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ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ:

№ 1. За словами генерального директора Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, академіка НАН України Олексія Онищенка, бібліотека постійно
потребує фінансової підтримки. Останні два роки на ремонт приміщень не надійшло
жодної копійки, є значні борги за літературу, електроенергію, охорону, послуги зв'язку
(щоправда, після аварії, завдяки виділеним Президією НАН України 500 тис. гривень,
частину боргу погашено). Однак, ще з минулого року не оплачено замовлену й
отриману бібліотекою літературу (попередні сподівання на передбачені в держбюджеті
кошти так і залишилися сподіваннями). Із серпня цього року література до бібліотеки не
надходить. Назріває проблема з передплатою замовленої періодики на наступний рік.
Мова про іноземну літературу, в тому числі зарубіжні періодичні видання (їх річна
передплата складає приблизно 2,3 млн. гривень) не йде: останні два роки валютних
коштів для її придбання немає. З літа українські видавництва скоротили постачання
бібліотеки обов’язковим примірником літератури (надходить 1 примірник, який
фактично є архівним і в читацький обіг не потрапляє).
Ніколайчук І. Внутрішня корозія металу трубопроводу –
причина чи наслідок аварії в Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського?... // Світ. – 00.11.02, № 35–
36. – C. 1,2.
№ 2. Що вже говорити про постійні погрози з відімкненням електроенергії, від'єднанням
від електромережі теплопостачання та вже звичним на сьогодні позбавленням
телефонного зв'язку – у бібліотеці від'єднали від мережі 9 телефонів. А служба охорони
– взагалі окрема тема для розмови, про що, власне, й говорити не хочеться. До речі, в
цій же бібліотеці охоронці, які напередодні прес-конференції 30-го жовтня влаштували
«чистку» для журналістів, постійно «погрожували» керівництву залишити охороняти
свій об'єкт через низьку оплату праці (а їх вимоги – мінімум на рівні заробітної плати
завідувача відділу!). Що робив черговий у ніч, коли сталася аварія?... Питання
риторичне. Голова парламентського Комітету з питань культури і духовності Лесь
Танюк вважає, що система охорони подібних об'єктів має бути переведена до відомства
Міністерства внутрішніх справ, а не лягати на плечі Національної академії наук. За його
словами, у проекті держбюджету на 2003 рік для потреб НАН України передбачено 565
млн. гривень за мінімальної потреби 1,5 млрд. гривень у рік, який, до речі, оголошено
Роком культури (?). Варто нагадати, що Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського, як і Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника, де становище з
фінансуванням аналогічне, належить до наукових об'єктів, що становлять національне
надбання України. «На жаль, на найвищому державному рівні, крім декларації про ці
об'єкти, реальних кроків щодо виконання рішень уряду не зроблено», – говорить
академік Ярослав Яцків. Фінансуються вони максимум на 10-15%. А це, найперше,
збереження фондів, ретроспектива комплектування, формування колекції світової
наукової літератури, до того ж – послуги за охорону, електроенергію, зв’язок, підтримка
унікальної інфраструктури, яку так легко втратити, втрачаючи одночасно і залишки
престижу на міжнародній арені. – Функції і завдання, покладені на національну
бібліотеку, чітко визначені в статуті, і їх виконання неможливе без нормативного
фінансування всіх напрямів її діяльності. Завдання кожної національної бібліотеки –
100-відсотково зібрати всю друковану продукцію, що вийшла на території країни. До
речі, не лише в традиційному, а й в електронному вигляді, – говорить заступник
генерального директора НБУВ Анатолій Бровкін. – Це, безумовно, велика проблема, але
ще більшою вона стане для наступних поколінь, які не матимуть повного уявлення про
розвиток напрямів тої чи іншої доби. На жаль, серед нашої Української еліти
симиренкових і терещенкових дуже мало... Ми розіслали понад 200 тисяч звернень до
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крупних фірм, підприємців і бізнесменів з проханням про фінансову підтримку.
