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ВСТУП

Бібліотеки – невід’ємна складова наукової інфраструктури. Участь учених
у створенні бібліотек, в організації їх роботи – загальносвітова тенденція, обумовлена впливом інформаційних ресурсів на розвиток науки.
У Національній академії наук України формою участі учених в організації
системи бібліотечно-інформаційного забезпечення потреб науки стало створення
при Президії бібліотечних комітетів, комісій, рад.
Першим таким об’єднанням був Тимчасовий комітет для заснування Національної бібліотеки, члени якого упродовж майже п’яти років вирішували невідкладні проблеми створюваної бібліотеки – від розробки концепції Національної бібліотеки, вироблення її Статуту, формування фонду, його обробки, обліку,
каталогізації, організації обслуговування, комплектування штату, до вирішення
щоденних господарських проблем. Таким чином Тимчасовий комітет здійснював функції не лише колективного управління Бібліотекою, організації її роботи,
а й визначав оптимальні щляхи організації основних бібліотечних циклів.
Діяльність Тимчасового комітету детально висвітлена в численних публікаціях, документальною основою яких стали архівні матеріали, перш за все, два
томи протоколів засідань Комітету.
Мета даного видання – висвітлити вплив колегіального органу вчених, назва
якого змінювалась – Бібліотечна комісія, Бібліотечна рада, Інформаційно-бібліотечна рада – на організацію забезпечення наукових досліджень Академії книгою
та інформацією, раціональну діяльність всієї бібліотечно-інформаційної системи
НАН України.
Основою вивчення діяльності Ради стали документи, зосереджені в архіві
Президії НАН України та архіві НБУВ – протоколи засідань Президії Академії
наук України, постанови Президії і бюро Президії НАН України з питань бібліотечної роботи, розпорядження Президії, урядові документи з питань бібліотечного будівництва, прийняті за поданням Президії, рішення Бібліотечної ради,
річні плани і звіти роботи Ради, створюваних при ній комісій, протоколи її засідань, затверджені Президією перспективні плани бібліотечної та бібліографічної
роботи бібліотек мережі, аналітичні довідки, підготовлені членами комісій на розгляд засідань Ради, довідки перевірок виконання певних рішень.
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Архівні документи свідчать про надзвичайно широкий діапазон проблем, які
порушувались і вирішувались вченими – членами Рад з метою покращення забезпечення установ Академії науковими виданнями, про постійне сприяння в цій роботі з боку Президії Академії.
Учені, які знали інформаційні потреби науки і стан їх забезпечення в установах Академії, надавали дійову допомогу в налагодженні міжнародного і внутрішньосоюзного книгообміну, у забезпеченні інститутів всесоюзними і українськими
обов’язковими примірниками творів друку з їх проблематики.
Зусилля вчених спрямовувались на організацію обліку, упорядкування, введення в науковий обіг та збереження унікальних книжкових зібрань Академії,
на повернення в Україну цінної наукової літератури, вивезеної під час війни. Плідно працювала створена в рамках ІБР комісія зі збереження культурно-історичної
спадщини українського народу, яка з позицій міжнародного права довела безпідставність претензій на історичні колекції ЦНБ та ЛНБ ім. В. Стефаника – «Регію»
та «Оссолінеум».
За сприяння Ради вчені інститутів постійно брали участь в удосконаленні
довідково-пошукового апарату бібліотек, приведенні його у відповідність із сучасним рівнем наукового знання, у створенні єдиної інформаційно-пошукової мови
АБІС.
Під контролем Ради створено систему поточних і ретроспективних науковобібліографічних видань, що враховують потреби розвитку галузевої науки, започатковано видання серії біобібліографічних покажчиків про видатних учених
Академії.
У полі зору Ради постійно перебувають питання підвищення фахового рівня
бібліотечних працівників, вироблення документів, які регламентують діяльність
бібліотек, забезпечення їх розвитку як єдиної інформаційно-бібліотечної системи
з уніфікованою організацією основних бібліотечно-виробничих циклів. Зокрема,
останнім часом увага Ради зосереджена на організації доступу установ Академії
до світових інформаційних ресурсів, створенні Національної електронної бібліотеки України «Бібліотека-XXI», впровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, гармонізації використання традиційних та електронних джерел інформації.
Дане видання містить коротку історичну довідку про діяльність Ради від часу
її утворення до нинішнього. З особливою ретельністю проаналізовані архівні
документи 1929–1945 рр. – періоду, за який історія Ради через певні історичні
обставини не розглядалась у бібліотекознавчих дослідженнях.
Автори вважають необхідним включити у збірник з історії Ради біографічні
довідки про вчених, які очолювали Раду в різні роки, щоб проілюструвати, які
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це були масштабні постаті у своїй галузі науки і яке важливе місце в їхньому житті
посідала робота з бібліотечно-інформаційного забезпечення наукової діяльності.
Довідка про діяльність Ради супроводжується додатком, що включає
всі постанови Пре зидії про створення і реорганізацію бібліотечних комісій
і рад різних періодів, із затвердженою структурою і персональним складом
кожної Ради.
У другій частині вміщені постанови і розпорядження Президії, що стосуються діяльності Ради останніх десятиріч, з часу її реорганізації в Інформаційно-бібліотечну раду НАН України. Автори вирішили зосередитись саме
на цьому періоді, оскільки він збігається за часом з утворенням незалежної
Української держави, а в розвитку бібліотек – з початком етапу інформатизації,
який докорінно змінив їх можливості щодо організації доступу вчених до світових та вітчизняних потоків наукової інформації, впровадження в практику бібліотечного обслуговування нових технологічних операцій на основі сучасних
інформаційних технологій. Вимоги до науково-інформаційної роботи як важливої складової наукової діяльності обумовлені формуванням «суспільства
знань», глобалізаційними проце сами в науковій сфері і визначені у прийнятих
упродовж останніх років державних програмах інформатизації, конкретизовані
в низці рішень Президії НАН України, до виконання яких дотична ІБР, як орган,
що координує науково-інформаційну діяльність у НАН України. Тому в цьому
розділі крім постанов та розпоряджень Президії з питань інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень вміщено організаційні документи
та інструктивно-методичні матеріали, розроблені та затверджені ІБР, підготовлені під її егідою довідкові видання та інформаційно-аналітичні і методичні
матеріали для бібліотек системи, а також перелік публікацій у наукових фахових виданнях, що висвітлюють діяльність ІБР та бібліотек мережі НАН України
в 1990–2012 рр.
Вважаємо, що ці документи та аналітичні матеріали, що узагальнюють інноваційні процеси діяльності бібліотек, становитимуть практичний інтерес для бібліотек науково-дослідних установ та їх інформаційно-бібліотечних рад.
Крім публікацій, безпосередньо пов’язаних з діяльністю ІБР та бібліотек
мережі, автори, безумовно, проаналізували й численні видання з історії Академії наук України, що виходять друком упродовж останніх років і висвітлюють
процеси розбудови Академії наук як наукового відомства України, відзеркалюють життя Академії у всій його багатогранності і неоднозначності. Перш за все,
це збірники документів і матеріалів з історії Національної академії наук України, що ввели до наукового обігу численні джерела: архівні та діловодні документи, звіти, доповіді, доповідні записки керівних органів Академії, документи її
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наукових установ, а також протокольні постанови ЦК Компартії України, Верховної Ради України, Ради Міністрів України та інших відомств 1.
До ювілеїв Академії – 80-річчя та 90-річчя з дня її заснування – видані фундаментальні колективні монографії, в яких висвітлюється роль Академії як основи
національної наукової системи, становлення та розвиток її наукових шкіл, проблеми інтеграції в європейський і світовий науковий простір 2.
Виходять ґрунтовні видання узагальнюючого характеру, в яких порушуються
першорядні проблеми загальнонаціонального значення, пов’язані з науково-технологічним, економічним, суспільно-політичним, духовно-культурним розвитком
суспільства. Вирішення згаданих проблем розглядається в цих виданнях у нерозривному зв’язку із станом реалізації державної інформаційної політики, а відтак,
і з науково-інформаційною діяльністю установ Академії 3.
Починаючи з 90-х років XX ст. значно активізувались дослідження з історії
бібліотечної справи в Україні. Вийшли друком монографії, що висвітлюють розвиток бібліотечного будівництва в країні, історію окремих бібліотек, діяльність
творчих колективів, створення спеціалізованих фондів, роботу окремих бібліотекознавців, бібліографознавців, книгознавців 4. Лише в частині згаданих видань
Історія Академії наук України, 1918–1923 : док. і матеріали. – К., 1993; Історія Національної академії 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 Національної академії наук України, 1946–1950. Ч. 1. Документи і матеріали. – К., 2008; Історія Національної 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 України, 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 потенціалу 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 України імені В. І. Вернадського, 1941–1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К., 2003; Дубровіна Л. А. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1965–1991 /
1
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науково-інформаційній діяльності присвячені окремі розділи. У більшості ж
цих книг робота Інформаційно-бібліотечної ради, бібліотек мережі спеціально
не виокремлюється, а розглядається на тлі академічних перетворень, у контексті
соціально-політичних і культурних процесів, що відбуваються в Україні. Тому
ми аналітично не розписували ці видання, але використали вміщений у них фактаж при написанні 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. Матусевич. – К., 1998; Степченко О. П. Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1934) / О. П. Степченко. – К., 2008; Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Ю. Меженка / Н. В. Стрішенець. – К., 1997.
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ

Об’єктивна потреба в колегіальному органі вчених, який би спрямовував розвиток створюваної Національної бібліотеки Української держави,
координував діяльність усіх бібліотечних підрозділів установ Академії,
відчувалась вже на етапі створення Української Академії наук.
Яскравим прикладом плідної участі вчених в організації роботи бібліотек може служити діяльність Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки Української держави в м. Києві, зусиллями якого не лише
розроблено і реалізовано концепцію діяльності цієї унікальної установи,
а й упродовж майже п’яти років здійснювалося колективне управління Бібліотекою, визначались оптимальні шляхи вирішення виробничих процесів.
У 1929 р., коли Бібліотека, як і вся Академія, переживала тяжкі часи,
коли внаслідок кадрових «чисток» було усунуто провідних спеціалістів
Бібліотеки, згорнуто її наукову діяльність, а коло завдань непомірно розширювалось, знову виникла ідея про залучення вчених до вирішення бібліотечних проблем.
Постанову Президії ВУАН про створення Бібліотечної комісії вперше
було прийнято у 1929 р 5. Ініціював створення Комісії директор Всенародної бібліотеки України Степан Пилипович Постернак. На Раді Всеукраїнської Академії наук заслуховувався звіт про десятирічну роботу бібліотеки 6. У комісії Народного комісаріату освіти, яка перевіряла діяльність бібліотеки, було багато зауважень, значну частину яких з об’єктивних причин колектив бібліотеки не міг оперативно усунути самотужки. До того ж
перед бібліотекою у зв’язку з переїздом у нову, спеціально пристосовану
будівлю стояла проблема раціонального розміщення фондів, читальних залів, робочих приміщень, оптимальної організації основних технологічних
циклів. С. П. Постернак, який у 1922–1923 рр. був членом Тимчасового
Вісті ВУАН. – 1929. – № 9–10. – С. 16.
Книга и книжное дело в Украинской ССР: сб. документов и материалов. 1917–1941. – К.: Наук.
думка, 1985. – С. 236–239.
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комітету для заснування Національної бібліотеки, з власного досвіду знав,
наскільки успішно та оперативно вирішували вчені нагальні питання організації практичної роботи новостворюваної бібліотеки, її наукової діяльності. Тому у складні для бібліотеки часи, коли її колектив звинувачувався у
відірваності від завдань соціалістичного будівництва і постала потреба «планово організувати і координувати бібліотечну справу всієї ВУАН
у цілому» 7, директор бібліотеки вважав необхідним знов скористатися
допомогою вчених – створити при Президії Академії Бібліотечну комісію.
Заслухавши викладений С. П. Постернаком проект створення постійно
діючої Бібліотечної комісії, Президія ухвалила рішення: запитати думку
Відділів ВУАН щодо створення такої комісії.
Збереглася постанова Історично-філологічного відділу про «непотрібність утворення в Академії постійної бібліотечної комісії із представників
усіх відділів ВУАН та установ при Раді Академії» 8. Документи про думку двох інших Відділів Академії не виявлені. Проте збереглися сім протоколів засідань бібліотечної комісії Фізико-математичного відділу під
головуванням академіка Г. В. Пфейфера (присутні ак. В. О. Плотніков,
проф. Д. О. Бєлін, ак. Є. П. Вотчал), де обговорювалися питання замовлення іноземних журналів, купівлі наукової бібліотеки, складання каталогів, придбання обладнання для бібліотеки Відділу – столів, шухляд, вішалок. Отже, ідею створення бібліотечної комісії у цьому Відділі було підтримано і реалізовано 9.
22 жовтня 1929 р. на засідання Президії ВУАН у черговий раз виноситься питання про Бібліотечну комісію ВУАН і протоколюється рішення:
«Комісії, до складу якої входять по одному представнику від Відділів ВУАН
та два представники ВБУ, пропонувати приступити до роботи» 10. Але персональний склад комісії, прізвище її голови не наводяться.
Упродовж 30-х років питання про придбання для установ Академії вітчизняної та іноземної наукової літератури розглядається Президією дуже
часто, адже науково-інформаційне забезпечення новоутворених установ
Академії було однією з найгостріших проблем, але конкретно Бібліотечній
комісії її вирішення чомусь не адресується. Вже 16 грудня 1930 р. на Президії знов слухається питання про бібліотечну справу і схвалюється рішення
Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 33, арк. 6–7.
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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доручити С. Г. Борисенкові11 обов’язки завідувача бібліотекою (очевидно
Президії – сторінки протоколу дуже пошкоджені) і наголошується, що «він
є разом з тим тимчасово виконуючим обов’язки і керівника всієї бібліотечної справи ВУАН». Президія пропонує йому «подати проект організації
колегіальних бібліотечних органів в Академії» 12. ВБУ, яка згідно зі Статутом була головною бібліотекою Академії і Держави, ігнорується.
У 1931–1933 рр. С. Г. Борисенок на засіданнях Президії доповідає про
стан книгопостачання для установ Академії, про виконання раніше прийнятого Президією плану раціоналізації бібліотечної справи у ВУАН, про
організацію обслуговування вчених. Він ставить питання про концентрацію закордонних наукових видань у бібліотеках Відділів, про організацію
їх роботи у дві зміни, про створення підручних бібліотек в установах, складання предметних каталогів, набір бібліотечних кадрів; відповідно до вимог того часу – про насичення бібліотечної роботи політичним змістом,
впровадження ударництва і соцзмагання. На засіданнях Президії регулярно
затверджуються списки передплати іноземної періодики, списки зарубіжних видань, що їх замовили інститути для відправлення у Москву до
агентства «Международная книга».
У 1934 р. до Москви відряджено групу вчених, докторів наук, у складі
Б. І. Чернишова, Р. Є. Кавецького і Г. М. Савіна для виявлення невикористаних валютних коштів, виділених для ВУАН головою РНК СРСР В. М. Молотовим та з’ясування порядку передплати іноземних видань. Це завдання
вченими було успішно виконано 13.
І надалі для вирішення важливих питань бібліотечної практики або
обираються спеціальні комісії, як це було при передачі БАН УРСР у 1934 р.
бібліотеки Першого відділу чи передачі бібліотеки УАМЛІН у 1936 р., або
даються доручення окремим особам, наприклад, директору БАН УРСР
В. М. Іванушкіну скласти доповідну записку до Раднаркому УРСР про
збільшення посадових окладів співробітникам БАН УРСР до рівня посадових окладів у великих бібліотеках Радянського Союзу.
У червні 1937 р. про стан бібліотечних фондів БАН УРСР, про порядок їх поповнення, збереження та організацію обслуговування читачів
на засіданні Президії доповідає вчений секретар Відділу суспільних наук,
директор Інституту економіки О. М. Асаткін. Йому доручається розроБорисенок С. Г. – історик права, професор, старший науковий співробітник, завідувач відділу книгосховища 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 засідання Президії проект складу Бібліотечної
комісії та проект кошторису витрат на її роботу. У порядку денному п’яти
наступних засідань Президії згадок про бібліотечні справи нема, а 5 липня 1937 р. обнародується постанова Президії АН УРСР № 365: «Асаткіна
О. М. як контрреволюціонера, дворушника, ворога партії, уряду і радянського народу зняти з роботи директора Інституту економіки та секретаря Відділу суспільних наук» 14. Очевидно, бурхливі політичні процеси 30-х років,
звинувачення керівного складу і провідних спеціалістів установ Академії,
у тому числі й ВБУ, у шкідництві і контрреволюційній діяльності, їх арешти
стояли на перешкоді організаційному становленню і розгортанню роботи
Бібліотечної комісії, призначеної Президією у 1929 р., і подальшим спробам створити колегіальний бібліотечний орган в АН УРСР. Так, наприклад,
С. П. Постернак, який як директор ВБУ мав входити до складу Бібліотечної
комісії, затвердженої постановою Президії 1929 р., саме в ці дні був заарештований по звинуваченню в контрреволюційній діяльності, у зв’язках
із С. О. Єфремовим, Спілкою визволення України, і хоча за недоведеністю
фактів у травні 1930 р. був звільнений, з посади директора його усунуто
відразу після арешту. У грудні 1937 р. С. П. Постернак знов був заарештований і у січні 1938 р. розстріляний 15.
У березні 1940 р. у відповідь на звернення бюро Відділу суспільних наук
про необхідність постійного, систематичного керівництва роботою Бібліотеки з боку Президії, приймається рішення доручити керівництво роботою
Бібліотеки віце-президенту АН УРСР академіку Б. І. Чернишову і просити
його на одному з найближчих засідань Президії разом з директором БАН
УРСР О. Б. Михайліченко зробити доповідь про стан її роботи. З цього
часу всі питання, пов’язані з роботою БАН УРСР, міжнародним книгообміном, книгообміном через Товариство культурних зв’язків із закордоном,
проектуванням будівництва бібліотеки, придбанням книжкових зібрань,
відкриттям ювілейних книжкових виставок, організацією роботи Львівської філії БАН доручаються академіку Чернишову, але без посилань на його
належність до Бібліотечної комісії. І лише напередодні війни, 4 червня
1941 р., у протоколі засідання Президії записано: «Академік О. О. Богомолець просить академіка Б. І. Чернишова на наступному засіданні Президії
зробити доповідь про роботу Бібліотеки та Бібліотечної ради». Зрозуміло,
що у зв’язку з початком війни та евакуацією Академії до Уфи ці слухання
14
15

Архів Президії НАН України, ф. 251, оп. 1, спр. 65, арк. 173.
Стрішенець Н. Степан Постернак / Н. Стрішенець // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 29–31.
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у 1941 р. не відбулись. Але в розподілі обов’язків між віце-президентами
Академії, прийнятому 9 вересня 1941 р. в Уфі, на віце-президента Б. І. Чернишова покладається керівництво бібліотечними справами, видавничою
діяльністю, проблемами побуту вчених. І в документах Президії з травня
1942 р. по січень 1945 р. вирішення всіх бібліотечних проблем доручається
академіку Чернишову вже як голові Бібліотечної ради, хоча документів,
в яких було б зафіксовано створення Ради, виявити не вдалось.
Отже, можна вважати, що академік Б. І. Чернишов фактично очолював
Бібліотечну раду з 1940 р., коли Президія доручила йому керівництво роботою БАН УРСР і вирішення всіх бібліотечних проблем. Інакше важко уявити, що директор Інституту геологічних наук, вчений, який надзвичайно
відповідально ставився до кожної з доручених справ, міг одноосібно вирішувати такі складні проблеми бібліотечного буття, як проектування будівництва БАН УРСР чи організація роботи Львівського філіалу БАН на щойно возз’єднаних західноукраїнських землях.
В евакуації головним завданням Бібліотечної ради було забезпечення
вчених науковими виданнями – оформлення замовлень на іноземну літературу через агентство «Международная книга» в Москві та Українське
і Всесоюзне товариства культурних зв’язків із закордоном, зокрема налагодження через ці канали обміну виданнями інститутів української академії,
які в роки війни видавались за кордоном, з інститутами та вченими Англії та США. На основі опитування вчених інститутів академік Чернишов
склав перелік установ та окремих учених США й Великої Британії, з якими
бажано налагодити контакти, та списки необхідних видань цих країн.
У 1943 р., розглядаючи підсумки роботи БАН УРСР за 1942 р., академік
Чернишов говорить про можливість використання для поповнення її літературою обмінних та дублетних фондів великих бібліотек Москви, зокрема
Державної бібліотеки СРСР ім. В. І. Леніна.
Але разом з питаннями забезпечення літературою Рада порушує й такі
важливі для збереження та розвитку національного фонду питання, як розробка інструкції зі складання охоронних описів книг БАН, що прибули
до Уфи у складі майна Академії (1942 р.), створення українознавчої бібліографії, залучення до цієї роботи науковців і бібліографів інститутів Академії (1943 р.).
У серпні 1944 р. Президія АН УРСР покладає керівництво БАН УРСР
на бюро Відділу суспільних наук, і з цього часу всі рішення, що сто суються БАН УРСР і бібліотечної діяльності в цілому, готуються Б. І. Чернишовим разом з головою Відділу суспільних наук академіком М. В. Пту14

