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ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ:
№ 1. Міністерство освіти та науки опублікувало проект плану невідкладних заходів з
розвитку гуманітарних наук в Україні. Вжити таких заходів від Кабміну вимагав
Президент в своєму указі «Про додаткові заходи із забезпечення розвитку наукової
сфери», виданому 16 травня цього року. Заради справедливості слід відзначити, що в
плані передбачено справді важливі питання, вирішення яких із певних причин
гальмувалося. Насамперед це стосується розвитку наукової інфраструктури. Таким
формулюванням у плані названо будівництво нових приміщень для Національної
бібліотеки імені В.І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки
ім. В. Сухомлинського АПН України, книгосховищ для Національної бібліотеки
ім. В. Стефаника у Львові.
Рибачук Ю.,. Гуманітарні довгобуди від Вакарчука //
Коментарі:. – 28.11.08, № 45. – C. 35.
№ 2. Віктор Вергунов, директр Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки
УААН: – Закон «Про бібліотеки і бібліотечну справу», прийнятий Верховною Радою ще
1996 року. Звісна річ, що понад десять років від його прийняття вимагали внесення
певних змін до закону. Кабінет Міністрів вніс у парламент 28 серпня 2008 року проект
постанови ВР «Про прийняття за основу проекту Закону «Про внесення змін до Закону
України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Документ цей 13 листопада 2008 року
народним депутатам роздали разом з іншими антикризовими документами для
першочергового розгляду. Однак ознайомлення зі змінами і доповненнями до двадцяти
статей, запропонованими Міністерством культури і туризму за підписом першого
заступника міністра В.Корнієнка, оптимізм цей звело нанівець. Згідно з новим
документом, тільки Національна бібліотека імені В.І. Вернадського НАНУ може
займатися науковими дослідженнями «з питань бібліотекознавства, документознавства» і
брати участь у розробці «державної політики в галузі бібліотечної справи та її
реалізації». Всі інші фактично втрачають своє право займатися науково-дослідною
роботою, так само, як, до речі, й профільні ВНЗ.
Вергунов В. Наукові бібліотеки: аутодафе? // Урядовий кур'єр.
– 12.12.08, № 234. – C. 10.
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ:
№ 3. Державним бюджетом України на 2007 рік видатки на виконання програми КПКВ
6541180 «Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського» затверджені у сумі 31151,9 тис.грн., у тому числі видатки загального
фонду – 30202, 9 тис.грн., спеціального фонду – 949,0 тис.грн. Касові видатки на КПКВК
6541180 за 2007 рік склали 30855,2 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду –
30169,8 тис.грн., спеціального фонду – 685,4 тис.грн. Протягом 2007 року забезпечено
виконання 18-ти наукових тем за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
Середні витрати на виконання однієї наукової теми за рахунок коштів загального фонду
склали 988,2 тис.грн. Середньорічна чисельність працівників за загальним фондом
становила 843 особи. Здійснено випуск 28 найменувань друкованої продукції. Середня
вартість випуску одного примірника становить 57,1 тис.грн. Середня відвідуваність
читачів у 2007 році становила 562932 особи.
Звіт про використання коштів Державного бюджету
України Національною академією наук України у 2007 році //
Урядовий кур'єр. – 09.04.08, № 66. – C. 20-21.
З'ЇЗДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ:
№ 4. У Києві відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та
перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі
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України», яку організувала і провела Державна науково-педагогічна бібліотека України
імені В.О. Сухомлинського. В конференції взяли участь представники Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Т.Добко – старший науковий співробітник
НБУ імені В.І. Вернадського, окреслила широкий спектр бібліографічної діяльності, яку
виконували науковці бібліотеки.
Рогова П., Хемчян І. та ін. Науково-інформаційне
забезпечення освітянської галузі // Освіта України. – 25.01.08,
№ 7. – C. 5.
КОМП'ЮТЕРІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕК:
№ 5. Людмила Ковальчук, директор Публічної бібліотеки ім.Лесі Українки: «Ми також
зацікавлені представити Україну в світовому просторі, тому наша бібліотека другою
після бібліотеки ім.В. Вернадського виставила зведений електронний каталог книг
публічних бібліотек Києва».
Рейдери книг не читають / М. Скринник // Слово Просвіти. –
10-16.04.08, № 15. – C. 5.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ:
№ 6. З 1998 року Інститут проблем реєстрації інформації за ініціативою членакореспондента НАНУ В.В.Петрова і професора А. А.Крючина почав видавати
реферативний журнал «Джерело», який нині є найбільшим в Україні зібранням наукових
публікацій і сьогодні видається спільно з Бібліотекою імені В.І. Вернадського.
Філіпчук П. Едісону і не снилося: На здобуття Державної
премії в галузі науки і техніки 2008 року // Голос України. –
30.09.08, № 185. – C. 10.
№ 7. Н.Пелагеша, старший консультант відділу соціокультурних та етнонаціональних
досліджень Національного інституту стратегічних досліджень: – У нас діють переважно
проекти оцифрування Української наукової літератури, наприклад, з 1998 року в
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського зберігають в електронній формі
наукові реферати. Також діє так званий Почаї вський проект – це переведення в
електронну форму почаївських церковних стародруків.
Всесвітній розум / П.Яценко // Експрес. – 27-28.09.08, № 144. –
C. 11.
№ 8. Значною подією для бібліотечної спільноти світу став XV міжнародний кримський
форум, який організували Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії,
Федеральне агентство з культури і кінематографії Росії, Федеральне агентство науки і
інновацій Росії, Міністерство культури і туризму України, Міністерство культури і
мистецтва Автономної Республіки Крим, Російська державна бібліотека, Національна
бібліотека України імені В.І. Вернадського. Павла Рогова висвітлила багатогранну
діяльність ДНПБ. Павла Іванівна повідомила про нові здобутки – спільний проект з
Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського зі створення меморіальної
мережевої бібліотеки «Наукова спадщина України» і проект книгозбірні «Видатні
педагоги України і світу».
Хемчян І. Бібліотека та інформаційні ресурси у світі науки,
культури, освіти і бізнесу: П'ятнадцята міжнародна
конференція бібліотекарів «Крим-2008» // Освіта України. –
07.11.08, № 84-85. – C. 6.
НОВІ ВИДАННЯ:
№ 9. Завдячуючи відпрацьованій системі важелів, прекрасній підготовці у провідних
наукових центрах, помноженої на знання трьох-чотирьох іноземних мов, здібностей до
поезії та музики тощо, країна отримувала наукові відкриття світового рівня професорами
молодого віку. Так встановлено, що мертвий запас вологи у грунті професор
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університету Св.Володимира С.М.Богданов зробив у 27-річному віці. Потрібно віддати
належне, що свою історію Національна академія наук практично цілісно вже відтворила,
завдячуючи насамперед Інституту історії, Центру досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім.Г. М.Доброва і фундаментальним публікаціям часів
незалежності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Вергунов В. Будуючи майбутнє, порадься з минулим //
Урядовий кур'єр. – 22.02.08, № 35. – C. 8.
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ:
№ 10. [2]Що ж до зарубіжної україністики, то усі надходження з-за кордону контролював
Головліт, і на багатьох виданнях, замовлених відділом комплектування іноземною
літературою, проставлені шестигранники – ознака того, що вони призначені для
закритого фонду. 1968 року у фонді ухвалою ЦК КПУ створено сектор контрпропаганди,
на надходженнях якого стояло два шестигранники, що прирівнювалося до грифу
«секретно|. Доступ до цієї інформації, відповідно, був ще обмеженішим. Серед перших
надходжень у інвентарній книзі могографічної летератури, розпочатій 20 травня 1968
року, – праці М. Грушевського, Д. Донцова, І. Кошелівця, Б. Кравціва, П. Мірчука, М.
Міхновського, М. Стахіва. З 1987 року бібліотеки систематично одержують накази
Головліту УРСР і СРСР у вигляді списків про повернення книг до загальних фондів. У
січні 1990 року останнім наказом Головліту «Про повернення книг до загальних фондів
бібліотек| спецфонди фактично скасовувалися. Рішенням дирекції Бібліотеки від 16
вересня 1991 року усі видання, що знаходилися у спецфонді як ціла колекція, були
передані до новоутвореної зали зарубіжної україністики. З його відкриттям до Бібліотеки
почали надходити дари з книгозбірень Торонтського, Оттавського, Гарвардського,
Ратгерського, Делаварського університетів, від Товариства українських бібліотекарів
Канади, Слов'янської бібліотеки у Празі, інших установ та від приватних осіб. Нині фонд
зарубіжної україністики містить літературу з різних галузей знань. Енциклопедична
література репрезентована «Енциклопедією українознавства| (Мюнхен, Нью-Йорк, 19491984; тематична частина у трьох книгах, словникова – в 11), «Українською малою
енциклопедією| Є. Онацького (Торонто, 1963-1971) та інші. З бібліографічних видань є
покажчики наукових праць української еміграції П. Зленка (Прага, 1932), української
преси О. Фединського (Клівленд, 1968-1969), української літератури в Канаді Я.
Славутича (Едмонтон, 1987), української еміграційної літератури Б. Романенчука
(Філадельфія, 1974), бібліографія голоду в Україні 1932-33 рр. Г. Сенишин (Монреаль,
1983). Заслуговують на увагу видання, в яких простежується колоніальна політика
Російської імперії та СРСР щодо України (І. Мірчука, Н. Полонської-Василенко, О.
Оглобліна, В. Будзиновського та інші) і тематично з ними споріднені спогади
політв'язнів (А. Білинського, О. Мак, С. Підгайного, О. Канюки та інші), видання про
український правозахисний рух. У фонді репрезентовано праці ідеологів і провідників
українського національно-визвольного руху С. Бандери, Є. Коновальця, Я. Стецька,
грунтовні дослідження національної ідеї Д. Донцова, П. Мірчука, Д. Дорошенка, М.
Стахіва, збірники матеріалів про історію українського війська, Українську повстанську
армію тощо. Окремо слід згадати твори, які виходили в діаспорі, але були заборонені й
переслідувані в Україні: В. Сосюри, О. Гончара, Л. Костенко, Р. Іваничука, В. Стуса, М.
Руденка та інші. Шевченкіана репрезентована 14-томним повним виданням творів
(Чикаго, 1962), добре ілюстрованим бібліографічним дослідженням Н. ЛівицькоїХолодної «Шлях велетня| (Нью-Йорк, 1955), працями В. Барки «Правда Кобзаря| (НьюЙорк, 1961), Д. Бучинського «Християнсько-філософська думка Тараса Шевченка|
(Мадрид, Лондон, 1962), науковими записками, збірниками, альманахами до річниць,
ювілеїв поета тощо). Не можна не згадати видань таких українознавчих інституцій, як
Канадський інститут українських студій, Гарвардський, Торонський та Альбертський
університети, Українська вільна академія наук, Наукове товариство ім. Т. Шевченка,
Український вільний університет у Празі та Мюнхені, Музей української культури в
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Свиднику та інші. Серед періодичних видань, часописів – «Визвольний шлях|,
«Сучасність|, «Український історик|, «Український самостійник|, «Нові дні|, «Крилаті|,
«Лікарський вісник|, «Молода Україна|, «Голос спасителя|, «Вісник|, «Наше життя|,
«Вільна Україна|, «The Ukraіnіan Quarterly|, «The New-Revіew|, «The Ukraіnіan Bulletіn|
тощо.
Репресовані видання // Українська газета Плюс: За вільну
Україну. – 09-15. 10.2008, № 35. – C. 10.
