ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ
В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
м. Київ

від 13. 09. 2018 р.

Склад Вченої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
затверджено постановою Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України
від 31.05.2018 р. № 4.
БУЛИ ПРИСУТНІ 21 з 27 членів Вченої ради:
канд. іст. наук О. В. Вакульчук; канд. іст. наук О. М. Василенко, канд. іст. наук, с.н.с.
Л. М. Галаган; д-р іст. наук, проф. В. М. Горовий; член-кореспондент НАН України
Л.А. Дубровіна; д-р політичних наук, доцент М. Б. Закіров; канд. іст. наук, с.н.с
Н.Б. Захарова; канд. мистецтвознавства Л. В. Івченко; д-р філол. наук, проф.
С.С. Кіраль; канд. іст. наук Т.М. Коваль; канд. техн. наук, с.н. с. Л.Й. Костенко; канд.
іст. наук Т. Л. Кулаковська; д-р наук із соціальних комунікацій, с.н.с. К. В. Лобузіна;
канд. іст. наук Л. В. Муха; Л.А. Пестрецова; Р. В. Поліщук; канд. іст. наук, с.н.с.
Ю.М. Половинчак; член-кореспондент НАН України В. І. Попик; канд. іст. наук,
с.н.с. Г.І. Солоіденко; П.І. Шекера; канд. іст. наук, с.н.с. Л.М. Яременко.
СЛУХАЛИ: Про висунення кандидатури на посаду генерального
директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
ВИСТУПИЛИ: В. М. Горовий, О. М. Василенко, С. С. Кіраль,
Л.Й. Костенко, К.В. Лобузіна, Л. М. Муха, Ю.М. Половинчак, Л.М. Яременко.
У виступах зазначалося, що члени вченої ради пропонують висунути
кандидатом на посаду генерального директора доктора історичних наук,
професора, члена-кореспондента НАН України, директора Інституту рукопису,
виконуючого обов’язки генерального директора Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського Дубровіну Любов Андріївну.
Дубровіна Л. А. – відомий вітчизняний учений, історик бібліотечної
справи, книгознавець, архівознавець, документознавець; доктор історичних наук
(1993), професор (1996), заслужений діяч науки і техніки України (2004), член-

