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ВСТУП

Біб лі о теки – невід’ємна скла дова нау ко вої інфра струк тури. Участь уче них 
у ство ренні біб лі о тек, в орга ні за ції їх роботи – загаль но сві това тен ден ція, обу мов-
лена впли вом інфор ма цій них ресур сів на роз ви ток науки.

У Наці о наль ній ака де мії наук Укра їни фор мою участі уче них в орга ні за ції 
сис теми біб ліо течно-ін фор ма цій ного забез пе чення потреб науки стало ство рення 
при Пре зи дії біб ліо теч них комі те тів, комі сій, рад.

Пер шим таким об’єд нан ням був Тим ча со вий комі тет для засну вання Наці о-
наль ної біб лі о теки, члени якого упро довж майже п’яти років вирі шу вали невід-
кладні про блеми ство рю ва ної біб лі о теки – від роз робки кон цеп ції Наці о наль-
ної біб лі о теки, вироб лення її Ста туту, фор му вання фонду, його обробки, обліку, 
ката ло гі за ції, орга ні за ції обслу го ву вання, ком плек ту вання штату, до вирі шення 
щоден них гос по дарсь ких про блем. Таким чином Тим ча со вий комі тет здійс ню-
вав функ ції не лише колек тив ного управ ління Біб лі о те кою, орга ні за ції її роботи, 
а й визна чав опти мальні щляхи орга ні за ції основ них біб ліо теч них циклів.

Ді яль ність Тим ча со вого комі тету детально висвіт лена в чис лен них пуб лі ка-
ціях, доку мен таль ною осно вою яких стали архівні мате рі али, перш за все, два 
томи про то ко лів засі дань Комітету.

Мета даного видання – висвіт лити вплив коле гі аль ного органу вче них, назва 
якого змі ню ва лась – Біб ліо течна комі сія, Біб ліо течна рада, Інфор ма ційно-біб лі о-
течна рада – на орга ні за цію забез пе чення нау ко вих дослі джень Ака де мії кни гою 
та інфор ма цією, раці о нальну діяль ність всієї біб ліо течно-ін фор ма цій ної сис теми 
НАН України.

Ос но вою вивчення діяль ності Ради стали доку менти, зосе ре джені в архіві 
Пре зи дії НАН Укра їни та архіві НБУВ – про то коли засі дань Пре зи дії Ака де мії 
наук Укра їни, поста нови Пре зи дії і бюро Пре зи дії НАН Укра їни з питань біб-
ліо теч ної роботи, роз по ря дження Пре зи дії, уря дові доку менти з питань біб ліо-
теч ного будів ництва, при йн яті за подан ням Пре зи дії, рішення Біб ліо теч ної ради, 
річні плани і звіти роботи Ради, ство рю ва них при ній комі сій, про то коли її засі-
дань, затвер джені Пре зи дією перс пек тивні плани біб ліо теч ної та біб ліо гра фіч ної 
роботи біб лі о тек мережі, ана лі тичні довідки, під го тов лені чле нами комі сій на роз-
гляд засі дань Ради, довідки пере ві рок вико нання пев них рішень.
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Ар хівні доку менти свід чать про над зви чайно широ кий діа па зон про блем, які 
пору шу ва лись і вирі шу ва лись вче ними – чле нами Рад з метою покра щення забез-
пе чення уста нов Ака де мії нау ко вими видан нями, про постійне спри яння в цій ро-
боті з боку Пре зи дії Академії.

Учені, які знали інфор ма ційні потреби науки і стан їх забез пе чення в уста но-
вах Ака де мії, над авали дійову допо могу в нала го дженні між на род ного і внут рі ш-
ньо со юз ного кни го об міну, у забез пе ченні інсти ту тів все со юз ними і укра ї нсь кими 
обо в’яз ко вими при мір ни ками тво рів друку з їх про бле ма тики.

Зу силля вче них спря мо ву ва лись на орга ні за цію обліку, упо ряд ку вання, вве-
дення в нау ко вий обіг та збе ре ження уні каль них книж ко вих зібрань Ака де мії, 
на повер нення в Укра їну цін ної нау ко вої літе ра тури, виве зе ної під час війни. Плід-
но пра цю вала ство рена в рам ках ІБР комі сія зі збе ре ження куль турно-іс то рич ної 
спад щини укра ї нсь кого народу, яка з пози цій між на род ного права довела без під с-
тав ність пре тен зій на істо ричні колек ції ЦНБ та ЛНБ ім. В. Сте фа ника – «Регію» 
та «Оссо лі не ум».

За спри яння Ради вчені інсти ту тів постійно брали участь в удо ско на ленні 
довід ково-по шу ко вого апа рату біб лі о тек, при ве денні його у від по від ність із сучас-
ним рів нем нау ко вого знання, у ство ренні єди ної інфор ма ційно-по шу ко вої мови 
АБІС.

Під конт ро лем Ради ство рено сис тему поточ них і рет ро спек тив них нау ково-
біб лі ог ра фіч них видань, що вра хо ву ють потреби роз витку галу зе вої науки, запо-
чат ко вано видання серії біо біб ліо гра фіч них покаж чи ків про видат них уче них 
Академії.

У полі зору Ради постійно пере бу ва ють питання під ви щення фахо вого рівня 
біб ліо теч них пра ців ни ків, вироб лення доку мен тів, які рег ла мен ту ють діяль ність 
біб лі о тек, забез пе чення їх роз витку як єди ної інфор ма ційно-біб лі о теч ної сис теми 
з уні фі ко ва ною орга ні за цією основ них біб ліо течно-ви роб ни чих цик лів. Зок рема, 
остан нім часом увага Ради зосе ре джена на орга ні за ції доступу уста нов Ака де мії 
до сві то вих інфор ма цій них ресур сів, ство ренні Наці о наль ної елект ро нної біб лі о-
теки Укра їни «Біб лі о тека-XXI», впро ва дженні сучас них інфор ма ційно-ко му ні ка-
цій них тех но ло гій, гар мо ні за ції вико рис тання тра ди цій них та елект ро нних дже-
рел інфор ма ції.

Дане видання міс тить коротку істо ричну довідку про діяль ність Ради від часу 
її утво рення до нині ш нього. З особ ли вою ретель ністю про ана лі зо вані архівні 
доку менти 1929–1945 рр. – пері оду, за який істо рія Ради через певні істо ричні 
обста вини не роз гля да лась у біб лі о те ко знав чих дослі джен нях.

Ав тори вва жа ють необ хід ним вклю чити у збір ник з істо рії Ради біо гра фічні 
довідки про вче них, які очо лю вали Раду в різні роки, щоб про ілюст ру вати, які 
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це були масш табні постаті у своїй галузі науки і яке важ ливе місце в їхньому житті 
посі дала робота з біб ліо течно-ін фор ма цій ного забез пе чення нау ко вої діяль ності.

До відка про діяль ність Ради супро во джу ється додат ком, що вклю чає 
всі поста нови Пре зи дії про ство рення і реор га ні за цію біб ліо теч них комі сій 
і рад різ них пері одів, із затвер дже ною струк ту рою і пер со наль ним скла дом 
кож ної Ради.

У дру гій час тині вмі щені поста нови і роз по ря дження Президії, що сто-
су ються діяль ності Ради остан ніх деся ти річ, з часу її реор га ні за ції в Інфор-
ма ційно-біб лі о течну раду НАН Укра їни. Автори вирі шили зосе ре ди тись саме 
на цьому пері оді, оскільки він збі га ється за часом з утво рен ням неза леж ної 
Укра ї нсь кої дер жави, а в роз витку біб лі о тек – з почат ком етапу інфор ма ти за ції, 
який доко рінно змі нив їх мож ли вості щодо орга ні за ції доступу вче них до сві то-
вих та віт чиз ня них пото ків нау ко вої інфор ма ції, впро ва дження в прак тику біб-
ліо теч ного обслу го ву вання нових тех но ло гіч них опе ра цій на основі сучас них 
інфор ма цій них тех но ло гій. Вимоги до нау ково-ін фор ма цій ної роботи як важ-
ли вої скла до вої нау ко вої діяль ності обу мов лені фор му ван ням «сус піль ства 
знань», гло ба лі за цій ними про це сами в нау ко вій сфері і визна чені у при йн я тих 
упро довж остан ніх років дер жав них про гра мах інфор ма ти за ції, кон к ре ти зо вані 
в низці рішень Пре зи дії НАН Укра їни, до вико нання яких дотична ІБР, як орган, 
що коор ди нує нау ково-ін фор ма ційну діяль ність у НАН Укра їни. Тому в цьому 
роз ділі крім поста нов та роз по ря джень Пре зи дії з питань інфор ма ційно-біб лі-
о теч ного забез пе чення нау ко вих дослі джень вмі щено орга ні за ційні доку менти 
та інструк тивно-ме то дичні мате рі али, роз роб лені та затвер джені ІБР, під го тов-
лені під її егі дою довід кові видання та інфор ма ційно-ана лі тичні і мето дичні 
мате рі али для біб лі о тек сис теми, а також пере лік пуб лі ка цій у нау ко вих фахо-
вих видан нях, що висвіт лю ють діяль ність ІБР та біб лі о тек мережі НАН Укра їни 
в 1990–2012 рр.

Вва жа ємо, що ці доку менти та ана лі тичні мате рі али, що уза галь ню ють інно-
ва ційні про цеси діяль ності біб лі о тек, ста но ви ти муть прак тич ний інте рес для біб-
лі о тек нау ково-дос лід них уста нов та їх інфор ма ційно-біб лі о теч них рад.

Крім пуб лі ка цій, без по се ре д ньо пов’я за них з діяль ністю ІБР та біб лі о тек 
мережі, автори, без у мовно, про ана лі зу вали й чис ленні видання з істо рії Ака де-
мії наук Укра їни, що вихо дять дру ком упро довж остан ніх років і висвіт лю ють 
про цеси роз бу дови Ака де мії наук як нау ко вого від ом ства Укра їни, від зер ка лю-
ють життя Ака де мії у всій його бага то гран ності і неод но знач ності. Перш за все, 
це збір ники доку мен тів і мате рі а лів з істо рії Наці о наль ної ака де мії наук Укра-
їни, що ввели до нау ко вого обігу чис ленні дже рела: архівні та діло водні доку-
менти, звіти, допо віді, допо відні записки керів них орга нів Ака де мії, доку менти її 
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нау ко вих уста нов, а також про то кольні поста нови ЦК Ком пар тії Укра їни, Вер хов-
ної Ради Укра їни, Ради Мініст рів Укра їни та інших від ом ств 1.

До юві леїв Ака де мії – 80-річчя та 90-річчя з дня її засну вання – видані фун да-
мен тальні колек тивні моно гра фії, в яких висвіт лю ється роль Ака де мії як основи 
наці о наль ної нау ко вої сис теми, ста нов лення та роз ви ток її нау ко вих шкіл, про-
блеми інтег ра ції в євро пейсь кий і сві то вий нау ко вий прос тір 2.

Ви хо дять ґрун то вні видання уза галь ню ючого харак теру, в яких пору шу ються 
пер шо рядні про блеми загаль но на ці о наль ного зна чення, пов’я зані з нау ково-тех-
но ло гіч ним, еко но міч ним, сус пільно-по лі тич ним, духовно-куль тур ним роз вит ком 
сус піль ства. Вирі шення зга да них про блем роз гля да ється в цих видан нях у нероз-
рив ному зв’язку із ста ном реа лі за ції дер жав ної інфор ма цій ної полі тики, а від так, 
і з нау ково-ін фор ма цій ною діяль ністю уста нов Ака де мії 3.

По чи на ючи з 90-х років XX ст. значно акти ві зу ва лись дослі дження з істо рії 
біб ліо теч ної справи в Укра їні. Вийшли дру ком моно гра фії, що висвіт лю ють роз-
ви ток біб ліо теч ного будів ництва в кра їні, істо рію окре мих біб лі о тек, діяль ність 
твор чих колек ти вів, ство рення спе ці а лі зо ва них фон дів, роботу окре мих біб лі о те-
ко знав ців, біб ліо гра фо знав ців, кни го знав ців 4. Лише в час тині зга да них видань 

1 Історія Академії наук України, 1918–1923 : док. і матеріали. – К., 1993; Історія Національної ака-
демії наук України. 1924–1928 : док. і матеріали. – К., 1998; Історія Національної академії наук 
України. 1929–1933 : док. і матеріали. – К., 1998; Історія Національної академії наук України, 1918–
1933 : наук.-довідк. апарат. – К., 2002; Історія Національної академії наук України, 1934–1937 : док. 
і матеріали. – К., 2003; Історія Національної академії наук України, 1938–1941: док. і матеріали. – К., 
2003; Історія Національної академії наук України, 1941–1945. Ч. 1. Документи і матеріали. – К., 
2007; Історія Національної академії наук України, 1941–1945. Ч. 2. Додатки. – К., 2007; Історія На-
ціональної академії наук України, 1946–1950. Ч. 1. Документи і матеріали. – К., 2008; Історія Націо-
нальної академії наук України, 1946–1950. Ч. 2. Додатки. – К., 2008.
2 Кульчицький С.  Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті,  
1918–1998 / С. Кульчицький, Ю. Павленко, С. Руда, Ю. Храмов. – К., 2000; Національна академія 
наук України. Персональний склад, 1918–2003 : 85 років. – К., 2003; Національна академія наук Ук-
раїни, 1918–2008: до 90-річчя від  дня засн. – К., 2008.   
3 Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України. 2004–2008: звіт Сек. сусп. 
і гуманіт. наук НАН України до 90-річчя Національної академії наук України. – К., 2008. – С. 224–
233; Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потен-
ціалу українського суспільства / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]. – К., 2011; 
Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, 
Л. А. Дубровіна. – К., 2012. 
4 Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XX ст. / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К., 
2009; Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1918–1941 /
Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К., 1998; Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки Ук-
раїни імені В. І. Вернадського, 1941–1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К., 2003; Дубро-
віна Л. А. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1965–1991 / 
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нау ково-ін фор ма цій ній діяль ності при свя чені окремі роз діли. У біль шості ж 
цих книг робота Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради, біб лі о тек мережі спе ці ально 
не виок рем лю ється, а роз гля да ється на тлі ака де міч них пере тво рень, у кон тексті 
соці ально-по лі тич них і куль тур них про це сів, що від бу ва ються в Укра їні. Тому 
ми ана лі тично не роз пи су вали ці видання, але вико рис тали вмі ще ний у них фак-
таж при напи санні довідки.

Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К., 2008; Бібліотеки Національної академії наук України: історія 
і сучасність. – К., 2006. – (Наукові праці НБУВ ; вип.15); Бібліотеки України загальнодержавного 
значення: історія і сучасність. зб. статей. – К., 2007; Бібліотеки Національної академії наук України 
: довідник. – К., 1996; Наукові бібліотеки України : довідник. – К., 2004; Матусевич В. В. Діяльність 
Науково-дослідної комісії бібліотекознавства та бібліографії ВБУ в 1925–1933 рр. / В. В. Матусе-
вич. – К., 1998; Степченко О. П. Українські вчені – фундатори спеціалізованих від ділів Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1934) / О. П. Степченко. – К., 2008; Стріше-
нець Н. В. Бібліографічна спадщина Ю. Меженка / Н. В. Стрішенець. – К., 1997.
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ІС ТО РИЧНА ДОВІДКА ПРО ДІЯЛЬ НІСТЬ 
ІНФОР МА ЦІЙНО-БІБ ЛІ О ТЕЧ НОЇ РАДИ НАН УКРА Ї НИ

Об’єк тивна потреба в коле гі аль ному органі вче них, який би спря мо-
ву вав роз ви ток ство рю ва ної Наці о наль ної біб лі о теки Укра ї нсь кої дер жави, 
коор ди ну вав діяль ність усіх біб ліо теч них під роз ді лів уста нов Ака де мії, 
від чу ва лась вже на етапі ство рення Укра ї нсь кої Ака де мії наук.

Яс к ра вим при кла дом плід ної участі вче них в орга ні за ції роботи біб лі о-
тек може слу жити діяль ність Тим ча со вого комі тету для засну вання Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра ї нсь кої дер жави в м. Києві, зусил лями якого не лише 
роз роб лено і реа лі зо вано кон цеп цію діяль ності цієї уні каль ної уста нови, 
а й упро довж майже п’яти років здійс ню ва лося колек тивне управ ління Біб-
лі о те кою, визна ча лись опти мальні шляхи вирі шення вироб ни чих процесів.

У 1929 р., коли Біб лі о тека, як і вся Ака де мія, пере жи вала тяжкі часи, 
коли вна слі док кад ро вих «чис ток» було усу нуто про від них спе ці а ліс тів 
Біб лі о теки, згор нуто її нау кову діяль ність, а коло завдань непо мірно роз-
ши рю ва лось, знову виникла ідея про залу чення вче них до вирі шення біб-
ліо теч них проблем.

По ста нову Пре зи дії ВУАН про ство рення Біб ліо теч ної комі сії вперше 
було при йн ято у 1929 р 5. Іні ці ю вав ство рення Комі сії дирек тор Все на род-
ної біб лі о теки Укра їни Сте пан Пили по вич Постер нак. На Раді Все ук ра-
їнсь кої Ака де мії наук заслу хо ву вався звіт про деся ти річну роботу біб лі о те-
ки 6. У комі сії Народ ного комі са рі ату освіти, яка пере ві ряла діяль ність біб-
лі о теки, було багато заува жень, значну час тину яких з об’єк тив них при-
чин колек тив біб лі о теки не міг опе ра тивно усу нути само тужки. До того ж 
перед біб лі о те кою у зв’язку з пере їз дом у нову, спе ці ально при сто со вану 
будівлю сто яла про блема раці о наль ного роз мі щення фон дів, читаль них за-
лів, робо чих при мі щень, опти маль ної орга ні за ції основ них тех но ло гіч них 
цик лів. С. П. Постернак, який у 1922–1923 рр. був чле ном Тим ча со вого 

5 Вісті ВУАН. – 1929. – № 9–10. – С. 16.
6 Книга и книжное дело в Украинской ССР: сб. документов и материалов. 1917–1941. – К.: Наук. 
думка, 1985. – С. 236–239.
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комі тету для засну вання Наці о наль ної біб лі о теки, з влас ного досвіду знав, 
наскільки успішно та опе ра тивно вирі шу вали вчені нагальні питання орга-
ні за ції прак тич ної роботи ново ст во рю ва ної біб лі о теки, її нау ко вої діяль-
ності. Тому у складні для біб лі о теки часи, коли її колек тив зви ну ва чу вався у 
від ірва ності від завдань соці а ліс тич ного будів ництва і постала потре-
ба «пла ново орга ні зу вати і коор ди ну вати біб ліо течну справу всієї ВУАН 
у ціло му» 7, дирек тор біб лі о теки вва жав необ хід ним знов ско рис та тися 
допо мо гою вче них – ство рити при Пре зи дії Ака де мії Біб ліо течну комі сію. 
Заслу хавши викла де ний С. П. Постернаком про ект ство рення постійно 
дію чої Біб ліо теч ної комі сії, Пре зи дія ухва лила рішення: запи тати думку 
Від ді лів ВУАН щодо ство рення такої комісії.

Збе рег лася поста нова Істо рично-фі ло ло гіч ного від ділу про «непот ріб-
ність утво рення в Ака де мії постій ної біб ліо теч ної комі сії із пред став ни ків 
усіх від ді лів ВУАН та уста нов при Раді Ака де мії» 8. Доку менти про дум-
ку двох інших Від ді лів Ака де мії не вияв лені. Проте збе рег лися сім про-
то ко лів засі дань біб ліо теч ної комі сії Фізико-ма те ма тич ного від ділу під 
голо ву ван ням ака де міка Г. В. Пфейфера (при сутні ак.  В. О. Плотніков, 
проф. Д. О. Бєлін, ак. Є. П. Вотчал), де обго во рю ва лися питання замов-
лення іно зем них жур на лів, купівлі нау ко вої біб лі о теки, скла дання ката ло-
гів, при дбання облад нання для біб лі о теки Від ділу – сто лів, шух ляд, віша-
лок. Отже, ідею ство рення біб ліо теч ної комі сії у цьому Від ділі було під три-
мано і реа лі зо вано 9.

22 жовтня 1929 р. на засі дання Пре зи дії ВУАН у чер го вий раз вино-
ситься питання про Біб ліо течну комі сію ВУАН і про то ко лю ється рішення: 
«Комі сії, до складу якої вхо дять по одному пред став нику від Від ді лів ВУАН 
та два пред став ники ВБУ, про по ну вати при сту пити до робо ти» 10. Але пер-
со наль ний склад комі сії, прі звище її голови не наво дя ться.

Упро довж 30-х років питання про при дбання для уста нов Ака де мії віт-
чиз ня ної та іно зем ної нау ко вої літе ра тури роз гля да ється Пре зи дією дуже 
часто, адже нау ково-ін фор ма ційне забез пе чення ново утво ре них уста нов 
Ака де мії було однією з най гост рі ших про блем, але кон к ретно Біб ліо теч ній 
комі сії її вирі шення чомусь не адре су є ться. Вже 16 грудня 1930 р. на Пре зи-
дії знов слу ха ється питання про біб ліо течну справу і схва лю ється рішення 

7 Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 33, арк. 6–7.
8 Там само, арк. 49–57.
9 Архів НБУВ, оп. 1, спр. 321 Б.
10 Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 33, арк. 104–106.
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дору чити С. Г. Борисенкові11 обо в’язки заві ду вача біб лі о те кою (оче видно 
Пре зи дії – сто рінки про то колу дуже пошко дже ні) і наго ло шу ється, що «він 
є разом з тим тим ча сово вико ну ю чим обо в’язки і керів ника всієї біб ліо-
теч ної справи ВУАН». Пре зи дія про по нує йому «подати про ект орга ні за ції 
коле гі аль них біб ліо теч них орга нів в Ака де мії» 12. ВБУ, яка згідно зі Ста ту-
том була голо вною біб лі о те кою Ака де мії і Дер жави, ігно ру є ться.

У 1931–1933 рр. С. Г. Бори сенок на засі дан нях Пре зи дії допо ві дає про 
стан кни го пос та чання для уста нов Ака де мії, про вико нання раніше прий-
н я того Пре зи дією плану раці о на лі за ції біб ліо теч ної справи у ВУАН, про 
орга ні за цію обслу го ву вання вче них. Він ста вить питання про кон цент ра-
цію закор дон них нау ко вих видань у біб лі о те ках Від ді лів, про орга ні за цію 
їх роботи у дві зміни, про ство рення під руч них біб лі о тек в уста но вах, скла-
дання пред мет них ката ло гів, набір біб ліо теч них кад рів; від по відно до ви-
мог того часу – про наси чення біб ліо теч ної роботи полі тич ним зміс том, 
впро ва дження удар ництва і соцз ма гання. На засі дан нях Пре зи дії регу лярно 
затвер джу ються списки перед плати іно зем ної пері одики, списки зару-
біж них видань, що їх замо вили інсти тути для від прав лення у Москву до 
аге нтства «Меж ду на род ная кни га».

У 1934 р. до Москви від ря джено групу вче них, док то рів наук, у складі 
Б. І. Чернишова, Р. Є. Кавецького і Г. М. Савіна для вияв лення неви ко рис та-
них валют них кош тів, виді ле них для ВУАН голо вою РНК СРСР В. М. Моло-
то вим та з’я су вання порядку перед плати іно зем них видань. Це завдання 
вче ними було успішно вико нано 13.

І над алі для вирі шення важ ли вих питань біб ліо теч ної прак тики або 
оби ра ються спе ці альні комі сії, як це було при пере дачі БАН УРСР у 1934 р. 
біб лі о теки Пер шого від ділу чи пере дачі біб лі о теки УАМ ЛІН у 1936 р., або 
даються дору чення окре мим осо бам, напри клад, дирек тору БАН УРСР 
В. М. Іва нуш кіну скласти допо відну записку до Рад нар кому УРСР про 
збіль шення поса до вих окла дів спів ро біт ни кам БАН УРСР до рівня поса до-
вих окла дів у вели ких біб лі о те ках Радянсь кого Союзу.

У червні 1937 р. про стан біб ліо теч них фон дів БАН УРСР, про поря-
док їх попов нення, збе ре ження та орга ні за цію обслу го ву вання чита чів 
на засі данні Пре зи дії допо ві дає вчений сек ре тар Від ділу сус піль них наук, 
директор Інституту економіки О. М. Асаткін. Йому дору ча ється роз ро-

11 Борисенок С. Г. – історик права, професор, старший науковий співробітник, завідувач відділу кни-
госховища Бібліотеки АН (1934–1935).
12 Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 43, арк. 152–157.
13 Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 56, арк. 69–73.
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бити та подати на наступне засі дання Пре зи дії про ект складу Біб ліо теч ної 
комі сії та про ект кош то рису витрат на її роботу. У порядку ден ному п’яти 
наступ них засі дань Пре зи дії зга док про біб ліо течні справи нема, а 5 лип-
ня 1937 р. обна ро ду ється поста нова Пре зи дії АН УРСР № 365: «А сат кіна 
О. М. як контр ре во лю ці о нера, дво руш ника, ворога пар тії, уряду і радянсь-
кого народу зняти з роботи дирек тора Інсти туту економіки та сек ре таря Від-
ділу сус піль них наук» 14. Оче видно, бурх ливі полі тичні про цеси 30-х років, 
зви ну ва чення керів ного складу і про від них спе ці а ліс тів уста нов Ака де мії, 
у тому числі й ВБУ, у шкід ництві і контр ре во лю цій ній діяль ності, їх арешти 
сто яли на пере шкоді орга ні за цій ному ста нов ленню і роз гор танню роботи 
Біб ліо теч ної комі сії, при зна че ної Пре зи дією у 1929 р., і подаль шим спро-
бам ство рити коле гі аль ний біб ліо теч ний орган в АН УРСР. Так, напри клад, 
С. П. Постернак, який як дирек тор ВБУ мав вхо дити до складу Біб ліо теч ної 
комі сії, затвер дже ної поста но вою Пре зи дії 1929 р., саме в ці дні був заа-
реш то ва ний по зви ну ва ченню в контр ре во лю цій ній діяль ності, у зв’яз ках 
із С. О. Єфремовим, Спіл кою виз во лення Укра їни, і хоча за недо ве де ністю 
фак тів у травні 1930 р. був звіль не ний, з посади дирек тора його усу нуто 
від разу після арешту. У грудні 1937 р. С. П. Постернак знов був заа реш то-
ва ний і у січні 1938 р. роз стрі ля ний 15.

У березні 1940 р. у від по відь на звер нення бюро Від ділу сус піль них наук 
про необ хід ність постій ного, сис те ма тич ного керів ництва робо тою Біб лі о-
теки з боку Пре зи дії, при йма ється рішення дору чити керів ництво робо тою 
Біб лі о теки віце-пре зи денту АН УРСР ака де міку Б. І. Чернишову і про сити 
його на одному з най ближ чих засі дань Пре зи дії разом з дирек то ром БАН 
УРСР О. Б. Михайліченко зро бити допо відь про стан її роботи. З цього 
часу всі питання, пов’я зані з робо тою БАН УРСР, між на род ним кни го об-
мі ном, кни го об мі ном через Това риство куль тур них зв’яз ків із закор до ном, 
про ек ту ван ням будів ництва біб лі о теки, при дбан ням книж ко вих зібрань, 
від крит тям юві лей них книж ко вих виста вок, орга ні за цією роботи Львівсь-
кої філії БАН дору ча ються ака де міку Чер ни шову, але без поси лань на його 
належ ність до Біб ліо теч ної комі сії. І лише напе ре до дні війни, 4 червня 
1941 р., у про то колі засі дання Пре зи дії запи сано: «А ка де мік О. О. Богомо-
лець про сить ака де міка Б. І. Чернишова на наступ ному засі данні Пре зи дії 
зро бити допо відь про роботу Біб лі о теки та Біб ліо теч ної ради». Зро зу міло, 
що у зв’язку з почат ком війни та ева ку а цією Ака де мії до Уфи ці слу хання 

14 Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 65, арк. 173.
15 Стрішенець Н. Степан Постернак  / Н. Стрішенець // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 29–31.
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у 1941 р. не від бу лись. Але в роз по ділі обо в’яз ків між віце-пре зи ден тами 
Ака де мії, при йн я тому 9 вересня 1941 р. в Уфі, на віце-пре зи дента Б. І. Чер-
нишова покла да ється керів ництво біб ліо теч ними спра вами, видав ни чою 
діяль ністю, про бле мами побуту вче них. І в доку мен тах Пре зи дії з травня 
1942 р. по січень 1945 р. вирі шення всіх біб ліо теч них про блем дору ча ється 
ака де міку Чер ни шову вже як голові Біб ліо теч ної ради, хоча доку мен тів, 
в яких було б зафік со вано ство рення Ради, виявити не вдалось.

Отже, можна вва жати, що ака де мік Б. І. Чернишов фак тично очо лю вав 
Біб ліо течну раду з 1940 р., коли Пре зи дія дору чила йому керів ництво робо-
тою БАН УРСР і вирі шення всіх біб ліо теч них про блем. Інакше важко уя-
вити, що дирек тор Інсти туту гео ло гіч них наук, вче ний, який над зви чайно 
від по ві дально ста вився до кож ної з дору че них справ, міг одно осібно вирі-
шу вати такі складні про блеми біб ліо теч ного буття, як про ек ту вання будів-
ництва БАН УРСР чи орга ні за ція роботи Львівсь кого філі алу БАН на щой-
но воз з’єд на них захід но ук ра їнсь ких землях.

В ева ку а ції голо вним завдан ням Біб ліо теч ної ради було забез пе чення 
вче них нау ко вими видан нями – оформ лення замов лень на іно земну літе-
ра туру через аге нтство «Меж ду на род ная кни га» в Москві та Укра ї нське 
і Все со юзне това риства куль тур них зв’яз ків із закор до ном, зок рема нала го-
дження через ці канали обміну видан нями інсти ту тів укра ї нсь кої ака де мії, 
які в роки війни вида ва лись за кор до ном, з інсти ту тами та вче ними Анг-
лії та США. На основі опи ту вання вче них інсти ту тів ака де мік Чер ни шов 
склав пере лік уста нов та окре мих уче них США й Вели кої Бри та нії, з якими 
бажано нала го дити кон такти, та списки необ хід них видань цих країн.

У 1943 р., роз гля да ючи під сумки роботи БАН УРСР за 1942 р., ака де мік 
Чер ни шов гово рить про мож ли вість вико рис тання для попов нення її літе-
ра ту рою обмін них та дуб лет них фон дів вели ких біб лі о тек Москви, зок рема 
Дер жав ної біб лі о теки СРСР ім. В. І. Леніна.

Але разом з питан нями забез пе чення літе ра ту рою Рада пору шує й такі 
важ ливі для збе ре ження та роз витку наці о наль ного фонду питання, як роз-
робка інструк ції зі скла дання охо рон них опи сів книг БАН, що при були 
до Уфи у складі майна Ака де мії (1942 р.), ство рення укра ї но знав чої біб ліо-
гра фії, залу чення до цієї роботи нау ко вців і біб ліо гра фів інсти ту тів Ака де-
мії (1943 р.).

У сер пні 1944 р. Пре зи дія АН УРСР покла дає керів ництво БАН УРСР 
на бюро Від ділу сус піль них наук, і з цього часу всі рішення, що сто су-
ються БАН УРСР і біб ліо теч ної діяль ності в цілому, готу ються Б. І. Чер-
нишовим разом з голо вою Від ділу сус піль них наук ака де мі ком М. В. Пту-
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хою, а зго дом (з лютого 1945 р.) М. В. Птуха при зна ча ється голо вою Біб-
ліо теч ної комісії.

Після повер нення Ака де мії наук до Києва про блема забез пе чення дослі-
джень нау ко вою літе ра ту рою набу ває особ ли вої гост роти. У січні 1945 р. 
Ю. О. Меженко як дирек тор БАН подав на роз гляд Пре зи дії допо відну за-
писку, в якій виклав ґрун то вну про граму нала го дження основ них напря мів 
роботи біб лі о теки. Реа лі за ція цієї про грами потре бу вала вели ких мате рі-
аль них витрат, додат ко вої робо чої сили, під го товки фахів ців для пере бу-
дови роботи біб лі о теки на більш висо ких про фе сій них заса дах, акти ві за ції 
нау ко вої і біб ліо гра фіч ної діяль ності. Поряд із про бле мами поточ ного ком-
плек ту вання дирек тор біб лі о теки обґрун то вано пору шує питання про збе-
ре ження від нищення уні каль них фон дів біб лі о теки. Адже бли зько 2,3 млн 
неро зі бра них, необ роб ле них томів книг і жур на лів міс ти лися у сто сах 
в непри сто со ва них для збе ре ження книг при мі щен нях. Неро зі бра ним був 
і вели кий масив газет, пла ка тів, арку ше вих мате рі а лів. Пара лельно з оброб-
кою фон дів кон цент ра ції Ю. О. Меженко вва жав необ хід ним орга ні зу вати 
при біб ліо теці палі турну майс терню з про пуск ною спро мож ністю 500 то-
мів щоденно, а також групу гігі єни і рес тав ра ції. Для збе ре ження фон дів 
біб лі о теки Ю. О. Меженко запро по ну вав ско ро тити інди ві ду аль ний або не-
мент, вида вати по МБА лише дуб летні при мір ники. Вкрай необ хідно було 
зайня тися також упо ряд ку ван ням ката ло гів, звір кою фонду з ката ло гами. 
Меженко ста вить питання і про роз робку нового ста туту Біб лі о теки.

Пре зи дія пого ди лась із про по зи ці ями Ю. О. Меженка. Біб ліо теч ній 
раді і Від ділу сус піль них наук було дору чено роз ро бити кон к ретні заходи 
щодо впро ва дження запро по но ва них пере тво рень. Події 1946 р. свід чать 
про вели чезне праг нення вче них зру шити питання про забез пе чення дослі-
джень Ака де мії нау ко вою літе ра ту рою – упро довж року стан біб ліо теч ної 
справи в уста но вах АН Укра їни роз гля дався на чоти рьох засі дан нях Пре зи-
дії. Вна слі док цих слу хань було змі нено орга ні за цію між на род ного кни го-
об міну  – він став про во ди тись без по се ре д ньо через БАН УРСР, що при ско-
рило тер мін над хо дження літе ра тури, крім того інсти тути отри мали дозвіл 
само стійно обмі ню ва тись сво їми видан нями із закор до ном.

На стані кни го пос та чання біб лі о тек інсти ту тів пози тивно позна чи лася 
також реа лі за ція про по зи цій БАН УРСР та Біб ліо теч ної комі сії про забез-
пе чення біб лі о тек про від них інсти ту тів обо в’яз ко вим при мір ни ком видань 
СРСР. За подан ням Пре зи дії АН УРСР Рада Мініст рів УРСР пору шила 
кло по тання перед Радою Мініст рів СРСР про виді лення для укра ї нсь кої 
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ака де мії одного плат ного союз ного обо в’яз ко вого при мір ника, який було 
роз по ді лено між 26 інсти ту тами АН України.

Пре зи дія під три мала про по зи цію Ю. О. Меженка про ство рення при 
Біб ліо теці Керів ного центру мережі біб лі о тек сис теми АН УРСР (за раху-
нок штат них ресур сів АН), що мало забез пе чити якісно новий рівень 
роботи біб лі о тек інсти ту тів, роз ви ток їх як єди ної інфор ма ційно-біб лі о теч-
ної сис теми з уні фі ко ва ною орга ні за цією основ них біб ліо течно-ви роб ни-
чих циклів.

