як до реорганізації в обох
системах на лічувалося 1 154 книгозбірні (586 шкільних
та 568 пуб лі ч них). Шкільні бібліотеки не припинили
свого існування, а ста ли структурними підрозділами біб -
ліо тек-філій. У  на се ле них пунктах, де до реор га нізації
працювали лише шкі ль ні книгозбірні, а публічні були
від сутні, ство ре но публічно-шкільні бібліотеки, в яких
охоплено обслу го вуванням представників різних віко -
вих категорій місцевої громади.

114 бібліотек переведено в просторіші і опалювані
приміщення. Лише одна п'ята частина книгозбірень пра -
цює в одному приміщенні з одним працівником, кожна
п'ята бібліотека розміщується у двох приміщеннях та має
штат із двох і більше працівників.

На селі створено нову модель бібліотеки з розго р -
ну тою структурою – публічно-шкільну бібліотеку, що
має фун кціональні підрозділи – шкільний відділ, в ок -
ремих випадках – пункти видачі літератури. Пункти
видачі фун кці онують здебільшого у навчальних
закладах І-ІІ ступеня або у сусідньому селі.

У ході реорганізації зменшилася кількість штатних
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пра  цівників в сільській місцевості, що сьогодні ста -
новить 1 007 спеціалістів, тоді як до реорганізації в біб лі -
о теках двох систем працювало 1 377 осіб. Вивільнено
працівників без спеціальної освіти.

У централізованих системах збільшилася кількість
працюючих на повну ставку (80% проти 31,3% у 2001
році). Повністю ліквідовано практику роботи на 0,25%
ставки. Хоча питання переведення працівників на повні
ставки ще не вирішено остаточно, адже до цього часу в
області 8,9% спеціалістів працюють на 0,50% ставки
(деякі з них – за власним бажанням через сімейні
обставини).

За період реорганізації набула поширення практика
матеріального стимулювання праці бібліотекарів у
формі доплат завідувачам публічно-шкільних бібліотек-
філій, доплат до посадового окладу за складність і
напруженість у роботі, допомоги на оздоровлення.

Здійснено інвентаризацію фондів шкільних біблі о -
тек. Заведено необхідні облікові до ку менти, які у цих
книгозбірнях були відсутні. Збільшилася кількість чи -
тачів, зросла книгозабезпеченість, фонди бібліотек
попо в нилися 3,5 млн. примірників документів. Гаран -
тованому забезпеченню бібліотек кращими тво рами на -
ціональної і світової літератури, довідковими і
краєзнавчими видан нями сприяють державні і обласні
програми поповнення фондів, профінансовані з
бюджетів різних рівнів і двома відомствами – Мініс -
терством освіти і науки України та Міністерством
культури і туризму України.

З метою успішної реалізації завдань ек спе -
рименту, обласними бібліотеками – методичними
центрами, нада валась допомога централізованим
біблі  отечним сис те мам. Особлива увага приділялася
створенню елек трон них ре сурсів для забезпечення
навчально-виховного процесу, підключенню бібліотек
до Інтернету.

У рамках програми підвищення фахової ква лі фі ка -
ції бібліотекарів організовано комплексне навчання різ -
них ка те горій працівників публічно-шкільних бібліотек,
про ве дено стажування ново при значених працівників на
базі як об ласних, так і ра йонних бібліотек, розроблено
ряд мето дичних матеріалів.

В області діє Регіональна корпоративна система, в
якій співпрацюють бібліотеки різних типів і форм влас -
ності, у тому числі ЦСПШБ. Кожна централізована сис -
тема досягла домовленості з найбільш комп’ю те ри зо -
ваними школами району про використання їхньої
техніки для бібліотечного обслуговування, зокрема із
застосуванням Інтернету. 

Опитані директори та вчителі сільських шкіл вва жа -
ють, що така об’єднана бібліотека має право на існування.
Голови сі льських рад одностайно висло вилася за те, що у
на се леному пун кті достатньо мати одну повноцінну біб лі -
отеку з од ним біб лі отекарем. На думку самих біб -
ліотекарів, пра цювати стало важ че, зросло навантаження.
Але мо ра льно вони почува ю ться краще, адже тепер мають
причетність до вчительського колективу. Якщо досягнуто
порозуміння з директором школи і з учителями, то
авторитет бібліотекаря зріс і для сільської гро мади.

Разом з тим, даються взнаки і проблеми. Серед 
них – незручний графік роботи шкільної бібліотеки,  не -
достатня узгодженість планів виховної роботи біб лі -
отечних і нав ча льних закладів, вузький репертуар
періодики та підручників, неоперативне реагування
сільського бібліотекаря на ви моги освітянського ві дом -
ства щодо подання різного роду інформації, впро -

вадження платних послуг. Виявлено, що ре жим роботи
одного бібліотекаря в двох приміщеннях по гіршує
ефективність обслуговування. Саме така орга нізація
роботи викликає найбільше нарікань від освітян.

* * *
Сам факт проведення колегії МКТ України, зміст

вис ту пів і документів свідчать у цілому про зростання
уваги владних органів усіх рівнів до забезпечення
сільського на селення бібліотечними послугами. Разом з
цим, іще ба гато проблем – організаційних, фі нан сових,
соціальних – че кають на своє вирішення. Про це
свідчить і Постанова ко легії, яку ми публікуємо повністю.

ПОСТАНОВА
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

УКРАЇНИ
м. Київ. 30.11.2006 р.

№  11/3
Про моделі бібліотечного обслуговування

населення у сільській місцевості з урахуванням
сучасної економічної та соціокультурної ситуації

Розглянувши питання про моделі бібліотечного об с -
лу го ву ван ня населення у сільській місцевості з ура ху -
ванням су часної еко номічної та соціокультурної ситуації,
колегія Міні стерства культури і туризму України відзначає
реально існуючу потребу на селення у послугах бібліотек,
що відповідає кон ституційним пра вам гро ма дян України
на вільний доступ до інформації і знань, до куль тур но го
надбання, зосередженого у фондах біб ліотек. Біб лі отечні
пос лу ги сільському населенню надають 14 906 бібліотек-
філій, що ста новить 82 від сотки від загальної мережі
публічних бібліотек України.

Державна бібліотечна політика здійснюється через під -
т римку діяльності централізованих бібліотечних систем
(ЦБС), що діють відповідно до Закону України «Про біб лі о -
теки і біб лі о течну справу» як єдині структурно-цілісні ут во -
рення, з біб лі отеками-фі лі ями в межах адмініст ра ти вного
ра йону, у т. ч. у  сіль ській міс це вості. Сільські біб ліо те ки-фі -
лії, за час свого іс ну вання, стали най важл ивішим еле мен -
том соціокультурної сфе ри села, центрами ку льтури, ос -
віти, дозвілля. За нинішніх умов така модель біб ліотечного
обслуговування у сільській міс цевості є домінуючою.

Водночас, з часу прийняття Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні", робота бібліотек-філій
у сільській місцевості повністю залежить від ді я льності
органів місцевого самоврядування. В окремих областях
України спостерігається ак тивізація процесів, спрямованих
на ліквідацію ЦБС зі зміною ад мі ні ст ра тивного підпо ряд ку -
вання бібліотек-філій і пере ве ден ня їх у сферу управління
сільських рад. Наявною при цьому стає модель біблі о теч -
но го обслуговування сільського на се лен ня за умов децен т -
ра лізації, коли самостійні сільські бібліотеки повністю за -
лежать від сільського бюджету, рівня розуміння міс цевою
владою місця і ролі книги та інформації у житті гро мади.

Процеси децентралізації розцінюються фахівцями
біб лі отечної справи як руйнація бібліотечної системи
України, іс нуючої практики, ідей та відпрацьованої моделі
бібліотечного обслуговування населення. Вона тягне за
собою зниження рів ня використання біб лі о теч них ре -
сурсів та може призвести до ліквідації сільських бібліотек
через відсутність коштів у бюд жеті сільської ради для їх
утримання. Свідченням небажаних процесів децен т ра -
лізації є щорічне зменшення кількості сіль ських бібліотек-
філій. З 1999 року  їх кількість змен ши лась на 806 оди -
ниць. Це призвело до того, що мешканці цих сіл зна хо дя -
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ДНА з пріоритетних наукових проблем сьо го -
дення – вивчення галузевих  документальних по-
то ків (далі – ДП), адже саме вони віддзер ка лю -
ють стан і рівень розвитку наукових напрямів у

пев ній галузі знання. Сучасна динаміка цих потоків,
проблеми організації національних бібліографічних
сис тем (правові засади, структура, функції) – є пре д -
метом багатьох досліджень у царині документо знав -
ства. Значні обсяги ДП, якими володіє людство у всіх
предметних галузях, дозволяють досліджувати їх ли -
ше частинами – певний галузевий потік, потік окре -
мих видів документів, потік документів за певний хро -
но логічний період і т. ін. 

Історія як суспільна наука виконує надзвичайно
важ ливу громадсько-освітню функцію. Найбільша її
цін ність для сучасного суспільства полягає в тих ре -
зультатах, яких вона досягла в пізнанні законо мі р нос -
тей істо ри ч ного процесу: узагальнений досвід буття
людства дає змогу відділити необхідне від випад ко -

вого, загальне від одиничного,
сформулювати закони розвитку
суспільства. Внутріш ньою осно -
вою істо ри чної науки є постійне
виявлення всієї сукупності фа -
ктів про різні події, явища та про -
цеси сус пільного життя, їхнє вив -
чен ня й  об’єк тивне вис віт лення.

Колосальна кількість праць
фа ктологічного хара к теру, що
з’я вилася саме  в роки незалеж -
ності України, відображає ос во -
єння істориками нових тем,
напрямів, підходів. Після зняття об межень доступу до
докумен тів, які зна хо дились у спецсховищах, науковці
отрима ли мож ли вість дос лі дити закриті доти питання
віт чиз няної істо рії. Відбу ва лося накопичення матеріа -
лів з проблем, що на ле жали до переліку заборонених
радянською іде оло гіч ною системою, активізувався

ДО ПИТАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
ВІТЧИЗНЯНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОТОКУ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
(90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Розкриваючи поняття “документальний потік”, автор, зокрема, зупиняється на наукових
дослідженнях  у галузі історичної бібліографії

ОО

УУ КК РР АА ЇЇ НН СС ЬЬ КК АА
ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ГГ РР АА ФФ ІІ ЯЯ

О. Політова

ться в умовах інформаційної ізоляції.
Пошуком нових моделей бібліотечного обслуго -

вування сільського населення стала реорганізація системи
біблі оте чно го обслуговування населення шляхом об'єд -
нання сільських і шкі ль них бібліотек із підпорядкуванням їх
відділам культури райдер ж адміністрацій. В порядку ек с пе -
рименту реорганізація впродовж 2002-2006 років зді й -
снювалася у Рівненській об лас ті. З метою запобігання мо -
жливих кризових явищ, пов'язаних з ліквідацією сіль сь ких
бібліотек та неможливістю виконувати ними свої сус пі ль но
значущі функції через невідповідність у фі нан совому за -
безпеченні, колегія Міністерства культури і ту ри зму Ук ра їни

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Взяти до  відома довідку заступника директора де па -

р таменту мистецтва   і   регіональної політики – нача ль ни ка
від ділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек
(Шевченко І.О.).

2. Відділу аналізу та прогнозування діяльності
бібліотек (Шевченко І.О.), Українському центру куль -
турних досліджень (Гриценко О.А.), Національній
парламентській  бібліотеці Ук ра  їни (Вилегжаніна Т.І.) при
плануванні роботи на 2007 рік пе редбачити здійснення
системного наукового дослідження ста ну бібліотек у
сільській місцевості. Вивчити можливість ство  рення у
2008 році Державної програми «Сільська бібліотека».

3. Рекомендувати Міністерству культури і мистецтв
Автономної Республіки Крим, управлінням культури і
туризму  обласних державних адміністрацій:

3.1. Вжити заходів щодо збереження діючої мережі
цен тралізованих бібліотечних систем та їхніх сільських
бібліотек-філій; не допускати процесів децентралізації,
закриття та лік відації сільських бібліотек-філій, їх пере -

ведення до сфери управління сільських рад.
3.2. Передбачати у місцевих бюджетах видатки для

попо в нення фондів сільських   бібліотек книгами та пері о -
ди чними виданнями, утримання приміщень, ремонту та
технічного ос на щення, оплати пільг працівникам сіль -
ських бібліотек відповідно до чинного законо дав ства.

3.3. Передбачити створення регіональних програм
«Сіль сь ка бібліотека», спрямованих на забезпечення
бібліотечного обслуговування сільського населення
стаціонарними або мо біль ними бібліотеками з ураху ван -
ням регіональної специфіки.

3.4. У районах, де відбулася децентралізація біб -
ліотечної системи, забезпечити збереження самос тійних
сільських біб лі отек, зобов'язавши органи міс цевої влади
створити умови для їх повноцінного фун кціонування.

4.  Експеримент з реорганізації системи бібліотечного
об с лу говування сільського населення шляхом об'єднання
сіль ських і шкільних бібліотек та створення єдиної системи
публічно-шкі ль них бібліотек, проведений впродовж 2002-
2006  років від по відно  до розпорядження голови Рівнен сь -
кої обл дер жад мі ні ст рації №  431  від 22 липня 2002 р. за по -
год женням Міністерства ку льтури і мистецтв України (лист
від 5 липня 2002 р. №  12-3330/17) вва жати таким, що від бу -
в ся в умовах Рівненської області; визнати йо го завершеним
і рекомендувати продовження роботи об’єд на них публічно-
шкільних бібліотек області у централізованих сис темах з під -
порядкуванням відділам культури райдерж ад мініст рацій.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти
на заступника Міністра О.Г. Бенч.

За голову колегії
Перший заступник Міністра                  В.В. Корнієнко
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процес запо в нен ня лакун в історичних дослідженнях,
по шуку нових методологічних концепцій, оновлення
по нятійно-термінологічного апарату історичної нау ки.

Специфіка історичного знання полягає у тому, що
історики здобувають його не дослідним шляхом, не
безпосередньо, а опосередковано, за допомогою іс то -
ричних джерел [1], тож науковцями завжди багато
уваги приділялося визначенню основних критеріїв оці -
нки інформативних можливостей різних груп джерел,
ступеня їхньої цінності для історичної науки.

Наприклад, відомий вітчизняний вчений Л. Ду б -
ро віна наголошує, що документ як джерело – це ос -
нова історичної науки, і відзначає багатоаспектність
самого поняття „документ”: „Документ  за формою і
змі стом є об’єктом декількох спеціальних історичних
дис циплін – джерелознавства, дипломатики, ар хе о г -
ра фії, архі во знав ст ва, текстології, бібліотекознавства,
до кументознавства, кодикології, книгознавства, ін -
фор матики тощо. Різні дисципліни розглядають це
поняття під різним кутом зору, використовують як
його сутність, внутрішній зміст, так і його комуні ка ти -
вні властивості й можливості. Документи, що
вивчаються як джерела з метою доб у вання фактів, є
основною емпіричною базою дослі д жен ня історичної
науки і розглядаються, передусім, як іс то ричні дже -
рела <...>. Такими історичними дже ре ла ми є усе
розмаїття документів, що зберігаються в ар хівах,
музеях, бібліотеках, державних установах та не дер -
жавних інституціях, діяльність котрих може бути вив -
чена через такий продукт соціальної діяльності, як
документ – носій історичної інформації” [2]. Зокрема,
у даній статті розглядаються документи, які  визначені
у Законах України „Про інформацію”, „Про бібліотеки
і бібліотечну справу” як „матеріальна форма одержан -
ня, зберігання, використання і поширення інформації
шляхом фіксації на папері, магнітній, кіно-, фото -
плівці, оптичному диску або іншому носієві” [3].

Історична наука більш ніж будь-яка інша  галузь
по требує інформаційного забезпечення не лише на рів -
ні первинних документів. В умовах зростання обся гів
таких документів жоден фахівець і навіть жод на ок ре -
ма установа  фізично не можуть виявити, зібрати, вив -
чи ти, зберегти й ефективно використати існуючі віт -
чизняні першоджерела. Про важливість введення до
сус пільного обігу документів, інформації, знань шля  -
хом створення вторинних документів і основні кон  це п -
ції сучасного бібліографознавства (книгознав чу, доку -
мен тографічну, інформаційну, когнітивну) йдеться у
недавній публікації М. Слободяника, прис вяченій пи -
танням структуризації комунікаційних наук [4].

Закон України „Про науково-технічну інформа -
цію” (1997) передбачає систему аналітико-синтетич -
ної переробки першоджерел, створення і поширення
на її базі інформаційної продукції та послуг [3]. На пра -
к тиці, на жаль, у країні відбувається, по суті, стихійне
формування потоку вторинних документів. Держ стан -
дартом бібліографічні посібники визначені як „ін фо р -
маційні видання упорядкованої сукупності бібліо гра -
фічних записів...” [5]. У контексті висвітлення  теми
біб ліографічного відображення документального по -

току історичного спрямування далі розглядатиму ться
бібліографічні посібники, визначені за суспіль ним
при значенням як науково-допоміжні, а за особ ли вос -
тями документів, що відображаються, як галузеві. 

Поняття „документальний потік” у бібліо гра фіч ну
практику введено ще в 60-ті роки ХХ ст. і виз на чалося
як сукупність документів, що надходять у будь-яку сис -
те му комунікацій (автоматизовану інформацій но-по шу -
кову систему, бібліотеку, книжковий магазин і т. ін.).
Саме в ДП найповніше відображаються ре зу ль тати лю -
д ської діяльності (наукової, практичної, художньої
тощо), адже всі важливі факти і події так чи інакше
фіксуються у вигляді окремих документів. 

ДП постійно поповнюється новими документами,
тому є унікальним способом накопичення відомостей
про нав колишній світ. 

Що ж до бібліографічних по сіб ни ків, то пізніше
бу ло доведено, що, по-перше, кожний із них являє
собою формалізовану модельну констру кцію ДП. Мо -
де лю вання вихідного об’єкта досягається засобами
цілеспрямованого вибіркового відображення ДП і
методами згортання (використанням штучно ство реної
бібліографічної пошукової і/або іденти фіка цій ної
мови). По-друге, моделювання ДП біб ліо гра фічними за -
со бами соціально необхідне, оскільки це сві дома заміна
не контрольованого, складного об’єкта ДП його біб -
ліографічною моделлю, яка значно поле г шує освоєння
ДП користувачами. Проте для того, щоб бібліогра фіч -
ний посібник міг бути „замісником” ДП, не обхідно за -
безпечити в ньому відповідну ступінь аде кватності ві -
дображення цього потоку і форму льо вані засоби до ся г -
нення цієї адекватності. Це можливо за умови ви ко ри с -
тання формалізованих критеріїв по ді бності об’єкту, фо -
р малізованих засобів опису всіх  вхо дів у  ДП, що біб лі -
о графується, і методики формалі з о ваного виок ре м лен -
ня елементів ДП, які відповідають цим критеріям [6].

Загальновідомо, що у науково-дослідній роботі
бібліографія відіграє визначальну роль, адже саме
бібліографічні джерела фіксують стан розробки будь-
якої науки, теми, допомагають виявити недостатньо
вивчені проблеми, планувати й прогнозувати пер спек -
тиви нових напрямів у певній науковій галузі. Зо к -
рема, одним із найперших етапів у роботі історика є
збирання опублікованих документів з теми дослід жен -
ня, причому здійснюється воно у двох напрямах: пер -
ший – ознайомлення з новою літера ту рою зі спеціа -
льності; другий – ретроспективний по шук джерел із
досліджуваної теми.  Багатофункці она ль ність історич -
ної бібліографії, її важливе місце у про фесійній підго -
товці істориків сприяло тому, що вона  стала однією зі
спеціальних історичних дисциплін, яка викладається у
вищих навчальних закладах [7].

Науково-допоміжна бібліографія існує, головним
чином, як галузева і на відміну від державної (об лі -
кової) займається не тільки створенням бібліо гра фіч -
ної інформації, але й доведенням її до споживачів,
тобто бібліографічним обслуговуванням. В Україні іс -
нує розгорнута система науково-інформаційних ус та -
нов – галузевих центрів всеукраїнського рівня (в тому
числі бібліотек), діяльність яких пов’язана з науково-
допоміжною бібліографією [8]. В галузі історії  одне з
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чільних місць  у переліку таких установ належить Дер -
жавній історичній бібліотеці України (далі – ДІБУ).
Проведення наукової роботи в галузі бібліографії істо -
ри чної літератури та видання своїх наукових праць і
матеріалів визначені серед головних завдань цієї кни -
гозбірні, створеної ще у 1939 році саме з метою  спри -
яння розвитку історичної науки і освіти  в країні.

З 1968 року Бібліотека розпочала підготовку по -
точного науково-допоміжного бібліографічного покаж -
чика „Історія України” (до 1991 року – „Історія Ук ра їн -
ської РСР”). Саме цей  щорічник, на нашу дум ку, ни ні
можна розглядати як оптимальне вторинне джерело ін -
формації про опубліковані впродовж певного року до -
кументи з питань вітчизняної історії – як первинні,
котрі містять у собі вихідну інформацію, так і ті, що є ре -
зу ль татом аналітико-синтетичної переробки одного або
кі ль кох документів. Певний період (1994-1995 рр.) з ме -
тою більш оперативного інформування істориків бу ла
спроба випускати покажчик щоквартально, про те та ка
практика себе не виправдала –  авторам не вда лось у
короткі строки переглядати необхідне коло ви дань, які
в той час здебільшого виходили із запіз нен ням.

Джерелами виявлення матеріалів для щорічника
„Історія України” є не тільки державні реєстраційні по -
ка жчики – „Літопис книг”, „Літопис журнальних ста   -
тей”, „Літопис авторефератів дисертацій”, „Нові ви дан -
ня України” та інші інформаційні й реферативні видан -
ня. З метою найповнішого відбору документів для якіс -
ного відображення стану наукових досліджень  в різ но -
манітних структурних компонентах історичної науки
ук  ла дачі посібника уважно переглядають зміст усіх но -
вих надходжень до бібліотеки – профільних пері о ди -
чних і продовжуваних видань, збірників наукових праць
та матеріалів наукових конференцій, конгресів тощо.

Після виходу постанови Кабінету Міністрів Укра -
їни від 10.05.2002 р. №  608 „Про порядок дос тавляння
обов’язкових примірників документів” у ДІБУ акти ві -
зувалася діяльність з поточного ком пле к тування та до -
уко мплектування профільними видан нями; змі ц ни -
лися її зв'язки з видавцями літератури історичної
тематики; збільшився потік видань, отрима них на бе -
зо платній основі; посилився контроль за надход жен -
ням обов'язкового примірника, що загалом позитивно
впливає на якість галузевого фонду кни го з бірні та
його бібліографічне відображення [9]. 

Тож, гіпотетично, поточний покажчик „Історія Ук  -
ра їни”  дійсно є важливим підґрунтям для реалізації мо -
ніторингової технології освоєння галузевого ДП, яка в
останні роки все ширше застосовується дос лід ни ка ми
для вивчення структури потоку і зако номір нос тей його
розвитку, адже укладачами названого що рі ч ника
здійснюється цільове виявлення публікацій пр овідних
наукових інституцій та відомих авторів, які с  ний відбір
цінних у науковому значенні докумен тів, се ле кція при
пошуку „корисної інформації” за фор ма лізованими
критеріями і т. ін. В останні роки ав тори цього видання
враховують усі зауваження наукових ко нсультантів –
фахівців з Інституту історії України НАН України
щодо бібліографічного групування ма те ріалів; схема
класифікації потоку друкованих видань і публікацій
історичної тематики регулярно узгод жує ть ся з нау ко -
вцями (питання  періодизації, термінології та ін.) [10].

У роки незалежності спеціалісти ДІБУ під го -
тували також ряд тематичних ретроспективних нау ко -
во-допоміжних посібників: „Історія інтелігенції Ук -

раїнської РСР. 1917-1989 рр.”, (К., 1991), „Історичне
краєзнавство в Україні: Питання теорії і практики”
(К., 1992), „Репресії 20-30-40-х і початку 50-х рр. на
Україні” (К., 1992), „Теорія, методика і практика біблі -
отечного краєзнавства. 1987-1996” (К., 1997) та ін. 

Істо рич ною бібліографією постійно займалися в
цей період і національні бібліотеки, провідні державні
кни гозбірні, наукові та архівні установи, музеї, ВНЗ і
на віть окремі фахівці-аматори, як, наприклад, М. Жар  -
ких [11]. Про період 1991-2005 рр. досить детально
йдеться у вели ко му оглядовому матеріалі С. Білоконя
„Істори ч на бібліо графія Україніки” в „Енциклопедії іс -
то рії України” [12].

Таким чином, нині є всі умови для здійснення
інфо р маційного моніторингу, який передбачає  біб ліо -
гра фічне, статистичне й концептуальне стеження за
розвитком профільних ДП і створює основу для під -
тримки управлінських рішень щодо їхнього функці -
онування. Дані такого моніторингу допоможуть фа-
хівцям оперативно підключитися до найважливішого
фрагмента галузевого ДП – публікацій провідних
авторів, наукових колективів, журналів тощо. Дотри-
ман ня технологій моніторингу та правильне корис ту -
вання методами дослідження ДП дозволяє вивчити
ситуацію з будь-якої суспільної або наукової про-
блеми, визначити перспективи розвитку пріоритетних
наукових напрямів, вирішити проблеми вдосконален -
ня забезпечення фахівців науковою інформацією [13].

При цьому підкреслимо, що бібліографознавці
називають історію (разом із юриспруденцією, еко но-
мікою, інформатикою та ін.) серед інформаційно-паси -
вних галузей, тобто таких, що віддають свої публікації
у періодичні видання інших наукових напрямів  [14]. 

Переважно в усіх науках документально-кому ні ка -
ційного циклу (архівознавстві, археографії, бібліо гра -
фознавстві, бібліотекознавстві, книгознавстві, спеціа-
льному документознавстві та ін.) сьогодні є ак туальним
питання моделювання документально-інфо р   ма ційних
процесів, пов'язаних з організацією функціонування до -
кументів [15]. Дослідження пріори тетних напрямів су-
часної світової науки пов’язані з кількісною оцінкою
наукових напрямів, в основу якої покладено показники
впливу, що розраховуються для кожного наукового
напряму за аналізом динаміки цих показників.  

У сучасних умовах інформатизації суспільства
доступ до документальних джерел має забез пе чу -
ватися з належною повнотою, під якою слід розуміти
не тільки якість обслуговування користувачів, тобто
оперативність, зручний спосіб отримання інформації,
доступність та інші складові сучасного інформацій-
ного сервісу, але й повноту  інформування у кожній
науковій галузі, з певного її напряму чи конкретної
актуальної теми. Актуалізація історичної тематики, іс-
нуючі протиріччя між потребами в інформації та
можливостями її отримати вимагають введення до
суспільного обігу і системи комунікацій інформації про
всі види вторинних документів. Тож  дослідження та -
кої важливої частини вторинного галузевого ДП, як
науково-допоміжні бібліографічні посібники істори-
чної тематики, є надзвичайно актуальним.

Найпершим орієнтиром у тому, як забезпечено ту
чи іншу галузь наукової  діяльності, є покажчики біб лі -
ографічних посібників, тобто бібліографія бібліог ра -
фії. Проте в цьому питанні вже багато років є про -
блеми, які постійно піднімаються фахівцями. 
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Г. Шве цова-Водка у своїй праці „Бібліографічні
ресурси України: загальна характеристика” розкриває
надзвичайно важливі функції бібліографії бібліогра-
фії – моделюючу, підсумовуючу, орієнтуючу, прог но зу -
ючу та управлінську, й підкреслює, що у вітчизняній
системі посібників поточної державної бібліографії від -
сутній покажчик, присвячений суто бібліог ра фіч ним
по сібникам, і повного охоплення бібліографічної про ду -
к ції України чи про Україну поки що не досяг ну то [8].
Зокрема, в історичній галузі відомості про су часний по -
тік вторинних документів розпорошено у зна чному
обся зі універсальних і галузевих джерел біб ліог -
рафічної інформації – поточних та ретроспектив них.

Для вивчення інтенсивності випуску бібліо гра -
фічної продукції з питань вітчизняної історії у роки не -
залежності,  структури, динаміки та закономір но стей
розвитку цього документопотоку необхідно, перш за
все, скласти бібліографію науково-допо між них посіб -
ників історичного спрямування, що вийшли у світ у
досліджуваний період. Такий галузевий по кажчик
другого ступеня певною мірою теж стане моделлю ДП
вторинних документів з історії України. 

Нині дані бібліографії другого ступеня ще недос -
татньо використовуються як засіб управління  – для
аналізу і оцінки результатів бібліографічної діяльно-
сті, її прогнозування та планування [8]. Отже, обґрун -
ту вання теоретико-методичних засад створення і
розповсюдження вторинних документів історичної
тематики теж залишається, на нашу думку, одним із
актуальних наукових завдань сьогодення.
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ци ві лі зо ва них кра ї нах осіб з рі з ни ми ін те ле к -
ту а ль ни ми та фі зи ч ни ми від хи лен ня ми на зи ва -
ють «люди з осо б ли ви ми по тре ба ми», а не «і н ва -
лі ди» – як до сі при йн я то у нас.

Не се к рет, що в на шо му су с пі ль с т ві по /рі з но му ста -
в лять ся до лю дей з об ме жен ня ми у жит тє ді я ль но с ті.
Це ста в лен ня ва рі ю єть ся від ро зу мін ня, жа лю, спів -
чут тя, ба жан ня до по мо г ти – до не прийнят тя і бай ду -
жо с ті [1, 9/10].

Ди ре к тор Центра ль ної спе ці а лі зо ва ної бі б лі о те ки
для слі пих ім. М. Ос т ров сь ко го (м. Київ) Ю. Ви ш ня ков
за зна чає, що про тя гом ба га тьох ро ків по лі ти ка су с пі -
ль с т ва по від но шен ню до лю дей з фі зи ч ни ми об ме жен -
ня ми змі ню ва ла ся. Прой ш ло ба га то ча су, перш ніж

було зді й сне -
но пе рехід від
іг но ру ван ня суспільствомпро блем ін ва лі дів по зо ру до
ін те г ра ції та рі в но пра в но го вклю чен ня їх у со ці а ль не
жит тя. Ці лю ди ма ють пра во ко ри с ту ва ти ся по слу га ми
бі б лі о те к всіх ти пів. Так, у ря ді бі б лі о тек уні вер си те тів
Ні ме ч чи ни, Ка на ди, США ство ре но ін фо р ма цій ні
центри для да ної ка те го рії чи та чів. Уні вер си те ти вва -
жа ють сво їм обо в’я з ком на да ва ти сту де н там по трі б ні
під ру ч ни ки у до сту п них для їх ньо го сприй ман ня фо р -
мах [3; 96].

То ле ра н т не ста в лен ня до всіх со ці а ль них груп на -
се лен ня у ба га тьох кра ї нах ви зна ча єть ся га с лом: “У сі
лю ди рі в ні”. Гро ма дян із фі зи ч ни ми ва да ми від на ро -

БІБЛІОТЕКА ЯК ОДИН ІЗ ЦЕНТРІВ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ  
В СУСПІЛЬСТВІ КОРИСТУВАЧІВ ІЗ
ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ТТ ЕЕ КК АА   ВВ
СС ОО ЦЦ ІІ АА ЛЛ ЬЬ НН ОО ММ УУ

АА СС ПП ЕЕ КК ТТ ІІ

Стаття висвітлює погляд  вітчизняних і зарубіжних бібліотекознавців на забезпечення
користувачів з обмеженими можливостями комплексом бібліотечних послуг
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джен ня чи на бу ти ми про тя гом жит тя за лу ча ють до ак -
ти в них дій за упо до бан ня ми, мо ж ли во с тя ми та ін те ре -
са ми, аби во ни при но си ли ко ристь су с пі ль с т ву.

До свід по ка зує, що сам факт за лу чен ня да ної ка те -
го рії лю дей до сві ту кни ги на бу ває для них ви ня т ко во -
го зна чен ня, а на бі б лі о те ка ря, який пра цює з та ки ми
ко ри с ту ва ча ми, ля гає ви со ка мо ра ль на і пси хо ло гі ч на
від по ві да ль ність. Ду же ва ж ли во не ли ше при не с ти не -
об хід ну кни гу, а й під три ма ти бе сі ду, ви яви ти не жа -
лість, а ро зу мін ня, те р пін ня [7, 91], адже ці лю ди по -
зба в ле ні спі л ку ван ня з ро ве с ни ка ми, не ма ють мо ж ли -
во с ті про яви ти свій тво р чий по те н ці ал та зді б но с ті.

Пе р ші при кла ди біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня
осіб з ва да ми зо ру зна хо ди мо у зві тах Бі б лі о те ки Кон -
гре су США, яка по ча ла ре гу ля р но ін фо р му ва ти  про
цю ро бо ту з 1898 ро ку [10,  151].

Ряд пу б лі ка цій, що з’яв и ли ся про тя гом 1930-
 1940/х рр. з пи тань біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня осіб з
об ме же ни ми мо ж ли во с тя ми, по в’я за ний із ви ро б ни ц т -
вом, роз по ді лом і ви ко ри с тан ням книг, що «ро з мо в ля -
ють». Бу ли спро би ви сві т ли ти не ли ше до свід ро бо ти бі -
б лі о тек із осо ба ми з ва да ми зо ру в тій чи ін шій кра ї ні,
але й по ка за ти стан об слу го ву ван ня та ких лю дей у за -
га ль но єв ро пей сь ко му та сві то во му кон текс ті [10, 153].

У 50/60/х рр. ХХ ст. з’яв ля ють ся ці ка ві до слі джен -
ня, при свя че ні про бле мам біб ліо те ч но го об слу го ву -
ван ня не зря чих (Фре н сіс Р., Се нт/ Джон), глу хих 
(П. Ко  рі) та ін ших ка те го рій лю дей з фі зи ч ни ми об ме -
жен ня ми  [10, 156].

На при кі н ці 1960/х ро ків пу б лі ка ції, в яких ана лі зу -
ва ло ся пи тан ня біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня ці єї ка -
те го рії ко ри с ту ва чів, ма ли ком пле к с ний ха ра к тер. Зо -
к ре ма, це стат тя М. Лью їс “Бі б лі о те ки для осіб з фі зи -
ч ни ми ва да ми” [10, 158].