№ 11. [1]Спеціалізований фонд зарубіжної україністики Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського складається з двох рівноцінних частин, кожна з яких унікальна
за своїм складом і змістом, має певне призначення і свого користувача. Широкому
читацькому загалу фонд став доступним лише в останнє десятиліття. Першою складовою
частиною фонду є одне з найбільших у державі (понад 8 тис. книг і близько 8 тис.
часописів) зібрань творів друку, виданих поза межами країни, різними мовами світу.
Найперше – це твори українською мовою, праці авторів-українців, українських установ,
організацій та об'єднань в оригіналі й у перекладах, видання про Україну та українців
усіма мовами. Основне призначення цієї частини фонду – дати користувачам якомога
повнішу інформацію про суспільно-політичне, культурне, духовне, релігійне, мистецьке
життя і творчість наших співвітчизників за кордоном, розкрити роль українства у
світовій культурі, життя українського слова, української думки у світовому
співтоваристві. Друга складова фонду (близько 16 тис. видань) – твори репресованих, а
згодом реабілітованих авторів, які в різні часи вилучалися з основного книгосховища або
відразу потрапляли до відділу спеціального зберігання. Крім загальнопізнавальної
цінності ця частина фонду важлива ще й тим, що проливає світло на основні періоди
тиску на українську культуру, напрямки політики КПРС щодо духовного й культурного
життя країни. Ці видання знайомлять читача з життям, творчістю й діяльністю
культурних, наукових, політичних діячів, письменників, поетів, діяльність і праця яких
суперечила офіційній політиці щодо національної культури. Формування обох частин
фонду відбувалося у відділі спеціального збереження. 1922 року Бібліотека одержала
право на обов'язковий український примірник конфіскованого друку. Це була
«ідеологічно шкідлива| література, яку зберігали у окремо створеному 1931 року
таємному відділі, котрий у 1933-1934 роках називався «Концентрація книжкових фондів
інших бібліотек, де вони використовуються не за призначенням|. Паралельно у штатному
розкладі Бібліотеки у 30-х роках минулого століття вживається й назва спецвідділ. Під
час Другої світової війни, перед евакуацією Бібліотеки, спецфонд було знищено. Перший
запис у його новій інвентарній книзі датовано січнем 1945 року, а для зарубіжної
монографічної літератури – березнем 1948 року. Підставою для вилучення книг із
загальних фондів були накази Головліту (Головного управління з охорони державних
таємниць у пресі) УРСР і СРСР. Цьому підлягала й література, видана у західних
областях України до 1939 року. Зберігалися «репресовані| видання в окремому
книгосховищі. Вони не були відображені у загальних каталогах Бібліотеки.
Користуватися ними могла досить обмежена кількість читачів зі спеціальним дозволом –
відношенням, в якому обов'язково зазначалася тема наукової роботи чи мета, задля якої
видавався такий дозвіл. Останній треба було поновлювати щороку. На літературу
спецфонду ні в якому разі не можна було посилатися у відкритій пресі. У фонді чимало
книг, переглядаючи які не відразу розумієш, чому саме їх було вилучено з загального
обігу. Адже в цьому ряду оригінальні твори класиків української літератури: І.
Котляревського, Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, С. Руданського, В. Самійленка,
М. Старицького, В. Стефаника, Ю. Федьковича, Г. Хоткевича, М. Черемшини, С.
Черкасенка, Г. Чупринки та інші. Щоправда, їхні твори «репресовано| вибірково і не
завжди з огляду на зміст. Часто укладачами, упорядниками, редакторами, авторами
вступу, приміток, післямови були репресовані письменники, поети, діячі культури.
Упродовж десятиліть на полицях спецфонду знаходилися книги талановитих українських
митців. Назвемо, зокрема, Б. Антоненка-Давидовича, Б. – І. Антонича, І. Багряного, Д.
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Білоуса, О. Веретенченка, В. Винниченка, О. Вишню, О. Гай-Головка, П.
Гайворонського, А. Головка, В. Гренджу-Донського, Д. Гуменну, М. Доленга, О.
Досвітнього, М. Драгоманова, М. Драй-Хмару, М. Зерова, М. Івченка, А. Кащенка, М.
Колосівського, Б. Кравціва, М. Куліша, А. Лавріненка, Б. Лепкого, Ю. Липу, А.
Лотоцького, А. Любченка, Є. Маланюка, Г. Михайличенка, Д. Мордовця, М.
Новаківського, Ю. Опільського, В. Пачовського, С. Пилипенка, В. Поліщука, У. Самчука,
І. Сенченка, Л. Старицьку-Черняхівську, Д. Фальківського, М. Хвильового. Під заборону
потрапляли й праці учених. Вилучено чимало колективних праць – збірників прози і
поезії, альманахів, антологій, читанок, пісенників, збірок сатири і гумору, збірників на
пошану видатних українців. Українська культура постійно перебувала під ідеологічним
пресом, тому різною мірою зазнавали тиску й відомі українські діячі культури, зокрема
письменники й поети, чиї твори у різний час вибірково вилучалися з обігу. Так
опинилися в спецфонді твори П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, П. Панча, Л.
Первомайського, Ю. Смолича, С. Воскрекасенка, Л. Забашти, Р. Іваничука, Я. Качури, О.
Копиленка, Т. Масенка, С. Олійника, П. Усенка, М. Шестопала, Ю. Яновського та інші.
Передавалися до спецфонду також праці шестидесятників, дисидентів, правозахисників:
О. Бердника, І. Калинця, С. Плачинди, М. Руденка, Є. Сверстюка, І. Світличного, В.
Чорновола та інші. Ядро фонду становить суспільствознавча література – видання з
історії, економіки, філософії, релігієзнавства, літературо-та мовознаства. Широкому
читацькому загалу не були відомі цікаві дослідження: – з історії України та її народу – Т.
Ганка (К., 1918), Б. Грінченка (К., 1918), Д. Дорошенка (Чернігів, 1918), Г. Коваленка
(Черкаси, 1918), І. Крип'якевича (Львів, 1934), О. Назарука (Львів, 1916), О. Терлецького
(Львів, 1938); – з економіки – В. Литварева (М., 1928), М. Слабченка (Харків, 1923), М.
Яворського (Харків, 1924) ; – з мовознавства – М. Возняка (Відень, 1916; К., 1917), Г.
Іваниці (Харків, 1924), О. Курило (К., 1919, 1923, 1924, 1928; Харків, 1926), І. Огієнка
(К., 1917, 1919, 1922; Радомисль, 1916; Варшава, 1914); – з літературознавства – О.
Дорошенка (К., 1928), М. Зерова (К., 1923), В. Коряка (Харків, 1929), Б. Лепкого
(Коломия, б.р.), В. Чаплі (Одеса, 1930). Значною є добірка матеріалів про політичні партії
та угрупування, праці державних і політичних діячів – Леніна, Сталіна, Берії, Булганіна,
Бухаріна, Зінов'єва, Каменєва, Кагановича, Маленкова, Молотова, Раковського,
Томського, Троцького та література про них.
Репресовані видання // Українська газета Плюс: За вільну
Україну. – 09-15. 10.2008, № 35. – C. 10.
КЕРІВНИЦТВО БІБЛІОТЕКИ:
№ 12. Указ Президента України «Про нагородження О.Онищенка орденом князя Ярослава
Мудрого». За визначний особистий внесок у розвиток суспільних наук, вагомі здобутки у
дослідженні і збереженні національного культурного надбання, багаторічну плідну
наукову діяльність постановляю: Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV
ступеня Онищенка Олексія Семеновича – академіка-секретаря відділення історії,
філософії і права НАН України, генерального директора Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського НАН України, доктора філософських наук, академіка
НАН України, м.Київ. Президент України В.Ющенко.
Указ Президента України // Урядовий кур'єр: Орієнтир. –
09.04.08, № 66. – C. 1-2.
№ 13. [2] Це завжди велике свято незалежно від того, яка влада в країні. Досить швидко
зрозумів, що в тих, хто намагається викорінити релігію, немає жодних шансів. Вона
існувала й існуватиме вічно хоча б як психотерапевтичний інструмент, що допомагає
заспокоїти людину в кризових ситуаціях, дати їй надію на краще. Утім, не подумайте, що
я був дуже релігійним і моя робота в Інституті вступала в конфлікт з моїми
переконаннями. Аж ніяк! Я передусім науковець, який, максимально дистанціюючись від
оцінних суджень, вивчає те чи інше явище неупереджено. І маю сказати, що працювати
всередині державної структури, яка продукує атеїзм у масову свідомість, було
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надзвичайно цікаво. Мабуть, це був єдиний спосіб державним коштом вивчати релігію, її
історію, сутність... Але феномен атеїзму – це також цікаве і варте уваги явище. Я не кажу
про просте, примітивне заперечення існування Бога. Йдеться про світоглядну
проблематику, що містить об'єктивне осмислення всього сущого без посилань на
містику, практичну взаємодію людини з природою, у якій немає місця вірі в те, що хтось
зверху якимось надприродним чином керує нашим життям. Роки, проведені в Інституті
філософії, я присвятив вивченню теорії пізнання, онтології, масової свідомості. Втім, у
радянські часи треба було виконувати і планові завдання. Тому займався релігіє-та
атеїзмознавством, соціологією. [Кор.] Ви написали понад 300 наукових праць із
філософії, культурології, релігієзнавства та соціології. Яку з них можете виокремити? –
Не можу сказати, що якоюсь роботою задоволений більше, ніж іншими. Та й взагалі все,
що вже зроблено, написано чи опубліковано, – пройдений етап, сторінка, яку потрібно
вміти перегорнути. Упевнений, що найцікавіше попереду. На кар'єрі науковця,
задоволеного своєю роботою, можна поставити хрест. Виходить, він зупинився у
розвитку, не зростатиме далі. Щодо мене, то якщо вдасться реалізувати те, над чим зараз
розмірковую, довести до логічного завершення свої фрагментарні записи, звести їх
воєдино, тоді, можливо, задовольнюся. Хочу закінчити філософську працю, у якій
вдалося б узагальнити і життєвий, і науковий досвід, показати, яких значних результатів
може домогтися людина, спираючись виключно на свій розум, відволікаючись від
власних ситуативних настроїв. [Кор.] Коли і чому ви пішли з Інституту? – В Інституті
філософії пропрацював понад 20 років і залишив його, обіймаючи посаду заступника
директора. Річ у тому, що мені запропонували цікавіше заняття. Тоді, у 1979-му, в
Україні відкривалася філія союзної Академії суспільних наук, робота якої була
спрямована на соціологічні дослідження реального життя. І мені запропонували її
очолити. Це були часи, коли соціологія не те що б увійшла в моду, але стала актуальною,
знайшла нову проблематику. Я завжди цікавився цією наукою, тому не міг відмовитися
від можливості увійти до нового наукового кола знайомств, зайнятися не історичними, а
сучасними дослідженнями, відвідувати спеціалізовані конференції, подорожувати...
[Кор.] Над чим ви працювали під час перебудови? – У той час захопився ідеєю створити
загальнокультурний науково-інформаційний центр, у якому концентрувалася б
інформація з усього світу, причому на різних носіях: і паперових, і електронних. З цією
пропозицією не раз звертався до керівництва Академії наук України. Мені відмовляли,
коштів на створення нової структури не було. А в 1992 році звільнилася посада
директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Мені запропонували
на її базі розпочати роботу зі створення задуманого інформаційного центру. Звісно,
погодився. Зараз наша бібліотека є головним науково-інформаційним центром України.