У 1946 р. такий Центр – інспек туру – було ство рено. Здійс нені Центром 
обсте ження 37 біб лі о тек НДУ виявили стан діяль ності біб лі о тек інсти ту тів, 
їх досяг нення й типові недо ліки, спри яли накрес ленню перс пек тив подаль-
шого роз витку 16. Загаль ним недо лі ком було неза до вільне ком плек ту вання 
новою літе ра ту рою, при чини якого кри лись у від сут ності в Укра їні колек-
тору нау ко вих біб лі о тек та кни гарні видав ництва Ака де мії наук, у від сут-
ності в біб лі о те ках основ них інфор ма ційно-біб лі ог ра фіч них видань Все со-
юз ної книж ко вої палати, без яких немож ливо слід ку вати за вихо дом з дру-
ку необ хід ної нау ко вої літе ра тури, своє часно замов ляти її. Для біль шості 
біб лі о тек були при та манні й такі недо ліки, як від сут ність сумар ного обліку 
фон дів і біб ліо теч ної тех ніки, незручні, непро ду мані сис теми роз мі щення 
фон дів, недос ко налі ката логи, неза до віль ний рівень біб ліо гра фіч ної робо-
ти, від сут ність пла ну вання діяль ності та звіт ності про її резуль тати, низь-
кий рівень фахо вої під го товки та ква лі фі ка ції біб ліо теч них пра ців ни ків.

По до лання вияв ле них недо лі ків стало завдан ням Біб ліо теч ної комі-
сії (реор га ні зо вана у 1949 р. Біб ліо течна рада) на най ближчу перс пек тиву 
і знай шло від обра ження в роз роб ле ному ака де мі ком О. І. Білець ким (голо-
вою Біб ліо теч ної комі сії у 1949–1951 рр.) «Поло женні про Біб ліо течну комі-
сію АН УРСР» 17 – пер шому доку менті про Біб ліо течну комі сію та її склад, 
вияв ле ному в архіві Пре зи дії НАН України.

Біб ліо течна комі сія роз гля нула і затвер дила роз роб лені Дер жав ною 
пуб ліч ною біб лі о те кою УРСР (так із сер пня 1948 р. вна слі док реформи біб-
ліо теч ної справи стала нази ва тися БАН УРСР) осно во по ложні доку менти 
для роботи біб лі о тек НДУ: поло ження про керів ництво мере жею біб лі о тек 
нау ко вих уста нов АН УРСР, поло ження про роботу біб лі о теки, типові пра-
вила корис ту вання біб лі о те кою, форми пла ново-звіт ної доку мен та ції. Пре-

16 Меженко Ю. Про стан мережі бібліотек наукових установ Академії наук УРСР: доп. директора 
Бібліотеки АН УРСР на Президії АН УРСР 21 червня 1946 р. // Журнал Бібліотеки Академії наук 
УРСР. – 1946. – № 2. – С. 3–13.
17 Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 348, арк. 307–332.
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зи дія зобо в’я зала керів ни ків нау ко вих уста нов взяти під осо бис тий конт-
роль роботу біб лі о тек, ство рити необ хідні умови праці, перед пла тити для 
біб лі о тек «Літо писи...» та дру ко вані картки Все со юз ної книж ко вої палати. 
Через від діл тех ніч ного поста чання Пре зи дії біб лі о теки були центра лі зо-
вано забез пе чені біб ліо теч ною тех ні кою. Для пра ців ни ків біб лі о тек нау ко-
вих уста нов були ство рені курси під ви щення ква лі фі ка ції, орга ні зо ву ва-
лись семі нари, над ава лись інди ві ду альні кон суль та ції, пра цю вали групи 
вивчення іно зем них мов.

Та ким чином, мето дичні функ ції, задек ла ро вані ака де мі ком О. І. Білець-
ким у «Поло женні про Біб ліо течну комі сію АН УРСР» як одні з голо вних 
в її діяль ності, успішно реа лі зо ву ва лись завдяки тому, що у своїй роботі 
Комі сія спи ра лась на висо ко ква лі фі ко ва них спе ці а ліс тів ДПБ УРСР, перш 
за все кабі нету біб лі о те ко знавства, який у 50–60-х роках XX ст. очо лю вали 
М. Я. Кага нова, Я. Н. Прайс ман, В. О. Рез ні кова, які вод но час вико ну вали 
обо в’язки сек ре та рів Біб ліо теч ної комі сії. Завдяки їхнім зусил лям робота 
Комі сії, спря мо вана на під не сення фахо вого рівня біб ліо течно-ін фор ма цій-
ного обслу го ву вання нау ко вців, набула сис те ма тич ного, цілесп ря мо ва ного 
харак теру.

Ді яль ність Біб ліо теч ної комі сії мала широку глас ність. Звіти про її робо-
ту регу лярно заслу хо ву ва лись на засі дан нях Пре зи дії, дру ку ва лись на сто-
рін ках «Віс ника АН УРСР» та «Допо ві дей АН УРСР». Керів ники нау ко вих 
уста нов обо в’яз ково озна йом лю ва лись із нас лід ками обсте жень біб лі о тек, 
з вимо гами до впо ряд ку вання фон дів і ката ло гів, орга ні за ції інфор ма цій-
ного обслу го ву вання.

Щоб акти ві зу вати участь нау ко вців у роз в’я занні назрі лих біб ліо теч них 
про блем, Біб ліо течна комі сія при ймає рішення про ство рення біб ліо теч них 
рад при нау ково-дос лід них уста но вах Ака де мії 18, пере ві ряє вико нання цьо-
го рішення, пері одично ана лі зує діяль ність біб ліо теч них рад НДУ.

Пре зи дія АН УРСР постійно спря мо ву вала діяль ність Біб ліо теч ної 
комі сії на поси лення вза є мо дії з Біб ліо теч ною радою АН СРСР та рада-
ми і комі сі ями ака де мій наук союз них рес пуб лік. Вна слі док сис те ма тич ної 
ско ор ди но ва ної роботи централь них біб лі о тек і біб ліо теч них рад та комі-
сій наці о наль них ака де мій наук рівень роботи біб лі о тек ака де міч них уста-
нов неухильно під ви щу вався, роз ши рю ва лося коло про блем, що зна хо дили 
пози тивне роз в’я зання.

18 Архів НБУВ, оп. 4, спр. 11, арк. 2.
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По чи на ючи з 50-х років ХХ ст., крім постій них в роботі Комі сії про-
блем фор му вання, обліку та вико рис тання книж ко вих фон дів, активно 
пору шу ються питання інвен та ри за ції, опра цю вання і збе ре ження руко пис-
них зібрань уста нов АН УРСР, їх мік ро філь му вання та фото ко пі ю вання, 
нау ко вого опису, орга ні за ції довід ково-біб лі ог ра фіч ного апа рату, ство рення 
дру ко ва них ката ло гів, путів ни ків тощо. Для біб ліо теч них пра ців ни ків 
орга ні зо ву ється серія прак тич них занять, семі на рів, готу ються мето дичні 
реко мен да ції.

У 60-х роках ХХ ст. у зв’язку з поси лен ням уваги до орга ні за ції нау ково-
тех ніч ної інфор ма ції та про па ганди в уста но вах Ака де мії Біб ліо течна комі-
сія почала роз роб ляти питання вза є мо дії біб лі о тек та ство ре них у струк турі 
інсти ту тів нау ково-ін фор ма цій них під роз ді лів у інфор ма цій ному забез пе-
ченні потреб науки. У 1964 р. у зв’язку з роз ши рен ням функ цій Біб ліо течну 
комі сію було реор га ні зо вано в Біб ліо течну раду 19. Орга ні за ційно Рада 
скла да лася з бюро і трьох сек цій, які спе ці а лі зу ва лись за основ ними напря-
мами нау ко вої діяль ності АН УРСР – фізико-ма те ма тич них, хіміко-тех но-
ло гіч них і біо ло гіч них наук та сус піль них наук, а також Біб лі о те ко знав чої 
та Біб ліо гра фіч ної комі сій. Роз ши рився склад ради – крім від омих уче них 
і фахів ців ДПБ УРСР до нього увійшли заві ду вачі біб лі о тек ряду НДУ.

У зв’язку зі зрос тан ням обся гів орга ні за ційно-ме то дич ної та кон суль-
та цій ної роботи було збіль шено штат мето дис тів ДПБ УРСР, а у 1975 р. 
до складу Біб ліо теч ної ради вве дено штатну посаду уче ного сек ре таря, 
що спри яло під ви щенню рівня орга ні за цій ного забез пе чення роботи Ради 
20. Упро довж 1965–1986 рр. обо в’язки уче ного сек ре таря Ради вико ну-
вала Т. А. Ігна то вич, у 1986–2002 рр. – А. А. Сво бода, у 2003–2008 рр. – 
Т. Л. Кула ковська, з лютого 2008 р. – Г. І. Соло і денко.

Ре гу ляр ність засі дань Ради (за річ ним пла ном вони про во дяться 
щоквар тально, на кож ному засі данні роз гля да ється три-чо тири питан ня), 
ретель ний ана ліз стану справ, що вино сяться на слу хання, обо в’яз кове 
про ве дення ком плексу орга ні за ційно-ме то дич них захо дів, спря мо ва них 
на під ви щення рівня роботи кож ної біб лі о теки і всієї біб ліо теч ної мережі 
з про блеми, що роз гля да ється, ство рення сис теми конт ролю за вико нан-
ням рішень – ці скла дові в ком плексі забез пе чу ють діє вість рішень Ради. 
У випад ках, коли необ хідна адмі ніст ра тивна під тримка, бюро Ради го-
тує допо відні записки Пре зи денту Ака де мії, про екти поста нов Пре зи дії 

19 Архів НБУВ, оп. 4, спр. 70, с. 1–4; 6–9.
20 Отчет о работе ЦНБ за 1975 г.; с. 8.
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АН УРСР. Так, після заслу хо ву вання питання «Біб лі о течне та інфор ма-
ційно-біб лі ог ра фічне обслу го ву вання вче них і спе ці а ліс тів Львівсь кою 
нау ко вою біб лі о те кою ім. В. Стефаника» було над іслано допо відну запис-
ку Пре зи денту Ака де мії з роз ра хун ками додат ко вих асиг ну вань для збіль-
шення штату біб лі о теки, при дбання необ хід них тех ніч них засо бів та вит-
рат на капі таль ний ремонт.

Упро довж 1960–1980 рр. особ ливу увагу Рада при ді ляла орга ні за ції 
ком плекс них пере ві рок діяль ності біб лі о тек, метою яких було покра щення 
всіх напря мів роботи на основі поглиб ле ного ана лізу та над ання кон суль-
та ційно-ме то дич ної допо моги. Прак ти ку ва лося заслу хо ву вання на засі дан-
нях Ради зві тів про роботу біб лі о тек окре мих інсти ту тів і нау ко вих центрів.

У полі зору Біб ліо теч ної ради постійно пере бу ва ють про блеми вдос-
ко на лення біб ліо гра фіч ної роботи біб лі о тек. При цьому незмін ними зали-
ша лись основні вимоги вче них до орга ні за ції біб ліо гра фіч ного забез пе-
чення нау ко вих дослі джень в Ака де мії, які були викла дені ще напри кінці 
20-х років XX ст. в «Поло женні про Біб ліо гра фічну комі сію при Укра ї нсь-
кій Ака де мії наук» 21 – під по ряд ку вання біб ліо гра фіч ної роботи завдан-
ням дер жав ного будів ництва, пла ну вання і коор ди на ція біб ліо гра фіч ної 
роботи всіх нау ко вих уста нов Укра їни, єди ний мето до ло гіч ний під хід 
до сис теми ство рю ва них в Ака де мії нау ково-до по між них біб ліо гра фіч них 
видань. Почи на ючи з 50-х років Радою регу лярно скла да ються і затвер-
джу ються Пре зи дією зве дені перс пек тивні плани підготовки біб ліо гра фіч-
них видань – поточ них і рет ро спек тив них, біо біб ліо гра фіч них посіб ни ків, 
вивча ється стан інфор ма ційно-біб лі ог ра фіч ного забез пе чення ком плекс них 
і між га лу зе вих про блем у сис темі Ака де мії наук.

Свід чен ням сис тем ності і ґрун то вності під хо дів Ради до роз витку біб-
ліо гра фіч ної роботи в уста но вах Ака де мії є заходи, про ве дені в 1973 р. 
Рада ство рила комі сію з нау ко вців інсти ту тів і фахів ців ЦНБ АН УРСР, 
яка мала визна чити нау ко вий рівень біб ліо гра фіч них праць, під го тов-
ле них в АН УРСР. Члени комі сії про ана лі зу вали 110 нау ково-біб лі ог-
ра фіч них видань, під го тов ле них біб лі о те ками та під роз ді лами нау ко вої 
інфор ма ції інсти ту тів упро довж 1969–1972 рр. і пред ста вили на роз гляд 
Ради ґрун то вну ана лі тичну довідку. За реко мен да ці ями комі сії Радою 
було вжито захо дів, спря мо ва них на під не сення нау ко вого рівня видань 
інсти ту тів, зок рема, на акти ві за цію участі вче них рад інсти ту тів, про-
від них нау ко вців у під го товці і реда гу ванні цих видань. Для укла да чів 

21 Архів НБУВ оп. 1, спр. 162, арк. 56.
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стали регу лярно про во дити семі нари, інди ві ду альні кон суль та ції з мето-
дики під го товки біб ліо гра фіч них покаж чи ків. З метою під ви щення рівня 
біб ліо гра фіч них покаж чи ків, які вида ва лись уста но вами до юві леїв про-
від них уче них, з іні ці а тиви Ради в Ака де мії запо чат ко вано серію «Біо-
біб лі ог ра фія вче них Укра ї ни». Спе ці а лісти ЦНБ і видав ництво «Нау-
кова дум ка», яке видає серію, під го ту вали мето дичні реко мен да ції, 
в яких рег ла мен ту ється струк тура, зміст біо біб ліо гра фіч ного покаж чика, 
при нципи від бору мате рі алу, пра вила опису видань 22.

Ана ло гічну поглиб лену роботу про вела комі сія Біб ліо теч ної ради, яка 
пере ві ряла впро ва дження нового «Поло ження про єдину загаль но дер-
жавну сис тему МБА СРСР». Було орга ні зо вано вивчення пото ків і харак-
теру замов лень, що над хо дять по МБА до ЦНБ і біб лі о тек мережі. Вияв лені 
особ ли вості обго во рю ва лись на семі нарі-прак ти кумі від по ві даль них за ро-
боту МБА в біб лі о те ках інсти ту тів, спе ці а лісти ЦНБ за дору чен ням Ради 
роз ро били і видали інструк тивно-ме то дичні мате рі али.

Вна слі док постій ної уваги Ради до вдос ко на лення довід ково-біб лі ог ра-
фіч ного апа рату біб лі о тек, залу чення вче них НДУ до роз роб лення робо чих 
таб лиць кла си фі ка ції у струк туру ДБА біб лі о тек інсти ту тів у 70-х роках 
були впро ва джені голо вні довід кові кар то теки (ГДК), що спри яло опе ра тив-
ному забез пе ченню вче них акту аль ною нау ко вою інфор ма цією. Належ ний 
рівень ведення цих кар то тек забез пе чу вався постій ністю уваги до цієї ді-
лянки роботи з боку мето дич ного центру, Біб ліо теч ної ради та рад інсти ту-
тів. У 90-ті рр. ХХ ст. у зв’язку з необ хід ністю ство рення загаль но дер жав-
ної авто ма ти зо ва ної біб ліо течно-ін фор ма цій ної сис теми (АБІС) Рада (на 
цей час вже Інфор ма ційно-біб лі о течна рада НАН Укра ї ни) знову повер та-
ється до про блеми удо ско на лення біб ліо течно-біб лі ог ра фіч ної кла си фі ка-
ції як необ хід ної пере д у мови побу дови АБІС, ство рення її єди ної інфор ма-
ційно-по шу ко вої мови 23. Спіль ними зусил лями орга ні за цій, заці кав ле них 
в інфор ма цій ній спів праці, реа лі зу ється кор по ра тив ний про ект «Наці о-
наль ний фор мат пред став лення біб ліо гра фіч них даних «У К Р МАРК».

По стій ною була увага Ради і до питань впро ва дження у прак тику роботи 
біб лі о тек пере до вого досвіду. Упро довж 70–80-х років XX ст. у біб лі о те ках 
інсти ту тів функ ці о ну вали школи пере до вого досвіду з про від них напря мів 

22 Биобиблиографический указатель: Рекомендации по составлению и оформлению – К.: Наук. дум-
ка, 1988. – 59 с.
23 Матеріали роз ширеного засідання Інформаційно-бібліотечної ради НАН України: питання пере-
гляду класифікації наук, удосконалення ББК, організації централізованої каталогізації друкованої 
продукції в Україні / Укл. І. А. Зарічняк, А. А. Свобода; наук. ред. О. С. Онищенко. – К., 1994. – 28 с.
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діяль ності, резуль та тив них форм інфор ма цій ного обслу го ву вання – орга-
ні за ції кар то тек праць спів ро біт ни ків, ведення ГДК, під го товки сиг наль-
ної біб ліо гра фіч ної інфор ма ції за зміс том зару біж них нау ко вих жур на лів, 
роботи з мік ро но сі ями тощо. З метою під тримки висо кого фахо вого рівня 
біб ліо теч них пра ців ни ків мережі Рада роз ро била ква лі фі ка ційні харак те-
рис тики їх посад. При зна чення на посаду заві ду вача біб лі о теки адмі ніст-
ра ція могла про вести тільки після узго дження кан ди да тури пре тен дента 
з Біб ліо теч ною радою Ака де мії 24. Рада при ймала рішення про вве дення 
додат ко вих штат них оди ниць до біб лі о тек інсти ту тів залежно від наван та-
ження пра ців ни ків згідно з при йн я тими нор мами праці 25.

Як уже зазна ча лося вище, особ ливу увагу вчені – члени Біб ліо теч ної 
ради (як до цього – Біб ліо теч ної комі сії, а піз ніше – Інфор ма ційно-біб лі о теч ної 
ради) при ді ляли роботі зі збе ре ження уні каль них фон дів ЦНБ, ЛНБ, біб лі о-
тек інсти ту тів. Адже пере важна час тина руко пис них і ста ро дру ко ва них книг, 
ство ре них в Укра їні за весь період писем ності і дру карства, най більша колек-
ція іно зем ної нау ко вої літе ра тури зосе ре джені у фон дах ака де міч них біб лі о-
тек. У Наці о наль ній біб ліо теці Укра їни імені В. І. Вер надсь кого збе рі га ється 
також архів віт чиз ня них тво рів друку, архіви ака де міч них уста нов, осо бисті 
архіви та біб ліо течні колек ції видат них укра ї нсь ких уче них, письмен ни ків, 
дія чів мис тецтва, гро мадсь ких дія чів. Уні каль ними книж ко вими зібран нями 
воло ді ють і ака де мічні інсти тути. Осно вою фон дів бага тьох інсти тутсь ких 
біб лі о тек стали біб лі о теки та колек ції заснов ни ків і про від них вче них інсти-
ту тів – О. О. Бого мольця, Т. І. Вяземсь кого, Б. Д. Грін ченка, М. К. Грунсь-
кого, В. І. Дани лова, С. О. Зер нова, А. Ф. Іоффе, Р. Є. Кавець кого, О. О. Кова-
левсь кого, М. М. Кри лова, П. А. Тут ковсь кого, І. М. Фран це вича – більше 
60 осо бис тих колек цій і біб лі о тек, а також зібрання нау ко вих праць, архіви 
бага тьох поко лінь спів ро біт ни ків нау ко вих установ.

Особ ли вості ство рення фон дів НБУВ та ЛННБ ім. В. Сте фа ника, 
яким вод но час були пере дані най більші й най дав ніші на тери то рії Укра їни 
книж кові зібрання, поро дили про блеми, які ака де мія вирі шує багато деся-
ти літь. Через нечи сель ність штату, від сут ність площ біб лі о теки не могли 
вчасно опра цю вати вели чезні, бага то міль йонні над хо дження. Після пер-
вин ного від бору най цін ні ших і рід кіс них видань решта літе ра тури осі дала 

24 Кулаковська Т. Л. Роль Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у становленні і роз витку 
бібліотечно-інформаційної системи НАН України: історія, сучасний стан, перспективи // Наукові 
праці НБУВ. – К., 2006. – Вип. 15 : Бібліотеки Національної академії наук України: історія і сучас-
ність. – С. 22–47.
25 Архів НБУВ, оп. 1, спр. 1658.
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в так зва них обмінно-ре зерв них фон дах, або, як їх ще нази ва ють, «фон дах 
кон цент ра ці ї». Стур бо вані долею цих невпо ряд ко ва них маси вів, що збе рі га-
ються в непри сто со ва них, часто неопа лю ва них при мі щен нях, вчені – члени 
Рад – почи на ючи з 30-х років регу лярно пору шу вали питання про вве дення 
цієї літе ра тури в нау ко вий обіг, про збе ре ження інсти тутсь ких колек цій, 
а Пре зи дія АН Укра їни постійно вишу ку вала для цього додат кові кошти, 
штати, площі. Дуже активно ця робота велась напри кінці 40-х – на початку 
50-х років, напри кінці 70-х років, потім у 80-х – 90-х роках XX ст.

Зок рема, у 1978 р. були вияв лені сер йозні упу щення в орга ні за ції збе-
ре ження фон дів, що при звели до роз кра дання цін ної літе ра тури у ряді 
інсти ту тів (філо со фії, істо рії, про блем мате ма тики і меха ніки, біо ло гії 
пів ден них морів). Рада орга ні зу вала пере вірки стану обліку і збе ре ження 
фон дів у ЦНБ, ЛНБ, біб лі о те ках 41 інсти туту. За резуль та тами пере ві рок 
у 1978–1979 рр. при йн ято три поста нови Пре зи дії АН УРСР, питання збе-
ре ження обго во рю ва лись на вче них і біб ліо теч них радах уста нов, керів ники 
уста нов при тя га лися до пер со наль ної від по ві даль ності. У всіх інсти ту тах 
здійс ню ва лись заходи з лік ві да ції забор го ва ності, пере ре єст ра ції вида ної 
літе ра тури з пред’яв лен ням книг, за гра фі ками здійс ню ва лися пере об ліки 
най цін ні ших час тин фон дів, про во ди лося навчання кад рів з питань обліку 
і збе ре ження фон дів – діяла сис тема семі на рів і прак тич них занять, було 
поси лено увагу до обліку і нау ко вого опису руко пис них зібрань. Тер мі-
ново були під го тов лені інструк ції з про ве дення пере ві рок фон дів, з від бору 
мало ви ко рис то ву ва ної літе ра тури на депо зи тарне збе рі гання, з обліку і збе-
ре ження літе ра тури для служ бо вого корис ту вання. На роз ши рене засі дання 
Ради було запро шено заві ду вача від ділу БАН СРСР, який поді лився досві-
дом орга ні за ції цієї роботи у своїй біб ліо теці.

Вна слі док вине сення питання про збе ре ження книж ко вих фон дів 
у ЦНБ АН УРСР на роз гляд Комі сії Вер хов ної Ради УРСР з питань куль-
тури біб лі о тека отри мала від Київ ради додат кові при мі щення для роз-
мі щення обмінно-ре зерв них фон дів. Ана ло гіч них захо дів було вжито 
й у Львові. В інсти ту тах дирек тори три мали під осо бис тим конт ро лем стан 
збе ре ження фон дів, зок рема цін них колекцій.

У 80-х – на початку 90-х років Ака де мія наук мала змогу постійно виді-
ляти значні асиг ну вання на про ве дення робіт з обробки невпо ряд ко ва них 
маси вів літе ра тури у ЦНБ та ЛНБ. Рада сте жила за резуль та тив ністю цієї 
роботи. Колек тив ЦНБ влас ними силами обро бив фонди філії № 1 – най-
цін нішу час тину невпо ряд ко ва ної літе ра тури. Нині пер вин ний облік та об-
робка цих фон дів завер шені, ведеться від бір цін ної нау ко вої літе ра тури 
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для докомп лек ту вання фон дів основ ного збе рі гання, від нов лю ються роз-
по ро шені книж кові колек ції. Потрібно від зна чити, що помітна акти ві за ція 
нау ко вої роботи НБУВ та ЛННБ України ім. В. Стефаника пов’я зана саме 
з вивчен ням та упо ряд ку ван ням їх книж ко вих та руко пис них зібрань, ство-
рен ням дру ко ва них ката ло гів на окремі види видань, під го тов кою репер ту-
ару укра ї нсь кої книги та пері одики, роз роб кою про блем укра ї нсь кої біо гра-
фіс тики. Про во дяться спільні дослі дження з біб лі о те ками Бол га рії, Чехії, 
Польщі, Сло вач чини, Маке до нії, Біло русі, Росії в галузі істо рії дру карства 
у сло в’янсь ких кра ї нах, куль тур них вза є мо вп ли вів у роз витку літе ра тури, 
музики, живопису.

Го во рячи про плід ність роботи вче них НАН Укра їни зі збе ре ження 
куль тур них цін нос тей, не можна обі йти мов чан ням роботу в рам ках ство-
ре ної при ІБР на початку 90-х років Комі сії з питань вивчення і збе ре ження 
куль турно-іс то рич ної спад щини укра ї нсь кого народу. У ті роки польська 
сто рона в чер го вий раз роз гор нула широку кам па нію, спря мо вану на пере-
мі щення до Польщі двох книж ко вих колек цій – «Оссо лі не ум» і «Регі я», які 
на закон них під ста вах упро довж більш як двох сто літь збе рі га ються у фон-
дах укра ї нсь ких біб лі о тек. Члени комі сії під го ту вали ана лі тичні мате рі али 
про ці колек ції, істо рію їх ство рення, при дбання, побу ту вання в Укра їні. 
Юристи-між на род ники Інсти туту дер жави і права НАН Укра їни під го ту-
вали від по відні юри дичні довідки та про по зи ції Мініс терству закор дон них 
справ щодо мож ли вих варі ан тів обміну куль тур ними цін нос тями. Пере мі-
щення було визнано недо ціль ним. Нині від по відно до між на род них угод 
здійс ню ється оциф ру вання укра ї нсь ких доку мен тів у біб лі о те ках Польщі 
і польсь ких в Укра їні, перед ба ча ється під го товка спіль них нау ко вих праць, 
видання ката ло гів, про ве дення кон фе рен цій і твор чих зустрі чей 26.

У полі зору вче них – чле нів Ради постійно пере бу ва ють про блеми 
вивчення інфор ма цій ної цін ності, обґрун то ва ного від бору для при дбання 
від по відно до інфор ма цій них потреб уче них та ефек тив ності вико рис-
тання в уста но вах Ака де мії зару біж ної нау ко вої літе ра тури та інфор ма ції. 
Особ лива увага при ді ля ється вдос ко на ленню ком плек ту вання зару біж них 
жур на лів як основ ного, най опе ра тив ні шого дже рела зару біж ної нау ко вої 
інфор ма ції. На початку 70-х років XX ст. у від ді лен нях Ака де мії ство рені 
екс пертні комі сії з числа най виз нач ні ших уче них, які над ають спів ро біт ни-
кам Біб лі о теки кон суль та ційну допо могу з питань центра лі зо ва ного при-

26 Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: документи, факти, коментарі. – 
Львів, 1996.
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дбання для уста нов Ака де мії зару біж них жур на лів з вра ху ван ням біб ліо-
мет рич них показ ни ків та інфор ма тив ності цих видань.

За резуль та тами моні то рингу вико рис тання в інсти ту тах пері одич-
них видань, що над хо дять шля хом між на род ного кни го об міну та перед-
плати за валютні асиг ну вання, ІБР про во дить бага то ас пектні дослі-
дження, метою яких є зістав лення репер ту ару жур на лів, що над хо дять 
за МКО та за валютні асиг ну вання, його наступне упо ряд ку вання, вияв-
лення жур на лів актив ного попиту та таких, що мало вико рис то ву ються, 
від мова від дуб лет них при мір ни ків, дослі дження складу жур на лів за 
зміс том, мовами та кра ї нами видання, сту пеню укомп лек то ва ності про-
філь ними зару біж ними жур на лами кож ного інсти туту, серед ньої обер та-
ності жур на лів різ них країн тощо.

За резуль та тами вивчення коре гу ється репер туар жур на лів, здійс ню-
ється їх пере роз по діл між інсти ту тами. Резуль тати дослі джень обго во рю-
ються на засі дан нях Пре зи дії, Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради, пуб лі ку-
ються в ака де міч них видан нях 27. Чле нами ІБР та фахів цями Біб лі о теки 
імені В. І. Вер надсь кого роз роб лена та постійно удо ско на лю ється мето дика 
роз по ділу валют них асиг ну вань на перед плату зару біж них жур на лів між 
від ді лен нями та уста но вами Академії.

З кінця 80-х років ХХ ст. у центрі уваги Ради – питання ство рення 
єди ної авто ма ти зо ва ної біб ліо течно-ін фор ма цій ної сис теми (АБІС), впро-
ва дження новіт ніх інфор ма цій них тех но ло гій. У вересні 1987 р. від бу лося 
спільне виїзне засі дання Про блем ної комі сії з авто ма ти за ції Біб ліо теч-
ної ради АН СРСР і Біб ліо теч ної ради АН УРСР, на якому роз гля да лися 
питання ство рення АБІС АН УРСР, пере бу дови нау ково-ін фор ма цій ної 
роботи в інсти ту тах. Інсти туту кібер не тики було дору чено роз робку уні-
фі ко ва ного про грам ного забез пе чення АБІС. Біб ліо течна рада ство рила 
робочу групу, якій було дору чено роз ро бити основні напрями кон цеп ції 
пере бу дови сис теми інфор ма цій ного забез пе чення нау ко вих дослі джень 
в АН УРСР, ком плекс ної авто ма ти за ції біб ліо теч них про це сів. На жаль, 
Інсти тут кібер не тики не забез пе чив біб лі о теки Ака де мії єди ними про-
грам ними засо бами, вна слі док чого вони роз по чали авто ма ти за цію біб-
ліо течно-біб лі ог ра фіч них про це сів, вико рис то ву ючи різні про грамні 
про дукти: «Биб ли о тека – 4» (Росія), «А лег ро» (Німеч чи на), «ИРБИС», 

27 Малолєтова Н. І. Як використовується зарубіжна наукова періодика / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій, 
А. А. Свобода // Вісн. АН УРСР. – 1989. – № 8. – С. 67–71.
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«МАРК» (Росія), «Укра їнсь кий Фон до вий Дім. Біб лі о те ка» (Укра ї на), 
що усклад нює вза є мо ви ко рис тання інфор ма цій них ресурсів.

Не об хід ність пере ходу до якісно нового рівня інфор ма ційно-біб лі о теч-
ного забез пе чення нау ко вого про цесу, над ання вче ним опе ра тив ного до-
ступу до інфор ма цій них ресур сів біб лі о тек та інфор ма цій них центрів світу 
поста вила перед Біб ліо теч ною радою нові про блеми і завдання. У зв’язку 
з цим на базі Біб ліо теч ної ради в лютому 1990 р. було ство рено Інфор ма-
ційно-біб лі о течну раду (ІБР).

За вдання авто ма ти за ції біб лі о тек Інфор ма ційно-біб лі о течна рада 
і Пре зи дія Ака де мії роз гля да ють як важ ливу скла дову реа лі за ції 
Про грами НАН Укра їни з інфор ма ти за ції. Коор ди на ційні зусилля ІБР 
спря мо ву ва лись на впро ва дження висо ко ефек тив них інфор ма цій них 
тех но ло гій, реа лі за цію інно ва цій них про ек тів ство рення кор по ра тив-
ної сис теми рефе ру вання нау ко вої літе ра тури (загаль но дер жавна рефе-
ра тивна БД «Укра ї ніка нау ко ва» і випуск галу зе вих серій РЖ «Дже ре-
ло» – дру ко ва них і на ком пакт-дис ках), ство рення наці о наль ної сис теми 
елект ро нних видань «Біб лі о тека – сус піль ст ву», забез пе чення доступу 
до між на род них інфор ма цій них ресур сів, зок рема удо ско на лення функ ці-
о ну вання ство ре ного у 2006 р. загаль но ака де міч ного центру онлай но вих 
нау ково-ін фор ма цій них ресур сів, ство рення Наці о наль ної елект ро нної 
біб лі о теки Укра їни «Біб лі о тека-ХХІ», гар мо ні за цію вико рис тання тра ди-
цій них та елект ро нних носіїв інфор ма ції в інфор ма цій ному забез пе ченні 
потреб науки.

У межах між на род ної про грами ЮНЕСКО «Пам’ять сві ту» біб лі-
о теки роз по чали оциф ро ву вання рід кіс них і цін них видань своїх фон-
дів з метою від обра ження їх на пор талах, інтег ру вання інфор ма цій них 
ресур сів, ство ре них в Укра їні, у циф рову біб лі о теку Європи, Сві тову 
циф рову біб лі о теку, до про екту «Золо тая кол лек ция Евра зии» Неко мер-
цій ного пар т нерства «Біб лі о течна Асамб лея Євра зі ї». Тут лише побіжно 
названі про екти, якими нині опі ку ється ІБР НАН Укра їни, оскільки цей 
напрям діяль ності сьо го дні докладно висвіт лю ється в чис лен них пуб лі-
ка ціях у фахо вих пері одич них видан нях, у щоріч них випус ках нау ко вих 
праць НБУВ. Це щоденна складна бага то пла нова робота.

На сам кі нець слід зазна чити, що на всіх ета пах біб ліо теч ного будів-
ництва в НАН Укра їни завдяки заці кав ле ному, від по ві даль ному, твор чому 
став ленню уче них-чле нів біб ліо теч них комі сій і рад до роз в’я зання біб ліо-
теч них про блем дося гався пози тив ний резуль тат.



26

На жаль, немож ливо поіменно пред ста вити всіх уче них – чле нів біб-
ліо теч них рад і комі сій різ них пері одів, зусил лями яких забез пе чу ва лись 
належ ний рівень і ефек тив ність рішень ради, зміц нення її ролі як керів-
ного, коор ди на цій ного та мето дич ного центру біб лі о теч но-інфор ма ційної 
сис теми НАН Укра їни. Це понад 100 осіб, серед яких видатні вчені, керів-
ники наукових установ, спе ці а лісти біб лі о тек, орга нів нау ково-тех ніч ної 
інфор ма ції. До збір ника вклю чено поста нови Пре зи дії з пере лі ком всіх 
скла дів рад, вияв лені в архіві Пре зи дії НАН України.

З вдяч ністю нази ва ємо імена людей, які очо лю вали біб ліо течні комі-
сії і ради НАН Укра їни впро довж усього пері оду існу вання цього гро-
мадсь кого органу вче них. Це видатні у своїй галузі нау ко вці, дирек тори 
інсти ту тів, віце-пре зи денти або члени Пре зи дії ака де мії, які добре роз у-
міли високе соці альне при зна чення книги і біб лі о теки. Це ака де міки 
Борис Ісі до ро вич Чер ни шов, Михайло Васи льо вич Птуха, Олек сандр Іва но-
вич Білець кий, Євген Олек сі йо вич Шилов, Лео нід Арсе ні йо вич Була ховсь-
кий, Мак сим Федо то вич Гулий, Микола Пан те лей мо но вич Семе ненко, Іван 
Кос тян ти но вич Біло дід, Віта лій Мака ро вич Руса нівсь кий, Ігор Кос тян ти-
но вич Походня, Воло ди мир Воло ди ми ро вич Немош ка ленко, Олек сій Семе-
но вич Онищенко.

На бу тий упро довж деся ти літь досвід орга ні за ційно-ме то дич ної та коор-
ди на цій ної роботи Рад спря мо ва ний на орга ні за цію нау ко вого знання, ство-
рення єди ного інфор ма цій ного прос тору науки.
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БІО ГРА ФІЇ ВЧЕ НИХ, ЯКІ ОЧО ЛЮ ВАЛИ 
ІНФОР МА ЦІЙНО-БІБ ЛІ О ТЕЧНУ РАДУ 28

Чер ни шов Борис Ісі до ро вич (27.01.1888–
31.08.1950 рр.) – видат ний уче ний-ге о лог, стра ти-
г раф, палео нто лог, який вивчив усі палео зойські 
й мезо зойські від клади на тери то рії коли ш нього 
СРСР. Ака де мік АН УРСР (1939), віце-пре зи дент 
АН УРСР (1939–1946), дирек тор Інсти туту гео ло-
гіч них наук АН УРСР (1939–1946), заслу же ний 
діяч науки УРСР (1943).