Сьогодні (13.11.2002 р. – Авт.) на нашому рахунку – 9020 гривень. Ми дуже вдячні тим
читачам та організаціям, які відгукнулися на нашу біду: Верченко П.Ю. та Бухальській
М.А., ОСОО «Мультимодал транспорт» з Маріуполя, ВАТ «Укрексімбанк», ЗАТ
«Оболонь» та Відкритому міжнародному університету розвитку людини «Україна» з
Києва. ЮНЕСКО має намір виділити кошти в сумі 25 тис. доларів, які ми використаємо
для придбання реставраційного устаткування, до речі, львівського виробництва. –
Об'єкти, які становлять національне надбання, повинні бути дійсно під охороною
держави, і фінансуватися мають ті напрямки роботи, завдяки яким можна підтримувати
в нормальному стані приміщення, де зберігаються раритети, здійснювати ремонтнореставраційні процеси, – переконана заступник генерального директора НБУВ по філіях
Людмила Муха. – Адже бібліотека не в змозі сама придбати, скажімо, дорогий папір для
того, щоб забезпечити належний стан рукописних та рідкісних старовинних друкованих
видань. Книг, що мають свою неповторну долю, кожна з яких – об'єкт національного
надбання. Тому країна, яка поважає себе і своє культурне надбання, має створити
«зелену вулицю» для збереження духовного спадку. Міські служби, які, мабуть, чи не
вперше стикнулися з ліквідацією аварії такого типу, яка сталася в нас, були «емоційно
шоковані» умовами, в яких зберігаються унікальні національні надбання, де
зосереджено документальну пам'ять України, нашого народу, наукових зусиль
вітчизняних учених.
Ніколайчук І. Внутрішня корозія металу трубопроводу –
причина чи наслідок аварії в Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського?... // Світ. – 00.11.02, № 35–
36. – C. 1,2.
З'ЇЗДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ:

№ 3. Днями відбулися щорічні, уже дванадцяті, читання, присвячені популяризації
доробку першого президента Української Академії наук В.Вернадського «Природа і
ми», що проходили у НБУ, яка носить ім'я знаменитого вченого. Дуже прикро бачити,
як читання, що мали на меті поширювати ідеї академіка про роль розуму в історії
розвитку землі, поступово занепадають.
Пелих Н. Читання Володимира Вернадського занепадають //
Хрещатик. – 20.03.02, № 41. – C. 4.
№ 4. Про імідж сучасного бібліотекаря йшлося на міжнародній науковій конференції. Її
організатори – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Асоціація
бібліотек України, Рада директорів наукових бібліотек.
Вчора // Хрещатик. – 09.10.02, № 150. – C. 1.
№ 5. 8-10 жовтня 2002 р. у м.Києві Національною бібліотекою України імені
В.І. Вернадського спільно з Асоціацією бібліотек України і Радою директорів наукових
бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації
академій наук, – було проведено міжнародну наукову конференцію «Професійний імідж
бібліотекаря інформаційного суспільства». У рамках конференції, у роботі якої взяли
участь провідні фахівці з усіх регіонів України, близького та далекого зарубіжжя,
відбулися два пленарні засідання, працювали шість секцій, три «круглих столи», два
семінари-практикуми. Також експонувалися книжкові виставки, де відбулися
презентації нових видань. На конференції розглядався комплекс проблем, пов'язаних із
трансформацією поняття «професійного іміджу бібліотекаря» в умовах інформаційного
суспільства, серед яких: підтримка ролі бібліотекаря як хранителя та носія історичної
пам'яті; вимоги до нього як технолога організатора, менеджера і маркетолога
інформаційної індустрії, питання взаємин бібліотекаря і користувача; проблеми
інтеграції знань і професій у бібліотечній діяльності; використання можливостей
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інноваційних форм навчання; розвиток фахової періодики як впливового чинника
формування бібліотечної професії.