хою, а згодом (з лютого 1945 р.) М. В. Птуха призначається головою Бібліотечної комісії.
Після повернення Академії наук до Києва проблема забезпечення досліджень науковою літературою набуває особливої гостроти. У січні 1945 р.
Ю. О. Меженко як директор БАН подав на розгляд Президії доповідну записку, в якій виклав ґрунтовну програму налагодження основних напрямів
роботи бібліотеки. Реалізація цієї програми потребувала великих матеріальних витрат, додаткової робочої сили, підготовки фахівців для перебудови роботи бібліотеки на більш високих професійних засадах, активізації
наукової і бібліографічної діяльності. Поряд із проблемами поточного комплектування директор бібліотеки обґрунтовано порушує питання про збереження від нищення унікальних фондів бібліотеки. Адже близько 2,3 млн
нерозібраних, необроблених томів книг і журналів містилися у стосах
в непристосованих для збереження книг приміщеннях. Нерозібраним був
і великий масив газет, плакатів, аркушевих матеріалів. Паралельно з обробкою фондів концентрації Ю. О. Меженко вважав необхідним організувати
при бібліотеці палітурну майстерню з пропускною спроможністю 500 томів щоденно, а також групу гігієни і реставрації. Для збереження фондів
бібліотеки Ю. О. Меженко запропонував скоротити індивідуальний абонемент, видавати по МБА лише дублетні примірники. Вкрай необхідно було
зайнятися також упорядкуванням каталогів, звіркою фонду з каталогами.
Меженко ставить питання і про розробку нового статуту Бібліотеки.
Президія погодилась із пропозиціями Ю. О. Меженка. Бібліотечній
раді і Відділу суспільних наук було доручено розробити конкретні заходи
щодо впровадження запропонованих перетворень. Події 1946 р. свідчать
про величезне прагнення вчених зрушити питання про забезпечення досліджень Академії науковою літературою – упродовж року стан бібліотечної
справи в установах АН України розглядався на чотирьох засіданнях Президії. Внаслідок цих слухань було змінено організацію міжнародного книгообміну – він став проводитись безпосередньо через БАН УРСР, що прискорило термін надходження літератури, крім того інститути отримали дозвіл
самостійно обмінюватись своїми виданнями із закордоном.
На стані книгопостачання бібліотек інститутів позитивно позначилася
також реалізація пропозицій БАН УРСР та Бібліотечної комісії про забезпечення бібліотек провідних інститутів обов’язковим примірником видань
СРСР. За поданням Президії АН УРСР Рада Міністрів УРСР порушила
клопотання перед Радою Міністрів СРСР про виділення для української
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академії одного платного союзного обов’язкового примірника, який було
розподілено між 26 інститутами АН України.
Президія підтримала пропозицію Ю. О. Меженка про створення при
Бібліотеці Керівного центру мережі бібліотек системи АН УРСР (за рахунок штатних ресурсів АН), що мало забезпечити якісно новий рівень
роботи бібліотек інститутів, розвиток їх як єдиної інформаційно-бібліотечної системи з уніфікованою організацією основних бібліотечно-виробничих циклів.
У 1946 р. такий Центр – інспектуру – було створено. Здійснені Центром
обстеження 37 бібліотек НДУ виявили стан діяльності бібліотек інститутів,
їх досягнення й типові недоліки, сприяли накресленню перспектив подальшого розвитку 16. Загальним недоліком було незадовільне комплектування
новою літературою, причини якого крились у відсутності в Україні колектору наукових бібліотек та книгарні видавництва Академії наук, у відсутності в бібліотеках основних інформаційно-бібліографічних видань Всесоюзної книжкової палати, без яких неможливо слідкувати за виходом з друку необхідної наукової літератури, своєчасно замовляти її. Для більшості
бібліотек були притаманні й такі недоліки, як відсутність сумарного обліку
фондів і бібліотечної техніки, незручні, непродумані системи розміщення
фондів, недосконалі каталоги, незадовільний рівень бібліографічної роботи, відсутність планування діяльності та звітності про її результати, низький рівень фахової підготовки та кваліфікації бібліотечних працівників.
Подолання виявлених недоліків стало завданням Бібліотечної комісії (реорганізована у 1949 р. Бібліотечна рада) на найближчу перспективу
і знайшло відображення в розробленому академіком О. І. Білецьким (головою Бібліотечної комісії у 1949–1951 рр.) «Положенні про Бібліотечну комісію АН УРСР» 17 – першому документі про Бібліотечну комісію та її склад,
виявленому в архіві Президії НАН України.
Бібліотечна комісія розглянула і затвердила розроблені Державною
публічною бібліотекою УРСР (так із серпня 1948 р. внаслідок реформи бібліотечної справи стала називатися БАН УРСР) основоположні документи
для роботи бібліотек НДУ: положення про керівництво мережею бібліотек
наукових установ АН УРСР, положення про роботу бібліотеки, типові правила користування бібліотекою, форми планово-звітної документації. ПреМеженко 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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зидія зобов’язала керівників наукових установ взяти під особистий контроль роботу бібліотек, створити необхідні умови праці, передплатити для
бібліотек «Літописи...» та друковані картки Всесоюзної книжкової палати.
Через відділ технічного постачання Президії бібліотеки були централізовано забезпечені бібліотечною технікою. Для працівників бібліотек наукових установ були створені курси підвищення кваліфікації, організовувались семінари, надавались індивідуальні консультації, працювали групи
вивчення іноземних мов.
Таким чином, методичні функції, задекларовані академіком О. І. Білецьким у «Положенні про Бібліотечну комісію АН УРСР» як одні з головних
в її діяльності, успішно реалізовувались завдяки тому, що у своїй роботі
Комісія спиралась на висококваліфікованих спеціалістів ДПБ УРСР, перш
за все кабінету бібліотекознавства, який у 50–60-х роках XX ст. очолювали
М. Я. Каганова, Я. Н. Прайсман, В. О. Резнікова, які водночас виконували
обов’язки секретарів Бібліотечної комісії. Завдяки їхнім зусиллям робота
Комісії, спрямована на піднесення фахового рівня бібліотечно-інформаційного обслуговування науковців, набула систематичного, цілеспрямованого
характеру.
Діяльність Бібліотечної комісії мала широку гласність. Звіти про її роботу регулярно заслуховувались на засіданнях Президії, друкувались на сторінках «Вісника АН УРСР» та «Доповідей АН УРСР». Керівники наукових
установ обов’язково ознайомлювались із наслідками обстежень бібліотек,
з вимогами до впорядкування фондів і каталогів, організації інформаційного обслуговування.
Щоб активізувати участь науковців у розв’язанні назрілих бібліотечних
проблем, Бібліотечна комісія приймає рішення про створення бібліотечних
рад при науково-дослідних установах Академії 18, перевіряє виконання цього рішення, періодично аналізує діяльність бібліотечних рад НДУ.
Президія АН УРСР постійно спрямовувала діяльність Бібліотечної
комісії на посилення взаємодії з Бібліотечною радою АН СРСР та радами і комісіями академій наук союзних республік. Внаслідок систематичної
скоординованої роботи центральних бібліотек і бібліотечних рад та комісій національних академій наук рівень роботи бібліотек академічних установ неухильно підвищувався, розширювалося коло проблем, що знаходили
позитивне розв’язання.
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Архів НБУВ, оп. 4, спр. 11, арк. 2.
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Починаючи з 50-х років ХХ ст., крім постійних в роботі Комісії проблем формування, обліку та використання книжкових фондів, активно
порушуються питання інвентаризації, опрацювання і збереження рукописних зібрань установ АН УРСР, їх мікрофільмування та фотокопіювання,
наукового опису, організації довідково-бібліографічного апарату, створення
друкованих каталогів, путівників тощо. Для бібліотечних працівників
організовується серія практичних занять, семінарів, готуються методичні
рекомендації.
У 60-х роках ХХ ст. у зв’язку з посиленням уваги до організації науковотехнічної інформації та пропаганди в установах Академії Бібліотечна комісія почала розробляти питання взаємодії бібліотек та створених у структурі
інститутів науково-інформаційних підрозділів у інформаційному забезпеченні потреб науки. У 1964 р. у зв’язку з розширенням функцій Бібліотечну
комісію було реорганізовано в Бібліотечну раду 19. Організаційно Рада
складалася з бюро і трьох секцій, які спеціалізувались за основними напрямами наукової діяльності АН УРСР – фізико-математичних, хіміко-технологічних і біологічних наук та суспільних наук, а також Бібліотекознавчої
та Бібліографічної комісій. Розширився склад ради – крім відомих учених
і фахівців ДПБ УРСР до нього увійшли завідувачі бібліотек ряду НДУ.
У зв’язку зі зростанням обсягів організаційно-методичної та консультаційної роботи було збільшено штат методистів ДПБ УРСР, а у 1975 р.
до складу Бібліотечної ради введено штатну посаду ученого секретаря,
що сприяло підвищенню рівня організаційного забезпечення роботи Ради
20
. Упродовж 1965–1986 рр. обов’язки ученого секретаря Ради виконувала Т. А. Ігнатович, у 1986–2002 рр. – А. А. Свобода, у 2003–2008 рр. –
Т. Л. Кулаковська, з лютого 2008 р. – Г. І. Солоіденко.
Регулярність засідань Ради (за річним планом вони проводяться
щоквартально, на кожному засіданні розглядається три-чотири питання),
ретельний аналіз стану справ, що виносяться на слухання, обов’язкове
проведення комплексу організаційно-методичних заходів, спрямованих
на підвищення рівня роботи кожної бібліотеки і всієї бібліотечної мережі
з проблеми, що розглядається, створення системи контролю за виконанням рішень – ці складові в комплексі забезпечують дієвість рішень Ради.
У випадках, коли необхідна адміністративна підтримка, бюро Ради готує доповідні записки Президенту Академії, проекти постанов Президії
19
20

Архів НБУВ, оп. 4, спр. 70, с. 1–4; 6–9.
Отчет о работе ЦНБ за 1975 г.; с. 8.
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АН УРСР. Так, після заслуховування питання «Бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування вчених і спеціалістів Львівською
науковою бібліотекою ім. В. Стефаника» було надіслано доповідну записку Президенту Академії з розрахунками додаткових асигнувань для збільшення штату бібліотеки, придбання необхідних технічних засобів та витрат на капітальний ремонт.
Упродовж 1960–1980 рр. особливу увагу Рада приділяла організації
комплексних перевірок діяльності бібліотек, метою яких було покращення
всіх напрямів роботи на основі поглибленого аналізу та надання консультаційно-методичної допомоги. Практикувалося заслуховування на засіданнях Ради звітів про роботу бібліотек окремих інститутів і наукових центрів.
У полі зору Бібліотечної ради постійно перебувають проблеми вдосконалення бібліографічної роботи бібліотек. При цьому незмінними залишались основні вимоги вчених до організації бібліографічного забезпечення наукових досліджень в Академії, які були викладені ще наприкінці
20-х років XX ст. в «Положенні про Бібліографічну комісію при Українській Академії наук» 21 – підпорядкування бібліографічної роботи завданням державного будівництва, планування і координація бібліографічної
роботи всіх наукових установ України, єдиний методологічний підхід
до системи створюваних в Академії науково-допоміжних бібліографічних
видань. Починаючи з 50-х років Радою регулярно складаються і затверджуються Президією зведені перспективні плани підготовки бібліографічних видань – поточних і ретроспективних, біобібліографічних посібників,
вивчається стан інформаційно-бібліографічного забезпечення комплексних
і міжгалузевих проблем у системі Академії наук.
Свідченням системності і ґрунтовності підходів Ради до розвитку бібліографічної роботи в установах Академії є заходи, проведені в 1973 р.
Рада створила комісію з науковців інститутів і фахівців ЦНБ АН УРСР,
яка мала визначити науковий рівень бібліографічних праць, підготовлених в АН УРСР. Члени комісії проаналізували 110 науково-бібліографічних видань, підготовлених бібліотеками та підрозділами наукової
інформації інститутів упродовж 1969–1972 рр. і представили на розгляд
Ради ґрунтовну аналітичну довідку. За рекомендаціями комісії Радою
було вжито заходів, спрямованих на підне сення наукового рівня видань
інститутів, зокрема, на активізацію участі вчених рад інститутів, провідних науковців у підготовці і редагуванні цих видань. Для укладачів
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стали регулярно проводити семінари, індивідуальні консультації з методики підготовки бібліографічних покажчиків. З метою підвищення рівня
бібліографічних покажчиків, які видавались установами до ювілеїв провідних учених, з ініціативи Ради в Академії започатковано серію «Біобібліографія вчених України». Спеціалісти ЦНБ і видавництво «Наукова думка», яке видає серію, підготували методичні рекомендації,
в яких регламентується структура, зміст біобібліографічного покажчика,
принципи відбору матеріалу, правила опису видань 22.
Аналогічну поглиблену роботу провела комісія Бібліотечної ради, яка
перевіряла впровадження нового «Положення про єдину загальнодержавну систему МБА СРСР». Було організовано вивчення потоків і характеру замовлень, що надходять по МБА до ЦНБ і бібліотек мережі. Виявлені
особливості обговорювались на семінарі-практикумі відповідальних за роботу МБА в бібліотеках інститутів, спеціалісти ЦНБ за дорученням Ради
розробили і видали інструктивно-методичні матеріали.
Внаслідок постійної уваги Ради до вдосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотек, залучення вчених НДУ до розроблення робочих
таблиць класифікації у структуру ДБА бібліотек інститутів у 70-х роках
були впроваджені головні довідкові картотеки (ГДК), що сприяло оперативному забезпеченню вчених актуальною науковою інформацією. Належний
рівень ведення цих картотек забезпечувався постійністю уваги до цієї ділянки роботи з боку методичного центру, Бібліотечної ради та рад інститутів. У 90-ті рр. ХХ ст. у зв’язку з необхідністю створення загальнодержавної автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС) Рада (на
цей час вже Інформаційно-бібліотечна рада НАН України) знову повертається до проблеми удосконалення бібліотечно-бібліографічної класифікації як необхідної передумови побудови АБІС, створення її єдиної інформаційно-пошукової мови 23. Спільними зусиллями організацій, зацікавлених
в інформаційній співпраці, реалізується корпоративний проект «Національний формат представлення бібліографічних даних «УКРМАРК».
Постійною була увага Ради і до питань впровадження у практику роботи
бібліотек передового досвіду. Упродовж 70–80-х років XX ст. у бібліотеках
інститутів функціонували школи передового досвіду з провідних напрямів
Биобиблиографический указатель: Рекомендации по составлению и оформлению – К.: Наук. думка, 1988. – 59 с.
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діяльності, результативних форм інформаційного обслуговування – організації картотек праць співробітників, ведення ГДК, підготовки сигнальної бібліографічної інформації за змістом зарубіжних наукових журналів,
роботи з мікроносіями тощо. З метою підтримки високого фахового рівня
бібліотечних працівників мережі Рада розробила кваліфікаційні характеристики їх посад. Призначення на посаду завідувача бібліотеки адміністрація могла провести тільки після узгодження кандидатури претендента
з Бібліотечною радою Академії 24. Рада приймала рішення про введення
додаткових штатних одиниць до бібліотек інститутів залежно від навантаження працівників згідно з прийнятими нормами праці 25.
Як уже зазначалося вище, особливу увагу вчені – члени Бібліотечної
ради (як до цього – Бібліотечної комісії, а пізніше – Інформаційно-бібліотечної
ради) приділяли роботі зі збереження унікальних фондів ЦНБ, ЛНБ, бібліотек інститутів. Адже переважна частина рукописних і стародрукованих книг,
створених в Україні за весь період писемності і друкарства, найбільша колекція іноземної наукової літератури зосереджені у фондах академічних бібліотек. У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського зберігається
також архів вітчизняних творів друку, архіви академічних установ, особисті
архіви та бібліотечні колекції видатних українських учених, письменників,
діячів мистецтва, громадських діячів. Унікальними книжковими зібраннями
володіють і академічні інститути. Основою фондів багатьох інститутських
бібліотек стали бібліотеки та колекції засновників і провідних вчених інститутів – О. О. Богомольця, Т. І. Вяземського, Б. Д. Грінченка, М. К. Грунського, В. І. Данилова, С. О. Зернова, А. Ф. Іоффе, Р. Є. Кавецького, О. О. Ковалевського, М. М. Крилова, П. А. Тутковського, І. М. Францевича – більше
60 особистих колекцій і бібліотек, а також зібрання наукових праць, архіви
багатьох поколінь співробітників наукових установ.
Особливості створення фондів НБУВ та ЛННБ ім. В. Стефаника,
яким водночас були передані найбільші й найдавніші на території України
книжкові зібрання, породили проблеми, які академія вирішує багато десятиліть. Через нечисельність штату, відсутність площ бібліотеки не могли
вчасно опрацювати величезні, багатомільйонні надходження. Після первинного відбору найцінніших і рідкісних видань решта літератури осідала
Кулаковська Т. Л. Роль Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у становленні і розвитку
бібліотечно-інформаційної системи НАН України: історія, сучасний стан, перспективи // Наукові
праці НБУВ. – К., 2006. – Вип. 15 : Бібліотеки Національної академії наук України: історія і сучасність. – С. 22–47.
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в так званих обмінно-резервних фондах, або, як їх ще називають, «фондах
концентрації». Стурбовані долею цих невпорядкованих масивів, що зберігаються в непристосованих, часто неопалюваних приміщеннях, вчені – члени
Рад – починаючи з 30-х років регулярно порушували питання про введення
цієї літератури в науковий обіг, про збереження інститутських колекцій,
а Президія АН України постійно вишукувала для цього додаткові кошти,
штати, площі. Дуже активно ця робота велась наприкінці 40-х – на початку
50-х років, наприкінці 70-х років, потім у 80-х – 90-х роках XX ст.
Зокрема, у 1978 р. були виявлені серйозні упущення в організації збереження фондів, що призвели до розкрадання цінної літератури у ряді
інститутів (філософії, історії, проблем математики і механіки, біології
південних морів). Рада організувала перевірки стану обліку і збереження
фондів у ЦНБ, ЛНБ, бібліотеках 41 інституту. За результатами перевірок
у 1978–1979 рр. прийнято три постанови Президії АН УРСР, питання збереження обговорювались на вчених і бібліотечних радах установ, керівники
установ притягалися до персональної відповідальності. У всіх інститутах
здійснювались заходи з ліквідації заборгованості, перереєстрації виданої
літератури з пред’явленням книг, за графіками здійснювалися переобліки
найцінніших частин фондів, проводилося навчання кадрів з питань обліку
і збереження фондів – діяла система семінарів і практичних занять, було
посилено увагу до обліку і наукового опису рукописних зібрань. Терміново були підготовлені інструкції з проведення перевірок фондів, з відбору
маловикористовуваної літератури на депозитарне зберігання, з обліку і збереження літератури для службового користування. На розширене засідання
Ради було запрошено завідувача відділу БАН СРСР, який поділився досвідом організації цієї роботи у своїй бібліотеці.
Внаслідок винесення питання про збереження книжкових фондів
у ЦНБ АН УРСР на розгляд Комісії Верховної Ради УРСР з питань культури бібліотека отримала від Київради додаткові приміщення для розміщення обмінно-резервних фондів. Аналогічних заходів було вжито
й у Львові. В інститутах директори тримали під особистим контролем стан
збереження фондів, зокрема цінних колекцій.
У 80-х – на початку 90-х років Академія наук мала змогу постійно виділяти значні асигнування на проведення робіт з обробки невпорядкованих
масивів літератури у ЦНБ та ЛНБ. Рада стежила за результативністю цієї
роботи. Колектив ЦНБ власними силами обробив фонди філії № 1 – найціннішу частину невпорядкованої літератури. Нині первинний облік та обробка цих фондів завершені, ведеться відбір цінної наукової літератури
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для докомплектування фондів основного зберігання, відновлюються розпорошені книжкові колекції. Потрібно відзначити, що помітна активізація
наукової роботи НБУВ та ЛННБ України ім. В. Стефаника пов’язана саме
з вивченням та упорядкуванням їх книжкових та рукописних зібрань, створенням друкованих каталогів на окремі види видань, підготовкою репертуару української книги та періодики, розробкою проблем української біографістики. Проводяться спільні дослідження з бібліотеками Болгарії, Чехії,
Польщі, Словаччини, Македонії, Білорусі, Росії в галузі історії друкарства
у слов’янських країнах, культурних взаємовпливів у розвитку літератури,
музики, живопису.
Говорячи про плідність роботи вчених НАН України зі збереження
культурних цінностей, не можна обійти мовчанням роботу в рамках створеної при ІБР на початку 90-х років Комісії з питань вивчення і збереження
культурно-історичної спадщини українського народу. У ті роки польська
сторона в черговий раз розгорнула широку кампанію, спрямовану на переміщення до Польщі двох книжкових колекцій – «Оссолінеум» і «Регія», які
на законних підставах упродовж більш як двох століть зберігаються у фондах українських бібліотек. Члени комісії підготували аналітичні матеріали
про ці колекції, історію їх створення, придбання, побутування в Україні.
Юристи-міжнародники Інституту держави і права НАН України підготували відповідні юридичні довідки та пропозиції Міністерству закордонних
справ щодо можливих варіантів обміну культурними цінностями. Переміщення було визнано недоцільним. Нині відповідно до міжнародних угод
здійснюється оцифрування українських документів у бібліотеках Польщі
і польських в Україні, передбачається підготовка спільних наукових праць,
видання каталогів, проведення конференцій і творчих зустрічей 26.
У полі зору вчених – членів Ради постійно перебувають проблеми
вивчення інформаційної цінності, обґрунтованого відбору для придбання
відповідно до інформаційних потреб учених та ефективності використання в установах Академії зарубіжної наукової літератури та інформації.
Особлива увага приділяється вдосконаленню комплектування зарубіжних
журналів як основного, найоперативнішого джерела зарубіжної наукової
інформації. На початку 70-х років XX ст. у відділеннях Академії створені
експертні комісії з числа найвизначніших учених, які надають співробітникам Бібліотеки консультаційну допомогу з питань централізованого приЛьвівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: документи, факти, коментарі. –
Львів, 1996.
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дбання для установ Академії зарубіжних журналів з врахуванням бібліометричних показників та інформативності цих видань.
За результатами моніторингу використання в інститутах періодичних видань, що надходять шляхом міжнародного книгообміну та передплати за валютні асигнування, ІБР проводить багатоаспектні дослідження, метою яких є зіставлення репертуару журналів, що надходять
за МКО та за валютні асигнування, його наступне упорядкування, виявлення журналів активного попиту та таких, що мало використовуються,
відмова від дублетних примірників, дослідження складу журналів за
змістом, мовами та країнами видання, ступеню укомплектованості профільними зарубіжними журналами кожного інституту, середньої обертаності журналів різних країн тощо.
За результатами вивчення корегується репертуар журналів, здійснюється їх перерозподіл між інститутами. Результати досліджень обговорюються на засіданнях Президії, Інформаційно-бібліотечної ради, публікуються в академічних виданнях 27. Членами ІБР та фахівцями Бібліотеки
імені В. І. Вернадського розроблена та постійно удосконалюється методика
розподілу валютних асигнувань на передплату зарубіжних журналів між
відділеннями та установами Академії.
З кінця 80-х років ХХ ст. у центрі уваги Ради – питання створення
єдиної автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС), впровадження новітніх інформаційних технологій. У вересні 1987 р. відбулося
спільне виїзне засідання Проблемної комісії з автоматизації Бібліотечної ради АН СРСР і Бібліотечної ради АН УРСР, на якому розглядалися
питання створення АБІС АН УРСР, перебудови науково-інформаційної
роботи в інститутах. Інституту кібернетики було доручено розробку уніфікованого програмного забезпечення АБІС. Бібліотечна рада створила
робочу групу, якій було доручено розробити основні напрями концепції
перебудови системи інформаційного забезпечення наукових досліджень
в АН УРСР, комплексної автоматизації бібліотечних проце сів. На жаль,
Інститут кібернетики не забезпечив бібліотеки Академії єдиними програмними засобами, внаслідок чого вони розпочали автоматизацію бібліотечно-бібліографічних проце сів, використовуючи різні програмні
продукти: «Библиотека – 4» (Росія), «Алегро» (Німеччина), «ИРБИС»,

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), «Український Фондовий Дім. Бібліотека» (Україна),
що ускладнює взаємовикористання інформаційних ресурсів.
Необхідність переходу до якісно нового рівня інформаційно-бібліотечного забезпечення наукового процесу, надання вченим оперативного доступу до інформаційних ресурсів бібліотек та інформаційних центрів світу
поставила перед Бібліотечною радою нові проблеми і завдання. У зв’язку
з цим на базі Бібліотечної ради в лютому 1990 р. було створено Інформаційно-бібліотечну раду (ІБР).
Завдання автоматизації бібліотек Інформаційно-бібліотечна рада
і Президія Академії розглядають як важливу складову реалізації
Програми НАН України з інформатизації. Координаційні зусилля ІБР
спрямовувались на впровадження високоефективних інформаційних
технологій, реалізацію інноваційних проектів створення корпоративної системи реферування наукової літератури (загальнодержавна реферативна БД «Україніка наукова» і випуск галузевих серій РЖ «Джерело» – друкованих і на компакт-дисках), створення національної системи
електронних видань «Бібліотека – суспільству», забезпечення доступу
до міжнародних інформаційних ресурсів, зокрема удосконалення функціонування створеного у 2006 р. загальноакадемічного центру онлайнових
науково-інформаційних ресурсів, створення Національної електронної
бібліотеки України «Бібліотека-ХХІ», гармонізацію використання традиційних та електронних носіїв інформації в інформаційному забезпеченні
потреб науки.
У межах міжнародної програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» бібліотеки розпочали оцифровування рідкісних і цінних видань своїх фондів з метою відображення їх на порталах, інтегрування інформаційних
ресурсів, створених в Україні, у цифрову бібліотеку Європи, Світову
цифрову бібліотеку, до проекту «Золотая коллекция Евразии» Некомерційного партнерства «Бібліотечна Асамблея Євразії». Тут лише побіжно
названі проекти, якими нині опікується ІБР НАН України, оскільки цей
напрям діяльності сьогодні докладно висвітлюється в численних публікаціях у фахових періодичних виданнях, у щорічних випусках наукових
праць НБУВ. Це щоденна складна багатопланова робота.
Насамкінець слід зазначити, що на всіх етапах бібліотечного будівництва в НАН України завдяки зацікавленому, відповідальному, творчому
ставленню учених-членів бібліотечних комісій і рад до розв’язання бібліотечних проблем досягався позитивний результат.
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На жаль, неможливо поіменно представити всіх учених – членів бібліотечних рад і комісій різних періодів, зусиллями яких забезпечувались
належний рівень і ефективність рішень ради, зміцнення її ролі як керівного, координаційного та методичного центру бібліотечно-інформаційної
системи НАН України. Це понад 100 осіб, серед яких видатні вчені, керівники наукових установ, спеціалісти бібліотек, органів науково-технічної
інформації. До збірника включено постанови Президії з переліком всіх
складів рад, виявлені в архіві Президії НАН України.
З вдячністю називаємо імена людей, які очолювали бібліотечні комісії і ради НАН України впродовж усього періоду існування цього громадського органу вчених. Це видатні у своїй галузі науковці, директори
інститутів, віце-президенти або члени Президії академії, які добре розуміли високе соціальне призначення книги і бібліотеки. Це академіки
Борис Ісідорович Чернишов, Михайло Васильович Птуха, Олександр Іванович Білецький, Євген Олексійович Шилов, Леонід Арсенійович Булаховський, Максим Федотович Гулий, Микола Пантелеймонович Семененко, Іван
Костянтинович Білодід, Віталій Макарович Русанівський, Ігор Костянтинович Походня, Володимир Володимирович Немошкаленко, Олексій Семенович Онищенко.
Набутий упродовж десятиліть досвід організаційно-методичної та координаційної роботи Рад спрямований на організацію наукового знання, створення єдиного інформаційного простору науки.
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Чернишов Борис Ісідорович (27.01.1888–
31.08.1950 рр.) – видатний учений-геолог, стратиграф, палеонтолог, який вивчив усі палеозойські
й мезозойські відклади на території колишнього
СРСР. Академік АН УРСР (1939), віце-президент
АН УРСР (1939–1946), директор Інституту геологічних наук АН УРСР (1939–1946), заслужений
діяч науки УРСР (1943).
Народився в станиці Ясенська Кубанської
області. Вищу освіту отримав у двох ВНЗ – Празькому політехнічному інституті (Чехословаччина) і Катеринославському гірничому інституті. До 1939 р. займався педагогічною діяльністю у вишах Дніпропетровська і Ленінграда. У 1939 р.
Чернишов, автор ґрунтовних досліджень з геології Кузнецького і Донецького кам’яновугільних басейнів, Казахстану, один з найдосвідченіших
знавців фауни безхребетних палеозойських відкладів усіх регіонів СРСР,
на запрошення Президії АН УРСР переходить на роботу до Академії
наук України. У роки війни вчений працював над прогнозною картою
кам’яного вугілля СРСР, інструкцією з комплексної геологічної зйомки
Донбасу, вивчав палеозойські відклади Південного Уралу і Казахстану.
За плідну організаційну, наукову і виробничу діяльність у воєнний період
Б. І. Чернишов відзначений високими урядовими нагородами.