кореспондент
НАН
України
за
спеціальністю
«Архівознавство,
документознавство» (2006), збагатила історичну науку визначними здобутками у
галузі бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства та історичного
документознавства. Вона є засновником напряму книгознавства (розділ
кодикології), архівознавства та документознавства як інтегрованої галузі
історичної науки, що вивчає сутність, закономірності, засоби та форми
функціонування рукопису, книги та документа в оперативному та архівному стані
документально-інформаційних систем і комунікацій в історичному і в сучасному
соціокультурному процесі. Любов’ю Андріївною здійснено фундаментальний
розвиток теоретико-методологічних засад кодикології та кодикографії,
комплексних методів дослідження рукописної, архівної і книжкової спадщини та
книжкової культури; розвинуто наукові основи організації сучасних
документальних фондів.
Наукова і науково-організаційна діяльність Л. А. Дубровіної тісно пов’язана
з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, з 1984 р. працює у
НБУВ старшим науковим співробітником, завідувачем відділу рукописів,
директором Інституту рукопису (з 1992 р.). З квітня 2018 р. тимчасово виконує
обов'язки генерального директора НБУВ,
Члени вченої ради підкреслювали, що Л. А. Дубровіною сказано нове слово
у галузі документально-архівної евристики, системи наукового опису рукописних
книг та архівних документів, інформаційної діяльності в архівній справі, у
створенні документальних та бібліографічних ресурсів в умовах функціонування
інформаційного суспільства. Ці ідеї відображені у монографічних та науковометодичних виданнях, державних програмах освоєння культурної спадщини,
розроблених за її активною участю, зокрема: «Кодикографія української та
східнослов'янської рукописної книги і кодикологічна модель структури
формалізованого опису рукопису» (1992), «Архівна та рукописна Україніка:
програма виявлення, обліку, опису архівних документів, рукописних книг та
створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії
України» (1992); «Національна архівна інформаційна система (НАІС): наукові
засади і комп’ютеризація архівної справи в Україні» (1993, 1996); «Національна
архівна інформаційна система: структура даних» (1995).
Зазначалося, що опрацьовані Л. А. Дубровіною ключові засади
інформатизації архівної справи (методологічний аспект) були офіційно прийняті
за основу у Програмі розвитку архівної справи (1996–2000), увійшли окремим
розділом у підручник «Архівознавство» (1998, 2000). На базі кодикологічних та
кодикографічних методик створено комп’ютерні бази даних «Кодекс» та
«Рукописний фонд» в Інституті рукопису НБУВ,
електронний ресурс
«Україніка» у НБУВ.
Особливе місце в науковій діяльності Л. А. Дубровіної посідають
дослідження історії української бібліотечної справи та культури, що втілилися у
виданні «Бібліотеки Києва у період нацистської окупації 1941–1943» (2004),
тритомній монографії «Історія Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського»: 1918–1941 рр. (1998), 1941–1964 рр. (2003), 1965–1991 рр. (2009);
монографії «Бібліотечна справа України у ХХ ст.» (2006) (у співавторстві з
академіком НАН України О. С. Онищенком), де вперше системно досліджено
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історію бібліотек та бібліотечної справи в Україні у ХХ ст. Авторству
Л. А. Дубровіної належить розділ «Бібліотеки та бібліотечна справа» у
фундаментальній багатотомний серії «Історія української культури»: Т. 5 :
Українська культура ХХ – початку ХХІ століть, кн. 4. Проблеми функціонування,
збереження і розвитку культури в Україні (2013).
Члени вченої ради зазначали, що дослідження та публікації рукописнокнижних пам’яток та історичних документів реалізовані Л. А. Дубровіною у
багатьох фундаментальних довідниках, підготовлених під її керівництвом
колективом науковців, зокрема «Видатні вчені Національної академії наук
України: особові архівні та рукописні фонди» (1998); «Архівні установи України»
(2000), «Національна академія наук України. Документи і матеріали» (1993–
2005), «Особові архівні фонди Інституту рукопису» (2002); «Києво-Могилянська
Академія в документах і матеріалах» (2003), у наукових каталогах: «Рукописна
книга в фондах Інституту рукопису НБУВ» (ХІV–ХVІ ст.) (2003–2008);
«Пересопницьке Євангеліє 1556–1661 рр.» (2001). Модель цих довідників нової
генерації було успішно впроваджено у бібліотечну та архівну практичну
діяльность.
Значна роль належить Л.А. Дубровіній у підготовці фундаментальної
ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського», зокрема
перших двох томів (у п’яти книгах): Т. 1: «В. І. Вернадський та України», кн. 1:
«Науково-організаційна діяльність (1918–1921)», кн. 2: Вибрані праці: Т. 3 (у 3-х
кн.): «Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими
(2011–2013 рр.)» (у співавторстві), де опублікувані невідомі раніше документи
щодо діяльності В. І. Вернадського у заснуванні НАН України та Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, його наукові праці та листування,
пов’язані з Україною.
Л. А. Дубровіна значну увагу приділила проблемі розвитку бібліотечної
справи в інформаційному суспільстві, була активним учасником авторських
колективів монографій: «Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні
інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства», «Інтеграція
України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних
інформаційних технологій» (2011), «Розвиток ресурсної бази вітчизняного
інформаційного середовища» (2012), «Національний інформаційний комплекс і
його роль у глобальному інформаційному просторі» (2014), «Технології розвитку
і захисту національного інформаційного простору» (2015) тощо.
Л. А. Дубровіна створила власну наукову школу, реалізовану у діяльності
очолюваного нею з 1992 р. і до сьогодні Інституту рукопису НБУВ та Інституту
архівознавства НБУВ (1998–2004). Сутність цього наукового напряму полягає у
розвитку інтеграційних досліджень у книгознавстві, бібліотекознавстві,
бібліографознавстві,
архівознавстві
та
документознавстві,
вивченні
закономірностей розвитку рукописно-книжної і документальної спадщини,
формування та функціонування різних видів документів та архівнодокументальних систем, засобів їхнього зберігання та використання.
Любов Андріївна є автором та співавтором близько 300 наукових праць, у
тому числі 25 індивідуальних та колективних монографій, засновником
періодичного збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина
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України» (виходить з 1993 р.), працює в редколегіях низки професійних часописів
та наукових видань.
Дубровіна Л. А. – лауреат трьох премій: Премії НАН України
ім. М. Костомарова (1996), Премії НАН України за кращі історичні дослідження,
присвячені вивченню подій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (2005),
Премії Державного комітету архівів України ім. Василя Веретеннікова (2000),
відзнак НАН України «За професійні здобутки» (2015) та «За підготовку наукової
зміни» (2010).
Члени вченої ради зазначали, що упродовж багатьох років (з 1993 р.)
Л.А. Дубровіна здійснює величезну роботу з підготовки наукових кадрів
найвищої
кваліфікації
в
галузі
книгознавства,
бібліотекознавства,
бібліографознавства, архівознавства та документознавства. Вона була
заступником голови та головою (2014–2016) спеціалізованої вченої раді
Д 26.165.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та
працювала експертом ВАК України з історичних наук та соціальних комунікацій
(1996–2010). Л. А. Дубровіною особисто підготовлено 48 кандидатів та докторів
наук у цій галузі.
Л. А. Дубровіна обрана членом багатьох професійних та громадських
об’єднань: «Український історик», «Спілка архівістів України», «Українське
біографічне товариство» та інших.
У виступах члени вченої ради підкреслювали, що Любов Андріївна
Дубровіна в складних умовах відсутності належного фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення НБУВ як виконуючий обов’язки генерального директора
докладає багато зусиль для стабілізації роботи і подальшого розвитку Бібліотеки,
маючи величезний досвід наукової, науково-організаційної та адміністративної
роботи, бачить проблеми, шляхи їх вирішення, перспективи модернізації
діяльності НБУВ, зокрема її бібліотечно-інформаційної складової у наступний
період. Любов Андріївна користується великою повагою і авторитетом у
колективі і може згуртувати його на вирішення важливих наукових і виробничих
завдань подолання кризових явищ в житті НБУВ.
УХВАЛИЛИ: Висунути кандидатом на посаду генерального директора
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського доктора історичних
наук, професора, члена-кореспондента НАН України, директора Інституту
рукопису, виконуючого обов’язки генерального директора НБУВ Дубровіну
Любов Андріївну.
Рішення прийнято відкритим голосуванням. Результати голосування: за –
21 член вченої ради, проти – немає.
Заступник голови вченої ради
доктор історичних наук, професор
Секретар
кандидат історичних наук
4