У ній понад 40 підрозділів, сформованих різними напрямами (української книжки,
рукописи, біографічні розвідки тощо), кілька центрів (консервації та реставрації,
комп’ютерних технологій тощо), Фонд президентів України та Служба інформаційноаналітичного забезпечення органів державної влади. У бібліотеці ми хочемо зібрати все,
що колись було написано і надруковано в Україні, потім те, що було написано про
Україну за кордоном, а після цього всі письмові добутки українців у світі. Тільки тоді ми
матимемо повну інформацію про нас і нашу країну. Нам багато що вдалося зробити, але
основне ще попереду. Потрібно створити потужну інфраструктуру, яка дозволить
оперативно акумулювати, відпрацювати і систематизувати новітню інформацію з усіх
напрямів знань, забезпечити доступ до неї. Бракує фахівців, здатних упоратися з
колосальними обсягами інформації. Але вже зараз є чим пишатися. Щодня нашу
бібліотеку відвідує близько 2 тис. науковців, фахівців, аспірантів і студентів, а інтернетпортал бібліотки – більш ніж 10 тис. користувачів. [Кор.] Яка література має найбільший
попит у вашій бібліотеці? – Здебільшого про банківську справу та фондовий ринок.
Студенти зазвичай ідуть до бібліотеки в пошуку інформації для курсових і дипломних
робіт. Художню літературу читають мимохідь. Приміром, набридло людині сидіти над
вищою математикою, вона бере збірник віршів або роман. Якщо подовгу не виходити з
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бібліотеки, втому завжди можна компенсувати читанням лірики, особливо поезії. [Кор.]
Чи зменшилася відвідуваність бібліотеки з появою інтернету? – Порівняно з 90-ми
роками навіть збільшилася. Річ у науковій специфіці установи. Такого обсягу
спеціалізованої інформації в Україні більше ніде немає. А взагалі інтернет, як на мене, –
безодня, де багато не тільки актуальної інформації, а й мотлоху. Сьогодні основне
завдання користувачів мережі – навчитися орієнтуватися в потоках інформації. Недолік
бібліотечних інтернет-порталів у тому, що вони, на мій погляд, акумулюють електронну
продукцію, а знання, отримані до появи інтернету, здебільшого залишаються
недоступними для читачів.
Середа О., Кудь Я. Як пройти до бібліотеки // Контракти. –
19.05.08, № 20. – C. 62-64.
№ 14. [3] [Кор.] Чи не витіснять інтернет-бібліотеки друковані книжки? – Доля традиційних
бібліотек залежить від політики держави і самих бібліотек. Якщо не опануємо новітні
технології, то перетворимося на музеї книжок, але якщо перебудуємося, роль бібліотек
істотно зросте. У безодні інформації саме бібліотеки та бібліотекарі будуть своєрідними
навігаторами, інформаторами, накопичувачами інформації, її зберігачами і тими, хто
забезпечує до неї доступ. Поза сумнівом, нас очікує на цьому шляху ціла низка проблем.
Основна – величезні обсяги інформації. І далі її ставатиме тільки більше. Але головне –
бібліотека не повинна перетворитися на сховище книг. Для цього потрібно невпинно
трудитися над перетворенням паперової інформації на електронну. Але й це непросто! У
сучасному світі занадто швидко застаріває не тільки сама інформація, а й її носії. Кожні
5-10 роківїх необхідно оновлювати. Можна, наприклад, узяти й переписати всі книги на
CD-ROM. Але років через сто ці диски перетворяться на сміття. Зберігати інформацію на
папері? Але тоді потрібно думати, як продовжити йому життя. Словом, це надзвичайно
складна і важлива не тільки національна, а й загальносвітова проблема, яка поки що
залишається невирішеною. В бібліотеках є ставки по 600-800 грн. За таких умов людей
утримати практично неможливо. Молодь приходить і відразу йде, досить швидко
залишаючи мрії про кар'єру в галузі науки. Анкета: Олексій Онищенко народився 17
березня 1933 р. у C. Рудка Гребінківського району Полтавської області. Освіта:
Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, факультет філософії,
аспірантура Інституту філософії АН УРСР. Досягнення: академік-секретар відділення
історії, філософії та права НАН України, заслужений діяч науки і техніки України,
академік НАН України, доктор філософських наук, професор. У 1981 році нагороджений
орденом «Знак Пошани», у 1998-му – орденом «За заслуги» 3-го ступеня, у 2003-му –
орденом Ярослава Мудрого V ступеня, у 2008-му – ІV ступеня.
Середа О., Кудь Я. Як пройти до бібліотеки // Контракти. –
19.05.08, № 20. – C. 62-64.
№ 15. [1] Генеральний директор Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, академік
НАН України Олексій Онищенко розповів Контрактам про те, що: 1) у 14 років босоніж
пішов із дому 2) Микита Хрущов не любив філософів 3) у СРСР робота в Інституті
філософії була єдиним способом на казенні гроші вивчати релігію 4) більшість науковців
і надалі працюватимуть, навіть якщо їм перестануть платити зарплату 5) стати
академіком нескладно 58 років тому Олексій Онищенко, голодний, обідраний сільський
хлопець, приїхав до столиці вступати до університету і зробив карколомну кар'єру.
Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора
Інституту філософії. Протягом останніх 15 років академік НАНУ Онищенко керує
Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського. На його рахунку понад 300
наукових праць із філософії, культурології, релігієзнавства та соціології. Але
наймасштабніша його робота – створення бібліотеки, яка, по суті, є науковоінформаційним центром країни. Тут сконцентровані знання з усього світу на всіх
можливих носіях. [Кор] Чому після закінчення університету ви не працювали за
спеціальністю? – У ті роки, як ви, напевно, знаєте, була система розподілу. Сталося так,
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що в 1956-му (рік мого випуску) філософських вакансій просто не виявилося. Деякі
однокурсники поїхали до якихось Богом забутих сільських шкіл викладати історію. Мені
не хотілося повторити їхню долю. Водночас у країні був гострий брак журналістів. Щоб
його заповнити, ними за розподілом могли стати випускники непрофільних факультетів.
Я вирішив, що для філософа це корисний досвід, можливість побачити справжнє життя і
навчитися цікаво викладати свої думки на папері. Трудовий шлях почав у тернопільській
обласній газеті «Вільне життя». Пропрацював там три роки, доки випадково не зустрів
колишніх однокашників, які після закінчення аспірантури займалися науковою
діяльністю в Інституті філософії. Я теж хотів навчатися далі. У мене навіть були
відповідні рекомендації, оскільки закінчив університет із червоним дипломом. Але зі
стажем шанси вступити до аспірантури були значно вищими. Словом, після тієї зустрічі
вирішив знову їхати до столиці. [Кор.] Складно було вступити до аспірантури? – Звісно!
Конкурс в Інституті філософії був дев'ять осіб на місце! До речі, успішно його витримати
мені допомогла журналістська практика. У цій професії важливими є спритність,
кмітливість і, звісно, вміння логічно і гарно викладати свої думки. На вступних іспитах
пустив у хід усі ці навички. [Кор.] Ви пропрацювали в Інституті філософії багато років –
пропагували атеїзм? – Офіційна ідеологія, звісно, містила в собі критику релігії. Але й у
ті часи справжній науковець не міг не розуміти, що релігія – невід'ємна частина не тільки
філософії, а й усієї історії, культури. Неможливо просто викреслити цей феномен з життя
соціуму і назавжди забути про нього. І я, людина з глибинки із сильними обрядовими та
релігійними традиціями, розумів це краще за будь-кого. Що таке, наприклад, Великдень
у селі?
Середа О., Кудь Я. Як пройти до бібліотеки // Контракти. –
19.05.08, № 20. – C. 62-64.
№ 16. Питання розвитку гуманітарної політики України має стати предметом пильної уваги
і консолідованих зусиль влади та громадськості по всій державі. Перед початком роботи
форуму, що відбувся наприкінці березня в Національній опері України, академік НАН
України Олексій Онищенко, який працював над першими варіантами концепції в 2000
році, висловив сподівання, що, зрештою, вона буде прийнята. Це – історична
необхідність. – Без знання суспільство, яке народжується, розвиватися не буде. Щодо
науки, то це означає максимально прогнозовану, сплановану і стратегічно вибудувану
підтримку її розвитку, говорить академік О.Онищенко. – У першу чергу,
фундаментальної науки, з якої проростає все інше. Але наука без вченого не робиться.
Тому відповідно й умови повинні бути створені для плідної, спокійної, впевненої праці
науковця. Йдеться не лише про фінансове забезпечення його роботи. Потрібні найновіші
величезні інформаційні ресурси. Для науковців технічних та природознавчих дисциплін
– лабораторне устаткування і матеріали. Максимально важливо для вченого – можливість
спілкування зі своїми колегами в усьому світі. Він повинен мати змогу працювати в
провідних бібліотеках, лабораторіях, наукових центрах світу; мати спільні проекти із
зарубіжними вченими і брати участь у форумах, великих і малих, де обговорюються
найновіші знання, перспективи і стратегії розвитку та впровадження наукового знання в
життя – це те основне, що повинно бути закладене в концепції у різних варіантах.
Гуманітарна політика потребує консолідованих зусиль влади
та громадськості // Світ. – 00.04.08, № 13-14. – C. 2.

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:
№ 17. Лідія Зарічанська багато років працює завідувачкою бібліотеки села Лісниче. Лідія
Іванівна також, крім віршів, пише ще й музику. Протягом кількох останніх років з
допомогою спонсорів видала дві поетичні збірки. Після того, як у сектор вітчизняного
книгообліку Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського у Києві надійшла як
обов'язковий примірник друга книга Л. Зарічанської «На крилах пісень», Лісниченську
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сільську бібліотеку та її завідувачку чекав приємний сюрприз – сюди передано із столиці
різних книг на суму 3530 гривень! Це художня література, словники, довідники,
підручники, посібники... Такому щедрому дарункові можна тільки позаздрити.
Білоус Б. За одну книгу – сто! // Вінниччина. – 19.12.08, № 190.
– C. 10.
№ 18. Все библиотеки Украины ожидает проверка. По указанию Министерства культуры в
книжных фондах будут искать литературу с коммунистически-шовинистическим
содержанием. Проверить библиотеки на наличие пропагандистской литературы решили
после того, как в комитет по вопросам культуры и духовности Верховной Рады
поступило множество писем от различных общественных организаций. Проверки же
библиотек на наличие книг с коммунистической начинкой позволят, в частности, лучше
ориентироваться в обновлении книгофондов и планировать закупки литературы для
областей более эффективно. Национальную библиотеку имени В.И. Вернадского тоже
проверят на наличие недозволенных книг.
Занесло в красную книгу // 15 минут. – 18.08.08, № 140. – C. 3.
№ 19. Творчість відомого київського фотохудожника Леоніда Левіта вже давно відома як в
Україні, так і далеко за її межами. Майстру вдалося увічнити обличчя по-справжньому
великих людей другої половини ХХ століття. Леонід Олександрович передав чимало
документів, зокрема, в бібліотеку імені В.І. Вернадського.
Панкратьєв С. Він зумів зафіксувати еліту нашого
суспільства // Правда Украины. – 03.04.08. – C. 24.
№ 20. Автори деяких необхідних суспільству, але забутих нами книг, уже не можуть
подбати про друге життя своїх творів: вони давно у потойбіччі. Тому дещицю цієї
прогалини взялося заповнити Волинське крайове братство святого апостола Андрія
Первозваного – правонаступник Луцького Хрестовоздвиженського. Спочатку було
перевидано доповнений «Пом'яник» Братства, що довгий час у науковому світі вважався
втраченим, а вівся з 1618 року. Згодом перевидано повну збірку творів нашого братчика
Данила Братковського «Світ, по частинах розглянутий», що побачила світ у 1696 році в
Кракові і відтоді не перевидавалась. Український читач вперше ознайомився з творчістю
героїчної людини, Українського шляхтича, страченого в Луцьку 1702 року. В цьому році
вийшов луцький першодрук – перша друкована кирилицею книжка «Лямент», єдиний у
світі примірник якої зберігається в Національному музеї Львова. Паралельно з текстом –
оригіналом – авторський і порядковий переклади. Книжка була надрукована у друкарні
Братства у 1628 році. Ці дві книги замовила Національна бібліотека імені
В.І. Вернадського для найбільших бібліотек України і зарубіжжя.