При підготовці біографічних довідок про вчених, які в різні періоди очолювали Інформаційно-бібліотечну 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 України. 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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Борис Ісідорович – один із засновників і голова Товариства охорони
природи в Україні. У приміщенні ІГН неодноразово відбувалися збори зоологів, ентомологів, ботаніків, лісників, агрономів.
У науковому доробку академіка Б. І. Чернишова понад 80 наукових праць із палеонтології, стратиграфії, геологічної зйомки і корисних копалин
Мінусинського, Кузнецького, Донецького і Львівсько-Волинського кам’яновугільних басейнів, а також з Уралу, Казахстану, Забайкалля, Поділля.
Б. І. Чернишов очолював Бібліотечну раду АН УРСР у 1940–1945 рр.
Птуха Михайло Васильович (07.11.1884–
03.10.1961 рр.) – український статистик і демограф, економіст, організатор науки, засновник Інституту демографії АН УРСР, дійсний член АН УРСР (1920), член-кореспондент АН СРСР (1943), заслужений діяч науки
УРСР (1944), дійсний член Міжнародного
статистичного інституту в Гаазі (International
Statistical Institute), член Американської академії
політичних і суспільних наук, Американського
економічного товариства та Американського географічного товариства.
Народився в м. Острі на Чернігівщині. У 1910 р. закінчив юридичний
факультет Петербурзького університету. У 1914–1915 рр. поглибив студії у Берліні і Лондоні. З 1913 р. – приват-доцент Петербурзького університету, з 1916 р. – професор його відділу у Пермі. У 1918 р. повернувся
в Україну, де заснував (1918) і до 1938 року очолював Інститут демографії
(з 1934 – Інститут демографії і санітарної статистики) АН УРСР. У 1919–
1928 рр. М. В. Птуха – секретар Соціально-економічного відділення
АН України; у 1945–1948 рр. одночасно Голова Відділення суспільних наук
АН України і член Президії АН УРСР; професор Інституту народного господарства та інших вищих шкіл у Києві.
З 28 лютого 1938 р. по 19 січня 1940 р. М. В. Птуха перебував під слідством у необґрунтованих звинуваченнях у шкідництві, які потім були зняті.
Але створений ученим Інститут демографії було ліквідовано.
Основні наукові праці М. В. Птухи присвячено проблемам теорії загальної статистики і демографії, прикладної демографії та історії статистики.
Учений обґрунтував ряд нових положень у демографії, розробив схему
вивчення демографічних процесів і методику її реалізації. Запропоновані
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вченим нові методи аналізу шлюбності, плідності і смертності увійшли
у світову науку. Наукове визнання здобули і його методи побудови сумарних таблиць смертності.
У працях з історії статистики М. В. Птуха систематизував і узагальнив
великий матеріал з розвитку вітчизняної статистичної науки, встановив
її пріоритет у ряді теоретичних та практичних питань.
Науковий доробок ученого узагальнено в дев’яти монографіях та понад 80 наукових статтях російською, українською та іноземними мовами.
За час існування Інституту демографії з 1919 по 1938 рр. М. В. Птуха
організував статистичне вивчення населення УРСР і частково СРСР, брав
участь у практичній роботі органів ЦСУ УРСР та ЦСУ СРСР, у підготовці
програми всесоюзного перепису населення 1959 р.
Президією НАН України засновано премію ім. М. В. Птухи.
М. В. Птуха очолював Бібліотечну комісію АН УРСР у 1945–1949 рр.
Білецький Олександр Іванович (20.10.
1884–02.08.1961). Літературознавець, професор (1920), доктор філологічних наук (1937),
академік АН УРСР (1939) та СРСР (1958).
Заслужений діяч науки УРСР (1941), член Спілки письменників СРСР (1934). У 1939–1941 рр.
і з 1944 р. до кінця життя – директор Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка, від 1957 р. – головний редактор журналу «Радянське літературознавство». У 1946–1948 рр. – віце-президент
АН УРСР.
О. І. Білецький – філолог широкого профілю, автор понад 600 праць –
монографічних досліджень, методологічних розробок, розвідок з історії античної, західноєвропейської, російської, давньої і нової української
літератур, службових рецензій, численних передмов до видань класиків
та сучасних йому авторів.
О. І. Білецький – редактор і автор низки розділів «Історії української
літератури» (1954–1957 рр.), укладач низки хрестоматій і підручників,
праць з теорії літератури та літературної критики. Предметом наукових
зацікавлень О. І. Білецького були теоретичні аспекти досліджень мистецтва слова, зокрема природа і функції літератури як різновиду мистецтва,
психологія літературно-художньої творчості, теорія літературних стилів,
проблема читача.
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Оцінюючи українську літературу – від фольклору і давньої літератури
до поточного літературного процесу – О. І. Білецький завжди розглядав
її у загальноєвропейському контексті, оцінював здобутки українського
письменства, виходячи із загальної ситуації у світовій культурі відповідного часу.
О. І. Білецький упродовж півстоліття був активним учасником докорінних соціально-культурних перетворень у суспільстві, утвердження нової – радянської – літератури, напружених теоретичних та методологічних
пошуків у літературознавстві, він очолював українську радянську літературознавчу школу 40-х – 50-х років.
У 1986 р. засновано Державну премію ім. О. Білецького в галузі літературно-художньої критики.
О. І. Білецький очолював Бібліотечну комісію АН УРСР у 1949–1951 рр.
Шилов Євген Олексійович (11.08.1893–
22.07.1970) – хімік-органік, доктор хімічних наук (1938), професор (1930), академік
АН УРСР (1951), лауреат премії АН УРСР
ім. Л. В. Писаржевського.
У 1911–1917 рр. навчався на природничому
відділенні фізико-математичного факультету
Імператорського Московського університету
за фахом «фізична хімія». Вже у студентські роки
активно займався науковою роботою під керівництвом відомого спеціаліста в галузі фізичної
хімії, згодом активного учасника становлення радянської хімічної промисловості Є. І. Шпитальського.
Упродовж 1919–1947 рр. Є. О. Шилов працював у Іваново-Вознесенському політехнічному (нині – хіміко-технологічному) інституті, пройшовши
шлях від молодшого асистента до професора, доктора хімічних наук, завідуючого кафедрою органічної хімії. Авторитет Є. О. Шилова як ученоготеоретика з різнобічними науковими інтересами і водночас спеціаліста,
який багато уваги приділяв розробці технології, і в інституті, і в країні був
надзвичайно високим. Учений очолював Івановське відділення Всесоюзного хімічного товариства.
З 1947 р. і до кінця життя Є. О. Шилов працював в Інституті органічної хімії АН УРСР. Академік Шилов – фундатор наукової школи з вивчення
механізму хімічних реакцій, він запропонував та обґрунтував ряд фунда30

ментальних положень про їх протікання, у спеціально створеній лабораторії проводив складні дослідження кінетики і механізму реакцій приєднання
та заміщення. Основні наукові праці Є. О. Шилова присвячені дослідженню
механізму органічних гетеролітичних реакцій та аналітичній хімії.
Роботам ученого притаманна оригінальність ідей та методики досліджень, ретельність, скрупульозність виконання. Його дослідження в галузі
біохімічних реакцій стали поштовхом до заснування в Інституті органічної
хімії лабораторії фотосинтезу (1963). У 1965 р. роботи вченого відзначені
премією ім. Л. В. Писаржевського.
Є. О. Шилов очолював Бібліотечну комісію АН УРСР у 1952–1953 рр.
Булаховський
Леонід
Арсенійович
(02.04.1888–04.04.1961)
мовознавець-славіст,
доктор філологічних наук (1936), професор (1936), академік АН УРСР (1939), член-кореспондент АН СРСР (1946), член Президії АН
УРСР (1952–1956), заслужений діяч науки
УРСР (1941). У 1957–1961 рр. очолював Український комітет славістів.
Народився Л. А. Булаховський у Харкові.
У 1910 р. із золотою медаллю закінчив історичнофілологічний факультет Харківського університету, де до 1914 р. працював викладачем кафедри
слов’янської філології. У 1916 р. після здачі магістерських екзаменів при
Петроградському університеті Л. А. Булаховський – приват-доцент Харківського університету, також читає лекції в інших навчальних закладах.
Водночас з 1930 р. Л. А. Булаховський – керівник секції Харківської
філії Інституту мовознавства при ВУАН; під час евакуації до Уфи – заступник директора Інституту мовознавства АН УРСР, а з 1944 – його директор.
Дослідження вченого в галузі загального, слов’янського, українського і російського мовознавства, походження й розвитку літературних
мов, порівняльно-історичної акцентології та лексикології слов’янських
мов, фонетики, морфології, синтаксису, стилістики стали вагомим внеском
у розвиток теорії мовознавства, сприяли становленню історії літературних
мов як окремої наукової та навчальної дисципліни, з’ясуванню історичних
моментів походження і розвитку сучасної української літературної мови
в її взаєминах з іншими східнослов’янськими, західно- і південнослов’янськими мовами, розвитку методики викладання мов.
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Л. А. Булаховський зберіг і розвинув традиції дореволюційного мовознавства харківської лінгвістичної школи, утвердив українську школу славістики. Його праці «Основи мовознавства», «Слов’янське мовознавство»,
«Введение в языкознание», «Нариси з загального мовознавства», «Виникнення і розвиток літературних мов», видані під редакцією вченого навчальні посібники для шкіл та ВНЗ, перекладні словники витримали багато
перевидань, вийшли в перекладах польською, болгарською, грузинською,
китайською мовами.
Л. А. Булаховський – відповідальний редактор першого видання «Українського правопису», який витримав декілька перевидань з певними доповненнями і змінами.
Найважливіші праці академіка Булаховського вміщені в п’ятитомнику
«Вибрані праці» (К., 1975–1983).
Ім’ям Л. А. Булаховського названо вулицю в м. Києві.
Л. А. Булаховський очолював Бібліотечну комісію АН УРСР у 1953–
1956 рр.
Гулий Максим Федотович (18.02.1905–
23.05.2007). Вчений-біохімік, доктор біологічних наук (1942), професор (1945), академік
АН УРСР (1957), віце-президент АН УРСР (1958–
1962), заслужений діяч науки УРСР (1956), лауреат Державних премій УРСР та СРСР у галузі науки і техніки (1978, 1985), премії ім. О. Палладіна
АН УРСР (1974).
М. Ф. Гулий у 1929 р. закінчив ветеринарно-зоотехнічний інститут. З 1932 р. працює в Інституті
біохімії АН УРСР, на посадах: наукового співробітника, вченого секретаря Інституту; у 1950–1988 рр. – заввідділу біосинтезу
і біологічних властивостей білків, у 1972–1977 рр. – директора Інституту,
від 1988 р. – радника при дирекції; водночас упродовж 1944–1971 рр. –
зав. кафедрою біохімії Української сільськогосподарської академії.
М. Ф. Гулий досліджував проблеми сучасної функціональної біохімії
та молекулярної біології, пов’язані з регуляцією біосинтезу білків, ліпідів
та вуглеводів. Його творчий доробок становить понад 600 наукових праць,
серед яких 13 монографій та 36 винаходів і патентів. Учений завжди багато працював над впровадженням своїх теоретичних розробок в економіку
країни. Результати його робіт покладено в основу створення нових ліків,
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що знайшли застосування у гематологічних, хірургічних та наркологічних
клініках, а також низки препаратів для підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин.
Оцінюючи результати понад 75-річної наукової, науково-організаційної та громадської роботи М. Ф. Гулого, директор Інституту біохімії
ім. О. В. Палладіна НАН України академік С. В. Комісаренко у 2005 р.
у зв’язку з 100-річчям з дня народження вченого писав:
«Багаторічні плідні фундаментальні дослідження в галузі біосинтезу
та біологічних властивостей білка, заснування наукової школи, до якої належать відомі вітчизняні вчені-біохіміки, створення на основі власних досліджень низки ефективних медичних препаратів, високо очищених ферментів
і їхнє успішне впровадження у практику, а також плідна педагогічна і науковоорганізаційна діяльність дають підстави віднести ім’я М. Ф. Гулого до славетної плеяди дослідників, які заслуговують на звання класиків науки».
М. Ф. Гулий прожив 102 роки, продовжуючи плідно працювати, дивуючи колег ґрунтовністю та високою результативністю експериментальних
та теоретичних розробок.
У 2005 р. академіку М. Ф. Гулому присвоєне звання «Герой України».
М. Ф. Гулий очолював Бібліотечну комісію АН УРСР у 1957–1961 рр.
Семененко Микола Пантелеймонович
(16.11.1905–25.08.1996), учений-геолог, академік АН УРСР (1948), заслужений діяч науки УРСР (1957), академік-секретар Президії АН УРСР (1948–1950), віце-президент
АН УРСР (1950–1970), засновник і директор Інституту геохімії і фізики мінералів
АН УРСР (1969–1977), лауреат Державної премії УРСР (1973), Премії ім. В. І. Вернадського
АН УРСР (1981).
М. П. Семененко народився у м. Маріуполі.
1927 р. закінчив Дніпропетровський гірничий інститут, у 1937 р. захистив
докторську дисертацію за матеріалами очолюваної ним Байкальської геохімічної експедиції АН СРСР. Протягом 1937–1944 рр. викладав геологічні
дисципліни у ВНЗ Дніпропетровська, Орджонікідзе (нині – м. Владикавказ), Іркутська. У повоєнний період працював професором Київського університету (1944–1952) і завідував відділом петрографії рудних родовищ в
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Інституті геологічних наук АН УРСР (1944–1968). Протягом 1969–1977 рр.
був директором Інституту геохімії і фізики мінералів (ІГФМ) АН УРСР.
Чільне місце у творчому доробку академіка посідають опрацьована
ним класифікація магматичних порід, праці, присвячені вивченню магматичних та метаморфічних утворень Українського щита, Криворіжжя, хребта Хамар-Дабан.
Під керівництвом М. П. Семененка колективом Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР розроблено критерії прогнозу рудних родовищ
в Українському щиті та його периферії. Учений зробив вагомий внесок
у розвиток мінерально-сировинної бази України, особливо твердих корисних копалин.
Багатогранна наукова діяльність вченого протягом усього життя тісно
перепліталась з громадською, науково-організаційною та педагогічною
роботою. Микола Пантелеймонович понад 20 років очолював Радянський
комітет Карпато-Балканської геологічної асоціації, Український комітет
із геологічної кореляції ЮНЕСКО, представляв вітчизняну науку на сесіях
Міжнародного геологічного конгресу. Перебуваючи на посаді віце-президента АН УРСР, ініціював створення нових академічних установ, зокрема
Інституту геохімії та геології горючих копалин, Інституту мінеральних
ресурсів, Інституту геохімії та фізики мінералів. Він керував створенням
академічного наукового містечка у Ново-Біличах.
М. П. Семененко керував багатьма кафедрами, був професором багатьох університетів та інститутів, створив велику школу висококваліфікованих фахівців у галузі геології та геохімії рудних родовищ, підготувавши
52 кандидати і 12 докторів наук.
У 2006 р. ім’я Миколи Пантелеймоновича Семененка присвоєно Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України.
М. П. Семененко очолював Бібліотечну комісію АН УРСР у 1962–1963 рр.
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Білодід Іван Костянтинович (16.08.1906–
21.09.1981), мовознавець, доктор філологічних наук (1952), професор (1953), академік
АН УРСР (1957) та АН СРСР (1972), заслужений
діяч науки УРСР (1966). Державна премія УРСР
у галузі науки і техніки (1971), Державна премія
СРСР (1983), Державні нагороди СРСР. Учасник
Другої світової війни.
Закінчив Харківський педагогічний інститут профосвіти (1932), викладав мовознавчі
дисципліни у ВНЗ України. Від 1946 – співробітник Інституту мовознавства АН УРСР і одночасно професор Київського університету. Упродовж 1957–1962 рр. – міністр освіти УРСР, 1961–
1981 рр. – директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР,
1962–1978 рр. – віце-президент АН УРСР, 1964–1981 рр. – голова Українського комітету славістів. Від 1966 р. – відповідальний редактор журналу
«Мовознавство».
І. К. Білодід – автор понад 400 наукових праць. Досліджував мову творів українських письменних XIX–XX ст. та історію українського мовознавства, ряд праць присвятив дослідженню спадщини Києво-Могилянської академії, її впливу на розвиток східнослов’янських літературних мов
XVII–XVIII ст.
І. К. Білодід – співавтор і головний редактор «Курсу історії української
літературної мови» (т. 1–2, 1958–1961 рр.), «Сучасної української літературної мови» (т. 1–5, 1969–1973 рр.), відповідальний редактор «Словника
української мови» (т. 1–11, 1979–1980 рр., Державна премія 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 ліквідації осередку пожежі, організації евакуації вцілілих фондів до відновлення
втрачених видань. Робота з відновлення постраждалих видань, звіряння
діючого фонду з каталогами, опрацювання і розстановки літератури тривала 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. Білодід очолював Бібліотечну раду АН УРСР у 1964–1981 рр.
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Русанівський
Віталій
Макарович
(25.06.1931–29.01.2007) – мовознавець, філолог
широкого профілю, викладач і славіст, академік
Академії наук УРСР (1982), директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (1981–1996), голова Українського комітету
славістів (1982–2006).
Закінчивши філологічний факультет Київського університету (1954) та захистивши кандидатську дисертацію з історичної граматики української мови, В. М. Русанівський у 1960 р. приходить до Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, з яким пов’язує
усе своє подальше життя. Тут у всій глибині розкрилася його лінгвістична
обдарованість, різнобічність наукових інтересів і уподобань: історія української та інших слов’янських мов, лексикографія, граматика, правописні
проблеми, структура мови, комунікативна лінгвістика. Він член редколегії, один з редакторів та укладачів «Словника української мови» в 11-томах, за його безпосередньої участі та під його керівництвом Інститут мовознавства видав такі праці, як «Сучасна українська літературна мова» у 5-ти
томах, «Історія української мови» у 5-ти томах, енциклопедію «Українська
мова», низку тлумачних, орфографічних, термінологічних, орфоепічних,
перекладних словників. Він є автором 46 монографій та підручників, більш
як 250 наукових статей.
Багато років В. М. Русанівський був заступником директора Інституту
мовознавства, а з 1981 р. понад 15 років очолював цю установу. Надзвичайна широчінь філологічної ерудованості, енергійність, людська привабливість і порядність зумовили його успішну багаторічну роботу на посадах
академіка-секретаря Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
НАН України, голови Українського комітету славістів, першого президента
Міжнародної асоціації україністів.
В. М. Русанівський підготував 12 докторів та 30 кандидатів філологічних наук із різних спеціальностей: українська мова, російська мова, загальне мовознавство, західнослов’янські мови. Як головний редактор журналу
«Мовознавство» Віталій Макарович доклав багато зусиль для зростання
світового авторитету цього наукового органу.
В. М. Русанівський очолював Бібліотечну раду АН УРСР у 1981–
1983 рр. та у 1988–1992 рр. (з 10.021990 р. – Інформаційно-бібліотечна
рада НАН України).
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Походня Ігор Костянтинович, учений у галузі металургії і технології металів, матеріалознавства, електрозварювання, громадський
діяч, організатор науки, академік Академії наук
УРСР (1976), Головний учений секретар Президії АН УРСР (1970–1983), перший віце-президент АН УРСР (1983–1988), депутат і член Президії Верховної Ради УРСР одинадцятого скликання (1985–1990), заслужений діяч науки і техніки України (1992), лауреат Державних премій
СРСР (1978, 1983) та Державної премії України
в галузі науки і техніки (1999), премії ім. М. М. Доброхотова НАН України (2006).
І. К. Походня народився 24 січня 1927 р. у Москві. Закінчив Київський
політехнічний інститут (1949) за спеціальністю інженер-механік. У 1950–
1952 рр. – інженер-технолог, начальник бюро зварювання Донецького
машинобудівного заводу ім. 15-річчя комсомолу України. З 1952 р. життя
і діяльність І. К. Походні нерозривно пов’язані з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона. Він є представником всесвітньо відомої наукової школи, заснованої Є. О. Патоном і Б. Є. Патоном. З ім’ям І. К. Походні
пов’язані фундаментальні дослідження фізико-хімічних процесів дугового
зварювання та наплавки. І. К. Походня створив наукову школу в галузі
металургії та технології зварювання, зробив великий внесок у розвиток
найважливіших розділів теорії дугового зварювання, розробки наукоємних
технологій і прогресивних зварювальних матеріалів, у становлення вітчизняного виробництва цих матеріалів. Він активно впроваджує наукові розробки в галузі народного господарства.
І. К. Походня – автор і співавтор понад 900 наукових праць, зокрема
28 монографій, 8 з яких видані в США, Великій Британії, Китаї, Чехословаччині. Вчений має 118 авторських свідоцтв на винаходи, 158 закордонних і 6 патентів України. Під науковим керівництвом Ігоря Костянтиновича
підготовлено 38 кандидатів наук, шестеро з яких стали докторами наук.
Ігор Костянтинович брав діяльну участь в організації робіт з ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС як член оперативної комісії та голова підкомісії НАН України з науково-технічних проблем.
На посадах головного вченого секретаря Президії АН УРСР та першого віце-президента АН УРСР І. К. Походня багато сил та енергії віддавав
удосконаленню планування, організації та координації наукових розробок,
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добору і навчанню фахівців-організаторів наукових досліджень, зміцненню
міжнародних зв’язків НАН України, пропаганді досягнень академічних
інститутів, утвердженню міжнародного визнання української науки.
Від 1988 р. І. К. Походня неодноразово обирався академіком-секретарем
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.
І. К. Походня – відповідальний редактор монографії «Сучасне матеріалознавство: XXI ст.» та двотомної праці «Прогресивні матеріали й технології», в яких проаналізовано здобутки та перспективи розвитку сучасного
матеріалознавства. У підготовці цих робіт брали участь провідні вчені-матеріалознавці світу.
І. К. Походня очолював Бібліотечну раду АН УРСР У 1983–1988 рр.
Немошкаленко Володимир Володимирович (26.03.1933–25.06.2002), учений-металофізик, академік Академії наук УРСР (1982),
член Президії НАН України, директор Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН
України (1989–2002), лауреат Державних
премій України (1980, 1992), СРСР (1985),
РРФСР (1989) в галузі науки і техніки, премій
імені К. Д. Синельникова (1973), М. П. Барабашова (1992), Г. В. Курдюмова (1999) АН УРСР,
заслужений діяч науки і техніки України (1991).
З ім’ям В. В. Немошкаленка пов’язані становлення і плідний розвиток
ряду сучасних напрямів фізики твердого тіла, електронної структури речовини. Він є засновником наукової школи з електронної спектроскопії твердого тіла. Колектив, керований В. В. Немошкаленком, розробив фізичні основи створення низки нових унікальних матеріалів із заданими властивостями, а також нових, неруйнівних методів діагностики матеріалів. В. В. Немошкаленку належить понад 700 наукових праць, у тому числі 13 монографій, більшість з яких перекладені за рубежем. Водночас з науковою
роботою В. В. Немошкаленко вів плідну педагогічну діяльність, читав курс
лекцій з фізики металів для студентів Київського політехнічного інституту
та Київського відділення Московського фізико-технічного інституту, залучав талановитих студентів та аспірантів до роботи в колективі Інституту
металофізики. Його науковий авторитет, захопленість справою, доброзичливість, доступність, простота у спілкуванні притягували до нього людей,
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особливо молодь. В. В. Немошкаленком підготовлено більш як 60 докторів
і кандидатів наук.
Багато сил В. В. Немошкаленко віддавав науково-організаційній роботі. Був заступником начальника, начальником науково-організаційного
відділу Президії Академії наук України (1963–1971), з 1993 р. очолював
Науково-видавничу раду НАН України, був одним з ініціаторів реорганізації видавництва «Наукова думка» та спеціалізованої друкарні наукових
журналів, що позитивно позначилось на стані видання наукової літератури
в НАН України.
В. В. Немошкаленко очолював Інформаційно-бібліотечну раду НАН
України у 1992–2002 рр.
Онищенко Олексій Семенович – учений у галузі філософії, культурології, соціології, історії, громадський діяч, доктор філософських наук (1976), професор (1977), академік НАН
України (1998); іноземний член Європейської
академії наук і мистецтв, Македонської академії наук і мистецтв та Петровської академії наук
і мистецтв (Росія). З 1998 р. – член Президії,
академік-секретар Відділення історії, філософії
та права НАН України. Заслужений діяч науки
і техніки (1983). Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2008), премії НАН України ім. М. І. Костомарова (2011). Голова: Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, Ради
директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук –
членів Міжнародної асоціації академії наук; Українського комітету славістів; президент Асоціації бібліотек України.
О. С. Онищенко народився 17.03.1933 р. в селі Рудка Гребінківського
району Полтавської області. У 1956 р. закінчив історико-філософський
факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1959–
1978 рр. пройшов шлях від аспіранта до заступника директора з наукової
роботи Інституту філософії АН УРСР, досліджував філософсько-соціологічні проблеми розвитку духовної культури, світогляду особи, способу
життя, науково-технічної революції. У 1978–1991 рр. – директор Міжреспубліканського філіалу Академії суспільних наук у м. Києві. З 1992 р. –
березень 2013 р. директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 1996 р. – Центральна наукова бібліотека). Є автором понад
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600 наукових праць, у тому числі 40 монографій. Брав участь у розробленні
концепцій ідеології державотворення, формування інформаційного, громадянського суспільства, реформи політичної системи, державної інформаційної політики, розвитку гуманітарної сфери. Під науковим керівництвом і за участю О. С. Онищенка видано фундаментальні праці з проблем
соціогуманітаристики, історії Національної академії наук, бібліотечної
справи в XX ст., Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Реалізація розробленої ним концепції розвитку Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського сприяла перетворенню її на загальнодержавний науково-інформаційний комплекс, науково-дослідну установу,
що на загальнонаціональному рівні визначає інтеграційний розвиток книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства як соціогуманітарних
дисциплін в умовах переходу до інформаційного суспільства та готує кадри
вищої кваліфікації.
О. С. Онищенко – Голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України з 2002 р. і понині.
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ПОСТАНОВИ
ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
(1990–2012)