У 70/90/х ро ках з іні ці а ти ви ІФ ЛА здій с ню ва в ся
ряд до слі д ни ць ких про грам, про во ди ли ся кон фе ре н ції
та на ра ди на між на ро д но му рі в ні. У ре зуль та ті цьо го в
рі з них кра ї нах сві ту бу ло отри ма но цін ні ма те рі а ли
що до біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня лю дей з осо б ли ви -
ми по тре ба ми.

У СРСР у се ре ди ні 1950/х ро ків бу ло роз ро б ле но
но р ма ти в ні та ін стру к ти в но/ ме то ди ч ні ма те рі а ли, в
яких ві до бра же но спе ци фі ку біб ліо те ч но го об слу го ву -
ван ня не зря чих. Ви да но по сі б ник А. Ве р ж би ць ко го
про ме то ди ку за пи су на вча ль ної та на у ко вої “ро з мо в -
ля ю чо ї” кни ги (1983).

Ра дян сь ки ми бі б лі о те ко зна в ця ми бу ло здій с не но
ни з ку роз ві док (у ви гля ді ка н ди дат сь ких ди се р та цій) з
пи тань біб ліо те ч но/ бі б лі о г ра фі ч но го об слу го ву ван ня
слі пих (А. Ша по ш ні ков, 1964; С. Ва нь шин, 1984; 
Г. Ди ян сь ка, 1990;  Л. Су ч ко ва, 1990). Ви йш ло чи ма -
ло  се р йо з них на у ко вих ста тей, які ви сві т лю ва ли ак ту -
а ль ні пи тан ня ро бо ти бі б лі о тек з осо ба ми з ва да ми зо -
ру (Д. Жа р ков, Л. За де р ман, А. Ма ке є ва).

Зго дом з’яв ля єть ся мо но гра фія А. Ша по ш ні ко ва
“Би  б ли о те ч ное об слу жи ва ние ин ва ли дов: ис то рия, со -
в ре мен ность, те н де н ци и” (1992), яка є фу н да ме н та ль -
ною пра цею, де ви сві т лю ють ся осо б ли во с ті біб ліо те ч -
но го об слу го ву ван ня лю дей з осо б ли ви ми по тре ба ми
(ді тей і до ро с лих), йо го іс то рію та су час ні про бле ми. Та -

кож у цій ро бо ті ана лі зу єть ся до свід бі б лі о тек ре с пу б -
лік ко ли ш ньо го Ра дян сь ко го Со ю зу та за ру бі ж них кни -
го збі рень.

До ці єї про бле ми зве р та ють ся й Н. Аша ре н ко ва, 
Ю. Ви ш ня ков, С. Де р га чо ва, Н. Ко б за ре н ко, Г. Ку ка -
то ва, Є. Ша по ва ло ва, В. Яро щук, та ін. Їх ні стат ті дру -
ку ють ся в рі з них пе рі оди ч них ви дан нях, зо к ре ма та -
ких, як: “Би б ли о те ка”, “НТБ”, “Бі б лі о те ч ний ві с ник”,
“Бі б лі о те ч на пла не та”, “Би б ли о г ра фи я”, “Би б ли о те -
ко ве де ни е” то що, а та кож у рі з них збі р ни ках на у ко -
вих праць та ма те рі а лів між на ро д них кон фе ре н цій. Із
ро ку в рік кі ль кість ро біт да ної те ма ти ки ві т чи з ня них
та за ру бі ж них ав то рів де да лі зро с та є.

Мо ж на по го ди ти ся з ду м кою, що „без со ці а ль ної
ро бо ти з окре ми ми ка те го рі я ми на се лен ня су с пі ль на
зна чи мість бі б лі о тек зни зи ть ся” [1, 8].

Вче ні стве р джу ють, що ці лі с ний ре а бі лі та цій ний
вплив спра в ляє ли ше су ку п ність всіх ви дів до по мо ги,
а не  до ста т ня ре а бі лі то ва ність зу мо в ле на їх нім роз ри -
вом чи епі зо ди ч ні с тю. З цьо го тве р джен ня мо ж на зро -
би ти ви   сно вок: по стій не за без пе чен ня ін фо р ма ці єю є
не об хід ним ви дом со ці а ль ної до по мо ги, без якої не мо -
ж ли ва по в но цін на ре а бі лі та ція лю дей з осо б ли ви ми
по тре ба ми [1; 7].

Щоб при ве р ну ти ува гу до про блем рі в них мо ж ли во -
с тей лю дей з фі зи ч ни ми ва да ми і їх ньо го по в но го за лу -
чен ня до жит тя су с пі ль с т ва, ООН ого ло си ла 1981 р. –
Ро ком ін ва лі дів, а 1983/1992 рр. – Де ся ти річ чям ін ва -
лі дів. Та кож ці єю між на ро д ною ор га ні за ці єю бу ло роз -
ро б ле но Все сві т ню про гра му дій, ос но в ни ми за вдан ня -
ми якої ста ло по пе ре джен ня ін ва лі д но с ті, від но в лен ня
пра це зда т но с ті, за без пе чен ня рі в них мо ж ли во с тей, на -
дан ня до сту пу до осві ти, куль ту р но го і со ці а ль но го
жит тя осо бам з фі зи ч ни ми та ро зу мо ви ми ва да ми. 

20 гру д ня 1993 р. на 48/й се сії Го ло вної Аса м б леї
ООН бу ло при йн я то “Ста н да р т ні пра ви ла  що до за без -
пе чен ня рі в них мо ж ли во с тей для ін ва лі дів” [6, 17].
Усім кра ї нам – чле нам ООН ре ко ме н до ва но всі ля ко
спри я ти за лу чен ню лю дей з осо б ли ви ми по тре ба ми до
сві то вої спі ль но ти за та кою про гра мою:

•• Ство рю ва ти на ці о на ль ні ко ор ди на цій ні ор га ни,
які б за йма ли ся пи тан ня ми, по в’я за ни ми з ін ва лі д ні с -
тю.

•• Спри я ти лі к ві да ції за ко но да в чих об ме жень уча с -
ті у су с пі ль но му жит ті.

•• По ши рю ва ти в су с пі ль с т ві об’ єк ти в ну ін фо р ма -
цію сто со в но лю дей з осо б ли ви ми по тре ба ми та ін ва лі -
д но с ті.

•• Спри я ти за про ва джен ню ко му ні ка цій них си с тем,
яки ми мо жуть ко ри с ту ва ти ся лю ди з фі зи ч ни ми ва да -
ми, на при клад, те ле фо нів з те к с то ви ми ди с п ле я ми, те -
ле ві зій них про грам із суб ти т ра ми для глу хих то що.

•• На да ва ти мо ж ли вість отри ма ти осві ту всім ді тям
з фі зи ч ни ми об ме жен ня ми. При цьо му необхідно за до -
во ль ня ти осо б ли ві по тре би ді тей. Один із мо ж ли вих
ва рі а н тів – ство рен ня осві т ніх за кла дів за лу чен ня.

•• По ліп шу ва ти си с те ми про фе сій ної під го то в ки і
пра це вла ш ту ван ня лю дей з фі зи ч ни ми ва да ми.

•• Вжи ва ти за хо дів для по пе ре джен ня травм та ін -
ва лі д но с ті.
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•• Ство рю ва ти ре а бі лі та цій ні центри, слу ж би до по -
мо ги, ор га ні за ції са мо до по мо ги. Спів пра цю ва ти з кра ї -
на ми і ре гі о на ми, де по слу ги для лю дей з фі зи ч ни ми
ва да ми роз ви не ні не до ста т ньо.

Су с пі ль с т во ба га то втра чає, як що пе в на ча с ти на
люд сь кої спі ль но ти не за лу че на до ак ти в но го і про ду к -
ти в но го жит тя. Ча с т ко во роз в’я за ти цю про бле му до -
по ма гає осві т ня си с те ма за лу чен ня. Ді ти, які гра ють ся
й на вча ють ся у гру пах змі ша но го скла ду, ста ють ком -
пе те н т ни ми, не за ле ж ни ми, пра цьо ви ти ми лю дь ми,
зав жди го то ви ми до по мо г ти ін шим. А ін ва лі ди отри му -
ють мо ж ли вість ада п ту ва ти ся до зви чай но го жит тя та,
як і всі, пра цю ва ти на за га ль ну ко ристь.

В остан ні ро ки в Укра ї ні ак ти ві зу ва в ся рух гро мад -
сь ких ор га ні за цій, ба ть ків за ін те г ро ва не на вчан ня ді -
тей з фі зи ч ни ми об ме жен ня ми у се ре д ніх і ви щих на -
вча ль них за кла дах. Та ку мо ж ли вість їм на да но у про ві -
д них дер жа в них і при ва т них ВНЗ, які го ту ють фа хі в ців
най су ча с ні ших про фе сій.

Про те ви бі р ко ві до слі джен ня по ка за ли, що в на в ча -
ль ній ді я ль но с ті сту де н тів з осо б ли ви ми по тре ба ми іс -
ну ють тру д но щі. Ви кла да чі від зна ча ють їх ню ни зь ку
зда т ність до са мо стій ної ро бо ти, яка за ймає сьо го дні
про ві д не мі с це в на вча ль но му про це сі ви щої шко ли. 

Свій вне сок у по до лан ня цих тру д но щів мо жуть
зро би ти пу б лі ч ні бі б лі о те ки, по чи на ю чи пра цю ва ти у
цьо му на пря мі з ді ть ми  до шкі ль но го і мо ло д шо го шкі -
ль но го ві ку. Для цьо го в пе да го гі ці роз ро б ле но про гра -
ми рі з но бі ч но го роз ви т ку ди ти ни. Їх ньою ме тою є роз -
ви ток на ви чок чи тан ня, уяви, ува ги, па м’я ті, аб с т ра к т -
но го і кон к ре т но го ми с лен ня [1, 8/9].

“Хто во ло діє ін фо р ма ці єю – во ло діє сві том” – ця іс -
ти на під тве р джу єть ся з все бі ль шою по в но то ю. Лю ди на
сьо го дні по ста в ле на в та кі умо ви, що на віть на по бу то во -
му рі в ні не мо же до зво ли ти со бі бу ти лі ни вою та не за ці -
ка в ле но ю. Ін фо р ма ція – до сто ві р на, по вна і опе ра ти в-
на – хі ба що не го ло вна умо ва ус пі ху в будь/ якій ді я ль но -
с ті. А для мо ло ді, сту де н тів ово ло дін ня не об хід ним об ся -
гом знань скла дає та кож і ос но в ний сенс жит тя.

Ви вчен ня ста ну біб ліо те ч но/ ін фо р ма цій но го об с лу  -
го ву ван ня лю дей з фі зи ч ни ми об ме жен ня ми по ка за ло,
що в наш час для бі ль шо с ті з них на ко пи че ний в кра ї ні
ін фо р ма цій ний по те н ці ал є не до ся ж ним. Од на із при -
чин цьо го по ля гає в то му, що бі б лі о те ки орі є н то ва ні в
ос но в но му на ро бо ту зі здо ро ви ми лю дь ми і не вра хо ву -
ють по треб та осо б ли во с тей осіб з фу н к ці о на ль ни ми
об ме жен ня ми  [9, 62]. Ді я ль ність бі б лі о тек з об  слу го ву -
ван ня та ких лю дей не до ста т ньо ско о р ди но ва на, оскі ль -
ки ці за кла ди на ле жать до рі з них ві дом ств. Спе ці а лі зо -
ва ним об слу го ву ван ням охо п ле ні ли ше особи з вадами
зо ру та слу ху, але бі б лі о те ки для глу хих, що іс ну ють за
ра ху нок То ва ри с т ва глу хих, че рез фі нан со ві тру д но щі
зна хо дять ся на ме жі за крит тя [5, 24/25]. 

Не об хід на умо ва ство рен ня та ефе к ти в ної ді я ль но -
с ті си с те ми біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня лю дей з осо -
б ли ви ми по тре ба ми – ко ор ди на ція бі б лі о тек рі з них
типів. Во на по ви нна здій с ню ва ти ся на всіх рі в нях, охо  -
п лю ва ти рі з ні на пря ми біб ліо те ч ної роботи, що ство -
рить більш ши ро кі мо ж ли во с ті для за до во лен ня за пи -
тів чи та чів 

Все бі ль шо го зна чен ня на бу ває у цьо му се н сі між -
на ро д не спів ро бі т ни ц т во, ви вчен ня та за сто су ван ня
до сві ду за ру бі ж них бі б лі о тек, які на ко пи чи ли зна ч ний

до свід ро бо ти з гру па ми на се лен ня, що об ме же ні в ко -
ри с ту ван ні бі б лі о те ка ми [5, 26].

Які с ний рі вень об слу го ву ван ня та ких чи та чів, що
від по ві дає сві то вим ста н да р там, мо ж ли вий ли ше за
умо ви ство рен ня су час ної ма те рі а ль но/ те х ні ч ної ба зи.

Сві то ві ста н да р ти пе ред ба ча ють, що спів ро бі т ни ки
пу б лі ч них бі б лі о тек по ви нні ма ти спе ці а ль ну осві ту і
бу ти до ста т ньою мі рою ком пе те н т ни ми у пи тан нях фо -
р му ван ня фо н дів, ін ди ві ду а ль ної ро бо ти з ко ри с ту ва -
ча ми з фі зи ч ни ми ва да ми – як до ро с ли ми, так і ді ть ми,
то що. Ці ви мо ги за кла де но у Ма ні фе с ті ЮНЕСКО про
пу б лі ч ні бі б лі о те ки і, ймо ві р но, по ви нні вра хо ву ва ти ся
при роз ро б ці су час них мо де лей під го то в ки спе ці а лі с -
тів, скла дан ні но вих на вча ль них пла нів, під ру ч ни ків,
ме то ди ч них по сі б ни ків.

До ці ль но вклю чи ти у на вча ль ні пла ни і про гра ми
ін сти ту тів куль ту ри та біб ліо те ч них тех ні ку мів спе ці а -
ль ні ку р си – “Бі б лі о те ч не об слу го ву ван ня лю дей з фі -
зи ч ни ми об ме жен ня ми”, “Бі б лі о те ка і ми ло се р дя: про -
бле ми біб ліо те ч но го об слу го ву ван ня лю дей з осо б ли -
ви ми по тре ба ми та осіб по хи ло го ві ку” то що, а та кож
ор га ні за цію на вча ль ної прак ти ки в бі б лі о те ках для слі -
пих, глу хих, шкіл/ ін те р на тів для ді тей з фі зи ч ни ми ва -
да ми, бу ди н ків ін ва лі дів [5, 27].

До 1990/х рр. у ви щих та се ре д ніх біб ліо те ч них на -
вча ль них за кла дах не про во ди ла ся під го то в ка ка д рів
для ро бо ти з ці єю ка те го рі єю ко ри с ту ва чів. Пе р шим
на вча ль ним за кла дом, де бу ло вве де но курс “Бі б лі о те -
ч не об слу го ву ван ня ін ва лі дів”, став Мо с ков сь кий дер -
жа в ний уні вер си тет куль ту ри і ми с тецтв, зго дом цю
іні ці а ти ву пе ре хо пи ли ре гі о ни. Пе ред ба ча ло ся, що в
пе р с пе к ти ві всі спе ці а лі с ти, які отри ма ють біб ліо те ч -
ний ди п лом, во ло ді ти муть не об хід ни ми знан ня ми та
на ви ч ка ми біб ліо те ч но/ ін фо р ма цій но го об слу го ву ван -
ня осіб з фі зи ч ни ми ва да ми [4; 57/58].

Слід від зна чи ти, що най кра ще роз ро б ле но за вдан -
ня і спе ци фі ч ні ме то ди біб ліо те ч но/ ін фо р ма цій но го об -
слу го ву ван ня слі пих та зна ч но ме н ше – лю дей з ін ши -
ми фі зи ч ни ми ва да ми.

Ре а ль ний до ступ осіб з об ме же ни ми мо ж ли во с тя -
ми до ін фо р ма ції мо ж ли во за без пе чи ти ли ше шля хом
за лу чен ня до їх ньо го об слу го ву ван ня бі б лі о тек всіх ти -
пів і форм власності, ви ко ри с тан ня су ку п них біб ліо те -
ч них ре сур сів [5, 25]. Так, Н. Аша ре н ко ва за зна чає, що
вже є при кла ди роз ши рен ня ко ла спі л ку ван ня осіб з
фу н к ці о на ль ни ми об ме жен ня ми, ко ли їх за лу ча ли до
уча с ті в кон ку р сах, ві к то ри нах, кон це р тах, пре зе н та ці -
ях кни ж ко вих ви ста вок, біб ліо те ч них ве чо рах, лі те ра -
ту р них свя тах, за сі дан нях клу бів за ін те ре са ми, які
про во ди ли ся в пу б лі ч них бі б лі о те ках [1, 10].

Озна йо м лен ня зі зві та ми ро бо ти об ла с них бі б лі о -
тек і ЦБС по ка за ло їх ню май же 100/ві д со т ко ву ак ти в -
ність у про ве ден ні за хо дів, при уро че них до Все сві т ньо -
го дня ін ва лі дів.

Не зва жа ю чи на ак ту а ль ність, про бле ма об слу го ву -
ван ня лю дей з осо б ли ви ми по тре ба ми у пу б лі ч них бі б -
лі о те ках не отри ма ла ґрун то вно го ви сві т лен ня ні в те -
о ре ти ч ній, ні у прак ти ч ній пло щи ні. На сто рі н ках фа -
хо вих  пе рі оди ч них ви дань во на роз гля да ла ся на рі в ні
при кла дів ро бо ти ві т чи з ня них та за ру бі ж них пу б лі ч -
них бі б лі о тек із рі з ни ми гру па ми лю дей з фу н к ці о на ль -
ни ми об ме жен ня ми, ін фо р му ван ня про де які но во вве -
ден ня у ме то ди ці на дан ням їм по слуг [2; 8]. Б
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ІБЛІОГРАФІЧНА про ду к ція Іва но/ Фра н ків сь кої
ОУНБ  ім. І. Фра н ка, що на дій ш ла до На ці о на ль -
ної па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки Укра ї ни, при ве р -
тає ува гу жа н ро вим та ви до вим роз ма ї т тям.  Це

біб ліо гра фі ч ні бю ле те ні, ре ко ме н да цій ні спи с ки лі те -
ра ту ри, ре ко ме н да цій ні біб ліо гра фі ч ні  по ка ж чи ки,
біб ліо гра фі ч ний ка та лог. Їх ня те ма ти ка ви рі з ня єть ся
ши ро тою і ак ту а ль ні с тю.

У тра в ні 2005 ро ку бі б лі о те ка від зна чи ла свій
65/рі ч ний юві лей. До ці єї да ти  ви да но  біб ліо гра фі ч -
ний по ка ж  чик „І ва   но/ Фра н ків сь кій об ла с ній на у ко -

вій біб ліо те ці
ім. І. Фра н-
ка – 65 ро ків” [8], який мі с тить пу б лі ка ції про іс то рію
та ді я ль ність кни го збі р ні з ча су за сну ван ня по ве ре -
сень 2005 р. По ка ж чик скла да єть ся з 6 роз ді лів, ко -
жен з яких ха ра к те ри зує ос но в ні на пря ми ді я ль но с ті
бі б лі о те ки. Ви дан ня ста но вить ін те рес, перш за все,
для іс то ри ків/ до с лі д ни ків, бі б лі о те ка рів, крає зна в ців,
сту де н тів. На до по мо гу ко ри с ту ва чам вмі ще но  ал фа -
ві т ний по ка ж чик ав торів і на зв. 

ОГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ
ІВАНОMФРАНКІВСЬКОЇ ОУНБ
ІМ. І. ФРАНКА  (2003M2005 рр.)

СС ТТ ОО РР ІІ НН КК АА
ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ГГ РР АА ФФ АА

ББ

1’2007 (35)    

Ра зом з тим, Н. Аша ре н ко ва від зна чає, що ор га ні за -
ція до звіл ля лю дей з осо б ли ви ми по тре ба ми в пу б лі ч них
бі б лі о те ках не на бу ла си с те ма ти ч но го ха ра к те ру. Зна ч -
ною мі рою це зу мо в ле но об’ єк ти в ни ми при чи на ми: не -
при сто со ва ні с тю при мі щень, від су т ні с тю спе ці а ль но го
об ла д нан ня, по ві ль ним оно в лен ням фо н дів то що [1, 11].

Мо лодь – май бу т нє на шої кра ї ни. Від ста ну її під го -
то в ле но с ті до жит тя за ле жить, якою бу де Укра ї н сь ка
дер жа ва за в т ра. Із ро ку в рік в Укра ї ні від зна ча єть ся
День ін ва лі дів. Але це не свя то, а на га ду ван ня су с пі ль с -
т ву про лю дей з осо б ли ви ми по тре ба ми, яким ко н че по -
трі б на ува га, тур бо та й ми ло се р дя. Май же 2,5 млн. гро -
ма дян на шої кра ї ни ма ють фі зи ч ні ва ди. Чи ма ло з них са -
мо тні, ма ло за бе з пе че ні або не мі ч ні. То му за вдан ня дер -
жа ви – ство ри ти та кі мо ж ли во с ті, аби ко ж на лю ди на
змо г ла ре а лі зу ва тись як осо би с тість, тоб то ма ла без пе -
ре ш ко д ний до ступ до со ці а ль ної сфе ри, отри му ва ла на -
ле ж ну осві ту, від но в лю ва ла пра це зда т ність то що. А го -
ло вне ві ри ла, що во на є по трі б ною в цьо му жит ті.

Не зва жа ю чи на пе в ні від мін но с ті в ді я ль но с ті за ру -
бі ж них спе ці а лі зо ва них бі б лі о тек, мо ж на стве р джу ва -
ти, що во ни, без пе ре ч но, ру ха ють ся в од но му на пря мі,
а са ме – ство рен ня ма к си ма ль них умов для чи та чів з
осо б ли ви ми по тре ба ми [8, 38].

Про це, зо к ре ма, роз по ві дає В. Яро щук, яка на за про -
шен ня Дер жа в но го де па р та ме н ту США від ві да ла цю
кра ї ну і ма ла мо ж ли вість озна йо ми ти ся з ді я ль ні с тю пу -
б лі ч них і уні вер си тет сь ких бі б лі о тек п’я ти шта тів що до
об слу го ву ван ня лю дей із об ме же ни ми фі зи ч ни ми мо ж -
ли во с тя ми. Во на вра же на тим, що ко ж на бі б лі о те ка при -
сто со ва на для від ві ду ван ня та ки ми лю дь ми. Це під’ їзд
для ма ши ни і ві з ка, зру ч ні під хо ди до чи та ць ко го мі с ця,
до мі с ця за ком п’ю те ром, спе ці а ль ні лі ф ти то що [11, 10].

До свід об слу го ву ван ня та ких ко ри с ту ва чів бі б лі о -
тек сві д чить про те, що фі зи ч ні ва ди не тіль ки жо д ним
чи ном не впли ва ють на зни жен ня ін те ле к ту, а й на впа -
ки ду же ча с то під ви щу ють йо го, оскі ль ки са ма при ро -
да пра г не ком пе н су ва ти ва ди люд сь ко го ор га ні з му.

От же, у США сво бо да лю ди ни роз гля да єть ся як су -
ку п ність її ін ди ві ду а ль них прав, всі чле ни су с пі ль с т ва
ма ють рі в ні мо ж ли во с ті. Про бле ми лю дей з осо б ли ви -
ми по тре ба ми, зо к ре ма їх нє пра во на до ступ до ін фо р -
ма ції, зна хо дять кон к ре т не роз в’я зан ня у бі б лі о те ках

кра ї ни, і цей до свід мо же ста ти у при го ді ві т чи з ня ним
фа хі в цям [11, 12].

Вра хо ву ю чи до свід за ру бі ж них кра їн, є сенс ор га ні -
зу ва ти об слу го ву ван ня лю дей з об ме же ни ми мо ж ли во с -
тя ми не тіль ки у спе ці а лі зо ва них бі б лі о те ках, а й у пу б -
лі ч них. Участь пу б лі ч них бі б лі о тек в об слу го ву ван ні ці єї
ка те го рії ко ри с ту ва чів під ви щи ла б ста тус цих за кла дів,
а най го ло в ні ше – по ле г ши ла би жит тя лю дям, яким не -
об хід на со ці а ль на під три м ка та ре а бі лі та ція [8, 38].

Є спо ді ван ня, що біб ліо те ч ні пра ців ни ки на шої дер -
жа ви, не за ле ж но від то го, в якій біб ліо те ці во ни пра -
цю ють, зроб лять все мо ж ли ве, щоб до по мо г ти лю дям з
фу н к ці о на ль ни ми об ме жен ня ми в отри ма ні на ле ж ної
осві ти, спе ці а ль но с ті, а та кож в ус пі ш ній тру до вій ді я -
ль но с ті, про ве ден ні до звіл ля, со ці а ль ній ре а бі лі та ції та
у по да ль шій їх ній ін те г ра ції у су с пі ль с т ві.
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Сьо го дні Івано/ Фра н ків сь ка ОУНБ ім. І. Фра н ка –
це су час ний про сві т ни ць кий, куль ту р ний, ін фо р ма цій -
ний, на у ко во/ до с лі д ний центр, де по зи та рій крає зна в -
чої лі те ра ту ри. Її ді я ль ність спри яє роз ви т ку і утве р -
джен ню пра во вої куль ту ри, за без пе чу ю чи гро ма дян
опе ра ти в ною ін фо р ма ці єю про за ко но да в чу по лі ти ку у
кра ї ні, стру к ту ру її ке рі в них ор га нів, дер жа во тво р чі
про це си. Орі є н ти ром що до ос но в них дже рел з цих пи -
тань є ін фо р ма цій ний [біб ліо гра фі ч ний] бю ле тень 
„А к  ту а ль ні про бле ми за ко но да в чої ді я ль но с ті в
Укра ї ні” [1],  що ви да єть ся ко ж ні 2 мі ся ці по то ч но го
ро ку. Стру к ту ра ви дан ня ста ла – на по ча т ку вмі ще но
но р ма ти в ні до ку ме н ти, да лі лі те ра ту ру згру по ва но в
роз ді лах за окре ми ми пра во ви ми про бле ма ми. В ме -
жах роз ді лів, на по ча т ку, вмі ще но окре мі ви дан ня, по -
тім за абе т кою –  стат ті з пе рі оди ки.

Ак ту а ль ним пи тан ням гло ба лі за ції та ан ти гло ба -
лі з му при свя че но біб ліо гра фі ч ний по ка ж чик  „Лю ди -
на і куль ту ра в умо вах гло ба лі за ці ї” [11]. У ньо му
ре пре зе н то ва но ві т чи з ня ний та за ру бі ж ний  ін фо р ма -
цій ний ма сив укра ї н сь кою та ро сій сь кою мо ва ми –
кни ги, стат ті з на у ко вих збі р ни ків, пе рі оди ч них ви -
дань з 2000 до ли с то па да 2005 р.

Те ма ти ч ний спектр по ка ж чи ка: гло ба лі за ція як
со ці о ку ль ту р ний фе но мен; осо би с тість і гло ба лі за ція;
лю ди на в умо вах со ці а ль ної мо де р ні за ції; на у ка XXI
сто літ тя: гло ба ль ні транс фо р ма ції і пе р с пе к ти ви; ді а -
лог куль тур у су час но му сві ті; осві та: но ві ре а лії; ре лі -
гія і це р к ва в ци ві лі за цій них про це сах;  гло ба ль ні про -
бле ми люд с т ва.

По сі б ник вмі щує 246 біб ліо гра фі ч них опи сів, які
не ду б лю ють ся (ви ко ри с то ву єть ся си с те ма по си лань).

На у ко во/ до по мі ж ний апа рат вклю чає пе ред мо ву,
в якій об ґру н то ву єть ся ак ту а ль ність те ми, та по ка ж -
чик ав то рів і на зв. Ви дан ня бу де ці ка вим на у ко вцям,
ви кла да чам, сту де н там, бі б лі о те ка рям.

Пи тан ням со ці а ль ної по лі ти ки при свя че но біб ліо -
гра фі ч ний по ка ж чик „Ге н дер: іс то рія, те о рія і су -
час на прак ти ка” [2]. Він мі с тить від по ві д ні ві до мо с -
ті про мо но гра фії, ко ле к ти в ні збі р ни ки, жу р на ль ні та
га зе т ні стат ті укра ї н сь кою та ро сій сь кою мо ва ми, ви -
да ні про тя гом 1987/2004 рр. не ли ше в Укра ї ні, а та кож
у Ро сії і Бі ло ру сі. 

Від кри ває ви дан ня ці ка ва пе ред мо ва, в якій роз -
кри ва ють ся іс то ри ч ні, те о ре ти ч ні та прак ти ч ні ас пе к -
ти по нят тя „ге н дер”. Де та ль но роз ро б ле на стру к ту ра
рі з но бі ч но ви сві т лює да ну про бле му: ме ди ко/ бі о ло гі ч -
ні та пси хо ло гі ч ні ас пе к ти ге н де р ної іде н ти фі ка ції; ге -
н де р ні від но си ни крізь при зму іс то рії; про бле ми ге н де -
ру в су час ній по лі тич ній те о рії та со ці о ло гії; пра во вий
ви мір ге н де р ної рі в но сті; осо б ли во с ті та фо р ми по лі -
тич ної і ді ло вої ак ти в но с ті статей; ро лі жі н ки в на у ці,
куль ту рі та ми с те ц т ві; ха ра к те ри с ти ка ге н де р них від -
но син у сфе рі сі мей но го жит тя; ге н де р на рі в но ва га та
ге н де р на де мо к ра тія в за ру бі ж них кра ї нах.

По сі б ник мі с тить 488 біб ліо гра фі ч них опи сів, які
не ду б лю ють ся (ви ко ри с то ву єть ся си с те ма по си лань).

Де які за ува жен ня ви кли кає роз та шу ван ня до ку -
ме н тів у се ре ди ні роз ді лів. Як за зна чає укла дач, во но
тра ди цій не – за абе т кою ав то рів та на зв тво рів. Але це

роз та шу ван ня де що збі д нює на у ко ву цін ність по ка ж -
чи ка. Адже, на при клад, у роз ді лі „Пра во вий ви мір ге н -
де р ної рі в но сті” по ста но ви Ка бі не ту Мі ні с т рів та Вер -
хо в ної Ра ди Укра ї ни роз та шо ва но в за га ль но му ал фа -
ві ті, а, зва жа ю чи на на зву роз ді лу, во ни по ви нні зна хо -
дить ся на по ча т ку. 

До по мі ж ний апа рат скла да ють по ка ж чик ав то рів
та на зв пу б лі ка цій, спи сок пе ре гля ну тих і роз пи са них
дже рел, зміст. Без сум ні ву, ви дан ня бу де ко ри с ним на -
у ко вим пра ців ни кам, ви кла да чам ВНЗ, ас пі ра н там,
вчи те лям, сту де н там, які го ту ють на у ко ві ро бо ти, пра -
ців ни кам бі б лі о те к.

До  най більш ак ту а ль них про блем сьо го ден ня, що
хви лю ють ко ж но го жи те ля пла не ти і від яких за ле -
жить май бу т нє люд с т ва, від но сять ся  про бле ми охо ро -
ни на вко ли ш ньо го се ре до ви ща, еко ло гі ч ної без пе ки.
Лі те ра ту ра, що ви сві т лює ці пи тан ня, пред ста в ле на у
біб ліо гра фі ч но му по ка ж чи ку „Е ко ло гі ч на без пе ка:
вчо ра, сьо го дні, за в т ра “ [5], скла де но му  на ос но ві
фо н ду Іва но/ Фра н ків сь кої ОУНБ ім. І. Фра н ка.  По ка -
ж чик охо п лює до ку ме н т ні дже ре ла з 1998 р. по пе р ше
пів річ чя 2003 р., які роз кри ва ють та кі ва ж ли ві пи тан -
ня: Дер жа в на про гра ма охо ро ни на вко ли ш ньо го се ре -
до ви ща; еко ло гі ч на без пе ка і до вкіл ля;  лю ди на і при -
ро да; еко но мі ка і ра ці о на ль не при ро до ко ри с ту ван ня;
еко ло гія При ка р пат тя: стан, про бле ми і пе р с пе к ти ви.

У ме жах роз ді лів до ку ме н ти роз мі ще но в ал фа ві т -
но му по ряд ку за прі зви ща ми ав то рів та на зва ми тво рів
чи пу б лі ка цій. 

Для зру ч но с ті в ко ри с ту ван ні скла де но до по мі ж -
ний імен ний по ка ж чик. На жаль, не має спи с ку пе ре -
гля ну тих і роз пи са них дже рел, що збі д нює до по мі ж -
ний апа рат цьо го ви дан ня.

Зі бра ний і упо ря д ко ва ний ма те рі ал бу де ко ри с -
ним на у ко вцям, еко ло гам, вчи те лям, біб ліо те ч ним
пра ців ни кам, усім, хто ці ка вить ся пи тан ня ми еко ло гії
та охо ро ни на вко ли ш ньо го се ре до ви ща.

Се ред те ма ти ч них по сі б ни ків при ве р тає ува гу біб -
ліо гра фі ч ний по ка ж чик  „У к ра ї на в си с те мі між на -
ро д них від но син: іс то ри ч на ре т ро спе к ти ва та су -
час ність” [22], який пред ста в ляє до ку ме н т ний ін фо р -
ма цій ний по тік 1998/2003 ро ків укра ї н сь кою та ро сій -
сь кою мо ва ми – кни ги, стат ті з на у ко вих збі р ни ків, пе -
рі оди ч них ви дань  та окре мі ре т ро спе к ти в ні дру ки.

Те ма ти ч ний спектр по ка ж чи ка: іс то рія між на ро д -
них від но син Укра ї ни;   між на ро д не утве р джен ня не за -
ле ж но с ті Укра ї ни; Укра ї на у Спів дру ж но с ті Не за ле ж -
них Дер жав (СНД); єв ро пей сь кий на прям зо в ні ш ньої
по лі ти ки Укра ї ни; сто су н ки Укра ї ни з кра ї на ми ЄС,
За хі д ної Єв ро пи, США і Ка на дою; пе р с пе к ти ви зв'яз -
ків із кра ї на ми Азії, Аф ри ки, Ла тин сь кої Аме ри ки;  ре -
гі о на ль ні кон ф лі к ти і ста в лен ня до них Укра ї ни; куль -
ту р ні зв’я з ки з на ро да ми за ру бі ж них кра їн.