Книгарня: друге життя «воскреслих» видань // Волинь. –
25.12.08, № 147. – C. 2.
№ 21. У 1919 році Марія Миколаївна передала понад шість тисяч книжок, брошур,
альбомів, періодичних видань до Всенародної бібліотеки України (нині – Центральна
наукова бібліотека імені В.І. Вернадського НАНУ). Лише в педагогічному відділі
сімейної книгозбірні Грінченків налічувалося понад 300 найменувань. Значна частина
унікальних книжок другої половини ХІХ-початку ХХ ст. були з дарчими написами їхніх
авторів: Лесі Українки і А. Кримського, С.Єфремова і В.Антоновича, І.Огієнка і Івана
Липи, Г.Шерстка, С.Черкасенка, Я.Чепіги.
Осипчук
Н.
Подвижництво
родини
Грінченків
//
Демократична Україна. – 15.08.08, № 32. – C. 28.
РІДКІ ТА РАРИТЕТНІ ВИДАННЯ:
№ 22. З технікою офорта пов'язана окрема сторінка у шевченковій історії. Художник
планував надрукувати офорти в альбомі «Мальовнича Україна». Здійснити повністю
намір завадив арешт, тому із запланованих чотирирічних випусків альбому вийшла лише
половина з шістьма офортами. «Мальовнича Україна» – це крапелька тієї рясної зливи,
10

якою Шевченко очистив українську культуру. Роботи серії зберігаються в Музеї
ім.Тараса Шевченка в Києві, Національній бібліотеці Академії наук України та ін.
Щербата І. Душа поета: вона в молитві, в святій іконі //
Молодь України. – 25-26.03.08, № 22. – C. 5.
№ 23. Нещодавно стали відомі факти, які дають підстави говорити про 90-річяя
започаткування в незалежній українській державі правової охорони промислової
власності. Поштовхом для пошуку цієї раніше недоступної інформації стало рішення
Державного департаменту інтелектуальної власності створити Музей інтелектуальної
власності. У процесі збору експонатів для музею у Центральному державному архіві
вищих органів влади та управління України (ЦДАО), газетному фонді Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України було віднайдено низку
важливих документів.
Глухівський Л. Державній системі правової охорони
промислової власності України – 90 років // Світ. – 00.04.08,
№ 15-16. – C. 1-2.
№ 24. Перед від'їздом Волошина до Ананьєва побачив світ «Збірничок українських пісень»,
упорядкований А.Хведоровичем (так було зазначено на книжці обсягом сто тридцять
сторінок). Вона була дозволена цензором 20 липня 1896 року й містила сотню славетних
утворів українського народу. «Збірничок» кілька разів чи то мав додаткові наклади, чи
перевидавався: у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського переховується
друге видання його за 1898 рік.
Зленко Г. «Уламок минулого»: Нотатки літературного
слідопита // Чорноморські новини. – 13.03.08, № 28. – C. 3.
№ 25. За століття з чвертю, що минуло від появи першого видання «Антігони» в перекладі
Петра Ніщинського, книжка стала раритетом, проте збереглася у великих зібраннях
українського друку. Декілька примірників її є в Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського (Київ).
Зленко Г. З-під руки Петра Ніщинського: Розповідь
літературного слідопита // Чорноморські новини. – 03.04.08,
№ 37. – C. 3.
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ:
№ 26. В субботу президент Украины Виктор Ющенко отмечал свой 54-й день рождения.
Как правило, подарки отправляются на хранение в Фонд президента в Национальной
библиотеке Украины имени В.И. Вернадского. Там тысячи презентов лежат в
хранилище, часть из них размещена в специальных витринах, где их могут увидеть все
желающие.
Фролова М. 500 телеграмм для президента // Газета покиевски. – 25.02.08, № 44. – C. 9.
№ 27. Что нынче дарят президентам. В большинстве своем официальные подарки и подарки
простых граждан оседают не в жилище Виктора Андреевича, а в Секретариате
Президента или Фонде Президента, который находится в Библиотеке имени
В.И. Вернадского. Есть здесь как символические подарки времен Оранжевой революции,
так и дорогие эксклюзивные вещи – к примеру, Конституция Испании, стилизованная
под золотой медальон.
Что дарили «отцам народов» // Газета по-киевски. – 15.03.08,
№ 60. – C. 11.
№ 28. 23 февраля Президенту Украины Виктору Ющенко исполнилось 54 года. Многие
подарки, по словам главы Госуправления делами Игоря Тарасюка, отправятся в Фонд
Президента,
находящийся
в
Национальной
библиотеке
Украины
имени
В.И. Вернадского. Там презенты поместят в специальные витрины, чтобы их смог
увидеть любой желающий. В библиотеке имени В.И. Вернадского выставлены в
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основном книги, открытки, канделябры, статуэтки, оружие, монеты, почетные награды.
Есть в этой экспозиции и эксклюзивные вещи – серебряная тарелка от бывшего
президента Киргизии Аскара Акаева, Конституция Испании, стилизованная под золотой
медальон, вышиванка от белорусского лидера Александра Лукашенко. Новые экспонаты
привозят в Фонд два раза в год прямиком из Секретариата Президента. Их
распаковывают, нумеруют, описывают и складывают в хранилище. Особенно
значительно колекция пополнилась осенью 2004 года за счет вещей, подаренных
Виктору Ющенко на Майдане простыми людьми во время «оранжевой революции». Сам
Виктор Андреевич устраивал смотр своим подаркам один-единственный раз осенью 2006
года, в День украинской письменности и языка.
Шеремета Е. Виктор Ющенко: «Наилучший подарок –
общение с родными» // Факты и комментарии. – 23.02.08, №
36. – C. 4.
ІНСТИТУТ РУКОПИСУ:
№ 29. В Киеве презентовали факсимильное издание рукописного памятника середины XVІ
ст. «Пересопницкого Евангелия». Выход факсимильного издания посвящен 1020-летию
крещения Руси и строительству кафедрального собора в честь Воскресения Христова.
Всего будет издана тысяча экземпляров книги. Оригинал «Пересопницкого Евангелия»
хранится в Институте рукописей Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского
НАН Украины, поэтому он доступен далеко не всем.
Представили издание Евангелия // Обзор. – 22.07.08, № 132. –
C. 2.
№ 30. В конце января издательский дом «АДЕФ-Украина» приступил к печати
факсимильного издания рукописи, за которым в ХХ веке утвердилось название
Пересопницкого Евангелия. Этот почти 10-килограммовый фолиант из 482
пергаментных листов размером 38 х 24 см был создан в 1561 г. под Пересопницей на
Волыни. Вернее, работа началась 15 августа 1556 г. во Дворецком женском монастыре на
Подолье. На средства настоятельницы монастыря русской княниги Настасии Жеславской
было написано первое из четырех Евангелий – от Матфея и половина второго – от
Марка. Завершена же книга была писцами Пересопницкого монастыря. В 1941-м
Пересопницкое Евангелие эвакуировали, а не дали погибнуть, слив вину на немцев. В
1947-м его вернули в фонды Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского. В 1987 г. АН УССР начала реставрацию Евангелия. А ныне по
инициативе Украинской православной церкви эта общеукраинская святыня становится
общедоступной.
Скворцов Д. Реликвия, обращенная в будущее // 2000. – 0107.02.08, № 5.
№ 31. В минувшее воскресенье в Украине был запущен печатный станок, задействованный
в проекте факсимильного издания жемчужины украинского книжного искусства XVІ
века – Пересопницкого Евангелия. Старт проекта благословил предстоятель УПЦ (МП)
Митрополит Владимир. Раз в четыре года девятикилограммовый фолиант достают из
хранилища и везут в Верховную Раду, чтобы президент, принимая присягу на верность
народу, держал руку на святыне. В 1996 г. стараниями НАНУ Евангелие было впервые
издано – разумеется, не в факсимильном виде и ничтожно малым тиражом – всего 500
экземпляров. Спасти реликвию решил Митрополит Владимир. Получив согласие
президента НАН Бориса Патона на издание факсимильной копии и заручившись
поддержкой президента страны В.Ющенко, Митрополит обратился к меценатам. И вот,
спустя полгода, первые листы Евангелия сошли с печатного станка. Увы, на торжество
печати первого листа не смог приехать Борис Патон – подвело здоровье. Иначе бы
Митрополит прямо там вручил ему чек на 50 тыс.грн. – на начало реставрации оригинала
Пересопницкого Евангелия. Впрочем, средства в любом случае попадут к адресату. Один
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из научных руководителей проекта – матушка Серафима решила на днях лично отвезти
чек в офис академика.
Новая жизнь Пересопницкого Евангелия // Аргументы и
факты в Украине. – 00.01.08, № 4. – C. 4.
№ 32. «Книга книг» – Пересопницко е Евангелие станет доступнее. Над этим работают
академики и священнослужители. Светила науки пытаются сделать копию
украиноязычного Святого письма, максимально приближенную к оригиналу. Лишь
избраные могут похвастаться тем, что видели книгу «вживую». Ее достают из хранилища
в день унаугурации президента. Но 500-летняя реликвия пострадала от воздействия
времени. Странички повреждены, с миниатюр осыпается золотая краска. Не спасла
Евангелие и основательная реставрация. Дабы не утратить древнюю рукопись, ученые
решили сделать копию и размножить ее. Но это оказалось совсем не просто. Даже
используя самые современные технологии, за полгода удалось напечатать лишь первую
страницу точной копии. А всего в книге их 964. Ее толщина 13 см, вес почти 10 кг.
Допиро С. Пересопницкое Евангелие спасают для потомков //
Вечерние Вести. – 22.01.08, № 12. – C. 2.
№ 33. Евангелие, на котором присягает на инаугурации Президент Украины – «пустили в
тираж». Весит книга целых 9 кг, размер – 380 на 240 мм. Заполучить экземпляр можно за
25 тыс.грн. Пожертвовав такую сумму на строительство кафедрального собора УПЦ,
неподалеку от ст.м. «Лыбедская», можно получить точную копию Пересопницкого
Евангелия. Это – первое каноническое Евангелие, написанное на староукраинском языке.
Книга, ни много, ни мало, подтверждает его существование и отображает уровень его
развития в XVІ веке. Сейчас раритет хранится в отделе рукописей библиотеки имени
В.И. Вернадского. Раз в четыре года Евангелие вывозят в Верховную Раду на
инаугурацию президента.
Подобная Е. «Благая весть» за $5000 // Газета по-киевски. –
13.09.08, № 209. – C. 3.
№ 34. Тисячу точних копій рукописної пам'ятки середини XVІ ст. Пересопницького
Євангелія виставили в неділю у столичному Українському домі. Видання копії
Пересопницького Євангелія приурочили до святкування 1020-річчя Хрещення Русі та
початку будівництва кафедрального собору Воскресіння Христового. Пересопницьке
Євангеліє писали протягом 1556-1561 років у Пересопницькому монастирі на
Рівненщині. Нині книгу зберігають у дерев'яному саркофазі в Національній бібліотеці
ім.Володимира Вернадського. Звідти його виносять раз на п'ять років – на присягу
новообраного президента України.
