
Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського 

    

Маловідомі сторінки  
наукової біографії 
М. С. Слободяника  



 
Байконур і М. С. Слободяник:  

опосередкований зв’язок 



Захаров Олександр Григорович 
1921, Москва – 2005,  Москва  

1958–1965 рр. – космодром 
Байконур, у 1961–1965 рр. –  
начальник космодрому 
 

1965–1971 – начальник 
воєнно-навчальних закладів 
Ракетних військ 

З 1971 р. – директор Бібліотеки  
з природничих наук АН СРСР 



 
Бібліотека без читальних залів 

У Бібліотеці з природничих наук АН СРСР  
створив “Бібліотеку без читальних залів” 

• Централізоване 
   комплектування бібліотек 
   АН СРСР московського регіону 
 

• Дистанційне інформаційне  
  обслуговування наукових    

центрів регіону за межами Москви 



 
 Дистанційне інформаційне 

обслуговування 

• Сканування та надання 
   бібліотекам змісту  
   журналів 
 

• Передавання текстів 
   замовлених статей по 
   телекомунікаційних  
   каналах зв’язку 

(як у Байконурі, Інтернет ще не було) 



 

 Тараканов Костянтин Васильович 
Н. 1919 р. 

    

1968-1974 – генерал-майор, 
начальник Центрального НДІ  
Міністерства оборони СРСР 
 

1975-1977 – директор  
ДПНТБ Росії 
  

З 1978 – завідувач кафедри 

інформатики Московського державного 
інституту культури, д-р техн. наук, проф. 



 
 

 Тараканов К.В.  і  ДПНТБ Росії 

    

У ДПНТБ Росії створив 
обчислювальний центр 
(за що був звільнений)  
 

Прийняв на роботу   
Шрайберга Якова Леонідовича 
(тепер директор ДПНТБ Росії)  
  

 Стояв у витоків “Ірбісів” 
(CDS/ISIS, Ирбис-32-64-128) 
  



 
 

 Тараканов К.В.  і  МДІК 

    

У МДІК започаткував 
підготовку бібліотечних 
фахівців нової генерації 
 

Одним із його перших  
аспірантів став  
М. С. Слободяник 

Аспірантські роки він проводив разом  
з Поплавським Михайлом Михайловичем 



 
 

 Вступ до аспірантури 

    

Запорожець на запитання 
“Чи вміє він читати”  
сказав “Не пробував,  
але напевно вмію” 

Костянтин Васильович часто згадував,  
що приблизно таку відповідь він отримав  
при знайомстві з М.С. на запитання про 
його обізнаність з комп’ютерами 



 
Аспірантський період 

У аспірантські роки відвідав більшість  
інститутів культури і провідних бібліотек  



 
Дисертація М. С. Слободяника 

Совеpшенствование системы  
инфоpмационно-библиогpафического  
обслуживания специалистав HИИ  
(на матеpиалах HИИ по механизации  
сельского хозяйства):  
Дис. ... канд. пед. наук. —  
М.: МГИК, 1982. — 214 с. —  
(Приложения 104 с.). 



 
Наманганський період 

Організатор кафедри бібліотекознавства  
і бібліографії Наманганського факультету  
Ташкентського держ. інституту культури  



 
 Науково-педагогічна діяльність 

Методические указания и типовая  
программа непрерывной практической  
подготовки студентов по специальности  
2113 — библиотекарь-библиограф,  
рассчитанная на весь период обучения  
в вузе: Учеб.-метод. разработка /  
М.С. Слободяник, А. Абдукадыров,  
Р.Д. Дадаева. — Наманган, 1985. — 41 с. 



 
Ахмаджон Адилов  (н. 1925)  

Голова колгоспу 
 

Член ЦК КПРС 
 

Член Президії 
Верховної Ради СРСР 

Фігурант “хлопкової справи” 



 
Риси М. С. Слободяника 

У науці та освіті:  
• енциклопедист 
• інноватор 
• комунікант 
• “авантюрист”  
 

У житті:   
• оптиміст 
• порядна людина 
• надійний товариш 



Дякую за увагу! 