1. Про створення Інформаційно-бібліотечної ради Академії наук УРСР.
Постанова Президії Академії наук України від 15.02.1990 р. № 49.
2. Про впорядкування роботи з інформаційного забезпечення, організації виставочної діяльності та пропаганди науково-технічних досягнень
Академії наук УРСР. Постанова Бюро Президії Академії наук Української РСР від 14.02.1991 р. № 48-Б.
3. Про розвиток Центральної наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського АН України. Постанова Президії Академії наук України від
09.09.1992 р. № 241.
4. Про роботу Інформаційно-бібліотечної ради Академії наук України.
Постанова Президії Академії наук України від 21.09.1992 р. № 255.
5. Про будівництво книгосховища Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника АН України. Постанова Президії Академії наук України
від 20.05.1993 р.
6. Про положення про Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського. Постанова Президії Національної академії наук України від
06.06.1996 р. № 190.
7. Про стан зберігання рідкісних видань, рукописів і стародруків у бібліотеках НАН України. Постанова Президії Національної академії наук
України від 09.09.1998 р. № 281.
8. Про забезпечення Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського науковими виданнями для міжнародного книгообміну. Постанова Президії Національної академії наук України від 12.02.1999 р. № 40.
9. Про виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи
щодо розвитку бібліотек України». Постанова Президії Національної академії наук України від 17.05.2000 р. № 133.
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10. Про організацію роботи Національної юридичної бібліотеки в структурі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Постанова
Президії Національної академії наук України від 17.05.2000 р. № 134.
11. Про ліквідацію наслідків аварії в книгосховищі філії № 1 Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Постанова Президії
Національної академії наук України від 07.11.2002 р. № 268.
12. Про стан та завдання розвитку в Національній академії наук України бібліотечно-інформаційної справи. Постанова Президії Національної
академії наук України від 09.07.2003 р. № 186.
13. Про організацію передплати на іноземні наукові журнали та доступу до провідних світових баз даних наукової інформації. Постанова Президії Національної академії наук України від 14.07.2004 р. № 199.
14. Про стан та перспективи розвитку видавничої діяльності Національної академії наук України. Постанова Президії Національної академії
наук України від 26.10.2005 р. № 222.
15. Про заходи щодо вдосконалення організації наукових досліджень
в НАН України. Постанова Президії Національної академії наук України
від 22.03.2006 р. № 81.
16. Про організацію мережевого інформаційного забезпечення наукових досліджень. Постанова Президії Національної академії наук України
від 05.04.2006 р. № 96.
17. Про затвердження Положення про книжкову серію Національної
академії наук України. Постанова Президії Національної академії наук
України від 14.06.2006 р. № 171.
18. Про виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 року
№ 444. Постанова Президії Національної академії наук України від
21.05.2008 р. № 141.
19. Положення про періодичне видання НАН України. Постанова Президії Національної академії наук України від 07.11.2008 р. № 283.
20. Про забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського науковими виданнями для міжнародного книгообміну. Постанова Президії Національної академії наук України від 11.11.2009 р. № 306.
21. Про удосконалення мережі і оновлення складу наукових рад, комітетів, комісій НАН України. Постанова Президії Національної академії
наук України від 28.12.2009 р. № 347.
22. Про доставляння обов’язкових примірників видань. Постанова
Президії Національної академії наук України від 21.04.2010 р. № 118.
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23. Про вдосконалення управління Національною бібліотекою України
імені В. І. Вернадського та оптимізацію її структури. Постанова Президії
Національної академії наук України від 26.01.2011 р. № 23.
24. Про створення фільмотеки про видатних учених України. Постанова Президії Національної академії наук України від 07.09.2011 р. № 254.
25. Про затвердження нової редакції Положення про Інформаційнобібліотечну раду Національної академії наук України. Постанова Президії
Національної академії наук України від 07.12.2011 р. № 341.
26. Про затвердження та впровадження Типової інструкції з діловодства в установах, організаціях, на підприємствах Національної академії
наук України. Постанова Президії Національної академії наук України від
26.09. 2012 р. № 189.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
(1990–2012)

1. Про введення нових умов оплати праці працівників культурно-освітніх установ і державних архівів АН УРСР. Розпорядження Президії Академії наук України від 09.04.1990 р. № 405.
2. Про організацію перерозподілу на комерційній основі невикористовуваної літератури із фондів бібліотек. Розпорядження Президії Академії
наук України від 29.05. 1991 р. № 528.
3. Про забезпечення розвитку наукових досліджень Львівської наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника. Розпорядження Президії Академії наук України від 4.03.1993 р. № 420.
4. Про введення в дію інструктивного листа ЦНБ ім. В. І. Вернадського
«Про відшкодування збитків від втраченої читачами бібліотек науково-дослідних установ АН України літератури». Розпорядження Президії Академії
наук України від 24.05.1993 № 1203.
5. «Про виконання заходів щодо поповнення, збереження і використання державного бібліотечного фонду в НАН України». Розпорядження
Президії Національної академії наук України від 23.02.1998 р. № 408.
6. Концепція Програми інформатизації НАН України: Розпорядження
Президії Національної академії наук України від 27.02.2004 р. № 146.
7. Про створення Київського фрагмента телекомунікаційної інфраструктури НАН України. Розпорядження Президії Національної академії
наук України від 06.08.2004 р. № 568.
8. Про Положення «Про електронні наукові фахові видання». Розпорядження Президії Національної академії наук України від 25.11.2004 р.
№ 783.
9. Про організацію приймання проектів Програми інформатизації
НАН України у 2004 році. Розпорядження Президії Національної академії
наук України від 02.12.2004 р. № 808.
10. Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання доку44

ментів. Розпорядження Президії Національної академії наук України від
06.05.2005 р. № 286.
11. Про збереження та запобігання втратам експонатів, наукових матеріалів, літератури та інших цінностей, які зберігаються в установах та організаціях НАН України. Розпорядження Президії Національної академії наук
України від 20.04.2006 р. № 248.
12. Про затвердження Положення про випуск Національною академією наук України друкованої продукції за державним замовленням. Розпорядження Президії Національної академії наук України від 28.09.2006 р.
№ 125.
13. Про створення інформаційних ресурсів НАН України. Розпорядження Президії Національної академії наук України від 20.12.2006 р.
№ 778.
14. Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек. Розпорядження Президії Національної академії наук України від 09.11.2009 р.
№ 662.
15. Про розповсюдження та списання видавничої продукції. Розпорядження Президії Національної академії наук України від 31.12.2009 р.
№ 820.
16. Про організацію участі установ НАН України в проведенні міжнародних форумів та спеціалізованих виставок. Розпорядження Президії
Національної академії наук України від 14.03.2011 р. № 169.
17. Про підготовку пропозицій щодо віднесення наукових об’єктів
до таких, що становлять національне надбання. Розпорядження Президії
Національної академії наук України від 08.11.2011 р. № 709.
18. Про затвердження Порядку розповсюдження та обліку видавничої
продукції науковими установами НАН України. Розпорядження Президії
Національної академії наук України від 18.11.2011 р. № 731.
19. Про організацію та проведення загальнодержавної виставкової акції
«Барвиста Україна» (галузеві експозиції). Розпорядження Президії Національної академії наук України від 14.02.2012 № 85.
20. Про внесення змін до Порядку розповсюдження та обліку видавничої продукції науковими установами НАН України. Розпорядження Президії Національної академії наук України від 23.02.2012 № 113.
21. Про виявлення та облік унікальних документів Національного
архівного фонду України у складі Архівного фонду НАН України. Розпорядження Президії Національної академії наук України від 12.03.2012 № 146.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ІНСТРУКТИВНІ ДОКУМЕНТИ,
ЗАТВЕРДЖЕНІ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЮ РАДОЮ
НАН УКРАЇНИ

1. Положення про бібліотеку науково-дослідної установи Національної
академії наук України: Затверджено рішенням Інформаційно-бібліотечної
ради від 22 листопада 2006 р.
2. Положення про бібліотечно-інформаційну систему Національної
академії наук України: Затверджено рішенням Інформаційно-бібліотечної
ради від 22 листопада 2006 р.
3. Інструкція з проведення перевірки фонду бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: Затверджено рішенням
Інформаційно-бібліотечної ради від 22 листопада 2006 р.
4. Типові правила користування бібліотекою науково-дослідної установи Національної академії наук України: Затверджено рішенням Інформаційно-бібліотечної ради від 22 листопада 2006 р.
5. Інструкція з організації прийому-передачі бібліотеки науководослідної установи Національної академії наук України: Затверджено
рішенням Інформаційно-бібліотечної ради від 06 лютого 1997 р.
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ДОВІДКОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ
МАТЕРІАЛИ, ПІДГОТОВЛЕНІ ЗА СПРИЯННЯ РАДИ

Довідкові видання:
▪ Бібліотеки Національної академії наук України : довідник / НАН
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад.: А. А. Свобода,
Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, Н. І. Малолєтова ; наук.
ред. О. С. Онищенко. – К., 1996. – 110 с.
▪ Наукові бібліотеки України : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Координац. бюро ЕСУ ; уклад.: А. А. Свобода,
Л. І. Загородня, Н. Б. Захарова, Н. В. Попович, О. В. Савченко ; ред. кол.:
О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2004. – 472 с.
▪ Архівні установи України : довідник / Держ. ком. архівів України, М-во культури і мистецтв України, НАН України, Нац. б-ка України
ім. В. І. Вернадського ; авт-уклад.: О. І. Алтухова, В. П. Даниленко, Л. А. Дубровіна, О. М. Гальченко, Н. М. Зубкова [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко,
Р. Я. Пиріг (співголови) [та ін.]. – 2000. – 260 с.
▪ Архівні фонди установ Національної академії наук України : путівник
/ НАН України, НБУВ 29, Ін-т архівознавства ; авт.-упоряд.: Л. М. Яременко
(кер.) [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – 448 с.
Інформаційно-аналітичні та методичні матеріали:
1993
1. Библиографический указатель опубликованной литературы по вопросам развития науки в Украине и СНГ / сост. А. А. Чекмарев, П. М. Кавицкая // Развитие науки и научно-технического потенциала в Украине и за
рубежем. – 1993. – Вып. 1. – С. 36–40.
2. Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах бібліотек наукових установ АН України : сист. покажч. (надходження
29

Для спрощення опису застосовується абревіатура НБУВ
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1991 р.) / АН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; склали: Р. Л. Красій,
О. С. Гур’янова, С. М. Рассоха, А. Б. Свідер ; відп. ред. Н. І. Малолєтова ;
рец. Р. С. Жданова. – К., 1993. – 56 с.
1994

3. Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах бібліотек наукових установ НАН України : сист. покажч. (надходження 1992–
1993 рр.) / НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; склали: Р. Л. Красій,
С. М. Рассоха, А. Б. Свідер ; відп. ред. Н. І. Малолєтова. – К., 1994. – 66 с.
4. Зарубіжні періодичні видання, замовлені бібліотеками Національної академії наук України шляхом валютної передплати на 1992 рік : сист.
покажч. / НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Н. П. Стоян,
С. М. Рассоха ; відп. ред. Н. І. Малолєтова ; рец. Н. М. Погребецька. – К.,
1994. – 177 с.
5. Зведений профіль та положення про централізоване комплектування
фондів бібліотек системи НАН України іноземною літературою / НАН
України, ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Р. С. Кириченко [та ін.] ; відп. ред.
Н. І. Малолєтова. – К., 1994. – 93 с.
6. Економічні питання наукової діяльності та організації науки в умовах переходу до ринку : (бібліогр. за 1993–1994 рр.) / уклад.: А. О. Чекмарьов, П. М. Кавицька // Розвиток науки та науково-технічного потенціалу
в Україні та за кордоном. – 1994. – Вип. 3/4. – С. 64–68.
7. Зарубіжні періодичні видання, замовлені бібліотеками Національної
академії наук України шляхом валютної передплати на 1993 рік : сист. покажч. / НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. П. Стоян ; відп.
ред. Н. І. Малолєтова ; рец. Н. М. Погребецька. – К., 1994. – 192 с.
8. Матеріали розширеного засідання Інформаційно-бібліотечної ради
НАН України: питання перегляду класиф. наук, удоскон. ББК, орг. централіз. каталогіз. друк. продукції в Україні / уклад.: І. А. Зарічняк, А. А. Свобода ; наук. ред. О. С. Онищенко. – К., 1994. – 28 с.
1995

9. Зарубіжні періодичні видання, замовлені бібліотеками Національної
академії наук України шляхом валютної передплати на 1994 рік : сист. покажч. / НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. І. Малолєтова ;
відп. ред. Т. І. Арсеєнко ; рец. Н. М. Погребецька. – К., 1995. – 174 с.
10. Зарубіжні періодичні видання, замовлені бібліотеками Національної академії наук України шляхом валютної передплати на 1995 рік : сист.
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покажч. / НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Н. І. Малолєтова, Т. М. Русских, О. В. Полякова ; відп. ред. Т. І. Арсеєнко. – К., 1995. –
199 с.
1997

11. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : зб. док. Вип. 1 / НАН України, НБУВ ;
уклад.: Н. Смаглова, Г. Солоіденко, Т. Кулаковська ; відп. ред. А. Свобода. –
К., 1997. – 35 с.
12. Список іноземних періодичних видань децентралізованого надходження у фондах бібліотек науково-дослідних установ НАН України (1994–1996 рр.) : [покажчик] / НАН України, НБУВ ; уклад.: Т. М. Русских, О. В. Полякова ; відп. ред. Н. І. Малолєтова. – К., 1997. – 59 с.
13. Список періодичних та інформаційних видань Росії та країн
СНД (передплата бібліотек НДУ НАН України 1996–1997 рр.) / НАН
України, НБУВ ; уклад.: Т. Л. Кулаковська, Г. І. Солоіденко ; відп. за вип.
А. А. Свобода. – К., 1997. – 44 с.
1998

14. Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах
бібліотек наукових установ НАН України : сист. покажч. : (надходження
1994–1997 рр.) / НАН України, НБУВ ; уклад.: Р. Л. Красій, О. Ю. Муха,
Є. О. Балог, А. К. Санакуєва ; відп. ред. Н. І. Малолєтова. – К., 1998. –
111 с.
15. Зарубіжні періодичні видання, замовлені бібліотеками Національної академії наук України шляхом валютної передплати на 1996 рік : сист.
покажч. / НАН України, НБУВ ; уклад.: Т. М. Русских, Н. І. Малолєтова,
О. В. Полякова ; відп. ред. Т. І. Арсеєнко. – К., 1998. – 144 с.
16. Список іноземних періодичних видань децентралізованого комплектування, що надійшли до фондів бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 1997 р. : [покажчик] / НАН України, НБУВ ; уклад.:
Т. М. Русских, О. В. Полякова ; відп. ред. Н. І. Малолєтова. – К., 1998. – 51 с.
1999

17. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : зб. матеріалів. Вип. 2. Нормування праці /
НАН України, НБУВ ; уклад. Т. Кулаковська ; відп. ред. В. Г. Попроцька. –
К., 1999. – 30 с.
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18. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії
наук України в 1998 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 4 / НАН України,
НБУВ ; уклад.: Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. А. А. Свобода. –
К., 1999. – 15 с.
19. Список іноземних періодичних видань децентралізованого комплектування, що надійшли до фондів бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 1998 р. : [покажчик] / НАН України, НБУВ ; уклад.:
Т. М. Русских, Г. І. Солоіденко, О. В. Полякова ; відп. за вип.: Т. І. Арсеєнко, Н. І. Малолєтова. – К., 1999. – 55 с.
2000

20. Опис аркушевих образотворчих документів : метод. рек. / авт.:
І. І. Цинковська, Г. М. Юхимець. – К. : НБУВ, 2000. – 71 с.
21. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : зб. док. і матеріалів. Вип. 3 / НАН України,
НБУВ ; уклад.: Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред. А. А. Свобода. –
К., 2000. – 72 с.
22. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії
наук України в 1999 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 5 / НАН України,
НБУВ ; уклад.: Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська ; відп. ред.
А. А. Свобода. – К., 2000. – 30 с.
2001

23. Довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах
бібліотек наукових установ НАН України : сист. покажч. : (надходження
1998–1999 рр.) / НАН України, НБУВ ; уклад.: Р. Л. Красій, О. Ю. Муха,
В. В. Михайлов, А. К. Санакуєва ; відп. ред. Н. І. Малолєтова. – К., 2001. –
118 с.
24. Покажчик іноземних періодичних видань децентралізованого комплектування, що надійшли до фондів бібліотек науково-дослідних установ
НАН України у 2000 р. / НАН України, НБУВ ; уклад.: Н. І. Малолєтова,
О. В. Полякова, Н. І. Смаглова ; відп. ред. Т. І. Арсеєнко. – К., 2001. – 71 с.
25. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії
наук України в 2000 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 6 / НАН України,
НБУВ ; уклад.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська ; відп. за вип. Т. П. Павлуша. – К., 2001. – 66 с.
2002
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26. Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України : зб. законодав. актів, нормат. і метод. док. з архівної справи і діловодства
/ НАН України, НБУВ ; Ін-т архівознавства, Держ. ком. архівів України ;
авт.-уклад. : Л. А. Дубровіна (кер.) [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голова)
[та ін.]. – К., 2002. – 169 с.
27. Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України,
1996–2001 / НБУВ, Асоц. б-к України ; упоряд.: І. М. Архіпова ; ред.:
Т. В. Добко, М. А. Чиж. – К., 2002. – 34 с.
28. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії
наук України в 2001 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 7 / НАН України,
НБУВ ; уклад.: Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред.
А. А. Свобода. – К., 2002. – 119 с.
2003

29. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії
наук України в 2002 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 8 / НАН України,
НБУВ ; уклад.: Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко ; відп. ред.
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Додаток
ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ РАД,
ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ*30
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 40
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
ВІД 22 ЖОВТНЯ 1929 РОКУ
16. С л у х а л и: Про бібліотечні комісії ВУАН.
У х в а л и л и: Комісії, що до її складу ввіходять по одному представнику од Відділів ВУАН та два представники ВБУ, пропонувати розпочати
працю.
МАТЕРІАЛИ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ АН УРСР
від 14 квітня 1950 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт про роботу Президії АН УРСР за I-й кв. 1950 р.
/Доповідає Академік-Секретар,
дійсний член АН УРСР М. П. Семененко/
Затвердження планів роботи Відділів АН УРСР на II кв.
та звіт за I кв.:
а/ Відділу фізико-хімічних та математичних наук АН УРСР.
/Доповідає Голова Відділу, дійсний
член АН УРСР М. П. Семененко/
б/ Відділу біологічних наук АН УРСР.
/Доповідає дійсний член АН УРСР
П. О. Свириденко/
в/ Відділу технічних наук АН УРСР.
/Доповідає Голова Відділу, дійсний
член АН УРСР М. М. Доброхотов/
г/ Відділу сільськогосподарських наук АН УРСР.
/Доповідає Голова Відділу, дійсний
30 * Збережено орфографію та пунктуацію першоджерел.
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член АН УРСР П. А. Власюк/
д/ Відділу суспільних наук АН УРСР.
/Доповідає Голова Відділу, дійсний
член АН УРСР М. В. Птуха/
ПЛАНИ на II-й квартал:
е/ Планової комісії.
/Доповідає Голова Планової комісії,
дійсний член АН УРСР М. П. Семененко/
ж/ Ради по вивченню продуктивних сил УРСР
/Доповідає Голова РПС, дійсний
член АН УРСР П. С. Погребняк/
з/ Редакційно-Видавничої Ради
/Доповідає заст. голови, дійсний
член АН УРСР Ф. П. Бєлянкін/
і/ Комісії по впровадженню ВТН та комісії науковотехнічного постачання.
/Доповідає Голова комісії, дійсний
член АН УРСР Є. О. Патон/
Звіт про роботу Ради по вивченню продуктивних сил УРСР за 1949 р.
/Доповідає Голова РПС, дійсний
член АН УРСР П. С. Погребняк/
Розгорнутий проблемно-тематичний план роботи
Ради по вивченню продуктивних сил УРСР на 1950 р.
/Доповідає Голова РПС, дійсний
член АН УРСР П. С. Погребняк/
Затвердження положення про бібліотечну комісію АН УРСР
/Доповідає голова бібліотечної комісії,
дійсний член АН УРСР О. І. Білецький/
Про підготовку п’ятирічного плану науково-дослідних робіт
АН УРСР та про складання плану на 1951 р.
/Доповідає Академік-Секретар,
дійсний член АН УРСР М. П. Семененко/
Вчений Секретар Президії
АН УРСР

/Г. В. Карпенко/

Згідно: Нач. Секретаріату Президії АН УРСР

/Т. А. Козакевич/
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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕЧНОЙ КОМИССИИ
АКАДЕМИИ НАУК УССР
1. Библиотечная комиссия является совещательным органом Президиума Академии Наук УССР, учрежденным для координации и контроля работы всех библиотек Академии и её научно-исследовательских институтов.
2. Основной задачей Библиотечной Комиссии является помощь библиотекам Академии Наук в правильной организации их работы по комплектованию, книгообмену, справочно-информационной и библиографической.
Состав Комиссии
1. Библиотечная Комиссия состоит из представителя Президиума Академии Наук, представителей отделений Академии и представителей библиотечных ее учреждений.
2. Председатель Комиссии и его заместитель назначаются Президиумом, утверждающим также и личный состав Комиссии.
3. Библиотечная Комиссия подчинена непосредственно Президиуму
Академии Наук и систематически /каждый квартал года/ отчитывается перед
ним о своей работе.
Функции Комиссии
1. На Библиотечную Комиссию возлагается организационно-методическое руководство библиотечными учреждениями Академии Наук, в частности:
а/ обследование библиотек, проверка их состояния, планов их работы
и отчетов о ней – и контролирование их работы;
б/ составление проектов основных нормативных и организационнометодических документов о работе библиотек /положение о библиотеках
научных учреждений АН УССР, типовых правил пользования библиотеками/;
в/ методическая и организационная помощь библиотекам в деле комплектования книжных фондов;
г/ организационная и методическая помощь библиотекам в деле отечественного и международного книгообмена, а также координация этого
обмена;
д/ установление в библиотеках единых форм организации фондов,
отчетности и планирования работы;
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е/ выработка мероприятий по кооперированию и координации работы библиотек, в частности в области выписки иностранной литературы,
организации межбиблиотечного абонемента, обмена дублетными фондами, разработки библиографической тематики и т.д.
2. В своей методической работе Библиотечная Комиссия опирается
на кабинет библиотековедения Государственной Публичной Библиотеки
УССР, который является для неё базой и активно содействует Библиотечной Комиссии в осуществлении ее задач.
Председатель Библиотечной Комиссии,
действительный член АН УРСР