На ро дився в ста ниці Ясенська Кубансь кої 
області. Вищу освіту отри мав у двох ВНЗ – Пра-
зь кому полі тех ніч ному інсти туті (Чехос ло вач чи-
на) і Кате ри нос лавсь кому гір ни чому інституті. До 1939 р. займався педа-
го гіч ною діяль ністю у вишах Дніпро пет ровська і Ленін града. У 1939 р. 
Чер ни шов, автор ґрун то вних дослі джень з гео ло гії Куз нець кого і Донець-
кого кам’я но ву гіль них басей нів, Казах стану, один з най дос від че ні ших 
знав ців фауни без х ре бет них палео зойсь ких від кла дів усіх регі о нів СРСР, 
на запро шення Пре зи дії АН УРСР пере хо дить на роботу до Ака де мії 
наук Укра їни. У роки війни вче ний пра цю вав над про гноз ною кар тою 
кам’я ного вугілля СРСР, інструк цією з ком плекс ної гео ло гіч ної зйомки 
Дон басу, вивчав палео зойські від клади Пів ден ного Уралу і Казах стану. 
За плідну орга ні за ційну, нау кову і вироб ничу діяль ність у воєн ний період 
Б. І. Чер ни шов від зна че ний висо кими уря до вими наго ро дами.

28 При під готовці біографічних довідок про вчених, які в різні періоди очолювали Інформаційно-біб-
ліотечну раду НАН України, використані матеріали з довідкових видань: Палій В. М. Національна 
академія наук України, 1918–2008. Персональний склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов (К., 2008); 
Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – Вид. 2-ге (К., 1977–1985); Енциклопедія сучасної Ук-
раїни. Т. 1–11 (К., 2001–2011), а також з біобібліографічних покажчиків учених, їх особових справ 
з архівів Президії НАН України та НБУВ.
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Бо рис Ісі до ро вич – один із заснов ни ків і голова Това риства охо рони 
при роди в Укра їні. У при мі щенні ІГН неод но ра зово від бу ва лися збори зоо-
ло гів, енто мо ло гів, бота ні ків, ліс ни ків, агро но мів.

У нау ко вому доробку ака де міка Б. І. Чер ни шова понад 80 нау ко вих пра-
ць із палео нто ло гії, стра тиг ра фії, гео ло гіч ної зйомки і корис них копа лин 
Міну синсь кого, Куз нець кого, Донець кого і Львівсько-Во линсь кого кам’я-
но ву гіль них басей нів, а також з Уралу, Казах стану, Забай калля, Поділля.

Б. І. Чер ни шов очо лю вав Біб ліо течну раду АН УРСР у 1940–1945 рр.

Птуха Михайло Васи льо вич (07.11.1884–
03.10.1961 рр.) – укра ї нсь кий ста тис тик і демо-
граф, еко но міст, орга ні за тор науки, заснов-
ник Інсти туту демо гра фії АН УРСР, дійс-
ний член АН УРСР (1920), член-ко рес пон-
дент АН СРСР (1943), заслу же ний діяч науки 
УРСР (1944), дійс ний член Між на род ного 
ста тистич ного інсти туту в Гаазі (International 
Statistical Institute), член Аме ри кансь кої ака де мії 
полі тич них і сус піль них наук, Аме ри кансь кого 
еко но міч ного това риства та Аме ри кансь кого гео-

гра фіч ного това риства.
На ро дився в м. Острі на Чер ні гів щині. У 1910 р. закін чив юри дич ний 

факуль тет Петер бур зь кого уні вер си тету. У 1914–1915 рр. погли бив сту-
дії у Бер ліні і Лон доні. З 1913 р. – при ват-до цент Петер бур зь кого уні вер-
си тету, з 1916 р. – про фе сор його від ділу у Пермі. У 1918 р. повер нувся 
в Укра їну, де засну вав (1918) і до 1938 року очо лю вав Інсти тут демо гра фії 
(з 1934 – Інсти тут демо гра фії і сані тар ної ста тис ти ки) АН УРСР. У 1919–
1928 рр. М. В. Птуха – сек ре тар Соці ально-еко но міч ного від ді лення 
АН Укра їни; у 1945–1948 рр. одно часно Голова Від ді лення сус піль них наук 
АН Укра їни і член Пре зи дії АН УРСР; про фе сор Інсти туту народ ного гос-
по дарства та інших вищих шкіл у Києві.

З 28 лютого 1938 р. по 19 січня 1940 р. М. В. Птуха пере бу вав під слід-
ст вом у необ ґрун то ва них зви ну ва чен нях у шкід ництві, які потім були зняті. 
Але ство ре ний уче ним Інсти тут демо гра фії було лік ві до вано.

Ос новні нау кові праці М. В. Птухи при свя чено про бле мам тео рії загаль-
ної ста тис тики і демо гра фії, при клад ної демо гра фії та істо рії ста тис тики. 
Уче ний обґрун ту вав ряд нових поло жень у демо гра фії, роз ро бив схему 
вивчення демо гра фіч них про це сів і мето дику її реа лі за ції. Запро по но вані 
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вче ним нові методи ана лізу шлюб ності, плід ності і смерт ності увійшли 
у сві тову науку. Нау кове визнання здо були і його методи побу дови сумар-
них таб лиць смерт ності.

У пра цях з істо рії ста тис тики М. В. Птуха сис те ма ти зу вав і уза галь нив 
вели кий мате ріал з роз витку віт чиз ня ної ста тис тич ної науки, вста но вив 
її пріо ри тет у ряді тео ре тич них та прак тич них питань.

На у ко вий доро бок уче ного уза галь нено в дев’яти моно гра фіях та по-
над 80 нау ко вих стат тях російсь кою, укра ї нсь кою та іно зем ними мовами.

За час існу вання Інсти туту демо гра фії з 1919 по 1938 рр. М. В. Птуха 
орга ні зу вав ста тис тичне вивчення насе лення УРСР і част ково СРСР, брав 
участь у прак тич ній роботі орга нів ЦСУ УРСР та ЦСУ СРСР, у під го товці 
про грами все со юз ного пере пису насе лення 1959 р.

Пре зи дією НАН Укра їни засно вано пре мію ім. М. В. Птухи.
М. В. Птуха очо лю вав Біб ліо течну комі сію АН УРСР у 1945–1949 рр.

Бі лець кий Олек сандр Іва но вич (20.10.
1884–02.08.1961). Літе ра ту ро зна вець, про фе-
сор (1920), док тор філо ло гіч них наук (1937), 
ака де мік АН УРСР (1939) та СРСР (1958). 
Заслу же ний діяч науки УРСР (1941), член Спіл-
ки письмен ни ків СРСР (1934). У 1939–1941 рр. 
і з 1944 р. до кінця життя – дирек тор Інсти туту 
літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка, від 1957 р. – голов-
ний редак тор жур налу «Радянське літе ра ту ро-
знавст во». У 1946–1948 рр. – віце-пре зи дент 
АН УРСР.

О. І. Білець кий – філо лог широ кого про філю, автор понад 600 праць – 
моно гра фіч них дослі джень, мето до ло гіч них роз ро бок, роз ві док з істо-
рії анти чної, захід но євро пейсь кої, російсь кої, дав ньої і нової укра ї нсь кої 
літе ра тур, служ бо вих рецен зій, чис лен них перед мов до видань кла си ків 
та сучас них йому авторів.

О. І. Білець кий – редак тор і автор низки роз ді лів «Істо рії укра ї нсь кої 
літе ра ту ри» (1954–1957 рр.), укла дач низки хрес то ма тій і під руч ни ків, 
праць з тео рії літе ра тури та літе ра тур ної кри тики. Пред ме том нау ко вих 
заці кав лень О. І. Білецького були тео ре тичні аспекти дослі джень мис-
тецтва слова, зок рема при рода і функції літе ра тури як різ но виду мис тецтва, 
пси хо ло гія літе ра турно-ху до ж ньої твор чості, тео рія літе ра тур них сти лів, 
про блема читача.
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Оці ню ючи укра ї нську літе ра туру – від фоль к лору і дав ньої літе ра тури 
до поточ ного літе ра тур ного про цесу – О. І. Білець кий зав жди роз гля дав 
її у загаль но єв ро пейсь кому кон тексті, оці ню вав здо бутки укра ї нсь кого 
письменства, вихо дячи із загаль ної ситу а ції у сві то вій куль турі від по від-
ного часу.

О. І. Білець кий упро довж пів сто ліття був актив ним учас ни ком доко-
рін них соці ально-куль тур них пере тво рень у сус піль стві, утве р дження но-
вої – радянсь кої  –  літератури, напру же них тео ре тич них та мето до ло гіч них 
пошу ків у літе ра ту ро знавстві, він очо лю вав укра ї нську радянську літе ра ту-
ро знавчу школу 40-х – 50-х років.

У 1986 р. засно вано Дер жавну пре мію ім. О. Білець кого в галузі літе ра-
турно-ху до ж ньої критики.

О. І. Білець кий очо лю вав Біб ліо течну комі сію АН УРСР у 1949–1951 рр.

Ши лов Євген Олек сі йо вич (11.08.1893–
22.07.1970) – хімік-ор га нік, док тор хіміч-
них наук (1938), про фе сор (1930), ака де мік 
АН УРСР (1951), лау реат пре мії АН УРСР 
ім. Л. В. Писаржевського.

У 1911–1917 рр. навчався на при род ни чому 
від ді ленні фізико-ма те ма тич ного факуль тету 
Імпе ра торсь кого Мос ковсь кого уні вер си тету 
за фахом «фізична хімі я». Вже у сту де нтські роки 
активно займався нау ко вою робо тою під керів-
ницт вом від омого спе ці а ліста в галузі фізич ної 

хімії, зго дом актив ного учас ника ста нов лення радянсь кої хіміч ної про мис-
ло вості Є. І. Шпи тальсь кого.

Упро довж 1919–1947 рр. Є. О. Шилов пра цю вав у Іва ново-Воз не сенсь-
кому полі тех ніч ному (нині – хіміко-тех но ло гіч но му) інсти туті, прой шовши 
шлях від молод шого асис тента до про фе сора, док тора хіміч них наук, заві-
ду ю чого кафед рою орга ніч ної хімії. Авто ри тет Є. О. Шилова як уче ного-
те о ре тика з різ но біч ними нау ко вими інте ре сами і вод но час спе ці а ліста, 
який багато уваги при ді ляв роз робці тех но ло гії, і в інсти туті, і в кра їні був 
над зви чайно висо ким. Уче ний очо лю вав Іва новське від ді лення Все со юз-
ного хіміч ного това риства.

З 1947 р. і до кінця життя Є. О. Шилов пра цю вав в Інсти туті орга ніч-
ної хімії АН УРСР. Ака де мік Шилов – фун да тор нау ко вої школи з вивчення 
меха нізму хіміч них реак цій, він запро по ну вав та обґрун ту вав ряд фун да-
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мен таль них поло жень про їх про ті кання, у спе ці ально ство ре ній лабо ра то-
рії про во див складні дослі дження кіне тики і меха нізму реак цій при єд нання 
та замі щення. Основні нау кові праці Є. О. Шилова при свя чені дослі дженню 
меха нізму орга ніч них гете ро лі тич них реак цій та ана лі тич ній хімії.

Ро бо там уче ного при та манна ори гі наль ність ідей та мето дики дослі-
джень, ретель ність, скру пу льоз ність вико нання. Його дослі дження в галузі 
біо хі міч них реак цій стали поштовхом до засну вання в Інсти туті орга ніч ної 
хімії лабо ра то рії фото син тезу (1963). У 1965 р. роботи вче ного від зна чені 
пре мією ім. Л. В. Писар жевсь кого.

Є. О. Шилов очо лю вав Біб ліо течну комі сію АН УРСР у 1952–1953 рр.

Бу ла ховсь кий Лео нід Арсе ні йо вич 
(02.04.1888–04.04.1961) мово зна вець-сла віст,
док тор філо ло гіч них наук (1936), про фе-
сор (1936), ака де мік АН УРСР (1939), член-ко-
рес пон дент АН СРСР (1946), член Пре зи дії АН 
УРСР (1952–1956), заслу же ний діяч науки 
УРСР (1941). У 1957–1961 рр. очо лю вав Укра ї-
нсь кий комі тет сла віс тів.

На ро дився Л. А. Була ховсь кий у Хар кові. 
У 1910 р. із золо тою медаллю закін чив істо рично-
фі ло ло гіч ний факуль тет Хар ківсь кого уні вер си-
тету, де до 1914 р. пра цю вав викла да чем кафедри 
сло в’янсь кої філо ло гії. У 1916 р. після здачі магіс терсь ких екза ме нів при 
Пет ро градсь кому уні вер си теті Л. А. Булаховський – при ват-до цент Хар-
ківсь кого уні вер си тету, також читає лек ції в інших навчаль них закладах.

Вод но час з 1930 р. Л. А. Була ховсь кий – керів ник сек ції Хар ківсь кої 
філії Інсти туту мово знавства при ВУАН; під час ева ку а ції до Уфи – заступ-
ник дирек тора Інсти туту мово знавства АН УРСР, а з 1944 – його директор.

До слі дження вче ного в галузі загаль ного, сло в’янсь кого, укра ї н-
сь кого і російсь кого мово знавства, похо дження й роз витку літе ра тур них 
мов, порів няльно-іс то рич ної акцен то ло гії та лек си ко ло гії сло в’янсь ких 
мов, фоне тики, мор фо ло гії, син так сису, сти ліс тики стали ваго мим внес ком 
у роз ви ток тео рії мово знавства, спри яли ста нов ленню істо рії літе ра тур них 
мов як окре мої нау ко вої та навчаль ної дис цип ліни, з’я су ванню істо рич них 
момен тів похо дження і роз витку сучас ної укра ї нсь кої літе ра тур ної мови 
в її вза є ми нах з іншими схід но сло в’янсь кими, західно- і пів ден но сло в’ян-
сь кими мовами, роз витку мето дики викла дання мов.
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Л. А. Була ховсь кий збе ріг і роз ви нув тра ди ції доре во лю цій ного мово-
знавства хар ківсь кої лінг віс тич ної школи, утвер див укра ї нську школу сла-
віс тики. Його праці «Основи мово знавст ва», «Сло в’янське мово знавст во», 
«Вве де ние в язы коз на ни е», «Нариси з загаль ного мово знавст ва», «Виник-
нення і роз ви ток літе ра тур них мов», видані під редак цією вче ного нав-
чальні посіб ники для шкіл та ВНЗ, пере кладні слов ники витри мали багато 
пере ви дань, вийшли в пере кла дах польсь кою, бол га рсь кою, гру зинсь кою, 
китайсь кою мовами.

Л. А. Була ховсь кий – від по ві даль ний редак тор пер шого видання «Укра-
їнсь кого пра во пи су», який витри мав декілька пере ви дань з пев ними допов-
нен нями і змінами.

Най важ ли віші праці ака де міка Була ховсь кого вмі щені в п’я ти том нику 
«Виб рані пра ці» (К., 1975–1983).

Ім’ям Л. А. Була ховсь кого названо вулицю в м. Києві.
Л. А. Булаховський очо лю вав Біб ліо течну комі сію АН УРСР у 1953–

1956 рр.

Гу лий Мак сим Федо то вич (18.02.1905–
23.05.2007). Вче ний-бі о хі мік, док тор біо ло-
гіч них наук (1942), про фе сор (1945), ака де мік 
АН УРСР (1957), віце-пре зи дент АН УРСР (1958–
1962), заслу же ний діяч науки УРСР (1956), лау-
реат Дер жав них пре мій УРСР та СРСР у галузі на-
уки і тех ніки (1978, 1985), пре мії ім. О. Палладіна 
АН УРСР (1974).

М. Ф. Гулий у 1929 р. закін чив вете ри нарно-зо-
отех ніч ний інсти тут. З 1932 р. пра цює в Інсти туті 
біо хі мії АН УРСР, на посадах: нау ко вого спів ро біт-

ника, вче ного сек ре таря Інсти туту; у 1950–1988 рр. – зав від ділу біо син тезу 
і біо ло гіч них влас ти вос тей біл ків, у 1972–1977 рр. – дирек тора Інсти туту, 
від 1988 р. – рад ника при дирек ції; вод но час упро довж 1944–1971 рр. – 
зав. кафед рою біо хі мії Укра ї нсь кої сільсь ко гос по дарсь кої академії.

М. Ф. Гулий дослі джу вав про блеми сучас ної функ ці о наль ної біо хі мії 
та моле ку ляр ної біо ло гії, пов’я зані з регу ля цією біо син тезу біл ків, ліпі дів 
та вуг ле во дів. Його твор чий доро бок ста но вить понад 600 нау ко вих праць, 
серед яких 13 моно гра фій та 36 вина хо дів і патен тів. Уче ний зав жди бага-
то пра цю вав над впро ва джен ням своїх тео ре тич них роз ро бок в еко но міку 
кра їни. Резуль тати його робіт покла дено в основу ство рення нових ліків, 
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що знай шли засто су вання у гема то ло гіч них, хірур гіч них та нар ко ло гіч них 
клі ні ках, а також низки пре па ра тів для під ви щення про дук тив ності сіль-
сь ко гос по дарсь ких тварин.

Оці ню ючи резуль тати понад 75-річ ної нау ко вої, нау ково-ор га ні за-
цій ної та гро мадсь кої роботи М. Ф. Гулого, дирек тор Інсти туту біо хі мії 
ім. О. В. Палладіна НАН України ака де мік С. В. Комісаренко у 2005 р. 
у зв’язку з 100-річ чям з дня наро дження вче ного писав:

«Бага то річні плідні фун да мен тальні дослі дження в галузі біо син тезу 
та біо ло гіч них влас ти вос тей білка, засну вання нау ко вої школи, до якої нале-
жать від омі віт чиз няні вчені-бі о хі міки, ство рення на основі влас них дослі-
джень низки ефек тив них медич них пре па ра тів, високо очи ще них фер мен тів 
і їхнє успішне впро ва дження у прак тику, а також плідна педа го гічна і нау ково-
ор га ні за ційна діяль ність дають під стави від нести ім’я М. Ф. Гулого до сла вет-
ної пле яди дослід ни ків, які заслу го ву ють на звання кла си ків нау ки».

М. Ф. Гулий про жив 102 роки, про дов жу ючи плідно пра цю вати, диву-
ючи колег ґрун то вністю та висо кою резуль та тив ністю екс пе ри мен таль них 
та тео ре тич них розробок.

У 2005 р. ака де міку М. Ф. Гулому при сво єне звання «Герой Укра ї ни».
М. Ф. Гулий очо лю вав Біб ліо течну комі сію АН УРСР у 1957–1961 рр.

Се ме ненко Микола Пан те лей мо но вич 
(16.11.1905–25.08.1996), уче ний-ге о лог, ака-
де мік АН УРСР (1948), заслу же ний діяч на-
уки УРСР (1957), ака де мік-сек ре тар Пре зи-
дії АН УРСР (1948–1950), віце-пре зи дент 
АН УРСР (1950–1970), заснов ник і дирек-
тор Інсти туту гео хі мії і фізики міне ра лів 
АН УРСР (1969–1977), лау реат Дер жав ної пре-
мії УРСР (1973), Пре мії ім. В. І. Вер надсь кого 
АН УРСР (1981).

М. П. Семененко наро дився у м.  Маріуполі. 
1927 р. закін чив Дніп ро пет ровсь кий гір ни чий інсти тут, у 1937 р. захис тив 
док торську дисер та цію за мате рі а лами очо лю ва ної ним Бай кальсь кої гео хі-
міч ної екс пе ди ції АН СРСР. Про тя гом 1937–1944  рр. викла дав гео ло гічні 
дис цип ліни у ВНЗ Дніп ро пет ровська, Орджо ні кі дзе (нині – м. Вла ди кав-
каз), Іркутська. У пово єн ний період пра цю вав про фе со ром Київсь кого уні-
вер си тету (1944–1952) і заві ду вав від ді лом пет ро гра фії руд них родо вищ в 
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Інсти туті гео ло гіч них наук АН УРСР (1944–1968). Про тя гом 1969–1977 рр. 
був дирек то ром Інсти туту гео хі мії і фізики міне ра лів (ІГФМ) АН УРСР.

Чільне місце у твор чому доробку ака де міка посі да ють опра цьо вана 
ним кла си фі ка ція маг ма тич них порід, праці, при свя чені вивченню маг ма-
тич них та мета мор фіч них утво рень Укра ї нсь кого щита, Кри во ріжжя, хреб-
та Хамар-Да бан.

Під керів ницт вом М. П. Семе ненка колек ти вом Інсти туту гео хі мії і фі-
зики міне ра лів АН УРСР роз роб лено кри те рії про гнозу руд них родо вищ 
в Укра ї нсь кому щиті та його пери фе рії. Уче ний зро бив ваго мий вне сок 
у роз ви ток міне рально-си ро вин ної бази Укра їни, особ ливо твер дих корис-
них копалин.

Ба га то гранна нау кова діяль ність вче ного про тя гом усього життя тісно 
пере плі та лась з гро мадсь кою, нау ково-ор га ні за цій ною та педа го гіч ною 
робо тою. Микола Пан те лей мо но вич понад 20 років очо лю вав Радянсь кий 
комі тет Кар пато-Бал кансь кої гео ло гіч ної асо ці а ції, Укра ї нсь кий комі тет 
із гео ло гіч ної коре ля ції ЮНЕСКО, пред став ляв віт чиз няну науку на сесіях 
Між на род ного гео ло гіч ного кон гресу. Пере бу ва ючи на посаді віце-пре зи-
дента АН УРСР, іні ці ю вав ство рення нових ака де міч них уста нов, зок рема 
Інсти туту гео хі мії та гео ло гії горю чих копа лин, Інсти туту міне раль них 
ресур сів, Інсти туту гео хі мії та фізики міне ра лів. Він керу вав ство рен ням 
ака де міч ного нау ко вого міс течка у Ново-Бі ли чах.

М. П. Семе ненко керу вав бага тьма кафед рами, був про фе со ром бага-
тьох уні вер си те тів та інсти ту тів, ство рив велику школу висо ко ква лі фі ко-
ва них фахів ців у галузі гео ло гії та гео хі мії руд них родо вищ, під го ту вавши 
52 кан ди дати і 12 док то рів наук.

У 2006 р. ім’я Миколи Пан те лей мо но вича Семе ненка при сво єно Інсти-
туту гео хі мії, міне ра ло гії та рудо ут во рення НАН України.

М. П. Семе ненко очо лю вав Біб ліо течну комі сію АН УРСР у 1962–1963 рр.
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Бі ло дід Іван Кос тян ти но вич (16.08.1906–
21.09.1981), мово зна вець, док тор філо ло гіч-
них наук (1952), про фе сор (1953), ака де мік 
АН УРСР (1957) та АН СРСР (1972), заслу же ний 
діяч науки УРСР (1966). Дер жавна пре мія УРСР 
у галузі науки і тех ніки (1971), Дер жавна пре мія 
СРСР (1983), Дер жавні наго роди СРСР. Учас ник 
Дру гої сві то вої війни.

За кін чив Хар ківсь кий педа го гіч ний інсти-
тут про фос віти (1932), викла дав мово знавчі 
дис цип ліни у ВНЗ Укра їни. Від 1946 – спів ро-
біт ник Інсти туту мово знавства АН УРСР і одно часно про фе сор Київ-
сь кого уні вер си тету. Упро довж 1957–1962 рр. – міністр освіти УРСР, 1961–
1981 рр. – дирек тор Інсти туту мово знавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, 
1962–1978 рр. – віце-пре зи дент АН УРСР, 1964–1981 рр. – голова Укра їн-
сь кого комі тету сла віс тів. Від 1966 р. – від по ві даль ний редак тор жур налу 
«Мовоз навст во».

І. К. Біло дід – автор понад 400 нау ко вих праць. Дослі джу вав мову тво-
рів укра ї нсь ких письмен них XIX–XX ст. та істо рію укра ї нсь кого мово-
знавства, ряд праць при свя тив дослі дженню спад щини Києво-Мо ги лян-
сь кої ака де мії, її впливу на роз ви ток схід но сло в’янсь ких літе ра тур них мов 
XVII–XVIII ст.

І. К. Біло дід – спів ав тор і голо вний редак тор «Курсу істо рії укра ї нсь кої 
літе ра тур ної мови» (т. 1–2, 1958–1961 рр.), «Сучас ної укра ї нсь кої літе ра-
тур ної мови» (т. 1–5, 1969–1973 рр.), від по ві даль ний редак тор «Слов ника 
укра ї нсь кої мови» (т. 1–11, 1979–1980 рр., Дер жавна пре мія СРСР, 1983 р.).

Як голова Бібліотечної ради І. К. Білодід у травні 1964 р. очолив роботи 
з ліквідації наслідків пожежі у ДПБ АН УРСР – від локалізації і ліквіда-
ції осередку пожежі, організації евакуації вцілілих фондів до відновлення 
втрачених видань. Робота з відновлення постраждалих видань, звіряння 
діючого фонду з каталогами, опрацювання і розстановки літератури три-
вала фактично до 1972 року. Бібліотечна рада не лише контролювала хід 
робіт з ліквідації наслідків пожежі, а й постійно тримала під контролем 
стан збереження фондів у бібліотеках установ Академії.

І. К. Біло дід очо лю вав Біб ліо течну раду АН УРСР у 1964–1981 рр.
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Ру са нівсь кий Віта лій Мака ро вич 
(25.06.1931–29.01.2007) – мово зна вець, філо лог 
широ кого про філю, викла дач і сла віст, ака де мік 
Академії наук УРСР (1982), дирек тор Інсти-
туту мово знавства ім. О. О. Потебні НАН Укра-
їни (1981–1996), голова Укра ї нсь кого комі тету 
сла віс тів (1982–2006).

За кін чивши філо ло гіч ний факуль тет Київсь-
кого уні вер си тету (1954) та захис тивши кан ди-
датську дисер та цію з істо рич ної гра ма тики укра-
ї нсь кої мови, В. М. Русанівський у 1960 р. при хо-

дить до Інсти туту мово знавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, з яким пов’я зує 
усе своє подальше життя. Тут у всій гли бині роз кри лася його лінг віс тична 
обда ро ва ність, різ но біч ність нау ко вих інте ре сів і упо до бань: істо рія укра-
ї нсь кої та інших сло в’янсь ких мов, лек си ко гра фія, гра ма тика, пра во писні 
про блеми, струк тура мови, кому ні ка тивна лінг віс тика. Він член ред ко ле-
гії, один з редак то рів та укла да чів «Слов ника укра ї нсь кої мови» в 11-то-
мах, за його без по се ре д ньої участі та під його керів ницт вом Інсти тут мово-
знавства видав такі праці, як «Сучасна укра ї нська літе ра турна мова» у 5-ти 
томах, «Істо рія укра ї нсь кої мови» у 5-ти томах, енцик ло пе дію «Укра їнська 
мова», низку тлу мач них, орфо гра фіч них, тер мі но ло гіч них, орфо епіч них, 
пере клад них слов ни ків. Він є авто ром 46 моно гра фій та під руч ни ків, більш 
як 250 нау ко вих статей.

Ба гато років В. М. Русанівський був заступ ни ком дирек тора Інсти туту 
мово знавства, а з 1981 р. понад 15 років очо лю вав цю уста нову. Над зви-
чайна широ чінь філо ло гіч ної еру до ва ності, енер гій ність, людська при ваб-
ли вість і поряд ність зумо вили його успішну бага то річну роботу на поса дах 
ака де міка-сек ре таря Від ді лення літе ра тури, мови та мис тецт во знавства 
НАН Укра їни, голови Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, пер шого пре зи дента 
Між на род ної асо ці а ції укра ї ніс тів.

В. М. Русанівський під го ту вав 12 док то рів та 30 кан ди да тів філо ло гіч-
них наук із різ них спе ці аль нос тей: укра ї нська мова, російська мова, загаль-
не мово знавство, захід но сло в’янські мови. Як голо вний редак тор жур налу 
«Мовоз навст во» Віта лій Мака ро вич доклав багато зусиль для зрос тання 
сві то вого авто ри тету цього нау ко вого органу.

В. М. Русанівський очо лю вав Біб ліо течну раду АН УРСР у 1981–
1983 рр. та у 1988–1992 рр. (з 10.021990 р. – Інфор ма ційно-біб лі о течна 
рада НАН Укра ї ни).
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По ходня Ігор Кос тян ти но вич, уче ний у га-
лузі мета лур гії і тех но ло гії мета лів, мате рі а-
ло знавства, елект ро зва рю вання, гро мадсь кий 
діяч, орга ні за тор науки, ака де мік Ака де мії наук 
УРСР (1976), Голо вний уче ний сек ре тар Пре зи-
дії АН УРСР (1970–1983), пер ший віце-пре зи-
дент АН УРСР (1983–1988), депу тат і член Пре-
зи дії Вер хов ної Ради УРСР оди над ця того скли-
кання (1985–1990), заслу же ний діяч науки і тех-
ніки Укра їни (1992), лау реат Дер жав них пре мій 
СРСР (1978, 1983) та Дер жав ної пре мії Укра їни 
в галузі науки і тех ніки (1999), пре мії ім. М. М. Доброхотова НАН Укра-
їни (2006).

І. К. Походня наро дився 24 січня 1927 р. у Москві. Закін чив Київсь кий 
полі тех ніч ний інсти тут (1949) за спе ці аль ністю інже нер-ме ха нік. У 1950–
1952 рр.  –  інженер-технолог, началь ник бюро зва рю вання Донець кого 
маши но бу дів ного заводу ім. 15-річчя ком со молу Укра їни. З 1952 р. життя 
і діяль ність І. К. Походні нероз ривно пов’я зані з Інсти ту том елект ро зва-
рю вання ім. Є. О. Патона. Він є пред став ни ком все сві т ньо від омої нау ко-
вої школи, засно ва ної Є. О. Патоном і Б. Є. Патоном. З ім’ям І. К. Походні 
пов’я зані фун да мен тальні дослі дження фізико-хі міч них про це сів дуго вого 
зва рю вання та наплавки. І. К. Походня ство рив нау кову школу в галузі 
мета лур гії та тех но ло гії зва рю вання, зро бив вели кий вне сок у роз ви ток 
най важ ли ві ших роз ді лів тео рії дуго вого зва рю вання, роз робки нау ко єм них 
тех но ло гій і про гре сив них зва рю валь них мате рі а лів, у ста нов лення віт чиз-
ня ного вироб ництва цих мате рі а лів. Він активно впро ва джує нау кові роз-
робки в галузі народ ного гос по дарства.

І. К. Походня – автор і спів ав тор понад 900 нау ко вих праць, зок рема 
28 моно гра фій, 8 з яких видані в США, Вели кій Бри та нії, Китаї, Чехос ло-
вач чині. Вче ний має 118 авто рсь ких сві доцтв на вина ходи, 158 закор дон-
них і 6 патен тів Укра їни. Під нау ко вим керів ницт вом Ігоря Кос тян ти но вича 
під го тов лено 38 кан ди да тів наук, шес теро з яких стали док то рами наук.

Ігор Кос тян ти но вич брав діяльну участь в орга ні за ції робіт з лік ві да ції 
ава рії на Чор но бильсь кій АЕС як член опе ра тив ної комі сії та голова під ко-
мі сії НАН Укра їни з нау ково-тех ніч них проблем.

На поса дах голо вного вче ного сек ре таря Пре зи дії АН УРСР та пер-
шого віце-пре зи дента АН УРСР І. К. Походня багато сил та енер гії від да вав 
удо ско на ленню пла ну вання, орга ні за ції та коор ди на ції нау ко вих роз ро бок, 
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добору і навчанню фахів ців-ор га ні за то рів нау ко вих дослі джень, зміц ненню 
між на род них зв’яз ків НАН Укра їни, про па ганді досяг нень ака де міч них 
інсти ту тів, утве р дженню між на род ного визнання укра ї нсь кої науки.

Від 1988 р. І. К. Походня неод но ра зово оби рався ака де мі ком-сек ре та рем 
Від ді лення фізико-тех ніч них про блем матері а лоз навства НАН України.

І. К. Походня – від по ві даль ний редак тор моно гра фії «Сучасне мате рі-
а ло знавство: XXI ст.» та дво том ної праці «Прог ре сивні мате рі али й тех но-
ло гі ї», в яких про ана лі зо вано здо бутки та перс пек тиви роз витку сучас ного 
мате рі а ло знавства. У під го товці цих робіт брали участь про відні вчені-ма-
те рі а лоз навці світу.

І. К. Походня очо лю вав Біб ліо течну раду АН УРСР У 1983–1988 рр.

Не мош ка ленко Воло ди мир Воло ди ми-
ро вич (26.03.1933–25.06.2002), уче ний-ме та-
ло фі зик, ака де мік Академії наук УРСР (1982), 
член Пре зи дії НАН Укра їни, дирек тор Інсти-
туту мета ло фі зики ім. Г. В. Курдюмова НАН 
Укра їни (1989–2002), лау реат Дер жав них 
пре мій Укра їни (1980, 1992), СРСР (1985), 
РРФСР (1989) в галузі науки і тех ніки, пре мій 
імені К. Д. Синельникова (1973), М. П. Бараба-
шова (1992), Г. В. Курдюмова (1999) АН УРСР, 
заслу же ний діяч науки і тех ніки Укра їни (1991).

З ім’ям В. В. Немошкаленка пов’я зані ста нов лення і плід ний роз ви ток 
ряду сучас них напря мів фізики твер дого тіла, елект ро нної струк тури речо-
вини. Він є заснов ни ком нау ко вої школи з елект ро нної спект ро ско пії твер-
дого тіла. Колек тив, керо ва ний В. В. Немошкаленком, роз ро бив фізичні ос-
нови ство рення низки нових уні каль них мате рі а лів із зада ними влас ти вос-
тями, а також нових, неруй нів них мето дів діаг нос тики мате рі а лів. В. В. Не-
мошкаленку нале жить понад 700 нау ко вих праць, у тому числі 13 моно-
гра фій, біль шість з яких пере кла дені за рубе жем. Вод но час з нау ко вою 
робо тою В. В. Немошкаленко вів плідну педа го гічну діяль ність, читав курс 
лек цій з фізики мета лів для сту ден тів Київсь кого полі тех ніч ного інсти туту 
та Київсь кого від ді лення Мос ковсь кого фізико-тех ніч ного інсти туту, залу-
чав тала но ви тих сту ден тів та аспі ран тів до роботи в колек тиві Інсти туту 
мета ло фі зики. Його нау ко вий авто ри тет, захоп ле ність спра вою, доб ро зич-
ли вість, доступ ність, прос тота у спіл ку ванні при тя гу вали до нього людей, 
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особ ливо молодь. В. В. Немошкаленком під го тов лено більш як 60 док то рів 
і кан ди да тів наук.

Ба гато сил В. В. Немошкаленко від да вав нау ково-ор га ні за цій ній ро-
боті. Був заступ ни ком началь ника, началь ни ком нау ково-ор га ні за цій ного 
від ділу Пре зи дії Ака де мії наук Укра їни (1963–1971), з 1993 р. очо лю вав 
Нау ково-ви дав ничу раду НАН Укра їни, був одним з іні ці а то рів реор га ні-
за ції видав ництва «Нау кова дум ка» та спе ці а лі зо ва ної дру карні нау ко вих 
жур на лів, що пози тивно позна чи лось на стані видання нау ко вої літе ра тури 
в НАН України.

В. В. Немошкаленко очо лю вав Інфор ма ційно-біб лі о течну раду НАН 
Укра їни у 1992–2002 рр.

Они щенко Олек сій Семе но вич – уче-
ний у галузі філо со фії, куль ту ро ло гії, соці о ло-
гії, істо рії, гро мадсь кий діяч, док тор філо софсь-
ких наук (1976), про фе сор (1977), ака де мік НАН 
Укра їни (1998); іно зем ний член Євро пейсь кої 
ака де мії наук і мис тецтв, Маке донсь кої ака де-
мії наук і мис тецтв та Пет ро всь кої ака де мії наук 
і мис тецтв (Росія). З 1998 р. – член Пре зи дії, 
ака де мік-сек ре тар Від ді лення істо рії, філо со фії 
та права НАН Укра їни. Заслу же ний діяч науки 
і тех ніки (1983). Лау реат Дер жав ної пре мії Укра-
їни у галузі науки і тех ніки (2008), пре мії НАН Укра їни ім. М. І. Кос то ма-
рова (2011). Голова: Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради НАН Укра їни, Ради 
дирек то рів нау ко вих біб лі о тек та інфор ма цій них центрів ака де мій наук – 
чле нів Між на род ної асо ці а ції ака де мії наук; Укра ї нсь кого комі тету сла віс-
тів; пре зи дент Асо ці а ції біб лі о тек України.