До по мі ж ний апа рат по сі б ни ка (по ка ж чик ав то рів
та на зв пу б лі ка цій, спи сок пе ре гля ну тих і роз пи са них
дже рел, зміст) дає мо ж ли вість ві ль но орі є н ту ва тись у
пред ста в ле но му ма те рі а лі. Слід від зна чи ти ко пі т ку ро -
бо ту біб ліо гра фів з ви яв лен ня лі те ра ту ри ці єї те ма ти -
ки,  про що сві д чить зна ч ний спи сок пе ре гля ну тих і
роз пи са них дже рел. На жаль, укла да чі вка за ли ли ше
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ті но ме ри жу р на лів, з яких опи са но ма те рі а ли для по -
ка ж чи ка, а не всі пе ре гля ну ті дже ре ла.

По сі б ник роз ра хо ва но на на у ко вців, ви кла да чів,
сту де н тів, ши ро кий за гал тих, хто ці ка вить ся про бле -
ма ми ста но в лен ня і роз ви т ку між на ро д них від но син
Укра ї ни.

Огля да ю чи біб ліо гра фі ч ні ви дан ня Іва но/ Фра н ків -
сь кої ОУНБ ім. І. Фра н ка, слід від зна чи ти, що в їх ній
під го то в ці бе руть участь усі стру к ту р ні під роз ді ли бі б -
лі о те ки. Спів ро бі т ни ки від ді лу еко но мі ко/ пра во вої лі -
те ра ту ри під го ту ва ли де кі ль ка ви дань, що до по мо жуть
чи та че ві зо рі є н ту ва тись у скла д них пи тан нях еко но мі -
ки. Це ре ко ме н да цій ні спи с ки лі те ра ту ри: “Гро ші, ба -
н ків сь ка спра ва і фі нан со ві ри н ки в Укра ї ні” [3],
“Між на ро д на еко но мі ч на ді я ль ність” [13], “Ту -
ри с ти ч на га лузь і про ду к ти в ні си ли Укра ї ні”
[21], “Роз ви ток під при єм ни ц т ва в Укра ї ні” [19].
Ма те рі ал у спи с ках згру по ва но за те ма ти ч ни ми роз ді -
ла ми. І хо ча для ви дань цьо го ти пу до по мі ж ний апа рат
не є обо в’я з ко вим, бу ло б до ре ч ним роз кри ти зміст ви -
дан ня або ви сві т ли ти йо го у пе ред мо ві, як це зроб ле но
у спи с ку “Роз ви ток під при єм ни ц т ва в Укра ї ні”. В пе -
ред мо ві до цього посібника визначено ак ту а ль ність те -
ми, стру к ту ру ви дан ня та чи та ць ке при зна чен ня. На
жаль, у жо д но му з на зва них по сі б ни ків не за зна че но
хро но ло гі ч ні ра м ки до бо ру лі те ра ту ри. 

Опе ра ти в ну ін фо р ма цію з пи тань сіль сь ко го с по -
дар сь ко го ви ро б ни ц т ва пред ста в ле но на сто рі н ках біб -
ліо гра фі ч но го бю ле те ня „О р га ні за ція та еко но мі ка
сіль сь ко го го с по дар с т ва” [16], що ви да єть ся що ква -
р та ль но.  

Ці ка ві та змі с то в ні по ка ж чи ки під го то в ле но від ді -
лом лі те ра ту ри з ми с те ц т ва. З тво р чі с тю при ка р пат сь -
ких жи во пи с ців, ску ль п то рів, гра фі ків, май с т рів ху до -
ж ньої фо то гра фії зна йо мить біб ліо гра фі ч ний по ка ж -
чик „О б ра зо т во р че ми с те ц т во Іва но+ Фра н кі в щи -
ни” [15]. Він ре пре зе н тує та кож ма те рі а ли про ви ста -
в ко ву ді я ль ність ху до ж ни ків об ла с ті. По ка ж чик охо п -
лює до ку ме н т ні дже ре ла з 1998 по 2002 рік.  У ме жах
роз ді лів до ку ме н ти роз мі ще но за абе т кою прі звищ ав -
то рів та на зв тво рів чи пу б лі ка цій, у роз ді лі „Тво р ці
жи во пи с них по ло тен” – за абе т кою прі звищ ми т ців.

По ка ж чик ста не у при го ді ми с те ц т во зна в цям, ви -
кла да чам ВНЗ, ми с те ць ких шкіл, всім, ко го ці ка в лять
пи тан ня роз ви т ку об ра зо т во р чо го ми с те ц т ва на Іва -
но/ Фра н кі в щи ні.

Слід за зна чи ти, що на якість по ка ж чи ка не га ти в но
впли ває не до с ко на лий до ві д ко вий апа рат, ко т рий мі с -
тить ли ше “Імен ний по ка ж чик”, який на спра в ді є по ка -
ж чи ком пе р со на лій, оскі ль ки не вклю чає прі звищ ав то -
рів ста тей, а ли ше прі зви ща ми т ців. Це за ува жен ня сто -
су єть ся та кож  біб ліо гра фі ч но го по ка ж чи ка „Му зи ч на
Іва но+ Фра н кі в щи на” [14], скла де но го на ос но ві кни -
ж ко вих фо н дів Іва но/ Фра н ків сь кої ОУНБ ім. І. Фра н ка.

Ви дан ня зна йо мить з іс то рі єю му зи ч но го ми с те ц -
т ва, жа н ра ми, сти ля ми, му зи ч ни ми фо р ма ми, з тво р чі -
с тю про фе сій них та са мо ді я ль них ком по зи то рів, спі ва -
ків, ви ко нав ців краю та ді я чів му зи ч но го ми с те ц т ва
укра ї н сь кої ді а с по ри. По ка ж чик охо п лює до ку ме н т ні
дже ре ла 1990/2005 рр.

Зі бра ний і упо ря д ко ва ний ма те рі ал ад ре со ва но
му зи ко зна в цям, фо ль к ло ри с там, ет но гра фам, ви кла да -
чам му зи ч них та куль ту р но/ ос ві т ніх ВНЗ, а та кож усім
ша ну ва ль ни кам му зи ч но го ми с те ц т ва.

З од ні єю з яс к ра вих сто рі нок ми с те ць ко го жит тя
При ка р пат тя зна йо мить біб ліо гра фі ч ний по ка ж чик
“Де ко ра ти в но+ ужи т ко ве ми с те ц т во Іва но+ Фра н -
кі в щи ни” [4]. У ньо му пред ста в ле но лі те ра ту ру за
1990/2004 рр. Ці ма те рі а ли згру по ва но в 11 роз ді лах та
5 під роз ді лах, в яких зі бра но пе р со на лії ми т ців рі з них
жа н рів де ко ра ти в но/ ужи т ко во го ми с те ц т ва.

За ве р шує ви дан ня до по мі ж ний імен ний по ка ж -
чик, де прі зви ща ми т ців по да но за абе т ко ю. Хо ті ло ся б
по ра ди ти укла да чам: у ви дан ні, яке вмі щує ба га то пе р -
со на лій, у до по мі ж но му по ка ж чи ку до ці ль но ви ді ля ти
ці по зи ції ку р си вом або ство ри ти окре мий по ка ж чик
пе р со на лій. Це зро би ло б ви ко ри с тан ня ви дан ня більш
зру ч ним.

На жаль, по зи ції у по сі б ни ку не про ну ме ро ва но,
про те ал фа ві т ний по ка ж чик дає по си лан ня на по зи ці ї.
Ма буть, це тех ні ч на по ми л ка, але ду же при кра.

Без пе ре ч но, зі бра ний і упо ря д ко ва ний ма те рі ал
бу де ко ри с ним ми с те ц т во зна в цям, ви кла да чам ВНЗ,
ми с те ць ких шкіл, всім, хто ці ка вить ся про бле ма ми
роз ви т ку ми с те ц т ва Іва но/ Фра н кі в щи ни.

З ме тою опе ра ти в но го ін фо р му ван ня чи та чів про
но ві над хо джен ня з пи тань ми с те ц т ва від діл го тує біб -
ліо гра фі ч ний бю ле тень “Ми с те ць ка па лі т ра” [12].
На жаль, у ньо му не вка зу єть ся, за який са ме пе рі од
пред ста в ле но лі те ра ту ру в ко ж но му ви пу с ку і яка пе рі -
оди ч ність ви дан ня бю ле те ня.

Ак ту а ль ні за те ма ми ре ко ме н да цій ні спи с ки лі те -
ра ту ри під го ту вав від діл за га ль но го чи та ль но го за лу:
“Ет но гра фія Укра ї ни“ [6], “Єди ний скарб у те
бе – мо ва” [7]. Оскі ль ки у цих ви дан нях не за зна че но
хро но ло гі ч ні ра м ки до бо ру лі те ра ту ри та їх нє чи та ць ке
при зна чен ня, скла да єть ся вра жен ня, що це ка та ло ги
кни ж ко вих ви ста вок.

Біб ліо гра фі ч ний  по ка ж чик „У к ра їн сь ка лі те -
ра ту ра в пе ре кла дах” [23], під го то в ле ний від ді лом
лі те ра ту ри іно зе м ни ми мо ва ми, вмі щує ці ка ву всту п ну
стат тю, в якій ви сві т лю єть ся роль і мі с це укра ї н сь кої
лі те ра ту ри у сві то вій іс то рії та куль ту рі. По сі б ник
скла да єть ся з двох роз ді лів: “Ху до ж ня лі те ра ту ра”,
“Лі те ра ту ро знав с т во”. В ме жах роз ді лів лі те ра ту ру
роз та шо ва но за абеткою іно зе м них мов.

По ка ж чик роз ра хо ва но на на у ко вців, ви кла да чів,
сту де н тів, бі б лі о те ка рів. На жаль, у ви дан ні не за зна -
че ні хро но ло гі ч ні ра м ки до бо ру лі те ра ту ри та від су т -
ній до по мі ж ний апа рат.

Від діл крає зна в чої лі те ра ту ри зна ч ну ува гу при -
ді ля є ство рен ню крає зна в чих біб ліо гра фі ч них по сі б -
ни ків. Се ред тра ди цій них крає зна в чих ви дань слід на -
зва ти „Лі те ра ту р но+ ми с те ць кий ка ле н дар Іва -
но -Фра н ків сь кої об ла с ті на ... рік” [10], що до
1993 р. ви хо див як „ Ка ле н дар зна мен них і па м’я т них
дат”. Ви дан ня по кли ка не до по мо г ти пра ців ни кам бі б -
лі о тек, му зей них за кла дів, вчи те лям та всім, хто ці ка -
вить ся пи тан ня ми крає знав с т ва, у під го то в ці до від -
зна чен ня юві ле їв уро дже н ців краю і ви да т них ді я чів
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лі те ра ту ри та ми с те ц т ва, жит тя і ді я ль ність яких по -
в’я за ні з При ка р пат тям. По да ють ся та кож юві лей ні
да ти ва ж ли вих по дій з іс то рії Іва но/ Фра н кі в щи ни та
пе р ших пись мо вих зга док про окре мі на се ле ні пун к ти
об ла с ті.

Усі да ти по да ють ся в хро но ло гі ч ній по слі до в но с ті,
до окре мих з них до да ють ся фа к то гра фі ч ні ін фо р ма цій -
ні до ві д ки та біб ліо гра фі я. На жаль, у ка ле н да рі не має
змі с ту і в пе ре лі ку дат не по зна че но, до яких з них по -
да ють ся до ві д ки.

Зо рі є н ту ва тись у крає зна в чо му фо н ді бі б лі о те ки,
від шу ка ти ма те рі а ли з іс то рії на се ле них пун к тів краю
до по мо же та кож біб ліо гра фі ч ний ка та лог крає зна в чих
ви дань „Ши ро кий світ ма лої Ба ть кі в щи ни: Іс то -
рія на се ле них пун к тів Іва но+ Фра н кі в щи ни”
[24]. Тут пред ста в ле но ос но в ні крає зна в чі ви дан ня, які
при свя че ні іс то рії та сьо го ден ню окре мих на се ле них
пун к тів об ла с ті і що ви йш ли дру ком в Укра ї ні та ді а с -
по рі впро довж 1990/2002 рр. Всьо го вмі ще но 395 біб -
ліо гра фі ч них опи сів.

Кни ги згру по ва но згі д но з ад мі ні с т ра ти в но/ те ри -
то рі а ль ним уст ро єм При ка р пат тя, в  ме жах ра йо нів –
за ал фа ві том на зв на се ле них пун к тів.

Ка та лог зна йо мить з ви дан ня ми, що зна хо дять ся
у фо н ді крає зна в чої лі те ра ту ри. Йо го до по мі ж ний апа -
рат скла да ють імен ний по ка ж чик і зміст.

Опе ра ти в на ін фо р ма ція з пи тань лі те ра ту р но го та
куль ту р но/ іс то ри ч но го жит тя об ла с ті пред ста в ле на на
сто рі н ках біб ліо гра фі ч них бю ле те нів: що ква р та ль ни ка
„Лі те ра ту р не При ка р пат тя” [9] і «Па м’я т ки іс то -
рії та куль ту ри Іва но+ Фра н ків сь кої об ла с ті» [17],
що ви хо дить дві чі на рік.

При ка р пат тя – не по вто р ний ма льо в ни чий ку то -
чок Укра ї ни, край ви со ких гір, стрі м ких рі чок, чи с то го
по ві т ря. Це при ваб лює сю ди чи с лен них від по чи ва ль -
ни ків і ту ри с тів. Ту ризм фо р мує по зи ти в ний імідж об -
ла с ті, спри яє під ви щен ню за йня то с ті на се лен ня, са ме
це зу мо в лює ін те рес на се лен ня до ту ри с ти ч ної ді я ль -
но с ті. Пи тан ням роз ви т ку ту ри с ти ч ної га лу зі  в ре гі о ні
при свя че но ре ко ме н да цій ний біб ліо гра фі ч ний по ка ж -
чик „Ре к ре а цій но+ ту ри с ти ч ні ре сур си При ка р -
пат тя” [18], що вмі щує на у ко ву і на у ко во/ по пу ля р ну
лі те ра ту ру: мо но гра фії, ма те рі а ли на у ко вих кон фе ре н -
цій, до ві д ко ві та на вча ль ні ви дан ня, стат ті зі збі р ни ків
і пе рі оди ч ної пре си.

Лі те ра ту ру у по ка ж чи ку роз мі ще но у трьох ос но -
в них роз ді лах: “За га ль ні пи тан ня ре к ре а ції Ка р пат сь -
ко го ре гі о ну”, “Ре к ре а цій ний по те н ці ал Іва но/ Фра н кі -
в щи ни”, “І н ду с т рія ту ри з му” та під роз ді лах: “При ро д -
но/ за по ві д ний фонд”, “Лі си укра ї н сь ких Ка р пат”, “Ку -
ро р т но/ оз до ро в чий ком плекс”, “Ту ри с ти ч не При ка р -
пат тя”, “Сіль сь кий зе ле ний ту ризм”, “І с то ри ко/ ку ль -
ту р ні об’ єк ти об ла с ті – об’ єк ти ту ри з му”.

До по мі ж ний апа рат скла да єть ся з ал фа ві т но го по -
ка ж чи ка прізвищ ав то рів і книг, опи са них за на звою,
та гео гра фі ч но го по ка ж чи ка.

Шко да, що не по вною мі рою ви ко ри с та но мо ж ли -
во с ті ре ко ме н да цій но го по ка ж чи ка – ано та ції у по сі б -
ни ку ско рі ше ма ють уто ч ню ю чий, а не ре ко ме н да цій -
ний ха ра к тер. 

Ці ка вим за змі с том ви дан ням є біб ліо гра фі ч ний
по сі б ник  „Сла ве т на га ли ча н ка: Ро к со ла на в іс то -
рії, лі те ра ту рі, ми с те ц т ві” [20], який  включає на у -
ко ву і на у ко во/ по пу ля р ну лі те ра ту ру, мо но гра фії, ма -
те рі а ли на у ко вих кон фе ре н цій, до ві д ко ву лі те ра ту ру,
стат ті зі збі р ни ків та пе рі оди ч них ви дань.

На по ча т ку ви дан ня вмі ще но не ве ли ч ку пе ред мо -
ву, в якій роз кри то роль та мі с це ці єї сла ве т ної укра ї н -
сь кої жі н ки у сві то вій іс то рі ї.

Зміст по ка ж чи ка роз кри то у 4 роз ді лах: “За га ль ні
пи тан ня”, “Ве лич і тра ге дія Ро к со ла ни в іс то рії та ле -
ге н дах”,  “Ро к со ла на в укра ї н сь кій та сві то вій лі те ра -
ту рі”, “О б раз сла ве т ної га ли ча н ки у тво рах ми с те ц т -
ва”. У ме жах роз ді лів лі те ра ту ру роз та шо ва но за абе т -
кою – спо ча т ку ав то рів та на зв ста тей, роз пи са них
ана лі ти ч но з на у ко вих збі р ни ків, по тім – ста тей із пе -
рі оди ки. До по мі ж ний апа рат скла да єть ся з абе т ко во го
по ка ж чи ка ав то рів і на зв. На жаль, хро но ло гі ч ні ра м ки
до бо ру лі те ра ту ри не за зна че но.

Зва жа ю чи на те, що за чи та ць ким при зна чен ням
це ви дан ня пропоновано укла да ча ми як ре ко ме н да цій -
ний біб ліо гра фі ч ний по ка ж чик, до ре ч ним бу ло б вмі с -
ти ти більш роз ши ре ні та ці ка ві ано та ції, що на да ло б
по сі б ни ку бі ль шої ін фо р ма цій ної цін но с ті.

За ве р шу ю чи огляд біб ліо гра фі ч них ви дань Іва но -
Фра н ків сь кої ОУНБ ім. І. Фра н ка за 2003/2005 рр.,
слід від зна чи ти, що всі во ни ма ють га р не по лі гра фі ч не
офо р м лен ня, ак ту а ль ні за те ма ти кою та ін фо р ма цій но
на по в не ні.

На жаль, на жо д но му з ви дань не за зна че но ти -
раж, що не до зво ляє зро би ти ви сно вок про за без пе -
чен ня бі б лі о тек обла с ті ци ми дру ка ми.  

Ви дан ня Іва но+ Фра н ків сь кої ОУНБ ім. І. Фра н ка
за 2003+2005 рр.

1. Ак ту а ль ні про бле ми за ко но да в чої ді я ль но с ті в Укра ї ні:
Ін форм. бюл. / До ві д ко во/ бі б лі огр. від. – Іва но/ Фра н ківськ,
2003/2004. – Ви да єть ся раз на 2 мі ся ці.

2. Ге н дер: іс то рія, те о рія і су час на прак ти ка: Біб ліо гр. по -
кажч. /  До ві д ко во/ бі б лі огр. від.; Уклад. М.О. Чу ді лі на. – Іва  -
но/ Фра н ківськ, 2004. – 40 с.

3. Гро ші, ба н ків сь ка спра ва і фі нан со ві ри н ки в Укра ї ні:
Рек. біб ліо гр. спи сок / Від. еко но мі ко/ ви роб. л/ри. – Іва -
но/ Фра н ківськ, 2003. – 9 с.

4. Де ко ра ти в но/ ужи т ко ве ми с те ц т во Іва но/ Фра н кі в щи ни:
Біб ліо гр. по кажч. / Від. л/ри з ми с тец.; Уклад.: Г. При стай, 
Н. Ро ди мюк та ін. – Іва но/ Фра н ківськ, 2004. – 35 с.

5. Еко ло гі ч на без пе ка: вчо ра, сьо го дні, за в т ра: Біб ліо гр.
по кажч. / Від. чит. за лу; Уклад.: Н. Джус, С. Фі цик. – Іва но/ -
Фра н ківськ, 2003. – 16 с.

6. Ет но гра фія Укра ї ни:  Рек. біб ліо гр. спи сок / Від. заг.
чит. за лу. – Іва но/ Фра н ківськ, 2004. – 6 с.

7. Єди ний скарб у те бе – мо ва: Рек. біб ліо гр. спи сок /
Від. заг. чит. за лу. – Іва но/ Фра н ківськ, 2004. – 8 с.

8. Іва но/ Фра н ків сь кій об ла с ній на у ко вій біб ліо те ці 
ім. І.  Ф ра н ка – 65 ро ків: Біб ліо гр. по кажч. / Се к тор ін фо р ма -
ції з пи тань куль ту ри і ми с тец.; Уклад. А. І. Бой ко. – Іва но/ Фра -
н ківськ, 2005. – 29 с.

9. Лі те ра ту р не При ка р пат тя: Ін форм. бюл., сі ч./ бе рез.
2004 р. / Від. крає зн. л/ри. – Іва но/ Фра н ківськ, 2004. – 9 с.

10. Лі те ра ту р но/ ми с те ць кий ка ле н дар Іва но/ Фра н ків сь -
кої об ла с ті на ... рік / Іва но/ Фра н ків. ОУНБ ім. І. Фра н ка. Від.
крає зн. л/ри; Уклад.: Г.В. Гор бань та ін. – Іва но/ Фра н ківськ. –
Ви да єть ся що рі ч но.
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РИКРАСОЮ мі с та За ста в на Че р ні ве ць кої об ла с ті є
чу до ва спо ру да центра ль ної ра йон ної бі б лі о те-
ки – па м’я т ки ар хі те к ту ри XIX ст. У цих сті нах ко ж -
ний знай де для се бе не об хід ну ін фо р ма цію й роз ра -

ду, змо же ці ка во про ве с ти ві ль ний час. Бі б лі о те ка да в но і
плі д но пра цює, зо к ре ма, з лю дь ми стар шо го по ко лін ня. І
для за до во лен ня їх ньої по тре би у спі л ку ван ні, ба жан ня
ви р ва тись із обі ймів са мо тно с ті 1986 ро ку в сті нах кни го -
збі р ні бу ло ство ре но клуб за ін те ре са ми “Зо ло тий вік”. 

Без по се ре д ні ми йо го іні ці а то ра ми та ор га ні за то ра -
ми бу ли ди ре к тор бі б лі о те ки Г. Гри нюк та за ві ду ва ч ка
від ді лу об слу го ву ван ня В. Ма н д рюк. Са ме во ни згу р ту -
ва ли у сті нах бі б лі о те ки мі с це ву ін те лі ге н цію зрі ло го ві -
ку – ко ли ш ніх учи те лів, ме ди ків, пра ців ни ків куль ту ри,
ве те ра нів вій ни та пра ці – лю дей, які ба га то пра цю ва ли у
своє му жит ті, здо бу ли ша ну і по ва гу, від кри тих до чу жо -
го бо лю й го то вих по ді ли ти ся сво їм жит тє вим до сві дом,
ду м ка ми та мрі я ми.

Ба га тьох із пе р ших уча с ни ків «Зо ло то го ві ку» вже,
на жаль, не має, але клуб жи ве, про до в жує за по ча т ко ва -
ні тра ди ці ї. Тут зав жди ра ді но вим чле нам. До ре чі, всі ті,
хто при йшов до клу бу хо ча б один раз, за ли шають ся йо -
го при хи ль ни ка ми.

Ду шею «Зо ло то го ві ку» до в гий час бу ла ди ре к тор
ЦРБ Г. Гри нюк. Пі с ля то го, як її не ста ло, за про по зи -
ці єю бі б лі о те ка рів, клуб по чав но си ти її ім’я.

За вдя ки тво р чій і за взя тій ро бо ті ак ти ву – О. Ма ру -
сик, Г.  Ли т вин сь кої, М. За па ра нюк, Л. Са в чук, М. Ка ли -
нюк та ін. – «Зо ло тий вік» став ши ро ко ві до мим не ли ше у
мі с ті, але й да ле ко за йо го ме жа ми. Клуб ак ти в но спів пра -
цює з управ лін ням пра ці і со ці а ль но го за хи с ту, ра дою ве -
те ра нів, то ва ри с т вом “Чер во но го Хре с та”. Ра зом з ци ми
ор га ні за ці я ми про во дять ся змі с то в ні зу стрі чі до Дня 8 Бе -
ре з ня, Ше в че н ків сь ких днів, Свята Пе ре мо ги, Дня лю дей
по хи ло го ві ку, вша ну ван ня іме нин ни ків, юві лярів та ін. 

При ді ля -
ють ува гу клу -
бу і мі с це ві під при єм ці, які ста ють спо н со ра ми окре мих
за хо дів.

На за сі дан ня об’ єд нан ня зав жди за про шу ють ся ві до -
мі і ці ка ві лю ди За ста в ни, з яки ми пра г нуть по спі л ку ва ти -
ся чле ни клу бу, по чу ти від них ко ри с ні по ра ди, по ді ли ти -
ся сво ї ми ду м ка ми, знай ти мо ра ль ну під три м ку. Уча с ни -
ка ми та ких зу стрі чей бу ли лі кар В. Бу р де нюк, фі то те ра -
певт В. Фу ш тей, ре да к тор ра йон ної га зе ти, мі с це вий по ет
В. Джу ран, крає зна вець Ю. Ку ш нір та ба га то ін ших. 

Зав жди жва во об го во рю ють ся су час ні і кла си ч ні лі -
те ра ту р ні тво ри, ре зо на н с ні стат ті із пе рі оди ч них ви -
дань, те ле пе ре да чі на су час ні та іс то ри ч ні те ми. Зна ч ний
ін те рес зви чай но ви кли ка ють кни ги ла у ре а тів Ше в че н -
ків сь кої пре мії, кра щі ви дан ня за ве р сі єю жу р на лу „Кни -
ж ник/ ре вю”, тво ри улю б ле них ав то рів. Про кни ж ко ві но -
ви н ки і зна мен ні лі те ра ту р ні по дії в Укра ї ні уча с ни ки 
об’ єд нан ня та йо го го с ті ді з на ють ся з огля дів но вих над -
хо джень, біб ліо гра фі ч них огля дів, кни ж ко вих ви ста вок,
ус них жу р на лів, від по ві д них пре зе н та цій та ве чо рів. Ба -
га то зу силь для ор га ні за ції цих за хо дів до кла да ють пра -
ців ни ки  бі б лі о те ки Г. Ли т вин сь ка та Л. Са в чук.

«Зо ло тий вік» має сво їх по етес – В. Пі цик і В. Ми ки -
тей. Окре мі за сі дан ня при свя чу ють ся чи тан ню їх ньої лі -
ри ки. Є в клу бі й ін ші та ла н ти. О. Ко пил за хо п лю єть ся ви -
ро щу ван ням жо р жин і її ка з ко ві бу ке ти ми лу ють око у за -
ти ш но му чи та ль но му за лі бі б лі о те ки. Ви ши ті ру ш ни ки 
Г. Жу ків сь кої ча с то при кра ша ють за хо ди клу бу, і сво єю
май с те р ні с тю во на щи ро ді лить ся з мо лод дю, яка за хо п -
лю єть ся цим ре ме с лом. Є. Са в чук – вчи тель біо ло гії – ви -
ро щує лі кар сь кі ро с ли ни, зби рає ре це п ти на род ної ме ди -
ци ни та зна йо мить з ни ми всіх ба жа ю чих. К. Га в ри люк –
зна вець укра ї н сь кої пі сен ної тво р чо с ті. Па м’ять ці єї жі н ки
збе рі гає без ліч на род них пі сень, що спі ва ли її ма ма і ба бу -
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ся. Свою за ко ха ність у пі с ню во на пе ре да ла до нь ці Ма рій -
ці, яка за ча ро вує слу ха чів не по вто р ним го ло сом.

Ба га то ро ків чле ном клу бу бу ла Л. Ли са, яка за раз
жи ве за ко р до ном. Во на про кла ла мі с ток від клу бу до
укра ї н сь кої те ле пе ре да чі „На д ве чі р’я”, ли с ту ю чись із її
ве ду чо ю. Зго дом са ма ста ла од ним із уча с ни ків ці єї те ле -
пе ре да чі, від гу к ну в шись на за про шен ня роз по ві с ти про
ро бо ту лю би тель сь ко го об'єд нан ня та йо го чле нів.

Уро чи с те від зна чення 20/річ чя клубу ста ло зна ч ною
по ді єю у жит ті мі с та. На ньо го за ві та ли пред ста в ни ки
місцевої влади, гро мад сь ких ор га ні за цій і по лі тич них пар -
тій. Свя то про хо ди ло під де ві зом «Наш клуб “Зо ло тий
вік” – ві ч но мо ло дий!». До ньо го го ту ва ли ся всі – і бі б лі -
о те ка рі, і чле ни клу бу. З ці ка ві с тю зна йо ми ли ся з фо то -
гра фі я ми на сте н ді «Клу бу “Зо ло тий вік” – 20». Ко ж ний
клу бі вець отри мав юві лей ну ем б ле му, на якій зо бра же но
кни ж ку, ке тяг ка ли ни і ча ш ку аро ма т но го ча ю.

На свя ті, як во дить ся, бу ли щи рі при ві тан ня, по да -
ру н ки, кві ти, зву ча ли по езія, му зи ка. По стій на уча с ни ця
клу бу, наш “зо ло тий го лос” – са мо ді я ль на по ете са і ком -
по зи тор В. Ме н д ри шо ра, при свя ти ла юві лею своє рі д ний
гі мн/ пі с ню, в яко му є та кі ря д ки:

У день за ко ха них, день Ва ле н ти на,
Вже 20 літ, як ми ство ри ли клуб.
Сьо го дні знов зі йш ли ся, як ро ди на,
Зу стрі ти свя то по ти с ка ми рук. 

За па м’я та ли ся сло ва на ад ре су клу бу В. Пі цик: 
„Зо ло то му ві ку” тіль ки 20. 
У жит ті лю ди ни – це ве с на. 
От же, вік у клу бу ще юна ць кий. 
Це, як зли ва, те п ла і ря с на.
Най бі ль ше при ві тань на свя ті отри ма ла Р. Бой че н -

ко – го ло ва клу бу, яка свя т ку ва ла в цей день свій 70/рі ч -
ний юві лей. Май же 10 ро ків во на жи ве ін те ре са ми «Зо -
ло то го ві ку», опі ку єть ся ним, вбо лі ває за ко ж но го уча с -
ни ка. У неї зав жди го то ве до б ре сло во і по ра да, а то й
жарт. Пра цю ю чи сво го ча су на по са ді за ві ду ва ч ки від ді лу
куль ту ри, ди ре к то ра ЦБС, Ра ї са Єр мо ла ї в на ду же до б ре
знає, як пра цю ва ти з лю дь ми і для лю дей, ор га ні зо ву ва ти
їх нє до звіл ля. То му із за до во лен ням взя лась за ке рі в ни ц -
т во клу бом.

За ба га то ро ків в ар хі ві цьо го об’ єд нан ня дбай ли во
збе рі га ють ся ви рі з ки з га зет, фо то гра фії, від гу ки йо го
чле нів і го с тей, окре мі по ети ч ні при ві тан ня. Всі ці ма те -
рі а ли ста но в лять іс то рію клу бу, яка до ро га ко ж но му йо -
го уча с ни ку.

“Зо ло тий вік” жи ве, діє, згу р то вує лю дей, дає їм
роз ра ду, да рує чу до ві хви ли ни га р но го на строю і спі л ку -
ван ня.
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РІОРИТЕТНИМ на пря мом у на ці о на ль ній си с те -
мі осві ти є па т рі о ти ч не ви хо ван ня мо ло ді. Від то -
го, якою вона бу де сьо го дні, які цін но с ті ста нуть
яд ром її сві то гля ду, за ле жить май бу т нє на шої

дер жа ви. 
Од ні єю із ва ж ли вих скла до вих на ці о на ль но/ па т рі о -

ти ч ної ро бо ти бі б лі о те ки є іс то ри ко/ кра є з на в ча ді я ль -
ність. Адже не зна ю чи ми ну ло го сво го краю, не мо жеш
ста  ти осві че ною  лю ди ною,  па т рі о том сво єї Ба ть кі в щи ни.

Пу б лі ч ні бі б лі о те ки во ло ді ють по ту ж ни ми ін фо р -
ма цій ни ми ре сур са ми з рі з них га лу зей знан ня, в т. ч. з
пи тань крає знав с т ва, ма ють змо гу по стій но на ко пи чу -
ва ти по трі б ний ма те рі ал. Ви вчи ти іс то рію сво го мі с та,
від кри ти йо го не ві до мі сто рі н ки  по ста ви ли за ме ту фа -
хі в ці бі б лі о те ки/ фі лії № 13 для ді тей та юна ц т ва Херсон -
сь кої ЦБС. Про тя гом остан ніх 10 ро ків тут зі бра но над -
зви чай но ці ка ві ма те рі а ли про іс то рію Херсо на. Мі с це ві
жи те лі охо че від да ють до бі б лі о те ки вла с ні сі мей ні ре лі -
к вії: фо то гра фії, пред ме ти де ко ра ти в но/ при к ла д но го
ми с те ц т ва і т. ін.

У 2003 р. з іні ці а ти ви біб ліо те ч них фа хі в ців бу ло
ство ре но про гра му „Зе м ля Херсон сь ка – краю наш рі д -
ний”. Го ло вна її ме та – ви хо ван ня у юна ц т ва лю бо ві до
рі д но го краю, йо го іс то рії, рі д ної при ро ди з ви ко ри с тан -
ням крає зна в чої ін фо р ма ції; удо ско на лен ня та впро ва -
джен ня но вих біб ліо те ч но/ бі б лі о г ра фі ч них форм ро бо ти
з по пу ля ри за ції лі те ра ту ри крає зна в чої те ма ти ки. В ра -

м ках Про гра -
ми спів ро бі т -
ни ки ра зом із чи та ча ми бі б лі о те ки – ви кла да ча ми, шко -
ля ра ми, сту де н та ми на вча ль них за кла дів мі с та, пра ців -
ни ка ми ар хі ву та крає зна в чо го му зею – роз по ча ли ви -
вчен ня іс то рії ву лиць, що  зна хо дять ся по бли зу кни го -
збі р ні. Тре ба за зна чи ти, що бі б лі о те ка роз та шо ва на в
іс то ри ч но му центрі мі с та. Звід си роз по чи на ло ся бу ді в -
ни ц т во пор ту, су д но бу ді в но го за во ду, бу ди н ків і ву лиць
м. Херсо на. То му ко ж на бу ді в ля, ко ж на ву ли ця має
свою ба га ту «бі о г ра фі ю». Та ка ін фо р ма ція зав жди ко ри -
с ту єть ся по пи том мо ло ді, ви кла да чів на вча ль них за кла -
дів мі с та, жу р на лі с тів, іс то ри ків. По сту по во у біб ліо те ці
зі бра ли ся ко ле к ція фо то гра фій, спо га ди мі с це вих жи те -
лів, кни ги, ка р ти ни з ав то гра фа ми, і  за не ве ли кий про -
мі жок ча су бу ло ство ре но іс то ри ко/ кра є з на в чу екс по зи -
ці ю. Окре мі її роз ді ли при свя че но мі с то бу ду ван ню, су с -
пі ль но му жит тю та на род но му по бу ту ста ро го Херсо на,
па м’я т ни кам, хра мам, ву ли цям, ма є т кам мі с та.