А. Билецкий

СПИСОК
членов Библиотечной комиссии при Президиуме АН УССР
Белецкий А. И. – председатель, д. член Академии Наук УССР
Золотоверхий И. Д. – член комиссии, директор государственной
библиотеки
Отделение общественных наук
Зав. библиотекой института философии – Лаврова А. З.
Отделение биологических наук
Зав. библиотекой института биохимии – Кипарисова В. В.
Отделение технических наук
Зав. библиотекой института електротехники – Берлянт К. Ю.
Отделение физико-математических и химических наук
Зав. библиотекой института физической химии – Никитина Е. П.
Отделение сельско-хозяйственных наук
нет
Директор Львовской библиотеки АН тов. Одуха А. З.
Доложить в заседании
14 апреля 1950.
Просить Бюро Отделения с.хоз. наук
выделить члена комиссии
из сотрудников с.хоз. отделения
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ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПОСТАНОВА
м. Київ

22 лютого 1952 р.
/Протокол № 7 § 57/

Про склад Бібліотечної комісії
Академії наук УРСР
Затвердити Бібліотечну комісію АН УРСР у такому складі:
Дійсний член АН УРСР Є. О. Шилов /Голова/.
Член-кореспондент АН УРСР Н. Б. Медведєва.
Член-кореспондент АН УРСР Є. В. Зверезомб-Зубовський.
Кандидат філол. наук М. П. Пивоваров.
Кандидат техн. наук П. І. Гнип.
Директор Державної публічної бібліотеки УРСР В. С. Дончак.
Директор Львівської бібліотеки О. З. Одуха.
Зав. бібліотекою Інституту філософії О. З. Лаврова.
Зав. бібліотекою Інституту загальної та неорганічної хімії
І. М. Садовська.
Зав. бібліотекою Інституту ентомології і фітопатології Є. Н. Семейкіна.
Зав. бібліотекою Інституту клінічної фізіології О. С. Шурьян.
Зав. бібліотекою Інституту електротехніки Є. Ю. Берлянт.
Зав. кабінетом бібліотекознавства Державної публічної бібліотеки
УРСР М. Я. Каганова /секретар комісії/.
Віце-президент АН УРСР
дійсний член АН УРСР

/Г. М. Савін/

Головний вчений секретар
Президії АН УРСР
дійсний член АН УРСР

/І. Т. Швец/
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ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПОСТАНОВА
м. Київ

6 травня 1952 р.
/Протокол № 15 § 168 п._____/

Про роботу бібліотечної комісії
АН УРСР.
Президія АН УРСР п о с т а н о в л я є:
Затвердити план роботи бібліотечної комісії на 1952 рік.
Затвердити «Типове положення про бібліотеку науково-дослідного
інституту Академії наук УРСР» та «Типові правила користування бібліотекою науково-дослідного інституту Академії наук Української РСР» /додаток № 1, № 2/.
Затвердити «Положення про бібліотечну комісію АН УРСР» у новій
редакції /додаток № 3/.
Запропонувати директорам наукових установ АН УРСР утворити комісії для перегляду книжкових фондів бібліотек з метою вилучення застарілої та непрофільної літератури та передачі її до ДПБ УРСР, встановити
строк для закінчення цієї роботи 1 липня 1952 р.
Запропонувати директорам інститутів АН УРСР організувати бібліотечні ради при бібліотеках інститутів згідно «Типовому положенню
про бібліотеки науково-дослідних інститутів АН УРСР» та затвердити
плани їх роботи на 1952 рік.
Ввести до складу Бібліотечної комісії АН УРСР члена-кореспондента
АН УРСР І. І. Стрелкова та зав. бібліотекою Фізико-технічного інституту
т. Кошеленко.
Президент Академії наук УРСР
академік

О. В. Палладін

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
дійсний член АН УРСР

І. Т. Швец

Тир. 65 екз.
7.V.52 р.мп
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Додаток № 3
ПОЛОЖЕННЯ
про Бібліотечну комісію Академії наук Української РСР
I. Загальні положення
1. Бібліотечна комісія є дорадчим органом Президії Академії наук
УРСР, заснованим для координації та контролю роботи бібліотек всіх наукових установ АН УРСР.
2. Бібліотечна комісія розглядає також ті питання роботи Державної
публічної бібліотеки УРСР, які стосуються безпосередньо бібліотечно-бібліографічного обслуговування наукових установ АН УРСР, а саме: питання
обслуговування літературою наукових працівників АН УРСР, координації плану науково-бібліографічної роботи ДПБ УРСР з планами наукової
роботи інститутів АН УРСР, комплектування бібліотек наукових установ
АН УРСР іноземною літературою, організації методичної допомоги бібліотекам наукових установ АН УРСР і ін.
3. Бібліотечна комісія підпорядкована безпосередньо Президії
АН УРСР і двічі на рік звітується перед нею про свою роботу.
II. Завдання Бібліотечної комісії
Основним завданням Бібліотечної комісії є:
1. Здійснення організаційно-методичного керівництва бібліотеками
Академії наук УРСР та надання їм методичної допомоги у всіх питаннях
бібліотечно-бібліографічної роботи.
2. Спрямування роботи бібліотек наукових установ АН УРСР на всемірну допомогу науковим працівникам у вивченні марксизму-ленінізму,
у виконанні планів наукової роботи та у зміцненні творчих зв’язків з практикою соціалістичного будівництва.
3. Вивчення роботи бібліотек наукових установ АН УРСР та складання
висновків про їх роботу.
4. Сприяння розповсюдженню кращого досвіду і передової техніки бібліотечної роботи бібліотек наукових установ СРСР.
III. Склад комісії
1. Бібліотечна комісія складається з представників Президії і відділів Академії наук, бібліотечних працівників наукових установ АН УРСР
та представників Державної публічної бібліотеки АН УРСР.
2. Голова комісії, секретар та всі члени Бібліотечної комісії призначаються та затверджуються Президією.
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3. Головою Бібліотечної комісії призначається член Президії АН УРСР,
секретарем – представник Державної публічної бібліотеки УРСР.
IV. Функції комісії
У функції Бібліотечної комісії АН УРСР входить:
1. Контроль за роботою бібліотек:
а/ Обстеження бібліотек наукових установ АН УРСР, перевірка стану
бібліотек, змісту і умов їх роботи.
б/ Розгляд планів і звітів бібліотек.
2. Допомога бібліотекам наукових установ Академії наук УРСР у науковій організації їх роботи по бібліотечно-бібліографічному обслуговуванню читачів, комплектуванню літератури, організації книжкових фондів
і каталогів.
3. Розроблення міроприємств по комплектуванню та координації роботи бібліотек наукових установ АН УРСР, зокрема в справі комплектування
іноземною літературою, складання зведених каталогів, організації міжбібліотечного абонемента, книгообміну, мікрофільмування книг, бібліографічної роботи і т. ін.
4. Встановлення в бібліотеках єдиних форм організації фондів, каталогів, звітності, планування та обліку роботи.
5. Складання проектів основних нормативних та організаційнометодичних документів про роботу бібліотек.
Примітка: У всій своїй методичній роботі Бібліотечна комісія спирається на Кабінет бібліотекознавства Державної публічної бібліотеки УРСР,
що є для неї науковою базою і має активно сприяти Бібліотечній комісії
АН УРСР у здійсненні поставлених перед нею завдань.
Головний учений секретар
Президії АН УРСР
дійсний 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.
Протокол № 22-б § 298
Про затвердження складу Бібліотечної комісії
при Президії Академії наук УРСР.

У зв’язку з тим, що склад Бібліотечної комісії при Президії Академії
наук РСР був затверджений у 1952 році і з того часу зазнав значних змін,
Бюро Президії Академії наук УРСР постановляє:
Затвердити такий новий склад Бібліотечної комісії при Президії Академії наук УРСР:
1. Віце-президент АН УРСР академік АН УРСР М. Ф. Гулий / голова /.
2. Доктор геолого-мінералогічних наук Д. Є. Айзенберг.
3. Доктор біологічних наук П. Г. Костюк.
4. Кандидат технічних наук П. І. Гнип
5. Кандидат філологічних наук П. І. Пивоваров.
6. Директор Державної публічної бібліотеки АН УРСР В. С. Дончак
/заступник голови комісії /.
7. Зав. бібліотекою Інституту геологічних наук АН УРСР В. М. Долгова.
8. Директор Львівської бібліотеки АН УРСР Є. М. Іванців
9. Зав. бібліотекою Інституту філософії АН УРСР О. З. Лаврова.
10. Зав. бібліотекою Інституту ливарного виробництва АН УРСР
І. І. Шевченко
11. Зав бібліотекою інституту фізіології АН УРСР О. С. Шурьян.
12. Зав. бібліотекою Інституту історії АН УРСР М. М. Яковенко.
13. Зав. науково-методичним кабінетом бібліотекознавства Державної
публічної бібліотеки АН УРСР В. О. Резнікова /секретар комісії/.
Віце-президент АН УРСР
академік АН УРСР

/М. Семененко/

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

/ І. Федорченко/
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ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПОСТАНОВА

м. Київ

2 березня 1962 р.
/Протокол № 13, § 144/
Про розподіл обов’язків
керівництва Академії наук УРСР.

У зв’язку з обранням нового керівництва АН УРСР на Загальних зборах АН УРСР 27 лютого ц.р. Президія Академії наук УРСР постановляє:
1. Розподілити обов’язки керівництва Академії наук УРСР таким чином:
Президент Академії наук УРСР акад. АН УРСР Б. Є. Патон:
▪ здійснює від імені Президії оперативне керівництво Академією наук
УРСР;
▪ представляє Академію наук УРСР у Державних комітетах по координації науково-дослідних робіт при РМ СРСР і РМ УРСР і в Академії наук
СРСР;
▪ здійснює загальне керівництво відділами Президії АН УРСР у частині визначення найважливіших наукових напрямів у роботі Академії наук,
перспективного розвитку сітки її наукових установ, розподілу основних
матеріальних ресурсів і коштів для розвитку цих установ у розрізі перспективи I року.
Віце-президент АН УРСР, акад. АН УРСР О. Ф. Макарченко:
заступає президента АН УРСР під час його відсутності;
керує роботою Бюро Президії АН УРСР;
здійснює контроль за діяльністю і координує роботу Відділу суспільних наук АН УРСР;
Голова наукової ради по проблемі «Філософські питання природознавства»;
− спрямовує і контралює діяльність заповідників і науково-експериментальних баз біологічного профілю;
− керує роботою Бюджетно-штатної комісії та Комісії науково-технічного постачання;
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−здійснює загальне керівництво роботою відділу наукових кадрів,
фінансово-планового відділу, центральної бухгалтерії з ревізорським апаратом, Управління справами та Академпостачу АН УРСР.
Віце-президент AH УРCР акад. АН УРСР М. П. Семененко:
здійснюе контроль за діяльністю Української Радянської Екциклопедії;
керує роботою Бібліотечної комісії AН УРСР та науковою радою
по проблемі «Рідкісні, кольрові і розсіяні метали»;
керує poбoтою сектора наукових зв язків з зарубіжними організаціями;
здійснює загальне керівництво роботою планово-виробничого відділу,
відділу капітального будівництва, БМУ «Академбуд» і поточним будівництвом установ AН УРСР;
спрямовує і контролює роботи з МПВО техніки безпеки і охорони праці в системі АН УРСP;
керує організацією показу робіт Академії наук на різних виставках.
Віце-президент АН УРСР акад. AН УРСР В. М. Глушков:
Голова Ради по координації наукової діяльності, голова Камісії по впровадженню наукових досягнень у виробництво;
Голова Редакційно-видавничої ради, здійснює загальне керівництво
Видавництвом;
Голова Наукової ради по проблемі «Кібернетика»;
Голова постійнодіючої комісії Президії АН УРСР по преміях.
Головний учений секретар АН УРСР член-кореспсндент AН УРСР
Г. О. Писаренко
здійснюе керівництво підготовкою планів і звітів АН УРСР;
відає підготовкою засідань Президії, Бюро Президії та сесій Загальних
зборів АН УРСР;
керує роботою по підгвтовці доповідних записок до Уряду та проектів
постанов Уряду;
контролює
виконання
особливо-важливих
науково-дослідних
і дослідно-виробничих робіт, передбачених постановами Уряду;
організує контроль за виконанням планів наукових установ Академії
і виконанням рїшень Президії;
здійснює загальне керівництво науково-організаційним відділом, Першим відділом та канцелярією Президії АН УРСР;
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Постанову Бюро Президії АН УРСР від 18 XII 1958 р. /прот. № 65-б,
§ 782/ «Про розподіл обов’язків керівництва АН УРСР і Додаток до постанови Президії АН УРСР від 12 лютого 1960 р. /прот. № 11, § 133/
«Про організацію роботи Президії АН УРСР» скасувати.
Обов’язки інших членів Президії АН УРСР лишаються тими ж.
II. На часткову зміну попередньої постанови Президії АН УРСР про регламент роботи керівних органів АН УРСР встановити, що засідання Президії АН УРСР провадитимуться двічі на місяць по п’ятницях, об 10 год
ранку, засідання Бюро Президії АН УРСР провадитимуться також двічі
на місяць, по п’ятницях, о 10 год ранку.
Президент Академії наук УРСР,
академік АН УРСР

Б. Патон

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

Г. Писаренко

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ PCP
ПОCTAHОBA № 12
15 січня 1964 року
Про реорганізацію Бібліотечної комісії
при Президії АН УРСР у Бібліотечну раду
при Президії АН УРСР.
3 метою активізації і поліпшення керівиицтва роботою Державної публічної бібліотеки АН УРСР, керівництва науковими бібліотеками установ
Академії наук УРСР, посилення зв’язку з науковими установами, видавничими, книгорозподільчими та книготорговельними установами республіки
Президія АН УРСР ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Реорганізувати Бібліотечну комісію при Президії АН УРСР у Бібліотечну раду при Президії АН УРСР.
2. Доручити Бібліотечній раді при Президії АН УРСР розробити
до I лютого 1964 року «Положення про Бібліотечну раду»
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3. Затвердити структуру Бібліотечної ради при Президії АН УРСР згідно з додатком № I та склад Бібліотечноі ради згідно з додатком № 2.
Президент Академії наук УРСР,
академік АН УРСР

Б. Патон

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

Г. Писаренко

Додаток № I
до постанови Президії АН УРСР
від «15» січня 1964 р., № 12
СТРУКТУРА
Бібліотечної ради при Президії Академії наук УРСР
I. Бюро Бібліотечної ради
II. Секції бібліотек:
а/ фізико-технічних і математичних наук;
б/ хіміко-технологічних і біологічних наук;
в/ суспільних наук.
III. Бібліографічна комісія.
IV. Бібліотекознавча комісія.

Головний учений секретар
Президії АН УРСР,
член-кореспондент AН УРСР

Г. Писаренко
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Додаток № 2
до постанови Президії АН УРСР
від «15» січня 1964 р. № 12
СКЛАД
Бібліотечної ради при Президії Академії наук УРСР
І. Бюро Бібліотечної ради
1. Білодід I. К.
– віце-президент АН УРСР, академік АН УРСР,
голова Бібліотечної ради.
2. Дончак В. С.
– директор ДПБ АН УРСР, заст. голови Бібліотечної ради.
3. Шевело В. М.
– кандидат фізико-математичних наук, керівник секції бібліотек фізико-технічних і математичних наук.
4. Крекніна М. Н.
– зав. бібліотекою Інституту математики, заст.
керівника секції бібліотек фізико-технічних
і математичних наук.
5. Горбач М. Л.
– кандидат медичних наук, керівник секції
бібліотек хіміко-технологічних і біологічних
наук.
6. Плескачевська В. М. – зав.бібліотекою Інституту хімії полімерів і
мономерів, заст.керівника секції бібліотек
хіміко- технологічних і біологічних наук.
7. Попов П. М.
– член-коpecпондент AН УРСР, доктор філологічних наук, керівник секції бібліотек суспільних наук.
8. Яковенко М. М.
– зав.бібліотекою Інституту історії, заст.керівника секції бібліотек суспільних наук,
9. Сарана Ф. К.
– головний бібліограф ДПБ АН УРСР, керівник бібліографічної комісії.
10. Резнікова В. О.
– зав. науково-методичним кабінетом бібліотекознавства, учений секретар Бібліотечної
ради, керівник бібліотекознавчої комісії.

82

П. Секції бібліотек
а/ Секція фізико-технічних і математичних наук
1. Шевело В. М.
– кандидат фізико-математичних наук, керівник Секції бібліотек фізико-технічних і математичних наук.
2. Крекніна М. М.
– зав. бібліотекою Інституту математики, заст.
керівника секції.
3. Білоконь Я. К.
– зав. бібліотекою Інституту фізики, член
секції.
4. Пшеничникова Д. С. – зав. бібліотекою Інституту електрозварювання, член секції.
б/ Секція хіміко-технологічних і біологічних наук
1. Горбач М. Л.
– кандидат медичних наук, керівник секції
бібліотек хіміко-технологічних і біологічіних
наук.
2. Плескачевська В. М. – зав. бібліотекою Інституту хімії полімерів і
мономерів, заст. керівника секції.
3. Волченкова І. В.
– зав. бібліотекою Інституту біохімії, член
секції.
– зав. бібліотекою Інституту зоології, член
4. Пивоварова Н. С.
секції.
в/ Секція суспільних наук
1. Попов П. М.
– член-кореспондент АН УРСР, доктор філологічних наук, керівник секції бібліотек суспільних наук.
2. Яковенко М. М.
– зав. бібліотекою Інституту історії, заст. керівника секції.
3. Дяченко Н. І.
– молодший науковий працівник відділу рукописів Інституту літератури, член секції.
4. Соломашенко Г. С. – бібліограф Інституту мовознавства, член
секції.
III. Бібліографічна комісія
1. Сарана Ф. К.
– головний бібліограф ДПБ АН УРСР, керівник комісії.
2. Вітвицька Г. М.
– зав. бібліотекою Інституту металокераміки і
спецсплавів, член комісії.
3. Іхельман С. А.
– бібліограф Інституту електрозварювання,
член комісії.
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IV. Бібліотекознавча комісія
1. Резнікова В. О.
– учений секретар бібліотечної ради, зав.
науково-методичним кабінетом бібліотекознавства ДПБ АН УРСР, керівник комісії.
2. Скокан К. І.
– зав. сектором каталогів ДПБ АН УРСР, член
комісії.
3. Гавронська Г. П.
– зав. бібліотекою Інституту кібернетики, член
комісії.
Головний учений секретар
Президії АН УРСР,
член-кореспондент АН УРСР

Г. Писаренко

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ PCP
ПОСТАНОВА № 69
м. Київ
31 березня 1964 р.
Затвердження Положення про
Бібліотечну раду при Президії
Академії наук УРСР.
Президія Академії наук УРСР постановляє:
Затвердити Положення про Бібліотечну раду при Президії Академії наук
УРСР згідно з додатком.
Президент Академії наук УРСР
академік АН УРСР

Б. Патон

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

Г. Писаренко

АН УРСР № 415
75 екз.
IV. мб
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БІБЛІОТЕЧНУ РАДУ ПРИ ПРЕЗИДІЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
1. Бібліотечна рада є дорадчим органом Президії АН УРСР, що здійснює загальне керівництво бібліотеками системи Академії наук УРСР.
Склад Бібліотечної ради затверджується Президією АН УРСР строком
на три роки. До її складу входять голова Бібліотечної ради / віце-президент
Академії наук УРСР/, заступник голови ради /директор ДПБ АН УРСР/,
представники від вчених і фахівців бібліотечної справи всіх секцій Академії наук УРСР та вчений секретар ради /зав. науково-методичним кабінетом бібліотекознавства ДПБ АН УРСР/.
Основними завданиями Бібліотечної ради є:
а/ здійснення методичного керівництва діяльністю бібліотек АН УРСР;
б/ забезпечення організації мережі бібліотек АН УРСР тa її розитку;
в/ спрямування роботи бібліотек наукових установ АН УРСР на всемірну допомогу працівникам у вивченні теорії марксизму-ленінізму
та виконанні планів наукової роботи;
г/ вивчення роботи бібліотек науково-дослідних установ;
д/ сприяння впровадженню в практику роботи бібліотек нових досягнень механізації бібліотечних процесів;
е/ забезпечення керівництва роботою по підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників;
є/ сприяння розповсюдженню кращого досвіду роботи бібліотек наукових установ АН УРСР.
Для здійснення цих завдань Бібліотечна рада:
а/ підготовляє для Президії АН УРСР питання розвитку мережі, структури та діяльності бібліотек АН УРСР;
б/ здійснює контроль за роботою бібліотек. Проводить обстеження бібліотек з усіх питань бібліотечної та бібліографічної роботи. Розглядає плани роботи бібліотек та заслуховує звіти про їх роботу;
в/ розглядає питання комплектування бібліотек вітчизняною та іноземною літературою;
г/ обговорює планові завдання на будівництво бібліотек та бібліотечне
устаткування і представляє до Президії АН УРСР свої пропозиції;
д/ координує науково-бібліографічну і методичну роботу бібліотек
AН УРСР;
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е/ складає норматвні та організаційно-методичні документи для бібліотек при наукових закладах АН УРСР;
е/ проводить наради та конференції бібліотечних працівників з основних питань бібліотечноі роботи.
5. 3 метою попередньої підготовки питань Бібліотечна рада організовує спеціальні комісії, розгладає результати роботи цих комісій і висновки
обстежень роботи бібліотек системи АН УРСР; представляє на основі цих
обстежень доповіді та проекти заходів по поліпшенню бібліотечної справи
в Академії наук УРСР на розгляд Президії АН УРСР.
6. Бібліотечна рада працює у відповідності з річними планами і представляє Президії АН УРСР річний звіт про свою діяльність.
7. Пленум Бібліотечноі ради скликається не менше 2-х раз на рік.
8. Керівним органом Бібліотечної ради в період між засіданнями пленуму Бібліотечної ради є Бюро Бібліотечної ради, що складається з голови
ради, його заступника, керівників секцій та їх заступників, керівників комісій і вченого секретаря ради.
Бюро Бібліотечної ради затверджується Президією АН УРСР.
9. Бюро Бібліотечної ради:
а/ скликає засідання Бібліотечної ради;
б/ підготовляє питання на розгляд пленуму Бібліотечної ради у відповідності з п.5 даного Положення.
в/ заслуховує доповіді про стан роботи бібліотек окремих секцій Бібліотечної ради і вносить на розгляд Президії АН УРСР проекти заходів
по поліпшенню роботи;
г/ розглядає питання штату бібліотек системи Академії наук УРСР
і представляє свої висновки на затвердження Президії АН УРСР.
д/ розглядає і представляє на затвердження Президії АН УРСР проекти
розподілу асигнувань на придбання іноземної літератури;
е/ затверджує інструктивно-методичні матеріали;
є/ затверджує склад спеціальних комісій, що організуються для розробки
питань по обстеженню бібліотек та комісій для проведення обстежень роботи
бібліотек.
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10. Бюро Бібліотечної ради щорічно звітує про свою роботу перед пленумом Бібліотечної ради.
Головний учений секретар
Президії АН УРСР,
член-кореспондент
Г. Писаренко
АН УРСР, з. № 407
Тир. 75 прим.
31.III.64 р. мп

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ PCP
ПОСТАНОВА № 91
6 квітня 1965 р.
Про затвердження Положення про бібліотеку
науково-дослідної установи Академії наук УРСР,
Правил користування бібліотекою науково-дослідної
установи АН УРСР та Положення про бібліотечну раду
науково-дослідної установи АН УРСР
Президія Академії наук УРСР постановляє:
Затвердити Положення про бібліотеку науково-дослідної установи
Академії наук УРСР, Правила користування бібліотекою науково-дослідної
установи Академії наук УРСР та Положення про Бібліотечну раду науководослідної установи Академії наук УРСР згідно з додатками.
У зв’язку з цим вважати такою, що втратила силу, постанову Президії
АН УРСР від 5.V–1952 р.