О. С. Онищенко наро дився 17.03.1933 р. в селі Рудка Гре бін ківсь кого 
району Пол та всь кої області. У 1956 р. закін чив істо рико-фі ло софсь кий 
факуль тет Київсь кого дер жав ного уні вер си тету ім. Т. Г. Шев ченка. У 1959–
1978 рр. прой шов шлях від аспі ранта до заступ ника дирек тора з нау ко вої 
роботи Інсти туту філо со фії АН УРСР, дослі джу вав філо софсько-со ці о-
ло гічні про блеми роз витку духов ної куль тури, сві то гляду особи, спо собу 
життя, нау ково-тех ніч ної рево лю ції. У 1978–1991 рр. – дирек тор Між рес-
пуб лі кансь кого філі алу Ака де мії сус піль них наук у м. Києві. З 1992 р. – 
березень 2013 р. директор  Наці о нальної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
надсь кого (до 1996 р. – Центральна нау кова біб лі о те ка). Є авто ром понад 
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600 нау ко вих праць, у тому числі 40 моно гра фій. Брав участь у роз роб ленні 
кон цеп цій іде о ло гії дер жа во тво рення, фор му вання інфор ма цій ного, гро ма-
дянсь кого сус піль ства, реформи полі тич ної сис теми, дер жав ної інфор ма-
цій ної полі тики, роз витку гума ні тар ної сфери. Під нау ко вим керів ницт-
вом і за участю О. С. Онищенка видано фун да мен тальні праці з про блем 
соці о гу ма ні та рис тики, істо рії Наці о наль ної ака де мії наук, біб ліо теч ної 
справи в XX ст., Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого. 
Реа лі за ція роз роб ле ної ним кон цеп ції роз витку Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого спри яла пере тво ренню її на загаль но-
дер жав ний нау ково-ін фор ма цій ний ком плекс, нау ково-дос лідну уста нову, 
що на загаль но на ці о наль ному рівні визна чає інтег ра цій ний роз ви ток кни-
го знавства, біб лі о те ко знавства, біб ліо гра фо знавства як соці о гу ма ні тар них 
дис цип лін в умо вах пере ходу до інфор ма цій ного сус піль ства та готує кадри 
вищої ква лі фі ка ції.

О. С. Онищенко – Голова Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради НАН Укра-
їни з 2002 р. і понині.
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ПОСТАНОВИ 
ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(1990–2012) 

1. Про ство рення Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради Ака де мії наук УРСР. 
Поста нова Пре зи дії Ака де мії наук Укра їни від 15.02.1990 р. № 49.

2. Про впо ряд ку вання роботи з інфор ма цій ного забез пе чення, орга ні-
за ції виста воч ної діяль ності та про па ганди нау ково-тех ніч них досяг нень 
Ака де мії наук УРСР. Поста нова Бюро Пре зи дії Ака де мії наук Укра ї н-
сь кої РСР від 14.02.1991 р. № 48-Б.

3. Про роз ви ток Централь ної нау ко вої біб лі о теки імені В. І. Вер-
надсь кого АН Укра їни. Поста нова Пре зи дії Ака де мії наук Укра їни від 
09.09.1992 р. № 241.

4. Про роботу Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради Ака де мії наук Укра їни. 
Поста нова Пре зи дії Ака де мії наук Укра їни від 21.09.1992 р. № 255.

5. Про будів ництво кни го схо вища Львівсь кої нау ко вої біб лі о теки 
ім. В. Сте фа ника АН Укра їни. Поста нова Пре зи дії Ака де мії наук Укра їни 
від 20.05.1993 р.

6. Про поло ження про Наці о нальну біб лі о теку Укра їни ім. В. І. Вер-
надсь кого. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 
06.06.1996 р. № 190.

7. Про стан збе рі гання рід кіс них видань, руко пи сів і ста ро дру ків у біб-
лі о те ках НАН Укра їни. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни від 09.09.1998 р. № 281.

8. Про забез пе чення Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни ім. В. І. Вер-
надсь кого нау ко вими видан нями для між на род ного кни го об міну. Поста-
нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 12.02.1999 р. № 40.

9. Про вико нання Указу Пре зи дента Укра їни «Про невід кладні заходи 
щодо роз витку біб лі о тек Укра ї ни». Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака-
де мії наук Укра їни від 17.05.2000 р. № 133.
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10. Про орга ні за цію роботи Наці о наль ної юри дич ної біб лі о теки в струк-
турі Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого. Поста нова 
Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 17.05.2000 р. № 134.

11. Про лік ві да цію нас лід ків ава рії в кни го схо вищі філії № 1 Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого. Поста нова Пре зи дії 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 07.11.2002 р. № 268.

12. Про стан та завдання роз витку в Наці о наль ній ака де мії наук Укра-
їни біб ліо течно-ін фор ма цій ної справи. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни від 09.07.2003 р. № 186.

13. Про орга ні за цію перед плати на іно земні нау кові жур нали та досту-
пу до про від них сві то вих баз даних нау ко вої інфор ма ції. Поста нова Пре зи-
дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 14.07.2004 р. № 199.

14. Про стан та перс пек тиви роз витку видав ни чої діяль ності Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни від 26.10.2005 р. № 222.

15. Про заходи щодо вдос ко на лення орга ні за ції нау ко вих дослі джень 
в НАН Укра їни. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни 
від 22.03.2006 р. № 81.

16. Про орга ні за цію мере же вого інфор ма цій ного забез пе чення нау ко-
вих дослі джень. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни 
від 05.04.2006 р. № 96.

17. Про затвер дження Поло ження про книж кову серію Національ ної 
ака де мії наук Укра їни. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни від 14.06.2006 р. № 171.

18. Про вико нання Указу Пре зи дента Укра їни від 16 травня 2008 року 
№ 444. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 
21.05.2008 р. № 141.

19. По ло ження про пері одичне видання НАН Укра їни. Поста нова Пре-
зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 07.11.2008 р. № 283.

20. Про забез пе чення Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
надсь кого нау ко вими видан нями для між на род ного кни го об міну. Поста-
нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 11.11.2009 р. № 306.

21. Про удо ско на лення мережі і онов лення складу нау ко вих рад, комі-
те тів, комі сій НАН Укра їни. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни від 28.12.2009 р. № 347.

22. Про достав ляння обо в’яз ко вих при мір ни ків видань. Поста нова 
Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 21.04.2010 р. № 118.
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23. Про вдос ко на лення управ ління Наці о наль ною біб лі о те кою Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого та опти мі за цію її струк тури. Поста нова Пре зи дії 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 26.01.2011 р. № 23.

24. Про ство рення філь мо теки про видат них уче них Укра їни. Поста-
нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 07.09.2011 р. № 254.

25. Про затвер дження нової редак ції Поло ження про Інфор ма ційно-
біб лі о течну раду Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни. Поста нова Пре зи дії 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 07.12.2011 р. № 341.

26. Про затвер дження та впро ва дження Типо вої інструк ції з діло-
водства в уста но вах, орга ні за ціях, на під при ємст вах Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни. Поста нова Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 
26.09. 2012 р. № 189.
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РОЗ ПО РЯ ДЖЕННЯ 
ПРЕ ЗИ ДІЇ НАЦІ О НАЛЬ НОЇ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї НИ 

(1990–2012)

1. Про вве дення нових умов оплати праці пра ців ни ків куль турно-ос віт-
ніх уста нов і дер жав них архі вів АН УРСР. Роз по ря дження Пре зи дії Ака де-
мії наук Укра їни від 09.04.1990 р. № 405.

2. Про орга ні за цію пере роз по ділу на комер цій ній основі неви ко рис то-
ву ва ної літе ра тури із фон дів біб лі о тек. Роз по ря дження Пре зи дії Ака де мії 
наук Укра їни від 29.05. 1991 р. № 528.

3. Про забез пе чення роз витку нау ко вих дослі джень Львівсь кої нау ко вої 
біб лі о теки ім. В. Сте фа ника. Роз по ря дження Пре зи дії Ака де мії наук Укра-
їни від 4.03.1993 р. № 420.

4. Про вве дення в дію інструк тив ного листа ЦНБ ім. В. І. Вер надсь кого 
«Про від шко ду вання збит ків від втра че ної чита чами біб лі о тек нау ково-дос-
лід них уста нов АН Укра їни літе ра ту ри». Роз по ря дження Пре зи дії Ака де мії 
наук Укра їни від 24.05.1993 № 1203.

5. «Про вико нання захо дів щодо попов нення, збе ре ження і вико рис-
тання дер жав ного біб ліо теч ного фонду в НАН Укра ї ни». Роз по ря дження 
Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 23.02.1998 р. № 408.

6. Кон цеп ція Про грами інфор ма ти за ції НАН Укра їни: Роз по ря дження 
Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 27.02.2004 р. № 146.

7. Про ство рення Київсь кого фраг мента теле ко му ні ка цій ної інфра-
струк тури НАН Укра їни. Роз по ря дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни від 06.08.2004 р. № 568.

8. Про Поло ження «Про елект ро нні нау кові фахові видан ня». Роз по-
ря дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 25.11.2004 р. 
№ 783.

9. Про орга ні за цію при ймання про ек тів Про грами інфор ма ти за ції 
НАН Укра їни у 2004 році. Роз по ря дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни від 02.12.2004 р. № 808.

10. Про затвер дження Пере ліку доку мен тів, що утво рю ються в діяль-
ності НАН Укра їни та її уста нов, із зазна чен ням стро ків збе рі гання доку-
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мен тів. Роз по ря дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 
06.05.2005 р. № 286.

11. Про збе ре ження та запо бі гання втра там екс по на тів, нау ко вих мате-
рі а лів, літе ра тури та інших цін нос тей, які збе рі га ються в уста но вах та орга-
ні за ціях НАН Укра їни. Роз по ря дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни від 20.04.2006 р. № 248.

12. Про затвер дження Поло ження про випуск Наці о наль ною ака де-
мією наук Укра їни дру ко ва ної про дук ції за дер жав ним замов лен ням. Роз-
по ря дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 28.09.2006 р. 
№ 125.

13. Про ство рення інфор ма цій них ресур сів НАН Укра їни. Роз по ря-
дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 20.12.2006 р. 
№ 778.

14. Про під ви щення заро біт ної плати пра ців ни кам біб лі о тек. Роз по-
ря дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 09.11.2009 р. 
№ 662.

15. Про роз по всю дження та спи сання видав ни чої про дук ції. Роз по-
ря дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 31.12.2009 р. 
№ 820.

16. Про орга ні за цію участі уста нов НАН Укра їни в про ве денні між-
на род них фору мів та спе ці а лі зо ва них виста вок. Роз по ря дження Пре зи дії 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 14.03.2011 р. № 169.

17. Про під го товку про по зи цій щодо від не сення нау ко вих об’єк тів 
до таких, що ста нов лять наці о нальне над бання. Роз по ря дження Пре зи дії 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 08.11.2011 р. № 709.

18. Про затвер дження Порядку роз по всю дження та обліку видав ни чої 
про дук ції нау ко вими уста но вами НАН Укра їни. Роз по ря дження Пре зи дії 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 18.11.2011 р. № 731.

19. Про орга ні за цію та про ве дення загаль но дер жав ної вистав ко вої акції 
«Бар виста Укра ї на» (галу зеві екс по зи ції). Роз по ря дження Пре зи дії Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни від 14.02.2012 № 85.

20. Про вне сення змін до Порядку роз по всю дження та обліку видав ни-
чої про дук ції нау ко вими уста но вами НАН Укра їни. Роз по ря дження Пре зи-
дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 23.02.2012 № 113.

21. Про вияв лення та облік уні каль них доку мен тів Наці о наль ного 
архів ного фонду Укра їни у складі Архів ного фонду НАН Укра їни. Роз по ря-
дження Пре зи дії Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни від 12.03.2012 № 146.
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ОР ГА НІ ЗА ЦІЙНІ ТА ІНСТРУК ТИВНІ ДОКУ МЕНТИ, 
ЗАТВЕР ДЖЕ НІ ІН ФОР МА ЦІЙНО-БІБ ЛІ О ТЕЧ НОЮ РАДОЮ 

НАН УКРА Ї НИ

1. По ло ження про біб лі о теку нау ково-дос лід ної уста нови Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни: Затвер джено рішен ням Інфор ма ційно-біб лі о теч ної 
ради від 22 лис то пада 2006 р.

2. По ло ження про біб ліо течно-ін фор ма ційну сис тему Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни: Затвер джено рішен ням Інфор ма ційно-біб лі о теч ної 
ради від 22 лис то пада 2006 р.

3. Ін струк ція з про ве дення пере вірки фонду біб лі о теки нау ково-дос лід-
ної уста нови Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни: Затвер джено рішен ням 
Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради від 22 лис то пада 2006 р.

4. Ти пові пра вила корис ту вання біб лі о те кою нау ково-дос лід ної уста-
нови Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни: Затвер джено рішен ням Інфор ма-
ційно-біб лі о теч ної ради від 22 лис то пада 2006 р.

5. Ін струк ція з орга ні за ції при йому-пе ре дачі біб лі о теки нау ково-
дос лід ної уста нови Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни: Затвер джено 
рішен ням Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради від 06 лютого 1997 р.
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ДО ВІД КОВІ ТА ІНФОР МА ЦІЙНО-АНА ЛІ ТИЧНІ 
МАТЕ РІ А ЛИ, ПІД ГО ТОВ ЛЕНІ ЗА СПРИ ЯННЯ РАДИ

До від кові видання:

▪ Біб лі о теки Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни : довід ник / НАН 
Укра їни, Нац. б-ка Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого; уклад.: А. А. Сво бода, 
Н. І. Смаг лова, Г. І. Соло і денко, Т. Л. Кула ковська, Н. І. Мало лє това ; наук. 
ред. О. С. Они щенко. – К., 1996. – 110 с.

▪ На у кові біб лі о теки Укра їни : довід ник / НАН Укра їни, Нац. б-ка Укра-
їни ім. В. І. Вер надсь кого, Коор ди нац. бюро ЕСУ ; уклад.: А. А. Сво бода, 
Л. І. Заго родня, Н. Б. Заха рова, Н. В. Попо вич, О. В. Сав ченко ; ред. кол.: 
О. С. Они щенко (відп. ред.)  [та ін.]. – К., 2004. – 472 с.

▪ Ар хівні уста нови Укра їни : довід ник / Держ. ком. архі вів Укра-
їни, М-во куль тури і мис тецтв Укра їни, НАН Укра їни, Нац. б-ка Укра їни 
ім. В. І. Вер надсь кого ; авт-уклад.: О. І. Алту хова, В. П. Дани ленко, Л. А. Дуб-
ро віна, О. М. Галь ченко, Н. М. Зубкова [та ін.] ;  редкол.: О. С. Они щенко, 
Р. Я. Пиріг (співголови) [та ін.]. – 2000. – 260 с.

▪ Ар хівні фонди уста нов Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни : путів ник 
/ НАН Укра їни, НБУВ 29, Ін-т архі во знавства ; авт.-упо ряд.: Л. М. Яре менко  
(кер.) [та ін.] ; редкол.: О. С. Они щенко (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – 448 с.

Ін фор ма ційно-ана лі тичні та мето дичні мате рі а ли:

1993
1. Биб ли ог ра фи чес кий ука за тель опуб ли ко ван ной лите ра туры по воп-

ро сам раз ви тия науки в Укра ине и СНГ / сост. А. А. Чек ма рев, П. М. Кавиц-
кая // Раз ви тие науки и научно-тех ни чес кого потен ци ала в Укра ине и за 
рубе жем. – 1993. – Вып. 1. – С. 36–40.

2. До від кові та біб ліо гра фічні зару біжні книж кові видання у фон-
дах біб лі о тек нау ко вих уста нов АН Укра їни : сист. покажч. (над хо дження 

29 Для спрощення опису застосовується абревіатура НБУВ
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1991 р.) / АН Укра їни, ЦНБ ім. В. І. Вер надсь кого ; склали: Р. Л. Кра сій, 
О. С. Гур’я нова, С. М. Рас соха, А. Б. Сві дер ; відп. ред. Н. І. Мало лє това ; 
рец. Р. С. Жда нова. – К., 1993. – 56 с.

1994
3. До від кові та біб ліо гра фічні зару біжні книж кові видання у фон дах біб-

лі о тек нау ко вих уста нов НАН Укра їни : сист. покажч. (над хо дження 1992–
1993 рр.) / НАН Укра їни, ЦНБ ім. В. І. Вер надсь кого ; склали: Р. Л. Кра сій, 
С. М. Рас соха, А. Б. Сві дер ; відп. ред. Н. І. Мало лє това. – К., 1994. – 66 с.

4. За ру біжні пері одичні видання, замов лені біб лі о те ками Наці о наль-
ної ака де мії наук Укра їни шля хом валют ної перед плати на 1992 рік : сист. 
покажч. / НАН Укра їни, ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Н. П. Стоян, 
С. М. Рас соха ; відп. ред. Н. І. Мало лє това ; рец. Н. М. Погре бецька. – К., 
1994. – 177 с.

5. Зве де ний про філь та поло ження про центра лі зо ване ком плек ту вання 
фон дів біб лі о тек сис теми НАН Укра їни іно зем ною літе ра ту рою / НАН 
Укра їни, ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Р. С. Кири ченко [та ін.] ; відп. ред. 
Н. І. Мало лє това. – К., 1994. – 93 с.

6. Еко но мічні питання нау ко вої діяль ності та орга ні за ції науки в умо-
вах пере ходу до ринку : (біб ліогр. за 1993–1994 рр.) / уклад.: А. О. Чек ма-
рьов, П. М. Кавицька // Роз ви ток науки та нау ково-тех ніч ного потен ці алу 
в Укра їні та за кор до ном. – 1994. – Вип. 3/4. – С. 64–68.

7. За ру біжні пері одичні видання, замов лені біб лі о те ками Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни шля хом валют ної перед плати на 1993 рік : сист. по-
кажч. / НАН Укра їни, ЦНБ ім. В. І. Вер надсь кого ; уклад. Н. П. Стоян ; відп. 
ред. Н. І. Мало лє това ; рец. Н. М. Погре бецька. – К., 1994. – 192 с.

8. Ма те рі али роз ши ре ного засі дання Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради 
НАН Укра їни: питання пере гляду кла сиф. наук, удо скон. ББК, орг. центра-
ліз. ката ло гіз. друк. про дук ції в Укра їні / уклад.: І. А. Заріч няк, А. А. Сво-
бода ; наук. ред. О. С. Они щенко. – К., 1994. – 28 с.

1995
9. За ру біжні пері одичні видання, замов лені біб лі о те ками Наці о наль ної 

ака де мії наук Укра їни шля хом валют ної перед плати на 1994 рік : сист. по-
кажч. / НАН Укра їни, ЦНБ ім. В. І. Вер надсь кого ; уклад. Н. І. Мало лє това ; 
відп. ред. Т. І. Арсе єнко ; рец. Н. М. Погре бецька. – К., 1995. – 174 с.

10. За ру біжні пері одичні видання, замов лені біб лі о те ками Наці о наль-
ної ака де мії наук Укра їни шля хом валют ної перед плати на 1995 рік : сист. 
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покажч. / НАН Укра їни, ЦНБ ім. В. І. Вер надсь кого ; уклад.: Н. І. Мало лє-
това, Т. М. Рус ских, О. В. Поля кова ; відп. ред. Т. І. Арсе єнко. – К., 1995. – 
199 с.

1997
11. Ор га ні за ція роботи біб лі о теки нау ково-дос лід ної уста нови Наці о-

наль ної ака де мії наук Укра їни : зб. док. Вип. 1 / НАН Укра їни, НБУВ ; 
уклад.: Н. Смаг лова, Г. Соло і денко, Т. Кула ковська ; відп. ред. А. Сво бода. – 
К., 1997. – 35 с.

12. Спи сок іно зем них пері одич них видань децент ра лі зо ва ного над-
хо дження у фон дах біб лі о тек нау ково-дос лід них уста нов НАН Укра-
їни (1994–1996 рр.) : [по каж чик] / НАН Укра їни, НБУВ ; уклад.: Т. М. Рус-
ских, О. В. Поля кова ; відп. ред. Н. І. Мало лє това. – К., 1997. – 59 с.

13. Спи сок пері одич них та інфор ма цій них видань Росії та країн 
СНД (перед плата біб лі о тек НДУ НАН Укра їни 1996–1997 рр.) / НАН 
Укра їни, НБУВ ; уклад.: Т. Л. Кула ковська, Г. І. Соло і денко ; відп. за вип. 
А. А. Сво бода. – К., 1997. – 44 с.

1998
14. До від кові та біб ліо гра фічні зару біжні книж кові видання у фон дах 

біб лі о тек нау ко вих уста нов НАН Укра їни : сист. покажч. : (над хо дження 
1994–1997 рр.) / НАН Укра їни, НБУВ ; уклад.: Р. Л. Кра сій, О. Ю. Муха, 
Є. О. Балог, А. К. Сана ку єва ; відп. ред. Н. І. Мало лє това. – К., 1998. – 
111 с.

15. За ру біжні пері одичні видання, замов лені біб лі о те ками Наці о наль-
ної ака де мії наук Укра їни шля хом валют ної перед плати на 1996 рік : сист. 
покажч. / НАН Укра їни, НБУВ ; уклад.: Т. М. Рус ских, Н. І. Мало лє това, 
О. В. Поля кова ; відп. ред. Т. І. Арсе єнко. – К., 1998. – 144 с.

16. Спи сок іно зем них пері одич них видань децент ра лі зо ва ного ком-
плек ту вання, що над ійшли до фон дів біб лі о тек нау ково-дос лід них уста-
нов НАН Укра їни у 1997 р. : [по каж чик] / НАН Укра їни, НБУВ ; уклад.: 
Т. М. Рус ских, О. В. Поля кова ; відп. ред. Н. І. Мало лє това. – К., 1998. – 51 с.

1999
17. Ор га ні за ція роботи біб лі о теки нау ково-дос лід ної уста нови Наці о-

наль ної ака де мії наук Укра їни : зб. мате рі а лів. Вип. 2. Нор му вання праці / 
НАН Укра їни, НБУВ ; уклад. Т. Кула ковська ; відп. ред. В. Г. Попроцька. – 
К., 1999. – 30 с.
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18. Ро бота біб лі о тек нау ково-дос лід них уста нов Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни в 1998 році : інфо р м.-ана літ. огляд. Вип. 4 / НАН Укра їни, 
НБУВ ; уклад.: Н. І. Смаг лова, Г. І. Соло і денко ; відп. ред. А. А. Сво бода. – 
К., 1999. – 15 с.

19. Спи сок іно зем них пері одич них видань децент ра лі зо ва ного ком-
плек ту вання, що над ійшли до фон дів біб лі о тек нау ково-дос лід них уста-
нов НАН Укра їни у 1998 р. : [по каж чик] / НАН Укра їни, НБУВ ; уклад.: 
Т. М. Рус ских, Г. І. Соло і денко, О. В. Поля кова ; відп. за вип.: Т. І. Арсе-
єнко, Н. І. Мало лє това. – К., 1999. – 55 с.

2000
20. Опис арку ше вих обра зот вор чих доку мен тів : метод. рек. / авт.: 

І. І. Цин ковська, Г. М. Юхи мець. – К. : НБУВ, 2000. – 71 с.
21. Ор га ні за ція роботи біб лі о теки нау ково-дос лід ної уста нови Наці о-

наль ної ака де мії наук Укра їни : зб. док. і мате рі а лів. Вип. 3 / НАН Укра їни, 
НБУВ ; уклад.: Н. І. Смаг лова, Г. І. Соло і денко ; відп. ред. А. А. Сво бода. – 
К., 2000. – 72 с.

22. Ро бота біб лі о тек нау ково-дос лід них уста нов Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни в 1999 році : інфо р м.-ана літ. огляд. Вип. 5 / НАН Укра їни, 
НБУВ ; уклад.: Н. І. Смаг лова, Г. І. Соло і денко, Т. Л. Кула ковська ; відп. ред. 
А. А. Сво бода. – К., 2000. – 30 с.

2001
23. До від кові та біб ліо гра фічні зару біжні книж кові видання у фон дах 

біб лі о тек нау ко вих уста нов НАН Укра їни : сист. покажч. : (над хо дження 
1998–1999 рр.) / НАН Укра їни, НБУВ ; уклад.: Р. Л. Кра сій, О. Ю. Муха, 
В. В. Михай лов, А. К. Сана ку єва ; відп. ред. Н. І. Мало лє това. – К., 2001. – 
118 с.

24. По каж чик іно зем них пері одич них видань децент ра лі зо ва ного ком-
плек ту вання, що над ійшли до фон дів біб лі о тек нау ково-дос лід них уста нов 
НАН Укра їни у 2000 р. / НАН Укра їни, НБУВ ; уклад.: Н. І. Мало лє това, 
О. В. Поля кова, Н. І. Смаг лова ; відп. ред. Т. І. Арсе єнко. – К., 2001. – 71 с.

25. Ро бота біб лі о тек нау ково-дос лід них уста нов Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни в 2000 році : інфо р м.-ана літ. огляд. Вип. 6 / НАН Укра їни, 
НБУВ ; уклад.: А. А. Сво бода, Н. І. Смаг лова, Г. І. Соло і денко, Т. Л. Кула-
ковська ; відп. за вип. Т. П. Пав луша. – К., 2001. – 66 с.

2002
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26. Ар хівна справа і діло водство в Наці о наль ній ака де мії наук Укра ї-
ни : зб. зако но дав. актів, нор мат. і метод. док. з архів ної справи і діло водства 
/ НАН Укра їни, НБУВ ; Ін-т архі во знавства, Держ. ком. архі вів Укра їни ; 
авт.-ук лад. : Л. А. Дуб ро віна (кер.) [та ін.] ; ред кол.: О. С. Они щенко (голова) 
[та ін.]. – К., 2002. – 169 с.

27. Ін фор ма цій ний покаж чик неопуб лі ко ва них біб ліо гра фіч них спис-
ків, вико на них біб лі о те ками нау ково-дос лід них уста нов НАН Укра їни, 
1996–2001 / НБУВ, Асоц. б-к Укра їни ; упо ряд.: І. М. Архі пова ; ред.: 
Т. В. Добко, М. А. Чиж. – К., 2002. – 34 с.

28. Ро бота біб лі о тек нау ково-дос лід них уста нов Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра їни в 2001 році : інфо р м.-ана літ. огляд. Вип. 7 / НАН Укра їни, 
НБУВ ; уклад.: Т. Л. Кула ковська, Н. І. Смаг лова, Г. І. Соло і денко ; відп. ред. 
А. А. Сво бода. – К., 2002. – 119 с.

2003
29. Ро бота біб лі о тек нау ково-дос лід них уста нов Наці о наль ної ака де мії 

наук Укра їни в 2002 році : інфо р м.-ана літ. огляд. Вип. 8 / НАН Укра їни, 
НБУВ ; уклад.: Т. Л. Кула ковська, Н. І. Смаг лова, Г. І. Соло і денко ; відп. ред. 
О. В. Вос ко бой ні кова-Гу зєва. – К., 2003. – 109 с.

30. Ен цик ло пе дичні, довід кові та біб ліо гра фічні зару біжні книж кові 
видання у фон дах Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь-
кого і біб лі о тек нау ково-дос лід них уста нов НАН Укра їни (над хо дження 
2000–2002 рр.) : нау к.-ін форм. сист. покажч. / НАН Укра їни, НБУВ ; уклад.: 
Р. Л. Кра сій, Н. І. Мало лє това, Г. М. Новицька, В. Ф. Яновська ; відп. ред. 
Б. П. Якушко ; рец. Н. М. Погре бецька. – К., 2003. – 108 с.

31. За ру біжні пері одичні видання у фон дах Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого та біб лі о тек нау ково-дос лід них уста нов 
НАН Укра їни (над хо дження 2001–2002 рр.) : нау к.-ін форм. сист. покажч. / 
НАН Укра їни, НБУВ ; уклад.: Р. Л. Кра сій, О. Б. Вихрис тюк, Н. І. Мало лє-
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До да ток

ПО СТА НОВИ ПРЕ ЗИ ДІЇ НАН УКРА ЇНИ 
ПРО ЗАТВЕР ДЖЕННЯ СКЛАДУ РАД, 
ПОЛО ЖЕНЬ ПРО ЇХ ДІЯЛЬ НІСТЬ*30 

ВИ ТЯГ З ПРО ТО КОЛУ № 40
ЗА СІ ДАННЯ ПРЕ ЗИ ДІЇ ВСЕ УК РА ЇНСЬ КОЇ АКА ДЕ МІЇ НАУК 

ВІД 22 ЖОВТНЯ 1929 РОКУ

16. С л у х а л и: Про біб ліо течні комі сії ВУАН.
У х в а л и л и: Комі сії, що до її складу вві хо дять по одному пред став-

нику од Від ді лів ВУАН та два пред став ники ВБУ, про по ну вати роз по чати 
працю.

МА ТЕ РІ А ЛИ ЗАСІ ДАН НЯ ПРЕ ЗИ ДІЇ АН УРСР

від 14 квітня 1950 р.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1. Звіт про роботу Пре зи дії АН УРСР за I-й кв. 1950 р.
   /До по ві дає Ака де мік-Сек ре тар,
   дійс ний член АН УРСР М. П. Семе нен ко/

За твер дження пла нів роботи Від ді лів АН УРСР на II кв.
та звіт за I кв.:

а/ Від ділу фізико-хі міч них та мате ма тич них наук АН УРСР.
   /До по ві дає Голова Від ділу, дійс ний
   член АН УРСР М. П. Семе нен ко/
б/ Від ділу біо ло гіч них наук АН УРСР.
   /До по ві дає дійс ний член АН УРСР
    П. О. Сви ри ден ко/
в/ Від ділу тех ніч них наук АН УРСР.
    /До по ві дає Голова Від ділу, дійс ний
   член АН УРСР М. М. Доб ро хо тов/
г/ Від ділу сільсь ко гос по дарсь ких наук АН УРСР.
    /До по ві дає Голова Від ділу, дійс ний

30 * Збережено орфографію та пунктуацію першоджерел. 
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   член АН УРСР П. А. Власюк/
д/ Від ділу сус піль них наук АН УРСР.
    /До по ві дає Голова Від ділу, дійс ний
   член АН УРСР М. В. Птуха/

ПЛА НИ на II-й квартал:
е/ Пла но вої комісії.
   /До по ві дає Голова Пла но вої комісії,
   дійс ний член АН УРСР М. П. Семе нен ко/
ж/ Ради по вивченню про дук тив них сил УРСР
    /До по ві дає Голова РПС, дійс ний
   член АН УРСР П. С. Погреб няк/
з/ Редак ційно-Ви дав ни чої Ради
    /До по ві дає заст. голови, дійс ний
   член АН УРСР Ф. П. Бєлянкін/
і/ Комі сії по впро ва дженню ВТН та комі сії науково-
 тех ніч ного поста чання.
    /До по ві дає Голова комі сії, дійс ний
   член АН УРСР Є. О. Патон/
Звіт про роботу Ради по вивченню про дук тив них сил УРСР за 1949 р.
    /До по ві дає Голова РПС, дійс ний
   член АН УРСР П. С. Погреб няк/
Роз гор ну тий про блемно-те ма тич ний план робо ти
Ради по вивченню про дук тив них сил УРСР на 1950 р.
    /До по ві дає Голова РПС, дійс ний
   член АН УРСР П. С. Погреб няк/
За твер дження поло ження про біб ліо течну комі сію АН УРСР
   /До по ві дає голова біб ліо теч ної комісії,
   дійс ний член АН УРСР О. І. Білець кий/
Про під го товку п’я ти річ ного плану нау ково-дос лід них робіт
АН УРСР та про скла дання плану на 1951 р.
    /До по ві дає Ака де мік-Сек ре тар,
    дійс ний член АН УРСР М. П. Семе нен ко/

Вче ний Сек ре тар Пре зи дії
АН УРСР       /Г.  В. Карпенко/

Згідно: Нач. Сек ре та рі ату Пре зи дії АН УРСР  /Т. А. Коза ке вич/
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ПО ЛО ЖЕ НИЕ О БИБ ЛИ О ТЕЧ НОЙ КОМИС СИИ
АКА ДЕ МИИ НАУК УССР

1. Биб ли о теч ная комис сия явля ется сове ща тель ным орга ном Пре зи ди-
ума Ака де мии Наук УССР, учреж ден ным для коор ди на ции и конт роля ра-
боты всех биб ли о тек Ака де мии и её научно-ис сле до ва тель с ких инс ти ту тов.

2. Основ ной зада чей Биб ли о теч ной Комис сии явля ется помощь биб ли-
о те кам Ака де мии Наук в пра виль ной орга ни за ции их работы по ком плек-
то ва нию, кни го об мену, спра вочно-ин фор ма ци он ной и биб ли ог ра фи чес кой.

Сос тав Комис сии
1. Биб ли о теч ная Комис сия сос тоит из пред ста ви теля Пре зи ди ума Ака-

де мии Наук, пред ста ви те лей отде ле ний Ака де мии и пред ста ви те лей биб-
ли о те ч ных ее учреж де ний.

2. Пред се да тель Комис сии и его замес ти тель наз на ча ются Пре зи ди у-
мом, утверж да ю щим также и лич ный сос тав Комиссии.

3. Биб ли о теч ная Комис сия подчи нена непос редст венно Пре зи ди уму 
Ака де мии Наук и сис те ма ти чески /ка ж дый квар тал года/ отчи ты ва ется перед  
ним о своей работе.

Функ ции Комис сии
1. На Биб ли о теч ную Комис сию воз ла га ется орга ни за ци онно-ме то ди-

чес кое руко водство биб ли о те ч ными учреж де ни ями Ака де мии Наук, в част-
нос ти:

а/ обсле до ва ние биб ли о тек, про верка их сос то я ния, пла нов их работы 
и отче тов о ней – и конт ро ли ро ва ние их работы;

б/ сос тав ле ние про ек тов осно в ных нор ма ти в ных и орга ни за ци онно-
ме то ди чес ких доку мен тов о работе биб ли о тек /по ло же ние о биб ли о те ках 
нау ч ных учреж де ний АН УССР, типо вых пра вил поль зо ва ния биб ли о-
 те ка ми/;

в/ мето ди чес кая и орга ни за ци он ная помощь биб ли о те кам в деле ком-
плек то ва ния кни ж ных фондов;

г/ орга ни за ци он ная и мето ди чес кая помощь биб ли о те кам в деле оте-
чест вен ного и меж ду на род ного кни го об мена, а также коор ди на ция этого 
обмена;

д/ уста нов ле ние в биб ли о те ках еди ных форм орга ни за ции фон дов, 
отчет ности и пла ни ро ва ния работы;
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е/ выра ботка мероп ри я тий по коо пе ри ро ва нию и коор ди на ции рабо-
ты биб ли о тек, в част ности в области выписки иност ран ной лите ра туры, 
орга ни за ции меж биб ли о теч ного або не мента, обмена дуб ле т ными фон-
дами, раз ра ботки биб ли ог ра фи чес кой тема тики и т.д.

2. В своей мето ди чес кой работе Биб ли о теч ная Комис сия опи ра ется 
на каби нет биб ли о те ко ве де ния Госу дарст вен ной Пуб лич ной Биб ли о теки 
УССР, кото рый явля ется для неё базой и активно содейст вует Биб ли о теч-
ной Комис сии в осу ще ств ле нии ее задач.