Остаповець Г. Копія Пересопницького Євангелія коштує 25
тисяч гривень // Газета по-українськи. – 23.07.08, № 130. – C.
3.
№ 35. Перший аркуш факсимільного видання Пересопницького Євангелія надрукували в
неділю в Бучі під Києвом. На цій книзі під час інавгурації присягає президент України.
Олена Рєзнікова, керівник проекту «Кафедральний собор», каже, що на друк Євангелія
меценати дали $5 тис. Із них $1,5 тис. піде на друк факсимільного видання та
реставрацію оригіналу. Із 1947 року Пересопницьке Євангеліє зберігається у фондах
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Факсимільне видання
накладом у 1000 примірників побачить світ у кінці квітня, на пасхальні свята. У вільному
продажу його не буде – книгу даруватимуть меценатам і розповсюдять у бібліотеки.
Савчук Н. Пересопницьке Євангеліє з'явиться в бібліотеках //
Газета по-українськи. – 22.01.08, № 10.
№ 36. Пересопницьке Євангеліє створили 1556-1561 рр. у Пересопницькому монастирі на
території нинішньої Рівненщини. Гетьман Іван Мазепа подарував його Переяславському
кафедральному собору. Пізніше клопотаннями Тараса Шевченка книгу привезли до
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Києво-Печерської лаври. 1947-го вона потрапила до фонду бібліотеки імені
В.І. Вернадського.
Лауда Л. У президентів заберуть Пересопницьке Євангеліє //
Газета по-українськи. – 30.05.08, № 95. – C. 13.
№ 37. Пересопницьке Євангеліє – то перший відомий переклад євангельського тексту на
живу українську літературну мову; виконаний він був ще в 1555-1561 роках. Ця книга
стала в ті часи чинником утвердження живої української мови. Сьогодні книга стала
символом української державності: на ній президенти України, вступаючи на посаду, вже
три рази присягали на вірність народу України. Вийшло, однак, так, що жоден із наших
президентів, зійшовши з трибуни Верховної Ради після присяги, не поцікавився Книгою,
на якій присягав Богу і народу, і не звернувся до вчених із проханням її реставрації чи
передруку. Між тим, як відомо всім, хто її бачив, ця неоціненна книга – обкладинки,
пергаментні сторінки, якскраві колись мініатюри – перебуває в дуже небезпечному стані.
З ініціативою не тільки оновлення-реставрації Книги, але також її факсимільного
видання виступила Українська православна церква Московського патріархату. Проект
спасіння і реставрації Пересопницького Євангелія (2007) – то спільний проект Київської
митрополії Української православної церкви і Національної академії наук України. Але
це – не тільки проект. 20 січня у друкарському цеху видавничого дому «АДЕФ-Україна»
відбулися урочистості, на яких було видруковано перший аркуш факсимільного видання
Пересопницького Євангелія. Як свідчить сайт УПЦ МП, запрошення отримали вчені
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Інституту рукопису
Національної бібліотеки України.
Гудзик К. Пересопницьке Євангеліє – для всіх // День. –
22.01.08, № 10.
№ 38. В Украинском доме произошло неординарное событие. Презентация факсимильного
издания рукописи середины XVІ века, одной из старейших духовных книг Украины –
Пересопницкого Евангелия собрала научных работников и представителей духовенства,
издателей и политиков, бизнесменов и чиновников. Вот уже более полувека оригинал
Пересопницкого Евангелия хранится в Институте рукописи Национальной библиотеки
Украины имени В.И. Вернадского. Ясное дело, далеко не все желающие могут почитать
столь уникальную книгу. Национальную святыню тревожат крайне редко – для
инаугурации президентов. Эта рукописная достопримечательность середины XVІ века в
наше время стала четвертым (после гимна, герба и флага) символом страны. Конечно,
президентская инаугурация – чрезвычайно важное событие. Наверное, за торжеством
момента под светом софитов первые лица страны, кладя руку на древнюю рукопись, както не замечали, что за свои без малого 450 лет бесценный фолиант, ставший
политическим символом украинской нации, несколько утратил свою форму, что
пергаментные листы начинают портиться, а золото с миниатюр – осыпаться. К слову,
Пересопницкое Евангелие издавалось как научный труд.
Гоцуенко Н. Новая жизнь фолианта // Зеркало недели. – 1622.08.08, № 30. – C. 9.
№

39. Супрасльский монастырь вскоре стал одним из крупнейших центров
интеллектуальной жизни православной церкви, доказательством чего является его
огромная по тем временам библиотека. Первые книги были привезены из Киева и других
городов, например, «Киевская летопись», охватывающая историю Руси до 1515 года.
Похоже и здесь монахи писали копии церковных книг и самостоятельные произведения,
в частности полемического характера, направленные и против протестантов, и против
католиков. Один из полемических сборников, списанный в 1580-х годах, попал в
библиотеку Златоверхого Михайловского монастыря в Киеве. Сегодня рукопись
хранится в ЦНБ имени В.И. Вернадского вместе с другим раритетом – «Супрасльским
ирмологионом», сборником церковных музыкальных произведений, списанным в
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Супрасли в 1596-1601 гг., который попал позже в одну из подземных церквей КиевоПечерской лавры (считается древнейшим образцом украинской нотолинейной записи).
Гаврилюк Ю. Успехи и поражения открывателя
супрасльского кодекса : Штрихи к биографии пионера
славистики Михаила Бобровского // Зеркало недели. – 2026.09.08, № 35. – C. 21.
№ 40. Украинская Православная церковь и Национальная академия наук Украины вчера
презентовали первый результат работы по воссозданию уникального Пересопницкого
Евангелия, на котором президенты присягают на верность Украине. В типографии под
Киевом печатники произвели на свет первую страницу факсимильного издания. История
Пересопницкого Евангелия загадочна. Известно, что книга бывала у волынских
меценатов Настасьи Желавской-Гольшанской (Заславской-Ольшанской) и князей
Чарторыйских. Затем нити судьбы книги потерялись. По некоторым источникам, в 1701
году украинский гетман Иван Мазепа передал книгу Переяславскому кафедральному
собору. В Переяславской семинарии книга и хранилась. Затем переехала вместе с
семинарией в Полтаву. В 1948 году фолиант из фондов музея «Киево-Печерская Лавра»
отправился в отдел рукописей киевской Библиотеки имени В.И. Вернадского, где лежит
до сих пор. Евангелие достают из хранилища раз в пять лет – когда на нем присягают
президенты.
Муджири Е. Евангелие для президента // Известия в Украине.
– 21.01.08, № 8. – C. 1-2.
№ 41. Вчера состоялся молебен и торжественная церемония печати первой страницы
факсимильного издания Пересопницкого Евангелия. Пересопницкое Евангелие – книга
весом 9 кг. 300 г., первый известный перевод евангельского текста с
церковнославянского языка на украинский литературный язык, датируемый 1555-1561
годами. По мнению историков, книга была предназначена не для проведения церковных
обрядов, а для ознакомления украинцев со священным писанием. С 1947 года оригинал
хранится в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского. На Пересопницком Евангелии традиционно присягают украинские
президенты.
Коверзнева А. Священное переписание // КоммерсантЪ. –
21.01.08, № 6.
№ 42. Твори та книги українського письменника Олександра Дробахи інакше, як глибоко
патріотичними, ніяк й не назвеш. Але в чому прагнув і прагне переконати нас Олександр
Дробаха, дійшовши до свого теперішнього 70-річчя? Тут, здається, можна знайти
однозначну відповідь. Він вважає покликанням кожної людини – любити, захищати і
берегти свій народ, свою Батьківщину – як велику так і малу. Напередодні ювілею
письменник доніс до нас цю думку в своїй новій книзі «Велике серце Гетьманщини».
Вона щойно побачила світ у видавничому центрі «Просвіта» за підтримки заступника
голови Київської облдержадміністрації Ростислава Єреми. Це книга, сповнена
несподіваних, без перебільшення, для читача відкриттів, зробити які автор зміг, як
мовиться, самотужки. Зокрема, свої дослідження минулого він проводив в Інституті
рукописів Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, в поїздках по історичних
місцях, в зустрічах і листуваннях з нащадками шляхетних українських родин тощо.
Тимошенко В. Сторіки з біографії Незалежності // Київська
правда. – 28.08.08, № 94. – C. 5.
№ 43. Справжньою сенсацією на ХХІ Міжнародному книжковому ярмарку в Москві у
вересні цього року стала презентація факсимільного видання Пересопницького Євангелія
XVІ століття. Це перший відомий переклад канонічного церковнослов'янського
євангельського тексту староукраїнською (руською) писемною мовою. Крім того,
унікальний історичний документ епохи Відродження є визначним шедевром з погляду
художнього оформлення, а також лінгвістики і філології. Книга, створена на Волині у
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православному монастирі в 1551-1561 роках архімандритом Пересопницьким Григорієм і
протопопом Саноцьким Михаїлом Васильовичем, впродовж 150 років переховувалася від
католиків. Доля Євангелія була невідома, допоки гетьман Іван Мазепа не подарував
книгу Переяславській єпархії. Відкрив його світові 1837 року і ввів у науковий обіг
славетний вчений-енциклопедист Осип Максимович Бодянський. Оригінал пам'ятки
знаходиться у відділі рукописних фондів Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського у Києві. На ній президенти за роки незалежності України вже тричі
присягалися на вірність народові і державі.
Рутковська О. Жага до самовизначення // Культура і життя.
– 05.11.08, № 45. – C. 4.
№ 44. Микола Холодний був членом Національної спілки письменників України,
Міжнародної асоціації україністів, Всеукраїнського товариства політв'язнів і
репресованих. Лауреат премій ім.В. Нефеліна, В.Сосюри, «Благовіст», журналів
«Перевал» та «Кур'єр Кривбасу», почесної премії Ватикану. Його ім'я занесено до
престижних бібліографічних видань Заходу. Авторів фонд № 375 створено в Інституті
рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
«Був би я бандерівцем, панове... « // Літературна Україна. –
12.06.08, № 22. – C. 7.
№ 45. «Велике серце Гетьманщини». Під таким заголовком у Видавничому центрі
«Просвіта» побачила світ художньо-документальна повість Олександра Дробахи. У
формі жанру мандрівної прози автор досліджує життя і діяльність яскравих постатей
української провідної верстви, зокрема, Василя Капніста, родини Капністів, МуравйовихАпостолів. Ім'я Василя Капніста потроху перетворюється в легенду. Навіть дату
народження (одні твердять, – 1756 р., інші – 1757 р., що ймовірніше) доведеться
уточнювати майбутнім дослідникам, як вони колись доберуться до фонду Капністів,
інших українських діячів, наприклад, Рєпніних, Миклашевських, Скоропадських, кінця
XVІІІ – першої чверті XІX ст. в Інституті рукопису книгозбірні імені В.І. Вернадського,
зазначає письменник.
Зоряна Н. «Велике серце Гетьманщини» // Народна армія. –
02.09.08, № 160. – C. 6.
№ 46. В інституті рукопису ЦНБ імені В.І. Вернадського НАН України зберігаються,
наприклад, листи К.Ушинського, писані з Богданки 6 серпня 1866 р., 30 травня 1868-го.
Терпецький В. Богданка – пенати Костянтина Ушинського //
Слово Просвіти. – 17-23.01.08, № 3. – C. 8.