Президент Академії наук УРСР
академік

Б. Патон

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
академік АН УРСР

Г. Писаренко
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Додаток до Постанови
Президії АН УРСР від 6.IV.1965 № 91
ПОЛОЖЕННЯ
про Бібліотечну раду науково-дослідної установи
Академії наук Української РСР
I Завдання Бібліотечної ради
§1.
Бібліотечна рада утворюється як постійний дорадчий орган при директорі установи і має такі завдавня:
– всіляке сприяння розвитку роботи бібліотеки;
– погодження її діяльності з основними напрямами і планами науководослідної роботи установи;
– надання допомоги бібліотеці у вирішенні складних питань її діяльності;
– мобілізація уваги наукової громадськості до роботи бібліотеки;
– здійснення громадського кснтролю за її діяльністю.
II. Склад Бібліотечної ради;
§2.
Голову, заступника голови й інших членів Бібліотечної ради призначає
директор наказом по установі. Бібліотечна рада складаеться з 5–7 осіб: наукових працівників, зав. відділом науково–технічної інформації, зав. бібліотекою, на якого покладається виконання обов’язків секретаря Ради.
§3.
Голова Бібліотечної ради керуе всією діяльністю ради, проводить її засідання, контролює роботу окремих членів ради та звітує про її діяльність.
Секретар Бібліотечної ради облікує всю роботу ради, сповіщає її членів про засідання, веде протоколи засідань, надсилає копії протоколів ЦБ
AН УРСР і стежить за своєчасним виконанням рішень Ради.
В міру вибуття зі складу Бібліотечної ради окремих членів на їх місце
наказом по установі призначаються нові члени Ради.
Строк повноважень Бібліотечної ради 2 роки.
Ш. Функції Бібліотечноі ради.
§4.
Бібліотечна рада розглядає :
I/ кошториси, плани роботи і звіти бібліотеки;
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2/ плани, тематику комплектування бібліотеки, замовлення на радянські періодичні видання і зарубіжну літературу, основні питання організації фондів і каталогів та виключення з фондів застарілої і непрофільної літератури;
3/ питання бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів
установи;
4/ тематику бібліографічних робіт, проспекти і рукописи підготовлених
бібліотекою до друку бібліографічних покажчиків і методичних матеріалів;
5/ питання координації з іншими бібліотеками, зокрема в справі комплектування зарубіжною літературою, книгообміну на дублетні фонди,
складання зведених каталогів;
6/ висновки по обстеженнях бібліотеки.
Крім того, Бібліотечна рада :
I/ закріплюе за членами Бібліотечної ради окремі ділянки роботи бібліотеки;
2/ допомогає у проведенні різних заходів по пропаганді книги : бібліографічних оглядів, книжково-ілюстративних виставок, групових консультацій та ін.;
3/ мобілізує увагу громадськості до роботи бібліотеки через виступи
на зборах, вміщення статей у стінгазеті, тощо;
4/ дає рекомендації щодо доцільності придбання окремих приватних
бібліотек науковців;
5/ у випадку незадовільної роботи бібліотеки порушує питання перед
директором установи про поліпшення керівництва бібліотекою;
6/ щорічно звітує про свою роботу на засіданні Вченої ради установи
одночасно з бібліотекою.
§5.
Бібліотечна рада збирається в міру потреби, але не менше одно разу
в 2 місяці.
§6.
План роботи і звіт Бібліотечної ради затверджує директор установи.
§7.
Рішення Бібліотечної ради набувають чинності після затвердження
їх директором установи.
АН УРСР
тир. 25 экз.
зак.№5033 l.3–65
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ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ PCP
ПОСТАНОВА № 151
м. Київ

6 квітня 1973 р.

Про затвердження складу
Бібліотечної ради Президії
Академії наук УРСР
Відповідно до ст. 49 Статуту Академії наук УРСР затвердити Бібліотечну раду Президії АН УРСР у складі згідно з додатком.

Президент Академії наук УРСР
академік

Б. Є. Патон

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

І. К. Походня

Додаток
до постанови Президії АН УРСР
від 6 квітня 1973 р. № 151
СКЛАД
БІБЛІОТЕЧНОЇ РАДИ ПРЕЗИДІЇ АН УРСР
БЮРО БІБЛІОТЕЧНОЇ РАДИ
БІЛОДІД І. К.

– віце-президент АН УРСР, академік, голова
Бібліотечної ради
НЕМОШКАЛЕНКО В. В. – заст. директора по науковій робот Інституту
металофізики АН УРСР, доктор фіз.-мат. наук,
заступник голови Бібліотечної ради
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ГУТЯНСЬКИЙ С. К.

– директор Центральної наукової бібліотеки
АН УРСР, канд. іст. наук, заступник голови
Бібліотечної ради
ІГНАТОВИЧ Т. А.
– учений секретар Бібліотечної ради
ІВАХНЕНКО О. Г.
– зав. відділом ордена Леніна Інституту кібернетики АН УРСР, член-кореспондент АН УРСР
ШАБЛІОВСЬКИЙ Є. С. – зав. відділом Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, член-кореспондент АН УРСР
ШЕВЕЛЄВ А. Г.
– заступник директора по науковій роботі
Інституту історії АН УРСР, член-кореспондент
АН УРСР
ТИМЧЕНКО В. Б.
– зав. відділом ордена Трудового Червоного
Прапора Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР, канд. біол. наук
РАБКІН Д. М.
– зав. відділом ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР, доктор
технічних наук
БЄЛЯЄВА Л. В.
– головний бібліограф відділу наукової бібліографії ЦНБ АН УРСР
ДАРАГАН О. П.
– зав. відділом систематизації ЦНБ АН УРСР
ЗЮБА Л. А.
– зав. відділом наукової інформації і довідково-бібліографічного обслуговування читачів
ЦНБ АН УРСР
КРЕКНІНА М. М.
– зав. бібліотекою ордена Трудового Червоного Прапора Інституту математики АН УРСР
ЛООСЬ Т. А.
– головний бібліотекар відділу бібліотекознавства ЦНБ АН УРСР
МАШОТАС В. В.
– директор Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника АН УРСР
ПИВОВАРОВА Н. С.
– зав. бібліотекою Інституту зоології АН УРСР
ПШЕНИЧНИКОВА Д. С. – зав. бібліотекою ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона
ЯКОВЕНКО М. М.
– зав. бібліотекою Інституту історії АН УРСР
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КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
ДАРАГАН О. П.
ГОХФЕЛЬД Б. В.
КРЕКНІНА М. М.
ЛООСЬ Т. А.
ПИВОВАРОВА Н. С.
ЯКОВЛЕВА І. О.

– зав. відділом систематизації ЦНБ АН УРСР,
керівник комісії
– в. о. молодшого наук. співробітника відділу бібліотекознавства ЦНБ АН УРСР
– зав. бібліотекою ордена Трудового Червоного Прапора Інституту математики АН УРСР
– головний бібліотекар відділу бібліотекознавства ЦНБ АН УРСР
– зав. бібліотекою Інституту зоології АН УРСР
– зав. бібліотекою Інституту органічної
хімії АН УРСР

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
ЗЮБА Л. А.

– зав. відділом наукової інформації і довідковобібліографічного обслуговування читачів ЦНБ
АН УРСР, керівник комісії
БЄЛЯЄВА Л. В.
– головний бібліограф відділу наукової бібліографії ЦНБ АН УРСР
ВОЛЧОНКОВА І. В.
– зав. бібліотекою Інституту біохімії
ім. О. В. Палладіна АН УРСР
ПОЛУДЕНЬ В. В.
– заступник директора по науковій роботі
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР
ПШЕНИЧНИКОВА Д. С. – зав. бібліотекою ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР
РЯБИЧКО І. Г.
– зав. бібліотекою Інституту напівпровідників
АН УРСР
САЛОМАШЕНКО Г. С. – заст. зав. бібліотекою Інституту мовознавства
ім. О. О. Потебні АН УРСР

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

І. К. Походня
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ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ PCP
ПОСТАНОВА № 224
м. Київ

10 травня 1979 р.

Про затвердження «Положення
про Бібліотечну раду Президії
Академії наук УРСР» та її складу
На виконання постанов директивних органів країни про бібліотечну
справу та з метою поліпшення ефективності роботи бібліотек АН УРСР
Президія Академії наук УРСР постановляє:
1. Затвердити нове «Положення про Бібліотечну раду Президії
Академії наук УРСР» та її склад згідно з додатками 1 і 2.
2. Постанову від 31 березня 1964 р. № 69 вважати такою, що втратила
силу.

Президент Академії наук УРСР
академік

Б. Є. Патон

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
Академік АН УРСР

І. К. Походня

21.05.79 МП
Додаток І
до постанови Президії АН УРСР
від 10 травня 1979 р. № 224
ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотечну раду Президії АН УРСР
1. Бібліотечна рада Президії АН УРСР є органом Президії АН УРСР,
що здійснює загальне керівництво бібліотеками системи Академії наук
УРСР.

93

2. Склад Бібліотечної ради затверджується Президією АН УРСР
строком на п’ять років. До її складу входять голова Бібліотечної ради
/ віце-президент АН УРСР або член Президії АН УРСР /, заступники
голови ради, учений секретар, представники від вчених і фахівців бібліотечної справи всіх секцій Академії наук УРСР.
3. Основними завданнями Бібліотечної ради є:
а/ забезпечення спрямування роботи бібліотек на всебічну допомогу
науково-дослідним установам та співробітникам АН УРСР у вивченні
теорії марксизму-ленінізму і виконанні планів наукової роботи;
б/ забезпечення оперативного керівництва організацією мережі бібліотек АН УРСР та її розвитком;
в/ здійснення розпоряджень Президії АНУРСР щодо керівництва
організацією мережі бібліотек АН УРСР та її розвитком;
г/ затвердження основних напрямів наукової та методичної роботи
бібліотек у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства;
д/ сприяння впровадженню у практику роботи бібліотек нових досягнень в бібліотечній справі та кращого досвіду роботи бібліотек;
е/ забезпечення керівництва роботою по підвищенню прфесіональної
кваліфікації бібліотечних працівників.
4. Для здійснення цих завдань Бібліотечна рада:
а/ розглядає і затверджує річні і перспективні плани оперативної наукової роботи та річні звіти ЦНБ АН УРСР і ЛНБ ім. В. Стефаника
АН УРСР; заслуховує звіти про роботу бібліотек наукових установ;
б/ готує для Президії АН УРСР аналіз діяльності бібліотек і пропозиції
до її поліпшення;
в/ здійснює контроль за роботою бібліотек, проводить обстеження бібліотек з питань наукової, методичної та бібліотечно-бібліографічної роботи;
г/ розглядає принципові питання комплектування бібліотек вітчизняною та іноземною літературою; контролює роботу бібліотек щодо збереженості фондів і правильного користування ними;
д/ затверджує нормативні та інструктивно-методичні матеріали для
бібліотек наукових установ;
е/ обговорює планові завдання на будівництво бібліотек та забезпечення бібліотечним устаткуванням і подає пропозиції до Президії
АН УРСР;
є/ розглядає питання штату бібліотек системи АН УРСР і представляє
свої висновки на затвердження Президії АН УРСР;
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з/ проводить наради та конференції бібліотечних працівників з основних питань бібліотечної роботи та бере участь у нарадах і конференціях
інших відомств з питань бібліотечної роботи;
ж/ подає на затвердження Президії АН УРСР кандидатури на посади
директорів / завідуючих / бібліотек та їх заступників.
5. З метою попередньої підготовки питань Бібліотечна рада організовує спеціальні комісії, розглядає результати роботи цих комісій і висновки обстежень роботи бібліотек системи АН УРСР; на основі матеріалів
обстежень представляє на розгляд Президії АН УРСР доповідні записки
та проекти заходів по поліпшенню бібліотечної справи в Академії наук
УРСР.
6. Бібліотечна рада працює у відповідності з річними планами і представляє Президії АН УРСР річний звіт про свою діяльність.
7. Засідання Бібліотечної ради скликаються не менше 4-х разів на рік.
8. Бібліотечна рада має робчий апарат, штат якого затверджується Президією АН УРСР за поданням бібліотечної ради.
Головний учений секретар
Президії АН УРСР
Академік АН УРСР

І. К. Походня

Додаток 2
до постанови Президії АН УРСР
від 10 травня 1979 р. № 224

СКЛАД
Бібліотечної ради Президії АН УРСР
Бюро Бібліотечної ради
1. Білодід І. К.

– член Президії АН УРСР, академік, голова
Бібліотечної ради;

2. Немошкаленко В. В. – заст. директора по науковій роботі Інституту металофізики АН УРСР, член-кореспондент
АН УРСР, заступник голови Бібліотечної ради;
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3. Гутянський С. К.

– директор Центральної наукової бібліотеки
АН УРСР, канд. істор. наук, заступник голови
Бібліотечної ради;

4. Куценко В. І.

– зав. відділом Інституту філософії АН УРСР,
член-кореспондент АН УРСР;

5. Ігнатович Т. А.

– учений секретар Бібліотечної ради;

6. Багрій П. І.

Члени бібліотечної ради
– зав. відділом Інституту економіки АН УРСР,
академік АН УРСР;

7. Королюк В. С.

– заст. директора по науковій роботі ордена
Трудового Червоного Прапора Інституту математики АН УРСР, академік АН УРСР;

8. Бродін М. С.

– заст. академіка-секретаря Відділення фізики,
член-кореспондент АН УРСР;

9. Мельничук О. С.

– зав. відділом Інституту мовознавства
ім. О. О. Потебні, член-кореспондент
АН УРСР;

10. Походенко В. Д.

– заст. директора по науковій роботі ордена Трудового Червоного Прапора Інституту
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, членкореспондент АН УРСР;

11. Лиманський Ю. П. – заст. директора по науковій роботі ордена Трудового Червоного Прапора Інституту фізіології
ім. О. О. Богомольця АН УРСР, доктор біологічних наук;
12. Рабкін Д. М.

– зав. відділом ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР, доктор
технічних наук;
96

13. Волчонкова І. В.

– зав. бібліотекою ордена Трудового Червоного
Прапора Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна
АН УРСР;

14. Гончаренко Н. М.

– зав. відділом науково-бібліографічної інформації ЦНБ АН УРСР, канд. філос. наук;

15. Дараган О. П.

– зав. відділом наукової обробки літератури і
організації каталогів ЦНБ АН УРСР;

16. Іванова Н. Г.

– зав. бібліотекою
АН УРСР;

17. Крекніна М. М.

– зав. бібліотекою ордена Трудового Червоного Прапора Інституту математики АН УРСР;

18. Лоось Т. А.

– головний бібліотекар науково-методичного
відділу ЦНБ АН УРСР;

19. Мизников М. С.

– зав. відділом комплектування іноземною літературою ЦНБ АН УРСР;

20. Олійник Н. І.

– ст. редактор відділу науково-бібліографічної
інформації ЦНБ АН УРСР;

21. Паніна А. М.

– головний бібліотекар відділу комплектування вітчизняною літературою ЦНБ АН УРСР.

22. Пивоварова Н. С.

– зав. бібліотекою Інституту зоології АН УРСР;

23. Подколзіна Т. І.

– зав. бібліотекою ордена Леніна Інституту кібернетики АН УРСР;

Інституту

економіки

24. Пшеничникова Д. С. – зав. бібліотекою ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР;
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25. Рябичко І. Г.

– зав. бібліотекою Інституту напівпровідників
АН УРСР;

26. Саломашенко Г. С. – заст. зав. бібліотекою Інституту мовознавства
ім. О. О. Потебні АН УРСР;
27. Стасюк Є. М.

– директор Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника АН УРСР;

28. Храмова Л. С.

– головний бібліограф відділу науковобібліографічної інформації ЦНБ АН УРСР;

29. Яковлєва І. О.

– зав. бібліотекою Інституту органічної хімії
АН УРСР;

Комісія Бібліотечної ради з питань бібліотечної роботи
Дараган О. П.
Крекніна М. М.

– зав. відділом наукової обробки літератури і
організації каталогів ЦНБ АН УРСР;
– зав. бібліотекою ордена Трудового Червоного Прапора Інституту математики АН УРСР;

Лоось Т. А.

– головний бібліотекар науково-методичного
відділу ЦНБ АН УРСР;

Волчонкова І. В.

– зав. бібліотекою ордена Трудового Червоного Прапора Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР;

Паніна А. М.

– головний бібліотекар відділу комплектування вітчизняною літературою ЦНБ АН УРСР;

Подколзіна Т. І.

– зав. бібліотекою ордена Леніна Інституту кібернетики АН УРСР;

Яковлєва І. О.

– зав. бібліотекою Інституту органічної хімії
АН УРСР;
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Комісія Бібліотечної ради з питань бібліографічної роботи
Гончаренко Н. М.

– зав. відділом науково-бібліографічної інформації ЦНБ АН УРСР, канд. філос. наук;

Храмова Л. С.

– головний бібліограф відділу науково-бібліографічноїінформації ЦНБ АН УРСР;

Пшеничникова Д. С.

– зав. бібліотекою ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР;

Рябичко І. Г.

– зав. бібліотекою Інституту напівпровідників
АН УРСР;

Олійник Н. І.

– ст. редактор відділу науково-бібліографічної
інформації ЦНБ АН УРСР;
– заст. зав. бібліотекою Інституту мовознавства
ім. О. О. Потебні АН УРСР;

Саломашенко Г. С.

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
академік АН УРСР

І. К. Походня

21.05.79 мп
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ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ PCP
ПОСТАНОВА № 360
Київ

21 липня 1982 р.

Про затвердження Положення
про Бібліотечну раду Президії
Академії наук УРСР та її складу
З метою поліпшення бібліотечної справи в Академії наук УРСР, піднесення ролі і значення бібліотечної роботи в інформаційному забезпеченні наукових досліджень, підвищенні їх науково-теоретичного рівня
і практичної віддачі Президія Академії наук УРСР постановляє:
Затвердити нове Положення про Бібліотечну раду Президії Академії
наук УРСР та її склад згідно з додатками 1, 2.
Зобов’язати Бібліотечну раду Президії АН УРСР /акад. АН УРСР
В. М. Русанівський/ до 01.12.82 всебічно вивчити стан бібліотечної справи
в Академії наук УРСР і підготувати на розгляд Президії АН УРСР пропозиції щодо її поліпшення.
Постанову від 10 липня 1979 року № 224 вважати такою, що втратила
чинність.
Президент Академії наук УРСР
академік

Б. Є. Патон

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
академік АН УРСР

І. К. Походня
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Додаток 1
до Постанови Президії АН УРСР
від 21.07. 1982 р. № 360
ПОЛОЖЕННЯ
про Бібліотечну раду Президії АН УРСР
Загальні положення
1. Бібліотечна рада Президії АН УРСР утворена постановою Президії АН УРСР від 15.01. 64 № 12.
2. До складу ради входять провідні вчені – представники наукових
установ АН УРСР, а також фахівці бібліотечної справи Центральної наукової бібліотеки /ЦНБ/ АН УРСР та бібліотек наукових установ.
3. Для оперативного керівництва Бібліотечною радою утворюєтся бюро
ради у складі: голови, його заступників, ученого секретаря і членів бюро.
4. Персональний склад ради затверджується Президією АН УРСР
строком на п’ять років.
5. Основними завданнями ради є: методичне та організаційне керівництво роботою бібліотек АН УРСР спрямування її на забезпечення високого
ідейно-теоретичного рівня науковх досліджень, які ведуться в АН УРСР.
6. У відповідності з основними завданнями Бібліотечна рада Президії
АН УРСР:
– забезпечує оперативне керівництво роботою мережі библиотек
АН УРСР та її розвитком;
– розглядає основні напрями методичної, наукової та інформаційнобібліографічної роботи бібліотек, затверджує річні і перспективні плани
роботи та річні звіти ЦНБ АН УРСР і Львівської наукової бібліотеки /ЛНБ/
ім. В. Стефаника АН УРСР, заслуховує звіти про роботу бібліотек наукових
установ;
– аналізує стан бібліотечної справи та діяльність бібліотек АН УРСР
і подає Президії АН УРСР пропозиції щодо її поліпшення;
– розробляє рекомендації з основних напрямів комплектування фондів
бібліотек, здійснює контроль за ефективним використанням фондів, дотриманням правил користування ними, забезпеченням надійності їх зберігання;
– затверджує нормативні та інструктивно-методичні матеріали для бібліотек установ АН УРСР;
– сприяє впровадженню в практику бібліотек нових досягнень бібліотечної справи, організовує обмін передовим досвідом бібліотечної роботи
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в АН УРСР та по координації цієї роботи з відповідними міністерствами
і відомствами республіки;
– розглядає планові завдання на будівництво бібліотек АН УРСР, питання забезпечення їх необхідним технічним обладнанням і подає відповідні пропозиції Президії АН УРСР;
– дбає про підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників, готує пропозиції щодо поліпшення умов праці і закріплення кадрів
в бібліотеках АН УРСР;
– організовує заходи по обміну досвідом бібліотечної роботи в
АН УРСР та вивченню зарубіжного досвіду, особливо з перспективних
напрямів інформаційно-бібліографічної діяльності;
– подає на затвердження Президії АН УРСР кандидатури на посади
директорів /завідуючих/ бібліотек та їх заступників.
Організація роботи Ради
1. Рада вирішує питання у межах наданих їй даним Положенням прав.
2. Рада проводить засідання регулярно, не менше 4 разів на рік, а з невідкладних питань засідання проводяться позачергово.
3. Рада правомочна вирішувати питання при наявності на її засіданні
не менше половини персонального складу.
4. На засідання Ради, крім її членів, можуть у необхідних випадках запрошуватися представники заінтересованих установ та організацій
АН УРСР.
5. Работа Ради проводиться за річними й перспективними планами,
затвержденими головою Ради.
6. Про свою роботу Рада звітує перед Президією АН УРСР.
7. Рада має право:
– вимагати і одержувати у своє розпорядження у встановленому порядку від установ і організацій АН УРСР необхідні для її работи матеріали;
– заслуховувати доповіді представників установ та організацій
АН УРСР про стан і заходи забезпечення робіт в галузі бібліотечної справи;
– залучати до участі у підготовці необхідних матеріалів і обговорення
питань на засіданнях Ради вчених і спеціалістів АН УРСР;
– утворювати із складу членів Ради робочі групи для розгляду конкретних питань.
8. Голова Ради /у відсутності голови – його перший заступник/ має
право скликати засідання Ради як з власної ініціативи, так і на прохання
її членів.
9. Учений секретар Ради забезпечує:
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– розробку проектів планів роботи Ради;
– організацію підготовки питань на розгляд на засіданнях Ради;
– розв’язання організаційних питань, у тому числі ведення діловодства
і складання звітів про діяльність Ради;
– контроль за виконанням рішень Ради.
10. Члени Ради зобов’язані:
– забезпечувати зв’язок Ради з установами, які вони представляють;
– своєчасно виконувати рішення Ради і представляти звітність по них.
Члени Ради мають право:
– знайомитися з матеріалами Ради з обговорюваних питань, а також
користуватися цими матеріалами при виконанні її доручень;
– вносити на розгляд Ради питання, пов’язані з напрямками її діяльності;
– вносити пропозиції щодо позачергового скликання Ради.