Пред се да тель Биб ли о теч ной Комиссии,
дейст ви тель ный член АН УРСР    А. Билец кий

С П И С О К
чле нов Биб ли о теч ной комис сии при Пре зи ди уме АН УССР

Бе лец кий А. И. – пред се да тель, д. член Ака де мии Наук УССР
 Зо ло то вер хий И. Д. – член комис сии, дирек тор госу дарст вен ной 
биб ли о те ки
От де ле ние общест вен ных наук
Зав. биб ли о те кой инс ти тута фило со фии – Лав рова А. З.
От де ле ние био ло ги чес ких наук
Зав. биб ли о те кой инс ти тута био хи мии – Кипа ри сова В. В.
От де ле ние тех ни чес ких наук
Зав. биб ли о те кой инс ти тута елект ро тех ники – Бер лянт К. Ю.
От де ле ние физико-ма те ма ти чес ких и хими чес ких наук
Зав. биб ли о те кой инс ти тута физи чес кой химии – Ники тина Е. П.
От де ле ние сель ско-хо зяйст вен ных наук
нет
Ди рек тор Львовс кой биб ли о теки АН тов. Одуха А. З.

До ло жить в засе да нии
14 апреля 1950.
Про сить Бюро Отде ле ния с.хоз. наук
вы де лить члена комис сии
из сот руд ни ков с.хоз. отде ле ния
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ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї Н СЬ КОЇ РСР

 ПОСТАНОВА

м. Київ       22 лютого 1952 р.
       /Про то кол № 7 § 57/

Про склад Біб ліо теч ної комі сії
Ака де мії наук УРСР

За твер дити Біб ліо течну комі сію АН УРСР у такому складі:

Дійс ний член АН УРСР Є. О. Шилов /Го ло ва/.
Член-ко рес пон дент АН УРСР Н. Б. Мед ве дєва.
Член-ко рес пон дент АН УРСР Є. В. Зве ре зомб-Зу бовсь кий.
Кан ди дат філол. наук М. П. Пиво ва ров.
Кан ди дат техн. наук П. І. Гнип.
Ди рек тор Дер жав ної пуб ліч ної біб лі о теки УРСР В. С. Дончак.
Ди рек тор Львівсь кої біб лі о теки О. З. Одуха.
Зав. біб лі о те кою Інсти туту філо со фії О. З. Лаврова.
 Зав. біб лі о те кою Інсти туту загаль ної та неор га ніч ної хімії 
І. М. Садовська.
Зав. біб лі о те кою Інсти туту енто мо ло гії і фіто па то ло гії Є. Н. Семей кіна.
Зав. біб лі о те кою Інсти туту клі ніч ної фізі о ло гії О. С. Шурьян.
Зав. біб лі о те кою Інсти туту елект ро тех ніки Є. Ю. Берлянт.
 Зав. кабі не том біб лі о те ко знавства Дер жав ної пуб ліч ної біб лі о теки 
УРСР М. Я. Кага нова /сек ре тар комі сії/.

Віце-пре зи дент АН УРСР
дійс ний член АН УРСР     /Г. М. Савін/

Го ло вний вче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
дійс ний член АН УРСР     /І. Т. Швец/
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ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї Н СЬ КОЇ РСР 

ПОСТАНОВА

м. Київ      6 травня 1952 р.
      /Про то кол № 15 § 168 п._____/
Про роботу біб ліо теч ної комі сії
 АН УРСР.

Пре зи дія АН УРСР п о с т а н о в л я є:
За твер дити план роботи біб ліо теч ної комі сії на 1952 рік.
За твер дити «Типове поло ження про біб лі о теку нау ково-дос лід ного 

інсти туту Ака де мії наук УРСР» та «Типові пра вила корис ту вання біб лі о-
те кою нау ково-дос лід ного інсти туту Ака де мії наук Укра ї нсь кої РСР» /до-
да ток № 1, № 2/.

За твер дити «Поло ження про біб ліо течну комі сію АН УРСР» у новій 
редак ції /до да ток № 3/.

За про по ну вати дирек то рам нау ко вих уста нов АН УРСР утво рити комі-
сії для пере гляду книж ко вих фон дів біб лі о тек з метою вилу чення заста-
рі лої та непро філь ної літе ра тури та пере дачі її до ДПБ УРСР, вста но вити 
строк для закін чення цієї роботи 1 липня 1952 р.

За про по ну вати дирек то рам інсти ту тів АН УРСР орга ні зу вати біб-
ліо течні ради при біб лі о те ках інсти ту тів згідно «Типо вому поло женню 
про біб лі о теки нау ково-дос лід них інсти ту тів АН УРСР» та затвер дити 
плани їх роботи на 1952 рік.

Ввести до складу Біб ліо теч ної комі сії АН УРСР члена-ко рес пон дента 
АН УРСР І. І. Стрел кова та зав. біб лі о те кою Фізико-тех ніч ного інсти туту 
т. Коше ленко.

Пре зи дент Ака де мії наук УРСР
ака де мік        О. В. Пал ла дін

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
дійс ний член АН УРСР     І. Т. Швец

Тир. 65 екз.
7.V.52 р.мп
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До да ток № 3
ПО ЛО ЖЕН НЯ

про Біб ліо течну комі сію Ака де мії наук Укра ї нсь кої РСР

I. Загальні поло жен ня
1. Біб ліо течна комі сія є дорад чим орга ном Пре зи дії Ака де мії наук 

УРСР, засно ва ним для коор ди на ції та конт ролю роботи біб лі о тек всіх нау-
ко вих уста нов АН УРСР.

2. Біб ліо течна комі сія роз гля дає також ті питання роботи Дер жав ної 
пуб ліч ної біб лі о теки УРСР, які сто су ються без по се ре д ньо біб ліо течно-біб-
лі ог ра фіч ного обслу го ву вання нау ко вих уста нов АН УРСР, а саме: питання 
обслу го ву вання літе ра ту рою нау ко вих пра ців ни ків АН УРСР, коор ди на-
ції плану нау ково-біб лі ог ра фіч ної роботи ДПБ УРСР з пла нами нау ко вої 
роботи інсти ту тів АН УРСР, ком плек ту вання біб лі о тек нау ко вих уста нов 
АН УРСР іно зем ною літе ра ту рою, орга ні за ції мето дич ної допо моги біб лі-
о те кам нау ко вих уста нов АН УРСР і ін.

3. Біб ліо течна комі сія під по ряд ко вана без по се ре д ньо Пре зи дії 
АН УРСР і двічі на рік зві ту ється перед нею про свою роботу.

II. Завдання Біб ліо теч ної комі сії
Ос нов ним завдан ням Біб ліо теч ної комі сії є:
1. Здійс нення орга ні за ційно-ме то дич ного керів ництва біб лі о те ками 

Ака де мії наук УРСР та над ання їм мето дич ної допо моги у всіх питан нях 
біб ліо течно-біб лі ог ра фіч ної роботи.

2. Спря му вання роботи біб лі о тек нау ко вих уста нов АН УРСР на все-
мірну допо могу нау ко вим пра ців ни кам у вивченні марк сизму-ле ні нізму, 
у вико нанні пла нів нау ко вої роботи та у зміц ненні твор чих зв’яз ків з прак-
ти кою соці а ліс тич ного будів ництва.

3. Вивчення роботи біб лі о тек нау ко вих уста нов АН УРСР та скла дання 
виснов ків про їх роботу.

4. Спри яння роз по всю дженню кра щого досвіду і пере до вої тех ніки біб-
ліо теч ної роботи біб лі о тек нау ко вих уста нов СРСР.

III. Склад комі сії
1. Біб ліо течна комі сія скла да ється з пред став ни ків Пре зи дії і від ді-

лів Ака де мії наук, біб ліо теч них пра ців ни ків нау ко вих уста нов АН УРСР 
та пред став ни ків Дер жав ної пуб ліч ної біб лі о теки АН УРСР.

2. Голова комі сії, сек ре тар та всі члени Біб ліо теч ної комі сії при зна ча-
ються та затвер джу ються Пре зи дією.
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3. Голо вою Біб ліо теч ної комі сії при зна ча ється член Пре зи дії АН УРСР, 
сек ре та рем – пред став ник Дер жав ної пуб ліч ної біб лі о теки УРСР.

IV. Функ ції комі сії
У функ ції Біб ліо теч ної комі сії АН УРСР входить:
1. Конт роль за робо тою біб лі о тек:
а/ Обсте ження біб лі о тек нау ко вих уста нов АН УРСР, пере вірка стану 

біб лі о тек, змісту і умов їх роботи.
б/ Роз гляд пла нів і зві тів біб лі о тек.
2. Допо мога біб лі о те кам нау ко вих уста нов Ака де мії наук УРСР у нау-

ко вій орга ні за ції їх роботи по біб ліо течно-біб лі ог ра фіч ному обслу го ву-
ванню чита чів, ком плек ту ванню літе ра тури, орга ні за ції книж ко вих фон дів 
і ката ло гів.

3. Роз роб лення міроп ри ємств по ком плек ту ванню та коор ди на ції робо-
ти біб лі о тек нау ко вих уста нов АН УРСР, зок рема в справі ком плек ту вання 
іно зем ною літе ра ту рою, скла дання зве де них ката ло гів, орга ні за ції між біб-
лі о теч ного або не мента, кни го об міну, мік ро філь му вання книг, біб ліо гра фіч-
ної роботи і т. ін.

4. Вста нов лення в біб лі о те ках єди них форм орга ні за ції фон дів, ката ло-
гів, звіт ності, пла ну вання та обліку роботи.

5. Скла дання про ек тів основ них нор ма тив них та орга ні за ційно-
ме то дич них доку мен тів про роботу біб лі о тек.

При мітка: У всій своїй мето дич ній роботі Біб ліо течна комі сія спи ра-
єть ся на Кабі нет біб лі о те ко знавства Дер жав ної пуб ліч ної біб лі о теки УРСР, 
що є для неї нау ко вою базою і має активно спри яти Біб ліо теч ній комі сії 
АН УРСР у здійс ненні постав ле них перед нею завдань.

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
дійс ний член АН УРСР      І. Т. Швец

Тир.65 екз.
7.V–52 р.мп
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ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

м. Київ      «5» квітня 1960 р.
        Про то кол № 22-б § 298

Про затвер дження складу Біб ліо теч ної комі сії 
при Пре зи дії Ака де мії наук УРСР.

У зв’язку з тим, що склад Біб ліо теч ної комі сії при Пре зи дії Ака де мії 
наук РСР був затвер дже ний у 1952 році і з того часу зазнав знач них змін, 
Бюро Пре зи дії Ака де мії наук УРСР поста нов ляє:

За твер дити такий новий склад Біб ліо теч ної комі сії при Пре зи дії Ака де-
мії наук УРСР:

1. Віце-пре зи дент АН УРСР ака де мік АН УРСР М. Ф. Гулий / голова /.
2. Док тор гео лого-мі не ра ло гіч них наук Д. Є. Айзен берг.
3. Док тор біо ло гіч них наук П. Г. Костюк.
4. Кан ди дат тех ніч них наук П. І. Гнип
5. Кан ди дат філо ло гіч них наук П. І. Пиво ва ров.
6. Ди рек тор Дер жав ної пуб ліч ної біб лі о теки АН УРСР В. С. Дон чак
/за ступ ник голови комі сії /.
 7. Зав. біб лі о те кою Інсти туту гео ло гіч них наук АН УРСР В. М. Долгова.
8. Ди рек тор Львівсь кої біб лі о теки АН УРСР Є. М. Іван ців
9. Зав. біб лі о те кою Інсти туту філо со фії АН УРСР О. З. Лаврова.
10. Зав. біб лі о те кою Інсти туту ливар ного вироб ництва АН УРСР
І. І. Шев чен ко
11. Зав біб лі о те кою інсти туту фізі о ло гії АН УРСР О. С. Шурьян.
12. Зав. біб лі о те кою Інсти туту істо рії АН УРСР М. М. Яковенко.
13. Зав. нау ково-ме то дич ним кабі не том біб лі о те ко знавст ва Дер жав ної 

пуб ліч ної біб лі о теки АН УРСР В. О. Рез ні кова /сек ре тар комі сії/.

Віце-пре зи дент АН УРСР
ака де мік АН УРСР     /М. Семе нен ко/

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
член-ко рес пон дент АН УРСР    / І. Федор чен ко/
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ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї НСЬ КОЇ РСР

ПОСТАНОВА

м. Київ       2 березня 1962 р.
        /Про то кол № 13, § 144/

Про роз по діл обо в’яз ків
ке рів ництва Ака де мії наук УРСР.

У зв’язку з обран ням нового керів ництва АН УРСР на Загаль них збо-
рах АН УРСР 27 лютого ц.р. Пре зи дія Ака де мії наук УРСР поста нов ляє:

1. Роз по ді лити обо в’язки керів ництва Ака де мії наук УРСР таким чином:
Пре зи дент Ака де мії наук УРСР акад. АН УРСР Б. Є. Патон:
▪ здійс нює від імені Пре зи дії опе ра тивне керів ництво Ака де мією наук 

УРСР;
▪ пред став ляє Ака де мію наук УРСР у Дер жав них комі те тах по коор ди-

на ції нау ково-дос лід них робіт при РМ СРСР і РМ УРСР і в Ака де мії наук 
СРСР;

▪ здійс нює загальне керів ництво від ді лами Пре зи дії АН УРСР у час-
тині визна чення най важ ли ві ших нау ко вих напря мів у роботі Ака де мії наук, 
перс пек тив ного роз витку сітки її нау ко вих уста нов, роз по ділу основ них 
мате рі аль них ресур сів і кош тів для роз витку цих уста нов у роз різі перс пек-
тиви I року.

Віце-пре зи дент АН УРСР, акад. АН УРСР О. Ф. Макар чен ко:
за сту пає пре зи дента АН УРСР під час його від сут нос ті;
ке рує робо тою Бюро Пре зи дії АН УРСР;
здійс нює конт роль за діяль ністю і коор ди нує роботу Від ділу сус піль-

них наук АН УРСР;
Го лова нау ко вої ради по про блемі «Філо софські питання при ро до-

знавст ва»;
− спря мо вує і конт ра лює діяль ність запо від ни ків і нау ково-ек с пе ри-

мен тальних баз біо ло гіч ного профілю;
− ке рує робо тою Бюджетно-штат ної комі сії та Комі сії нау ково-тех ніч-

ного поста чан ня;
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−здій снює загальне керів ництво робо тою від ділу нау ко вих кад рів, 
фінан сово-пла но вого від ділу, централь ної бух гал те рії з реві зорсь ким апа-
ра том, Управ ління спра вами та Ака дем пос тачу АН УРСР.

Віце-пре зи дент AH УРCР акад. АН УРСР М. П. Се ме нен ко:
здійс нюе конт роль за діяль ністю Укра ї нсь кої Радянсь кої Екцик ло пе дії;
ке рує робо тою Біб ліо теч ної комі сії AН УРСР та науко вою радою 

по про блемі «Рід кісні, коль рові і роз сі яні мета ли»;
ке рує poбoтою сек тора нау ко вих зв�яз ків з зару біж ними орга ні за ці я ми;
здійс нює загальне керів ництво робо тою пла ново-ви роб ни чого від ділу, 

від ділу капі таль ного будів ництва, БМУ «Ака дем буд» і поточ ним будів-
ницт вом уста нов AН УРСР;

спря мо вує і конт ро лює роботи з МПВО тех ніки без пеки і охо рони пра-
ці в сис темі АН УРСP;

ке рує орга ні за цією показу робіт Ака де мії наук на різ них вистав ках.

Віце-пре зи дент АН УРСР акад. AН УРСР В. М. Глуш ков:
Го лова Ради по коор ди на ції нау ко вої діяль ності, голова Камі сії по впро-

ва д женню нау ко вих досяг нень у вироб ницт во;
Го лова Редак ційно-ви дав ни чої ради, здійс нює загальне керів ництво 

Видав ницт вом;
Го лова Нау ко вої ради по про блемі «Кібер не ти ка»;
Го лова постійнодію чої комі сії Пре зи дії АН УРСР по преміях.

Го ло вний уче ний сек ре тар АН УРСР член-ко ре с псн дент AН УРСР
Г. О .  Пи са рен ко

здійс нюе керів ництво під го тов кою пла нів і зві тів АН УРСР;
ві дає під го тов кою засі дань Пре зи дії, Бюро Пре зи дії та сесій Загаль них 

збо рів АН УРСР;
ке рує робо тою по під гв товці допо від них запи сок до Уряду та про ек тів 

поста нов Уряду;
конт ро лює вико нання особ ливо-важ ли вих нау ково-дос лід них 

і дослідно-ви роб ни чих робіт, перед ба че них поста но вами Уряду;
ор га ні зує конт роль за вико нан ням пла нів нау ко вих уста нов Ака де мії 

і вико нан ням рїшень Президії;
здійс нює загальне керів ництво нау ково-ор га ні за цій ним від ді лом, Пер-

шим від ді лом та кан це ля рією Пре зи дії АН УРСР;
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По ста нову Бюро Пре зи дії АН УРСР від 18 XII 1958 р. /прот. № 65-б, 
§ 782/ «Про роз по діл обо в’яз ків керів ництва АН УРСР і Дода ток до поста-
нови Пре зи дії АН УРСР від 12 лютого 1960 р. /прот. № 11, § 133/ 
«Про орга ні за цію роботи Пре зи дії АН УРСР» скасувати.

Обо в’язки інших чле нів Пре зи дії АН УРСР лиша ються тими ж.
II. На част кову зміну попе ре дньої поста нови Пре зи дії АН УРСР про рег-

ла мент роботи керів них орга нів АН УРСР вста новити, що засі дання Пре-
зи дії АН УРСР про ва ди ти муться двічі на місяць по п’ят ни цях, об 10 год 
ранку, засі дання Бюро Пре зи дії АН УРСР про ва ди ти муться також двічі 
на місяць, по п’ят ни цях, о 10 год ранку.

Пре зи дент Ака де мії наук УРСР,
ака де мік АН УРСР     Б. Патон

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
член-ко рес пон дент АН УРСР    Г. Писа рен ко

ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї Н СЬ КОЇ PCP

ПОCTAHОBA № 12

        15 січня 1964 року

Про реор га ні за цію Біб ліо теч ної комі сії 
при Пре зи дії АН УРСР у Біб ліо течну раду 
при Пре зи дії АН УРСР.

3 метою акти ві за ції і поліп шення кері ви ицтва робо тою Дер жав ної пуб-
ліч ної біб лі о теки АН УРСР, керів ництва нау ко вими біб лі о те ками уста нов 
Ака де мії наук УРСР, поси лення зв’язку з нау ко вими уста но вами, видав ни-
чими, кни го роз по діль чими та кни го тор го вель ними уста но вами рес пуб ліки 
Пре зи дія АН УРСР ПОСТА НОВ ЛЯЄ:

1. Реор га ні зу вати Біб ліо течну комі сію при Пре зи дії АН УРСР у Біб ліо-
течну раду при Пре зи дії АН УРСР.

2. До ру чити Біб ліо теч ній раді при Пре зи дії АН УРСР роз ро бити 
до I лютого 1964 року «Поло ження про Біб ліо течну раду»
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3. За твер дити струк туру Біб ліо теч ної ради при Пре зи дії АН УРСР згід-
но з додат ком № I та склад Біб ліо теч ноі ради згідно з додат ком № 2.

Пре зи дент Ака де мії наук УРСР,
ака де мік АН УРСР     Б. Патон

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
член-ко рес пон дент АН УРСР    Г. Писа рен ко

До да ток № I
до поста нови Пре зи дії АН УРСР 
від «15» січня 1964 р., № 12

СТРУКТУРА

Біб ліо теч ної ради при Пре зи дії Ака де мії наук УРСР
I. Бюро Біб ліо теч ної ради
II. Сек ції біб лі о тек:

а/ фізико-тех ніч них і мате ма тич них наук;
б/ хіміко-тех но ло гіч них і біо ло гіч них наук;
в/ сус піль них наук.

III. Біб ліо гра фічна комісія.
IV. Біб лі о те ко знавча комісія.

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР,
член-ко рес пон дент AН УРСР    Г. Писа рен ко
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До да ток № 2
 до поста нови Пре зи дії АН УРСР

 від «15» січня 1964 р. № 12

СКЛАД
Біб ліо теч ної ради при Пре зи дії Ака де мії наук УРСР

І. Бюро Біб ліо теч ної ради
1. Біло дід I. К.      – віце-пре зи дент АН УРСР, ака де мік АН УРСР, 

голо ва Біб ліо теч ної ради.
2. Дон чак В. С.    – дирек тор ДПБ АН УРСР, заст. голови Біб ліо-

теч ної ради.
3. Шевело В. М.    – кан ди дат фізико-ма те ма тич них наук, керів-

ник сек ції біб лі о тек фізико-тех ніч них і мате-
ма тич них наук.

4. Крек ніна М. Н.   – зав. біб лі о те кою Інсти туту мате ма тики, заст. 
керів ни ка сек ції біб лі о тек фізико-тех ніч них 
і мате ма тич них наук.

5. Гор бач М. Л.    – кан ди дат медич них наук, керів ник сек ції 
біб лі о тек хі міко-тех но ло гіч них і біо ло гіч них 
наук.

6. Плес ка чевська В. М.  –  зав . біб лі о те кою Інсти туту хімії полі ме рів і
     мо но ме рів, заст . ке рів ника сек ції біб лі о тек 

хіміко- тех но ло гіч них і біо ло гіч них наук.
7. Попов П. М.    – член-ко p e c пон дент AН УРСР, док тор філо ло-

гіч них наук, ке рів ник сек ції біб лі о тек сус піль-
них наук.

8. Яко венко М. М.   – зав . біб лі о те кою Інсти туту істо рії, заст . ке рів-
ни ка сек ції біб лі о тек сус піль них наук,

9. Са рана Ф. К.   – голо вний біб ліо граф ДПБ АН УРСР, керів-
ник бібліогра фіч ної комісії.

10. Рез ні кова В. О.           – зав. нау ково-ме то дич ним кабі не том біб лі-
о те ко знавства, уче ний сек ре тар Біб ліо теч ної 
ради, керів ник біблі о те коз нав чої комісії.
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П. Сек ції біб лі о тек
а/ Сек ція фізико-тех ніч них і мате ма тич них наук
1. Ше вело В. М.    – кан ди дат фізико-ма те ма тич них наук, керів-

ник Сек ції біб лі о тек фізико-тех ніч них і мате-
ма тич них наук.

2. Крек ніна М. М.   – зав .  біб лі о те кою Інсти туту мате ма тики, заст . 
ке рівника секції.

3. Біло конь Я. К.   – зав .  біб лі о те кою Інсти туту фізики, член 
секції.

4. Пше нич ни кова Д. С.   – зав .  бі б ліо  те кою Інсти туту елект ро зва рю ван-
ня, член секції.

б/ Сек ція хіміко-тех но ло гіч них і біо ло гіч них наук
1. Гор бач М. Л.    – кан ди дат медич них наук, керів ник сек ції 

біб лі о тек хі міко-тех но ло гіч них і біо ло гі чі них 
наук.

2. Плес ка чевська В. М.   – зав. біб лі о те кою Інсти туту хімії полі ме рів і 
моно ме рів, заст. керів ника секції.

3. Вол чен кова І. В.  –  зав. біб лі о те кою Інсти туту біо хі мії, член 
секції.

4. Пи во ва рова Н. С.  –  зав. біб лі о те кою Інсти туту зоо ло гії, член 
секції.

в/ Сек ція сус піль них наук
1. По пов П. М.    – член-ко рес пон дент АН УРСР, док тор філо ло-

гіч них наук, ке рів ник сек ції біб лі о тек сус піль-
них наук.

2. Яко венко М. М.   – зав. біб лі о те кою Інсти туту істо рії, заст. керів-
ни ка секції.

3. Дя ченко Н. І.    – молод ший нау ко вий пра ців ник від ділу руко-
пи сів Ін сти туту літе ра тури, член секції.

4. Со ло ма шенко Г. С.   – біб ліо граф Інсти туту мово знавства, член 
секції.

III. Біб ліо гра фічна комі сія
1. Са рана Ф. К.    – голо вний біб ліо граф ДПБ АН УРСР, керів-

ник комісії.
2. Віт вицька Г. М.   – зав .  біб лі о те кою Інсти туту мета ло ке ра міки і 

спецсп ла вів, член комісії.
3. Іхель ман С. А.   – біб ліо граф Інсти туту елект ро зва рю вання, 

член комісії.
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IV. Біб лі о те ко знавча комі сія
1. Рез ні кова В. О.   – уче ний сек ре тар біб ліо теч ної ради, зав. 

науково-ме то дич ним кабі не том біб лі о те ко-
знавства ДПБ АН УРСР, керів ник комісії.

2. Ско кан К. І.    – зав. сек то ром ката ло гів ДПБ АН УРСР, член 
комісії.

3. Гав ронська Г. П.   – зав .  біб лі о те кою Інсти туту кібер не тики, член 
комісії.

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР,
член-ко рес пон дент АН УРСР    Г. Писа рен ко

ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї Н СЬ КОЇ PCP

ПО СТА НО ВА № 69

м. Київ 
31 березня 1964 р.

За твер дження Поло ження про
Біб ліо течну раду при Пре зи дії
Ака де мії наук УРСР.

 Пре зи дія Ака де мії наук УРСР поста нов ляє:
За твер дити Поло ження про Біб ліо течну раду при Пре зи дії Ака де мії наук 
УРСР згідно з додатком.

Пре зи дент Ака де мії наук УРСР
ака де мік АН УРСР     Б. Патон

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
член-ко рес пон дент АН УРСР     Г. Писа рен ко

АН УРСР № 415
75 екз. 
IV. мб
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ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БІБ ЛІО ТЕЧ НУ РАДУ ПРИ ПРЕ ЗИ ДІЇ
АКА ДЕ МІЇ НАУК УРСР

1. Біб ліо течна рада є дорад чим орга ном Пре зи дії АН УРСР, що здійс-
нює загальне керів ництво біб лі о те ками сис теми Ака де мії наук УРСР.

Склад Біб ліо теч ної ради затвер джу ється Пре зи дією АН УРСР стро ком 
на три роки. До її складу вхо дять голова Біб ліо теч ної ради / віце-пре зи дент 
Ака де мії наук УРСР/, заступ ник голови ради /ди рек тор ДПБ АН УРСР/, 
пред став ники від вче них і фахів ців біб ліо теч ної справи всіх сек цій Ака де-
мії наук УРСР та вче ний сек ре тар ради /зав. нау ково-ме то дич ним кабі не-
том біб лі о те ко знавства ДПБ АН УРСР/.

Ос нов ними завда ни ями Біб ліо теч ної ради є:
а/ здійс нення мето дич ного керів ництва діяль ністю біб лі о тек АН УРСР;
б/ забез пе чення орга ні за ції мережі біб лі о тек АН УРСР тa її розитку;
в/ спря му вання роботи біб лі о тек нау ко вих уста нов АН УРСР на все-

мірну допо могу пра ців ни кам у вивченні тео рії марк сизму-ле ні нізму 
та вико нанні пла нів нау ко вої роботи;

г/ вивчення роботи біб лі о тек нау ково-дос лід них установ;
д/ спри яння впро ва дженню в прак тику роботи біб лі о тек нових досяг-

нень меха ні за ції біб ліо теч них процесів;
е/ забез пе чення керів ництва робо тою по під ви щенню ква лі фі ка ції біб-

ліо теч них пра ців ни ків;
є/ спри яння роз по всю дженню кра щого досвіду роботи біб лі о тек нау ко-

вих уста нов АН УРСР.
Для здійс нення цих завдань Біб ліо течна рада:
а/ під го тов ляє для Пре зи дії АН УРСР питання роз витку мережі, струк-

тури та діяль ності біб лі о тек АН УРСР;
б/ здійс нює конт роль за робо тою біб лі о тек. Про во дить обсте ження біб-

лі о тек з усіх питань біб ліо теч ної та біб ліо гра фіч ної роботи. Роз гля дає пла-
ни роботи біб лі о тек та заслу хо вує звіти про їх роботу;

в/ роз гля дає питання ком плек ту вання біб лі о тек віт чиз ня ною та іно зем-
ною літе ра ту рою;

г/ обго во рює пла нові завдання на будів ництво біб лі о тек та біб ліо течне 
устат ку вання і пред став ляє до Пре зи дії АН УРСР свої про по зи ції;

д/ коор ди нує нау ково-біб лі ог ра фічну і мето дичну роботу біб лі о тек 
AН УРСР;
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е/ скла дає нор матвні та організа ційно-ме то дичні доку менти для біб лі о-
тек при нау ко вих закла дах АН УРСР;

е/ про во дить наради та кон фе рен ції біб ліо теч них пра ців ни ків з основ-
них питань біб ліо теч ноі роботи.

5. 3 метою попе ре дньої під го товки питань Біб ліо течна рада орга ні зо-
вує спе ці альні комі сії, роз гла дає резуль тати роботи цих комі сій і висновки 
обсте жень роботи біб лі о тек сис теми АН УРСР; пред став ляє на основі цих 
обсте жень допо віді та про екти захо дів по поліп шенню біб ліо теч ної справи 
в Ака де мії наук УРСР на роз гляд Пре зи дії АН УРСР.

6. Біб ліо течна рада пра цює у від по від ності з річ ними пла нами і пред-
став ляє Пре зи дії АН УРСР річ ний звіт про свою діяль ність.

7. Пле нум Біб ліо теч ноі ради скли ка ється не менше 2-х раз на рік.
8. Керів ним орга ном Біб ліо теч ної ради в період між засі дан нями пле-

нуму Біб ліо теч ної ради є Бюро Біб ліо теч ної ради, що скла да ється з голови 
ради, його заступ ника, керів ни ків сек цій та їх заступ ни ків, керів ни ків комі-
сій і вче ного сек ре таря ради.

Бюро Біб ліо теч ної ради затвер джу ється Пре зи дією АН УРСР.
9. Бюро Біб ліо теч ної ради:
а/ скли кає засі дання Біб ліо теч ної ради;
б/ під го тов ляє питання на роз гляд пле нуму Біб ліо теч ної ради у від по-

від ності з п.5 даного Поло ження.
в/ заслу хо вує допо віді про стан роботи біб лі о тек окре мих сек цій Біб-

ліо теч ної ради і вно сить на роз гляд Пре зи дії АН УРСР про екти захо дів 
по поліп шенню роботи;

г/ роз гля дає питання штату біб лі о тек сис теми Ака де мії наук УРСР 
і пред став ляє свої висновки на затвер дження Пре зи дії АН УРСР.

д/ роз гля дає і пред став ляє на затвер дження Пре зи дії АН УРСР про екти 
роз по ділу асиг ну вань на при дбання іно зем ної літе ра ту ри;

е/ затвер джує інструк тивно-ме то дичні мате рі а ли;
є/ затвер джує склад спе ці аль них комі сій, що орга ні зу ються для роз робки 

питань по обсте женню біб лі о тек та комі сій для про ве дення обсте жень роботи 
біб лі о тек.
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10. Бюро Біб ліо теч ної ради щорічно зві тує про свою роботу перед пле-
ну мом Біб ліо теч ної ради.

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР,
член-ко рес пон дент     Г. Писа рен ко

АН УРСР, з. № 407
Тир. 75 прим.
31.III.64 р. мп

ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї Н СЬ КОЇ PCP

ПО СТА НО ВА № 91

6 квітня 1965 р.

 Про затвер дження Поло ження про біб лі о теку 
нау ково-дос лід ної уста нови Ака де мії наук УРСР, 
Пра вил корис ту вання біб лі о те кою нау ково-дос лід ної 
уста нови АН УРСР та Поло ження про біб ліо течну раду 
нау ково-дос лід ної уста нови АН УРСР

Пре зи дія Ака де мії наук УРСР поста нов ляє:
За твер дити Поло ження про біб лі о теку нау ково-дос лід ної уста нови 

Ака де мії наук УРСР, Пра вила корис ту вання біб лі о те кою нау ково-дос лід ної 
уста нови Ака де мії наук УРСР та Поло ження про Біб ліо течну раду нау ково-
дос лід ної уста нови Ака де мії наук УРСР згідно з додат ками.

У зв’язку з цим вва жати такою, що втра тила силу, поста нову Пре зи дії 
АН УРСР від 5.V–1952 р.

Пре зи дент Ака де мії наук УРСР
ака де мік       Б. Патон

Го ло вний учений сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
ака де мік АН УРСР     Г. Писа рен ко
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До да ток до Поста но ви
Пре зи дії АН УРСР від 6.IV.1965 № 91

ПО ЛО ЖЕН НЯ
про Біб ліо течну раду нау ково-дос лід ної уста но ви

Ака де мії наук Укра ї нсь кої РСР

I Завдання Біб ліо теч ної ради
 §1.

Біб ліо течна рада утво рю ється як постій ний дорад чий орган при дирек-
торі уста нови і має такі завдав ня:

– всі ляке спри яння роз витку роботи біб лі о те ки;
– по го дження її діяль ності з основ ними напря мами і пла нами нау ково-

дос лід ної роботи установи;
– на дання допо моги біб ліо теці у вирі шенні склад них питань її діяль-

нос ті;
– мо бі лі за ція уваги нау ко вої гро мадсь кості до робо ти біб лі о те ки;
– здійс нення гро мадсь кого кснтролю за її діяль ністю.

II. Склад Біб ліо теч ної ради;
 §2.

Го лову, заступ ника голови й інших чле нів Біб ліо теч ної ради при зна чає 
дирек тор нака зом по уста нові. Біб ліо течна рада скла да еться з 5–7 осіб: нау-
ко вих пра ців ни ків, зав .  від ді лом нау ко во– тех ніч ної інфор ма ції, зав. біб лі о-
те кою, на якого покла да ється вико нання обо в’яз ків сек ре таря Ради.

§3.
Го лова Біб ліо теч ної ради керуе всією діяль ністю ради, про во дить її засі-

дання, конт ро лює роботу окре мих чле нів ради та зві тує про її діяль ність.
Сек ре тар Біб ліо теч ної ради облі кує всю роботу ради, спо ві щає її чле-

нів про засі дання, веде про то коли засі дань, над си лає копії про то ко лів ЦБ 
AН УРСР і сте жить за своє час ним вико нан ням рішень Ради.

В міру вибуття зі складу Біб ліо теч ної ради окре мих чле нів на їх місце 
нака зом по уста нові при зна ча ються нові члени Ради.

Строк пов но ва жень Біб ліо теч ної ради 2 роки.
Ш. Функції Біб ліо теч ноі ради.

§4.
Біб ліо течна рада роз гля дає :
I/ кош то риси, плани роботи і звіти біб лі о те ки;
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2/ плани, тема тику ком плек ту вання біб лі о теки, замов лення на ра-
дянські пері одичні видання і зару біжну літе ра туру, основні питання орга-
ні за ції фон дів і ката ло гів та виклю чення з фон дів заста рі лої і непро філь-
ної літе ра ту ри;

3/ питання біб ліо течно-біб лі ог ра фіч ного обслу го ву вання чита чів 
установи;

4/ тема тику біб ліо гра фіч них робіт, про спекти і руко писи під го тов ле них 
біб лі о те кою до друку біб ліо гра фіч них покаж чи ків і мето дич них мате рі а лів;

5/ питання коор ди на ції з іншими біб лі о те ками, зок рема в справі ком-
плек ту ва ння зару біж ною літе ра ту рою, кни го об міну на дуб летні фонди, 
скла дання зве де них ката ло гів;

6/ висновки по обсте жен нях біб лі о теки.
Крім того, Біб ліо течна рада :
I/ закріп люе за чле нами Біб ліо теч ної ради окремі ділянки роботи біб-

лі о те ки;
2/ допо мо гає у про ве денні різ них захо дів по про па ганді книги : біб ліо-

гра фіч них огля дів, книж ково-ілюст ра тив них виста вок, гру по вих кон суль-
та цій та ін.;

3/ мобі лі зує увагу гро мадсь кості до роботи біб лі о теки через виступи 
на збо рах, вмі щення ста тей у стін га зеті, тощо;

4/ дає реко мен да ції щодо доціль ності при дбання окре мих при ват них 
біб лі о тек нау ко вців;

5/ у випадку неза до віль ної роботи біб лі о теки пору шує питання перед 
дирек то ром уста нови про поліп шення керів ництва біб лі о те кою;

6/ щорічно зві тує про свою роботу на засі данні Вче ної ради уста нови 
одно часно з біб лі о те кою.