№ 47. Осип Максимович Бодянський – український поет-романтик, учений-славіст і
засновник слов'янознавчої, у тому числі й Українознавчої науки в російському
університеті, літературознавець, письменник і прекладач, історик, фольклорист,
редактор. У бібліотеці Переяславського собору Осип знайшов видатну пам’ятку
староукраїнської літературної мови XVІ ст. – Пересопницький рукопис 1556-1561 рр.,
який згодом було передано семінарській бібліотеці. Пізніше цю пам'ятку придбала
бібліотека Полтавського історичного музею (нині вона зберігається в рукописному
відділі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у Києві).
Невтомний ратай української ниви // Кримська світлиця. –
14.11.08. – C. 12.
№ 48. У Києві презентоване факсимільне видання рукописної пам'ятки середини 16 століття
– Пересопницького Євангелія. Оригінал Пересопницького Євангелія зберігається в
Інституті рукописів Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського НАН України і не
всі можуть ознайомитися з ним. Рукопис Пересопницького Євангелія тільки раз на
чотири роки під час інавгурації президента покидає сховище.
У Києві презентували факсимільне видання Пересопницького
Євангелія // Вінницька газета. – 24.07.08, № 87. – C. 6.
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№ 49. Уперше надрукували факсимільне видання Пересопницького Євангелія, на якому
складають присягу Президенти. Тираж – мізерний: лише тисяча екземплярів. Але
науковці та представники духовенства вже назвали це подією року. Тепер
культурологічну, національну і державну святиню другої половини XVІ століття, яку
досі в єдиному екземплярі зберігають у дерев'яному саркофазі в бібліотеці імені
В.І. Вернадського, зможуть побачити в Україні та світі.
Ісаєв В. Друге життя святині // Экспрес. – 07-14.08.08, № 115.
– C. 14.
№ 50. Пересопницьке Євангеліє – священна Книга, на якій під час інавгурації присягають
на вірність своєму народові президенти України, нині має тисячу своїх копій. Це стало
можливим завдяки першому факсимільному виданню цієї Книги, здійненому
видавничим домом «АДЕФ-Україна» з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі. Сам же
оригінал Пересопницького Євангелія в особливих умовах та під посиленою охороною
постійно зберігається в фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
й виноситься звідти лише тоді, коли настає час присяги новообраному першому
керівникові держави. «Перше повне академічне видання цієї книги здійснено в 2001 році
спільними зусиллями Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, Інституту
української мови та мовно-інформаційним фондом НАН України. Але факсимільне
видання, яке повністю відтворює оригінал, здійснено лише тепер», – підкреслив Борис
Патон.
Бірюкова І... На ньому клянуться Президенти // День. –
24.05.08, № 90.
№ 51. У кількох архівах – сподівано і несподівано – можна натрапити на документи, що
стосуються Лаври! Ось Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. В
Інституті рукопису цієї бібліотеки є дуже багато манускриптів церковного змісту, і рідко
в якому оминається тема Лаври. Ці рукописи нині стали доступні не те що пошукувачам
наукових ступенів, а й численним студентам. У відділі естампів цієї ж бібліотеки
зберігаються знамениті кушбушки – навчальні альбоми рисунків і гравюр
ікономалярської і граверської майстерень Києво-Печерської Лаври. Скільки годин
просидів я, розглядаючи вивчаючи й списуючи ці альбоми-кушбушки минулих століть!
Не можу не подякувати керівникам цього відділу різних років Аллі Турченко, Інні
Золотарьовій, Глібові Юхимцю за довіру – вони давали мені ці безцінні альбоми для
вивчення і перезйомки з метою публікування. У відділі стародруків цієї бібліотеки я
простудіював деякі лаврські книги.
Степовик Д. Лавра ще не позбавлена лаврового вінця святості
// Культура і життя. – 09.01.08, № 1-2. – C. 2-3.
№ 52. У рамках відзначення 1020-річчя Хрещення Русі в київському Будинку вчителя
відбулась науково-практична конференція «Пересопницьке Євангеліє – святиня
українського народу», присвячена першому факсимільному виданню унікальної пам'ятки
української культури. Перевидання здійснено спільними зусиллями Української
Православної Церкви, Національної академії наук, Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського та видавничого дому «АДЕФ-Україна», повідомляє Укрінформ.
Друкована святиня українського народу // Урядовий кур'єр. –
28.05.08, № 96. – C. 16.
№ 53. В Інституті рукописів при Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського НАН
України в Києві у відділі «Гоголіана» зберігаються унікальні документи про сім'ю та
предків великого письменника. 1920 року їх передав на зберігання Василь Головня, син
молодшої сестри Миколи Васильовича. Вцілів і аркуш із метричної книги СпасоПреображенської церкви села Великі Сорочинці. У ній записано «Марта 20. У помещика
Василия Яновского родился сын Николай и охрещен 22-го». Збереглися «ведомости
учеников 1 класса высшего отделения Полтавского поветового училища за 1819 год». У
списку за номером 40 значиться Микола Яновський, під номером 41 – його молодший
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брат Іван Яновський, який невдовзі помер. В Інституті рукописів є сторінка «Дневника»,
заповнена учителями Ніжинського ліцею 1821 року. Прізвище непосидючого 12-річного
Миколи Яновського найчастіше згадується серед пансіонерів, які «получили достойное
наказание за их худое поведение и остались без обеда».
Смирнова Р. Таємниця Миколи Гоголя: До 199-ї річниці від дня
народження письменника // Зоря Полтавщини. – 01.04.08, №
49. – C. 3.
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ:
№ 54. По статистике, ежегодно воруют шедевры на сумму около 6 миллиардов долларов. В
нашей стране самыми громкими из подобных преступлений за годы независимости были
кража картины Ильи Репина «Украинский пейзаж» из Тернопольского художественного
музея (она была найдена и возвращена); сабли Богдана Хмельницкого, подаренной ему
польским королем, из Переяслав-Хмельницкого историко-культурного заповедника;
прижизненного издания книги Николая Коперника «О вращении небесных сфер» из
Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского; работ Марии Примаченко
из частной коллекции ее семьи.
Генкин А. Подлинность Иуды // Харьковские извъстия. –
13.12.08, № 150. – C. 4.
№ 55. У кількох архівах – сподівано і несподівано – можна натрапити на документи, що
стосуються Лаври! Ось Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. В
Інституті рукопису цієї бібліотеки є дуже багато манускриптів церковного змісту, і рідко
в якому оминається тема Лаври. Ці рукописи нині стали доступні не те що пошукувачам
наукових ступенів, а й численним студентам. У відділі естампів цієї ж бібліотеки
зберігаються знамениті кушбушки – навчальні альбоми рисунків і гравюр
ікономалярської і граверської майстерень Києво-Печерської Лаври. Скільки годин
просидів я, розглядаючи вивчаючи й списуючи ці альбоми-кушбушки минулих століть!
Не можу не подякувати керівникам цього відділу різних років Аллі Турченко, Інні
Золотарьовій, Глібові Юхимцю за довіру – вони давали мені ці безцінні альбоми для
вивчення і перезйомки з метою публікування. У відділі стародруків цієї бібліотеки я
простудіював деякі лаврські книги.
Степовик Д. Лавра ще не позбавлена лаврового вінця святості
// Культура і життя. – 09.01.08, № 1-2. – C. 2-3.
ВІДДІЛ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ СІАЗ:
№ 56. «Український періодичний самвидав і неформальна преса 1964-1991 років». Таку
назву має виставка, що триває в Музеї Української звитяги НаУКМА. В Україні не було
центрів, які спеціально займалися збиранням і дослідженням цього різновиду преси, тому
український періодичний самвидав розсіяний по світу в десятках окремих колекцій.
Найбільші – у ЦНБ імені В.І. Вернадського, Архіві-музеї українського самвидаву
«Смолоскип» та в колекції Вахтанга Кіпіані.
Букет Є. Колекція інакодумства // Слово Просвіти. – 1622.10.08, № 42. – C. 7.
ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА:
№ 57. Нині Інститут проблем реєстрації інформації готує подарунок до 90-річчя НАН
України. З 70-х років усі засідання президії АН України записували на магнітофонну
стрічку. Ці записи зберігаються у Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського. Отож до ювілею інститут готує диск з виступами вчених.
Філіпчук П. Едісону і не снилося: На здобуття Державної
премії в галузі науки і техніки 2008 року // Голос України. –
30.09.08, № 185. – C. 10.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:
№ 58. [Вопрос] В каких библиотеках можно взять художественную литературу на дом? –
Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского (проспект 40-летия
Октября, 3) выдает литературу с собой только обладателям ученой степени со столичной
пропиской. Правда, если книга в одном экземпляре, ее все равно не дадут домой – ею
можно пользоваться лишь в читальном зале.
Библиотечные книжки еще дают на дом // Газета покиевски. – 18.02.08, № 38. – C. 24.
ВИСТАВКИ:
№ 59. Фотофакт. Ірина Прокошина, завідувачка сектору виставкових робіт Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського, представляє книжково-інформаційну
експозицію «Видатний Український учений-правознавець Леонід Петрович Юзьков
(1938-1995)», підготовлену до 70-річчя від дня народження першого Голови
Конституційного Суду України.
Фотофакт // Голос України. – 02.02.08, № 21. – C. 3.
№ 60. В Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского в Киеве открылась
экспозиция «Коллекция рисунков и описаний Лифляндии Иоганна Кристофа Бротце» из
собрания латвийской академической библиотеки. Выставка репродукций старинных
гравюр будет работать до 14 марта. Уникальность коллекции этнографа, педагога и
историка Иоганна Бротце (1742-1823) заключается в ее информативном разнообразии и
фактологической насыщенности, которыми на основе представленных исторических
документов, рисунков и других источников очевидно доказана закономерность
исторического развития Балтийского региона.
Минаков С. Узнать себя в прибалтийских соседях //
Экономические известия. – 20.02.08, № 31.
№ 61. У Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського, що в столиці, відкрито
фотовиставку. Над її створенням працювало два покоління Олександрів Лепетунів
(батько і син). Обидва – члени Національної спілки художників України. Свою
експозицію майстри представили під назвою «Любіть Україну» і приурочили до
прийдешнього Дня Соборності. Власне, зізнається Олександр Лепутун-батько, ця
виставка вже стала традиційною. Окрім фотовиставки, також було презентовано кілька
наукових праць Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН
України. Зокрема, такі видання, як «Український вибір», «Україна в політичних системах
ХХ століття», «Винниченко та Петлюра: політичні портрети революційної доби».
Градоблянська Т. Соборна країна у фотознімках // Голос
України. – 19.01.08, № 10. – C. 3.
№ 62. Художня секція Культур-Ліги об'єднувала митців, які з часом стали найбільш
відомими у світі: Марк Шагал, Абрам Маневич, Марк Епштейн, Давид Штеренберг,
Соломон Нікрітін, Ісахар-Бер Рибак, Елієзер Лисицький, Сара Шор. До останнього часу
про Культур-Лігу було відомо небагато, аж поки у 2003-му колекціонер і дослідник з
Єрусалима Гілель Казовський видав свою книгу «Художники Культур-Ліги». «Мене
вразило, що більшість описаних у книзі подій відбувалася в Києві, – каже директор
Центру дослідження історії та культури євреїв НаУКМА Леонід Фінберг. – З часом
відділення Культур-Ліги з'явилися у Москві, Варшаві, навіть Сан-Франциско, але
найцікавіший період був у Києві у 1918 – 1921 роках. Газета «Правда України» 1918 року
писала, що в Києві відкрився музей Культур-Ліги, де представлені роботи Брейгеля,
Пікассо, Міро, Шагала, Лентулова та інших. Зараз ніхто не може уявити, що таке було|.
Пан Фінберг загорівся ідеєю організувати виставку художників Kультур-Ліги у Києві.