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
академік АН УРСР

І. К. Походня

Додаток 2
до Постанови Президії АН УРСР
від 21.07. 1982 р. № 360
СКЛАД
Бібліотечної ради Президії АН УРСР
Бюро Бібліотечної ради
В. М. Русанівський
В. В. Немошкаленко

Б. П. Ковалевський

С. М. Гершензон

– член Президії АН УРСР, академік АН УРСР,
голова Бібліотечної ради
– заст. директора по науковій роботі Інституту
металофізики АН УРСР, академік АН УРСР,
заступник голови Бібліотечної ради
– директор Центральної наукової бібліотеки
АН УРСР, доктор історичних наук, заступник
голови Бібліотечної ради
– академік АН УРСР
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В. І. Куценко
Т. А. Ігнатович

– зав. відділом Інституту філософії АН УРСР,
чл.-кор. АН УРСР
– учений секретар Бібліотечної ради
Члени Бібліотечної ради

В. В. Васильєв
І. В. Волков
М. Я. Волошин

М. В. Галушка
Н. М. Гончаренко
І. О. Горленко
В. Т. Грінченко
В. С. Гутиря
О. І. Дей

Н. М. Кармазіна
І. М. Коваленко
Т. А. Лоось
Ю. П. Мельник
О. С. Парасюк
І. А. Петерс

Н. С. Пивоварова

– заст. директора Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР
– зав. відділом Інституту електродинаміки
АН УРСР
– старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР,
д. б. н.
– зав. науково-методичним відділом ЛНБ
ім. В. Стефаника АН УРСР
– зав. відділом науково-бібліографічної інформації ЦНБ АН УРСР, к. філос. н.
– старший науковий співробітник Відділення
географії МГІ АН УРСР, к. г. н.
– заст. директора Інституту гідромеханіки
АН УРСР, д. ф.-м. н.
– академік АН УРСР
– зав. відділом Інституту мистецтвознавства,
фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського
АН УРСР, д. ф. н.
– зав. бібліотекою Інституту надтвердих матеріалів АН УРСР
– академік АН УРСР
– головний бібліотекар відділу бібліотекознавства ЦНБ АН УРСР
– заст. академіка-секретаря ВГГГ АН УРСР,
чл.-кор. АН УРСР
– академік АН УРСР
– зав. відділом Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР,
д. і. н.
– зав. бібліотекою Інституту зоології
ім. І. І. Шмальгаузена АН УРСР
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Т. І. Подколзіна
Ф. П. Погребенник
Д. С. Пшиничникова
М. С. Ракушина
А. Д. Скаба
І. І. Яковлєва
К. Б. Яцимирський

– зав. бібліотекою Інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова АН УРСР
– старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, д. ф. н.
– зав. бібліотекою Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР
– зав. відділом обслуговування читачів ЦНБ
АН УРСР
– академік АН УРСР
– зав. бібліотекою Інституту електродинаміки
АН УРСР
– академік АН УРСР

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
академік АН УРСР

І. К. Походня

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ PCP
ПОСТАНОВА
м. Київ
Про затвердження структури
та складу Бібліотечної ради
при Президії АН УРСР

22.01.86 № 31

Президія Академії наук Української РСР постановляє: затвердити нову
структуру та склад Бібліотечної ради при Президії АН УРСР /додаток/.
Додаток 2 до постанови Президії АН УРСР від 21 липня 1982 р.
№ 360 вважати таким, що втратив чинність.
Президент Академії наук УРСР
академік
Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

Б. Є. Патон

В. Ю. Тонкаль
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Додаток
до постанови Президії АН УРСР
від 22.01.1986 р. № 31
СКЛАД
Бібліотечної ради при Президії АН УРСР
Бюро Бібліотечної ради
І. К. Походня
В. В. Васильєв

В. М. Русанівський

М. І. Сенченко

А. А. Свобода

віце-президент АН УРСР, академік АН УРСР,
голова Бібліотечної ради
заступник директора по науковій работі Інституту проблем моделювання в енергетиці
АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР, заступник голови
Бібліотечної ради
член Президії АН УРСР, директор Інситуту
мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, академік АН УРСР, заступник голови Бібліотечної
ради
директор Центральної наукової бібліотеки
АН УРСР, к. т. н., заступник голови Бібліотечної ради
учений секретар Бібліотечної Ради
Члени Бібліотечної ради

В. М. Бернадський
О. А. Геращенко
Ю. Ю. Глеба
В. Т. Грінченко
Н. М. Кармазіна
В. С. Королюк

учений секретар Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона АН УРСР, к. т. н.
зав. відділом Институту технічної теплофізики
АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР
зав. відділом Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР
заступник директора по науковій роботі Інституту гідромеханіки АН УРСР, д. ф.-м. н.
зав. бібліотекою Інситуту надтвердих матеріалів АН УРСР
заступник директора по науковій роботі Інституту математики АН УРСР, акад. АН УРСР
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О. О. Кришталь
В. І. Куценко
Г. Х. Мацука
Ю. П. Мельник
Ю. П. Найдич
В. В. Немошкаленко
А. І. Нікітін
О. М. Онищенко
Т. І. Подколзіна
В. Д. Походенко

Л. Ф. Перехрест
Д. С. Пшеничникова
Є. А. Ралдугин
В. В. Редіна
М. С. Слободяник
С. В. Сотніченко
А. О. Стогній
Н. В. Танатар

зав. відділом Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР, чл.-кор. АМУРСР
зав. відділом Інституту філософії АН УРСР,
акад. АН УРСР
директор Інституту молекулярної біології
і генетики АН УРСР, акад. АН УРСР
заступник академіка-секретаря ВНЗ АН УРСР,
чл.-кор. АН УРСР
зав. відділом Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, чл.-кор. АН УРСР
заступник директора по науковій роботі Інституту металофізики АН УРСР, акад. АН УРСР
зав.
відділом
Інституту
кибернетики
им. В. М. Глушкова АН УРСР, д. т. н.
зав. відділом Інституту економіки АН УРСР,
чл.-кор. АН УССР
зав. бібліотекою Інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова АН УРСР
директор
Інституту
фізичної
хімії
ім. Л. В. Писаржевского АН УРСР, акад.
АН УРСР
зав. бібліотекою Інституту електродинамики
АН УРСР
зав. бібліотекою Інституту електрозварювання
ім. Е. О. Патона АН УССР
с.н.с. Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР, к. т. н.
заст. зав. бібліотекою Інституту біохімії
ім. О. В. Палладіна АН УРСР
зав. відділом бібліотекознавства ЦНБ АН
УРСР, к. п. н.
зав. бібліотекою Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР
генеральний директор об’єднання «Горсистемотехніка», чл.-кор.АН УРСР
с.н.с. відділу наукової бібліографії ЦНБ
АН УРСР, к. б. н.
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Секція бібліотечної работи
М. С. Слободяник
Н. М. Кармазіна
Л. Ф. Перехрест
С. В. Сотніченко

зав. відділом бібліотекознавства ЦНБ АН
УРСР, к. п. н.
зав. бібліотекою Інситуту надтвердих матеріалів АН УРСР
зав. бібліотекою Інституту електродинамики
АН УРСР
зав. бібліотекою Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР

Секція інформаційно-бібліографічної роботи
Н. В. Танатар
Т. І. Подколзіна
Д. С. Пшеничникова
В. В. Редіна

с.н.с. відділу наукової бібліографії ЦНБ
АН УРСР, к. б. н.
зав. бібліотекою Інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова АН УРСР
зав. бібліотекою Інституту електрозварювання
ім. Е. О. Патона АН УССР
заст. зав. бібліотекою Інституту біохімії
ім. О. В. Палладіна АН УРСР

Секція бібліотечної автоматизованої
системи науково-технічної інформації
А. О. Стогній
В. М. Бернадський
А. І. Нікітін
Є. А. Ралдугин

генеральний директор об’єднання «Горсистемотехніка», чл.-кор. АН УРСР
учений секретар Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона АН УРСР, к. т. н.
зав.
відділом
Інституту
кібернетики
ім. В. М. Глушкова АН УРСР, д. т. н.
с.н.с. Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР, к. т. н.
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Витяг з протоколу № 1
засідання Бібліотечної ради при Президії АН УРСР від 28.02. 1989 р.
3. 2. С л у х а л и: пропозиції голови Бібліотечної ради В. М. Русанівського з організаційних питань.
Русанівський В. М. Склад нашої Ради затверджений Постановою Президії АН УРСР № 31 від 22.01.86 р. У цьому складі вона працює 3 роки.
За цей час склався актив – фахівці, які не є членами Ради, але активно
працюють в її комісіях, залучаються як консультанти тощо. Пропоную
ввести до складу Ради товаришів П. І. Андона, Л. А. Дубровіну, Л. Й. Костенка, В. А. Широкова, А. В. Денисенка, М. Г. Жулинського, П. П. Толочка,
В. В. Німчука, О. В. Мішанича, М. В. Лизанця.
У х в а л и л и: підтримати пропозицію В. М. Русанівського звернутися
до Президії АН УРСР з проханням ввести до складу Бібліотечної ради Президії АН УРСР названих товаришів.

ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.02.90

№ 49
м. Київ

Про створення Інформаційнобібліотечної ради Академії
наук УРСР
З метою поліпшення інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень в Академії наук УРСР Президія Академії наук УРСР постановляє:
Організувати Інформаційно-бібліотечну раду Академії наук Української РСР на базі Бібліотечної ради АН УРСР, поповнивши її склад спеціалістами у галузі інформатики і обчислювальної техніки.
Вважати, що Інформаційно-бібліотечна рада АН УРСР перебуває при
Президії АН УРСР; організаційно-технічне і фінансове забезпечення Ради
покласти на Центральну наукову бібліотеку ім. В. І. Вернадського АН УРСР.
Затвердити склад Інформаційно-бібліотечної ради АН УРСР /додаток 1/.
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Затвердити положення про Інформаційно-бібліотечну раду АН УРСР
/додаток 2/.
Вважати постанови Президії АН УРСР від 16 січня 1964 р. № 12 та від
21 липня 1982 р. № 360 такими, що втратили чинність.
Президент Академії наук УРСР
академік

Б. Є. Патон

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

Б. С. Стогній

Додаток № 1
до постанови Президії АН УРСР
від 15.02.1990 № 49
СКЛАД
Інформаційно-бібліотечної ради Президії АН УРСР
Бюро Ради
В. М. Русанівський – академік-секретар Відділення літератури, мови
та мистецтвознавства, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, академік АН УРСР, голова Ради.
В. І. Скурихін – заступник директора Інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова АН УРСР, академік АН УРСР, заступник голови.
В. Д. Походенко – академік-секретар Відділення хімії і хімічної технології, директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, академік
АН УРСР, заступник голови.
М. І. Сенченко – директор Центральної наукової бібліотеки
ім. В. І. Вернадського АН УРСР, доктор технічних наук, заступник голови.
А. А. Свобода – науковий співробітник Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН УРСР, учений секретар Ради.
П. І. Андон – директор спеціального конструкторсько-технологічного
бюро програмного забезпечення Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова, доктор фізико-математичних наук.
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В. В. Васильєв – завідуючий відділенням Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР, член-кореспондент АН УРСР.
А. І. Нікітін – завідуючий відділом Інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова АН УРСР, доктор технічних наук.
В. В. Петров – директор Інституту проблем реєстрації інформації
АН УРСР, член-кореспондент АН УРСР.
І. К. Походня – академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства, завідуючий відділом Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона, академік АН УРСР.
Ю. В. Сиволоб – завідуючий відділом наукової інформації з суспільних наук Президії АН УРСР, доктор історичних наук.
А. О. Стогній – генеральний директор науково-виробничого об’єднання «Міськсистемотехніка», член-кореспондент АН СРСР.
В. А. Широков – завідуючий Відділенням наукової інформації
АН УРСР, кандидат фізико-математичних наук.
Члени Ради
І. П. Бардачова – завідуюча бібліотекою Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР.
В. М. Бернадський – завідуючий відділом Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР, кандидат технічних наук.
О. А. Геращенко – завідуючий відділом Інституту проблем енергозбереження АН УРСР, член-кореспондент АН УРСР.
В. Т. Грінченко – директор Інституту гідромеханіки АН УРСР, членкореспондент АН УРСР.
А. В. Денисенко – старший науковий співробітник Відділення наукової
інформації АН УРСР, кандидат історичних наук.
М. Г. Жулинський – заступник директора по науковій роботі Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка, член-кореспондент АН УРСР.
Л. Й. Костенко – завідуючий відділом автоматизації інформаційних
і бібліотечних процесів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР, кандидат
технічних наук.
В. І. Куценко – завідуючий відділом Інституту філософії АН УРСР,
академік АН УРСР.
М. В. Лизанець – директор Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР, кандидат технічних наук.
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С. М. Лукашенко – завідуючий відділом НТІ Інституту ядерних досліджень АН УРСР, кандидат фізико-математичних наук
Г. Х. Мацука – директор Інституту молекулярної біології і генетики
АН УРСР, академік АН УРСР.
В. В. Немошкаленко – директор Інституту металофізики АН УРСР,
академік АН УРСР.
В. В. Німчук – завідуючий сектором Інституту мовознавства
ім. О. О. Потебні, член-кореспондент АН УРСР.
Л. Ф. Перехрест – завідуюча бібліотекою Інституту електродинаміки
АН УРСР.
Т. І. Подколзіна – завідуюча бібліотекою Інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова АН УРСР.
М. С. Слободяник – завідуючий відділом ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР, кандидат педагогічних наук.
П. П. Толочко – директор Інституту археології АН УРСР, академік
АН УРСР.
В. С. Федорук – в. о. провідного наукового співробітника ЦНБ
ім. В. І. Вернадського АН УРСР, кандидат філософських наук.
Е. М. Шведков – старший науковий співробітник відділу інформаційних досліджень Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича.
Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

Б. С. СТОГНІЙ
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Додаток 2
до постанови Президії
АН УРСР
від 15.02.90 р. № 49
ПОЛОЖЕННЯ
про Інформаційно-бібліотечну раду Академії наук
Української РСР
1. Загальні положення
Інформаційно-бібліотечна рада Президії АН УРСР (далі Рада) утворена постановою Президії АН УРСР від «15» лютого 1990 р. № 49 у відповідності з постановою Президії АН СРСР від 10 жовтня 1989 р. № 766.
2. Завдання і функції
2.1. Основними завданнями Ради є:
– методичне керівництво і координація робіт бібліотек і органів науково-технічної інформації Академії наук Української РСР по інформаційному забезпеченню наукових досліджень;
– розробка рекомендацій по оптимальному розвитку системи наукової
інформації і мережі бібліотек в АН УРСР з урахуванням прогнозів розвитку науково-інформаційної діяльності в СРСР і за кордоном.
2.2. У відповідності з основними завданнями Рада:
– визначає основні напрями розвитку мережі органів науково-технічної інформації і наукових бібліотек як єдиної системи наукової і технічної
інформації Академії наук СРСР;
– сприяє організації системи наукової і технічної інформації Академії
наук СРСР на базі єдиних довідково-інформаційних фондів органів науково-технічної інформації і наукових бібліотек;
– розглядає перспективні плани і звіти про наукові дослідження
Центральної наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського АН УРСР,
Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника АН УРСР, Відділення
наукової інформації АН УРСР, Відділу наукової інформації з суспільних
наук Президії АН УРСР; контролює впровадження в практику результатів
завершених наукових досліджень;
– затверджує типові проектні рішення і програмне забезпечення для
документальних і фактографічних систем;
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– розглядає замовлення і розробляє пропозиції Президії АН УРСР,
погоджені з Комісією АН УРСР з обчислювальної техніки, про розподіл
виділених Академією наук УРСР матеріально-технічних ресурсів, обчислювальної, копіювально-розмножувальної та іншої інформаційної техніки
з урахуванням необхідності першочергового оснащення центрів, які беруть
участь у виконанні загальноакадемічних програм інформаційного забезпечення досліджень та обчислювальних центрів колективного користування;
– узагальнює результати використання елементів госпрозрахунку
і платних послуг у роботі відділів інформації і наукових бібліотек;
– розглядає пропозиції щодо удосконалення системи інформаційних
видань, підвищення їх якості і скорочення строків підготовки і випуску,
а також заходи по удосконаленню довідкового апарату інформаційних видань і бібліотечних каталогів;
– координує роботи з уніфікації і стандартизації інформаційної документації, особливо тієї, що стосується автоматизованих інформаційно-пошукових систем;
– готує пропозиції, спрямовані на поліпшення умов праці і закріплення
кадрів в органах інформації і бібліотеках АН УРСР;
– організовує заходи по обміну досвідом інформаційної та бібліотечної
роботи в АН УРСР, вивчення і використання зарубіжного та вітчизняного
досвіду, особливо з перспективних напрямів інформаційно-бібліотечної
діяльності;
– координує роботи по розвитку в АН УРСР автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем;
– розробляє рекомендації з організації взаємодії інформаційних і бібліотечних систем АН УРСР з аналогічними системами інших відомств;
– розглядає питання удосконалення системи наукової і технічної інформації АН УРСР як складової частини Державної системи науково-технічної інформації;
– розглядає і затверджує пропозиції секцій Президії АН УРСР про розподіл валютних асигнувань на передплату зарубіжної літератури між установами АН УРСР;
– розробляє рекомендації з основних напрямів комплектування єдиних
довідково-інформаційних фондів, усунення невиправданого дублювання,
підвищення ефективності використання; забезпечує контроль за якістю
комплектування і використання, особливо зарубіжної наукової літератури;
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– сприяє розвитку пргресивних форм бібліотечного та інформаційного
обслуговування, спрямованих на оперативне забезпечення вчених першоджерелами, фактографічною інформацією;
– затверджує нормативні та інструктивно-методичні матеріали для бібліотек і органів науково-технічної інформації.
3. Склад і структура Ради
3.1. Рада утворюється з провідних вчених наукових закладів АН УРСР –
спеціалістів у галузі інформатики, обчислювальної техніки, автоматизації
бібліотечних і інформаційних процесів, представників бібліотек і органів
науково-технічної інформації АН УРСР.
3.2. Персональний склад Ради і Бюро затверджується Президією
АН УРСР.
3.3. Бюро ради утворюється в складі голови Ради, його заступників,
членів Бюро і ученого секретаря.
4. Організація роботи Ради
4.1. Рада вирішує питання в межах наданих їй даним Положенням прав.
4.2. Рада проводить засідання регулярно, не рідше двох разів на рік,
а з невідкладних питань – негайно.
4.3. Рада правомочна вирішувати питання при наявності на засіданні
половини її персонального складу.
4.4. На засідання Ради (крім її членів), у необхідних випадках можуть
бути запрошені представники зацікавлених установ і організацій Академії
наук УРСР.
4.5. Робота Ради здійснюється згідно з річними і перспективними планами, затвердженими головою Ради.
4.6. Рада щорічно звітує перед Президією АН УРСР.
4.7. Рада має право:
Вимагати і одержувати в установленому порядку від організацій і установ АН УРСР необхідні матеріали;
Заслуховувати доповіді представників організацій і установ АН УРСР
про стан та заходи по забезпеченню робіт у галузі наукової інформації і бібліотечної діяльності;
Залучати вчених і спеціалістів АН УРСР до участі в підготовці необхідних матеріалів і обговоренні питань на засіданнях Ради;
Утворювати з членів Ради робочі групи для розгляду конкретних питань.
4.8. Голова Ради (у разі відсутності голови – його заступник) має право
скликати засідання Ради як за своєю ініціативою, так і на прохання членів
Ради.
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4.9. Учений секретар Ради забезпечує:
Розробку проектів планів Ради;
Організацію підготовки питань для розгляду на засіданнях Ради, включаючи своєчасне розсилання матеріалів членам Ради;
Рішення організаційних питань, включаючи діловодство і складання
звітів про діяльність Ради;
Контроль за виконанням рекомендацій і пропозицій Ради.
4.10. Члени Ради зобов’язані:
4.10.1. Забезпечувати зв’язок Ради з науковими та інформаційними
установами, які вони представляють;
4.10.2.Своєчасно виконувати доручення Ради і подавати звітність про них.
4.11. Члени Ради мають право:
Знайомитись з матеріалами Ради з питань, які обговорюються, а також
користуватися вказаними матеріалами при виконанні її доручень;
4.11.2.Виносити на розгляд Ради питання, пов’язані з напрямами її діяльності;
Виносити пропозиції про позачергове скликання Ради.
5. Забезпечення Ради
Організаційно-технічне і фінансове забезпечення Ради здійснюється
Центральною науковою бібліотекою ім. В. І. Вернадського АН УРСР.

Головний учений секретар
Президії АН УРСР
член-кореспондент АН УРСР

Б. С. СТОГНІЙ
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ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.09.92 № 255
м. Київ
Про роботу Інформаційнобібліотечної ради
АН України
Президія АН України відзначає, що діяльність Інформаційно-бібліотечної ради сприяла координації роботи мережі бібліотек АН України
по раціональному використанню наявних бібліотечних та інформаційних
ресурсів. В установах АН України покращились стан інформування про
джерела зарубіжної наукової інформації і взаємовикористання на цій основі зарубіжної наукової літератури. Здійснюється систематична робота
з кадрами бібліотек наукових установ, створено гнучку диференційовану
систему підвищення їх кваліфікації.
Разом з тим Президія АН України констатує, що Інформаційно-бібліотечна рада не змогла поставити питання про перебудову роботи системи
бібліотек, відділів науково-технічної інформації, інших інформаційних
підрозділів установ АН України як єдиної інформаційної бази науководослідної роботи. Через недостатню активність ради не набули належного
розвитку роботи по автоматизації інформаційних та бібліотечних процесів, створенню єдиної автоматизованої системи інформаційного супроводження науково-дослідних робіт в АН України. Не приділялося достатньої уваги питанням збереження, вивчення і популяризації цінних книжкових і рукописних фондів, розвиткові діяльності Центральної наукової
бібліотеки ім. В. І. Вернадського /ЦНБ/ та Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника /ЛНБ/ АН України як провідних наукових і культурноосвітніх центрів.
Президія АН України постановляє:
1. Інформацію голови Інформаційно-бібліотечної ради академіка
АН України В. М. Русанівського взяти до відома.

117

2. Затвердити нову редакцію «Положення про Інформаційно-бібліотечну раду Академії наук України» згідно з додатком I.
3. Затвердити поновлений склад Інформаційно-бібліотечної ради
АН України згідно з додатком 2. Головою Інформаційно-бібліотечної ради
призначити академіка АН України Немошкаленка Володимира Володимировича.
4. Інформаційно-бібліотечній раді АН України:
4.1. Здійснюючи роботу у напрямах, визначених Положенням, особливу увагу приділити активізації роботи по створенню єдиної автоматизованої системи інформаційного супроводження науково-дослідних робіт
в АН України, перебудові роботи бібліотек, інших інформаційних підрозділів наукових установ як єдиної інформаційно-документної бази науководослідної роботи;
4.2. До 01.11.92 подати пропозиції щодо організації на базі ЦНБ
АН України спеціалізованого підрозділу для забезпечення комплексного
вирішення питань використання інформаційно-бібліотечних ресурсів
АН України;
4.3. До 01.01.93 розробити і подати пропозиції щодо перебудови роботи інформаційних підрозділів установ АН України як єдиного бібліотечноінформаційного комплексу.
5. Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського АН України
/член-кореспондент АН України О. С. Онищенко/:
– до 01.11.92 забезпечити наукові установи АН України рекомендаціями з комплектування та використання в бібліотеках інститутів засобів
обчислювальної техніки та програмного забезпечення;
– до 01.12.92 подати на розгляд Бюро Президії АН України програму
створення єдиної автоматизованої системи інформаційного супроводження
науково-дослідних робіт в АН України.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віце- президента
АН України академіка І. І. Лукінова.
Президент Академії наук України
академік