§5.
Біб ліо течна рада зби ра ється в міру потреби, але не менше одно разу 

в 2 місяці.
§6.

План роботи і звіт Біб ліо теч ної ради затвер джує дирек тор установи.
§7.

Рі шення Біб ліо теч ної ради набу ва ють чин ності після затвер дження 
їх дирек то ром установи.

АН УРСР
тир. 25 экз.
зак.№5033 l.3–65
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ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї Н СЬ КОЇ PCP

ПО СТА НО ВА № 151

м. К иїв        6 кві тня 1973 р.

Про з атве рдже ння скл аду
Бі блі от е чної р ади През идії
Ак ад емії н аук УРСР

Ві дп ов і дно до ст. 49 Стат уту Акад емії н аук УРСР з атв е рд ити Біблі о-
т е чну р аду През идії АН УРСР у скл аді згі дно з додатком.

Пр ез идент Акад емії н аук УРСР
ак ад емік        Б. Є. П атон

Г ол овний учений с е кр етар
Пр ез идії АН УРСР
член-к ор е сп о ндент АН УРСР     І. К. П ох о дня

Д од аток
до п ост ан ови През идії АН УРСР

від 6 кві тня 1973 р. № 151

СКЛАД
БІ БЛІ ОТ Е ЧНОЇ Р АДИ ПРЕЗ ИДІЇ АН УРСР

Б ЮРО БІБЛІ ОТ Е ЧНОЇ Р АДИ

Б ІЛ ОДІД І. К.    – в іце-пр ез идент АН УРСР, акад емік, г ол ова 
Біблі от е чної р ади

Н ЕМ О ШК АЛ Е НКО В. В.   – з аст. д ир е кт ора по н а ук овій р об от Інституту 
металофізики АН УРСР, доктор фіз.-мат. н аук, 
з аст у пник г ол ови Бібліотечної р ади
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Г УТЯ НС ЬКИЙ С. К.   – д ир е ктор Центр ал ьної н а ук ової б і бл і от еки 
АН УРСР, канд. іст. н аук, з аст у пник г ол ови 
Бібліотечної р ади

І ГН АТ ОВИЧ Т. А.   – учений с е кр етар Біблі от е чної р ади
ІВ А ХН Е НКО О. Г.     – зав. від ділом о рд ена Л ен іна І нст ит уту к іб е рн-

ет ики АН УРСР, член-к ор е сп о ндент АН УРСР
Ш А БЛ ІО ВС ЬКИЙ Є. С.  – зав. від ділом І нст ит уту л іт ер ат ури 

ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, член-кореспон-
дент АН УРСР

ШЕ ВЕ ЛЄВ А. Г.    – заступ ник дирек тора по нау ко вій роботі 
Інсти туту історії АН УРСР, член-ко рес пон дент 
АН УРСР

ТИМ ЧЕН КО В. Б.    – зав. від ді лом ордена Тру до вого Чер во ного                                              
Пра пора Інсти туту фізі о ло гії ім. О. О. Бого-
мольця АН УРСР, канд. біол. наук

РАБ КІН Д. М.    – зав. від ді лом ордена Леніна і ордена Тру до-
вого Червоного Пра пора Інсти туту елект ро-
зва рю вання ім. Є. О. Патона АН УРСР, док тор 
тех ніч них наук

БЄ ЛЯ Є ВА Л. В.    – голо вний біб ліо граф від ділу нау ко вої біб ліо-
гра фії ЦНБ АН УРСР

ДА РА ГАН О. П.   – зав. від ді лом сис те ма ти за ції ЦНБ АН УРСР
ЗЮБА Л. А.     – зав. від ді лом нау ко вої інфор ма ції і довід-

ково-бібліографічного обслу го ву вання чита чів 
ЦНБ АН УРСР

КРЕК НІ НА М. М.     – зав. біб лі о те кою ордена Тру до вого Чер во-
ного Прапора Інсти туту мате ма тики АН УРСР

ЛО ОСЬ Т. А.    – голо вний біб лі о те кар від ділу біб лі о те ко-
знавства ЦНБ АН УРСР

МА ШО ТАС В. В.   – дирек тор Львівсь кої нау ко вої біб лі о теки 
ім. В. Стефаника АН УРСР

ПИ ВО ВА РО ВА Н. С.  – зав. біб лі о те кою Інсти туту зоо ло гії АН УРСР
ПШЕ НИЧ НИ КО ВА Д. С.   – зав. біб лі о те кою ордена Леніна і ордена  Тру-

дового Чер во ного Пра пора Інсти туту елект-
розварювання ім. Є. О. Пато на

ЯКО ВЕН КО М. М.  – зав. біб лі о те кою Інсти туту істо рії АН УРСР
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КО МІ СІЯ З ПИТАНЬ БІБ ЛІ О ТЕ КО ЗНАВ С Т ВА

ДА РА ГАН О. П.    – зав. від ді лом сис те ма ти за ції ЦНБ АН УРСР, 
керів ник  комісії

ГОХ ФЕЛЬД Б. В.    – в. о. молод шого наук. спів ро біт ника від-
ділу   бібліотекознавства ЦНБ АН УРСР

КРЕК НІ НА М. М.     – зав. біб лі о те кою ордена Тру до вого Чер во-
ного Прапора Інсти туту мате ма тики АН УРСР

ЛО ОСЬ Т. А.    – голо вний біб лі о те кар від ділу біб лі о те ко-
знавства ЦНБ АН УРСР

ПИ ВО ВА РО ВА Н. С.  – зав. біб лі о те кою Інсти туту зоо ло гії АН УРСР
ЯКОВ ЛЕ ВА І. О.    – зав. біб лі о те кою Інсти туту орга ніч ної 

хімії  АН УРСР

КО МІ СІЯ З ПИТАНЬ БІБ ЛІО ГРА ФІЧ НОЇ РОБО ТИ

ЗЮБА Л. А.    – зав .  від ді лом нау ко вої інфор ма ції і довід ково-
біб ліо гра фіч ного обслу го ву вання чита чів ЦНБ 
АН УРСР, керів ник комі сії

БЄ ЛЯ Є ВА Л. В.    – голо вний біб ліо граф від ділу нау ко вої біб ліо-
гра фії ЦНБ АН УРСР

ВОЛ ЧОН КО ВА І. В.   – зав. біб лі о те кою Інсти туту біо хі мії 
ім. О. В. Палладіна АН УРСР

ПО ЛУ ДЕНЬ В. В.    – заступ ник дирек тора по нау ко вій роботі 
Львівсь кої  наукової біб лі о теки ім. В. Сте фа-
ника АН УРСР

ПШЕ НИЧ НИ КО ВА Д. С.   – зав. біб лі о те кою ордена Леніна і ордена Тру-
до вого Чер во ного Пра пора Інсти туту елект-
розварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР

РЯ БИЧ КО І. Г.    – зав. біб лі о те кою Інсти туту напів про від ни ків 
АН УРСР

СА ЛО МА ШЕН КО Г. С.   – заст. зав. біб лі о те кою Інсти туту мово знавства 
ім. О. О. Потебні АН УРСР

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
член-ко рес пон дент АН УРСР     І. К. Поход ня
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ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї Н СЬ КОЇ PCP

ПО СТА НО ВА № 224
м. К иїв        10 тра вня 1979 р.

Про з атве рдже ння «П ол оже ння
про Біблі от е чну р аду През идії
Ак ад емії н аук УРСР» та її скл аду

На в ик она ння п ост анов д ир е кт и вних о рг анів кра їни про біблі от е чну 
спр аву та з м етою п олі пше ння ефе кт и вн о сті р об оти б і бл і отек АН УРСР 
През идія Акад емії н аук УРСР п ост ан о вляє:

1. З атв е рд ити н ове «П ол оже ння про Біблі от е чну р аду През идії 
Акад емії н аук УРСР» та її склад згі дно з д од а тк ами 1 і 2.

2. П ост ан ову від 31 б  ер е зня 1964 р. № 69 вваж ати т акою, що втр ат ила 
силу.

Пр ез идент Акад емії н аук УРСР
ак ад емік        Б. Є. П атон

Г ол овний учений с е кр етар
Пр ез идії АН УРСР
Ак ад емік АН УРСР      І. К. П ох о дня

21.05.79 МП

      Д од аток І
до п ост ан ови През идії АН УРСР
від 10 тра вня 1979 р. № 224

П ОЛ ОЖЕ ННЯ
про біблі от е чну р аду През идії АН УРСР

1. Біблі от е чна р ада През идії АН УРСР є о рг аном През идії АН УРСР, 
що зді й снює з аг ал ьне к ер і вн и ц тво б і бл і от ек ами с и ст еми Акад емії н аук 
УРСР.
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2. Склад Біблі от е чної р ади з атве рдж уєт ься През ид ією АН УРСР 
стр оком на п’ять р оків. До її скл аду входять г ол ова Біблі от е чної р ади 
/ в іце-пр ез идент АН УРСР або член През идії АН УРСР /, з аст у пн ики 
г ол ови р ади, учений с е кр етар, пре дст а вн ики від вчених і ф ах і вців біблі о-
т е чної спр ави всіх с е кцій Акад емії н аук УРСР.

3. О сн о вн ими з авда нн ями Біблі от е чної р ади є:
а/ з абе зп ече ння спр ям ува ння р об оти б і бл і отек на всеб і чну д оп ом огу 

н а ук ово-д о сл і дним уст ан овам та спі вр об і тн икам АН УРСР у в ивче нні 
т е орії м а р кс и зму-л ен ін і зму і в ик она нні планів н а ук ової роботи;

б/  забезпечення опер ат и вн ого к ер і вн и ц тва о рг ан із ац ією м ер ежі б і бл і-
отек АН УРСР та її роз ви тком;

в/ зді й сне ння розпоряджень Президії АНУРСР щодо к ер і вн и ц тва 
о рг ан із ац ією м ер ежі б і бл і отек АН УРСР та її роз ви тком;

г/ з атве рдже ння о сн о вних н апр ямів н а ук ової та м ет од и чної р об оти 
б і бл і отек у г ал узі б і бл і от ек озна в с тва, біблі огр аф озна в с тва, книг озна в с тва;

д/ спр ия ння впр ов адже нню у пра кт ику р об оти б і бл і отек н ових д о-
с я гнень в біблі от е чній спр аві та кращ ого д осв іду р об оти б і бл і отек;

е/ з абе зп ече ння к ер і вн и ц тва р об отою по під вище нню прф ес і он ал ьної 
квал іф ік ації біблі от е чних праці вн иків.

4. Для зді й сне ння цих з авдань Біблі от е чна рада:
а/ роз гл ядає і з атве рджує р і чні і п е р сп е кт и вні плани опер ат и вної н а у-

к ової р об оти та р і чні звіти ЦНБ АН УРСР і ЛНБ ім. В. Стеф ан ика 
АН УРСР; з асл ух овує звіти про р об оту б і бл і отек н а ук ових установ;

б/ г отує для През идії АН УРСР аналіз д і ял ьн о сті б і бл і отек і проп оз иції 
до її п олі пше ння;

в/ зді й снює к о н троль за р об отою б і бл і отек, пров одить о бст еже ння б і б-
л і отек з п итань н а ук ової, м ет од и чної та біблі от е чно-б і бл і о гр аф і чної роботи;

г/ роз гл ядає при нц ип ові п ита ння компл е кт ува ння б і бл і отек в і тч и з-
н яною та іноз е мною л іт ер ат урою; к о н тр олює р об оту б і бл і отек щ одо збер е-
ж ен о сті ф о ндів і прав ил ьн ого к ор и ст ува ння ними;

д/ з атве рджує н о рм ат и вні та і нстр у кт и вно-м ет од и чні м ат ер і али для 
б і бл і отек н а ук ових установ;

е/ о бг ов орює план ові з авда ння на б уд і вн и ц тво б і бл і отек та з абе зп е-
че ння біблі от е чним уст а тк ува нням і п одає проп оз иції до През идії 
АН УРСР;

є/ роз гл ядає п ита ння штату б і бл і отек с и ст еми АН УРСР і пре дст а вляє 
свої в исн о вки на з атве рдже ння През идії АН УРСР;
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з/ пров одить н ар ади та конф ер е нції біблі от е чних праці вн иків з о с-
н о вних п итань біблі от е чної р об оти та б ере участь у н ар адах і конф ер е нц іях 
і нших в ідо мств з п итань біблі от е чної роботи;

ж/ п одає на з атве рдже ння През идії АН УРСР к а нд ид ат ури на п ос ади 
д ир е кт орів / з ав ід у ючих / б і бл і отек та їх з аст у пн иків.

5. З м етою п оп ер едньої під гот о вки п итань Біблі от е чна р ада о рг ан і-
з овує спец і ал ьні к ом ісії, роз гл ядає р езул ьт ати р об оти цих к ом ісій і в исн о-
вки о бст ежень р об оти б і бл і отек с и ст еми АН УРСР; на о сн ові м ат ер і алів 
о бст ежень представ ляє на роз гляд Пре зи дії АН УРСР допо відні записки 
та про екти захо дів по поліп шенню біб ліо теч ної справи в Ака де мії наук 
УРСР.

6. Біб ліо течна рада пра цює у від по від ності з річ ними пла нами і пред-
став ляє Пре зи дії АН УРСР річ ний звіт про свою діяль ність.

7. Засі дання Біб ліо теч ної ради скли ка ються не менше 4-х разів на рік.
8. Біб ліо течна рада має роб чий апа рат, штат якого затвер джу ється Пре-

зи дією АН УРСР за подан ням біб ліо теч ної ради.

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
Ака де мік АН УРСР      І. К. Поход ня

До да ток 2
до поста нови Пре зи дії АН УРСР
від 10 травня 1979 р. № 224

СКЛАД
Біб ліо теч ної ради Пре зи дії АН УРСР

Бюро Біб ліо теч ної ради

1. Біло дід І. К.    – член Пре зи дії АН УРСР, ака де мік, голо ва 
Біб ліо теч ної ради;

2. Немош ка ленко В. В.  – заст. дирек тора по нау ко вій роботі Інсти ту-
ту ме та ло фі зики АН УРСР, член-ко рес пон дент 
АН УРСР, заступ ник голови Біб ліо теч ної ради;
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3. Гутянсь кий С. К.  – ди рек тор Централь ної нау ко вої біб лі о теки 
АН УРСР, канд. істор. наук, заступ ник голови 
Біб ліо теч ної ради;

4. Куценко В. І.     – зав. від ді лом Інсти туту філо со фії АН УРСР, 
член-ко рес пон дент АН УРСР;

5. Ігна то вич Т. А.  – уче ний сек ре тар Біб ліо теч ної ради;

Члени біб ліо теч ної ради
6. Баг рій П. І.    – зав. від ді лом Інсти туту еко но міки АН УРСР, 

ака де мік АН УРСР;

7. Коро люк В. С.   – заст. дирек тора по нау ко вій роботі ордена 
Тру до во го Чер во ного Пра пора Інсти туту мате-
ма тики АН УРСР, ака де мік АН УРСР;

8. Бро дін М. С.    – заст. ака де міка-сек ре таря Від ді лення фізики, 
член-ко рес пон дент АН УРСР;

9. Мель ни чук О. С.   –  зав. від ді лом Інсти туту мово знавства 
ім. О. О. Потебні, член-ко рес пон дент 
АН УРСР;

10. Похо денко В. Д.   – заст. дирек тора по нау ко вій роботі орде-
на Тру до во го Чер во ного Пра пора Інсти туту 
фізич ної хімії ім. Л. В. Писар жевсь кого, член-
ко рес пон дент АН УРСР;

11. Лимансь кий Ю. П.   – заст.  дирек тора по нау ко вій роботі ордена Тру-
до во го Чер во ного Пра пора Інсти туту фізі о ло гії 
ім. О. О. Бого мольця АН УРСР, док тор біо ло-
гіч них наук;

12. Раб кін Д. М.    – зав. від ді лом ордена Леніна і ордена Тру до-
во го Чер во ного Пра пора Інсти туту елект ро-
зва рю вання ім. Є. О. Патона АН УРСР, док тор 
тех ніч них наук;
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13. Вол чон кова І. В.   – зав. біб лі о те кою ордена Тру до вого Чер во но го 
Пра пора Інсти туту біо хі мії ім. О. В. Пал ла ді на
АН УРСР;

14. Гон ча ренко Н. М.   – зав. від ді лом нау ково-біб лі ог ра фіч ної інфор-
ма ції ЦНБ АН УРСР, канд. філос. наук;

15. Дара ган О. П.   – зав. від ді лом нау ко вої обробки літе ра тури і 
ор га ні за ції ката ло гів ЦНБ АН УРСР;

16. Іва нова Н. Г.    – зав. біб лі о те кою Інсти туту еко но міки 
АН УРСР;

17. Крек ніна М. М.   – зав. біб лі о те кою ордена Тру до вого Чер во но-
го Пра пора Інсти туту мате ма тики АН УРСР;

18. Лоось Т. А.    – го ло вний біб лі о те кар нау ково-ме то дич ного 
від ді лу ЦНБ АН УРСР;

19. Миз ни ков М. С.   – зав. від ді лом ком плек ту вання іно зем ною лі-
те ра ту рою ЦНБ АН УРСР;

20. Олій ник Н. І.   – ст. редак тор від ділу нау ково-біб лі ог ра фіч ної 
ін фор ма ції ЦНБ АН УРСР;

21. Паніна А. М.    – голо вний біб лі о те кар від ділу ком плек ту ван-
ня віт чиз ня ною літе ра ту рою ЦНБ АН УРСР.

22. Пиво ва рова Н. С.   – зав. біб лі о те кою Інсти туту зоо ло гії АН УРСР;

23. Подкол зіна Т. І.    – зав. біб лі о те кою ордена Леніна Інсти туту кі-
бернетики АН УРСР;

24. Пше нич ни кова Д. С.   – зав. біб лі о те кою ордена Леніна і ордена Тру-
до во го Чер во ного Пра пора Інсти туту елек-
т ро зва рю вання ім. Є. О. Патона АН УРСР;
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25. Рябичко І. Г.     – зав. біб лі о те кою Інсти туту напів про від ни ків 
АН УРСР;

26. Сало ма шенко Г. С.   – заст. зав. біб лі о те кою Інсти туту мово знавства 
ім. О. О. Потебні АН УРСР;

27. Ста сюк Є. М.   – дирек тор Львівсь кої нау ко вої біб лі о те ки 
ім. В. Сте фа ника АН УРСР;

28. Хра мова Л. С.   – го ло вний біб ліо граф від ділу нау ково-
біб лі ог ра фіч ної ін фор ма ції ЦНБ АН УРСР;

29. Яков лєва І. О.   – зав. біб лі о те кою Інсти туту орга ніч ної хімії 
АН УРСР;

Ко мі сія Біб ліо теч ної ради з питань біб ліо теч ної робо ти

Да ра ган О. П.    – зав. від ді лом нау ко вої обробки літе ра тури і 
ор га ні за ції ката ло гів ЦНБ АН УРСР;

Крек ніна М. М.    – зав. біб лі о те кою ордена Тру до вого Чер во но-
го Пра пора Інсти туту мате ма тики АН УРСР;

Ло ось Т. А.    – го ло вний біб лі о те кар нау ково-ме то дич ного 
від ді лу ЦНБ АН УРСР;

Вол чон кова І. В.    – зав. біб лі о те кою ордена Тру до вого Чер во но-
го Пра пора Інсти туту біо хі мії ім. О. В. Пал ла-
ді на АН УРСР;

Па ніна А. М.     – голо вний біб лі о те кар від ділу ком плек ту ван-
ня віт чиз ня ною літе ра ту рою ЦНБ АН УРСР;

По дкол зіна Т. І.     – зав. біб лі о те кою ордена Леніна Інсти туту кі-
бернетики АН УРСР;

Яков лєва І. О.    – зав. біб лі о те кою Інсти туту орга ніч ної хімії 
АН УРСР;
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Ко мі сія Біб ліо теч ної ради з питань біб ліо гра фіч ної робо ти

Гон ча ренко Н. М.   – зав. від ді лом нау ково-біб лі ог ра фіч ної інфор-
ма ції ЦНБ АН УРСР, канд. філос. наук;

Хра мова Л. С.    – го ло вний біб ліо граф від ділу нау ково-біб лі ог-
ра фіч ноїін фор ма ції ЦНБ АН УРСР;

Пше нич ни кова Д. С.   – зав. біб лі о те кою ордена Леніна і ордена Тру-
до во го Чер во ного Пра пора Інсти туту елект ро-
зва рю вання ім. Є. О. Патона АН УРСР;

Ря бичко І. Г.     – зав. біб лі о те кою Інсти туту напів про від ни ків 
АН УРСР;

Олій ник Н. І.    – ст. редак тор від ділу нау ково-біб лі ог ра фіч ної 
ін фор ма ції ЦНБ АН УРСР;

Са ло ма шенко Г. С.   – заст. зав. біб лі о те кою Інсти туту мово знавства 
ім. О. О. Потебні АН УРСР;

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
ака де мік АН УРСР      І. К. Поход ня

21.05.79 мп
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ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї Н СЬ КОЇ PCP

ПОСТАНОВА № 360

К иїв        21 л  и пня 1982 р.

Про з атве рдже ння П ол оже ння
про Біблі от е чну р аду През идії
Ак ад емії н аук УРСР та її скл аду

З м етою п олі пше ння біблі от е чної спр ави в Акад емії н аук УРСР, під-
несе ння р олі і значе ння біблі от е чної р об оти в і нф о рм аці йн ому з абе зп е-
че нні н а ук ових д осл іджень, під вище нні їх н а ук ово-т е ор ет и чн ого р і вня 
і пра кт и чної від дачі През идія Акад емії н аук УРСР п ост ан о вляє:

З атв е рд ити н ове П ол оже ння про Біблі от е чну р аду През идії Акад емії 
н аук УРСР та її склад згі дно з д од а тк ами 1, 2.

З об ов’яз ати Біблі от е чну р аду През идії АН УРСР /акад. АН УРСР 
В. М. Р ус ані вс ький/ до 01.12.82 всеб і чно в ивч ити стан біблі от е чної спр ави 
в Акад емії н аук УРСР і під гот ув ати на роз гляд През идії АН УРСР проп о-
з иції щ одо її п олі пше ння.

П ост ан ову від 10 л  и пня 1979 р  оку № 224 вваж ати т акою, що втр ат ила 
чинність.

Пр ез идент Акад емії н аук УРСР
ак ад емік        Б. Є. П атон

Г ол овний учений с е кр етар
Пр ез идії АН УРСР
ак ад емік АН УРСР     І. К. П ох о дня
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Д од аток 1
до П ост ан ови През идії АН УРСР

від 21.07. 1982 р. № 360

 ПОЛОЖЕННЯ
про Біблі от е чну р аду През идії АН УРСР

 З аг ал ьні п ол оже ння
1. Біблі от е чна р ада През идії АН УРСР утв ор ена п ост ан овою Пре-

з идії АН УРСР від 15.01. 64 № 12.
2. До скл аду р ади входять пров і дні вчені – пре дст а вн ики н а ук ових 

уст анов АН УРСР, а т акож ф ах і вці біблі от е чної спр ави Центр ал ьної н а у-
к ової б і бл і от еки /ЦНБ/ АН УРСР та б і бл і отек н а ук ових установ.

3. Для опер ат и вн ого к ер і вн и ц тва Біблі от е чною р адою утв ор ю є тся б юро 
р ади у скл аді: г ол ови, й ого з аст у пн иків, учен ого с е кр ет аря і членів бюро.

4. П е рс он ал ьний склад р ади з атве рдж уєт ься През ид ією АН УРСР 
стр оком на п’ять років.

5. О сн о вн ими з авда нн ями р ади є: м ет од и чне та о рг ан із аці йне к ер і вн и-
ц тво р об отою б і бл і отек АН УРСР спр ям ува ння її на з абе зп ече ння в ис ок ого 
іде йно-т е ор ет и чн ого р і вня н а ук овх д осл іджень, які в едут ься в АН УРСР.

6. У від пов і дн о сті з о сн о вн ими з авда нн ями Біблі от е чна р ада През идії 
АН УРСР:

– з абе зп ечує опер ат и вне к ер і вн и ц тво р об отою м ер ежі б и бл и отек 
АН УРСР та її роз ви тком;

– ро згл ядає о сн о вні н апр ями м ет од и чної, н а ук ової та інфор ма ційно-
біб лі ог ра фіч ної роботи біб лі о тек, затвер джує річні і перс пек тивні плани 
роботи та річні звіти ЦНБ АН УРСР і Львівсь кої нау ко вої біб лі о теки /ЛНБ/ 
ім. В. Сте фа ника АН УРСР, заслу хо вує звіти про роботу біб лі о тек нау ко вих 
установ;

– ана лі зує стан біб ліо теч ної справи та діяль ність біб лі о тек АН УРСР 
і подає Пре зи дії АН УРСР про по зи ції щодо її поліп шен ня;

– роз роб ляє реко мен да ції з основ них напря мів ком плек ту вання фон дів 
біб лі о тек, здійс нює конт роль за ефек тив ним вико рис тан ням фон дів, дотри-
ман ням пра вил корис ту вання ними, забез пе чен ням над ій ності їх збе рі ган ня;

– за твер джує нор ма тивні та інструк тивно-ме то дичні мате рі али для біб-
лі о тек уста нов АН УРСР;

– сприяє впро ва дженню в прак тику біб лі о тек нових досяг нень біб ліо-
теч ної справи, орга ні зо вує обмін пере до вим досві дом біб ліо теч ної роботи 
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в АН УРСР та по коор ди на ції цієї роботи з від по від ними мініс терст вами 
і від ом ствами рес пуб лі ки;

– роз гля дає пла нові завдання на будів ництво біб лі о тек АН УРСР, пи-
тання забез пе чення їх необ хід ним тех ніч ним облад нан ням і подає від по-
відні про по зи ції Пре зи дії АН УРСР;

– дбає про під ви щення про фе сій ної ква лі фі ка ції біб ліо теч них пра ців-
ни ків, готує про по зи ції щодо поліп шення умов праці і закріп лення кад рів 
в біб лі о те ках АН УРСР;

– ор га ні зо вує заходи по обміну досві дом біб ліо теч ної роботи в 
АН УРСР та вивченню зару біж ного досвіду, особ ливо з перс пек тив них 
напря мів інфор ма ційно-біб лі ог ра фіч ної діяль нос ті;

– по дає на затвер дження Пре зи дії АН УРСР кан ди да тури на посади 
дирек то рів /за ві ду ю чих/ біб лі о тек та їх заступ ни ків.

 Орга ні за ція роботи Ради
1. Рада вирі шує питання у межах над аних їй даним Поло жен ням прав.
2. Рада про во дить засі дання регу лярно, не менше 4 разів на рік, а з невід-

клад них питань засі дання про во дяться поза чер гово.
3. Рада пра во мочна вирі шу вати питання при наяв ності на її засі данні 

не менше поло вини пер со наль ного складу.
4. На засі дання Ради, крім її чле нів, можуть у необ хід них випад-

ках запро шу ва тися пред став ники заін те ре со ва них уста нов та орга ні за цій 
АН УРСР.

5. Работа Ради про во диться за річ ними й перс пек тив ними пла нами, 
затверж де ними голо вою Ради.

6. Про свою роботу Рада зві тує перед Пре зи дією АН УРСР.
7. Рада має право:
– ви ма гати і одер жу вати у своє роз по ря дження у вста нов ле ному поряд-

ку від уста нов і орга ні за цій АН УРСР необ хідні для її работи мате рі а ли;
– за слу хо ву вати допо віді пред став ни ків уста нов та орга ні за цій 

АН УРСР про стан і заходи забез пе чення робіт в галузі біб ліо теч ної справи;
– за лу чати до участі у під го товці необ хід них мате рі а лів і обго во рення 

питань на засі дан нях Ради вче них і спе ці а ліс тів АН УРСР;
– утво рю вати із складу чле нів Ради робочі групи для роз гляду кон к рет-

них питань.
8. Голова Ради /у від сут ності голови – його пер ший заступ ник/ має 

право скли кати засі дання Ради як з влас ної іні ці а тиви, так і на про хання 
її членів.

9. Уче ний сек ре тар Ради забез пе чує:
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– роз робку про ек тів пла нів роботи Ради;
– ор га ні за цію під го товки питань на роз гляд на засі дан нях Ради;
–  роз в’я зання орга ні за цій них питань, у тому числі ведення діло водства 
і скла дання зві тів про діяль ність Ради;

– конт роль за вико нан ням рішень Ради.
10. Члени Ради зобо в’я за ні:
 – за без пе чу вати зв’я зок Ради з уста но вами, які вони пред став ля ють;
 – своє часно вико ну вати рішення Ради і пред став ляти звіт ність по них.
Члени Ради мають право:
 –  зна йо ми тися з мате рі а лами Ради з обго во рю ва них питань, а також 
корис ту ва тися цими мате рі а лами при вико нанні її доручень;

 – вно сити на роз гляд Ради питання, пов’я зані з напрям ками її діяль нос ті;
 – вно сити про по зи ції щодо поза чер го вого скли кання Ради.

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
ака де мік АН УРСР     І. К. Поход ня

До да ток 2
до Поста нови Пре зи дії АН УРСР

від 21.07. 1982 р. № 360

СКЛАД
Біб ліо теч ної ради Пре зи дії АН УРСР

Бюро Біб ліо теч ної ради

В. М. Руса нівсь кий   – член Пре зи дії АН УРСР, ака де мік АН УРСР, 
голова Біб ліо теч ної ради

В. В. Немош ка лен ко   – заст. дирек тора по нау ко вій роботі Інсти ту ту 
ме та ло фі зики АН УРСР, ака де мік АН УРСР, 
за ступ ник голови Біб ліо теч ної ради

Б. П. Кова левсь кий   – дирек тор Централь ної нау ко вої біб лі о те ки 
АН УРСР, док тор істо рич них наук, заступ ник 
голови Біб ліо теч ної ради

С. М. Гер шен зон  – ака де мік АН УРСР
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В. І. Куценко    – зав. від ді лом Інсти туту філо со фії АН УРСР, 
чл.-кор. АН УРСР

Т. А. Ігна то вич   – уче ний сек ре тар Біб ліо теч ної ради

Члени Біб ліо теч ної ради

В. В. Василь єв    – заст. дирек тора Інсти туту про блем моде лю-
вання в енер ге тиці АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР

І. В. Вол ков   – зав. від ді лом Інсти туту елект ро ди на міки 
АН УРСР 

М. Я. Воло шин    – стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти ту-
ту фі зі о ло гії ім. О. О. Бого мольця АН УРСР, 
д. б. н.

М. В. Галушка    – зав. нау ково-ме то дич ним від ді лом ЛНБ 
ім. В. Сте фа ника АН УРСР 

Н. М. Гон ча рен ко  – зав. від ді лом нау ково-біб лі ог ра фіч ної інфор-
ма ції ЦНБ АН УРСР, к. філос. н.

І. О. Гор лен ко   – стар ший нау ко вий спів ро біт ник Від ді лен ня 
гео гра фії МГІ АН УРСР, к. г. н.

В. Т. Грін чен ко   – заст. дирек тора Інсти туту гід ро ме ха ні ки 
АН УРСР, д. ф.-м. н.

В. С. Гути ря  – ака де мік АН УРСР
О. І. Дей    – зав. від ді лом Інсти туту мис тецт во знавст ва, 

фоль к лору та етно гра фії ім. М. Т. Рильсь ко го 
АН УРСР, д. ф. н.

Н. М. Кар ма зі на   – зав. біб лі о те кою Інсти туту над твер дих мате-
рі а лів АН УРСР

І. М. Кова лен ко  – ака де мік АН УРСР
Т. А. Лоось   – голо вний біб лі о те кар від ділу біб лі о те ко-

знавст ва ЦНБ АН УРСР
Ю. П. Мель ник   – заст. ака де міка-сек ре таря ВГГГ АН УРСР, 

чл.-кор. АН УРСР
О. С. Пара сюк  – ака де мік АН УРСР
І. А. Петерс   – зав. від ді лом Інсти туту соці аль них і еко но-

міч них про блем зару біж них країн АН УРСР, 
д. і. н.

Н. С. Пиво ва ро ва  – зав. біб лі о те кою Інсти туту зоо ло гії 
ім. І. І. Шмаль га у зена АН УРСР
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Т. І. Подкол зі на   – зав. біб лі о те кою Інсти туту кібер не ти ки 
ім. В. М. Глуш кова АН УРСР

Ф. П. Погре бен ник  – стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти ту ту лі-
те ра тури ім. Т. Г. Шев ченка АН УРСР, д. ф. н.

Д. С. Пши нич ни ко ва  – зав. біб лі о те кою Інсти туту елект ро зва рю ван-
ня ім. Є. О. Патона АН УРСР

М. С. Раку ши на   – зав. від ді лом обслу го ву вання чита чів ЦНБ 
АН УРСР

А. Д. Скаба   – ака де мік АН УРСР
І. І. Яков лє ва   – зав. біб лі о те кою Інсти туту елект ро ди на мі ки 

АН УРСР
К. Б. Яци мирсь кий – ака де мік АН УРСР

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
ака де мік АН УРСР     І. К. Поход ня

ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї Н СЬ КОЇ PCP

ПОСТАНОВА 

м. Київ        22.01.86 № 31 
Про затвер дження струк ту ри     
та складу Біб ліо теч ної ради
при Пре зи дії АН УРСР

Пре зи дія Ака де мії наук Укра ї нсь кої РСР поста нов ляє: за твер дити нову 
струк туру та склад Біб ліо теч ної ради при Пре зи дії АН УРСР /до да ток/.

До да ток 2 до поста нови Пре зи дії АН УРСР від 21 липня 1982 р. 
№ 360 вва жати таким, що втра тив чинність.

Пре зи дент Ака де мії наук УРСР
ака де мік        Б. Є. Патон
Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
член-ко рес пон дент АН УРСР     В. Ю. Тон каль
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До да ток
до поста нови Пре зи дії АН УРСР

від 22.01.1986 р. № 31

СКЛАД
Біб ліо теч ної ради при Пре зи дії АН УРСР

Бюро Біб ліо теч ної ради

І. К. Походня    віце-пре зи дент АН УРСР, ака де мік АН УРСР, 
голова Біб ліо теч ної ради

В. В. Васильєв    заступ ник дирек тора по нау ко вій рабо ті Ін-
сти туту про блем моде лю вання в енер ге тиці 
АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР, заступ ник голови 
Біб ліо теч ної ради

В. М. Руса нівсь кий   член Пре зи дії АН УРСР, дирек тор Ін си туту 
мово знавства ім. О. О. Потеб ні АН УРСР, ака-
де мік АН УРСР, заступ ник го лови Біб ліо теч ної 
ради

М. І. Сен чен ко   ди рек тор Централь ної нау ко вої біб лі о теки 
АН УРСР, к. т. н., заступ ник голови Біб ліо теч-
ної ради

А. А. Сво бода   уче ний сек ре тар Біб ліо теч ної Ради

Члени Біб ліо теч ної ради

В. М. Бер надсь кий   уче ний сек ре тар Інсти туту електрозва рю вання 
ім. Є. О. Патона АН УРСР, к. т. н.

О. А. Гера щен ко   зав. від ді лом Инс ти туту тех ніч ної теплофі зики 
АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР

Ю. Ю. Гле ба   зав. від ді лом Інсти туту бота ніки ім. М. Г. Хо-
лод ного АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР

В. Т. Грін чен ко    за ступ ник дирек тора по нау ко вій робо ті Ін сти-
туту гід ро ме ха ніки АН УРСР, д. ф.-м. н.