Найпершими спільниками стали Національний художній музей України і Національна
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наукова бібліотека імені В.І. Вернадського. На виставці «Культур-Ліга: Художній
авангард 1910-х-1920-х років», можна побачити понад 100 живописних і графічних робіт
і понад два десятки книг.
Музиченко Я. Серце Культур-Ліги // Україна молода. –
15.01.08, № 8. – C. 11.
ЗУСТРІЧІ, ВЕЧОРИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ:
№ 63. 80 років тому відбулося народження роману Михайла Шолохова «Тихий Дон». До
цієї події в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського приурочили
презентацію і вручення головному книгосховищу країни факсимільного видання тексту
рукопису 1-ї та 2-ї книг роману.
Ювілей «Тихого Дону» // Голос України. – 05.04.08, № 66.
№ 64. 20 червня 2008 року у приміщенні конференц-залу Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського відбулась презентація бібліографічного видання «Голодомор в
Україні 1932-1933 рр. Бібліографічний покажчик» вип. 2 видавництва студії «Негоціант».
Це видання – результат спільних зусиль співробітників Одеської державної наукової
бібліотеки імені М.Горького та Інституту історії України НАНУ. У процесі підготовки
посібника автори користувалися фондами найбільших книгозбірень держави, зокрема
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Буряк Є, Данська Д. Вічна їм пам’ять на вічній землі //
Урядовий кур'єр. – 04.07.08, № 120. – C. 4.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:
№ 65. Юрий Шаповал, профессор, доктор исторических наук: – Национальная библиотека
имени Владимира Вернадского Национальной академии наук Украины, а также два
московских учреждения – Фонд содействия розвитию культурных центров за границей и
Фонд первого президента России Бориса Ельцина – устроили очень важное, с моей точки
зрения, мероприятие. Формально это имело название (немного длинное) – открытие
выставки новой научной и научно-популярной литературы, изданной российскими
издательствами, открытие фотовыставки «Первый президент России Борис Николаевич
Ельцин. 1931-2007», демонстрация документального фильма «Эпоха Ельцина». Уже
этого было бы достаточно, но к этому прибавились презентация совместного научноиздательского проекта Фонда первого президента России Бориса Ельцина и издательства
«Российская политическая энциклопедия» и передача в дар фотоальбома «Ельцин».
Имеющиеся уже в наличии книги хорошо знакомой мне, очень интересной и серьезной
книжной серии «История сталинизма» и упомянутый фотоальбом были переданы в
Национальную библиотеку имени Владимира Вернадского.
Шаповал Ю. Вспоминая Ельцина // День. – 11.11.08, № 204. –
C. 4.

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ЮВІЛЕЇ БІБЛІОТЕК:
№ 66. Главной библиотеке Украины как раз исполняется 90 лет: летом 1918 года молодая
Украинская Академия наук посвятила много усилий проблеме создания Национальной
библиотеки. Решительные шаги по практическому решению этого вопроса были сделаны
уже в советское время, когда появилась Всенародная библиотека Украины. Ей
предоставляли различные помещения, пока в 1989 году на Демиевке не был сооружен
дом-гигант с 27-этажным книгохранилищем и удобными читальными залами
(архитекторы В.Гопкало, В.Гречина). Там ныне размещается крупнейшее библиотечное
собрание страны, насчитывающее без малого 15 миллионов единиц хранения.
Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского
// Газета по-киевски. – 02.08.08, № 184. – C. 21.
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№ 67. З метою систематизації відзначення пам'ятних дат і ювілеїв Верховна Рада України
постановляє: КМ України забезпечити відзначення у 2008 році на загальнодержавному
рівні таких пам’ятних дат і ювілеїв. – 90 років з часу заснування Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського НАН України (1918).
Постанова Верховної Ради України // Голос України. –
24.04.08, № 79-80. – C. 3.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:
№ 68. З архіву «Вічірнки» 4 ноября 1927 года, № 197, вторник. Торжественное заседание,
посвященное столетию сборника «Малороссийские песни». В воскресенье, 2 октября, в
конференц-зале Всенародной библиотеки Украины состоялось торжественное заседание,
посвященное столетию со дня появления в свет первого сборника «Малороссийских
песен» Максимовича в 1827 году. Юбилей совпал с выходом в свет монументального
труда «Українські думи» под редакцией К.Грушевской, созданного комиссией истории
песни УАН. На торжественном заседании присутствовали многочисленные
представители украинской интеллигенции, профессура и студенчество. Открывая
заседание, академик М.С.Грушевский отметил, что сборник украинских песен
Максимовича является актом огромной важности в истории украинского народа. Своим
первым сборником песен Максимович закрепил среди научно-культурных работников
мысль об обязанности и крайней необходимости работы в интересах народа.
Торжественное заседание, посвященное столетию сборика
«Малороссийские песни» // Вечірній Киї в. – 04.11.08, № 170. –
C. 2.
№ 69. Роздуми народного депутата України, віце-президента НАН України, академіка НАН
України Володимира Литвина з приводу святкування 90-річчя Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка 22 жовтня 2008 року. Доба Української
національної революції 1917-1920 років викарбувалася на ї ї сторінках не лише
безприкладним вивільненням енергії мас, небувалим піднесенням національної
свідомості, але й часом дієвого утворення духовних засад нації. За надзвичайно короткі
строки було засновано фундаментальні інституції: Українську Академію наук,
Український державний архів, Національну галерею мистецтв, Український історичний
музей, Українську національну бібліотеку, Український національний театр, відкрито
150 Українських гімназій, розпочато роботу Українського державного університету в
Києві.
Плоди державницького засіву // Голос України. – 24.10.08, №
203. – C. 3.
№ 70. Теперь уже трудно представить себе, что до 1980-х годов основным помещением
Центральной научной библиотеки УССР (теперь библиотеки имени В.И. Вернадского)
был скромных размеров корпус слева от красного корпуса университета. Его начали
строить в 1914-м для библиотеки университета (архитектор В.Осьмак), но со временем
передали ЦНБ. Теперь тут размещены рукописные, газетные, коллекционные, нотные и
другие интересные собрания НБУ имени В.И. Вернадского. Любопытно, что справа от
университета уже в 1930-е годы возвели корпус с точно таким же фасадом – для
гуманитарных факультетов, а теперь в нем находится университетская библиотека. Два
библиотечных здания составили со строением университета монументальный ансамбль.
Филиал № 1 НБУ имени В.И. Вернадского // Газета покиевски. – 02.08.08, № 184. – C. 21.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДІВ:
№ 71. Людей, які пам'ятають добу більшовицького тоталітаризму, серед нас лишається
дедалі менше. Тому ми повинні зберігати пам'ять, а з нею – розуміння того, що сталося і
чому так сталося. Укладачі бібліографічного покажчика «Репресії в Україні (1917-1990)»
мали на меті зібрати якомога більше матеріалів, що допоможуть у цьому. Презентація
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цієї книги відбулася нещодавно в Національній парламентській бібліотеці. Цей покажчик
упорядковано співробітниками науково-бібліографічного відділу НПБУ та видано у
видавництві «Смолоскип». Автор змістовної вступної статті, історик, джерелознавець,
доктор історичних наук Сергій Білокінь загострив увагу і на тому, що величезна кількість
літератури на тему репресій не збереглася або була знищена. Зокрема, 1941-го у НБУ
імені В.І. Вернадського було спалено 100000 томів.
Славянов Є. Пам'ять людська застерігає // Урядовий кур'єр. –
05.09.08, № 164. – C. 20.
ПЕРСОНАЛІЇ, ОСОБИСТОСТІ:
№ 72. 1863 – у Санкт-Петербурзі народився Володимир Вернадський, український учений
та громадський діяч. У квітні 1918-го, коли в Україні до влади приходить гетьман
Скоропадський, Вернадського запрошують до Києва. Він очолює Комісію з організації
Академії наук і Української національної бібліотеки, що нині носить його ім'я.
12 березня // Газета по-українськи. – 12.03.08, № 44. – C. 1.
№ 73. Головним документом щодо наукової та організаційної діяльності є звіт Академії про
свою роботу до 1 січня 1920 р. На той момент у структурі установи працювали три
відділи: історично-філологічний, фізико-математичний та соціально-економічний. При
кожному відділі були створені постійно діючі наукові комісії, науково-дослідні інститути
й лабораторії. Почали роботу Ботанічний та Акліматизаційний сади, запрацювала
створена з ініціативи голови – президента УАН В.Вернадського Національна бібліотека
(нині – наукова бібліотека, що носить ім'я свого засновника).
Шмиговська В. Володимир Вернадський: «Я чиню згідно зі
своїми переконаннями» // Демократична Україна. – 24.10.08,
№ 42. – C. 8.
№ 74. Багатогранність і глибину особистості Володимира Вернадського (1863-1945) не
відобразити звичайним переліком створених ним наукових напрямів, широким колом
інтересів, назвами заснованих унікальним організатором науки академічних установ
(найпершими стали Українська академія наук – нині Національна академія наук України
і Національна бібліотека, що нині носить його ім'я). Він – природознавець-філософ, який
першим зумів довести взаємозв’язок усіх складових всесвіту: земної кори, мінералів і
грунтів, рослинного й тваринного світу, гідросфери, повітряного та космічного простору.
Шмиговська В. Ноосфера: оптимізм, підкріплений розумом //
Демократична Україна. – 28.03.08, № 13. – C. 22.
№ 75. 12 марта исполнилось 145 лет со дня рождения В.И.Вернадского (1863-1945),
выдающегося ученого, философа, первого президента Украинской академии наук. В
апреле 1908 года Вернадского приглашают в Киев, где он возглавил Комиссию по
организации Академии наук и Украинской национальной библиотеки. Основатель
первой научной библиотеки в Украине (ныне названной его именем).
Литвиненко Т. Он прокладывал дорогу украинской науке //
Киевский Вестник. – 15.03.08, № 27. – C. 6.
№ 76. Гетьман Павло Скоропадський став на чолі багатостраждальної України у ХХ
столітті, в буремні роки Першої світової і Громадянської воєн і залишив по собі добру
пам'ять. На посаду президента академії гетьман запросив М.Грушевського, а після його
відмови було призначено В.Вернадського, а секретарем – А. Кримського. Було засновано
Український державний архів. Національну галерею мистецтва, Український історичний
музей та Українську національну бібліотеку (було зібрано понад 1 млн. книг).
Король В. Патріотичний плацдарм Павла Скоропадського //
Київська правда. – 17.04.08, № 43. – C. 3.
№ 77. Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) – український і російський філософ,
природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіотехнології, космізму.
Він був одним із засновників Української академії наук, дійсним членом АН України та її
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першим президентом у 1919 році, засновником першої наукової бібліотеки в Україні
(нині названої його ім'ям).
Школа імені В.І. Вернадського просить допомоги // Світ. –
00.11.08, № 41-42. – C. 4.
№ 78. У листі до свого учня Олександра Ферсмана датованому 30 травня 1918 р., читаємо і
такі рядки: «Піднімається питання про створення Української Академії наук з
бібліотекою і музеєм». Вчений глибоко переконаний, що Академія наук має
фінансуватися державою, бути могутнім науковим центром, до якого б входили наукові
установи, постійно діючі комісії, Національна бібліотека, дослідні інститути, лабораторії,
музеї, ботанічні сади. За Статутом в українській академії наук передбачалося створити 45
структур: 15 інститутів, 14 постійних комісій, 6 музеїв, 2 кабінети, 2 лабораторії,
ботанічний та кліматизаційний сади, астрономічну обсерваторію, біологічну станцію,
друкарню і бібліотеку. 14 листопада 1918 р. гетьман Скоропадський затвердив закон про
заснування УАН, а також Статут і штати Української академії наук та її установ.