Ре а лі зу ю чи Про гра му, бі б лі о те ка рі пра цю ва ли і
над ство рен ням до ку ме н та ль но/ ілю с т ра ти в них аль бо -
мів, де зби ра ли ся іс то ри ч ні, ар хі в ні ма те рі а ли що до
окре мих ву лиць м. Херсо на, фу ту ри з му на Херсо н щи ні,
іс то рії фо то гра фії, ге ра ль ди ки та ін ших тем. У біб ліо те -
ці збе рі га єть ся ар хів спо га дів ста ро жи лів, крає зна в ців,
ви да т них ді я чів. Зі бра ні ма те рі а ли сфо р мо ва но в ко ле к -
ції, які екс по ну ють ся в біб ліо те ці. Пра ців ни ки про во -
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дять для чи та чів екс ку р сії/ бе сі ди за ма те рі а ла ми іс то ри -
ко/ кра є з на в чої екс по зи ці ї. 

Ці ка ви ми фо р ма ми ро бо ти є ви ї з ні іс то ри ко/ кра є з -
на в чі за хо ди в на вча ль них за кла дах мі с та, ор га ні за ція,
впе р ше в біб ліо те ч ній прак ти ці, пі шо хі д них та тро лей -
бу с них екс ку р сій па м’я т ни ми мі с ця ми та ву ли ця ми 
м. Херсо на, во д них екс ку р сій Дніп ром.                                                                          

Фа хі в ці бі б лі о те ки ті с но спів пра цю ють із мі с це ви -
ми ху до ж нім, крає зна в чим  му зе я ми,  Центром  осві ти
мо ло ді,  мі сь ким  ар хі во м. Во ни го ту ють спі ль ні за хо ди
для уч нів ЗОШ № 34, Херсон сь ко го гі д ро ме лі о ра ти в но -
го тех ні ку му. Се ред кра щих за хо дів – тво р чі ве чо ри па -
м’я ті ви да т них зе м ля ків, при свя че ні М. Ку лі шу, А. Ба -
ху ті, день крає зна в ця „Мій ста рий, до б рий Херсон”, го -
ди ни ці ка вих по від ом лень «Т. Ше в че н ко і Херсо н щи на»
(за кни гою херсон сь ко го ав то ра М. Ка ля ки).

У біб ліо те ці пра цю ють 2 крає зна в чі клу би: „Бо рі -
он”, що об’ єд нує уч нів ста р ших кла сів та сту де нт сь ку

мо лодь, та „Чо му ч ка” – для ді тей 6/9 ро ків. Чле ни клу -
бу „Бо рі он” здій с ню ють по шу ко ву ро бо ту з іс то рії мі с -
та. Са ме за вдя ки клу бі в цям ство ре но окре мі роз ді ли
екс по зи ції „До іс то рії Херсо на при че т ний...”, де пред -
ста в ле но ар хі в ні ма те рі а ли, ре лі к вії, фо то гра фії про
жит тя і ді я ль ність ви да т них лю дей мі с та.

За час ре а лі за ції Про гра ми на ко пи че но ве ли кий об -
сяг дру ко ва них ма те рі а лів, га зе т них та жу р на ль них ста -
тей і ксе ро ко пій ар хі в них та му зей них до ку ме н тів, фо -
то гра фій. Ба га то з цих ма те рі а лів зі бра но в аль бо мі „На
пе ре хре с ті ча сів”. 

У 2005 р. біб ліо те ці/ фі лії № 13 для ді тей та юна ц т -
ва ви по в ни ло ся 50 ро ків. За цей час во на прой ш ла ці ка -
вий шлях. По пе ре ду – но ві іс то ри ч ні від крит тя, роз ши -
рен ня крає зна в чої ро бо ти із за лу чен ням юних чи та чів
до ви вчен ня іс то рії рі д но го мі с та.

2006 р. На ці о на ль ній па р ла ме нт сь кій біб ліо те ці
Укра ї ни ви по в ни ло ся 140 ро ків. Від кри ла ся во на
на ве с ні 1866 р. і на зи ва ла ся то ді Ки їв сь ка ро сій сь -
ка пу б лі ч на бі б лі о те ка. Ве ли ку роль у її ста но в лен -

ні, зро с тан ні фо н дів ві ді гра ла чи с лен на про гре си в но на -
ла ш то ва на рі з но чин на ін те лі ге н ція Ки є ва та пред ста в -
ни ки ін ших верств на се лен ня, які без ко ри с ли во до по -
ма га ли біб ліо те ці, да ру ва ли свої до ма ш ні кни ж ко ві зі -
бран ня. На гро ші ки ян бу ло збу до ва но при мі щен ня
кни го збі р ні, в яко му во на зна хо дить ся й до сі. То му мо -
ж на стве р джу ва ти, що бі б лі о те ка фа к ти ч но бу ла ство -
ре на на ро дом і зав жди пра цю ва ла для на ро ду. 

Се ред тих, хто до лу чи в ся  до ді я ль но с ті бі б лі о те ки,
бу ли ві до мі в Ки є ві  дер жа в ні й гро мад сь кі ді я чі, ме це на -
ти, про фе со ри уні вер си те ту та Ки їв сь кої ду хо в ної ака -
де мії, чиї прі зви ща і сьо го дні є па м’я т ни ми для мі с та.
Бу ли й не та кі зна ні гро ма дя ни, а про с ті слу ж бо в ці, чи но -
в ни ки, ви кла да чі, на у ко вці, чиї іме на сьо го дні ми на віть
не зга ду є мо. Але сво ї ми по ми с ла ми й ді ла ми во ни за ли -
ши ли слід в іс то рії бі б лі о те ки. То му, зви чай но, ду же ці -
ка во  яко мо га бі ль ше ді з на ти ся про  цих лю дей – ві до -
мих і не ду же зна ме ни тих, без яких бі б лі о те ка про с то не
мо г ла б від бу ти ся як факт куль ту р но го жит тя мі с та. 

Ко ли у 1995 р. фахівці НПБ України по ча ли го ту ва ти
лі то пис своєї бібліотеки, то по тре ба ма ти та кі біо гра фі ч -
ні ві до мо с ті по ста ла ду же се р йо з но, адже за ко ж ною по -
ді єю, при йн я тим рі шен ням або кни ж ко вим да ром сто я -
ли пе в ні осо би. Зве р нен ня до лі те ра ту ри та ар хі в них ма -
те рі а лів показало, що в ря ді ви па д ків та ких ві до мо с тей
або зо всім не має, або во ни є ури в ча с ти ми і не по в ни ми. 

Ве ли ку до по мо гу у цьо му по шу ку надала ві до мий в
Укра ї ні іс то ри к і ар хі ві ст  Лю д ми ла Ан д рі ї в на Про це н ко
(1927�2000). Во на бу ла пе р шим ди ре к то ром Цен т ра ль но -
го дер жа в но го ар хі ву� му зею лі те ра ту ри і ми с те ц т ва Укра -
ї ни. За вдя ки її по дви ж ни ць кій ді я ль но с ті тут утво ре но фо -
н ди ба га тьох ви зна ч них ді я чів куль ту ри. А з 1968 р. і до кі -
н ця жит тя  Лю д ми ла Ан д рі ї в на за йма лась іс то рі єю ки їв сь -

ко го не к ро по -
ля. На її ду м -
ку, „не к ро поль – у ши ро ко му на у ко во му, іс то ри ч но му ро -
зу мін ні  – на йо б’є к ти в ні ше ви кла ден ня іс то рії пе в ної мі с -
це во с ті, на се ле но го пун к ту, мі с та, кра ї ни рік за ро ком че -
рез ді я ль ність, біо гра фії найа к ти в ні ших її пред ста в ни ків,
які за ли ши ли по со бі якийсь слід, па м’ять”. Ав тор фу н да -
ме н та ль них праць з не к ро по ле з нав с т ва, Л. Про це н ко зі -
бра ла уні ка ль ний ар хів пе р со на лій лю дей, чиї жит тя та ді -
я ль ність впли ну ли на іс то рію та куль ту ру на шої кра ї ни. За -
вдя ки цьо му ар хі ву та осо би с тій уча с ті Лю д ми ли Ан д рі ї в -
ни ми знай шли чи ма ло ві до мо с тей про тих, хто ті єю чи ін -
шою мі рою був при че т ним до іс то рії ста но в лен ня та роз -
ви т ку пер шої Ки їв сь кої пу б лі ч ної бі б лі о те ки. Ба га то прі -
звищ пе ре ста ли бу ти про с то пе ре лі ком че рез ко му, во ни
на бу ли рис кон к ре т них осо би с то с тей. За мість іні ці а лів за -
зву ча ли по вні іме на, ми ді з на ли ся, чим  за йма ли ся ці лю -
ди, ко ли кон к ре т но жи ли і на віть, де по хо ва ні. Се ред 
них – чи ма ло гла с них мі сь кої Ду ми, які у рі з ні ро ки – з
1866 по 1914�й – бу ли чле на ми роз по ря д чо го ко мі те ту бі -
б лі о те ки та опі ку ва лись її про бле ма ми, гро мад сь ких ді я -
чів, ви да в ців, осві тян, пред ста в ни ків ду хо вен с т ва. 

В ар хі ві Л. Про це н ко бу ли ві до мо с ті і про Ва си ля Га -
в ри ло ви ча Ба р щев сь ко го (1822�1915), кни го ви да в ця та
пись мен ни ка, чия при ва т на бі б лі о те ка ста ла ос но вою
фо н ду від кри тої у 1866 р. Ки їв сь кої ро сій сь кої пу б лі ч -
ної бі б лі о те ки. Ді з на ли ся  й про те, що по хо ва ний В. Ба -
р щев сь кий  на ки їв сь ко му Лу к’я нів сь ко му ци ві ль но му
кла до ви щі (ни ні – Лу к’я нів сь кий дер жа в ний іс то ри ко -
ме мо рі а ль ний за по ві д ник).  

Прой ш ло 10 ро ків... І от у дні свя т ку ван ня 140�річ чя
Бі б лі о те ки ми отри ма ли но ву мо ж ли вість за зи р ну ти в
ми ну ле, від кри ти не ві до мі нам сто рі н ки жит тя ро ди ни
Ба р щев сь ких.

На ве с ні 2006 р. ад мі ні с т ра ція за по ві д ни ка зве р ну -
ла ся в бі б лі о те ку з про по зи ці єю взя ти під опі ку, впо ря д -
ку ва ти мо ги лу В. Ба р щев сь ко го. 
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Кі ль ка слів про са ме кла до ви ще. Це один  із най ста -
рі ших не к ро по лів Ки є ва. На ньо му по хо ва но пред ста в ни -
ків май же всіх да в ніх укра ї н сь ких ста р шин сь ких ро дів,
ма ло ро сій сь ко го дво рян с т ва. Во но ста ло уси па ль ни цею
ро дин Си ми ре н ків, По лу бо т ків, Ле о н то ви чів, Са мо йло -
ви чів. На по ча т ку 80�х ро ків ми ну ло го сто річ чя ви ни к ла
ду м ка про ство рен ня тут іс то ри ко� ме мо рі а ль но го за по ві -
д ни ка. Ру ші єм ці єї ідеї бу ла Л. Проценко. Бо ро ть ба з бю -
ро к ра та ми рі з них чи нів три ва ла з 1983 по 1994 р. На ре ш -
ті, в ре зуль та ті чи с лен них зве р нень гро мад сь ко с ті, дер -
жа в них ор га нів, ак ти ві с тів То ва ри с т ва охо ро ни па м’я ток
іс то рії та куль ту ри, не к ро по ле з на в ців рі з них кра їн, 1 ли п -
ня 1994 ро ку Ка бі нет Мі ні с т рів Укра ї ни при йн яв По ста но -
ву “Про ого ло шен ня ком пле к су па м’я ток іс то рії та ку ль ту -
ри Лу к’я нів сь ко го ци ві ль но го кла до ви ща в м. Ки  є ві Дер -
жа в ним іс то ри ко- ме мо рі а ль ним за по ві д ни ком”. 

По го дь те ся, не зав жди ми ма є мо змо гу від дя чи ти
тим, хто зро  бив в да ле ко му ми ну ло му щось ко ри с не й
до б ре, осо б ли во на ни ві ку ль  ту ри. Але без ці єї вдя  ч но с ті
й па м’я  ті пе ре р ве ть ся ор га ні ч ний зв’я зок з ми ну лим, нам
важ ко бу де зро  зу мі ти й збе  ре г ти над бан ня на ших пред -
ків у га лу зі осві ти, на у ки, ми с те ц т ва, лі те ра ту ри, в ор га ні -
за ції дер жа  в но го і су с пі ль но го жит тя і пе ре да ти їх да лі –
на сту п ним по ко лін ням.  Адже без ми ну ло го не мо же бу -
ти май бу т ньо го, бо що є в ре ш ті решт ду хо в на куль ту ра,
як не зв’я зок по ко лінь. У цьо му ми пе ре ко на ли ся ще раз,
ко ли, за йма ю чись упо ря д ку ван ням мо ги ли В. Ба р щев сь -
ко го, по зна йо ми ли ся з йо го пра в ну чкою – Оле ною Ле о н -
то вич – ще од ні єю лю ди ною, яка збе ре г ла па м’ять  про
Ва си ля Га в ри ло ви ча.

От же, на ро ди в ся В. Ба р щев сь кий у ві до мій ще з
ХVІІ ст. ки їв сь кій ро ди ні. Йо го дід й ба ть ко  ма ли ви щу
осві ту, слу жи ли мі с ту, за йма ю чи від по ві да ль ні по са ди у
Ки їв сь ко му ма гі с т ра ті. Оче ви д но, по шук вла с но го жит -
тє во го шля ху був для Ва си ля Га в ри ло ви ча не про с тим й
не од но зна ч ним.  Так, пі с ля за кін чен ня ІІ Ки їв сь кої гі м -
на зії він всту пив до гу бе рн сь кої кре с ля р ні, щоб ді с та ти
фах зе м ле мі ра. У зван ні по мі ч ни ка зе м ле мі ра слу жив
кі ль ка ро ків у Мо с ков сь кій ме же вій ка н це ля рі ї. Ця
спра ва не при па ла до ду ші, й В. Ба р щев сь кий ви рі шує
за йня ти ся ко ме р ці є ю. У 1859 р. він по ве р та єть ся до Ки -
є ва і від кри ває кни ж ко ву то р гі в лю. Ско рі ше за все, до
вся кої спра ви він бра в ся га ря че й із за хо п лен ням. Тож,
крім кни го то р гі в лі, роз по чи нає  ви да ва ти кни ж ки і від -
кри ває вла с ну бі б лі о те ку для за га ль но го ко ри с ту ван ня.
Спо ча т ку це був своє рі д ний або не мент для ви да чі за
пла ту кни жок до до му, пі з ні ше при біб ліо те ці бу ло ство -
ре но не ве ли ч кий чи та ль ний зал, де ко ри с ту ван ня лі те -
ра ту рою бу ло більш де ше вим. 

До сить кра с но мо в но про ді я ль ність Ва си ля Га в ри -
ло ви ча  пи са ла у 1864 р. га зе та „Ки е в ля нин”: „...в по сле -
д нее вре мя ку пец В.Г. Ба р ще в с кий от к рыл ча с т ную би б -
ли о те ку для чте ния по пре иму ще с т ву рус с ких пе ри оди -
че с ких из да ний... Не зна ем, име ет ли г. Ба р ще в с кий
мно го вы го ды от это го пред при я тия; но во вся ком слу -
чае оно за ду ма но до б ро со ве с т но, да же с не ко то рым са -
мо по же р т во ва ни ем, и за слу жи ва ет по лной по дде р ж ки
от об ще с т ва. Это един с т вен ная по ка в Ки е ве ча с т ная чи -
та ль ня...». Зро зу мі ло, що ін те рес до кни ги не був ли ше
ко ме р ці є ю. Це вже бу ла по зи ція, яка ви зна ча ла ся і в по -
да ль шо му. У 1864 р. Ва силь Га в ри ло вич вхо дить до
скла ду  пер шо го гро мад сь ко го ко мі те ту з ор га ні за ції гу -
бе рн сь ких пу б лі ч них бі б лі о тек у Ки є ві, Жи то ми рі та Ка -
м’я н ці� По діль сь ко му, стає чле ном ко мі те ту на род них

чи тань у Ки є ві. Для цьо го ко мі те ту він по чи нає пи са ти.
Йо го вір шо ва на опо відь „До б рий син” із  жит тя Оле к са -
н д ра І ви три ма ла 9 ви дань. 

Як по ка за ло жит тя, кни го ви да в ни ц т во та то р гі в ля
«мно го вы го ды» Ба р щев сь ко му не при не с ли. Він втра тив
ча с ти ну сво го за га лом не ве ли ко го ка пі та лу. Але кни ж ко ве
зі бран ня за цих скла д них фі нан со вих умов не про дав (!),
а по да ру вав пе р шій у Ки є ві пу б лі ч ній біб ліо те ці.

Да лі Ва силь Га в ри ло вич про до в жує свою тру до ву
ді я ль ність на Бі р жі, що від кри ла ся в цей час у Ки є ві. Тут
він про пра цю вав бі ль ше 25 ро ків і прой шов шлях від
ма к ле ра до но та рі у са. Але ні ко ли не втра чав ін те ре су до
лі те ра ту ри та осві ти. Був по че с ним чле ном ки їв сь ко го
То ва ри с т ва спри ян ня по ча т ко вій осві ті, пи сав ві р ші,
опо ві дан ня, за ли шив ме му а ри та спо га ди про Ки їв. У
1909 р.  бу ло ви да но збі р ник йо го тво рів.

У “Лі то пи сі На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої біблі о те -
ки” (Ч. 1. – К., 1996) йо го ім’я за ймає по че с не мі с це се -
ред за сно в ни ків, бла го дій ни ків та ме це на тів.

Сьо го дні, ко ли по хо ван ня В. Ба р щев сь ко го впо ря -
д ко ва но, ад мі ні с т ра ція Лу к’я нів сь ко го іс то ри ко� ме мо рі -
а ль но го за по ві д ни ка го тує по дан ня до Управ лін ня охо -
ро ни па м’я ток іс то рії, куль ту ри та іс то ри ч но го се ре до -
ви ща для вклю чен ня мо ги ли В. Ба р щев сь ко го до Дер -
жа в но го ре єст ру на ці о на ль но го куль ту р но го над бан ня.

Про хо ди мо сте ж ка ми Лу к’я нів сь ко го кла до ви ща...
Се ред па м’я т ни ків зу стрі ча є мо вже зна йо мі нам іме на.
Соль сь кий Сте пан Ми хай ло вич – лі те ра тор, пе да гог,
гро мад сь кий ді яч, май же 30 ро ків був Ки їв сь ким мі сь -
ким го ло вою,  спри яв пе ре хо ду бі б лі о те ки у мі сь ке під -
по ряд ку ван ня, що зна ч но по кра щи ло її фі нан со ве ста -
но ви ще. Ло бо да Ан д рій Ми т ро фа но вич – лі те ра ту ро -
зна вець, фо ль к ло рист, ет но граф, про фе сор Ки їв сь ко го
уні вер си те ту, ака де мік, член ко мі те ту мі сь кої пу б лі ч ної
бі б лі о те ки у 1911�1914 рр. Іг на то вич Ві к тор Во ло ди ми ро -
вич – гро мад сь кий ді яч, еко но міст, фо ль к ло рист, член
ко мі те ту бі б лі о те ки у 1911�1914 рр.  Не сте ров Пе т ро Ми -
ко ла йо вич – той са мий ві до мий вій сь ко вий льо т чик, пі -
о нер ви що го пі ло та жу, який впе р ше здій с нив „ме р т ву
пет лю”; під час слу ж би в Ки є ві був ак ти в ним чи та чем бі -
б лі о те ки. Ба р щев сь кий Ва силь Га в ри ло вич... Знай шла
тут свій остан ній при ту лок і Лю д ми ла Ан д рі ї в на Про це н -
ко та ба га то, ба га то ін ших – тих, хто тво рив, при мно жу -
вав, по ши рю вав і збе рі гав на шу куль ту ру.

Від хо дять лю ди – ли шає ть ся па м’ять. Бе ре жі мо її!
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Стра те гії  єв ро пей сь ких бі б лі о тек 
ХХІ сто літ тя – в уні вер си те ті  ХV сто літ тя:

Кон фе ре н ція LIBER у м. Упса ла  (Шве ція)

ли п ня 2006 р. у ста ро вин но му швед сь ко му мі -
с те ч ку Упса ла,  ві до мо му   най ста рі шим (з 1477 р.)
у цій кра ї ні уні вер си те том, від бу ла ся 35�та що рі ч -
на кон фе ре н ція Асо ці а ції до слі д ни ць ких бі б лі о -

тек Єв ро пи – The Ligue des Bibliotheques Europeennes de
Recherche (LIBER; http://www.kb.dk/guests/intl/liber/).

LIBER – ав то ри те т не та ві до ме у сві ті про фе сій не
об’ єд нан ня, до яко го  вхо дять бли зь ко 280 про ві д них
ака де мі ч них (уні вер си тет сь ких, до слі д ни ць ких, на ці о -
на ль них) бі б лі о тек з більш, ніж 30 кра їн Єв ро пи.  На у ко  -
ва бі б лі о те ка На ці о на ль но го уні вер си те ту „Ки є во- Мо  ги -
лян сь ка ака де мі я” є чле ном LIBER з  2004 ро ку і, на жаль,
до цьо го ча су єди ним уча с ни ком з Укра ї ни, що, спо ді ва -
є мо ся, бу де змі не но най бли ж чим ча сом. Ре єст ра цій ний
вне сок для ін сти ту ції скла дає  бли зь ко 1 300 грн. на рік 
(1 315 дат сь ких крон),  вклю ча ю чи пе ред пла ту на про фе -
сій ний що ква р та ль ник LIBER Quarterly. Ін ди ві ду а ль не
член с т во ко ш тує  745 грн. на рік. 

Сво ї ми про гра ма ми LIBER ак ти в но спри яє спів пра ці
єв ро пей сь ких бі б лі о тек та ор га ні за цій у ца ри ні біб ліо те ч -
но� ін фо р ма цій них тех но ло гій. Ба га то про грам Асо ці а ції
ре а лі зу ють ся під па т ро на том Ра ди Єв ро пи, Ко мі сії Єв ро -
пей сь кої Спі ль но ти (Commission of the European Com -
munities – CEC), Між на ро д ної фе де ра ції біб ліо те ч них
асо  ці а цій та ін сти ту цій (IFLA), а та кож на ці о на ль них біб лі -
о  те ч них асо ці а цій. Ор га ні за цію бу ло ство ре но в 1971 р. за
іні ці а ти вою  ві до мо го фа хі в ця в га лу зі біб ліо те ч ної спра ви
зі Швей ца рії Ж.�П. Кла ве ля та  ря ду на у ко вих бі б лі о те к.
LIBER спри яє змі ц нен ню спів пра ці са ме бі б лі о тек, а не гро -
мад сь ких ор га ні за цій та про фе сій них об’ єд нань чи ор га -
нів управ лін ня. Від по ві д но до Ста ту ту, з 1996 р. ос но в на
ді я ль ність Асо ці а ції здій с ню єть ся в ра м ках чо ти рьох са -
мо стій них се к цій: “До с туп до фо н дів”, “Ро з ви ток фо н дів”,
“Збе ре жен ня фо н дів”, “У п ра в лін ня бі б лі о те ка ми”.

Ос но в на ме та – збе ре жен ня єв ро пей сь кої куль ту р -
ної спа д щи ни, що пе ред ба чає дбай ли ве ста в лен ня до
біб ліо те ч них ко ле к цій як до су с пі ль но зна чу що го над -
бан ня. Що рі ч но LIBER про во дить свої кон фе ре н ції у
про ві д них бі б лі о те ках Єв ро пи. Так, за остан ні ро ки во ни
від бу ли ся у Бри тан сь кій біб ліо те ці, Ко ро лів сь кій біб ліо -
те ці Да нії, На ці о на ль ній біб ліо те ці Че хії, Біб ліо те ці Уні -
вер си те ту у м. Грац (Ав с т рія), На ці о на ль ній біб ліо те ці в
м. Ри мі, Ро сій сь кій на ці о на ль ній біб ліо те ці і, на ре ш ті, –
біб ліо те ці уні вер си те ту м. Упса ла. 

На цій кон фе ре н ції йшло ся про рі з но ма ні т ні про е к -
ти та іні ці а ти ви єв ро пей сь ких бі б лі о тек, пе ре д у сім, у га -
лу зі но ві т ніх ін фо р ма цій них тех но ло гій, ство рен ня ци ф -
ро вих  ко ле к цій,  ін сти ту цій них ре по зи та рі їв, збе ре жен -
ня куль ту р ної спа д щи ни.

Се ред над зви чай но ці ка вих і ко ри с них до по ві дей
слід від зна чи ти клю чо ві, що ви зна ча ти муть стра те гію
біб ліо те ч ної ді я ль но с ті в най бли ж чо му май бу т ньо му. 

Про ство рен ня сві то вої еле к т ро нної бі б лі о те ки
Google, зо к ре ма, участь єв ро пей сь ких бі б лі о тек у цьо му

най більш об го во рю ва но му ни ні
про е к ті (google.book.com), йшло ся
у спі ль ній до по ві ді ди ре к то ра На -
ці о на ль ної бі б лі о те ки Фран ції
Д.�Н. Джен ней (Jean�Noel
Jeanneney) та од но го з ке рі в ни ків
служб Окс форд сь ко го уні вер си те -
ту (Ве ли ка Бри та нія) Р. Мі л на. Пи -
тан  ням фо р му ван ня ін сти ту цій но -
го ар хі ву (DiVA, Digital Scientific
Archive), зо к ре ма вклю чен ня до
ньо го еле к т ро нних те к с тів ди се р та -
цій, роз по ві ла Е. Мю л лер з уні вер си те ту м. Упса ла. Цей
остан ній про ект є до сить ві до мим (E�theses and the
Nordic e�theses initiative) і мо же ста ти при кла дом для
укра ї н сь кої біб ліо те ч ної спі ль но ти у ство рен ні по ді б них
про е к тів від кри тих ар хі вів. 

Мо ж ли во с ті оці ню ван ня яко с ті ро бо ти бі б лі о тек та
ін ші ви ди оці ню ван ня  та ста ти с ти ки ви сві т ли ли у сво їх
ви сту пах С. Та ун (Stephen Town) з Уні вер си те ту Кре н -
філд, Спо лу че не Ко ро лів с т во (Cranfield University, UK) та
К. Сі ні ка ра (Kaisa Sinikara) з Ге ль сін сько го уні вер си те ту
(Фін лян дія).  Роз ви ток ко ле к цій у су час ну епо ху має бу -
ти про зо рим та до сту п ним, – стве р джу ва ли на се к ції з
від по ві д ною на звою Х. Ройс (Hans Roes; Між на ро д ний
уні вер си тет м. Бре  ме на, Ні ме ч чи на) та К. Кемпф (Мі  сь ка
бі б лі о те ка м. Мю н хе на, Ні ме ч чи на). Осо б ли во ва ж ли во
це в епо ху ци ф ро вих тех но ло гій, і та кі про ду к ти, як, на -
при клад, WorldCat  від OCLC, до по ма га ють це за без пе -
чи ти, про що йшло ся в до по ві ді Дж. Лі (Janet Lees, Ні дер -
ла н ди) – пред ста в ни ці ком па нії  OCLC/PICA – ге не ра ль -
но го пар т не ра LIBER. 

Но вий про дукт для управ лін ня еле к т ро нни ми ре -
сур са ми – PRIMO – пре зе н ту ва ла ві до ма сві то ва ком па -
нія ExLibris. Дій с но, на став час змі ни ти при ро ду еле к т -
ро нно го ка та ло гу та ін те г ру ва ти йо го з ін ши ми по шу ко -
ви ми за со ба ми. Ко ри с ту вач вже не хо че пра цю ва ти ли -
ше з біб ліо гра фі ч ни ми за пи са ми на окре му ко ле к цію
кон к ре т ної бі б лі о те ки, а пра г не че рез єди ний по шу ко -
вий ін тер фейс от ри  ма ти до ступ до всіх мо ж ли вих ре сур -
сів, у т. ч. по в но те к с то вих. 

Ці ка ву до по відь, при свя че ну ді я ль но с ті між на ро д -
но го кон со р ці у му  eIFL.net, пред ста ви ла ві до ма за вдя ки
рі з ним між на ро д ним про е к там в Укра ї ні Мо ні ка Се г -
берт. Ни ні кон со р ці ум об’ єд нує бі б лі о те ки 52 кра їн сві ту
і пра цює над опе ра ти в ним та зру ч ним до сту пом до сві -
то вих еле к т ро нних ре сур сів для ко ри с ту ва чів бі б лі о те к. 

Про ді я ль ність єв ро пей сь ких бі б лі о тек в умо вах
під ви ще ної без пе ки з огля ду на те ро ризм йшлось у до -
по ві дях пред ста в ни ків На ці о на ль ної бі б лі о те ки Іс па нії та
Уні вер си тет сь ко го ко ле джу Ло н до на, де, від по ві д но в
2004 та 2005 рр., вна слі док те ро ри с ти ч них ак тів по ст ра -
ж да ли бі б лі о те ки та пра ців ни ки. Де кі ль ка до по ві дей бу -
ло при свя че но про бле мам збе ре жен ня фо н дів та від по -
ві д ній ді я ль но с ті бі б лі о тек у цій ца ри ні.  

Де та ль ні шу ін фо р ма цію про кон фе ре н цію мо ж на
знай ти на сай ті: 

http://www-conference.slu.se/LIBER/index.htm

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ В БІБЛІОТЕКАХ:
НОВИНИ З КОНФЕРЕНЦІЙ 2006 РОКУ

КК ОО НН ФФ ЕЕ РР ЕЕ НН ЦЦ ІІ ЇЇ ..
СС ЕЕ ММ ІІ НН АА РР ИИ ..

ЧЧ ИИ ТТ АА НН НН ЯЯ
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Т. Ярошенко
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“І н фо р ма тіо-2006”. „І н фо р ма цій ні ре -
сур си: ство рен ня, ви ко ри с тан ня, до ступ”:

3+тя Між на ро д на на у ко во+ пра к ти ч на кон фе ре н ція
(2$6 жо в т ня 2006 р., м. Алу ш та, 
Ав то но м на Ре с пу б лі ка Крим)

Конференцію було організовано Все ук ра їн сь ким
Кон со р ці у мом „І н фо р ма ті о” (www.informatio.org.ua)
спі ль но з про ві д ни ми біб ліо те ч ни ми та ін фо р ма цій ни ми
ін сти ту ці я ми Укра ї ни: На ці о на ль ною па р ла ме нт сь кою
бі б лі о те кою Укра ї ни, на у ко вою бі б лі о те кою На У К МА,
бі б лі о те кою Та в рій сь ко го уні вер си те ту, Ін сти ту том ма те -
ма ти ч но го мо де лю ван ня „Фра к сім” та ін. під па т ро на том
Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му Укра ї ни. Спри я ли її
про ве ден ню Між на ро д ний фонд „Ві д ро джен ня” та По -
со ль с т во США в Укра ї ні.  Се ред уча с ни ків бу ли пред ста -
в ни ки ві до мих сві то вих ви да в ництв та ін фо р ма цій них
ком па ній Elsevier, EBSCO, Euromonitor International,
ExLibris та ін.  

У ра м ках кон фе ре н ції пра цю ва ли те ма ти ч но� про б -
ле м ні се к ції: “Сві то ві біб ліо те ч ні ре сур си», “Ві д к ри тий до -
ступ до на у ко во� ос ві т ніх ін фо р ма цій них ре сур сів”, 
“А в то ма ти за ція ін фо р ма цій но� бі б лі о те ч них про це сів”,
“За га ль ні про бле ми ін фо р ма цій но� бі б лі о те ч ної ді я ль но -
с ті”, “Ло ка ль ні еле к т ро нні ре сур си”. Та кож бу ло про ве де -
но шко лу� се мі нар «Це н т ри “Ві к но в Аме ри ку”», в якій до -
сві дом ор га ні за ції біб ліо те ч но� ін фо р ма цій но го об слу го -
ву ван ня ко ри с ту ва чів та упро ва джен ня су час них тех ні ч -
них за со бів ді ли ли ся аме ри кан сь кі спе ці а лі с ти.

Ва ж ли вою осо б ли ві с тю кон фе ре н ції бу ло те, що на
ній не тіль ки роз гля да в ся су час ний стан за без пе чен ня бі -
б лі о тек ін фо р ма цій ни ми ре сур са ми на тра ди цій них і
еле к т ро нних но сі ях, ви ко ри с тан ня су час них біб ліо те ч -
них про грам, здій с нен ня ко р по ра ти в них за хо дів, а й ви -
сві т лю ва ли ся про гно с ти ч ні роз ві д ки що до най більш сут -
тє вих на пря мів роз ви т ку біб ліо те ч но� ін фо р ма цій них за -
кла дів та їх ньої ін фра стру к ту ри.