Н. М. Кар ма зіна    зав .  біб лі о те кою Інси туту над твер дих мате рі а-
лів АН УРСР

В. С. Коро люк   за ступ ник дирек тора по нау ко вій робо ті Ін сти-
туту мате ма тики АН УРСР, акад. АН УРСР
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О. О. Криш таль   зав. від ді лом Інсти туту фізі о ло гії ім. О.О. Бого-
мольця АН УРСР, чл.-кор. АМУРСР

В. І. Куцен ко   зав. від ді лом Інсти туту філо со фії АН УРСР, 
акад. АН УРСР

Г. Х. Мацу ка   ди рек тор Інсти туту моле ку ляр ної біо ло гії 
і гене тики АН УРСР, акад. АН УРСР

Ю. П. Мель ник    заступ ник ака де міка-сек ре таря ВНЗ АН УРСР, 
чл.-кор. АН УРСР

Ю. П. Най дич    зав. від ді лом Інсти туту про блем ма те рі а ло-
знавства АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР

В. В. Немош ка ленко   заступ ник дирек тора по нау ко вій робо ті Ін сти-
туту мета ло фі зики АН УРСР, акад. АН УРСР

А. І. Нікі тін   зав. від ді лом Інсти туту кибер не тики 
им. В. М. Глуш кова АН УРСР, д. т. н.

О. М. Они щен ко   зав. від ді лом Інсти туту еко но міки АН УРСР, 
чл.-кор. АН УССР

Т. І. Подкол зі на   зав. біб лі о те кою Інсти туту кібер не ти ки 
ім. В. М. Глуш кова АН УРСР

В. Д. Похо ден ко   ди рек тор Інсти туту фізич ної хімії 
ім. Л. В. Писар жевс кого АН УРСР, акад. 
АН УРСР

Л. Ф. Пере хрест    зав. біб лі о те кою Інсти ту ту елект ро ди на мики 
АН УРСР

Д. С. Пше нич никова   зав. біб лі о те кою Інсти туту елект ро зварю вання 
ім. Е. О. Патона АН УССР

Є. А. Рал ду гин   с.н.с. Інсти туту про блем моде лю вання в енер-
ге тиці АН УРСР, к. т. н.

В. В. Реді на   за ст    .  за в .  біб лі о те кою Інсти туту біо хі мії 
ім. О. В. Пал ла діна АН УРСР

М. С. Сло бо дя ник  зав. від ді лом біб лі о те ко знавства ЦНБ АН 
УРСР, к. п. н.

С. В. Сот ні чен ко   зав. біб лі о те кою Інсти туту про блем ма те рі а ло-
знавства АН УРСР

А. О. Стог ній   ге не раль ний дирек тор об’єд нан ня  «Гор сис те-
мо тех ні ка», чл.-ко р . АН УРСР

Н. В. Тана тар   с.н.с. від ділу нау ко вої біб ліо гра фії ЦНБ 
АН УРСР, к. б. н.
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Сек ція біб ліо теч ної рабо ти

М. С. Сло бо дя ник  зав. від ді лом біб лі о те ко знавства ЦНБ АН 
УРСР, к. п. н.

Н. М. Кар ма зіна    зав .  біб лі о те кою Інси туту над твер дих мате рі а-
лів АН УРСР

Л. Ф. Пере хрест    зав. біб лі о те кою Інсти ту ту елект ро ди на мики 
АН УРСР

С. В. Сот ні чен ко   зав. біб лі о те кою Інсти туту про блем ма те рі а ло-
знавства АН УРСР

Сек ція інфор ма ційно-біб лі ог ра фіч ної робо ти

Н. В. Тана тар   с.н.с. від ділу нау ко вої біб ліо гра фії ЦНБ 
АН УРСР, к. б. н.

Т. І. Подкол зі на   зав. біб лі о те кою Інсти туту кібер не ти ки 
ім. В. М. Глуш кова АН УРСР

Д. С. Пше нич никова   зав. біб лі о те кою Інсти туту елект ро зварю вання 
ім. Е. О. Патона АН УССР

В. В. Реді на   за ст    .  за в .  біб лі о те кою Інсти туту біо хі мії 
ім. О. В. Пал ла діна АН УРСР

Сек ція біб ліо теч ної авто ма ти зо ва ної
сис теми нау ково-тех ніч ної інфор ма ції

А. О. Стог ній   ге не раль ний  дирек тор  об’єд нан ня «Гор сис -
те мо тех ні ка», чл.-ко р .  АН УРСР 

В. М. Бер надсь кий   уче ний сек ре тар Інсти туту електрозва рю вання 
ім. Є. О. Патона АН УРСР, к. т. н.

А. І. Нікі тін   зав. від ді лом Інсти туту кібер не тики 
ім. В. М. Глуш кова АН УРСР, д. т. н.

Є. А. Рал ду гин   с.н.с. Інсти туту про блем моде лю вання в енер-
ге тиці АН УРСР, к. т. н.
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Ви тяг з про то колу № 1
за сі дання Біб ліо теч ної ради при Пре зи дії АН УРСР від 28.02. 1989 р.

3. 2. С л у х а л и: про по зи ції голови Біб ліо теч ної ради В. М. Руса нів-
сь кого з орга ні за цій них питань.

Ру са нівсь кий В. М. Склад нашої Ради затвер джений Поста но вою Пре-
зи дії АН УРСР № 31 від 22.01.86 р. У цьому складі вона пра цює 3 роки. 
За цей час склався актив – фахівці, які не є чле нами Ради, але активно 
пра цю ють в її комі сіях, залу ча ються як кон суль танти тощо. Про по ную 
ввести до складу Ради това ри шів П. І. Андона, Л. А. Дуб ро віну, Л. Й. Кос-
тенка, В. А. Широ кова, А. В. Дени сенка, М. Г. Жулинсь кого, П. П. Толочка, 
В. В. Нім чука, О. В. Міша нича, М. В. Лизанця.

У х в а л и л и: під три мати про по зи цію В. М. Руса нівсь кого звер ну тися 
до Пре зи дії АН УРСР з про хан ням ввести до складу Біб ліо теч ної ради Пре-
зи дії АН УРСР назва них това ри шів.

ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї НИ

 ПОСТАНОВА

15.02.90         № 49
м. Київ

Про ство рення Інфор ма ційно-
біб ліо теч ної ради Ака де мії
наук УРСР

З метою поліп шення інфор ма ційно-біб лі о теч ного забез пе чення нау ко-
вих дослі джень в Ака де мії наук УРСР Пре зи дія Ака де мії наук УРСР поста-
нов ляє:

Ор га ні зу вати Інфор ма ційно-біб лі о течну раду Ака де мії наук Укра ї нсь-
кої РСР на базі Біб ліо теч ної ради АН УРСР, попов нивши її склад спе ці а ліс-
тами у галузі інфор ма тики і обчис лю валь ної техніки.

Вва жати, що Інфор ма ційно-біб лі о течна рада АН УРСР пере бу ває при 
Пре зи дії АН УРСР; орга ні за ційно-тех нічне і фінан сове забез пе чення Ради 
покласти на Центральну нау кову біб лі о теку ім. В. І. Вер надсь кого АН УРСР.

За твер дити склад Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради АН УРСР /до да ток 1/.
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За твер дити поло ження про Інфор ма ційно-біб лі о течну раду АН УРСР
/до да ток 2/.
Вва жати поста нови Пре зи дії АН УРСР від 16 січня 1964 р. № 12 та від 

21 липня 1982 р. № 360 такими, що втра тили чинність.

Пре зи дент Ака де мії наук УРСР
ака де мік       Б. Є. Патон

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
член-ко рес пон дент АН УРСР    Б. С. Стог ній

До да ток № 1 
до по ста нови Пре зи дії АН УРСР

від 15.02.1990 № 49

СКЛАД
Ін фор ма ційно-біб лі о теч ної ради Пре зи дії АН УРСР

 Бюро Ради

В. М. Руса нівсь кий – ака де мік-сек ре тар Від ді лення літе ра тури, мови 
та мис тецт во знавства, дирек тор Інсти туту мово знавства ім. О. О. Потеб-
ні АН УРСР, академік АН УРСР, голова Ради.

В. І. Ску ри хін – заступ ник дирек тора Інсти туту кібер не тики 
ім. В. М. Глуш кова АН УРСР, ака де мік АН УРСР, заступ ник голови.

В. Д. Похо денко – ака де мік-сек ре тар Від ді лення хімії і хіміч ної тех но-
ло гії, дирек тор Інсти туту фізич ної хімії ім. Л. В. Писар жевсь кого, ака де мік 
АН УРСР, заступ ник голови.

М. І. Сен ченко – дирек тор Централь ної нау ко вої біб лі о теки 
ім. В. І. Вер надсь кого АН УРСР, док тор тех ніч них наук, заступ ник голови.

А. А. Сво бода – нау ко вий спів ро біт ник Централь ної нау ко вої біб лі о-
теки ім. В. І. Вер надсь кого АН УРСР, уче ний сек ре тар Ради.

П. І. Андон – дирек тор спе ці аль ного конс трук торсько-тех но ло гіч ного 
бюро про грам ного забез пе чення Інсти туту кібер не тики ім. В. М. Глушко-
ва, доктор фізико-математичних наук.
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В. В. Васильєв – заві ду ю чий від ді лен ням Інсти туту про блем моде лю-
вання в енер ге тиці АН УРСР, член-ко рес пон дент АН УРСР.

А. І. Нікі тін – заві ду ю чий від ді лом Інсти туту кібер не тики 
ім. В. М. Глуш кова АН УРСР, док тор тех ніч них наук.

В. В. Пет ров – дирек тор Інсти туту про блем реєст ра ції інфор ма ції 
АН УРСР, член-ко рес пон дент АН УРСР.

І. К. Походня – ака де мік-сек ре тар Від ді лення фізико-техніч них про-
блем мате рі а ло знавства, заві ду ю чий від ді лом Інсти туту елект ро зва рю вання 
ім. Є. О. Патона, ака де мік АН УРСР.

Ю. В. Сиво лоб – заві ду ю чий від ді лом нау ко вої інфор ма ції з сус піль-
них наук Пре зи дії АН УРСР, док тор істо рич них наук.

А. О. Стог ній – гене раль ний дирек тор нау ково-ви роб ни чого об’єд-
нання «Місь к сис те мо тех ні ка», член-ко рес пон дент АН СРСР.

В. А. Широ ков – заві ду ю чий Від ді лен ням нау ко вої інфор ма ції 
АН УРСР, кан ди дат фізико-ма те ма тич них наук.

Члени Ради

І. П. Бар да чова – заві ду юча біб лі о те кою Інсти туту про блем моде лю-
вання в енер ге тиці АН УРСР.

В. М. Бер надсь кий – заві ду ю чий від ді лом Інсти туту елект ро зва рю-
вання ім. Є. О. Патона АН УРСР, кан ди дат тех ніч них наук.

О. А. Гера щенко – заві ду ю чий від ді лом Інсти туту про блем енер гоз бе-
ре ження АН УРСР, член-ко рес пон дент АН УРСР.

В. Т. Грін ченко – дирек тор Інсти туту гід ро ме ха ніки АН УРСР, член-
ко рес пон дент АН УРСР.

А. В. Дени сенко – стар ший нау ко вий спів ро біт ник Від ді лення нау ко вої 
інфор ма ції АН УРСР, кан ди дат істо рич них наук.

М. Г. Жулинсь кий – заступ ник дирек тора по нау ко вій роботі Інсти туту 
літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка, член-ко рес пон дент АН УРСР.

Л. Й. Кос тенко – заві ду ю чий від ді лом авто ма ти за ції інфор ма цій них 
і біб ліо теч них про це сів ЦНБ ім. В. І. Вер надсь кого АН УРСР, кан ди дат 
тех ніч них наук.

В. І. Куценко – заві ду ю чий від ді лом Інсти туту філо со фії АН УРСР, 
ака де мік АН УРСР.

М. В. Лиза нець – дирек тор Львівсь кої нау ко вої біб лі о теки ім. В. Сте-
фа ни ка АН УРСР, кан ди дат тех ніч них наук.
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С. М. Лука шенко – заві ду ю чий від ді лом НТІ Інсти туту ядер них дослі-
джень АН УРСР, кан ди дат фізико-ма те ма тич них наук

Г. Х. Мацука – дирек тор Інсти туту моле ку ляр ної біо ло гії і гене тики 
АН УРСР, ака де мік АН УРСР.

В. В. Немош ка ленко – дирек тор Інсти туту мета ло фі зики АН УРСР, 
ака де мік АН УРСР.

В. В. Нім чук – заві ду ю чий сек то ром Інсти туту мово знавства 
ім. О. О. Потебні, член-ко рес пон дент АН УРСР.

Л. Ф. Пере хрест – заві ду юча біб лі о те кою Інсти туту елект ро ди на міки 
АН УРСР.

Т. І. Подкол зіна – заві ду юча біб лі о те кою Інсти туту кібер не тики 
ім. В. М. Глуш кова АН УРСР.

М. С. Сло бо дя ник – заві ду ю чий від ді лом ЦНБ ім. В. І. Вер надсь-
кого АН УРСР, кан ди дат педа го гіч них наук.

П. П. Толочко – дирек тор Інсти туту архе о ло гії АН УРСР, ака де мік 
АН УРСР.

В. С. Федо рук – в. о. про від ного нау ко вого спів ро біт ника ЦНБ 
ім. В. І. Вер надсь кого АН УРСР, кан ди дат філо софсь ких наук.

Е. М. Швед ков – стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу інфор ма цій-
них дослі джень Інсти туту про блем мате рі а ло знавства ім. І. М. Фран це вича.

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
член-ко рес пон дент АН УРСР     Б. С. СТОГ НІЙ
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До да ток 2 
до поста нови Пре зи дії 

АН УРСР 
від 15.02.90 р. № 49

ПОЛОЖЕННЯ
про Інфор ма ційно-біб лі о течну раду Ака де мії наук

Укра ї нсь кої РСР

1. Загальні поло жен ня

Ін фор ма ційно-біб лі о течна рада Пре зи дії АН УРСР (далі Рада) утво-
рена поста но вою Пре зи дії АН УРСР від «15» лютого 1990 р. № 49 у від-
по від ності з поста но вою Пре зи дії АН СРСР від 10 жовтня 1989 р. № 766.

2. Завдання і функ ції
2.1. Основ ними завдан нями Ради є:
– ме то дичне керів ництво і коор ди на ція робіт біб лі о тек і орга нів нау-

ково-тех ніч ної інфор ма ції Ака де мії наук Укра ї нсь кої РСР по інфор ма цій-
ному забез пе ченню нау ко вих дослі джень;

– роз робка реко мен да цій по опти маль ному роз витку сис теми нау ко вої 
інфор ма ції і мережі біб лі о тек в АН УРСР з ура ху ван ням про гно зів роз-
витку нау ково-ін фор ма цій ної діяль ності в СРСР і за кордоном.

2.2. У від по від ності з основ ними завдан нями Рада:
– ви зна чає основні напрями роз витку мережі орга нів нау ково-тех ніч-

ної інфор ма ції і нау ко вих біб лі о тек як єди ної сис теми нау ко вої і тех ніч ної 
інфор ма ції Ака де мії наук СРСР;

– сприяє орга ні за ції сис теми нау ко вої і тех ніч ної інфор ма ції Ака де мії 
наук СРСР на базі єди них довід ково-ін фор ма цій них фон дів орга нів нау-
ково-тех ніч ної інфор ма ції і нау ко вих біб лі о тек;

– роз гля дає перс пек тивні плани і звіти про нау кові дослі дження 
Централь ної нау ко вої біб лі о теки імені В. І. Вер надсь кого АН УРСР, 
Львівсь кої нау ко вої біб лі о теки імені В. Сте фа ника АН УРСР, Від ді лення 
нау ко вої інфор ма ції АН УРСР, Від ділу нау ко вої інфор ма ції з сус піль них 
наук Пре зи дії АН УРСР; конт ро лює впро ва дження в прак тику резуль та тів 
завер ше них нау ко вих дослі джень;

– за твер джує типові про ектні рішення і про грамне забез пе чення для 
доку мен таль них і фак то гра фіч них систем;
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– роз гля дає замов лення і роз роб ляє про по зи ції Пре зи дії АН УРСР, 
пого джені з Комі сією АН УРСР з обчис лю валь ної тех ніки, про роз по діл 
виді ле них Ака де мією наук УРСР мате рі ально-тех ніч них ресур сів, обчис-
лю валь ної, копі ю вально-розм но жу валь ної та іншої інфор ма цій ної тех ніки 
з ура ху ван ням необ хід ності пер шо чер го вого осна щення центрів, які беруть 
участь у вико нанні загаль но ака де міч них про грам інфор ма цій ного забез пе-
чення дослі джень та обчис лю валь них центрів колек тив ного корис ту ван ня;

– уза галь нює резуль тати вико рис тання еле мен тів госп роз ра хунку 
і плат них послуг у роботі від ді лів інфор ма ції і нау ко вих біб лі о тек;

– роз гля дає про по зи ції щодо удо ско на лення сис теми інфор ма цій них 
видань, під ви щення їх якості і ско ро чення стро ків під го товки і випуску, 
а також заходи по удо ско на ленню довід ко вого апа рату інфор ма цій них ви-
дань і біб ліо теч них ката ло гів;

– ко ор ди нує роботи з уні фі ка ції і стан дар ти за ції інфор ма цій ної доку-
мен та ції, особ ливо тієї, що сто су ється авто ма ти зо ва них інфор ма ційно-по-
шу ко вих систем;

– го тує про по зи ції, спря мо вані на поліп шення умов праці і закріп лення 
кад рів в орга нах інфор ма ції і біб лі о те ках АН УРСР;

– ор га ні зо вує заходи по обміну досві дом інфор ма цій ної та біб ліо теч ної 
роботи в АН УРСР, вивчення і вико рис тання зару біж ного та віт чиз ня ного 
досвіду, особ ливо з перс пек тив них напря мів інфор ма ційно-біб лі о теч ної 
діяль нос ті;

– ко ор ди нує роботи по роз витку в АН УРСР авто ма ти зо ва них інфор ма-
ційно-біб лі о теч них систем;

– роз роб ляє реко мен да ції з орга ні за ції вза є мо дії інфор ма цій них і біб-
ліо теч них сис тем АН УРСР з ана ло гіч ними сис те мами інших відомств;

– роз гля дає питання удо ско на лення сис теми нау ко вої і тех ніч ної інфор-
ма ції АН УРСР як скла до вої час тини Дер жав ної сис теми нау ково-тех ніч-
ної інфор ма ції;

– роз гля дає і затвер джує про по зи ції сек цій Пре зи дії АН УРСР про роз-
по діл валют них асиг ну вань на перед плату зару біж ної літе ра тури між уста-
но вами АН УРСР;

– роз роб ляє реко мен да ції з основ них напря мів ком плек ту вання єди них 
довід ково-ін фор ма цій них фон дів, усу нення неви прав да ного дуб лю вання, 
під ви щення ефек тив ності вико рис тання; забез пе чує конт роль за якістю 
ком плек ту вання і вико рис тання, особ ливо зару біж ної нау ко вої літе ра ту ри;
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– сприяє роз витку пргре сив них форм біб ліо теч ного та інфор ма цій ного 
обслу го ву вання, спря мо ва них на опе ра тивне забез пе чення вче них пер шо-
дже ре лами, фак то гра фіч ною інфор ма ці єю;

– за твер джує нор ма тивні та інструк тивно-ме то дичні мате рі али для біб-
лі о тек і орга нів нау ково-тех ніч ної інфор ма ції.

3. Склад і струк тура Ради
3.1. Рада утво рю ється з про від них вче них нау ко вих закла дів АН УРСР – 

спе ці а ліс тів у галузі інфор ма тики, обчис лю валь ної тех ніки, авто ма ти за ції 
біб ліо теч них і інфор ма цій них про це сів, пред став ни ків біб лі о тек і орга нів 
нау ково-тех ніч ної інфор ма ції АН УРСР.

3.2. Пер со наль ний склад Ради і Бюро затвер джу ється Пре зи дією 
АН УРСР.

3.3. Бюро ради утво рю ється в складі голови Ради, його заступ ни ків, 
чле нів Бюро і уче ного сек ре таря.

4. Орга ні за ція роботи Ради
4.1. Рада вирі шує питання в межах над аних їй даним Поло жен ням прав.
4.2. Рада про во дить засі дання регу лярно, не рідше двох разів на рік, 

а з невід клад них питань – негайно.
4.3. Рада пра во мочна вирі шу вати питання при наяв ності на засі данні 

поло вини її пер со наль ного складу.
4.4. На засі дання Ради (крім її чле нів), у необ хід них випад ках можуть 

бути запро шені пред став ники заці кав ле них уста нов і орга ні за цій Ака де мії 
наук УРСР.

4.5. Робота Ради здійс ню ється згідно з річ ними і перс пек тив ними пла-
нами, затвер дже ними голо вою Ради.

4.6. Рада щорічно зві тує перед Пре зи дією АН УРСР.
4.7. Рада має право:
Ви ма гати і одер жу вати в уста нов ле ному порядку від орга ні за цій і уста-

нов АН УРСР необ хідні мате рі а ли;
За слу хо ву вати допо віді пред став ни ків орга ні за цій і уста нов АН УРСР 

про стан та заходи по забез пе ченню робіт у галузі нау ко вої інфор ма ції і біб-
ліо теч ної діяль нос ті;

За лу чати вче них і спе ці а ліс тів АН УРСР до участі в під го товці необ хід-
них мате рі а лів і обго во ренні питань на засі дан нях Ради;

Утво рю вати з чле нів Ради робочі групи для роз гляду кон к рет них питань.
4.8. Голова Ради (у разі від сут ності голови – його заступ ник) має право 

скли кати засі дання Ради як за своєю іні ці а ти вою, так і на про хання чле нів 
Ради.



116

4.9. Уче ний сек ре тар Ради забез пе чує:
Роз робку про ек тів пла нів Ради;
Ор га ні за цію під го товки питань для роз гляду на засі дан нях Ради, вклю-

ча ючи своє часне роз си лання мате рі а лів чле нам Ради;
Рі шення орга ні за цій них питань, вклю ча ючи діло водство і скла дан ня
зві тів про діяль ність Ради;
Конт роль за вико нан ням реко мен да цій і про по зи цій Ради.
4.10. Члени Ради зобо в’я за ні:
4.10.1. Забез пе чу вати зв’я зок Ради з нау ко вими та інфор ма цій ними 

уста но вами, які вони пред став ля ють;
4.10.2.Сво є часно вико ну вати дору чення Ради і пода вати звіт ність про них.
4.11. Члени Ради мають право:
Зна йо ми тись з мате рі а лами Ради з питань, які обго во рю ються, а також 

корис ту ва тися вка за ними мате рі а лами при вико нанні її доручень;
4.11.2.Ви но сити на роз гляд Ради питання, пов’я зані з напря мами її діяль-

нос ті;
Ви но сити про по зи ції про поза чер гове скли кання Ради.
5. За без пе чення Ради
Ор га ні за ційно-тех нічне і фінан сове забез пе чення Ради здійс ню ється 

Централь ною нау ко вою біб лі о те кою ім. В. І. Вер надсь кого АН УРСР.

Го ло вний уче ний сек ре тар
Пре зи дії АН УРСР
член-ко рес пон дент АН УРСР     Б. С. СТОГ НІЙ
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ПРЕ ЗИ ДІЯ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї НИ

ПОСТАНОВА

21.09.92 № 255
 м. Київ

Про роботу Інфор ма ційно-
біб ліо теч ної ради
АН Укра ї ни

Пре зи дія АН Укра їни від зна чає, що діяль ність Інфор ма ційно-біб лі-
о теч ної ради спри яла коор ди на ції роботи мережі біб лі о тек АН Укра їни 
по раці о наль ному вико рис танню наяв них біб ліо теч них та інфор ма цій них 
ресур сів. В уста но вах АН Укра їни покра щи лись стан інфор му вання про 
дже рела зару біж ної нау ко вої інфор ма ції і вза є мо ви ко рис тання на цій ос-
нові зару біж ної нау ко вої літе ра тури. Здійс ню ється сис те ма тична робота 
з кад рами біб лі о тек нау ко вих уста нов, ство рено гнучку дифе рен ці йо вану 
сис тему під ви щення їх ква лі фі ка ції.

Ра зом з тим Пре зи дія АН Укра їни кон с та тує, що Інфор ма ційно-біб лі-
о течна рада не змогла поста вити питання про пере бу дову роботи сис теми 
біб лі о тек, від ді лів нау ково-тех ніч ної інфор ма ції, інших інфор ма цій них 
під роз ді лів уста нов АН Укра їни як єди ної інфор ма цій ної бази нау ково-
дос лід ної роботи. Через недо статню актив ність ради не набули належ ного 
роз витку роботи по авто ма ти за ції інфор ма цій них та біб ліо теч них про це-
сів, ство ренню єди ної авто ма ти зо ва ної сис теми інфор ма цій ного супро во-
дження нау ково-дос лід них робіт в АН Укра їни. Не при ді ля лося доста т-
ньої уваги питан ням збе ре ження, вивчення і по пуля ри за ції цін них книж-
ко вих і руко пис них фон дів, роз вит кові діяль ності Централь ної нау ко вої 
біб лі о теки ім. В. І. Вер надсь кого /ЦНБ/ та Львівсь кої нау ко вої біб лі о теки 
ім. В. Сте фа ника /ЛНБ/ АН Укра їни як про від них нау ко вих і куль турно-
ос віт ніх центрів.

Пре зи дія АН Укра їни поста нов ляє:

1. Інфор ма цію голови Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради ака де міка 
АН Укра їни В. М. Руса нівсь кого взяти до відома.
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2. Затвер дити нову редак цію «Поло ження про Інфор ма ційно-біб лі о-
течну раду Ака де мії наук Укра ї ни» згідно з додат ком I.

3. Затвер дити понов ле ний склад Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради 
АН Укра їни згідно з додат ком 2. Голо вою Інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради 
при зна чити ака де міка АН Укра їни Немош ка ленка Воло ди мира Воло ди ми-
ро вича.

4. Інфор ма ційно-біб лі о теч ній раді АН України:
4.1. Здійс ню ючи роботу у напрям ах, визна че них Поло жен ням, особ-

ливу увагу при ді лити акти ві за ції роботи по ство ренню єди ної авто ма ти-
зо ва ної сис теми інфор ма цій ного супро во дження нау ково-дос лід них робіт 
в АН Укра їни, пере бу дові роботи біб лі о тек, інших інфор ма цій них під роз-
ді лів нау ко вих уста нов як єди ної інфор ма ційно-до ку мент ної бази нау ково-
дос лід ної роботи;

4.2. До 01.11.92 подати про по зи ції щодо орга ні за ції на базі ЦНБ 
АН Укра їни спе ці а лі зо ва ного під роз ділу для забез пе чення ком плекс ного 
вирі шення питань вико рис тання інфор ма ційно-біб лі о теч них ресур сів 
АН України;

4.3. До 01.01.93 роз ро бити і подати про по зи ції щодо пере бу дови робо-
ти інфор ма цій них під роз ді лів уста нов АН Укра їни як єди ного біб ліо течно-
ін фор ма цій ного ком плексу.

5. Централь ній нау ко вій біб ліо теці імені В. І. Вер надсь кого АН Укра їни 
/член-ко рес пон дент АН Укра їни О. С. Они щен ко/:

– до 01.11.92 забез пе чити нау кові уста нови АН Укра їни реко мен да-
ці ями з ком плек ту вання та вико рис тання в біб лі о те ках інсти ту тів засо бів 
обчис лю валь ної тех ніки та про грам ного забез пе чен ня;

– до 01.12.92 подати на роз гляд Бюро Пре зи дії АН Укра їни про граму 
ство рення єди ної авто ма ти зо ва ної сис теми інфор ма цій ного супро во дження 
нау ково-дос лід них робіт в АН України.

6. Конт роль за вико нан ням цієї поста нови покласти на віце- пре зи дента 
АН Укра їни ака де міка І. І. Лукінова.

Пре зи дент Ака де мії наук Укра ї ни
ака де мік       Б. Є. Патон

Го ло вний уче ний сек ре тар
АН Укра ї ни ака де мік АН Укра ї ни   Б. С. Стог ній
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До да ток № 1
до поста нови Пре здії АН УРСР
від 21 вересня 1992 р. № 255

ПОЛОЖЕННЯ
про Інфор ма ційно-біб лі о течну раду 

Ака де мії наук Укра ї ни

ЗА ГА ЛЬ НІ ПОЛО ЖЕН НЯ
Ін фор ма ційно-біб лі о течна рада Ака де мії наук Укра їни /далі – Рада/ 

утво рена поста но вою Пре зи дії АН Укра їни від 15.02.90 р. № 49.

2. ЗАВДАН НЯ І ФУН К ЦІЇ
2.1. Основ ними завдан нями Ради є:
– ме то дичне керів ництво і коор ди на ція робіт біб лі о тек і орга нів нау-

ково-тех ніч ної інфор ма ції Ака де мії наук Укра їни для біб ліо теч ного 
та інфор ма цій ного забез пе чення нау ко вих дослі джень в галузі гума ні тар-
них, при род ни чих та тех ніч них наук;

– роз робка реко мен да цій щодо опти маль ного роз витку сис теми нау ко-
вої інфор ма ції і мережі біб лі о тек в АН Укра їни з ура ху ван ням про гно зів 
роз витку нау ково-ін фор ма цій ної діяль ності в Укра їні і за кордоном;

– ме то дичне керів ництво та коор ди на ція робіт по збе ре женню, впо-
ряд ку ванню, сис те ма ти за ції, вивченню і вве денню у нау ко вий обіг цін них 
руко пис них та книж ко вих фон дів біб лі о тек АН Укра їни, ство рення наці о-
наль ної біб ліо гра фії.

2.2. Від по відно до основ них завдань Рада:
– ви зна чає основні напрями роз витку мережі орга нів нау ково-тех ніч-

ної інфор ма ції в Ака де мії наук України;
– сприяє орга ні за ції сис теми нау ко вої і тех ніч ної інфор ма ції Ака де мії 

наук Укра їни на базі єди них довід ково-ін фор ма цій них фон дів орга нів нау-
ково-тех ніч ної інфор ма ції і нау ко вих біб лі о тек;

– роз гля дає перс пек тивні плани і звіти про резуль тати нау ко вих дослі-
джень Централь ної нау ко вої біб лі о теки імені В. І. Вер надсь кого АН Укра їни, 
Львівсь кої нау ко вої біб лі о теки імені В. Сте фа ника АН Укра їни в галузі біб-
лі о те ко знавства, біб ліо гра фо знавства, кни го знавства та інфор ма цій ної діяль-
ності; конт ро лює впро ва дження в прак тику резуль та тів завер ше них нау ко вих 
дослі джень та авто ма ти за ції біб ліо течно-ін фор ма цій них тех но ло гій;
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– за твер джує типові про ектні рішення і про грамне забез пе чення для 
доку мен таль них і фак то гра фіч них систем;

– роз гля дає замов лення і роз роб ляє про по зи ції Пре зи дії АН Укра їни, 
пого джені з Комі сією АН Укра їни з обчис лю валь ної тех ніки, про роз по діл 
виді ле них Ака де мії наук Укра їни мате рі ально-тех ніч них ресур сів, обчис-
лю валь ної, копі ю вально-розм но жу валь ної та іншої інфор ма цій ної тех ніки 
з ура ху ван ням необ хід ності пер шо чер го вого осна щення центрів, які беруть 
участь у вико нанні загаль но ака де міч них про грам інфор ма цій ного забез-
пе чення нау ко вих дослі джень та обчис лю валь них центрів колек тив ного 
корис ту ван ня;

– роз гля дає про по зи ції щодо удо ско на лення сис теми інфор ма цій них 
видань в галузі гума ні тар них, при род ни чих та тех ніч них наук; під ви щення 
їх якості і ско ро чення стро ків під го товки і випуску, а також заходи по удо-
ско на ленню довід ко вого апа рату інфор ма цій них видань і біб ліо теч них 
ката ло гів;

– ко ор ди нує роботи по уні фі ка ції і стан дар ти за ції біб ліо теч ної та інфор-
ма цій ної доку мен та ції, особ ливо тієї, що сто су ється авто ма ти зо ва них 
інфор ма ційно-по шу ко вих сис тем, в тому числі фак то гра фіч них та інших;

– ор га ні зує заходи по обміну досві дом інфор ма цій ної та біб ліо теч ної 
роботи в АН Укра їни, вивчення і вико рис тання зару біж ного та віт чиз ня-
ного досвіду, особ ливо з перс пек тив них напря мів інфор ма цій ної та біб ліо-
теч ної діяль нос ті;

– ко ор ди нує роботи з роз витку в АН Укра їни авто ма ти зо ва них інфор-
ма ційно-біб лі о теч них сис тем та їх вза є мо дію з ака де міч ними сис те мами 
інших відомств;

– роз гля дає питання удо ско на лення сис теми нау ко вої і тех ніч ної 
інфор ма ції АН Укра їни як скла до вої час тини Дер жав ної сис теми нау-
ково-тех ніч ної інфор ма ції;

– роз гля дає питання, пов’я зані з забез пе чен ням збе ре ження, впо ряд ку-
вання, сис те ма ти за ції, вивчення та вве дення у нау ко вий обіг ста рих руко-
пис них і книж ко вих фон дів, які ста нов лять куль турне над бання України;

– роз гля дає і затвер джує про по зи ції про роз по діл валют них асиг ну вань 
на перед плату зару біж ної літе ра тури між уста но вами АН України;

– роз гля дає реко мен да ції з основ них напря мів ком плек ту вання єди них 
довід ково-ін фор ма цій них фон дів зару біж ної нау ко вої літе ра тури, забез пе-
чує конт роль за якістю їх ком плек ту вання і вико рис тан ня;

– сприяє роз витку про гре сив них форм біб ліо теч ного та інфор ма цій-
ного обслу го ву вання фахів ців з гума ні тар них, при род ни чих та тех ніч них 
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наук, спря мо ва них на опе ра тивне забез пе чення вче них пер шо дже ре лами, 
опе ра тив ною інфор ма ці єю;

– за твер джує нор ма тивні та інструк тивно-ме то дичні мате рі али для біб-
лі о тек і орга нів нау ково-тех ніч ної інфор ма ції;

– уза галь нює нас лідки вико рис тання еле мен тів госп роз ра хунку і плат-
них послуг в роботі від ді лів інфор ма ції і нау ко вих біб лі о тек;

– го тує про по зи ції, спря мо вані на поліп шення умов праці і закріп лення 
кад рів в орга нах інфор ма ції і біб лі о те ках АН України.

3. СКЛАД І СТРУК ТУ РА РАДИ
3.1. Рада утво рю ється з про від них вче них нау ко вих закла дів АН Укра-

їни – спе ці а ліс тів в галузі гума ні тар них та при род ни чих наук, а також 
інфор ма тики, обчис лю валь ної тех ніки, пред став ни ків біб лі о тек і орга нів 
нау ково-тех ніч ної інфор ма ції АН України;

До складу Ради вхо дять спе ці а лісти в галузі біб лі о те ко знавства та спо-
рід не них наук сис теми Мін куль тури Укра їни, Голо вного архів ного управ-
ління як інфор ма цій них уста нов, пов’я за них із збе рі ган ням та інфор ма цій-
ним обслу го ву ван ням біб ліо теч ними та архів ними доку мен тами.

3.2. Пер со наль ний склад Ради і Бюро затвер джу ється Пре зи дією АН 
України.

3.3. Бюро Ради скла да ється з голови Ради, його заступ ни ків, чле нів 
Бюро і уче ного сек ре таря.

4. ОРГА НІ ЗА ЦІЯ РОБО ТИ РАДИ
4.1. Рада вирі шує питання в межах над аних їй даним Поло жен ням прав.
4.2. Рада про во дить засі дання регу лярно, не рідше одного разу на квар-

тал, а з невід клад них питань – негайно.
4.3. Рада пра во мочна вирі шу вати питання при наяв ності на засі данні 

поло вини її пер со наль ного складу.
4.4. На засі дання Ради, крім її чле нів, в необ хід них випад ках можуть 

бути запро шені пред став ники заін те ре со ва них уста нов і орга ні за цій Ака-
де мії наук України.

4.5. Робота Ради здійс ню ється згідно з річ ними і перс пек тив ними пла-
нами, затвер дже ними голо вою Ради.