Ситник К. До 145-річчя від дня народження Володимира
Вернадського // Сільські вісті. – 21.03.08, № 35.
№ 79. 12 березня минуло 145 років з дня народження Володимира Вернадського. У квітні
1918 року, коли до влади прийшов гетьман Скоропадський і було проголошено
Українську державу, Вернадського запрошують до Києва. Тут він очолив Комісію з
організації Академії наук і Української національної бібліотеки, а також комісію з питань
вищої школи.
Нащадок славного роду // Слово Просвіти. – 20-26.03.08, № 12.
– C. 11.
№ 80. Правив Павло Скоропадський з 29 квітня до 14 грудня 1918 року. Проте за такий
короткий період гетьманат мав неабиякі здобутки як на зовнішній арені, так і на теренах
рідної землі. За гетьманування П.Скоропадського було упорядковано фінанси, утворено
найвищий орган судочинства – Сенат, засновано державні університети у Києві й
Кам'янці-Подільському, розбудовано шкільництво, утворено Українську Академію наук
у Києві, Український національний музей, Українську національну бібліотеку,
Державний національний театр, започатковано багато інших добрих справ.
Гетьман Павло Скоропадський / Л. Вікторова // Кримська
світлиця. – 30.05.08, № 22. – C. 6.
№ 81. У квітні 1918 року приходить до влади гетьман Скоропадський, проголошується
Українська держава. Вченого [В.І.Вернадського] запрошують до Києва. Тут він очолює
Комісію з організації Академії наук і Української національної бібліотеки, а також
комісію з питань Вищої школи.
Він торував дорогу українській науці // Кримська світлиця. –
14.03.08, № 11. – C. 12.
№ 82. Цього року громадськість майже не помітила 130-річчя з дня народження педагога,
науковця, журналіста та громадського діяча Павла Єрофійовича Горянського. Восени
1924 р. він розмовляє із директором Всенародної Бібліотеки України (нині – Національна
бібліотека України імені В.І. Вернадського) С.Пастернаком, коли той перебуває у
Гурзуфі, про отримання посади в ній. У серпні 1925 р. П.Горянський напише:
«Студіювання українознавства протягом 27 років і, хоч невеликий, бібліотечний стаж
дають мені надію стати корисним співробітником відділу «Україніка» Всенародної
Бібліотеки України. До неї я прагнув вступити від самого її заснування і протягом 19181919 р. лічився кандидатом на посаду». Щодо планів він зазначає про бажання брати
участь в науково-літературній роботі і повідомляє, що після довголітньої перерви в
письменницькій роботі влітку 1925 р. опрацював декілька статей про Л.Українку та
С.Руданського. Тоді ж він письмово склав велику подяку керівництву ВБУ «за честь
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обрання на посаду». Ймовірно з осені того року П.Горянський приступає до своїх
обов'язків у бібліотеці в Києві.
Ванець А. Українознавець Павло Горянський // Крымские
известия: Кримський діалог. – 25.12.08, № 240. – C. 3.
№ 83. 23 липня В.Вернадський повідомив гетьмана [Павла Скоропадського], що 20 числа
прийнято рішення про заснування Національної бібліотеки Української держави. 2
серпня вийшов схвалений радою міністрів «Закон Української держави про утворення
фонду Національної бібліотеки». У ньому наголошувалося на необхідності придбання і
систематизації книг, рукописів, карт та інших видань. Коштів Державної скарбниці до
фонду Національної бібліотеки з розпорядження міністра народної освіти та мистецтва
асигновано до 1 січня 1919 року авансом 500 тисяч карбованців.
Медвідь В. Енциклопедист ХХ століття // Слобідський край.
– 18.03.08, № 31. – C. 8.
№ 84. Цього року Україна відзначає 145-ту річницю від дня народження Грінченка.
Подружжя Грінченків зібрало перший словник Української мови, який налічував 68
тис.слів. А особиста бібліотека педагога з 15000 томів стала основою Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Котик Т. Він більше працював, ніж жив! // Вечірній Київ. –
09.12.08, № 190. – C. 2.
№ 85. Учора в оновленому корпусі ректорату Київського міського педагогічного
університету імені Бориса Грінченка презентували барельєф на честь відомого педагога.
Відкриття приурочили до 145-ї річниці від дня народження Бориса Грінченка. Особиста
книгозбірня педагога із 15 тисяч томів стала основою Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського.
Копик Т. Борис Грінченко з'явився у своєму університеті: До
145-ї річниці від дня народження педагогу встановили
барельєф // Хрещатик. – 09.12.08, № 219. – C. 16.

ІНФОРМАЦІЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:
№ 86. Робітники «Метробуду» почали монтувати залізобетонні конструкції на лівому
перегінному тунелі, який сполучить станції метро Деміївська та Голосіївська. У лютому
будівельники планують розпочати обладнання станції. Поки що на ній завершують
будівництво входів і виходів для пасажирів. Добудовують також підземний перехід під
проспектом Голосіївським до бібліотеки імені В.І. Вернадського.
Куций О. Почали прокладати тунель до станції Голосіївської
// Газета по-українськи. – 24.01.08, № 12.
№ 87. Сегодня в Украине около 40 тисяч библиотек. Среди ведущих – Национальная
библиотека Украины имени В.И.Вернадського, Национальная парламентская библиотека
Украины, Государственная библиотека Украины для детей и другие.
Василенко Н. Храм книг // Вісті Придніпров'я. – 30.09.08, №
77. – C. 1,3.
ТЕХНІЧНИЙ СТАН БІБЛІОТЕК:
№ 88. Год назад забили тревогу работники Национальной библиотеки имени
В.И. Вернадского – там пошли трещины в вестибюле, подвалах и в 27-этажном здании
книгохранилища. Эта ситуация широко освещалась в прессе, но, по заявлениям
руководителей «Метростроя» и ГУ чрезвычайных ситуаций, в разрушениях
строительство метро не виновато. Соответственно, и денег библиотеке на обследование
здания и ремонт не выделили. – Мы получили всего 60 тысяч грн., и то от Академии
наук, – говорит заместитель директора по общим вопросам Виктор Василюк. – А в НИИ
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строительных конструкций сказали, что на полноценное обследование нужны гораздо
большие суммы. Потом нам удалось договориться с Институтом геологических наук
АНУ об исследовании фундамента и грунтов. Вот недавно подписали договор – обещают
до конца октября все сделать. Строительные работы возле библиотеки сейчас не ведутся,
так что трещины не увеличиваются. Но сотрудники дважды в неделю все проверяют и
опасаются, что процесс разрушения возобновится с пуском метро. Впрочем, есть
информация, что на этом участке туннеля решено использовать резиновые подушки,
чтобы обезопасить здания.
Библиотека имени В.И. Вернадского тоже «трещала» //
Газета по-киевски. – 30.09.08, № 223. – C. 14.
№ 89. Скульпторові Борису Довганю лише 80. У галереї скульптора – образи багатьох
найдостойніших синів і дочок України: портрети (круглі і рельефи, переважно в бронзі)
Григорія Сковороди, Лесі Українки, Бориса Антоненка-Давидовича, Михайла
Драгоманова, Олександра Богомазова, Павла Чубинського... Фойє Державної публічної
бібліотеки імені В.І. Вернадського прикрашає величне скульптурне погруддя
В.Вернадського роботи майстра.
Зайцевська М. Маестро // Слово Просвіти. – 31.07-06.08.08, №
31. – C. 12-13.
КАДРИ БІБЛІОТЕКИ:
№ 90. Номінація «Минувшина». Эксперти номінації... Надія Стрішенець. Керівник Центру
формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського.
Номінація «Минувшина» // Україна молода. – 02.02.08, № 22.
№ 91. Добко Тетяна, поетеса, історик, бібліограф народилася, живе і працює у м.Києві.
Закінчила Київський державний інститут культури, працює у Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського. Автор ліричних збірок «Непрохане кохання»,
«Неспалима весна», «Просто жити», «Любить и верить» та публікацій у періодиці.
Страшенко О. Долі іншої не шукаю... // Культура і життя. –
09.04.08, № 15-16. – C. 8.
№ 92. Сердечно вітаємо з ювілієм Ольгу Петрівну! Чуйній людині, яскравій особистості
бажаємо міцного здоров'я, щастя, невичерпної енергії, наснаги і оптимізму. Хай у
Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – любов і доброта, у справах –
творче натхнення і мудрість. Ваші рукописники.
Поздравляем! // Факты и комментарии. – 10.09.08, № 166. – C.
14.
НАУКОВІ ДОРОБКИ СПІВРОБІТНИКІВ:
№ 93. Цього року на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки Інститутом
проблем реєстрації інформації НАН України висунуто роботу «Фізичні методи і
комп'ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання виликих обсягів інформації»
(автори – О.С.Оніщенко, В.В.Петров, А.А.Крючин, М.В.Синьков, В.П. Тарасенко,
С.М.Шанойло, В.І.Кожешкурт, Л.Й.Костенко, І.В. Косяк, Є.В.Кривоносов.
Філіпчук П. Едісону і не снилося: На здобуття Державної
премії в галузі науки і техніки 2008 року // Голос України. –
30.09.08, № 185. – C. 10.
№ 94. Серед опису воєнних подій знаходимо в О.Апанович досить лаконічні свідчення про
те, як козацька флотилія здійснила безприкладну експедицію з Дніпра на Дунай і
воювала там, як козаки пройшли обмілинами через Сиваш, обминувши вал, і штурмом
оволоділи Перекопськими укріпленнями, про бої під Очаковим, Бендерами... Турецька
фортеця Хаджибей, дійсно, ніде не згадується. Однак на відміну від Віталія Щербака,
який через відсутність історичних свідчень заперечує участь П. Калнишевського у
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штурмі Хаджибея (Коцюбієва), Апанович стверджує, що він був особисто причетним до
всіх кампааній російсько-турецької війни.
Змієвський С. Петру Калнишевському – вдячний КоцюбіївОдеса // Культура і життя. – 19.03.08, № 12. – C. 2.
№ 95. Указ Президента України «Про присудження Державних премій України в галузі
науки і техніки 2008 року». На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки Постановляю: Присудити Державні премії України в галузі науки і
техніки 2008 року: – за роботу «Фізичні методи і комп'ютерні засоби реєстрації,
зберігання і використання великих обсягів інформації»: Онищенку Олексію Семеновичу
– академікові Національної академії наук України, генеральному директорові
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського... Костенку Леоніду
Йосиповичу – кандидатові технічних наук, керівникові центру Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського.
Указ Президента України // Урядовий кур'єр. – 02.12.08, № 226.
– C. 11.
№ 96. Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України з 1993 року видає
електронну версію українського реферативного журналу «Джерело», який через два роки
за ініціативою академіка О.Онищенка видаватиметься спільно з Національною
бібліотекою України імені В.І. Вернадського ще й на поперовому носієві і стане
головним реферативним журналом України. На здобуття Державної премії України в
галузі науки і техніки за 2008 рік ІПРІ НАН України і висунута робота «Фізичні методи і
комп'ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації «,
авторами якої є В.І.Кожешкурт, Л.Й.Костенко, І.В.Косяк, Є.В. Кривоносов, А.А.Крючин,
О.С.Онищенко, В.В.Петров, М.В.Синьков, В.П.Тарасенко, С.М.Шанойло. Ця робота є
яскравим прикладом того, як фундаментальні дослідження на стику фізики, хімії,
матеріалознавства та інформатики приводять до появи нових інформаційних технологій.
Горбулін В. Феєрверк високих технологій // Урядовий кур'єр. –
16.09.08, № 171. – C. 11.
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