Де та ль ні ше про кон фе ре н цію див. на сай ті: 
www.informatio.org 

* * *

Від кри тий До ступ до на у ко вої ін фо р ма ції: 
но ва мо дель на у ко вої ко му ні ка ції 

ХХІ сто літ тя
Кон фе ре н ція  “Ві д к ри та ко му ні ка ція 2006: 
но ві мо ж ли во с ті у ство рен ні ре по зи та рі їв 

Від кри то го До сту пу” (“Open Scholarship 2006: 
New Challenges for Open Access Repositories”;
жо в тень 2006 р.,  уні вер си те т  м. Гла з го,

Шо т ла н дія)

Конференція ста ла чер го вою у ци к лі єв ро пей сь ких
кон фе ре н цій з про бле ма ти ки Іні ці а ти ви Від кри то го До -
сту пу і про до в жила об го во рен ня тем, роз по ча тих на від -
по ві д них кон фе ре н ці ях у мі с тах Же не ві (Швей ца рія;
CERN in Geneva) та Лу н ді (Шве ція; Nordic Scholarly
Communication Conferences in Lund, Sweden). В її ро бо ті
взя ли участь по над 200 пред ста в ни ків уні вер си те тів, бі -
б лі о тек, фу н да цій, ко ме р цій них ком па ній, ви да в ництв
то що, зде бі ль шо го з Єв ро пи. 

Клю чо вою те мою фо ру му бу ла: “Ро з ви ток ре по зи та -
рі їв від кри то го до сту пу:  від по ві д ний сер віс, оці н ка яко с ті,
від по ві д ні  по лі ти ки”.  Ста но ви ли ін те рес, зо к ре ма, до по  -
ві ді: “Ро з ви ток ру ху ін сти ту цій них ре по зи та рі їв” (Ст. Пі н-

філд, Уні вер си тет Нот ті н гем, Спо лу че не Ко ро лів с т во),
“Ві д к ри тий до ступ та роз ви ток на у ко вих до слі джень” 
(С. Го р н бо с тел, Ін сти тут до слі д ни ць кої ін фо р ма ції,
Бонн, ФРН), “По шу ко ві ме ха ні з ми від кри то го ар хі ву”
(Ф. Шу манн, бі б лі о те ка Уні вер си те ту Бє л філд, ФРН),
“Фі на н со ві ас пе к ти ін сти ту цій но го де по зи та рі ю” (Дж.
Ма к Колл, Уні вер си тет Един бур га, Спо лу че не Ко ро лів с т -
во), “А на ліз ци ту ван ня у до слі джен нях” (Г. Мо ед, Лей -
ден� Уні ве р си тет, Ні дер ла н ди), та ін ші, по в’я за ні як з
окре ми ми про е к та ми, так і зі стра те гі я ми роз ви т ку ін сти -
ту цій них ре по зи та рі їв та до ти ч них до цьо го про блем (ін -
те ле к ту а ль ної вла с но с ті, тех ні ч них, ор га ні за цій них, фі -
нан со вих то що). 

Стру к ту ра на у ко вих ко му ні ка цій на по ча т ку ХХІ сто -
літ тя зна хо дить ся на ета пі ра ди ка ль них змін. На ево лю -
цію тра ди цій них ви да в ництв і жу р на лів впли ва ють еко -
но мі ч ні, юри ди ч ні та тех ні ч ні фа к то ри. Але най бі ль ше
по зна ча ють ся на цих змі нах, бе з у мо в но, но ві т ні ін фо р -
ма цій но� ко м п’ю те р ні тех но ло гії,  осо б ли во роз ви ток Ін -
тер не ту та Ве бу. Це іс то т но змі ни ло не сті ль ки сут ність
на у ко вої ко му ні ка ції, скі ль ки ме ха ні з ми опе ра ти в но го
та зру ч но го ство рен ня та роз по всю джен ня на у ко вої ін -
фо р ма ції, еле к т ро нно го ви дан ня,  про це си  ко му ні ка ції
та пі знан ня в ці ло му. 

Но ву мо дель на у ко вої ко му ні ка ції – так зва ну Бу да -
пе шт сь ку Іні ці а ти ву Від кри то го До сту пу (BOAI)  ство ре но
по рі в ня но не да в но – 2 гру д ня 2001 р. на кон фе ре н ції, що
про хо ди ла в Ін сти ту ті Від кри то го Су с пі ль с т ва в Бу да пе ш -
ті, звід си і по хо дить на зва. Кон фе ре н ція роз гля да ла рі з -
ні шля хи на у ко вої ко му ні ка ції в епо ху Ін тер не ту, зо к ре -
ма по шу ки мо де лей опе ра ти в но го та  де ше во го (без ко -
ш то в но го для ко ри с ту ва чів) роз по всю джен ня на у ко вих
знань (че рез пре при н ти та пост при н ти на у ко вих ре це н -
зо ва них ста тей, а та кож ін ших на у ко вих пу б лі ка цій, та -
ких, на при клад, як те зи ди се р та цій, ма те рі а ли кон фе ре -
н цій то що).  «Під  “ві д к ри тим до сту пом” до ці єї лі те ра ту -
ри ми ро зу мі є мо її до сту п ність че рез пу б лі ч ний Ін тер нет,
що до зво ляє будь� яко му ко ри с ту ва че ві чи та ти, за ва н та -
жу ва ти, ко пі ю ва ти, роз по всю джу ва ти, дру ку ва ти, шу ка -
ти чи че рез по си лан ня зв’я зу ва ти ся з по вни ми те к с та ми
ста тей, ви ко ри с то ву ва ти їх для ін де к су ван ня, при ство -
рен ні про гра м но го за без пе чен ня чи будь� яких ін ших за -
кон них ці лей без фі нан со вих, юри ди ч них або тех ні ч них
ба р’є рів, крім тих, що по в’я за ні з до сту пом до Ін тер не -
ту», – стве р джує Іні ці а ти ва (див. Budapest Open Access
Initiative. – Mode of access: WWW.URL:
http://www.soros.org/openaccess – Title from the screen).   

Від кри тий до ступ за без пе чу єть ся дво ма шля ха ми:
че рез жу р на ли від кри то го до сту пу та ар хі ви (чи ре по зи -
та рії) від кри то го до сту пу. 

Ар хі ви/ре по зи та рії від кри то го до сту пу ство рю ють -
ся шля хом де по ну ван ня та са мо ар хі ву ван ня
(Self�Archiving) вче ни ми сво їх ста тей, опу б лі ко ва них у
на у ко вих ре це н зо ва них жу р на лах, у від кри тих еле к т -
ро нних ар хі вах (ін сти ту цій них та/чи те ма ти ч них ре по зи -
та рі ях), су мі с них зі ста н да р та ми Open Archives Initiative.
Та кі ар хі ви без ко ш то в но й без пе ре ш ко д но про по ну ють
свої ре сур си ши ро ко му за га лу: це мо жуть бу ти як не ре -
це н зо ва ні не дру ко ва ні ма те рі а ли (пре при н ти), так і від -
ре це н зо ва ні й дру ко ва ні пост при н ти, а та кож ди се р та ції,
зві ти та інша „сі ра” лі те ра ту ра. Ар хі ви мо жуть на ле жа ти
ор га ні за ці ям (уні вер си те там, ла бо ра то рі ям то що) або
ці ле с п ря мо ва но від дзе р ка лю ва ти до ку ме н т ні дже ре ла
на у ко вої ін фо р ма ції пе в них ди с ци п лін (фі зи ка, еко но мі -
ка і т. ін.). Ав то ри ма ють пра во ар хі ву ва ти свої не надру -
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ко ва ні ма те рі а ли без будь� яких до зво лів, а що до пост -
при н тів, то бі ль шість жу р на лів уже до зво ляє ав то рам ар -
хі ву ва ти їх ні на дру ко ва ні стат ті. 

Як що ар хі ви під три му ють про то кол об мі ну ме та да -
ни ми Іні ці а ти ви Від кри тих Ар хі вів (Open Archives
Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI�PMH),  то
во ни бу дуть су мі с ні з ін ши ми ре сур са ми, і ко ри с ту ва чі
змо жуть знай ти ма те рі а ли та ких ар хі вів, на віть не зна ю -
чи про їх нє іс ну ван ня, роз та шу ван ня й зміст. Ни ні іс нує
без ко ш то в не про гра м не за без пе чен ня із від кри тим ко -
дом для ство рен ня й під три м ки та ких ОАІ� су мі с них ар хі -
вів, яке ак ти в но за сто со ву єть ся у сві ті. Най більш по пу ля -
р ні тут E�print та DSpace. 

Іні ці а ти ва на бу ла до сить ши ро ко го роз по всю джен -
ня. В 2006 р., за да ни ми Ди ре к то рії ре по зи та рі їв від кри -
то го до сту пу1, у сві ті на ра хо ву ва ло ся вже бі ль ше 770 від -
кри тих ар хі вів у 41 кра ї ні сві ту, чи 739 OAI�су мі с них ре -
по зи та рі їв від кри то го до сту пу у Ре єст рі ре по зи та рі їв від -
кри то го до сту пу2 із більш ніж 3 млн. оди ниць ін фо р ма -
ції, де окрім дру ко ва них ста тей ар хі ву ють ся ще не на-
дру ко ва ні  стат ті, ба ка ла вр сь кі, ма гі с тер сь кі ро бо ти, до -
к тор сь кі ди се р та ції то що. Та кі на у ко ві ци ф ро ві ко ле к ції
да ють змо гу опе ра ти в но пра цю ва ти з рі з ним ци ф ро вим
ко н те н том, шви д ко го ту ва ти он лай но ві на вча ль ні ма те -
рі а ли, еле к т ро нні ча со пи си й кни ж ки. Се ред лі де рів у
ство рен ні ін сти ту цій них ре по зи та рі їв – Ні ме ч чи на, Ні -
дер ла н ди, Ав с т ра лія, Но р ве гія, де ре по зи та рії є май же в
усіх уні вер си те тах. Се ре д ня кі ль кість пу б лі ка цій у ре по -

зи та рії ся гає бли зь ко кі ль кох со тень, хо ча у Ні дер ла н дах
при бли з но 25% всі єї на у ко вої про ду к ції зна хо дить ся у
ре по зи та рі ях, і ця кі ль кість зро с та є. За остан ні ми да ни -
ми, но вий ін сти ту цій ний ре по зи та рій з’яв ля єть ся у сві ті
що дня.  

От же, Від кри тий До ступ та роз ви ток від кри тих ін -
сти ту цій них ар хі вів (ре по зи та рі їв) – но ва мо дель на у ко -
вої ко му ні ка ції, що по чи нає на ро джу ва ти ся і ду же ак ти -
в но впро ва джу ва ти ся, фо р мує но ві мо ж ли во с ті спі л ку -
ван ня ака де мі ч ної гро ма ди сві ту та роз по всю джен ня на -
у ко вої ін фо р ма ції в еле к т ро нну епо ху. Ця мо дель за без -
пе чує но ві які с ні мо ж ли во с ті, які по трі б но ак ти в но ви ко -
ри с то ву ва ти і ака де мі ч ній спі ль но ті Укра ї ни. То му та ким
ва ж ли вим для нас є її прак ти ч не за про ва джен ня. Крім
то го, На ці о на ль ний уні вер си тет “Ки є во� Мо ги лян сь ка
ака де мі я” та Укра ї н сь кий Ка то ли ць кий Уні вер си тет за
під три м ки Між на ро д но го фо н ду “Ві д ро джен ня” ре а лі зу -
ють пі ло т ні про е к ти зі ство рен ня ін сти ту цій них ре по зи та -
рі їв. Від пра цьо ва ну мо дель та тех но ло гію ство рен ня бу -
де за про по но ва но ака де мі ч ній спі ль но ті Укра ї ни най -
бли ж чим ча сом. 

Пре зе н та ції та ін ші ма те рі а ли кон фе ре н ції до сту п ні
на сай ті  https://dspace.gla.ac.uk/handle/1905/644 (до
ре чі, еле к т ро нно му ар хі ві Уні вер си те ту Гла з го, ви ко на -
но му в Dspace). Во ни, бе з у мо в но, ста нуть у при го ді
укра ї н сь ким фа хі в цям при ство рен ні ін сти ту цій -
них ре по зи та рі їв та  ін ших про е к тів у ца ри ні еле к -
т ро нних ре сур сів.К
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1 The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR. – Mode of access: WWW.URL: http://www.opendoar.org. –
Title from the screen.

2 Registry of Open Access Repositories (ROAR). – Mode of access: WWW.URL:  http://archives.eprints.org/. – Title
from the screen.

ОСОБИСТІ КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ 
У ФОНДІ СУМСЬКОЇ ОУНБ

З пли ном ро ків, змі ною су с пі ль но/ по лі ти ч них
фо р ма цій, іде а лів бі б лі о те ка не змін но ви ко нує
свою го ло вну фу н к цію – за без пе чен ня ко ж но му
чле ну су с пі ль с т ва ві ль но го до сту пу до ін фо р ма -

ції, до на бу т ків ін те ле к ту а ль ної і тво р чої ді я ль но с ті
лю дей.

У фо н дах на шої бі б лі о те ки збе рі га ють ся ве ли кі
кни ж ко ві ба гат с т ва май же 50 мо ва ми сві ту. Зна ч ну
цін ність ста но вить зі бран ня крає зна в чої лі те ра ту ри. 

Від діл крає зна в чої лі те ра ту ри та біб ліо гра фії
ство ре но в біб ліо те ці у 1986 ро ці. Що рі ч но він об слу -
го вує май же 2 тис. ко ри с ту ва чів, а йо го фонд на лі чує
по над 4,5 тис. до ку ме н тів. Пра ців ни ки від ді лу скла да -
ють крає зна в чі біб ліо гра фі ч ні по ка ж чи ки ак ту а ль ної
те ма ти ки, про во дять за хо ди з по пу ля ри за ції крає зна -
в чої лі те ра ту ри, ви ко ну ють рі з но ма ні т ні за пи ти ко ри -
с ту ва чів. 

Зро зу мі ло, що ефе к ти в ність крає зна в чої ро бо ти
за ле жить від на по в нен ня фо н ду. То му зна ч на ува га
при ді ля єть ся не тіль ки йо го фо р му ван ню, але й ви -
вчен ню, роз крит тю, по пов нен ню, осо б ли во кни га ми,

ви да ни ми у ХІХ/ХХ сто літ тях. Ком -
пле к ту ван ня фо н ду бі б лі о те ки здій -
с ню єть ся че рез об мін ні фо н ди, кни -
ж ко ві ма га зи ни, шля хом отри ман ня
обо в’я з ко во го бе з о пла т но го при мі р -
ни ка ви дань, що ви хо дять на те ри -
то рії об ла с ті, за ра ху нок да рів книг
са ми ми ав то ра ми, фу н да ці я ми, а
та кож  зі брань, пе ре да них за за по -
ві та ми із при ва т них ко ле к цій.

Най бі ль шим та ким да ром ста ла бі б лі о те ка сум -
сь ко го крає зна в ця Ген на дія Те ре н ті йо ви ча Пе т ро ва.
Це ім’я ві до ме ба га тьом. Г. Пе т ров  на ро ди в ся в Су -
мах. За кін чив фа ку ль тет жу р на лі с ти ки Львів сь ко го
уні вер си те ту. На вча в ся в ас пі ра н ту рі Ін сти ту ту ми с -
те ц т во знав с т ва, фо ль к ло ри с ти ки та ет но гра фі ї. Пра -
цю вав від по ві да ль ним се к ре та рем у ра йон них га зе -
тах, зго дом – у Су мах, а з 1990 ро ку в ре да к ції сум сь -
ко го ти ж не ви ка “Па но ра ма Су м щи ни”. За вдя ки йо -
му це ви дан ня ко ри с ту ва ло ся зна ч ним по пи том у су -
м чан.

Т. Калашник 

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

УУ КК РР АА ЇЇ НН ИИ
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Ген на дій Те ре н ті йо вич дру ку вав свої крає зна в чі
до слі джен ня, яки ми бу ло по ве р ну то із за бут тя іме на
та ких ви да т них осо би с то с тей, як О. Олесь, Я. Ма мо -
н тов, В. На р бут, П. Ку ліш, М. Лу каш та ба га тьох ін -
ших. Г. Пе т ров був ор га ні за то ром куль ту р но/ ма со -
вих за хо дів, при свя че них па м’я ті П. Ку лі ша, М. Лу -
ка ша, іні ці а то ром вста но в лен ня ме мо рі а ль них до щок
О. Оле сю, М. Ли се н ку, Б. Грі н че н ку. За вдя ки йо му
на Су м щи ні по ча ли про во ди ти ся Ли се н ків сь кі свя та
ми с тецтв (с. Шпи лі в ка Сум сь ко го ра йо ну), Па лі цин -
сь кі чи тан ня (с. За лі з няк Сум сь ко го ра йо ну). В йо го
до ро б ку по над 1 500 га зе т них пу б лі ка цій, те ле/, ра -
діо пе ре дач. Він знай шов та опри лю д нив ве ли ку кі ль -
кість до ку ме н та ль них ма те рі а лів, по в’я за них із жит -
тям і тво р чі с тю за бу тих та ре п ре со ва них ді я чів на у -
ки, куль ту ри.

Г. Пе т ров вва жав, що го ло вне у жит ті лю ди ни –
щоб її ото чу ва ли кни ги. Він на ле жав до то го по ко -
лін ня укра ї н сь ких ін те лі ге н тів, для яких на яв ність
осо би с тої бі б лі о те ки бу ла пер шо ря д ною по тре бою,
кни ги – не від’ єм ною ча с ти ною ін те ле к ту а ль но го
жит тя. Зби ран ня книг, “ві ч них су пу т ни ків”, від по ві -
да ло йо го пра г нен ню до са мо вдо с ко на лен ня, до по -
ма га ло здій с нен ню на у ко во/ до с лі д ної крає зна в чої
ро бо ти.

Осо би с та бі б лі о те ка кни го лю ба на ра хо ву ва ла
май же 7 тис. при м. Лі те ра ту ро знав с т во, іс то рія, фі ло -
со фія, ми с те ц т во знав с т во, крає знав с т во – до всьо го
він мав жа гу чий ін те ре с.

Бу ду чи найа к ти в ні шим чи та чем і дру гом на шої
бі б лі о те ки, до по ві да чем на лі те ра ту р них ве чо рах і зу -
стрі чах, ці ка вим спів роз мо в ни ком, ще за жит тя Ген -
на дій Те ре н ті йо вич по да ру вав кни го збі р ні чи ма ло ви -
дань, се ред яких та кі рі д кі с ні, як: “Сти хо т во ре ни я” 
В. На р бу та, “Ци та де лі ду ха” О. Оль жи ча зі сво їм на -
пу т нім сло вом: “Хай жи ве в на ших се р цях дух Оле га
Оль жи ча, і то ді ми ві ч ні”.

Ча с ти ну крає зна в чих ви дань із вла с но го зі бран -
ня (бли зь ко 700 при м.) Г. Пе т ров за по вів на шій біб -
ліо те ці. Всі во ни ві до бра же ні у ка та ло гах з по мі т кою
на ка р т ках: “З бі б лі о те ки Г.Т. Пе т ро ва”. Цей ду хо в -
ний скарб ста ран но збе рі га єть ся окре мою ко ле к ці єю
у від ді лі крає зна в чої лі те ра ту ри та біб ліо гра фі ї.

Зі бран ня ко ри с ту єть ся ве ли ким по пи том у ко ри -
с ту ва чів, перш за все то му, що во но на ле жа ло ві до мо -
му крає зна в цю і мі с тить до сить рі д кі с ні та ці ка ві кни -
ж ки. Ця ко ле к ція є цін ним до по в нен ням до ос но в но го
фо н ду бі б лі о те ки.

Бі ль шу ча с ти ну з цих дру ків скла да ють тво ри
пись мен ни ків/ зе м ля ків та лі те ра ту ра про них, пра ці
вче них на шо го кра ю. Се ред ра ри те тів: “При ро да и на -
се ле ние Сло бо д с кой Укра и ны” (С.Пб., 1918), 
«О пи са ние  Ах ты р с ко го Свя то/ Тро и ц ко го мо на с ты ря
и ико ны Бо жи ей Ма те ри “Всех ско р бя щих ра дость”,
на хо дя щей ся в мо на с ты ре…”» (О., 1907), “Ро ме н с кая
ста ро ви на. Ис то ри че с кие, ста ти с ти че с кие и бы то вые
за пи с ки о го ро де Ро м ны до на ше го вре ме ни…” И. Ку -
ри ло ва (Ро м ны, 1897), “Че р ні гів і пів ні ч не Лі во бе -
реж жя. Огля ди, роз ві д ки, ма те рі а ли” (Під ред. 

ака д. М. Гру шев сь ко го.– К.,1928), “У к ра їн сь кий те -
атр. Ча с ти на 2” О. Бі ле ць ко го, Я. Ма мо н то ва (1941).
Ба га то книг з ко ле к ції да в но ста ли біб ліо гра фі ч ною
рі д кі с тю: “А н тон Ло се н ко и рус с кое ис кус с т во XVIII
сто ле ти я” А.Л. Ка га но ви ча, “Ко м по зи тор П.І. Се ни -
ця: Жит тя і тво р чість” (1965), “К.О. Тру тов сь кий.
На рис про жит тя і тво р чість” (К., 1955), пра ця шо с т -
кін сь ко го крає зна в ця І. Аб ра мо ва “Под ро д ным со л н -
цем” (С.Пб.,1914) та ба га то ін ших.

Гли бо ке і все бі ч не ви вчен ня ко ж но го ви дан ня
дає пра во зро би ти ви сно вок, що зби ран ням книг
крає зна вець за йма в ся про тя гом ба га тьох ро ків сво го
жит тя. Кни ги в ос но в но му ку пу ва лись у кни ж ко вих
ма га зи нах. Чи ма ло осо би с тих ви дань над си ла ли йо му
дру зі, вче ні, ді я чі ми с тецтв, на у ки, пись мен ни ки, ав -
то ри/ по ча т кі в ці, про що сві д чать да р чі за пи си на знак
“ве ли кої по ва ги”, “дру ж би”, “вдя ч но с ті за під три м -
ку” то що. На кни гах є да р чі над пи си на род но го ху до -
ж ни ка Укра ї ни М. Ли се н ка, вче них Л. Но ви че н ка, 
П. Охрі ме н ка, А. На ро ди ць ко го, Ю. Сту па ка, 
В. Зва гель сь ко го, крає зна в ців Б. Тка че н ка, В. Те р ле -
ць ко го, по етів і пись мен ни ків А. Гри зу на, Ю. Ца ри ка,
В. Ска ку на, І. Ко р ню ще н ка, М. Гри це н ка та ін.

По сто рі н ко вий пе ре гляд книг до зво ляє по зна йо -
ми ти ся з Пе т ро вим/ чи та чем. Те к с ти по мі ток, окре мі
за пи си на по лях сві д чать про ін те н си в ну про фе сій ну
ро бо ту з ви дання ми.

Кни ги з ко ле к ції Г. Пе т ро ва є ва ж ли вим дже ре -
лом ін фо р ма ції при під го то в ці до ма со вих за хо дів бі б -
лі о те ки, а зве р та ють ся до них і на у ко вці, крає зна в ці,
жу р на лі с ти у сво їй ро бо ті, при на пи сан ні вла с них
тво рів. За до по мо гою цих ви дань ство ре но до ві д ни ки:
“Су ми. Ву ли ця ми ста ро го мі с та”, “Су м щи на в іме -
нах”, “Е н ци к ло пе дія Су м щи ни” і т. ін.

При ве р тає ува гу і зі бран ня книг про за ї ка Оле к -
сія Пе т ро ви ча Сто л бі на – ла у ре а та лі те ра ту р них пре -
мій ім. Ми ко ли Тру б ла ї ні (за опо ві дан ня “Че т ві р ка з
плю сом”) та Ми ко ли Хви льо во го (за збі р ку опо ві дань
“І но п ла не тя ни в Ко ми шах” і  пу б лі ци с ти ч ну кни гу
“Крізь те р ни…”), при зе ра ре с пу б лі кан сь ко го кон ку р -
су на кра щу кни гу про су час ну мо лодь (“За ли ша юсь
со бо ю”), чле на На ці о на ль ної спі л ки пись мен ни ків
Укра ї ни. З 1980 до 2002 ро ку О. Сто л бін очо лю вав об -
ла с не лі те ра ту р не об’ єд нан ня, а 1985 ро ку, ко ли бу ло
ство ре но Сум сь ку пись мен ни ць ку ор га ні за цію, йо го
об ра но її го ло во ю. Оле к сій Пе т ро вич – ав тор 20 книг
про зи та 47 опо ві дань. У рік сво го 80/річ чя він по да ру -
вав біб ліо те ці свої кни ги з да р чи ми над пи са ми. Ці ви -
дан ня збе рі га ють ся у фо н ді від ді лу крає зна в чої лі те -
ра ту ри та біб ліо гра фії з по мі т кою “З бі б лі о те ки 
О.П. Сто л бі на”.

Крім осо би с тих ко ле к цій, у фо н дах на шої бі б лі о -
те ки є кни ги, по да ро ва ні  ді я ча ми ми с тецтв, ви кла да -
ча ми на вча ль них за кла дів, лі те ра то ра ми, крає зна в ця -
ми та ін. Ця лі те ра ту ра ши ро ко ви ко ри с то ву єть ся в
ро бо ті від ді лів ОУНБ – при офо р м лен ні те ма ти ч них
пе ре гля дів, про ве ден ні біб ліо гра фі ч них огля дів, пре -
зе н та цій книг, є по пу ля р ною у чи та чів.
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А Уго дою про спів пра цю
між НПБ Укра ї ни та На ці о -
на ль ною бі б лі о те кою (НБ)

Бі ло ру сі, два на д цять фа хі в ців
На ці о на ль ної па р ла ме нт сь кої бі -
б лі о те ки Ук ра  ї ни, на чо лі з за -
сту п ни ком 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, 22 гру -
д ня 2006 р. здій с ни ли од но ден ну
ро бо чу по їз д ку до Мін сь ка.

Ме тою ві зи ту був об мін до -
сві дом і ви вчен ня ін но ва цій них
ме то дів ді я ль но с ті бі б лі о тек у су -
час них умо вах. 

Те ми, які най бі ль ше ці ка ви -
ли на ших фа хі в ців: вплив но ві т -
ніх тех но ло гій та уні ка ль но го
біб ліо те ч но го і ци ф ро во го об ла д -
нан ня на тра ди цій ні біб ліо те ч ні

про це си, роз  ши рен ня со ці о ку -
ль ту р ної фу н к ції  бі б лі о те ки,
лі н  г ві с ти ч не за    без пе  чен ня ін фо -
р ма цій них си с тем, ор га ні за ція
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 (у т.
ч. на дан ня пла т них по слуг).

Незва жа ю чи на ду же ран -
ній час (ки їв сь кий по тяг при -
йшов до Мін сь ка о шо с тій го ди ні
ра н ку), де ле га цію зу стрі ли на
во к за лі і на мі к ро ав то бу сі, по да -

ро ва но му Уря  дом Ки тай сь -
кої На род ної Ре с пу б лі ки,
від ве з ли до но вої бу ді в лі НБ
Бі ло ру сі. На пе ре до дні, 21
гру д ня,  від бу ла ся це ре мо -
нія під пи сан ня ак ту зда чі/ -
прий  ман ня ще й ін шо го об -

ла д нан ня, се ред яко го ва р -
то на зва ти пе р со на ль ні
ком п’ю те ри з пло с ки ми
мо ні то ра ми для чи та чів і

спів ро бі т ни ків бі б лі о те ки, пла з -
мо ві па не лі в ін фо р ма цій ній зо ні
та кон фе ре нц/ за лах за га ль ною
ва р ті с тю 1,2 млн. у. од. 

О во сь мій го ди ні ра н ку де -
ле га ція зу стрі ла ся із за сту п ни -
ком ди ре к то ра з фо р му ван ня ін -
фо р ма цій них ре сур сів Т. Ку зь мі -
ніч та за сту п ни ком ди ре к то ра з

на у ко вої ро бо ти та зв’я з ків з
гро мад сь кі с тю Л. Кі рю хі ною.
Від бу в ся мі ні/кру г лий стіл з пи -
тань ко м    пле к ту ван ня та об ро б -
ки до ку ме н тів, со ці о ку ль ту р ної
ді я ль но с ті НБ Бі ло ру сі, ка д ро -
вих про блем. 

Ми ма ли при єм ність ко ро т -
ко го спі л ку ван ня з ди ре к то ром
НБ Бі ло ру сі Ро ма ном Мо ту ль сь-
ким, ро бо чий гра фік яко го у цей
день був ду же на пру же ний, – че -
ка ли на при їзд ві це -пре м’єр/ мі ні -
с т ра, бі ло ру сь кі ене р ге ти ки від -
значали у сті нах бі б лі о те ки своє
про фе сій не свя то, зібралися на
свій з'їзд по над 400 пись мен ни ків

з рі з них кра їн сві ту.
До ре чі, нам знову довелося

пе  ре ко нали ся, що світ ті с ний:  в
од  ній із ху до ж ніх га ле рей кни го з -
бі рні на ша де ле га ція зу стрі ла ла -
у ре а та Ше в че н ків сь кої пре мії,
чле на На ці о на ль ної спі л ки пись -
мен ни ків Ук ра ї ни О. Си зо не н ка,
а та кож О. Сє  ро ву – за сту п ни ка
ди ре к то ра з біб ліо те ч но/ ін фо р ма -
цій но го об слу го ву ван ня Ро сій сь -
кої дер жа в ної бі б лі о те ки.

Під час ві зи ту ми побачили,

ОБМІНЮЄМОСЯ ДОСВІДОМ
ПП АА РР ТТ НН ЕЕ РР СС ТТ ВВ ОО   

ІІ     CC ПП ІІ ВВ РР ОО ББ ІІ ТТ НН ИИ ЦЦ ТТ ВВ ОО

ЗЗ Г. Кириченко 

Директор НБ Білорусі Р. Мотульський

За гостинним столом

Центральні сходи НБ Білорусі



що НБ Бі ло ру сі не є за раз бі б -
лі о те кою у зви ч но му, тра ди -
цій но му розумінні, адже тут
на пе р ше мі с це вийшла со ці о -
ку ль ту р на та імі дже ва ді я ль -
ність, при чо му на ви со ко му
дер жа в но му рі  в ні. Будь/ які
ви зна ч ні дер жа в ні по дії в

республіці, ві зи ти іно зе м них де -
ле га цій, зу стрі чі з пе р ши ми осо -
ба ми та по сла ми за ру бі ж них кра -
їн від бу ва ють ся у ново -
збудованому при мі щен ні, для чо -
го тут є пре кра с ні мо ж ли во с ті:
кон фе ре нц/ за ли, об ла д на ні від -
по ві д ною тех ні кою, ви шу ка ні ін -
тер’ є ри, му зей, ху до -
ж ні га ле реї, ре с то -
ран. Бі б лі о те ка по -
трі б на чи та ча м, дер -
жа в ни м стру   к ту ра м,
бі з нес елі ті і між на ро -
д но му спів то ва ри с т -
ву.

Пра ців ни ки НБ
Бі ло ру сі опа ну вали
на ви ч ки екс ку р со во -
дів, імі дж мей ке рів,
ре  к ла мі с тів, пі а р щи -
ків. У стру к ту рі бі б -
лі о те ки з’явили ся
та кі під роз ді ли, як
від ді ли куль ту р но/ -

ма со вої, га ле рей но/ ви с та в ко вої,
му зей ної та екс ку р сій ної ді я ль -
но с ті, зв’я з ків із гро мад сь кі с тю
із се к то ра ми між на ро д них зв’я -
з ків, со ці а ль но/ ку ль ту р них про -
е к тів, ре к ла ми. Про тя гом 2006

ро ку стру к ту ру
бі б лі о те ки змі ню -
ва ли шість ра зів.

Пра цю ва ти у
НБ Бі ло ру сі є пре -
сти ж но, але до пе -
р  со на лу ви су ва ю -
ть ся ви со кі ви мо -
ги: на біб ліо те ч ні
ва  ка н сії не бе руть
осіб без ви щої осві -
ти.

У но вій бу ді в лі бі б лі о те ки
ство ре но но ві умо ви пра ці, що
при ве ло до ре с т ру к ту ри за ції фо -
н дів, шта тів і т. ін. Так, у від кри  -
то му до сту пі пе ре бу ває пів мі ль -
йо на до ку ме н тів, їх нє штрих-ко -
ду ван ня та ма р ку ван ня  про во ди -
ть  ся в пе р шу чер гу.

Кі ль кість ко ри с ту ва чів бі б лі -
о те ки скла дає бли зь ко 38 тис. на
рік, тоб то що дня її від ві ду ють
1/1,2 ти ся чі людей. До їх ніх по -
слуг 19  ко м фо р т них чи та ль них
за лів, 1,5 тис. ком п’ю те рів, по -
слу ги з ксе ро ко пі ю ван ня (у ко -
ж но му чи та ль но му за лі), 57 вла -
с них та при дба них БД. 

Бі б лі о те ка роз по ча ла фо р -
му  ван ня еле к т ро нно го ар хі ву
на  ці о на ль ної пе рі оди ки, при чо -
му до ступ до еле к т ро нної ве р сії
га зет мо ж ли вий ще до по яви

дру ко ва ної ве р сі ї. Пла ну єть ся
ство ри ти на ці о на ль ну БД еле к т -
ро нних ди се р та цій. ВАК Бі ло ру сі
при йн яв рі шен ня, щоб еле к т ро -
нні ве р сії усіх ди се р та цій спо ча т -
ку над хо ди ли до НБ Бі ло ру сі і ди -
се р та нт отри мував сві до ц т во
тіль ки пі с ля від по ві д ної до ві д ки з
бібліотеки.

Ко жен за ві ду вач від ді лу
НПБ Укра ї ни мав мо ж ли вість зу -
стрі ти ся і по спі л ку ва ти ся із бі ло -
ру сь ки ми ко ле га ми за сво їм на -

пря мом ро бо ти. На
жаль, ча су для та ко го
спі л ку ван ня ви яви ло -
ся за ма ло. Од нак на -
ша де ле га ція ще була
при сутня на під су м -
ко вому за сі дан ні Бі -
ло ру сь кої біб ліо те ч -
ної асо ці а ції, на якому
дізналася про здо бу т -
ки колег у 2006 ро ці.
За ці ка вив до свід бі б -
ліо ту ри з му, що пе ред -
ба чає се рію по їз док
бі ло ру сь ких бі б лі о те -
ка рів до бі б лі о тек рі з -
них кра їн сві ту.