Б. Є. Патон

Головний учений секретар
АН України академік АН України

Б. С. Стогній
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Додаток № 1
до постанови Прездії АН УРСР
від 21 вересня 1992 р. № 255
ПОЛОЖЕННЯ
про Інформаційно-бібліотечну раду
Академії наук України
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Інформаційно-бібліотечна рада Академії наук України /далі – Рада/
утворена постановою Президії АН України від 15.02.90 р. № 49.
2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ
2.1. Основними завданнями Ради є:
– методичне керівництво і координація робіт бібліотек і органів науково-технічної інформації Академії наук України для бібліотечного
та інформаційного забезпечення наукових досліджень в галузі гуманітарних, природничих та технічних наук;
– розробка рекомендацій щодо оптимального розвитку системи наукової інформації і мережі бібліотек в АН України з урахуванням прогнозів
розвитку науково-інформаційної діяльності в Україні і за кордоном;
– методичне керівництво та координація робіт по збереженню, впорядкуванню, систематизації, вивченню і введенню у науковий обіг цінних
рукописних та книжкових фондів бібліотек АН України, створення національної бібліографії.
2.2. Відповідно до основних завдань Рада:
– визначає основні напрями розвитку мережі органів науково-технічної інформації в Академії наук України;
– сприяє організації системи наукової і технічної інформації Академії
наук України на базі єдиних довідково-інформаційних фондів органів науково-технічної інформації і наукових бібліотек;
– розглядає перспективні плани і звіти про результати наукових досліджень Центральної наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського АН України,
Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника АН України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства та інформаційної діяльності; контролює впровадження в практику результатів завершених наукових
досліджень та автоматизації бібліотечно-інформаційних технологій;
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– затверджує типові проектні рішення і програмне забезпечення для
документальних і фактографічних систем;
– розглядає замовлення і розробляє пропозиції Президії АН України,
погоджені з Комісією АН України з обчислювальної техніки, про розподіл
виділених Академії наук України матеріально-технічних ресурсів, обчислювальної, копіювально-розмножувальної та іншої інформаційної техніки
з урахуванням необхідності першочергового оснащення центрів, які беруть
участь у виконанні загальноакадемічних програм інформаційного забезпечення наукових досліджень та обчислювальних центрів колективного
користування;
– розглядає пропозиції щодо удосконалення системи інформаційних
видань в галузі гуманітарних, природничих та технічних наук; підвищення
їх якості і скорочення строків підготовки і випуску, а також заходи по удосконаленню довідкового апарату інформаційних видань і бібліотечних
каталогів;
– координує роботи по уніфікації і стандартизації бібліотечної та інформаційної документації, особливо тієї, що стосується автоматизованих
інформаційно-пошукових систем, в тому числі фактографічних та інших;
– організує заходи по обміну досвідом інформаційної та бібліотечної
роботи в АН України, вивчення і використання зарубіжного та вітчизняного досвіду, особливо з перспективних напрямів інформаційної та бібліотечної діяльності;
– координує роботи з розвитку в АН України автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем та їх взаємодію з академічними системами
інших відомств;
– розглядає питання удо сконалення системи наукової і технічної
інформації АН України як складової частини Державної системи науково-технічної інформації;
– розглядає питання, пов’язані з забезпеченням збереження, впорядкування, систематизації, вивчення та введення у науковий обіг старих рукописних і книжкових фондів, які становлять культурне надбання України;
– розглядає і затверджує пропозиції про розподіл валютних асигнувань
на передплату зарубіжної літератури між установами АН України;
– розглядає рекомендації з основних напрямів комплектування єдиних
довідково-інформаційних фондів зарубіжної наукової літератури, забезпечує контроль за якістю їх комплектування і використання;
– сприяє розвитку прогресивних форм бібліотечного та інформаційного обслуговування фахівців з гуманітарних, природничих та технічних
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наук, спрямованих на оперативне забезпечення вчених першоджерелами,
оперативною інформацією;
– затверджує нормативні та інструктивно-методичні матеріали для бібліотек і органів науково-технічної інформації;
– узагальнює наслідки використання елементів госпрозрахунку і платних послуг в роботі відділів інформації і наукових бібліотек;
– готує пропозиції, спрямовані на поліпшення умов праці і закріплення
кадрів в органах інформації і бібліотеках АН України.
3. СКЛАД І СТРУКТУРА РАДИ
3.1. Рада утворюється з провідних вчених наукових закладів АН України – спеціалістів в галузі гуманітарних та природничих наук, а також
інформатики, обчислювальної техніки, представників бібліотек і органів
науково-технічної інформації АН України;
До складу Ради входять спеціалісти в галузі бібліотекознавства та споріднених наук системи Мінкультури України, Головного архівного управління як інформаційних установ, пов’язаних із зберіганням та інформаційним обслуговуванням бібліотечними та архівними документами.
3.2. Персональний склад Ради і Бюро затверджується Президією АН
України.
3.3. Бюро Ради складається з голови Ради, його заступників, членів
Бюро і ученого секретаря.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
4.1. Рада вирішує питання в межах наданих їй даним Положенням прав.
4.2. Рада проводить засідання регулярно, не рідше одного разу на квартал, а з невідкладних питань – негайно.
4.3. Рада правомочна вирішувати питання при наявності на засіданні
половини її персонального складу.
4.4. На засідання Ради, крім її членів, в необхідних випадках можуть
бути запрошені представники заінтересованих установ і організацій Академії наук України.
4.5. Робота Ради здійснюється згідно з річними і перспективними планами, затвердженими головою Ради.
4.6. Рада щорічно звітується перед Президією АН України.
4.7. Рада має право:
4.7.1. Вимагати і одержувати в установленому порядку від організацій
і установ АН України необхідні матеріали;
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4.7.2. Заслуховувати доповіді представників організацій і установ
АН України про стан та заходи по забезпеченню робіт в галузі наукової
інформації і бібліотечної діяльності;
4.7.3. Залучати вчених і спеціалістів АН України до участі в підготовці
необхідних матеріалів і обговоренні питань на засіданнях Ради.
4.7.4. Утворювати з числа членів Ради робочі групи для розгляду конкретних питань.
4.8. Голова Ради /у разі відсутності голови – його заступник/ має право
скликати засідання Ради як за своєю ініціативою, так і за проханням членів
Ради.
4.9. Учений секретар Ради забезпечує:
4.9.1. Розробку проектів планів Ради;
4.9.2. Організацію підготовки питань для розгляду на засіданнях Ради,
включаючи своєчасну розсилку матеріалів членам Ради;
4.9.3. Рішення організаційних питань, включаючи діловодство і складання звітів про діяльність Ради;
4.9.4. Контроль за виконанням рекомендацій і пропозицій Ради.
4.10. Члени Ради зобов’язані:
4.10.1. Забезпечувати зв’язок Ради з науковими та інформаційними
установами, які вони представляють.
4.10.2. Своєчасно виконувати доручення Ради і подавати звіти по них.
4.11. Члени Ради мають право:
4.11.1. Знайомитись з матеріалами Ради з питань, які обговорюються,
а також користуватися вказаними матеріалами при виконанні її доручень;
4.11.2. Виносити на розгляд Ради питання, пов’язані з напрямами її діяльності;
4.11.3. Вносити пропозиції про позачергове скликання Ради.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДИ
Організаційно-технічне і фінансове забезпечення Ради здійснюється
Центральною науковою бібліотекою ім. В. І. Вернадського АН України.
Головний учений секретар
АН України
академік АН України

Б. С. СТОГНІЙ
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Додаток № 2
до постанови Президії АН України
№ 255 від «21» вересня 1992 р.
СКЛАД
Інформаційно-бібліотечної ради АН України
Бюро ради
Немошкаленко Володимир
Володимирович

Директор Інституту металофізики
АН України, акад. АН України /
голова

Курас Іван Федорович

Академік-секретар ВІФП АН України, директор Інституту національних відносин і політології
АН України, чл-кор. АН України /
заступник голови/

Онищенко Олексій
Семенович

Директор Центральної наукової
бібліотеки ім. В. І. Вернадського
АН України,чл.-кор. АН України /
заступник голови/

Походенко Віталій
Дмитрович

Академік-секретар ВХХТ АН України, директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
АН України, акад. АН України /заступник голови

Cкурихін Володимир Ілліч

Заступник директора Інституту
кібернетики ім. В. М. Глушкова
АН України,акад. АН України /заступник голови
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Свобода Алла
Антонівна

Крушельницька Лариса
Іванівна

Науковий
співробітник
ЦНБ
ім. В. І. Вернадського АН України /
учений секретар
Директор Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України, д і. н.

Мишанич Олег
Васильович

Голова Незалежної експертної комісії по відбору літератури на обмін і продаж з фондів бібліотек
АН України, к.ф.н.

Навроцька Валентина
Дмитрівна

Зав. відділом бібліотек Міністерства культури України

Нікітін Андрій Іванович

Зав. відділом інституту кібернетики
ім. В. М. Глушкова АН України,
д. т. н.

Новохатський Костянтин
Євгенович

Зав. відділом Головархіву України
Директор Інституту проблем реєстрації інформації АН України,
чл.-кор.АН України

Погребенник Федір
Петрович

Голова Незалежної оціночної комісії по відбору літератури на обмін
і продаж з книжкових фондів бібліотек АН України д. ф. н.

Попович Мирослав
Володимирович

Зав. відділом Інституту філософії
АН України, д. філос. н.

Сидоренко Олексій
Олексійович

Учений секретар Сектору суспільних. наук НОВ Президії АН України, к.ф.н.
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Члени Ради
Бардачова Ірина
Петрівна

Зав. бібліотекою Інституту проблем моделювання в енергетиці
АН України

Бернадський Всеволод
Миколайович

Зав. відділом Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН України, к. т. н.

Васильєв Всеволод
Вікторович

Заступник директора Інституту
проблем моделювання в енергетиці, чл.-кор. АН України

Дубровіна Любов
Андріївна

Зав. відділом рукописів та стародруків ЦНБ АН України, к. і. н.

Ісаєвич Ярослав
Дмитрович

Директор Інституту суспільних наук
АН України, чл.-кор. АН України

Костенко Леонід
Йосипович

Зав. відділом автоматизації інформаційних бібліотечних процесів
ЦНБ АН України, к. т. н.

Німчук Василь
Васильович

Зав. сектором Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН України, чл.-кор. АН України

Осинський Сергій
Петрович

Зав. відділом Інституту експериментальної патології, онкології
та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького АН України, д. м. н.

Пріцак Омелян Йосипович

Директор Інституту сходознавства
ім. А. Ю. Кримського АН України,
іноземний член АН України
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Сарбей Віталій Григорович

Зав. відділом Інституту історії
України АН України, д. і. н.

Сінчило Ірина Олексіївна

Зав. бібліотекою Інституту економіки АН України

Слободяник Михайло
Семенович

Зав. відділом ЦНБ АН України,
к. п. н.

Смолій Валерій Андрійович

Заступник директора Інституту історії України АН України, д. і. н.

Сохань Павло Степанович

Директор Інституту української
археографії АН України, чл.-кор.
АН України

Стогній Анатолій
Олександрович

Генеральний директор НВО «Міськсистемотехніка», чл.-кор. АН України

Толочко Петро Петрович

Директор Інституту археології
АН України, акад. АН України

Широков Володимир
Анатолійович

Директор Українського мовно-інформаційного фонду, к. ф.-м. н.

Усенко Ігор Борисович

Старший
науковий
співробітник Інститу-т.ту держави і права
ім. В. М. Корецького АН України,
к. ю. н.

Яковенко Юрій Іванович

Учений секретар Інституту соціології АН України, к. філос. н.
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28.12.2009

м. Київ

№ 347

Про удосконалення мережі
і оновлення складу наукових рад,
комітетів, комісій НАН України
Розглянувши підготовлені секціями НАН України на виконання постанови Президії НАН України від 08.07.09 № 207 пропозиції щодо подальшого удосконалення мережі та покращення діяльності дорадчих консультативних органів НАН України, Президія НАН України постановляє:
Ліквідувати:
при Відділенні наук про Землю НАН України:
– Наукову раду з проблем «Гідрогеологія та інженерна геологія»;
при Відділенні загальної біології НАН України:
Наукову раду з проблем «Раціональне використання ресурсів тваринного світу в умовах інтенсивного природокористування».
2. Затвердити оновлені склади таких дорадчих консультативних органів НАН України, що здійснюють свою діяльність:
2.1. При Президії НАН України:
– Міжвідомчої наукової ради з проблем «Фізика твердого тіла»
(додаток 1);
Міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства (додаток 2);
Координаційної ради НАН України з питань інформатизації (додаток 3);
Науково-координаційної та експертної ради з питань ресурсу і безпеки
експлуатації конструкцій, споруд та машин (додаток 4);
Наукової ради з проблем «Інформація. Мова. Інтелект» (додаток 5);
Наукової ради з сенсорних систем та технологій (додаток 6);
Наукової ради з проблем «Механіка і технології вибуху та його використання у народному господарстві» (додаток 7);
Інформаційно-бібліотечної ради НАН України (додаток 8);
Українського комітету Міжнародної асоціації вивчення слов’янських
культур (додаток 9);
Українського національного комітету візантиністів України
(додаток 10);
127

Українського комітету славістів (додаток 11);
Українського національного комітету з вивчення країн Центральної
і Південно-Східної Європи (додаток 12);
Комітету наукової термінології (додаток 13);
Комісії НАН України з вивчення українсько-польських історичних
та культурних зв’язків (додаток 14);
Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (додаток 15);
Комісії з проблем Світового океану (додаток 16);
Комісії по вивченню історії українського права (додаток 17);
2.2. При Відділенні історії, філософії та права НАН України:
– Українсько-румунської комісії з історії, археології, етнології та фольклористики (додаток 18);
3. Відділенню інформатики НАН України підготувати та в установленому порядку до 01.02.10 подати до Наково-організаційного відділу Президії НАН України пропозиції щодо реорганізації:
– Наукової ради НАН України з автоматизованих систем обробки даних та мереж ЕОМ;
– Наукової ради НАН України «Інтелектуальні інформаційні технології»;
– Національного комітету України з інформатики.
Науково-організаційному відділу Президії НАН України підготувати
на розгляд Президії НАН України питання щодо реорганізації зазначених
дорадчих консультативних органів НАН України.
4. Секціям та відділенням НАН України продовжити роботу щодо підвищення ефективності діяльності рад, комітетів, комісій НАН України,
удосконалення їх мережі, постійно здійснювати координацію та науковометодичне й організаційне керівництво ними, зокрема відділенням НАН
України у січні 2010 р. в установленому порядку подати на розгляд Президії НАН України обґрунтовані пропозиції щодо створення рад з найбільш
актуальних наукових проблем при відділеннях НАН України для проведення координації фундаментальних досліджень.
5. Вважати розпорядчі документи Президії НАН України та їх окремі
пункти стосовно створення дорадчих консультативних органів, їх складу,
зазначених у пп. 1 і 2 цієї постанови, такими, що втратили чинність.
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6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного ученого секретаря НАН України академіка НАН України А. Г. Загороднього.
Президент Національної академії наук України
академік НАН України

Б. Є. Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

А. Г. Загородній

Додаток 8
до постанови Президії НАН України
від 28.12.2009 № 347
СКЛАД
інформаційно-бібліотечної ради НАН України
Онищенко Олексій Семенович

– генеральний
директор Національної
Бібліотеки України
імені В. І. Вернадського (НБУВ),
академік НАН України (голова)

Кухар Валерій Павлович

– директор Інституту біоорганічної
хімії танафтохімії НАН України,
академік НАН України (заступник
голови)

Яцків Ярослав Степанович

– директор Головної астрономічної
обсерваторії НАН України, академік
НАН України (заступник голови)
Бюро Ради

Солоіденко Галина Іванівна

– старший науковий співробітник НБУВ, кандидат історичних
наук (учений секретар)
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Андон Пилип Іларіонович

– директор Інституту програмних
систем НАН України, академік
НАН України

Боряк Геннадій Володимирович

– заступник директора Інституту
історії України НАН України, доктор історичних наук

Гончарук Владислав
Володимирович

– директор Інституту колоїдної хімії
та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, академік НАН
України

Гриценко Павло Юхимович

– директор Інституту української
мови НАН України, доктор філологічних наук

Івакін Гліб Юрійович

– заступник директора Інституту
археології НАН України, членкореспондент НАН України, доктор
історичних наук

Киреєв Леонід Сергійович

– учений секретар Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН
України, доктор технічних наук

Кривонос Юрій Георгійович

– заступник директора Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, академік НАН
України

Лукінов В’ячеслав
Володимирович

– заступник директора Інституту
геотехнічної механіки НАН України, доктор геолого-мінералогічних
наук
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Осинський Сергій Петрович

– завідувач відділу Інституту експериментальної патології, онкології
і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького,
доктор медичних наук
– директор Інституту проблем
реєстрації інформації НАН України, член-кореспондент НАН
України

Петров Вячеслав Васильович

Попик Володимир Іванович

директор Інституту біографічних
досліджень НБУВ, кандидат історичних наук

Романюк Мирослав
Миколайович

– директор Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя
Стефаника, член-кореспондент НАН
України

Самоваров Володимир
Миколайович

– заступник директора Фізикотехнічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, доктор фізико-математичних
наук
Члени Ради

Акімова Ольга Андріївна

– завідуюча бібліотеки Інституту
біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України

Колєснікова Вікторія Анатоліївна

– завідуюча бібліотеки Інституту
археології НАН України, кандидат
історичних наук
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Костенко Леонід Йосипович

– керівник Центру бібліотечноінформаційних технологій НБУВ,
кандидат технічних наук

Костерін Сергій Олексійович

– заступник директора Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, член-кореспондент НАН України

Крючин Андрій Андрійович

– заступник директора Інституту
проблем реєстрації інформації
НАН України, член кореспондент
НАН України

Кучмій Степан Ярославович

– заступник директора Інституту
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, член- кореспондент НАН України

Лавриненко Олена Миколаївна

– завідуюча бібліотеки Інституту
електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

Лепіхін Петро Павлович

– заступник директора Інституту
проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України, доктор фізикоматематичних наук

Муха Людмила Вікторівна

– заступник директора Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних
наук

132

Нагребельний Володимир
Петрович

– заступник директора Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук

Науменко Світлана Михайлівна

– завідуюча бібліотеки Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Печерога Наталія Василівна

– завідуюча бібліотеки Головної
астрономічної обсерваторії НАН
України

Семенцов Володимир Іванович

– керівник відділу науково-технічної інформації Інституту проблем
матеріалознавства ім. І. І. Францевича НАН України, кандидат технічних наук

Стрішенець Надія Володимирівна

– керівник Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
НБУВ, кандидат історичних наук

Шевера Мирослав Васильович

– керівник відділу науково-технічної інформації Інституту ботаніки
ім. М. Г. Холодного НАН України,
кандидат біологічних наук

Шевко Алла Миколаївна

– керівник відділу наукової
інформації Інституту фізіології
ім. О. О. Богомольця НАН України,
кандидат біологічних наук
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Широков Володимир
Анатолійович

– директор Українського мовноінформаційного фонду НАН України, член-кореспондент НАН України

Шкатула Поліна Михайлівна

– завідуюча бібліотеки Інституту
експериментальної
патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України

Штолько Марина Анатоліївна

– керівник науково-інформаційного відділу Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

А. Г. Загородній

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.12.2011

м. Київ № 341

Про затвердження нової редакції
«Положення про Інформаційнобібліотечну раду Національної
академії наук України»

Останніми роками у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційнокомунікаційних технологій у роботі наукових бібліотек з’явились принципово нові можливості. Впроваджені комп’ютерні технології створили передумови для докорінних змін у традиційних підходах до процесів інформаційно-бібліотечного забезпечення науки, розвитку нових видів сер134

вісу, виконання науковими бібліотеками додаткових функцій, пов’язаних
з цілеспрямованим інформаційним обслуговуванням працівників наукової
сфери.
Сьогодні бібліотеки науково-дослідних установ змінюють пріоритети
у підходах до вибору інформаційних джерел, намагаються якомога ширше
надавати користувачам доступ до онлайнових ресурсів провідних світових
постачальників наукової інформації, гармонійно поєднують традиційні
та електронні документи, стають навігаторами та посередниками у сучасній системі комунікації.
Структурні та функціональні перетворення, які відбулися в діяльності
інформаційно-бібліотечної системи НАН України, вимагають відповідного
оновлення Положення про Інформаційно-бібліотечну раду Національної
академії наук України.
Президія НАН України постановляє:
1. Затвердити нову редакцію Положення про Інформаційно-бібліотечну
раду Національної академії наук України (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про Інформаційно-бібліотечну раду Академії наук України в редакції, затвердженій
постановою Президії АН України від 21.09.92 № 255 «Про роботу Інформаційно-бібліотечної ради АН України».
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голову Інформаційно-бібліотечної ради НАН України академіка НАН України О. С. Онищенка та Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б. Є. Патон

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

В. Ф. Мачулін
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 07.12.2011 р. № 341
ПОЛОЖЕННЯ
про Інформаційно-бібліотечну раду
Національної академії наук України
(нова редакція)
1. Загальні положення
1.1. Інформаційно-бібліотечна рада (далі – Рада) Національної академії наук України (далі – НАН України, Академія) є дорадчим консультативним органом при НАН України, який визначає стратегію та основні
напрями розвитку інформаційного забезпечення наукових досліджень
у НАН України.
1.2. Рада в своїй роботі керується чинним законодавством України,
Статутом НАН України, постановами та розпорядженнями Президії НАН
України, цим Положенням.
1.3. У складі Ради створюється методична комісія, яка забезпечує підготовку проектів документів та матеріалів, що рекомендуються для розгляду та затвердження Радою.
1.4. Пропозиції та рекомендації Ради можуть реалізовуватися шляхом
прийняття відповідних рішень Президії НАН України.
2. Завдання і функції Ради
2.1. Основними завданнями Ради є:
– сприяння реалізації постанов і рішень Президії НАН України, пов’язаних із інформаційним супроводженням наукових досліджень;
– методичне керівництво інформаційно-бібліотечним обслуговуванням вчених і спеціалістів НАН України з урахуванням прогнозів розвитку
вітчизняної та світової науки;
– організація заходів щодо своєчасного поповнення бібліотек НАН
України новими інформаційними ресурсами;
– надання пропозицій щодо закупівлі зарубіжної наукової літератури,
формування списку зарубіжних періодичних видань для централізованої
передплати та забезпечення доступу до світових баз даних за рахунок коштів Академії.
2.2. Відповідно до основних завдань Рада:
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– визначає основні напрями та стратегію розвитку системи наукової
інформації в галузі суспільних, гуманітарних, природничих і технічних
наук;
– розглядає питання інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових установ НАН України та сприяє прийняттю рішень і рекомендацій
щодо його оптимального розвитку;
– приймає та затверджує інструктивно-методичні документи, спрямовані на розвиток бібліотечно-інформаційної системи НАН України;
– організує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів установ НАН України;
– координує роботу бібліотек та інших інформаційних підрозділів наукових установ НАН України з формування бібліотечно-інформаційних
ресурсів (друкованих, електронних, мультимедійних тощо);
– дбає про організацію комплексного (у тому числі дистантного) обслуговування користувачів документами на всіх видах носіїв;
– розглядає питання збереження, оцифрування та забезпечення доступу користувачів до рукописних фондів, книжкових пам’яток і колекцій,
надає допомогу бібліотекам зі створення друкованих каталогів, реєстрів
та баз даних;
– готує та подає до Президії НАН України пропозиції щодо створення
в бібліотеках електронних баз даних, організації репозитаріїв праць співробітників установ;
– формує ефективну систему міжбібліотечних взаємовідносин, спрямовану на корпоративне взаємовикористання інформаційних ресурсів бібліотек усіх відомств;
– забезпечує розвиток академічного інформаційно-бібліотечного сегмента Національної електронної бібліотеки, входження академічних національних бібліотек (Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
та Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника)
у міжнародні та світові цифрові бібліотеки;
– забезпечує удосконалення системи підвищення кваліфікації інформаційно-бібліотечних працівників, спрямованої на зростання професійної
компетенції, комплексне оновлення професійних знань, умінь і навичок;
– координує свою діяльність з інформаційно-бібліотечними радами (комісіями тощо) зарубіжних академій наук;
сприяє:
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– управлінню інноваційними процесами, впровадженню в практику
роботи бібліотечно-інформаційних підрозділів науково-дослідних установ
НАН України результатів наукових досліджень;
– прийняттю рішень щодо централізованого придбання бібліотеками
наукових установ НАН України програмного забезпечення, впровадження
інтелектуальних інформаційних технологій;
– забезпеченню інформаційно-бібліотечної системи НАН України технічними, кадровими і фінансовими ресурсами з метою її сталого інноваційного розвитку.
2.3. Рада розглядає, узгоджує і подає на затвердження Президії НАН
України пропозиції щодо виділення коштів на передплату зарубіжної періодики та доступ до світових баз даних.
2.4. Методична комісія Ради здійснює експертизу та рецензування пропонованих до розгляду Інформаційно-бібліотечною радою НАН України
та Вченою радою Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
проектів інструктивно-методичних документів та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань формування, зберігання та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів НАН України.
3. Склад і структура Ради
3.1. Персональний склад Ради і Бюро Ради затверджується Президією НАН України терміном на 5 років. До складу Бюро Ради входять голова Ради, два заступники, члени Бюро і вчений секретар. Членами Ради
є провідні вчені наукових установ НАН України, а також фахівці у галузі
бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства,
документознавства, соціальних комунікацій та інформатики.
3.2. Голова Ради:
– організує роботу Ради, веде її засідання;
– забезпечує виконання покладених на Раду завдань;
– щорічно звітує про діяльність Ради;
– подає Президії НАН України на затвердження склад Ради;
– виносить на розгляд Президії НАН України питання у межах своєї
компетенції.
3.3. Заступники голови Ради:
– виконують обов’язки голови Ради за його відсутності.
3.4. Учений секретар Ради:
– складає план засідань Ради;
– організує підготовку засідань Ради;
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веде протокольні записи засідань Ради;
оформляє рішення Ради;
здійснює переписку за рішеннями Ради і контроль за їх виконанням;
організує роботу методичної комісії Ради;

4. Організація роботи Ради
4.1. Рада вирішує питання в межах прав, наданих їй цим Положенням.
4.2. Рада проводить засідання регулярно, не рідше ніж двічі на рік,
а з невідкладних питань – терміново. Позачергові засідання Ради збираються згідно з рішенням голови Ради або третини її членів.
4.3. Рада на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації
з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним
є голос головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються
у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.
4.4. На засідання Ради крім її членів у разі необхідності можуть бути
запрошені представники зацікавлених установ і організацій НАН України
та інших відомств.
4.5. Робота Ради здійснюється згідно з річними планами.
4.6. Щорічно Рада звітує про свою роботу перед Президією НАН України.
4.7. Рада має право:
– вимагати і одержувати в установленому порядку від організацій
і установ НАН України інформацію та матеріали, які відносяться до компетенції Ради;
– заслуховувати доповіді представників організацій і установ НАН
України про стан та заходи із забезпечення робіт в галузі науково-інформаційної і бібліотечної діяльності;
– залучати вчених і спеціалістів НАН України до участі у підготовці
необхідних матеріалів і обговоренні питань на засіданнях Ради;
– утворювати з числа членів Ради та методичної комісії Ради робочі
групи для розгляду конкретних питань.
4.8.Члени Ради мають право:
– знайомитись з матеріалами Ради з питань, які обговорюються, а також користуватися зазначеними матеріалами при виконанні її доручень;
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– ініціювати винесення на розгляд Ради питань, пов’язаних із напрямами її діяльності;
– вносити пропозиції про позачергове скликання Ради.
4.9. Члени Ради зобов’язані:
– забезпечувати зв’язок Ради з науковими та інформаційними установами, які вони представляють;
– своєчасно виконувати доручення Ради і подавати відповідні звіти.
5. Забезпечення діяльності Ради
5.1. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради
здійснюється Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського.

В. о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України
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