4.6. Рада щорічно зві ту ється перед Пре зи дією АН України.
4.7. Рада має право:
4.7.1. Вима гати і одер жу вати в уста нов ле ному порядку від орга ні за цій 

і уста нов АН Укра їни необ хідні мате рі а ли;
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4.7.2. Заслу хо ву вати допо віді пред став ни ків орга ні за цій і уста нов 
АН Укра їни про стан та заходи по забез пе ченню робіт в галузі нау ко вої 
інфор ма ції і біб ліо теч ної діяль нос ті;

4.7.3. Залу чати вче них і спе ці а ліс тів АН Укра їни до участі в під го товці 
необ хід них мате рі а лів і обго во ренні питань на засі дан нях Ради.

4.7.4. Утво рю вати з числа чле нів Ради робочі групи для роз гляду кон-
 к рет них питань.

4.8. Голова Ради /у разі від сут ності голови – його заступ ник/ має право 
скли кати засі дання Ради як за своєю іні ці а ти вою, так і за про хан ням чле нів 
Ради.

4.9. Уче ний сек ре тар Ради забез пе чує:
4.9.1. Роз робку про ек тів пла нів Ради;
4.9.2. Орга ні за цію під го товки питань для роз гляду на засі дан нях Ради, 

вклю ча ючи своє часну роз силку мате рі а лів чле нам Ради;
4.9.3. Рішення орга ні за цій них питань, вклю ча ючи діло водство і скла-

дання зві тів про діяль ність Ради;
4.9.4. Конт роль за вико нан ням реко мен да цій і про по зи цій Ради.
4.10. Члени Ради зобо в’я за ні:
4.10.1. Забез пе чу вати зв’я зок Ради з нау ко вими та інфор ма цій ними 

уста но вами, які вони пред став ля ють.
4.10.2. Своє часно вико ну вати дору чення Ради і пода вати звіти по них.
4.11. Члени Ради мають право:
4.11.1. Зна йо ми тись з мате рі а лами Ради з питань, які обго во рю ються, 

а також корис ту ва тися вка за ними мате рі а лами при вико нанні її доручень;
4.11.2. Вино сити на роз гляд Ради питання, пов’я зані з напря мами її діяль-

нос ті;
4.11.3. Вно сити про по зи ції про поза чер гове скли кання Ради.

ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ РАДИ
Ор га ні за ційно-тех нічне і фінан сове забез пе чення Ради здійс ню ється 

Централь ною нау ко вою біб лі о те кою ім. В. І. Вер надсь кого АН України.

Го ло вний уче ний сек ре тар
АН Укра ї ни
ака де мік АН Укра ї ни     Б. С. СТОГ НІЙ



123

До да ток № 2
до поста нови Пре зи дії АН Укра ї ни

 № 255 від «21» вересня 1992 р.

СКЛАД
Ін фор ма ційно-біб лі о теч ної ради АН Укра ї ни

 
Бюро ради

Не мош ка ленко Воло ди мир 
Володимирович

 Ди рек тор Інсти туту мета ло фізики 
АН Укра їни, акад. АН Укра їни /
го ло ва

Ку рас Іван Федо ро вич  Ака де мік-сек ре тар ВІФП АН Ук-
раїни, ди рек тор Інсти туту наці-
о наль них відносин і полі то ло гії 
АН Укра їни, чл-кор. АН Укра їни /
за ступ ник голови/

Они щенко Олек сій 
Семе но вич

Ди рек тор Централь ної нау ко вої 
бібліотеки ім. В. І. Вер надсь кого 
АН України,чл.-кор. АН Укра їни /
за ступ ник голови/

По хо денко Віта лій 
Дмит ро вич

Ака де мік-сек ре тар ВХХТ АН Ук-
раїни, ди рек тор Інсти туту фізич-
ної хімії ім. Л. В. Писар жевсь кого 
АН України, акад. АН Укра їни /за-
ступ ник голови

Cку ри хін Воло ди мир Ілліч За ступ ник дирек тора Інсти туту 
кіберне тики ім. В. М. Глуш кова 
АН України,акад. АН Укра їни /за-
ступ ник голови
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Сво бода Алла 
Анто нів на

На у ко вий спів робітник ЦНБ 
ім. В. І. Вернадсь кого АН Укра їни /
уче ний секретар

Кру шель ницька Лари са 
Іванівна

Директор Львівської наукової біб-
ліотеки ім. В. Стефаника АН Ук-
раїни, д і. н.

Ми ша нич Олег 
Васи льо вич

Го лова Неза леж ної екс перт ної комі-
сії по від бору літе ра тури на об-
мін і продаж з фон дів біб лі о тек 
АН Укра їни, к.ф.н.

На вроцька Вален ти на 
Дмит рівна

Зав. від ді лом біб лі о тек Мініс терст-
ва куль тури Укра ї ни

Ні кі тін Анд рій Іва но вич Зав. відділом інституту кібернетики 
ім. В. М. Глушкова АН України, 
д. т. н.

Но во хатсь кий Кос тян тин 
Єв ге но вич

Зав. від ді лом Голо вар хіву Укра ї ни
Ди рек тор Інсти туту про блем реєст-
рації інфор ма ції АН Укра їни, 
чл.-кор.АН Укра ї ни

По гре бен ник Федір 
Пет ро вич

 Го лова Неза леж ної оці ноч ної комі-
сії по від бору літе ра тури на обмін 
і про даж з книж ко вих фон дів біб -
лі о тек АН Укра ї ни д. ф. н.

По по вич Мирос лав
Воло димирович

Зав. від ді лом Інсти туту філо со фії 
АН Укра їни, д. філос. н.

Си до ренко Олек сій 
Олек сійович

 Уче ний сек ре тар Сек тору сус піль-
них. наук НОВ Пре зи дії АН Укра-
їни, к.ф.н.
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Члени Ради

Бар да чова Ірина 
Пет рів на  

Зав. біб лі о те кою Інсти туту про-
блем моде лю вання в енер ге тиці 
АН Укра ї ни

Бер надсь кий Все во лод 
Миколайович

Зав. від ді лом Інсти туту елект ро зва-
рювання ім. Є. О. Патона АН Укра-
їни, к. т. н.

Ва сильєв Все во лод 
Вік то ро вич

 За ступ ник дирек тора Інсти туту 
проб лем мо де лю вання в енер ге-
тиці, чл.-кор. АН Укра ї ни

Дуб ро віна Любов 
Анд рі їв на

Зав. від ді лом руко пи сів та ста ро-
дру ків ЦНБ АН Укра їни, к. і. н.

Іса є вич Яро слав 
Дмит ро вич

Ди рек тор Інсти туту сус піль них наук 
АН Укра їни, чл.-кор. АН Укра ї ни

Кос тенко Лео нід 
Йоси по вич

 Зав. від ді лом авто ма ти за ції інфор-
ма ційних біб ліо теч них про це сів 
ЦНБ АН Укра їни, к. т. н.

Нім чук Василь 
Васи льо вич

  Зав. сек то ром Інсти туту мово-
знавст ва ім. О. О. Потебні АН Укра-
їни, чл.-кор. АН Укра ї ни

Осинсь кий Сер гій 
Пет ро вич

Зав. від ді лом Інсти туту екс пе ри-
мен тальної пато ло гії, онко ло гії 
та радіо бі о ло гії ім. Р. Є. Кавець-
кого АН Укра їни, д. м. н.

Прі цак Оме лян Йоси по вич Ди рек тор Інсти туту схо до знавст ва 
ім. А. Ю. Кримсь кого АН України, 
іно зем ний член АН Укра ї ни
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Сар бей Віта лій Гри го ро вич Зав. від ді лом Інсти туту істо рії 
Укра ї ни АН Укра їни, д. і. н.

Сін чило Ірина Олек сі їв на  Зав. біб лі о те кою Інсти туту еко но мі-
ки АН Укра ї ни

Сло бо дя ник Михайло 
Семенович

Зав. від ді лом ЦНБ АН Укра їни, 
к. п. н.

Смо лій Вале рій Анд рі йо вич  За ступ ник дирек тора Інсти туту іс-
то рії Укра їни АН Укра їни, д. і. н.

Со хань Павло Сте па но вич Ди рек тор Інсти туту укра ї нсь кої 
археогра фії АН Укра їни, чл.-кор. 
АН Укра ї ни

Стог ній Ана то лій 
Олек сандрович

 Ге не раль ний дирек тор НВО «Місь к-
системотех ні ка», чл.-кор. АН Укра ї ни

То лочко Петро Пет ро вич Ди рек тор Інсти туту архе о ло гії 
АН України, акад. АН Укра ї ни

Ши ро ков Воло ди мир 
Анатолі йо вич

Дирек тор Укра ї нсь кого мовно-ін-
фор ма ційного фонду, к. ф.-м. н.

Усе нко Ігор Бори со вич Стар ший нау ко вий спів ро біт-
ник Інститу-т.ту дер жави і права 
ім. В. М. Корець ко го АН Укра їни, 
к. ю. н.

Яко венко Юрій Іва но вич Уче ний сек ре тар Інсти туту соці о-
ло гії АН Укра їни, к. філос. н.
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ПРЕ ЗИ ДІЯ НАЦІ О НА ЛЬ НОЇ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї НИ

ПОСТАНОВА

28.12.2009      м. Київ       № 347

Про удо ско на лення мережі 
і онов лення складу нау ко вих рад, 
ко мі те тів, комі сій НАН Укра ї ни

Роз гля нувши під го тов лені сек ці ями НАН Укра їни на вико нання поста-
нови Пре зи дії НАН Укра їни від 08.07.09 № 207 про по зи ції щодо подаль-
шого удо ско на лення мережі та покра щення діяль ності дорад чих кон суль та-
тив них орга нів НАН Укра їни, Пре зи дія НАН Укра їни поста нов ляє:

Лік ві ду ва ти:
при Від ді ленні наук про Землю НАН України:
– На у кову раду з про блем «Гід ро ге о ло гія та інже нерна гео ло гі я»;
при Від ді ленні загаль ної біо ло гії НАН України:
На у кову раду з про блем «Раці о нальне вико рис тання ресур сів тва рин-

ного світу в умо вах інтен сив ного при ро до ко рис ту ван ня».
2. Затвер дити онов лені склади таких дорад чих кон суль та тив них орга-

нів НАН Укра їни, що здійс ню ють свою діяль ність:
2.1. При Пре зи дії НАН України:
– Між ві дом чої нау ко вої ради з про блем «Фізика твер дого тіла» 

(дода ток 1);
Між ві дом чої коор ди на цій ної ради з питань крає знавства (дода ток 2);
Ко ор ди на цій ної ради НАН Укра їни з питань інфор ма ти за ції (дода ток 3);
На у ково-ко ор ди на цій ної та екс перт ної ради з питань ресурсу і без пеки 

екс плу а та ції конс трук цій, спо руд та машин (дода ток 4);
На у ко вої ради з про блем «Інфор ма ція. Мова. Інте лект» (дода ток 5);
На у ко вої ради з сен сор них сис тем та тех но ло гій (дода ток 6);
На у ко вої ради з про блем «Меха ніка і тех но ло гії вибуху та його вико-

рис тання у народ ному гос по дарст ві» (дода ток 7);
Ін фор ма ційно-біб лі о теч ної ради НАН Укра їни (дода ток 8);
Укра ї нсь кого комі тету Між на род ної асо ці а ції вивчення сло в’янсь ких 

куль тур (дода ток 9);
Укра ї нсь кого наці о наль ного комі тету візан ти ніс тів Укра їни 

(дода ток 10);
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Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів (дода ток 11);
Укра ї нсь кого наці о наль ного комі тету з вивчення країн Централь ної 

і Пів денно-Схід ної Європи (дода ток 12);
Ко мі тету нау ко вої тер мі но ло гії (дода ток 13);
Ко мі сії НАН Укра їни з вивчення укра ї нсько-польсь ких істо рич них 

та куль тур них зв’яз ків (дода ток 14);
Ко мі сії по роботі з нау ко вою молоддю НАН Укра їни (дода ток 15);
Ко мі сії з про блем Сві то вого оке ану (дода ток 16);
Ко мі сії по вивченню істо рії укра ї нсь кого права (дода ток 17);
2.2. При Від ді ленні істо рії, філо со фії та права НАН України:
– Укра ї нсько-ру мунсь кої комі сії з істо рії, архе о ло гії, етно ло гії та фоль-

к ло рис тики (дода ток 18);
3. Від ді ленню інфор ма тики НАН Укра їни під го ту вати та в уста нов ле-

ному порядку до 01.02.10 подати до Наково-ор га ні за цій ного від ділу Пре зи-
дії НАН Укра їни про по зи ції щодо реор га ні за ції:

– На у ко вої ради НАН Укра їни з авто ма ти зо ва них сис тем обробки да-
них та мереж ЕОМ;

– На у ко вої ради НАН Укра їни «Інте лек ту альні інфор ма ційні тех но-
ло гі ї»;

– На ці о наль ного комі тету Укра їни з інфор ма тики.
На у ково-ор га ні за цій ному від ділу Пре зи дії НАН Укра їни під го ту вати 

на роз гляд Пре зи дії НАН Укра їни питання щодо реор га ні за ції зазна че них 
дорад чих кон суль та тив них орга нів НАН України.

4. Сек ціям та від ді лен ням НАН Укра їни про дов жити роботу щодо під-
ви щення ефек тив ності діяль ності рад, комі те тів, комі сій НАН Укра їни, 
удо ско на лення їх мережі, постійно здійс ню вати коор ди на цію та нау ково-
ме то дичне й орга ні за ційне керів ництво ними, зок рема від ді лен ням НАН 
Укра їни у січні 2010 р. в уста нов ле ному порядку подати на роз гляд Пре зи-
дії НАН Укра їни обґрун то вані про по зи ції щодо ство рення рад з най більш 
акту аль них нау ко вих про блем при від ді лен нях НАН Укра їни для про ве-
дення коор ди на ції фун да мен таль них дослі джень.

5. Вва жати роз по рядчі доку менти Пре зи дії НАН Укра їни та їх окремі 
пун кти сто совно ство рення дорад чих кон суль та тив них орга нів, їх складу, 
зазна че них у пп. 1 і 2 цієї поста нови, такими, що втра тили чинність.
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6. Конт роль за вико нан ням цієї поста нови покласти на голо вного уче-
ного сек ре таря НАН Укра їни ака де міка НАН Укра їни А. Г. Заго ро д нього.

Пре зи дент На ці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
ака де мік НАН Укра ї ни     Б. Є. Патон

Го ло вний уче ний сек ре тар
На ці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
ака де мік НАН Укра ї ни      А.  Г. Заго род ній

До да ток 8
до поста нови Пре зи дії НАН Укра ї ни

від 28.12.2009 № 347

СКЛАД 
інфор ма ційно-біб лі о теч ної ради НАН Укра ї ни

Они щенко Олек сій Семе но вич – гене раль ний   директор Наці о-
наль ної  Біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь ко го (НБУВ), 
ака де мік НАН Укра їни (голо ва)

Ку хар Ва ле рій Пав ло вич – дирек тор Інсти туту біо ор га ніч ної 
хімії танаф то хі мії НАН Укра їни, 
ака де мік НАН Укра їни (заступ ник 
голови)

Яц ків  Яро слав Сте па но вич – дирек тор Головної аст ро но міч ної 
об серва то рії НАН Укра їни, ака де мік 
НАН Укра їни (заступ ник голови)

Бюро Ради

Со ло і денко Га лина Іва нівна – стар ший нау ко вий спів ро біт-
ник НБУВ, кан ди дат істо рич них 
наук (уче ний секретар)
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Ан дон Пи лип Іла рі о но вич – дирек тор Інсти туту про грам них 
сис тем НАН Укра їни, ака де мік 
НАН Укра ї ни

Бо ряк Ген на дій Воло ди ми ро вич – заступ ник директора Інсти туту 
істо рії Укра ї ни НАН Укра їни, док-
тор істо рич них наук

Гон ча рук  Вла дис лав 
Воло ди ми ро вич

– дирек тор Інсти туту коло їд ної хімії 
та хімії води ім. А. В. Думансь-
кого НАН України, ака де мік НАН 
Укра ї ни

Гри ценко Павло Юхи мо вич – дирек тор Інсти туту укра ї нсь кої 
мови НАН Укра їни, док тор філо ло-
гіч них наук

Іва кін Гліб Юрі йо вич – заступ ник дирек тора Інсти туту 
архе о ло гії НАН Укра їни, член-
ко рес пон дент НАН Укра їни, док тор 
істо рич них наук

Ки реєв Ле о нід Сер гі йо вич – уче ний сек ре тар Інсти туту елект-
ро зва рю ван ня ім. Є. О. Патона НАН 
Укра їни, док тор тех ніч них наук

Кри во нос Юрій Гео ргі йо вич – заступ ник дирек тора Інсти-
туту кібер не тики ім.  В. М. Глуш-
кова НАН Укра їни, ака де мік НАН 
Укра ї ни

Лу кі нов В’я че слав 
Воло ди ми ро вич

– заступ ник дирек тора Інсти туту 
гео тех ніч ної меха ніки НАН Укра-
їни, док тор геолого-мі не ра ло гіч них 
наук
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Осинсь кий Сер гій Пет ро вич – заві ду вач від ділу Інсти туту екс пе-
ри мен таль ної пато ло гії, онко ло гії 
і радіо бі о ло гії ім.  Р .  Є .  Ка вець ко го, 
док тор медич них наук

Пет ров Вя чес лав Васи льо вич
– директор Інституту проблем 
реєстрації інформації НАН Ук-
раїни, член-кореспондент НАН 
України

По пик Во ло ди мир Іва но вич директор Інституту біографічних 
досліджень НБУВ, кан ди дат істо-
рич них наук

Ро ма нюк Ми рос лав 
Мико ла йо вич

– дирек тор Львівсь кої наці о наль-
ної нау ко вої біб лі о теки імені Василя 
Сте фа ника, член-ко рес пон дент НАН 
Укра ї ни

Са мо ва ров Во ло ди мир 
Мико ла йо вич

– заступ ник дирек тора Фізико-
тех ніч но го інсти туту низь ких тем-
пе ра тур ім. Б. І. Вєр кі на  НАН Укра-
їни, док тор фізико-ма те ма тич них 
наук

Члени Ради

Акі мова Ольга Анд рі їв на – заві ду юча біб лі о теки Інсти туту 
біо ло гії пів ден них морів ім. О. О. Ко-
валевського НАН Укра ї ни 

Ко лєс ні кова Вік то рія Анато лі їв на – заві ду юча біб лі о теки Інсти туту 
архе о ло гії НАН Укра їни, кан ди дат 
істо рич них наук
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Кос тенко Ле о нід Йоси по вич – керів ник Центру біб ліо течно-
ін фор ма цій них тех но ло гій НБУВ, 
кан ди дат тех ніч них наук

Кос те рін Сер гій Олек сі йо вич – заступ ник дирек тора Інсти туту біо-
хі мії ім. О. В. Пал ла діна НАН Укра-
їни, член-ко рес пон дент НАН Укра-
ї ни

Крю чин Ан д рій Анд рі йо вич – заступ ник дирек тора Інсти туту 
про блем ре єст ра ції інфор ма ції 
НАН Укра їни, член ко рес пон дент 
НАН Укра ї ни

Куч мій Сте пан Яро сла во вич – заступ ник дирек тора Інсти туту 
фізич ної хімії ім. Л. В. Пи сар жевсь-
кого НАН Укра їни, член- корес пон-
дент НАН Укра ї ни

Лав ри нен ко Олена Мико ла ївна – заві ду юча біб лі о теки Інсти ту ту 
елект ро зва рю вання ім. Є. О. Пато-
на НАН Укра ї ни

Ле пі хін Петро Пав ло вич – заступ ник дирек тора Інсти туту 
про блем міц ності ім. Г. С. Писа-
ренка НАН України, док тор фізико-
ма те ма тич них наук

Муха Люд мила Вік то рівна – заступ ник дирек тора Наці о наль ної 
біб лі о те ки Укра їни імені В. І. Вер-
надсь кого, кан ди дат істо рич них 
наук
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На гре бель ний Во ло ди мир 
Пет ро вич

– заступ ник дирек тора Інсти туту 
дер жави і права ім. В. М. Корець-
кого НАН України, кан ди дат юри-
дич них наук

На у мен ко Світ лана Михай лівна – заві ду юча біб лі о теки Інсти-
туту фізі о ло гії ім. О. О. Бого-
мольця НАН Укра ї ни

Пе че ро га На та лія Васи лівна – заві ду юча біб лі о теки Голо вної 
аст ро но міч ної об серва то рії НАН 
Укра ї ни

Се мен цов Во ло ди мир Іва но вич – керів ник від ділу нау ково-тех ніч-
ної інфор ма ції Інсти туту про блем 
мате рі а ло знавства ім. І. І. Фран це-
вича НАН Укра їни, кан ди дат тех-
ніч них наук

Стрі ше нець На дія Воло ди ми рівна – керів ник Центру фор му вання біб-
ліо течно-інфор ма цій них ресур сів 
НБУВ, кан ди дат істо рич них наук

Ше вера Ми рос лав Васи льо вич – керів ник від ділу нау ково-тех ніч-
ної інфор ма ції Інсти туту бота ніки 
ім. М. Г. Холод ного НАН Укра їни, 
кан ди дат біо ло гіч них наук

Шевко Алла Мико ла ївна – керів ник від ділу нау ко вої 
інфор ма ції Інсти туту фізі о ло гії 
ім. О. О. Бого мольця НАН  Укра їни, 
кан ди дат біо ло гіч них наук
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Ши ро ков Во ло ди мир 
Ана то лі йо вич

– дирек тор Укра ї нсь кого мовно-
інфор ма цій но го фонду НАН Укра-
їни, член-ко рес пон дент НАН  Укра-
ї ни

Шка ту ла По ліна Михай лівна – заві ду юча біб лі о теки Інсти-
туту екс пе ри мен таль ної пато-
ло гії, онко ло гії і радіо бі о ло гії 
ім. Р. Є. Кавець ко го НАН України

Штоль ко Ма рина Ана то лі ївна – керів ник нау ково-ін фор ма цій-
ного від ді лу Інсти туту літе ра тури 
ім. Т. Г. Шев ченка НАН  Укра ї ни

Го ло вний уче ний сек ре тар
На ці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
ака де мік НАН Укра ї ни    А. Г. Заго род ній

ПРЕ ЗИ ДІЯ НАЦІ О НА ЛЬ НОЇ АКА ДЕ МІЇ НАУК УКРА Ї НИ

ПОСТАНОВА

07.12.2011  м. Київ № 341

Про затвер дження нової редак ції
«Поло ження про Інфор ма ційно-
біб ліо течну раду Наці о наль ної
ака де мії наук України»

Остан німи роками у зв’язку з інтен сив ним роз вит ком інфор ма ційно-
ко му ні ка цій них тех но ло гій у роботі нау ко вих біб лі о те к з’яв и лись при нци-
пово нові мож ли вості. Впро ва джені ком п’ю терні тех но ло гії ство рили пере-
д у мови для доко рін них змін у тра ди цій них під хо дах до про це сів інфор-
ма ційно-біб лі о теч ного забез пе чення науки, роз витку нових видів сер-
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вісу, вико нання нау ко вими біб лі о те ками додат ко вих функ цій, пов’я за них 
з цілесп ря мо ва ним інфор ма цій ним обслу го ву ван ням пра ців ни ків нау ко вої 
сфери.

Сьо го дні біб лі о теки нау ково-дос лід них уста нов змі ню ють пріо ри тети 
у під хо дах до вибору інфор ма цій них дже рел, нама га ються яко мога ширше 
над авати корис ту ва чам доступ до онлай но вих ресур сів про від них сві то вих 
поста чаль ни ків нау ко вої інфор ма ції, гар мо нійно поєд ну ють тра ди ційні 
та елект ро нні доку менти, ста ють наві га то рами та посе ред ни ками у сучас-
ній сис темі кому ні ка ції.

Струк турні та функ ці о нальні пере тво рення, які від бу лися в діяль ності 
інфор ма ційно-біб лі о теч ної сис теми НАН Укра їни, вима га ють від по від ного 
онов лення Поло ження про Інфор ма ційно-біб лі о течну раду Наці о наль ної 
ака де мії наук України.

Пре зи дія НАН Укра їни поста нов ляє:
1. Затвер дити нову редак цію Поло ження про Інфор ма ційно-біб лі о течну 

раду Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни (дода єть ся).
2. Вва жати таким, що втра тило чин ність, Поло ження про Інфор ма-

ційно-біб лі о течну раду Ака де мії наук Укра їни в редак ції, затвер дже ній 
поста но вою Пре зи дії АН Укра їни від 21.09.92 № 255 «Про роботу Інфор-
ма ційно-біб лі о теч ної ради АН Укра ї ни».

3. Конт роль за вико нан ням цієї поста нови покласти на голову Інфор ма-
ційно-біб лі о теч ної ради НАН Укра їни ака де міка НАН Укра їни О. С. Они-
щенка та Нау ково-ор га ні за цій ний від діл Пре зи дії НАН України.

Пре зи дент
На ці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
ака де мік НАН Укра ї ни     Б. Є. Патон

В. о. голо вного вче ного сек ре та ря
На ці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
ака де мік НАН Укра їни      В. Ф. Мачу лін
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ЗА ТВЕР ДЖЕ НО
по ста но вою Пре зи дії НАН Укра ї ни

від 07.12.2011 р. № 341

ПО ЛО ЖЕН НЯ
про Інфор ма ційно-біб лі о течну раду
На ці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни

(нова редакція)

1. Загальні поло жен ня
1.1. Інфор ма ційно-біб лі о течна рада (далі – Рада) Наці о наль ної ака де-

мії наук Укра їни (далі – НАН Укра їни, Ака де мія) є дорад чим кон суль та-
тив ним орга ном при НАН Укра їни, який визна чає стра те гію та основні 
напрями роз витку інфор ма цій ного забез пе чення нау ко вих дослі джень 
у НАН України.

1.2. Рада в своїй роботі керу ється чин ним зако но дав ст вом Укра їни, 
Ста ту том НАН Укра їни, поста но вами та роз по ря джен нями Пре зи дії НАН 
Укра їни, цим Поло жен ням.

1.3. У складі Ради ство рю ється мето дична комі сія, яка забез пе чує під-
го товку про ек тів доку мен тів та мате рі а лів, що реко мен ду ються для роз-
гляду та затвер дження Радою.

1.4. Про по зи ції та реко мен да ції Ради можуть реа лі зо ву ва тися шля хом 
при йн яття від по від них рішень Пре зи дії НАН України.

 2. Завдання і функ ції Ради
2.1. Основ ними завдан нями Ради є:
– спри яння реа лі за ції поста нов і рішень Пре зи дії НАН Укра їни, пов’я-

за них із інфор ма цій ним супро во джен ням нау ко вих дослі джень;
– ме то дичне керів ництво інфор ма ційно-біб лі о теч ним обслу го ву ван-

ням вче них і спе ці а ліс тів НАН Укра їни з ура ху ван ням про гно зів роз витку 
віт чиз ня ної та сві то вої науки;

– ор га ні за ція захо дів щодо своє час ного попов нення біб лі о тек НАН 
Укра їни новими інфор ма цій ними ресур са ми;

– на дання про по зи цій щодо заку півлі зару біж ної нау ко вої літе ра тури, 
фор му вання списку зару біж них пері одич них видань для центра лі зо ва ної 
перед плати та забез пе чення доступу до сві то вих баз даних за раху нок кош-
тів Академії.

2.2. Від по відно до основ них завдань Рада:
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– ви зна чає основні напрями та стра те гію роз витку сис теми нау ко вої 
інфор ма ції в галузі сус піль них, гума ні тар них, при род ни чих і тех ніч них 
наук;

– роз гля дає питання інфор ма ційно-біб лі о теч ного забез пе чення нау-
ко вих уста нов НАН Укра їни та сприяє при йн яттю рішень і реко мен да цій 
щодо його опти маль ного розвитку;

– при ймає та затвер джує інструк тивно-ме то дичні доку менти, спря мо-
вані на роз ви ток біб ліо течно-ін фор ма цій ної сис теми НАН України;

– ор га ні зує під го товку інфор ма ційно-ана лі тич них мате рі а лів про діяль-
ність біб ліо течно-ін фор ма цій них під роз ді лів уста нов НАН України;

– ко ор ди нує роботу біб лі о тек та інших інфор ма цій них під роз ді лів нау-
ко вих уста нов НАН Укра їни з фор му вання біб ліо течно-ін фор ма цій них 
ресур сів (дру ко ва них, елект ро нних, муль ти ме дій них тощо);

– дбає про орга ні за цію ком плекс ного (у тому числі дис тант но го) обслу-
го ву вання корис ту ва чів доку мен тами на всіх видах носіїв;

– роз гля дає питання збе ре ження, оциф ру вання та забез пе чення досту-
пу корис ту ва чів до руко пис них фон дів, книж ко вих пам’я ток і колек цій, 
надає допо могу біб лі о те кам зі ство рення дру ко ва них ката ло гів, реєст рів 
та баз даних;

– го тує та подає до Пре зи дії НАН Укра їни про по зи ції щодо ство рення 
в біб лі о те ках елект ро нних баз даних, орга ні за ції репо зи та ріїв праць спів-
ро біт ни ків установ;

– фор мує ефек тивну сис тему між біб лі о теч них вза є мо від но син, спря-
мо вану на кор по ра тивне вза є мо ви ко ристання інфор ма цій них ресур сів біб-
лі о тек усіх відомств;

– за без пе чує роз ви ток ака де міч ного інфор ма ційно-біб лі о теч ного сег-
мента Наці о наль ної елект ро нної біб лі о теки, вхо дження ака де міч них наці о-
наль них біб лі о тек (Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого 
та Львівсь кої наці о наль ної нау ко вої біб лі о теки Укра їни ім. В. Стефаника) 
у між на родні та сві тові циф рові біб лі о те ки;

– за без пе чує удо ско на лення сис теми під ви щення ква лі фі ка ції інфор-
ма ційно-біб лі о теч них пра ців ни ків, спря мо ва ної на зрос тання про фе сій ної 
ком пе тен ції, ком плексне онов лення про фе сій них знань, умінь і навичок;

– ко ор ди нує свою діяль ність з інфор ма ційно-біб лі о теч ними рада-
ми (комі сі ями тощо) зару біж них ака де мій наук;

сприяє:
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– управ лінню інно ва цій ними про це сами, впро ва дженню в прак тику 
роботи біб ліо течно-ін фор ма цій них під роз ді лів нау ково-дос лід них уста нов 
НАН Укра їни резуль та тів нау ко вих дослі джень;

– при йн яттю рішень щодо центра лі зо ва ного при дбання біб лі о те ками 
нау ко вих уста нов НАН Укра їни про грам ного забез пе чення, впро ва дження 
інте лек ту аль них інфор ма цій них тех но ло гій;

– за без пе ченню інфор ма ційно-біб лі о теч ної сис теми НАН Укра їни тех-
ніч ними, кад ро вими і фінан со вими ресур сами з метою її ста лого інно ва цій-
ного розвитку.

2.3. Рада роз гля дає, узго джує і подає на затвер дження Пре зи дії НАН 
Укра їни про по зи ції щодо виді лення кош тів на перед плату зару біж ної пері-
одики та доступ до сві то вих баз даних.

2.4. Мето дична комі сія Ради здійс нює екс пер тизу та рецен зу вання про-
по но ва них до роз гляду Інфор ма ційно-біб лі о теч ною радою НАН Укра їни 
та Вче ною радою Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого 
про ек тів інструк тивно-ме то дич них доку мен тів та інфор ма ційно-ана лі тич-
них мате рі а лів з питань фор му вання, збе рі гання та вико рис тання біб ліо-
течно-ін фор ма цій них ресур сів НАН України.

3. Склад і струк тура Ради
3.1. Пер со наль ний склад Ради і Бюро Ради затвер джу ється Пре зи-

дією НАН Укра їни тер мі ном на 5 років. До складу Бюро Ради вхо дять го-
лова Ради, два заступ ники, члени Бюро і вче ний сек ре тар. Чле нами Ради 
є про відні вчені нау ко вих уста нов НАН Укра їни, а також фахівці у галузі 
біб лі о те ко знавства, біб ліо гра фо знавства, кни го знавства, архі во знавства, 
доку мен тоз навства, соці аль них кому ні ка цій та інфор ма тики.

3.2. Голова Ради:
– ор га ні зує роботу Ради, веде її засі дан ня;
– за без пе чує вико нання покла де них на Раду завдань;
– що річно зві тує про діяль ність Ради;
– по дає Пре зи дії НАН Укра їни на затвер дження склад Ради;
– ви но сить на роз гляд Пре зи дії НАН Укра їни питання у межах своєї 

ком пе тен ції.
3.3. Заступ ники голови Ради:
– ви ко ну ють обо в’язки голови Ради за його від сут ності.
3.4. Уче ний сек ре тар Ради:
– скла дає план засі дань Ради;
– ор га ні зує під го товку засі дань Ради;
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– веде про то кольні записи засі дань Ради;
– оформ ляє рішення Ради;
– здійс нює пере писку за рішен нями Ради і конт роль за їх вико нан ням;
– ор га ні зує роботу мето дич ної комі сії Ради;

 4. Орга ні за ція роботи Ради
4.1. Рада вирі шує питання в межах прав, над аних їй цим Поло жен ням.
4.2. Рада про во дить засі дання регу лярно, не рідше ніж двічі на рік, 

а з невід клад них питань – тер мі ново. Поза чер гові засі дання Ради зби ра-
ються згідно з рішен ням голови Ради або тре тини її членів.

4.3. Рада на своїх засі дан нях роз роб ляє про по зи ції та реко мен да ції 
з питань, що нале жать до її ком пе тен ції. Про по зи ції та реко мен да ції вва жа-
ються схва ле ними, якщо за них про го ло су вала більш як поло вина при сут-
ніх на засі данні чле нів Ради. У разі рів ного роз по ділу голо сів вирі шаль ним 
є голос голо ву ю чого на засі данні. Про по зи ції та реко мен да ції фік су ються 
у про то колі засі дання, який під пи су ється голо ву ю чим на засі данні та сек-
ре та рем.

4.4. На засі дання Ради крім її чле нів у разі необ хід ності можуть бути 
запро шені пред став ники заці кав ле них уста нов і орга ні за цій НАН Укра їни 
та інших відомств.

4.5. Робота Ради здійс ню ється згідно з річ ними планами.
4.6. Щорічно Рада зві тує про свою роботу перед Пре зи дією НАН Ук-

раїни.
4.7. Рада має право:
– ви ма гати і одер жу вати в уста нов ле ному порядку від орга ні за цій 

і уста нов НАН Укра їни інфор ма цію та мате рі али, які від но сяться до ком-
пе тен ції Ради;

– за слу хо ву вати допо віді пред став ни ків орга ні за цій і уста нов НАН 
Укра їни про стан та заходи із забез пе чення робіт в галузі нау ково-ін фор ма-
цій ної і біб ліо теч ної діяль нос ті;

– за лу чати вче них і спе ці а ліс тів НАН Укра їни до участі у під го товці 
необ хід них мате рі а лів і обго во ренні питань на засі дан нях Ради;

– утво рю вати з числа чле нів Ради та мето дич ної комі сії Ради робочі 
групи для роз гляду кон к рет них питань.

4.8.Члени Ради мають право:
– зна йо ми тись з мате рі а лами Ради з питань, які обго во рю ються, а та-

кож корис ту ва тися зазна че ними мате рі а лами при вико нанні її доручень;
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– іні ці ю вати вине сення на роз гляд Ради питань, пов’я за них із напря-
мами її діяль нос ті;

– вно сити про по зи ції про поза чер гове скли кання Ради.
4.9. Члени Ради зобо в’я за ні:
– за без пе чу вати зв’я зок Ради з нау ко вими та інфор ма цій ними уста но-

вами, які вони пред став ля ють;
– своє часно вико ну вати дору чення Ради і пода вати від по відні звіти.

5. Забез пе чення діяль ності Ради
5.1. Ор га ні за ційне та мате рі ально-тех нічне забез пе чення роботи Ради 

здійс ню ється Наці о наль ною біб лі о те кою Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого.

В. о. голо вного вче ного сек ре та ря
На ці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
ака де мік НАН Укра ї ни     В. Ф. Мачу лін
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