1’2007 (35)    29

П
А

Р
Т

Н
Е

Р
С

Т
В

О
 І

 С
П

ІВ
Р

О
Б

ІТ
Н

И
Ц

Т
В

О

Робочі столи газетного залу

Унікальний автоматичний сканер

Сканер для сканування газет

Делегація НПБ України. В центрі – заступник директора 
НБ Білорусі Т. Кузьмініч  

Читальний зал  для  науковців



30 1’2007 (35)    

КРАЇНСЬКА біб ліо те ч на асо ці а ція (УБА) з осе ні 2006
р. бе ре участь у ре а лі за ції між на ро д но го про е к ту
TEMPUS «EduVisIm: “А да п ти в ні ін фо р ма цій ні та ко -
му ні ка ти в ні тех но ло гії для осві ти уч нів в Укра ї ні”».

Йо го ме та – ор га ні за ція осві т ньої ме ре жі для на вчан ня ви -
кла да чів спе ці а лі зо ва них шкіл для слі пих, ви ко ри с тан ня
он лай но во го му ль ти ме дій но го се ре до ви ща в про це сі ви -
кла дан ня. Бі б лі о те ки, як ва ж ли вий скла д ник без пе ре р в ної
осві ти, по кли ка ні пра цю ва ти у ті с но му пар т нер с т ві з осві т -
ні ми за кла да ми, на да ю чи до ступ до еле к т ро нної ін фо р ма -
ції ви кла да чам і уч ням. 

Ме ре жа Ін тер нет� це н т рів у пу б лі ч них бі б лі о те ках, а
та кож Ін тер нет� це н т ри для слі пих, від кри ті за під три м ки
По со ль с т ва США в Укра ї ні за іні ці а ти вою УБА, на ко пи чу -
ють ва ж ли вий до свід у цій сфе рі та по кли ка ні по ши рю ва -
ти йо го на всю Укра ї ну. Крім УБА, у про е к ті “EduVisIm” бе -
руть участь: На ці о на ль ний уні вер си тет “Ки є во� Мо ги лян -
сь ка ака де мі я”, На ці о на ль ний уні вер си тет “О с т ро зь ка ака -

де мі я”, Тех ні ч -
ний уні вер си -
тет м. Ко ши це (Сло вач чи на), асо ці а ція “Ві к но у світ”, Асо -
ці а ція пе ре да ван ня знань (Бе р лін, Ні ме ч чи на), Лейп ци зь -
кий уні вер си тет при кла д них на ук (Ні ме ч чи на). 

16�17 ли с то па да 2006 р. пре зи дент УБА В. Па ш ко ва
взя ла участь у між на ро д но му се мі на рі “За с то су ван ня еле -
к т ро нних сер ві сів для му ль ти ме дій ної під три м ки осві ти та
без пе ре р в ної осві ти в Укра ї ні, Ро сії та Тад жи ки с та ні”, ор -
га ні зо ва но му у м. Лейп ци гу Лейп ци зь ким уні вер си те том
при кла д них на ук та Асо ці а ці єю пе ре да ван ня знань  у ра м -
ках ре а лі за ції про е к ту “EduVisIm”. У своє му ви сту пі В. Па ш -
ко ва роз по ві ла про ді я ль ність у цьо му на пря мі УБА, По со -
ль с т ва США в Укра ї ні, укра ї н сь ких бі б лі о тек, зве р ну ла
ува гу на не об хід ність до три ман ня ви мог між на ро д них до -
ку ме н тів що до до сту п но с ті веб� сай тів для лю дей із об ме -
жен ня ми зо ру.

УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ
БЕРЕ УЧАСТЬ У НОВОМУ
МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ

ББ ІІ ББ ЛЛ ІІ ОО ТТ ЕЕ КК ИИ   
ІІ   СС УУ СС ПП ІІ ЛЛ ЬЬ СС ТТ ВВ ОО

УУ
В.  Пашкова

ЖИВЕ В СЕЛІ БІБЛІОТЕКА

З. Та ран тюк
У гір сь ко му се лі Кро пи в ник, що в До -

лин сь ко му ра йо ні на Іва но� Фра н кі в щи ні,
від бу ла ся ва ж ли ва по дія – від крит тя но во -
збу до ва но го при мі щен ня сіль сь кої бі б лі о -
те ки. За ві ду ва ч ка бі б лі о те ки� фі лії М. Ве к-
лин з не те р пін ням че ка ла цьо го дня. А все
роз по ча ло ся три ро ки то му зі схо ду се лян,
у яко му взя ли участь сіль сь кий го ло ва 
П. Ци пе р дюк, ра йон ні де пу та ти  З. Со ва
(ди ре к тор ТзОв “У ні п лит”) та В. Лу ць кий
(ди ре к тор Ви год сь ко го де р ж лі с го с пу).
Бу ло ви рі ше но зро би ти над бу до ву до
сіль сь ко го Бу ди н ку куль ту ри, де роз мі с ти -
ти чи та ль ний зал, ди тя чу кі м на ту та кни го -
схо ви ще. Щоб бі б лі о те ка бу ла су час ною і
за до во ль ня ла всі по тре би ко ри с ту ва чів, її
осна с ти ли те ле ві зо ром, ксе ро к сом, 3 тис.
грн. ви ді ли ли на при дбан ня лі те ра ту ри.
Не за ба ром жи те лі гір сь ко го се ла оде р -
жать мо ж ли вість до сту пу до Ін тер не ту.

Освя чен ня при мі щен ня бі б лі о те ки про -
ве ли свя ще ни ки Укра ї н сь кої гре ко� ка то -
ли ць кої це р к ви М. Гла де нь кий та Укра ї н -
сь кої ав то ке фа ль ної пра во сла в ної це р к -
ви Я. Ла ш ків. У дар від них бі б лі о те ка
отри ма ла Свя те Пись мо. Не сто я ли осто -
ронь і жи те лі се ла. При єм но бу ло спо сте -
рі га ти, ко ли во ни да ру ва ли сво їй біб ліо -
те ці кни ги з вла с них зі брань. 

Під час від крит тя но во бу до ви за сту п -
ник го ло ви ра йон ної ра ди В. Ма ко сій у
при ві та ль но му сло ві по дя ку вав жи те лям
се ла за пра цю, адже бу ді в ни ц т во здій с -
ню ва ло ся си ла ми гро ма ди. За сту п ник го -
ло ви рай де р жа д мі ні с т ра ції О. Ла в рів пе -
ре дав біб ліо те ці но ві кни ги. 

Бу ло що ска за ти і ди ре к то ру ЦБС 
Л. Фре їв. Во на роз по ві ла про зна ч ні по дії,
що від бу ли ся у бі б лі о те ках в остан ні ро ки.
Вже ста ло тра ди ці єю в ра йо ні бу ду ва ти
но ві при мі щен ня для за кла дів куль ту ри. У
2003 р.  пре кра с не при мі щен ня, збу до ва -
не ко ле к ти вом “При ка р па т ра н с га зу”, оде -
р жа ла центра ль на ра йон на бі б лі о те ка;
2004 р. бу ло від кри то Бу ди нок куль ту ри у
с. Ло лин, де в про с то рих, сві т лих кі м на тах

за пра цю ва ла і сіль сь ка бі б лі о те ка� фі лія та
кі м на та� му зей І. Я. Фра н ка. До ре чі, са ме в
цьо му се лі вже три на дцять ро ків по спіль
про во дить ся ра йон не свя то Фра н ко вої
по езі ї. Го р ди мо ся тим, що жит тя, лі те ра -
ту р на і гро мад сь ко� по лі ти ч на ді я ль ність
Ка ме ня ра ті с но по в’я за ні з До ли н щи ною,
зо к ре ма з се лом Ло лин, ку ди при їж джав
мо ло дий Фра н ко на за про шен ня мі с це во -
го па ро ха М. Ро ш ке ви ча. Та кож зна ч ною
по ді єю ста ло від крит тя у ЦРБ та її фі лії у
се ли щі Ви го да Ін тер нет� це н т рів, що ста -
ло ся за вдя ки пе ре мо зі до лин сь ких бі б лі о -
те ка рів у кон ку р сі про е к ту LEAP�IV, ого ло -
ше но му По со ль с т вом США в Укра ї ні. 

На свя ті лу на ли ві тан ня  по ета, чле на
На ці о на ль ної спі л ки пись мен ни ків Укра ї -

ни, уро дже н ця с. Кро пи в ник Л. Ми хай лі -
ва, який з ці єї на го ди на пи сав вірш “Кни -
ж ко вий  храм”.

Кни ж ко вий  храм
(Від крит тю бі б лі о те ки при свя чу єть ся)

Ви чу є те, до нас го во рять кни ги,
Ці кни ги, як спре со ва ні ро ки,
Не на че гра н ді о з них ми с лей здви ги
У ру с лі ве ле лю д ної рі ки.
Го во рить і сьо го дні ш нє, й ко ли ш нє
З цих не зба г нен но цін них сто рі нок,
Іс то рія в ан на ли все за пи ше
І нам за ли шить  ще один урок.
Урок на у ки жи ти і лю би ти
На цій свя щен ній до ро гій зе м лі,
Де світ люд сь кий три во га ми спо ви тий,
Де нас стрі ча ють ра до с ті й жа лі.
Як до б ре, ко ли лю ди свя тять сло во 
Сльо зою се р ця і во г нем ду мок.
І те, що ми отут не ви па д ко вість, –
Це ка р би ча су, іс то ри ч ний крок.
За ли шить ся ону кам і пра в ну кам
Це мо ре книг – без мі р на гли би на,
І ко жен, хто ві зь ме ці кни ги в ру ки,
Пі р не і ска р би ви не се із дна.
Люд сь кі ду м ки го во рять із ду м ка ми –
І на ду ші стає сві т лі ше на м.
У мо рі книг усі ми, на че в хра мі 
Тож хай свя тить ся цей од ві ч ний храм.      

5 бе ре з ня 2006 р.

З  ці єю та ін ши ми по ді я ми, що від бу ва -
ють ся в До лин сь кій ЦБС, мо ж на озна йо -
ми ти ся на сай ті До лин сь кої ЦРБ
(www.dcrb.net).

ПП ЕЕ РР ЛЛ ИИ НН КК ИИ ЗЗ ВВ ІІ ДД УУ СС ІІ ЛЛ ЬЬ
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лю ди, чий не за пе ре ч ний про фе сі о на лізм, від да -
ність спра ві, ви со кі тво р чі здо бу т ки і яс к ра ві ри си
осо би с то с ті ви зна ча ють ду хо в ну ат мо с фе ру на вко -
ло, бла го тво р но впли ва ють не тіль ки на спра ву, а й

на ді я ль ність  та до лю лю дей, які зна хо дять ся по руч.
Са ме та кою лю ди ною є ди ре к тор На ці о на ль ної на -

у ко вої ме ди ч ної бі б лі о те ки (ННМБ) Укра ї ни, за слу же -
ний пра ців ник куль ту ри Укра ї ни, ка ва лер ор де на кня -
ги ні Оль ги ІІІ ступеня Ра ї са Іва ні в на Па в ле н ко, яка по
пра ву за слу жи ла на гли бо ку по ша ну ко лег/ бі б лі о те ка -
рів, а та кож чи с лен них ме ди ч них фа хі в ців. Біб ліо те ч на
гро мад сь кість ни ні го ту єть ся від зна чи ти п’ят де ся ти річ -
чя  її фа хо вої ді я ль но с ті.   

Так ста ло ся, що ме ди ч на бі б лі о те ка, по чи на ю чи з
1958 ро ку, ста ла єди ним мі с цем ро бо ти Ра ї си Іва ні в ни
впро довж жит тя. Прой шо в ши
всі ща б лі про фе сій ної ді я ль но с -
ті, по стій но здо бу ва ю чи но ві
знан ня, Р. Па в ле н ко у 1975 р.
очо ли ла бі б лі о те ку. Са ме на по -
са ді директора роз кри ли ся її ор -
га ні за цій ний та лант, ве ли кий
фа хо вий і жит тє вий до свід, при -
хи ль ність до за про ва джен ня рі з -
но ма ні т них ін но ва цій. У ви рі -
шен ні чи с лен них га лу зе вих про -
блем Ра ї са Іва ні в на зав жди ке -
ру ва ла ся по чут тям гро ма дян сь -
кої від по ві да ль но с ті за на ла го -
джен ня в Укра ї ні до стой но го ін -
фо р ма цій но го су про во ду ме ди -
ци ни.

Як до сві д че ний спе ці а ліст з
фо р му ван ня фо н дів, па те н то з -
на вець, ме то дист Ра ї са Іва ні в на
ба га то зро би ла для роз ви т ку ме -
ре жі на у ко вих ме ди ч них бі б лі о -
тек Укра ї ни, що за раз на ра хо -
вує бли зь ко 1 000 кни го збі рень
рі з них рі в нів, і покращен ня їх -
ньої ді я ль но с ті, а та кож для фо -
р му ван ня ак ту а ль них та до ско на лих у ро до ви до во му від -
но шен ні ін фо р ма цій них ре сур сів ме ди ч ної га лу зі.

За її іні ці а ти вою ор га ні зо ва но те ма ти ч ні шко ли пе -
ре до во го до сві ду в об ла с них на у ко вих ме ди ч них бі б лі о -
те ках кра ї ни, а з 1975 р. – роз по ча то ро бо ту зі ство рен -
ня у ННМБ фо н ду “Ме ди ч на укра ї ні ка”. За уча с тю Ра -
ї си Іва ні в ни і під її на у ко вим ке рі в ни ц т вом здій с ню ють -
ся до слі джен ня з іс то рії ві т чи з ня ної ме ди ци ни, жит тя і
ді я ль но с ті ви зна ч них лі ка рів, ме ди ч них пра ців ни ків,
удо сто є них по че с них звань. З 1997 р. по ча ли ви хо ди ти
біо бі б ліо гра фі ч ні сло в ни ки се рії “Ме ди ци на в Укра ї ні.
Ви да т ні лі ка рі”.

Р. Па в ле н ко на ле жать бі ль ше 100 дру ко ва них
праць, во на бе ре ак ти в ну участь як ор га ні за тор, до по ві -
дач і на у ко вий кон су ль тант у на у ко во/ пра к ти ч них кон -

фе ре н ці ях, на -
ра дах, се мі на -
рах, які що рі ч но про во дить ННМБ Укра ї ни. 

З ча су, ко ли Ра ї са Іва ні в на очо ли ла ко ле к тив, бі б -
лі о те ка ста ла зна ною у ба га тьох кра ї нах сві ту. Р. Пав -
ленко гі д но пред ста в ляє укра ї н сь кі ме ди ч ні бі б лі о те ки
на між на ро д но му рі в ні. Її тво р чі зв’я з ки і ко н та к ти до -
зво ли ли роз кри ти до свід ро бо ти цих за кла дів на між на -
ро д них на у ко во/ пра к ти ч них кон фе ре н ці ях, сим по зі у -
мах, з’їз дах, на сто рі н ках за ру бі ж ної  спе ці а ль ної пе рі -
оди ч ної пре си. Пар т нер сь кі сто су н ки та кож спри я ють
по пов нен ню фо н дів ме ди ч них бі б лі о тек су час ни ми до -
ку ме н т ни ми дже ре ла ми на у ко вої ін фо р ма ції, під клю -
чен ню кни го збі рень до си с тем роз по всю джен ня су час -
них еле к т ро нних баз да них і ме ди ч них жу р на лів в он -

лай но во му до сту пі, зо к ре ма
та ких най бі ль ших ви да в -
ництв сві ту, як EBSCO,
Proquest, Elsevier, Springer.  

З 1993 ро ку роз по ча то
фо р му ван ня еле к т ро нно го
ка та ло гу ННМБ Укра ї ни. В
2001 ро ці, за під три м ки Все -
сві т ньо го ро та рій сь ко го ру -
ху, в біб ліо те ці від кри то ін -
фо р ма цій но/ ко м п`ю те р ний
центр, ство ре но вла с ний 
веб/ сайт з мо ж ли ві с тю до сту -
пу до еле к т ро нно го ка та ло гу.
З 2005 ро ку роз по ча то фо р -
му ван ня фо н ду ві т чи з ня них
еле к т ро нних ви дань. У 2006
ро ці вста но в ле но Wi/Fi зв`я -
зок (без про ві д ний Ін тер нет).

Але не тіль ки  про бле ма
роз по всю джен ня су то про -
фе сій них знань ту р бує Р. Па -
в ле н ко. Впро довж ба га тьох
ро ків ННМБ Укра ї ни є мі с -
цем ор га ні за ції чи с лен них
ху до ж ніх ви ста вок, які по -

стій но на га ду ють ко ри с ту ва чам, що фі зи ч не здо ро в’я
ґру н ту єть ся на га р мо нії ду ші. 

Ду же ва ж ли во, що чи с лен ні ко ри с ту ва чі – від ака -
де мі ка до ді ль ни ч но го лі ка ря – лю б лять свою га лу зе ву
бі б лі о те ку, гли бо ко ша ну ють її ко ле к тив і йо го ба га то -
рі ч но го ди ре к то ра – на ста в ни ка і кер ма ни ча.

Лю дя ність, до б ро та, вмін ня на ле ж но оці ни ти ро бо -
ту пра ців ни ків, під три ма ти їх при та ман ні Ра ї сі Іва ні в ні.
На то мість во на зна хо дить ви знан ня, ша ну і по ва гу ко -
лег, шанобливе ста в лен ня біб ліо те ч ної і ме ди ч ної гро -
мад сь ко с ті не тіль ки Укра ї ни, а й ба га тьох кра їн сві ту.
Про це сві д чать чи с лен ні пу б лі ка ції про Р. Па в ле н ко, ре -
це н зії на її ро бо ти, від гу ки на сто рі н ках пе рі оди ч ної пре -
си про бі б лі о те ку, яку во на очо лює і, най го ло в -
ні ше, тво р ча і від да на пра ця всьо го ко ле к ти ву.

Т. Остапенко
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2006 ро ці Чер ка сь кий на ці о на ль ний уні вер си -
тет (ЧНУ) ім. Б. Хме ль ни ць ко го від зна чив своє
85�річ чя. Спо ча т ку – Чер ка сь кий ін сти тут на род ної
осві ти, з 1933 р. – Чер ка сь кий пе да го гі ч ний ін сти -

тут, з 1995 ро ку – Чер ка сь кий дер жа в ний, а з 2003 р. – на -
ці о на ль ний уні вер си тет, ни ні – один із ві до мих ви щих на -
вча ль них за кла дів Укра ї ни. Про тя гом всіх цих ро ків йо го
не від’ єм ною ча с ти ною і ва ж ли вою скла до вою за без пе -
чен ня на вча ль но� ме то ди ч ної та на у ко вої ро бо ти вче них,
ви кла да чів, ас пі ра н тів та сту де н тів у га лу зі  при ро д ни чих,
гу ма ні та р них, при кла д них, тех ні ч них та ін. на ук бу ла на у -
ко ва бі б лі о те ка (НБ). 

Фо р му ван ня її фо н дів роз по ча ло ся 1921 ро ку, ко ли
ви ни к ла не об хід ність за без пе чи ти ді я ль ність Ви щих пе да -
го гі ч них ку р сів у Чер ка сах (ком пле к ту ван ня під ру ч ни ка ми,
на у ко вою та ме то ди ч ною лі те ра ту рою з іс то рії, пе да го гі ки,
при ро д ни чих та фі ло ло гі ч них на ук). Окрім то го, до скла ду
фо н ду ввій ш ла лі те ра ту ра XVIII–ХІХ ст. із при ва т ної ко ле к -
ції гра фа Бо б рин сь ко го рі з ни ми мо ва ми, у то му чи с лі фра -
н цу зь кою, ні ме ць кою, ла ти но ю. Це бу ло по ча т ком за ро -
джен ня ни ні ш ньої на у ко вої бі б лі о те ки ЧНУ.

У ро ки фа ши ст сь кої оку па ції за вдя ки са мо від да но с -
ті пра ців ни ці бі б лі о те ки М. Ско р кі ної фонд бі б лі о те ки
вда ло ся ча с т ко во збе ре г ти від зни щен ня. За га лом він
зме н ши в ся з 200 тис. до 74 350 при мі р ни ків. Ці кни ги ста -
ли ті єю ос но вою, на якій від но ви ла свою діяльність бі б лі -
о те ка у 1944 р.

Вла с не у пе рі од пі с ля во єн ної від бу до ви і роз по чи на -
єть ся ак ти в на ро бо та кни го збі р ні. Так, до 1955 р. бу ло
здійснено упо ря д ку ван ня та об лі к кни ж ко во го фо н ду,
ство ре но си с те ма ти ч ний та ал фа ві т ний ка та ло ги, за по ча -
т ко ва но кар то те ку ста тей і пе рі оди ч них ви дань, що спри -
я ло по кра щан ню об слу го ву ван ня чи та чів. У цей час у біб -
ліо те ці ді я ли два від ді ли – об слу го ву ван ня, об ро б ки та
ком пле к ту ван ня фо н дів У 1963 р. бу ло ство ре но но вий
від діл – до ві д ко во� бі б лі о г ра фі ч ний. Ефе к ти в ну ро бо ту бі -
б лі о те ки за без пе чу ва ли її від да ні пра ців ни ки: Д. Бу жи на,
О. Ку д ряв сь ка, З. Пи во ва ро ва, М. Ско р кі на, І. Цве рьо ва,
Л. Че пур та ін.

У пе рі од 60–80�х ро ків зна ч на ува га при ді ля ла ся фо -
р му ван ню фо н ду кни го збі р ні, по кра щан ню ор га ні за ції
до ві д ко во го апа ра ту, мо де р ні за ції ма те рі а ль но� те х ні ч ної
ба зи, роз ши рен ню стру к ту ри за кла ду.

На ру бе жі ХХ та ХХІ ст. від бу ли ся які с ні змі ни у скла -
ді кни ж ко во го фо н ду. За мість за ста рі лої за змі с том лі те -
ра ту ри, яку бу ло ви лу че но, з’яв и ла ся зна ч на кі ль кість
книг з укра ї н сь кої іс то рії та на ро до знав с т ва, оно ви в ся
фонд ху до ж ньої лі те ра ту ри – бу ло при дба но тво ри пись -
мен ни ків, тво р чість яких у ра дян сь ку до бу або бу ла за бо -
ро не на, або за мо в чу ва ла ся. З по явою но вих спе ці а ль но с -
тей ак ти ві зу валася ді я ль ність з ор га ні за ції фо н дів від по ві -
д ної на вча ль ної, ме то ди ч ної та на у ко вої лі те ра ту ри, яка
має за без пе чи ти но ві осві т ньо� ква лі фі ка цій ні про гра ми. 

Бі б лі о те ка спів пра цює і з укра ї н сь ки ми, і з за ко р дон -
ни ми на у ко ви ми та про сві т ни ць ки ми установами. На да -
ють ся по  слу ги по між бі б лі о те ч но му або не ме н ту, за вдя ки
яко му на у ко во� ви к ла да ць кий склад уні вер си те ту має
змо гу отри му ва ти як ори гі на ль ні до ку ме н ти, так і їх ні фо -
то� чи еле к т ро нні ко пі ї. Від між на ро д них фо н дів „Ві д ро -
джен ня” та „Сей бр� Сві т ло” бі б лі о те ка отри ма ла ком пле к -

ти ан г ло мо в ної лі -
те ра ту ри, не об хід -
ної для сту де н тів фа ку ль те ту ро ма но� ге р ман сь кої фі ло -
ло гі ї. Фонд Со ро са в ра м ках ме га про е к ту „Пу ш кін сь ка бі -
б лі о те ка” спри яв по пов нен ню фо н дів бі б лі о те ки 500 при -
мі р ни ка ми цін ної до ві д ко вої та на у ко вої лі те ра ту ри. 

Сьо го дні у скла ді бі б лі о те ки фу н к ці о ну ють, окрім ви -
ще на з ва них від ді лів, від діл ін фо р ма цій них тех но ло гій та
ав то ма ти зо ва них біб ліо те ч них про це сів, від діл кни го збе -
рі ган ня. 

Ва ж ли вим скла д ни ком ро бо ти НБ є під го то в ка дру ко -
ва них ви дань, зо к ре ма що ква р та ль но го ре фе ро ва но го ін -
фо р ма цій но го бю ле те ня „Но ве в пе да го гі ці ви щої шко ли”,
що до зво ляє ви кла да чам уні вер си те ту бу ти обі зна ни ми з
но ви ми над хо джен ня ми в га лу зі пе да го гі ки. На до по мо гу
на у ко вцям у 1986 р. бу ло укла де но „Ка та лог ре д ких книг 18-
19 ве ков: би б ли о г ра фи че с кий ука за тель за 1778-1917 гг.”,
ко т рий вклю чає ви дан ня, що збе рі га ють ся у біб ліо те ці.

По ліп шен ню умов для са мо стій ної ро бо ти сту де н тів
та ви кла да чів спри я ло від крит тя у 2003 ро ці, пі с ля ка пі та -
ль но го ре мо н ту, окре мої бу ді в лі бі б лі о те ки, де роз мі с ти -
в ся ком плекс зру ч них чи та ль них за лів. Що ро ку на чо ти -
рьох або не ме н тах та у п’я ти чи та ль них за лах чи та чам ви -
да єть ся бли зь ко 1 млн. книг, пе рі оди ч них ви дань, ав то ре -
фе ра тів ди се р та цій.

До по слуг ко ри с ту ва чів, крім кни ж ко вих фо н дів і тра -
ди цій них форм біб ліо те ч но� ін фо р ма цій но го та до ві д ко -
во� бі б лі о г ра фі ч но го об слу го ву ван ня, – еле к т ро нні ре сур -
си. По чи на ю чи з 2002 ро ку, в НБ ак ти в но впро ва джу ють ся
ком п’ю те р ні тех но ло гії, за до по мо гою біб ліо те ч ної про -
гра ми „І Р БІС”, на ос но ві кни ж ко во го фо н ду та жу р на ль них
ста тей роз ро б ля ють ся вла с ні ба зи да них. Діє ло ка ль на
ком п’ю те р на ме ре жа, що до зво ляє здій с ню ва ти еле к т-
ро нний по шук не об хід ної лі те ра ту ри не ли ше у при мі щен -
ні бі б лі о те ки, але й у спе ці а ль но об ла д на них ком п’ю те р -
них кла сах, які зна хо дять ся в на вча ль них ко р пу сах уні вер -
си те ту. У най бли ж чій пе р с пе к ти ві – ство рен ня фо н ду еле -
к т ро нних до ку ме н тів, пла ну єть ся ви ко ри с то ву ва ти ре сур -
си Ін тер не ту то що.

Бі б лі о те ка як ор га ні ч на та не від’ єм на скла до ва ЧНУ
прой ш ла ра зом з уні вер си те том ве ли кий і скла д ний шлях,
зро би ла ва ж ли вий вне сок у йо го роз бу до ву. Перш за все,
це сто су єть ся за без пе чен ня но р ма ль но го пе ре бі гу на вча -
ль но го про це су, спри ян ня під ви щен ню ефе к ти в но с ті ви -
кла да ць кої ро бо ти, під не сен ню на у ко во го рі в ня праць
сту де н тів, ас пі ра н тів, по шу ку ва чів. За цей час зі бра но уні -
ка ль ний за по в но тою й ви до вою стру к ту рою ба га то га лу -
зе вий кни ж ко вий фонд ві т чи з ня них та за ру бі ж них тво рів
дру ку, що ста но вить по над 560 тис. книг, пе рі оди ч них ви -
дань та ін ших ви дів дру ко ва ної про ду к ці ї. 

Пі с ля від крит тя на ба зі уні вер си те ту спе ці а лі зо ва ної
вче ної ра ди із за хи с ту ка н ди дат сь ких ди се р та цій зі спе ці а -
ль но с ті 07.00.01 – іс то рія Укра ї ни, біб ліо те ч ні фо н ди пе рі -
оди ч но по пов ню ють ся при мі р ни ка ми те к с тів ди се р та цій.

Що ро ку в НБ про во дять ся рі з но ма ні т ні куль ту р -
но� про с ві т ни ць кі за хо ди, зо к ре ма з по пу ля ри за ції її фо н -
дів. Бі ль шість із них при уро че но до ва ж ли вих сві то вих та
укра ї н сь ких по дій у рі з них га лу зях на у ки, юві лей них дат. 

Остан нім ча сом на бу ла по ши рен ня ро бо та з та ла но -
ви тою мо лод дю уні вер си те ту, що дає змо гу ре а лі зу ва ти її

УУ
О. Медалієва, Н. Силка
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АЦІОНАЛЬНА па р ла ме нт сь ка бі б лі о те ка Укра ї ни про до в жує пу б лі ка цію ін фо р ма цій но го
ба н ку да них що до уні фі ка ції за го ло в ків біб ліо гра фі ч них за пи сів [по ча ток див. у № 3 (21) за
2003 р., № 2 (24) за 2004 р., № 2 (28), № 4 (30) за 2005 р.].

Для зру ч но с ті ко ри с ту ва чів  ін фо р ма ція по да єть ся дво ма бло ка ми: осо би с ті іме на; на -
зви уста нов та ор га ні за цій, у ко ж но му з яких за сто со ву ють ся свої умо в ні по зна чен ня.

І блок: Осо би с ті іме на
Умо в ні по зна чен ня:
П: Псе в до ні м (и)
ІФП: Ін ша фо р ма прі зви ща
СІ: Свя те ім’я 
СП: Спра в ж нє прі зви ще
КВ: Ко ро т кі ві до мо с ті про ав то ра
ДД: Дже ре ло да них 

П: Абд� ру� шин
СП: Бе р н хардт, Оскар Эрнст
КВ: Спра в ж нє ім’я Абд� ру� ши на – Оскар Эрнст Бе р н хардт (1875�1941 рр.). На ро ди в ся у Са к со ні ї. Пись мен ни ць -

ку ді я ль ність роз по чав ду же ра но. У зв’я з ку з цим ча с то бу вав за ко р до ном – у Ні ме ч чи ні. 1924 ро ку по чав пи са ти свої
пе р ші до по ві ді „По с ла ния  Гра ля”. 1928 р. пе ре їхав до Ті ро лю, де на пи сав свій твір „В све те ис ти ны. По сла ние Гра ля”.
В 1938 ро ці був ви сла ний на ци с та ми з Ав с т рі ї. По мер 1941 ро ку в Кі н с до р фі.

ДД: Абд� ру� шин. В све те ис ти ны. По сла ние Гра ля. – Шту т гарт, 1990. – Т. 1. – 246 с.

П: Але к са н д ра
СП: Во ро на, Але к са н д ра Ва ле рь е в на
КВ: Юна пись мен ни ця Во ро на Але к са н д ра Ва ле рь е в на (1990) ро дом із м. Сла ву тич ви дає свої тво ри під псе в до -

ні мом Але к са н д ра.
ДД: Але к са н д ра. По во ро ты су дь бы, или Дне в ник аме ри ка н ки. – К., 2004. – 111 с.

СІ: Али пия Го ло се е в с кая
СП: Ав де е ва, Ага фия Ти хо но в на
КВ: Ав де е ва Ага фия Ти хо но в на, мо на хи ня, уро дже н ка м. Пен зи. З 1961 ро ку ме ш ка ла на вул. Го ло сі їв сь кій м. Ки -

є ва під свя тим ім’ям  Али пия  Го ло се е в с ка я.
ДД: Стя жа в шая лю бовь: По свя ща е т ся бла жен ной па мя ти мо на хи ни Али пии Го ло се е в с кой  (Ав де е вой). – К.,

2004. – 80 с.  

ІФП: Ало в сат Га ра джа оглы
СП: Али ев, Ало в сат Га ра джа оглы
КВ: Ало в сат Га ра джа оглы Али ев (1956), ка н ди дат еко но мі ч них на ук, фа хі вець з про блем ін фо р ма ти за ції со ці а -

ль но� еко но мі ч них си с тем, за ві ду ю чий від ді лом Ін сти ту ту ін фо р ма цій них тех но ло гій НАН Азер бай джа ну.
ДД: Али ев, Ало в сат Га ра джа. Про бле мы ин фо р ма ти за ции об ще с т ва и эко но ми ки. – Ба ку, 2003. – 459 с.

П: АН�100
СП: Сто ро же н ко, Ана то лій Оле к са н д ро вич
КВ: Сто ро же н ко Ана то лій Оле к са н д ро вич, по ет� гу мо рист, са ти рик, бай кар ви дав свою пе р шу кни гу „У с мі х нись!”

під псе в до ні мом АН�100.
ДД: АН�100. Усмі х нись! – Ка м’я не ць� По діль сь кий, 2005. – 421 с.

СІ: Ан то ний Су ро ж с кий
СП: Блум, Ан д рей Бо ри со вич
КВ: Ми т ро по лит Ан то ний Су ро ж с кий (світ сь ке ім’я – Ан д рей Бо ри со вич Блум)  на ро ди в ся 1914 ро ку в Ло зан ні, в

сі м’ї ро сій сь ко го ди п ло ма та. В 1939 р. за кін чив ме ди ч ний і біо ло гі ч ний фа ку ль те ти Со р бо ни. В 1943 р. та є м но по ст -
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АВТОРИТЕТНИЙ КОНТРОЛЬ КК ОО ЛЛ ОО НН КК АА
КК АА ТТ АА ЛЛ ОО ГГ ІІ ЗЗ АА ТТ ОО РР АА

НН

тво р чий по те н ці ал. Для сту де н тів пе р ших ку р сів усіх спе -
ці а ль но с тей пра ців ни ка ми НБ про во дять ся ле к цій ні та
прак ти ч ні за нят тя з ку р су „О с но ви біб ліо графі ї”, на да ють -
ся по слу ги на у ко вцям із си с те ма ти за ції до ку ме н тів (стат ті
та кни ги) за ББК та УДК.

Усі ро ки  іс ну ван ня бі б лі о те ки її очо лю ва ли спра в ж ні
фа хі в ці сво єї спра ви, які ду шею вбо лі ва ли за роз ви ток кни -
го збі р ні. Це – На ум Мой се йо вич Бі ло сто ць кий (1934-1940,
1945-1948), Єв ген Оле к сі йо вич Ро ма нов (1948-1985), ни ні -
ш ній ди ре к тор – На та лія Юхи мі в на Сил ка (з 1985 р.).

Плі д ну ро бо ту ко ле к ти ву НБ 1973 р. бу ло від зна че но
гра мо тою Мі ні с тер с т ва осві ти Укра ї н сь кої РСР та Укра ї н -

сь ко го ре с пу б лі кан сь ко го ко мі те ту проф спі л ки пра ців ни -
ків осві ти, ви щої шко ли і на у ко вих уста нов „за ус пі хи, до -
ся г ну ті в ро бо ті по про па га н ді кни ги та по ліп шен ню біб -
ліо те ч но� бі б лі о г ра фі ч но го об слу го ву ван ня чи та чів”.

Сьо го дні на у ко ва бі б лі о те ка Чер ка сь ко го на ці о на ль -
но го уні вер си те ту ім. Б. Хме ль ни ць ко го – це су час ний біб -
ліо те ч ний за клад, що рі в ня єть ся на кра щі укра ї н сь кі бі б лі о -
те ки від по ві д ної ка те го рі ї. В ній пра цю ють ква лі фі ко ва ні та
осві че ні пра ців ни ки. Штат кни го збі р ні скла да єть ся з 53 чо -
ло вік, се ред яких є як ве те ра ни біб ліо те ч ної спра ви,
до сві д че ні фа хі в ці, так і мо лодь, яка пе ре ймає і роз -
ви ває кра щі тра ди ції сво єї бі б лі о те ки. Б
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ри г ся у че н ці, а з ча сом був на пра в ле ний  на па с тор сь ке слу жін ня в Ан г лі ю. З 1966 ро ку – ми т ро по лит за сно ва ної в
Ан г лії Су ро ж сь кої єпа р хі ї. По мер ми т ро по лит в Ло н до ні 2003 ро ку.

ДД: Ан то ний Су ро ж с кий. Брак и се мь я. – К., 2004. – 301с.

П: Бей� Зот; Ри ба л ко; Ле в ко; Ста рий; 333.
СП: Ха се вич, Ніл Ан то но вич
КВ: Ніл Ха се вич – до сві д че ний під пі ль ник, член цен т ра ль но го і кра йо во го про во дів ОУН, ре да к тор та ху до ж ник

дру ка р ні, яка ви пу с ка ла ли с ті в ки, га зе ту „До збро ї”, са ти ри ч ний жу р нал „Хрін”.
ДД: Фе до ри шин, Ми ко ла Ва си льо вич. Су хі ве ць кі схро ни Бей Зо та: При свяч. 100�річ чю від дня на родж. Ні ла Ха -

се ви ча (1905�1952). – Рі в не, 2005. – 47 с.

П: Бо гу сла ва
СП: Кли м ко, Ра ї са Пи ли пі в на
КВ: Де бют у лі те ра ту рі по ете си Ра ї си Пи ли пі в ни Кли м ко, ви то ки тво р чо с ті  якої – з ма льо в ни чо го се ла Ба би ні в -

ка Ха р ків сь кої об ла с ті, по ча в ся з ви дан ня збі р ки лі ри ч них тво рів „За лі куй свої ра ни бо лю чі”, під пи са ної псе в до ні мом
Бо гу сла ва.

ДД: Бо гу сла ва. За лі куй свої ра ни бо лю чі. – Х., 2005. – 207.

П: Ві ль де, Іри на
СП: По ло т нюк, Да ри на Дми т рі в на
КВ: Іри на Ві ль де (Да ри на Дми т рі в на По ло т нюк), ви зна ч ний про за їк, на ро ди ла ся 1907 р. у Че р ні в цях, у ро ди ні на -

род но го вчи те ля і пись мен ни ка Дми т ра Ма ко го на. За кін чи ла Львів сь кий уні вер си тет, вчи те лю ва ла в Ко ло миї, пра -
цю ва ла в жу р на лі „Жі но ча до ля”. Оби ра ла ся де пу та том Вер хо в ної Ра ди УРСР 2�го скли кан ня, чле ном пра в лін ня Спі -
л ки пись мен ни ків СРСР та Укра ї ни, очо лю ва ла Львів сь ку пись мен ни ць ку ор га ні за ці ю. По ме р ла 1982 ро ку.

ДД: Ві ль де, Іри на. Се с т ри Рі чин сь кі. – К., 2004. – Кн. 1. – 693 с.

СІ: Іла рі он (ми т ро по лит)
СП: Огі є н ко, Іван Іва но вич
КВ: Іла рі он (світ сь ке ім’я – Іван Огі є н ко), 1882�1972 рр., ми т ро по лит Укра ї н сь кої Пра во сла в ної Ав то ке фа ль ної

Це р к ви, іс то рик, мо во зна вець, пе да гог. Дру ку ва в ся як під спра в ж нім, так і під свя тим ім’ям.
ДД: Ку чин сь ка І. О. Ду хо в ні дже ре ла Іва на Огі є н ка. – Ка м’я не ць� По діль сь кий, 2004. – 87 с.

ІФП: Ко ро льо ва, Оле на За ха рі в на
СП:  Ко ло мі єць, Оле на За ха рі в на
КВ: Оле на За ха рі в на Ко ло мі єць на ро ди ла ся 1934 ро ку на Він нич чи ні. З 1951 ро ку про жи ває в Че р ні в цях, має тех -

ні ч ну  осві ту. Пи ше ві р ші, ба га то з них ста ли пі с ня ми, які са ма ви ко нує, ма ю чи від при ро ди га р ний го ло с. Дру ку ва ла -
ся в мі с це вій пе рі оди ці. Кни га „На хви лях жит тя” – пе р ша й до в го очі ку ва на по ети ч на збі р ка ав то рки.

ДД: Ко ло мі єць, Оле на За ха рі в на. На хви лях жит тя. – Че р ні в ці, 2004. – 111 с.

ІФП: Ле К.; Явор сь ка О.
СП: Ко пач, Оле к са н д ра
КВ: Оле к са н д ра Ко пач (1913)  ще під пи сує свої тво ри  – Ле К. та О. Явор сь ка; до к тор фі ло со фії От тав сь ко го уні -

вер си те ту; за сно в ни ця і ди ре к тор ку р сів укра ї но знав с т ва ім. Г. Ско во ро ди; член Об’ єд нан ня укра ї н сь ких пись мен ни -
ків “Сло во” у То рон то; ав тор про зо вих тво рів для ді тей та юна ц т ва на іс то ри ч ні те ми.

ДД: Ко пач, Оле к са н д ра. На кня жій го рі. –  К., 1995. – 52 с.

П: Ми ро лю ба
СП: Ко в га нич, Г. Ва си лі в на
КВ: Лі те ра ту р но� мі с ти ч ний сце на рій „Ли бідь – до ч ка Со н ця”, по дії яко го від бу ва ють ся 3 000 ро ків то му, ви йшов

у світ під псе в до ні мом Ми ро лю ба.
ДД: Ми ро лю ба. Ли бідь – до ч ка Со н ця: [Лі т.� міст. сце на рій]. – Він ни ця, 2005. – 392 с.

П: Мо ро зе н ко, Ма рія
СП: Мо роз, Ма рія Ми ко ла ї в на
КВ: За зи ра ю чи в та є м ни ці да в ни ни, вкри ті по ро хом сто літь, мо ло да по ете са з Ки є ва Мо роз Ма рія Ми ко ла ї в на

ви да ла свою по ему „Кня ги ня Оль га” під псе в до ні мом Мо ро зе н ко Ма рі я.
ДД: Мо ро зе н ко, Ма рі я. Кня ги ня Оль га. – К., 2005. – 91 с.

П: Но ві на Лу ча ков сь кий, Ми ко ла Бог дан де
СП: Лу ча ков сь кий, Бог дан
КВ: Ін же нер� лі сі в ник ро дом з Га ли чи ни Лу ча ков сь кий Бог дан в емі г ра ції був ві до мий як  Ми ко ла Бог дан де Но -

ві на Лу ча ков сь кий. Про жи вав у США; за сно в ник Об’ єд нан ня укра ї н сь ких лі сі в ни ків і де ре в ни ків.
ДД: Но ві на Лу ча ков сь кий, Ми ко ла Бог дан де. З га ли ць ких ло вищ: (Ми с лив. спо га ди). – Мюн хен, 1973. – 95 с.

П: Орест, Ми хай ло
СП: Зе ров, Ми хай ло Ко с тьо вич
КВ: Орест, Ми хай ло (1901�1962), укра ї н сь кий по ет, лі те ра ту ро зна вець і пе ре кла дач, брат Ми ко ли Зе ро ва. На ле -

жав до лі те ра ту р ної гру пи нео кла си ків.
ДД: Ми хай ло Орест. Адепт ду хо в но с ти но во ї. – То рон то, 1967. – 127 с.
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П: Панч, Пе т ро Йо си по вич
СП: Пан че н ко, Пе т ро Йо си по вич
КВ: Панч (Пан че н ко) Пе т ро Йо си по вич (1891�1978), ві до мий  гро мад сь кий ді яч, та ла но ви тий пись мен ник, упро -

довж сво го тво р чо го жит тя на пи сав і ви дав де кі ль ка де ся т ків кни жок. За ав то бі о г ра фі ч ну по вість „На ка ли но вім мо с -
ті” у 1965 р. був удо сто є ний Дер жа в ної пре мії Укра ї ни ім. Т.Г. Ше в че н ка.

ДД: Панч, Пе т ро Йо си по вич. На ка ли но вім мо с ті. – До нецьк, 2004. – 240 с.

ІФП: Пи ш нюк, Те тя на Во ло ди ми рі в на
СП: Фо ль ва ро ч на, Те тя на Во ло ди ми рі в на
КВ: Те тя на Во ло ди ми рі в на Фо ль ва ро ч на (Пи ш нюк) на ро ди лась у се лі Іва н ко ви чі, на Жи то ми р щи ні. Пра цює в

жа н рах по езії та про зи. Ав то рка двох по ети ч них збі рок: „По во лі вми рає ніч” та „Му зи ка са мо тньої пе ча лі”; член На -
ці о на ль ної спі л ки пись мен ни ків Укра ї ни.

ДД: Пи ш нюк, Те тя на Во ло ди ми рі в на. Су ни ч на оско ми на: По езі ї. – К., 2003. – 221 с.

П: Ра� Амон
СП: До ля, Ро ман Ва си льо вич
КВ: Ро ман Ва си льо вич До ля – лі кар біо ене р го те ра певт, йог, пись мен ник, по ет ви дає свої кни ги з езо те ри ки під

псе в до ні мом Ра� Амон.
ДД: Ра� Амон. Пла не та спя щих бо гов: За ко ны Все лен ной. – К., 2004. – 258 с.

П: Ро мен, Лю д ми ла
СП: Ше в че н ко, Лю д ми ла Ва ле н ти ні в на
КВ: Лю д ми ла Ро мен на ро ди ла ся 28 сі ч ня 1959 ро ку в м. Ро м нах Сум сь кої обл. За кін чи ла Сум сь ке ви ще учи ли ще

куль ту ри та ми с тецтв ім. Д.С. Бо р т нян сь ко го. Член На ці о на ль ної спі л ки пись мен ни ків Укра ї ни з 2001 р. Від по ві да ль -
ний се к ре тар об ла с ної ор га ні за ції НСПУ. Ав тор по ети ч них збі рок: „На ві т ря нім во г ні” (1994), „Мо в чать де ре ва ро ду...”
(1994), „Я б лу ка з не ба” (2000).

ДД: Ро мен, Лю д ми ла. Бі лий ле бідь – ле бідь Чо р ний: Во л х ве ма. – Су ми, 2005. – 271 с.

П: Сі вер сь кий, Бо рис
СП: Ку р ган сь кий, Бо рис Фе до ро вич
КВ: Бо рис Фе до ро вич Ку р ган сь кий ро дом з Нов го род� Сі ве р щи ни Че р ні гів сь кої об ла с ті. З кі н ця 1960�х ро ків жи -

ве у Кі ро во гра ді, пра цює в бі з не со вих стру к ту рах. Свої стат ті і ві р ші під пи сує псе в до ні мом Бо рис Сі вер сь кий.
ДД: Сі вер сь кий, Бо рис. Зе м ля ки: Збі р ник. – Кі ро во град, 2005. – 63 с.

ІФП: Стра ше н ко, Оль га Іва ні в на
СП: Лу ч ка ни на, Оль га Іва ні в на
КВ: Стра ше н ко (Лу ч ка ни на) Оль га Іва ні в на (1950 р.) – го ло вний бі б лі о те кар з пи тань ма со вої ро бо ти в Дар ни -

ць кій ЦБС м. Ки є ва, член На ці о на ль ної спі л ки пись мен ни ків Укра ї ни, ла у ре ат лі те ра ту р ної пре мії ім. Ва си ля Си мо не -
н ка. Як пись мен ни ця ве де свій ро до від із лі те ра ту р ної сту дії „Кри ни ця” в Бро ва рах. Окре ми ми по ети ч ни ми збі р ка ми
ви йш ли її кни ги: „Ви ши ва ла ма ти”, „По ло ня н ка”, ,,Ві т ря ні го ри” та ін. 

ДД: Стра ше н ко, Оль га Іва ні в на. Сім ви б ра них п’єс. – К., 2004. – 215 с.

П: Стре ль цов, Игорь
СП: Да ни лов, Вла ди мир Па в ло вич
КВ: Да ни лов Вла ди мир Па в ло вич (псе в до нім Игорь Стре ль цов) – пол ко в ник Зброй них Сил Ро сій сь кої Фе де ра -

ції, май с тер спо р ту по бо ро ть бі са м бо і дзю до, один із про ві д них ви кла да чів� ін с т ру к то рів ру ко па ш но го бою з си с те -
ми ви жи ван ня А. А. Ка до ч ни ко ва в на вча ль но му центрі з під го то в ки офі це рів ча с тин і під роз ді лів спе ці а ль но го при -
зна чен ня Зброй них Сил Ро сій сь кої Фе де ра ці ї.

ДД: Стре ль цов, Игорь. Ос но вы ру ко па ш но го боя по си с те ме А. А. Ка до ч ни ко ва. – Кра с но дар, 2001. – 196 с.

П: Тра ви н ка, Ва ле н ти на Ми хай ло в на
СП: Пе т ро ва, Ва ле н ти на Ми хай ло в на
КВ: Ві до мий жу р на ліст Пе т ро ва Ва ле н ти на Ми хай ло в на є ав то ром се рії тво рів про на род ну ме ди ци ну. „Го лу бая

це ли те ль ная гли на”, „Ра зы щи в се бе ра дость”, „Ре це п ты ба бу ш ки Тра ви н ки” – всі ці кни ги бу ло опу б лі ко ва но під псе -
в до ні мом Тра ви н ка Ва ле н ти на Ми хай ло в на.

ДД: Тра ви н ка, Ва ле н ти на Ми хай ло в на. Гла в ная кни га о здо ро вь е. – СПб. и др., 2005. – 608 с.

ІФП: Ту п та ло, Ди ми т рій
СІ: Ди ми т рій Рос тов сь кий
СП: Ту п та ле н ко, Ди ми т рій Са во вич
КВ: Ту п та ло Ди ми т рій (1651�1709), укра ї н сь кий та ро сій сь кий пись мен ник, свя ти тель Пра во сла в ної це р к ви; ро -

дом з Ки їв щи ни, з ко за ків; з 1702 р. – ми т ро по лит Рос тов сь кий.
ДД: Іла рі он (ми т ро по лит). Свя тий Ди ми т рій Ту п та ло: Йо го жит тя й пра ця. – Він ні пег, 1960. – 224 с.

СІ: Фе о фан (ар хи е пи с коп)
СП: Бы с т ров, Ва си лий Дми т ри е вич
КВ: Ар хі єпи с коп Фе о фан (Бы с т ров Ва си лий Дми т ри е вич, 1872�1940) на ро ди в ся в Са н кт� Пе те р бу р зь кій гу бе р нії

в сі м’ї свя ще ни ка. В 1898 р. став че н цем , а з 1909 р. – ре к то ром Са н кт� Пе те р бу р зь кої ду хо в ної ака де мі ї. 1920 ро ку
ви ї хав за ко р дон, про жи вав в Кон с та н ти но по лі, в Се р бії, Бол га рії і Фран ції, де і по мер.

ДД: Фе о фан (Бы с т ров; ар хи е пи с коп). Те т ра г ра м ма, или Бо же с т вен ное ве т хо за ве т ное имя YHWH. – К., 2004. – 363 с.
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CІ: Фи ла рет
СП: Гу ми ле в с кий, Дми т рий Гри го рь е вич
КВ: Дми т рий Гри го рь е вич Гу ми ле в с кий (1805�1866) –  син сіль сь ко го свя ще ни ка, ар хі ма н д рит і ре к тор Мо с ков -

сь кої ду хо в ної ака де мії (1835), єпи с коп Ха р ків сь кий і Ах тир сь кий (1848), ар хі єпи с коп Че р ні гів сь кий (1859); ав тор
книг: „И с то рия рус с кой це р к ви”, „Свя тые юж ных сла вян”, „О б зор рус с кой ду хо в ной ли те ра ту ры” та ін.

ДД: Фи ла рет (Гу ми ле в с кий Дми т рий Гри го рь е вич). Ис то ри ко� ста ти с ти че с кое опи са ние Ха рь ко в с кой епа р хии: В
3 т. Т. 2. – Х., 2005. – 430 с.

П: Ха ген, Ва ль тер
СП: Хёттль, Ви ль гельм
КВ: Спра в ж нє ім’я і прі зви ще Ва ль те ра Ха ге на – Ви ль гельм Хёттль. Він – ав с т рі єць за по хо джен ням, один із ко -

ли ш ніх офі це рів по лі тич ної роз ві д ки фа ши ст сь кої Ні ме ч чи ни, ав тор книг: „Се к ре т ный фронт” (1950), „О пе ра ция „Бе -
р н хард” (1955).

ДД: Ха ген, Ва ль тер. Фа ль ши во мо не т чи ки Тре ть е го рей ха. Опе ра ция „Бе р н хард”. – М., 2004. – 368 с.

П: Ха за нов, Бо рис
СП: Фай бу со вич Г.М.
КВ: Бо рис Ха за нов (псе в до нім Г.М. Фай бу со ви ча), пись мен ник і пе ре кла дач, на ро ди в ся в Ле нін гра ді, ви вчав фі -

ло ло гію в Мо с ков сь ко му уні вер си те ті. За зви ну ва чен ня ми в ан ти ра дян сь кій агі та ції був за а ре ш то ва ний. Пі с ля та бо ру
за кін чив ме ді н с ти тут, пра цю вав лі ка рем. У зв’я з ку з уча с тю в са м ви да ві і пу б лі ка ці я ми за ко р до ном за зна вав пе ре слі -
ду вань, че рез що в 1982 р. емі г ру вав до Ні ме ч чи ни. Ав тор ро ма нів, опо ві дань, есе.

ДД: Ха за нов, Бо рис. След с т вие по де лу о при чи не: Ра с с ка зы, по ве с ти, ро ман. – К.; Х., 2005. – 359 с.

СІ: Ха ма е та
СП: Ка ва си ла, Ми ко ла
КВ: Ми ко ла Ка ва си ла, ві до мий ще як Ха ма е та, ар хі єпи с коп Тес са ло ні ків, один із най ви з на ч ні ших пред ста в ни ків

ві за н тій сь кої бо го слов сь ко� мі с ти ч ної лі те ра ту ри XIV ст.
ДД: Ка ва си ла, Ми ко ла. Жит тя в Хри с ті. – Львів, 2005. – 168 с.

ІФП: Ше ве ло, Лі дія Сер гі ї в на
СП: Ху даш, Лі дія Сер гі ї в на
КВ: Лі дія Ху даш на ро ди ла ся 1927 ро ку в м. Ду б ро ви ця Рі в нен сь кої обл. За кін чи ла Львів сь кий пе да го гі ч ний ін сти -

тут. Ав то рка де в’я ти по ети ч них збі рок: „Ро си н ка”, „Ди во к рай� По ліс ся”, „Спо відь ду ші” та ін., чі ль не мі с це в яких за -
йма ють ві р ші, при свя че ні По ліс сю. В по езії збе рі гає ді во че прі зви ще Ше ве ло.

ДД: Сло бо дян, Ма рі я. Спі ва ч ка рі д но го кра ю. – Львів, 2005. – 135 с.

II блок: На зви уста нов та ор га ні за цій
Умо в ні по зна чен ня:
ПН: По пе ре дня на зва
СН: Су час на на зва
ДД: Дже ре ло да них

ПН: „А с ка нія� Но ва”, за по ві д ник
СН: Біо сфе р ний за по ві д ник „А с ка нія� Но ва” ім. Ф.Е. Фа льц� Фей на Укра ї н сь кої ака де мії аг ра р них на ук
ДД: Біо сфе р ний за по ві д ник „А с ка нія� Но ва” іме ні Ф.Е. Фа льц� Фей на Укра ї н сь кої ака де мії аг ра р них на ук: Біб лі

о гр. по кажч. пр.  за 1995�2005 ро ки / Упо ряд. Н.І. Яси не ць ка. – Ас ка нія� Но ва, 2005. – 77 с.

ПН: Він ни ць кий дер жа в ний ме ди ч ний уні вер си тет ім. М.І. Пи ро го ва
СН: Він ни ць кий на ці о на ль ний ме ди ч ний уні вер си тет ім. М.І. Пи ро го ва
ДД: Ві с ник Він ни ць ко го на ці о на ль но го ме ди ч но го уні вер си те ту. – Він ни ця, 2005. – Вип. 9. – 201 с.

ПН: Дніп ро пе т ров сь кий гір ни чий ін сти тут
ПН: Дер жа в на гір ни ча ака де мія Укра ї ни
ПН: На ці о на ль на гір ни ча ака де мія Укра ї ни 
СН: На ці о на ль ний гір ни чий уні вер си тет
ДД: Ша ше н ко А.Н. Ис то рия ка фе д ры стро и те ль ных тех но ло гий и гео ме ха ни ки На ци о на ль но го го р но го уни ве р -

си те та. – До нецк, 2004. – 544 с.

ПН: Ка м’я не ць� По діль сь кий дер жа в ний пе да го гі ч ний уні вер си тет
СН: Ка м’я не ць� По діль сь кий дер жа в ний уні вер си тет
ДД: На у ко ві пра ці Ка м’я не ць� По діль сь ко го дер жа в но го уні вер си те ту. – Ка м’я не ць� По діль сь кий, 2004. – 

Вип. 2. – 236 с.

ПН: Ки є во� Пе чер сь ка ла в ра
СН: На ці о на ль ний Ки є во� Пе чер сь кий іс то ри ко� ку ль ту р ний за по ві д ник
ДД: Ка га м лик С.Р. Ки є во� Пе чер сь ка ла в ра: світ пра во сла в ної ду хо в но с ті і куль ту ри (XVII�XVIII ст.). – К., 2005. –

550 с.

ПН: Ки їв сь кий бо та ні ч ний сад ім. ака де мі ка О.В. Фо мі на 
СН: Ки їв сь кий на ці о на ль ний уні вер си тет ім. Та ра са Ше в че н ка. Бо та ні ч ний сад ім. ака де мі ка О.В. Фо мі на 
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ДД: Де ре в ні ро с ли ни Бо та ні ч но го са ду ім. ака де мі ка О.В. Фо мі на / Ки їв. нац. ун�т ім. Та ра са Ше в че н ка. Бо тан.
сад ім. ака д. О.В. Фо мі на. – К., 2003. – 84 с.

ПН: Крим сь ка ака де мія при ро до охо рон но го і ку ро р т но го бу ді в ни ц т ва
СН: На ці о на ль на ака де мія при ро до охо рон но го і ку ро р т но го бу ді в ни ц т ва
ДД: Во ро бь ев Ю.Н., Во ро бь е ва Е. И. Ин ве с ти ро ва ни е. – Сим фе ро поль, 2004. – 339 с.

ПН: Укра ї н сь кий дер жа в ний уні вер си тет во д но го го с по дар с т ва та при ро до ко ри с ту ван ня
СН: На ці о на ль ний уні вер си тет во д но го го с по дар с т ва та при ро до ко ри с ту ван ня
ДД: Ві с ник На ці о на ль но го уні вер си те ту во д но го го с по дар с т ва та при ро до ко ри с ту ван ня. – Рі в не, 2004. – Вип. 4

(28), ч. 1. Еко но мі ка. – 111 с.

ПН: Укра ї н сь кий по лі гра фі ч ний ін сти тут ім. Іва на Фе до ро ва
СН: Укра ї н сь ка ака де мія дру кар с т ва
ДД: Укра ї н сь ка ака де мія дру кар с т ва: Іс то рія та су час ність. – Львів, 2005. – 91 с.

ПН: Уман сь кий  сіль сь ко го с по дар сь кий ін сти тут ім. О.М. Горь ко го
ПН: Уман сь кий дер жа в ний аг ра р ний уні вер си тет
СН: Уман сь ка дер жа в на аг ра р на ака де мія
ДД: На у ко ві пра ці Уман сь кої дер жа в ної аг ра р ної ака де мі ї. – К., 2005. – Вип. 60. –186 с.

ПН: Ха р ків сь кий уні вер си тет (1802–1815)
СН: Ха р ків сь кий на ці о на ль ний уні вер си тет ім. В.Н. Ка ра зі на
ДД: Ба га лій Д.І. Ви б ра ні пра ці: [У 6 т.]. – Х., 2004. – Т. 3, ч. 1. – 1151 с.
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АУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ ре т ро спе к ти в ний біб ліо -
гра фі ч ний по сі б ник ви йшов до 85�рі ч но го юві лею
Чер ка сь ко го на ці о на ль но го уні вер си те ту (ЧНУ) 
ім. Б. Хме ль ни ць ко го (до 1995 р. – Чер ка сь кий дер -

жа в ний пе да го гі ч ний ін сти тут, який за сно ва ний у 1921 р.).
Ви дан ня ста вить за ме ту ін фо р му ва ти на у ко вців, ви -

кла да чів, ас пі ра н тів, сту де н тів та за ці ка в ле них чи та чів
про здо бу т ки ін сти ту ту в на у ко во� пе да го гі ч ній, на у ко во� -
до с лі д ни ць кій ді я ль но с ті, про на у ко ві до ро б ки як пра ців -
ни ків та сту де н тів за кла ду, так і ін ших на у ко вих уста нов.

Дже ре ль ною ба зою для ство рен ня по ка ж чи ка ста ли
ви дан ня Чер ка сь ко го дер жа в но го пе да го гі ч но го ін сти ту ту
за 1941-1965 рр. укра ї н сь кою та ро сій сь кою мо ва ми, що
збе рі га ють ся у фо н дах на у ко вої бі б лі о те ки ЧНУ ім. Б. Хме -
ль  ни ць ко го. Во ни пред ста в ле ні: „На у ко ви ми за пи с ка ми
Че р   ка сь ко го дер жа в но го пе да го гі ч но го ін сти ту ту” (з 1955 р.
– „На у ко ві за пи с ки Чер ка сь ко го дер жа в но го пе да го гі ч но -
го ін сти ту ту іме ні  300�річ чя   во з з’є д нан ня   Укра ї ни з Ро -
сі є ю”), те за ми до по ві дей та по від ом лень на на у ко вих кон -
фе ре н ці ях, при свя че них під су м кам на у ко во� до с лі д ної ро -
бо ти за 1955–1963 рр., про гра ма ми зві т но� на у ко вих се сій
за 1958–1963 рр., ма те рі а ла ми та про гра ма ми на у ко вих,
на у ко во� ме то ди ч них, те о ре ти ч них, на у ко во� те о ре ти ч них
кон фе ре н цій як об ла с но го, так і ре с пу б лі кан сь ко го рі в ня,
та ни з кою ме то ди ч них роз ро бок. До да т ко во, з ме тою збе -
ре жен ня ін фо р ма ції про фо р ми та ме то ди ро бо ти сту де н -
тів, пе ре лік на яв них ви дань бу ло до по в не но про гра ма ми
сту де нт сь ких на у ко вих кон фе ре н цій та збі р ни ком на у ко -
вих праць сту де н тів (вип. І, 1958 р.).

На жаль, мо же мо кон с та ту ва ти, що на сьо го дні ш ній
день, че рез об’ єк ти в ні та су б’єк ти в ні при чи ни, фо н ди на -

у ко вої бі б лі о те ки
ЧНУ ім. Б. Хме ль -
ни ць ко го мі с тять не по в ні ком пле к ти ви дань за кла ду за -
зна че но го пе рі оду. З ін шо го бо ку, за ли ша єть ся на дія, що,
мо ж ли во, та кі цін ні та ва ж ли ві ви дан ня збе ре г ли ся у кни -
го схо ви щах ін ших на вча ль них та на у ко вих уста нов Укра -
ї ни, що від кри ває го ри зонт для ство рен ня зго дом більш
по в но го по ка ж чи ка.

Про по но ва не ви дан ня скла да єть ся з 5 ча с тин. 
Пе р ша – це пе ре лік ви дань, які скла ли ос но ву по ка -

ж чи ка. Всьо го бу ло ви ко ри с та но 65 дру ко ва них дже рел.
У дру гій ча с ти ні – ос но в ній, ма те рі а ли си с те ма ти зо -

ва но за пред ме т ни ми ру б ри ка ми: при ро д ни чі на у ки (фі -
зи ко� ма те ма ти ч ні на у ки, в т. ч. ма те ма ти ч ні та фі зи ч ні, хі -
мі ч ні, гео гра фі ч ні, біо ло гі ч ні на у ки), тех ні ч ні на у ки, сіль -
сь ке го с по дар с т во, су с пі ль с т во зна в чі та гу ма ні та р ні на у ки
(іс то ри ч ні, еко но мі ч ні, пе да го гі ч ні на у ки, ме то ди ка ви -
кла дан ня окре мих пред ме тів, при ро д ни чі на у ки, в т. ч.,
спор ти в ні, фі ло ло гі ч ні на у ки та фі ло со фія). Фі ло ло гі ч ні
на у ки, у свою чер гу, по ді ле но на: укра ї н сь ку мо ву, укра ї -
н сь ку лі те ра ту ру, іно зе м ні мо ви та лі те ра ту ри (ан г лій сь ка,
ні ме ць ка, ро сій сь ка, фра н цу зь ка). За пред ме т ним роз по -
ді лом най бі ль ше пред ста в ле ні до слі джен ня з пе да го гі ч -
них на ук та ме то ди ки ви кла дан ня окре мих пред ме тів
(342 оди ни ці). У той же час чи ма ла ува га при ді ля ла ся на -
у ко во му ви вчен ню біо ло гі ч них, хі мі ч них та фі зи ко� ма те -
ма ти ч них на ук. Та кий на у ко вий пріо ри тет був спри чи не -
ний спе ці а лі за ці єю Чер ка сь ко го ін сти ту ту у за зна че ний
хро но ло гі ч ний пе рі од як пе да го гі ч ної уста но ви. 

В ос но в ній ча с ти ні до ку ме н ти упо ря дже но за га лу зя -
ми знан ня за абеткою прі звищ або на зв.

О. Медалієва

КК НН ИИ ЖЖ КК ОО ВВ АА
ПП ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ЯЯ

ЗНАЙОМТЕСЬ, НОВЕ ВИДАННЯ

НН

Покажчик праць, опублікованих у виданнях Черкаського державного педагогічного інституту
(1941+1965 рр.) / Укладач та авт. передмови О.З. Медалієва. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім.  Богдана

Хмельницького, 2006. – 196 с.
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А початку 2007 року відзначив своє 75-річчя ві до -
мий діяч бібліотечної справи, науковець-біб лі о те -
кознавець, бібліограф і педагог, заслужений пра -
ці вник культури України, канд. іст. наук, про фе сор

Василь Степанович Бабич.
Розпочавши свою трудову діяльність після закін -

чення Київського державного (тепер – національного)
університету імені Тараса Шевченка викладачем німе -
цької мови на Черкащині, він згодом ступив на біблі о -
течну ниву і пов’язав значну частину свого пода льшого
життя з Державною республіканською бібліотекою УРСР
ім. КПРС (нині – Національна парламентська бібліотека
України), одержавши другу вищу освіту і кваліфікацію
бібліотекаря-бібліографа у Харківському державному
інституті культури.

У Бібліотеці В. Бабич проявив себе високо про фе -
сійним спеціалістом, наполегливим, творчим праців ни -
ком, вмілим організатором, дбайливим керівником,
який швидко досяг вершин професійного сходження –
від бібліографа, старшого бібліографа, завідувача сек -
тору міжнародного книгообміну, завідувача відділу –
до заступника директора з бібліотечної роботи і насам -
кінець – високої посади директора.

Багатогранна діяльність Василя Степановича вия ви -
ла  ся у становленні міжнародного книгообміну, дос лі д -
женні процесів розповсюдження української книги за
кор доном, у підготовці фундаментальних бібліо гра фі ч -
них по кажчиків, в утвердженні Бібліотеки як го ло в ного
рес пу б ліканського центру науково-методич ної та на уко -
во-дос лід ної роботи. У численних публі каціях  В. Ба би ча,
ви с  тупах на наукових конферен ці ях, професійних нара -
дах, у т. ч. пре с тижних міжна род них, наголошу ва ло ся на
го ло в ній мі сії бібліотек – удосконаленні та покращенні
обслу го вування читачів, задоволенні їхніх інформаційних
пот реб, розширенні доступу населення до бібліотечних
ресу р сів. 

За часів його директорства значно поліпшилися
умови роботи в Бібліотеці як для читачів, так і спів ро -
бітників: з під валів і непридатних приміщень у нове ре -
кон стру йо ва не книгосховище був перевезений 3-міль -
йонний біблі о течний фонд, редакційно-видав ничий
від діл, відкри то нові читальні зали, відділ рід кіс них
видань, Інформ центр з питань культури та мис тецт ва,
інші струк турні підрозділи. 

За безпосередньою участю Василя Степановича
розроблялися важливі галузеві стратегічні документи
державного рівня: основні напрями розвитку бібліоте-
чної справи; цільові програми (автоматизації, цент ра -

лі зації і т. ін.), перша редакція Закону „Про бібліотеки і
бібліотечну справу”; розвивалася координація та
коопе рація діяльності бібліотек різних видів і форм
влас ності.

Багато знань, практичного досвіду, творчого по -
шуку вкладалося В. Бабичем у розробку підпорядко ва -
ною йому установою актуальних питань теорії, історії і
практики бібліотечної та бібліографічної роботи, ви -
пуск відповідних посібників на допомогу біблі о течним
працівникам республіки. Щороку у світ виходило понад
100 видань з цих проблем. Творчий доробок Василя
Сте пановича нараховує близько 250 праць, де він вис -
ту пає автором або співавтором, науковим чи головним
редактором, членом редакційних колегій. Його загаль -
но  відома книга „Бібліотека і читач” яскраво демонструє
вдале поєднання рис неординарної особистості автора,
набутий досвід наукової та практичної роботи, педа -
гогічні знання і є підсумком багаторічної дослідницької
праці з вивчення роботи публічних бібліотек України. 

Продовжуючи наполегливо підвищувати свій фа -
хо вий рівень, В. Бабич у 1979 році захистив дисертацію
і от римав вчений ступінь кандидата історичних наук, у
1983 році за конкурсом перейшов працювати до Ки їв сь -
кого державного інституту (тепер – Національний уні -
верситет) культури і мистецтв, спочатку на посаді заві -
дувача кафедри галузевого бібліографознавства, по-
тім – дворазово обирався деканом факультету біблі -
отечно-ін формаційних систем. У 1998 році йому прис -
во єно зва н  ня почесного професора університету.

Працюючи у Бібліотеці, в Університеті, Василь Сте -
пано вич постійно опікувався питаннями добору і під ви -
щення фахового рівня кадрів. За роки його роботи на
фа ку льтеті підготовлено понад 10 тис. висококва ліфі ко -
ва них фахівців, які поповнили штати не тільки українсь -
ких, а й зарубіжних бібліотек, поєднали в собі якості ви -
сокої поваги до обраної професії, глибокі знання, риси
від повідального виконавця і відданого бібліотечній
справі працівника.

Це різко контрастує з теперішнім станом підго то вки
кадрів для бібліотек, про що В. Бабич з тривогою пи сав
у статті „До проблеми підготовки кадрів бібліо те чно-
інформаційної сфери” (Бібл. планета. – 2005. – №    2. – 
С. 5-12).

Професійні знання Василя Степановича знайшли
яс  краве відображення у навчальному посібнику „Бі -
бліографічно-інформаційні ресурси суспільних наук”,
розробці нової „Концепції розвитку факультету бібліо -
теч но-інформаційних систем”, авторський колектив

ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ КНИЗІ

НН
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Тре тя ча с ти на є хро но ло гі ч ним по ка ж чи ком, в яко му
всі ма те рі а ли роз та шо ва но за ро ка ми ви дан ня. Гру пу ван -
ня ма те рі а лу – за абеткою. Ну ме ра ція по зи цій у всіх ча с -
ти нах по ка ж чи ка за га ль на. 

Еле ме н ти опи су роз та шо ва ні від по ві д но до су час них
пра вил ка та ло гі за ці ї. Ви хі д ні да ні вклю ча ють в се бе ав то -
ра (ав то рів), на зву, мі с це дру ку, на зву дру ка р ні, рік ви хо -
ду ви дан ня та за га ль ну кі ль кість сто рі нок. Ма те рі а ли од -
но го ав то ра та за го ло в ки роз та шо ву ють ся у хро но ло гі ч ній
по слі до в но с ті їх ньо го ви хо ду у світ. 

Че т ве р та й п’я та ча с ти ни по сі б ни ка є до ві д ко во� по -
шу ко вим апа ра том: це ал фа ві т ний по ка ж чик ав то рів та
спів ав то рів (371 прі зви ще) й спи сок ско ро чень. 

По ка ж чик бу де ко ри с ний на у ко вцям, ви кла да чам,
усім, хто ці ка вить ся іс то рі єю на у ки та осві ти в Укра ї ні, зо -
к ре ма у сті нах Чер ка сь ко го на ці о на ль но го уні вер си те ту
ім. Б. Хме ль ни ць ко го.
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якої він очолював, монографії „Еволюція бібліотечно-
інформаційної освіти”.

Самовіддана професійна діяльність В. Бабича
поєднувалася з активною громадською роботою – як
депутата Печерської районної ради м. Києва, члена
правління Товариства українсько-болгарської дружби,
уповноваженого Міністерства культури СРСР по ви -
везенню за кордон культурних цінностей, в роки
незалежності України – керівника Ради з питань
реституції бібліотечних фондів при Державній службі
контролю за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон України. Він був також одним із
фундаторів Української бібліотечної асоціації.

Василь Степанович є одним із найвідповідаль -
ніших і професійно зацікавлених членів редакційної
колегії науково-виробничого журналу „Бібліотечна

планета”, протягом багатьох років входив до складу
редколегій бібліотекознавчих і культурологічних жур -
налів України та колишнього СРСР. 

Діяльність В. Бабича заслужено пошанована ба га -
тьма відзнаками – орденом ”Знак Пошани”, медалями,
рядом почесних грамот. 

Колеги, друзі, колишні студенти, члени редколегії
жур налу „Бібліотечна планета” відзначають високий
про фесіоналізм Василя Степановича, його відданість
спра ві, працелюбність, вимогливість до себе й колег,
доб  розичливість та людяність і щиро вітають шано -
вного ювіляра зі славною датою, зичать щастя, добра,
міцного здоров’я.   

РУТА, складна та норовиста життєва дорога. 
І  пр о йти її дуже важко, якщо доля не зводить
з лю дьми, які у тяжку хвилину завжди до по ма -
га ють, а в радості – радіють разом з тобою.

Такою лю ди ною є Євдокія Кононівна Бабич, з якою
мені по щастило пра цювати і товаришувати протягом
ба га тьох років і якій із глибокою вдячністю та щирою
по вагою я при свячую цю коротеньку статтю з нагоди її
75-літнього ювілею.

Високий професіоналізм і національна само свід о -
мість, а також моральна відповідальність за зроблене і
сказане, – це три невід’ємні складові життя Євдокії
Кононівни.

Народилася наша ювілярка 2 лютого 1932 р. у 
с. Та расовичі Вище-Дубечанського району (нині – Виш -
го родський р-н) Київської області, в багатодітній се ля н -
ській родині. Нелегке було дитинство Євдокії: два го ло -
домори, німецька окупація, воєнна, післявоєн на роз руха
і відбудова, втрата рідних і близьких (ба тько загинув на
фронті в 1944 р., звільнюючи Україну від німецько-
фашистських загарбників, німці роз стрі ляли дідуся та ба -
бу сю за зв’язок з партизанами). 1948 р. закінчила з Пох -
вальною грамотою семирічну школу, 1951 р., з від знакою,
– бібліотечне відділення Київсь ко го технікуму куль -
турно-освітніх працівників, і 1955 р., та кож з відзнакою, –
Харківський державний бібліо те чний інститут (нині –
Харківська державна академія культури).

Одразу після закінчення інституту Є. Бабич по чала
працювати у відділі обслуговування читачів Київської
обласної бібліотеки ім. ВКП (б) [нині – Національна
парламентська бібліотека України] на посаді старшого
бібліотекаря і пройшла шлях до посади зас ту пника ди -
ректора з бібліотечної роботи. Поміж цим була головним
бібліотекарем-бібліографом, завіду ва ч кою відділу ре ко -
мендаційної бібліографії. З 1996 р. є головним біб -
ліографом відділу наукової біб лі о графії.

Творчо працюючи на ниві бібліографознавства, 
Є. Бабич зробила вагомий внесок у розвиток віт чи з няної
бібліографії, культури України. Євдокія Кононівна є
автором понад 150 публікацій, серед яких 85 біб ліо -
графічних посібників, здебільшого суспільно-політичної

тематики, з художньої літератури, що виходили у Політ -
видаві України, у видавництві „Дніпро” і були роз ра ховані
на широке коло читачів; біблі о гра фія, що по да валась у 18
випусках збірника „Література і су часність” видавництва
„Радянський письмен ник” і користувалася попитом у
літераторів, кни го зна вців, бібліотекарів, ви давців. Понад
30 назв склада ють тео ре тичні статті з біб лі ографії, стільки
ж – ме то дично-біблі ографічні мате рі а ли, консультації,
інст ру к ти вно-мето дичні листи, поради бібліотекарям.

Багато творчих сил і енергії докладено Є. Бабич до
підготовки ретроспективних науково-допоміжних
пока ж чиків із розкриття змісту періодичних видань. Це,
зок рема, бібліографування часописів „Визвольний
Шлях”, „Листи до Приятелів”, „Слово і час”, „Наука і
культура. Україна”.

Євдокія Кононівна є одним із співавторів  фунда -
ментальної бібліографічної праці „Репресії в Україні”,
аналітичного розкриття культурологічного альманаху
„Хроніка – 2000”, що незабаром з’являться на
видавничому обрії.

За багаторічну сумлінну працю, високий профе сі о -
налізм, активну участь у громадському життя Є. Ба бич
нагороджено медалями: „Ветеран труда” (1983), 
„В память 1500-летия Киева” (1989), «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995),
значком Міністерства культури СРСР «За отличную
работу» (1968), почесними грамотами Міні с терств
культури СРСР і УРСР та ін.

Короткий перелік професійних заслуг не може
відтворити повний образ цієї чарівної жінки. Всі, хто
знає Євдокію Кононівну, відзначають її доброту, де лі -
катність, небайдужість до чужого болю, до проблем
оточуючих. Її серце відкрите для людей.

Колеги по роботі від усієї душі вітають Євдокію Ко -
нонівну з ювілеєм! Бажають їй міцного здоров’я, бла -
гополуччя, плодотворної професійної діяльності, твор -
чо го натхнення.

Довгих років життя Вам, дорога моя наставнице,
вірний друг, колега і вчителька!

З пошаною, Валентина Патока

КК



сі ч ня від свя т ку ва ла своє 55�річ чя за сту п ник ди ре -
к то ра з на у ко вої ро бо ти Рі в нен сь кої дер жа в ної об -
ла с ної бі б лі о те ки Ра ї са Ми ко ла ї в на Щер ба н.

35 ро ків сво го жит тя при свя ти ла па ні Ра ї са біб -
ліо те ч ній спра ві, а то ч ні ше – ме то ди ч ній. Ви со ко ква лі фі ко ва -
ний спе ці а ліст, ене р гій на, ди на мі ч на, ко му ні ка бе ль на, во на
по кли ка на бу ти ме то ди с том. З ці єї по са ди в За ка р пат сь кій
ОУНБ і роз по ча ла ся про фе сій на ка р’є ра Р. Щер -
ба н. Зго дом, у свої не по в ні три дцять, очо ли ла ор -
га ні за цій но� ме то ди ч ний від діл Рі в нен сь кої ДОБ, а
з 1995 ро ку пра цює на по са ді за сту п ни ка ди ре к то -
ра з на у ко вої ро бо ти. Во на зав жди від кри та до
змін та ін но ва цій, пра цює над упро ва джен ням су -
час них форм і ме то дів у ді я ль ність бі б лі о те к. 

Ра ї са Ми ко ла ї в на до кла ла чи ма ло зу силь до
ін фо р ма ти за ції бі б лі о тек об ла с ті. Во на є ав то ром
(спів ав то ром) ни з ки про е к тів, зо к ре ма: „Ство рен ня
Ін тер нет� мі с ця чи та ча пу б лі ч ної бі б лі о те ки”, „І н те р -
нет в пу б лі ч ній біб ліо те ці”, „Ре гі о на ль ний сер вер:
Ін фо р ма цій ний пор т рет Рі в не н щи ни”, „Е ко ло гі ч -
ний ре зо нанс” та ін.

Р. Щербан зі ні ці ю ва ла ство рен ня ре гі о на ль -
ної ко р по ра ти в ної біб ліо те ч но-ін фо р ма цій ної си -
с те ми. За вдя ки її на по ле г ли во с ті сфо р мо ва но еле к т ро нні ка та -
ло ги в центра ль них ра йон них (мі сь ких) бі б лі о те ках, сіль сь кі
кни го збі р ні пра цю ють над ство рен ням вла с них веб� сто рі нок,
еле к т ро нних ка та ло гів на вча ль ної лі те ра ту ри, баз да них крає -
зна в чої те ма ти ки, ак ти в но ви ко ри с то ву ю чи для цьо го ав то ма -
ти зо ва ні ро бо чі мі с ця за га ль но ос ві т ніх на вча ль них за кла дів.

На ді ле на про фе сій ною ін ту ї ці єю до ін но ва цій, па ні Ра ї са ці -
ле с п ря мо ва но ге не рує свої ідеї у прак ти ку. Під її ке рі в ни ц т вом
ус пі ш но фо р му єть ся веб� сайт ме ді а це н т ру, роз по ча ла ся ді я ль -
ність кон со р ці у му „І с то ри ч на Во линь”, в яко му спі ль но пра цю ють
фа хі в ці Во лин сь кої, Жи то мир сь кої, Тер но піль сь кої, Хме ль ни ць -
кої та Рі в нен сь кої ОУНБ, му зе їв та ар хі вів су сі д ніх об ла с тей.

Впро довж чо ти рьох ро ків Р. Щер бан укла дає та ре да гує
ін фо р ма цій ний бю ле тень „І н ва.net” для осіб з осо б ли ви ми по -

тре ба ми. В ко жен но мер, вкла дає ча с ти н ку сво єї ду ші й най ви -
щою на го ро дою має ли с ти� ві д гу ки від цих лю дей і ро зу мін ня
та під три м ку пар т не рів – уста нов, які опі ку ють ся їх ні ми про -
бле ма ми.

Па ні Ра ї са – ві до ма осо би с тість у ко лі біб ліо те ч ної гро -
мад сь ко с ті. Впро довж остан ніх ро ків во на є ак ти в ним уча с ни -
ком що рі ч ної Між на ро д ної кон фе ре н ції „Бі б лі о те ки та асо ці а -

ції в сві ті, що змі ню є ть ся” (Крим), ін ших між на -
ро д них і ві т чи з ня них про фе сій них фо ру мів.

На бу тим до сві дом Ра ї са Ми ко ла ї в на ще д ро
ді лить ся з ко ле га ми. Її  пу б лі ка ції вмі ще но у збі -
р ни ках: „Прі о ри те т ні на пря м ки роз ви т ку біб ліо -
те ч ної спра ви в Укра ї ні” (Рі в не, 1993), „І с то рія
біб ліо те ч ної спра ви Рі в не н щи ни” (Рі в не, 1999),
„Бі б лі о те ки Рі в не н щи ни: ін но ва ції, до свід ро бо -
ти” (Рі в не, 2004), „Прі о ри те ти ді я ль но с ті Рі в нен -
сь кої дер жа в ної об ла с ної бі б лі о те ки” (Рі в не,
2006), у ма те рі а лах між на ро д них кон фе ре н цій,
на сто рі н ках фа хо вих ви дань.

Про тя гом ба га тьох ро ків Р. Щер бан ви кла -
дає за су мі с ни ц т вом у Рі в нен сь ко му дер жа в но му
гу ма ні та р но му уні вер си те ті та Рі в нен сь ко му фа -
ку ль те ті Дер жа в ної ака де мії ке рі в них ка д рів

куль ту ри і ми с те ц т ва. 
За ва го мий вне сок у роз ви ток біб ліо те ч ної спра ви краю

Р. Щер бан на го ро дже на По че с ною від зна кою «За до ся г нен ня в
роз ви т ку куль ту ри і ми с тецтв» Мі ні с тер с т ва куль ту ри і ту ри з му
Укра ї ни, від зна ка ми ор га нів мі с це вої вла ди, управ лін ня куль -
ту ри об л де р жа д мі ні с т ра ції, гро мад сь ких ор га ні за цій об ла с ті.

А в пе р с пе к ти ві у па ні Ра ї си – без ліч пла нів і за ду мів, які, без
сум ні ву, бу дуть ре а лі зо ва ні. Адже ко жен день ці єї жі н ки про хо -
дить у ру с лі її жит тє во го кре до – „Го рі ти і за па лю ва ти ін ших”.

Хай не мі ліє дже ре ло Ва ших тво р чих ідей, ша но в на Ра ї со
Ми ко ла ї в но! Здо ро в’я Вам і не ви че р п ної ене р гії на мно гая  лі та.

З по ва гою, 
ко ле к тив Рі в нен сь кої дер жа в ної 

об ла с ної бі б лі о те ки

ГОРІТИ І ЗАПАЛЮВАТИ ІНШИХ
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П'ЯТДЕСЯТ? ТА НЕВЖЕ?

ІД  самого першого номера журналу „Бі б ліо течна
пла нета” Юрій Анато лі йо вич Ворона – незмінний
ві д повідальний секретар редакції. Високо про фесі й -

ний фахівець,  він з надзви ча й ною прихильністю до порядку, і
навіть з де я ким педантизмом, опікується творчим порт фелем
нашого видання, сприяє його роз ви т ковіі. 

У доробку Ю. Ворони – статті й аналітичні огляди,
бібліографічні покажчики. 

Завжди добрози чливий, він створює навколо себе ат мо -
с феру дружби і щирої приязні. Юрію Ана толі йо вичу при та -
ман не непоборне тяжіння до справед ли вості, а окремі не га -
тивні прояви нашого буття, хоч і залишають подряпини на його
небайдужому серці, все ж не можуть зрушити його з позиції
доброї і щирої людини.

Ось уже 25 років ми працюємо поруч, тож я маю змогу
окинути поглядом практично весь шлях його становлення як
досвідченого фахівця, поважаного колеги і – для багатьох –
справжнього друга.

Після закінчення Київського інституту культури Ю. Во ро -
на пов’язав свою долю з двома бібліотечними закладами –
спочатку з Державною бібліотекою Ук ра їни для юнацтва, а
згодом – Національною пар ламент ською бібліотекою України.
«Юнацький» період був не тільки часом становлення і
«шліфування» майбутнього фахівця. Саме тут, на посаді

завідувача відділу рекоменда ційної бібліографії, він пережив
зоряні мит тє вості своєї діяльності, коли під його керівництвом
під ро зділ, що складався з молодших і менш досвідчених
бібліографів, зумів поцілити в «десятку» тих вимог, які висунув
час до рекомендаційних матеріалів для молоді. Ю. Ворона
зумів не тільки добитися високої про фесійної якості по каж -
чиків, а й дав розкритися молодшим колегам як особистостям,
творчим  людям, котрі вирішували звичайні для бібліографів
завдання нестандартно, з видумкою. Їхні покажчики ста но ви -
ли інтерес як для користувачів, так і досві д че них бібліотекарів.
Саме в цей час глибоко про яви ли ся притаманні Юрію Ана то -
лійовичу якості орга ні затора і наставника. 

Чесно кажучи, я заздрив тоді його здатності спо лучати
дружні стосунки з підлеглими з вимогливістю до них і
об’єктивністю.

Нині Юрій Анатолійович зустрічає свій полудень віку в
Національній парламентській бібліотеці України на від по -
відальній і нелегкій ділянці роботи. Їй він віддає багато своєї
душі. Здається, тільки вчора він любив себе називати
„хлопчиком-дзвіночком”, ну а зараз це вже статечний, впе в -
нений у собі і навчений життям чоловік. 

Хочеться привітати шановного Юрія Анатолійовича з
ювілеєм і побажати йому щастя,  здоров’я на довге життя! 

Леонід Бейліс
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Редакція “Бібліотечної планети” також щиро вітає шановних ювілярів
і бажає їм щастя, наснаги таздоров'я!
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У чо му по ля га ють змі ни?
• 3 1 сі ч ня 2007 ро ку за мість 10/зна ч них ISBNs в обіг вхо дять

13/зна ч ні.
• 13/зна ч ні ISBNs по чи на ють ся з пре фі к са ЕАN/UСС, що

іде н ти фі кує кни ж ко ву про ду к цію, – 978. Усі ко н т ро ль ні ци ф ри
10/зна ч них ISBNs ма ють бу ти пе ре об чи с ле ні.

• 13/зна ч ний ISBN іде н ти ч ний іде н ти фі ка цій но му но ме ру то -
ва ру – ЕАN/UСС/13, який мо ж на пред ста ви ти в штри хо во му ко -
ді.

• Пі с ля то го, як по то ч ний за пас ISBNs бу де ви че р па но ви да -
в ця ми та на ці о на ль ни ми аге нт с т ва ми ISBN – в обіг бу де вве де но
13/зна ч ні ISBNs із пре фі к сом ЕАN/UСС – 979.

• У ISBNs, які по чи на ти муть ся з пре фі к са ЕАN/UСС – 979,
всі іде н ти фі ка то ри ви да в ців бу дуть змі не ні на но ві.

• Пе ред ба ча єть ся, що з 1 сі ч ня 2007 ро ку 13/зна ч ні ISBNs ви -
ко ри с то ву ва ти муть ся при опра цю ван ні за мо в лень та здій с нен ні ко -
ме р цій них опе ра цій (транс ак цій), зо к ре ма че рез си с те му еле к т ро -
нно го об мі ну да ни ми.

• На ви дан нях з да тою ви пу с ку 2007 ро ку, над штри хо вим ко -
дом за мість 10/зна ч но го ISBN по ви нен про ста в ля ти ся 13/зна ч ний.
Як що   кни ж ко ва про ду к ція з да тою ви пу с ку 2006 ро ку вже ма р ко -
ва на штри хо ви ми ко да ми, над яки ми за зна че ні 10/зна ч ні ISBNs, то
вва жа єть ся, що 13/зна ч ні ISBNs (без аб ре ві а ту ри ISBN, про мі ж ків
та де фі сів) вже в них пред ста в ле ні, бо є іде н ти ч ни ми ЕАN/UСС –
13, які за зна че ні під штри хо ви ми ко да ми.

Для чо го по трі б ні ці змі ни?
• Щоб роз ши ри ти ну ме ра цій ні мо ж ли во с ті си с те ми ISBN (в

усьо му сві ті збі ль шу єть ся ви пуск еле к т ро нних ви дань та їх роз по -
всю джен ня у рі з них фо р ма тах).

• Щоб зро би ти ISBN по вні с тю су мі с ним з ЕАN/UСС – ІЗ,
який ви ко ри с то ву ють для іде н ти фі ка ції то ва рів.

Що по трі б но зро би ти уча с ни кам кни ж ко во го ри н ку?
• Ви да в цям по трі б но те р мі но во кон ве р ту ва ти на яв ні 10/зна -

ч ні ISBNs в 13/зна ч ні.
• На всіх ви дан нях з да тою ви пу с ку 2007 ро ку ви да в цям по -

трі б но про ста в ля ти 13/зна ч ні ISBNs.
• До 1 сі ч ня 2007 ро ку до зво ля єть ся про ста в ля ти 10/ти і

13/ти зна ч ні ве р сії од но го й то го ISBN, які на дає від діл ISBN, на
зво ро ті ти ту ль но го ар ку ша ви дан ня.

• Усім ор га ні за ці ям ре ко ме н до ва но уз го ди ти свої пла ни що до
впро ва джен ня 13/зна ч них ISBNs зі сво ї ми то р го ви ми пар т не ра ми,
які, у свою чер гу, ма ють вжи ти від по ві д них за хо дів.

• Ви да в ни ц т вам, ви да в ни чим та кни го ро з по в сю джу ва ль ним
ор га ні за ці ям,  бі б лі о те кам ре ко ме н до ва но те р мі но во пе ре гля ну ти
всі ін фо р ма цій ні си с те ми (зо к ре ма, еле к т ро нні та ті, що фу н к ці о ну -
ють в ру ч но му ре жи мі) для здій с нен ня по сту по во го пе ре хо ду на ви -
ко ри с тан ня 13/зна ч них ISBNs.

Що са ме по трі б но пе ре гля ну ти у ви да в ни ц т вах 
та ви да в ни чих ор га ні за ці ях?
• На дан ня ви дан ням ISBNs.
• Ін фо р ма цій не за без пе чен ня.
• Управ лін ня то ва р ни ми за па са ми та за мо в лен ня ми.
• Управ лін ня по ве р нен ням ви дань.
• Пра ва, до го во ри.
• Управ лін ня пра ва ми та ро я л ті.
• Си с те ми бу х га л тер сь ко го об лі ку та фі нан со вих до ку ме н тів.

Ви да в цям ре ко ме н до ва но кон ве р ту ва ти на сам пе ред усі не ви -
ко ри с та ні 10/зна ч ні ISBNs у 13/зна ч ні, а та кож це сто су єть ся:
ISBNs, про ста в ле них на ви дан нях, що є у ви ро б ни ц т ві та про да жу;
ISBNs на ви дан нях, що вже роз про да ні, про те на які мо жуть над хо -
ди ти за мо в лен ня або якісь за пи ти. По слу ги із кон ве р ту ван ня
10/зна ч них ISBNs в 13/зна ч ні на дає Кни ж ко ва па ла та Укра ї ни –
від діл ISBN (бе з о пла т но, кім. 101, про сп. Ю. Га га рі на, 27, Ки їв,
02660; тел./факс: (044) 573/52/36, 296/71/15; е/mail: оf f і се@ukrbо -
о к . n еt: – у по лі “Те ма” (“Subject”) за зна чи ти “ ISBN10/13”). Та -
кож ви да в ці мо жуть здій с ню ва ти кон ве р ту ван ня са мо стій но, за мо -
ви в ши про гра ми кон ве р ту ван ня у роз ро б ни ків ін фо р ма цій них си с -
тем.

Що са ме по трі б но пе ре гля ну ти 
в кни го ро з по в сю джу ва ль них ор га ні за ці ях?
• Ін фо р ма цій не за без пе чен ня.
• Управ лін ня то ва р ни ми за па са ми та за мо в лен ня ми.
• Управ лін ня по ве р нен ням ви дань.
• Еле к т ро нну си с те му ка со вих роз ра ху н ків.
• Си с те ми бу х га л тер сь ко го об лі ку та фі нан со вих до ку ме н тів.
По чи на ю чи з 1 сі ч ня 2007 ро ку, кни го ро з по в сю джу ва чам бу -

де по трі б но ви ко ри с то ву ва ти вже 13/зна ч ні ISBNs при офо р м лен ні
за мо в лень, ра ху н ків/ фа к тур та ін ших по тре бах. Пе ред ба ча єть ся,
що бі ль шість си с тем кни го ро з по в сю джен ня у сві ті, по чи на ю чи з 
1 сі ч ня 2007 ро ку, змо жуть опра цьо ву ва ти но ме ри ЕАN/UСС –13,
що ви ко ри с то ву ють ся в си с те мі ЕАN/UСС, адже зда т ність кни го -
то р го ве ль них си с тем сприй ма ти но вий фо р мат ISBN – іде н ти ч ний
фо р ма ту ЕАN/UСС –13 (для всіх ін ших то ва рів) без ри зи ку дво -
зна ч но с ті має ве ли кі пе ре ва ги. Та кож мо жуть по тре бу ва ти кон ве р -
ту ван ня 10/зна ч них ISBNs у 13/зна ч ні управ лін ня то ва р ни ми за па -
са ми в ру ч но му ре жи мі та ін ші си с те ми.

Що са ме по трі б но пе ре гля ну ти в бі б лі о те ках?
• Ком пле к ту ван ня фо н дів.
• Між бі б лі о те ч ний або не мент.
• Ка та ло гі зу ван ня та за пис біб ліо гра фі ч них да них.
• Між бі б лі о те ч ний кни го об мін.
• Про гра м не за без пе чен ня для ска не рів штри хо вих ко дів.
• Біб ліо те ч ні ка та ло ги, зо к ре ма он лай но ві за га ль но до сту п ні

ка та ло ги (ОРАСs).
•  Ін фо р ма цій ні пор тали, си с те ми ме та по шу ку.
•  Вза є мо дію з ін фо р ма цій ни ми дже ре ла ми від да ле но го до -

сту пу та ко ри с ту ва ча ми.
•  Вза є мо дію з си с те ма ми від да ле но го до сту пу до ко н те н ту.
•  Ін ші си с те ми та фу н к ції, по в’я за ні з ви ко ри с тан ням ISBN.
Бі б лі о те кам та роз ро б ни кам ав то ма ти зо ва них ін фо р ма цій но/ -

бі б лі о те ч них си с тем по трі б но за без пе чи ти під три м ку в біб ліо те ч -
них си с те мах як іс ну ю чих 10/зна ч них ISBNs, так і 13/зна ч них. Не -
має не об хід но с ті ре т ро спе к ти в но кон ве р ту ва ти 10/зна ч ні ISBNs,
за зна че ні в біб ліо гра фі ч них за пи сах. Фо р ма ти за пи сів ма ють під -
три му ва ти як 10/зна ч ні, так і 13/зна ч ні ISBNs. Ко ри с ту ва чі бі б лі о -
тек по ви нні ма ти мо ж ли вість здій с ню ва ти по шук не об хід ної біб ліо -
гра фі ч ної ін фо р ма ції в біб ліо те ч них ка та ло гах як за 10/зна ч ни ми
ISBNs так і за 1З/зна ч ни ми, що по тре бує здій с нен ня від по ві д них
змін у по ка ж чи ках та в про гра м но му за без пе чен ні з по шу ко вим ін -
тер фей сом.

http://www.ukrbook.net/agentstvo.htm

ДД ОО   УУ ВВ АА ГГ ИИ
КК ЕЕ РР ІІ ВВ НН ИИ КК АА !!

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО АГЕНТСТВА

ВИДАВЦЯМ, КНИГОРОЗ ПОВСЮД ЖУВАЧАМ,

БІБЛІОТЕКАРЯМ ЩОДО ПЕРЕХОДУ В 2007 РОЦІ 

З 10MЗНАЧНОЇ СИСТЕМИ НА 13MЗНАЧНУ СИСТЕМУ ISBN

Як вже повідомлялось у статті "Міжнародний стандартний номер книги – минуле, сьогодення і
перспективи розвитку" [Вісн. Книжк. палати України, № 8 (121) серпень 2006 року], з 1 січня 2007 року
здійснюється перехід з 10+значної системи ІSBN на 13+значну. Наводимо загальні рекомендації для всіх

учасників книжкового ринку України, спрямовані на те, щоб допомогти вирішити окремі питання,
пов'язані з цим переходом. Проте ці рекомендації не вирішують кожну проблему, що може виникнути під

час здійснення цього переходу.  Деякі питання учасники книжкового ринку можуть розв'язати самостійно
зі своїми користувачами, торговими партнерами та розробниками інформаційних систем.
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Бейліс Л.,  завідувач відділу Національної парламент сь -
кої бібліотеки України

Вилегжаніна Т., генеральний директор Національної
парламентської бібліотеки України, заслужений
працівник культури України, віце$президент Україн сь -
кої бібліотечної асоціації

Долинська І., аспірантка Київського національного
університету культури і мистецтв

Заморіна Т., головний бібліограф Національної
парламентської бібліотеки  України

Калашник Т., завідувачка відділу Сумської обласної
універсальної наукової бібліотеки

Кириченко Г., заступник генерального директора
Національної парламентської бібліотеки України

Лупінос М., головний бібліотекар Національної
парламентської бібліотеки України 

Марусяк Л., директор Заставнівської центральної
районної бібліотеки Чернівецької області

Мастіпан О., головний бібліотекар Національної
парламентської бібліотеки України

Медалієва О., кандидат історичних наук, вчений
секретар наукової бібліотеки Черкаського націо на ль -
ного університету ім. Б. Хмельницького

Остапенко Т., заступник директора Національної
наукової медичної бібліотеки України 

Пашкова В., кандидат педагогічних наук, директор
Центру інформаційних ресурсів Посольства США в
Україні, президент Української бібліотечної асоціації

Політова О., аспірантка Державної академії керівних
кадрів культури і мистецтв

Силка Н., директор наукової бібліотеки Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького

Танчик В., заступник директора  Херсонської цент ра -
лі зо ваної міської бібліотечної системи

Тарантюк З., завідувачка відділу Долинської цент ра -
льної районної бібліотеки Івано$Франківської області

Ярошенко Т., директор наукової бібліотеки  Націона -
ль ного університету "Києво$Могилянська академія",
віце$президент Української бібліотечної асоціації,
кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня

Н А Ш І  А В Т О Р И

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ і МИСТЕЦТВ

Четверта міжнародна науково-практична конференція
„Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність:

Проблеми науки, освіти та практики”
21-23 травня 2007 р., м. Київ, Україна

Інформаційне повідомлення

Інформуємо Вас про те, що 21-23 травня 2007 р. у м. Києві відбудеться Четверта міжнародна науково-практична конференція
„Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти та практики”.

До участі в її роботі запрошуються вчені, викладачі та наукові працівники закладів освіти, співробітники наукових, публічних та
вузівських бібліотек, органів НТІ та документаційного забезпечення управління.

На конференції планується обговорення проблем за такою тематикою:
• теоретико-методологічні основи розвитку документознавства та бібліотекознавства;
• фундаментальні та прикладні проблеми інноваційного розвитку інформаційної сфери;
• актуальні проблеми інформаційно-бібліотечного сервісу;
• впровадження новітніх інформаційних технологій та Інтернет в бібліотеках, органах НТІ, службах документаційного 

забезпечення управління;
• електронні бібліотеки та мультимедійні колекції в бібліотечній, музейній та архівній справі;
• проблеми підготовки та безперервної освіти фахівців;
• проблеми книговидання та книгознавства;
• інформаційне та документаційне забезпечення процесів освіти та управління.

Умови участі у конференції:
1.   Бажаючим взяти участь у роботі конференції пропонується надіслати тези доповіді або заявку про участь до 25 квітня 

2007 р. на адресу оргкомітету. Тези доповідей буде опубліковано. Повні тексти доповідей можуть бути надруковані           
в науковому часописі „Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія”.

2.    Початок конференції 21.05.2007 р. о 10.00. Реєстрація учасників 21.05.2007 р. з  9.00 до 10.00.
3.    Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення текстів доповідей:
•    приймаються оригінальні матеріали, що раніше не друкувалися;
• тексти тез приймаються українською та російською мовами, обсяг матеріалів – до 2 сторінок;
• матеріали приймаються у друкованому вигляді (з копією на дискетах 1,44 Mb) та електронною поштою;
•    форма подання матеріалів: розмір шрифту – 12, інтервал – 1,5, поля стандартні;
•   до текстів обов’язково додається авторська довідка, в якій наводяться: (прізвища, ім’я та по батькові (повністю) автора 

(авторів), науковий ступінь, вчене звання, адреса і телефони, E-mail, місце роботи, посада);
•     тексти доповідей супроводжуються короткою анотацією (не більше 800 знаків) українською мовою.

Адреса оргкомітету:
м. Київ, вул. Січневого повстання, 21
тел. (+380 44) 280-36-19, Слободяник Михайло Семенович
E-mail: slobod-doc@bigmir.net