Курінчук Л. Професійний імідж бібліотекаря інформаційного
суспільства:
Рекомендації
міжнародної
наукової
конференції // Шкільний світ. – 00.11.02, № 41. – C. 8.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 6. Как известно, в Национальную библиотеку имени В.И. Вернадского студентам
младших курсов пробиться трудно. «Железные» законы позволяют пользоваться
фондами только тем, кто официально учится на четвертом курсе. Только после
проверки документов (обычно паспорта) в администрации библиотеки можно
пользоваться каталогами. Намного проще старшекурсникам. Им при себе нужно иметь
всего лишь 10 гривен, чтобы сделать пропуск до конца обучения в вузе. Кстати, такую
же сумму за разрешение пользоваться книгами платят аспиранты и преподаватели.
Приходить в выходные дни в библиотеку Вернадского – все равно что подписывать
себе смертный приговор. Большой наплыв людей, особенно профессоров,
дискриминирует студентов настолько, что стоять возле окошка для заказов можно
больше полутора часов. Причина этого проста – в первую очередь надо обслужить
преподавательскую касту. К слову, за один раз можно заказать не более 5 книг. Делать
ксерокопию нужных страниц тоже проблематично. Не все книги позволено ксерить, а
чем старее издание, тем дороже стоит его копия.
Чтоб осилить знаний реку, посещай библиотеку:
Национальная библиотека имени В.И. Вернадского //
Комсомольская правда в Украине. – 20.09.02, № 172. – C. 30.
ЦЕНТР БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

№ 7. Директор Державної бібліотеки України для юнацтва, кандидат педагогічних наук
Г.А.Саприкін: – Зараз працюємо над розробкою міжнародного стандарту, щоб наша
інформація українською мовою була зрозуміла у всьому світі. Над цим працює чотири
бібліотеки в Україні – Національна парламентська, імені В.І. Вернадського, імені
Максимовича і наша. Це робиться для того, аби мати доступ до будь-якого документу
українською мовою. Цей проект здійснюється за підтримки Фонду Відродження.
«Ми відчули впевненість у своїх силах... « // Культура і
життя. – 30.01.02, № 4. – C. 1,3.
№ 8. Американський уряд і Президент США виступили з ініціативою про асигнування 10
млрд.дол. на удосконалення бібліотечної інфраструктури, підвищення професійного
рівня бібліотечних працівників, поліпшення умов їхньої праці і збереження фондів
бібліотек штатів і федерального рівня. Концепція електронних бібліотек затверджена як
магістральний напрямок і в нашій державі. Проте відсутність належного фінансування і
недостатня увага з боку держави до питань культурного надбання, квола взаємодія
вітчизняних бібліотек та їхніх співробітників з колегами з інших країн, практична
відсутність досвіду співпраці зі спонсорськими фондами, нестача вміння показати на
міжнародному рівні свій професіоналізм в ознайомленні світової громадськості з
вітчизняним культурним надбанням привели до того, що електронні бібліотеки як
системи взаємодії «читач-книгосховище» залишаються покищо далекою мрією. Тому
світова громадськість практично не знає, що зберігається у фондах Українських
бібліотек, які раритети світового рівня там лежать. Найбільша Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського, незважаючи на активні потуги, що докладаються
керівництвом НАН України, не має повноцінного інтернет-сайту англійською мовою.
Подальша бездіяльність є неприпустимою. Схема створення електронної бібліотеки має
включати дві основні стадії: по-перше, переведення в електронну форму інформації про
те, що є у фондах, а також організація електронного доступу до цих електронних
каталогів: по-друге, переведення самих одиниць зберігання в електронний вигляд і
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організація електронного доступу до них. Існує методологія реалізації цих двох стадій і
практичний світовий досвід. Перша стадія створення електронних бібліотек має назву
«ретроконверсія», що передбачає створення електронного архіву на базі існуючого
фізичного шляхом підготовки і сканування документів, індексації і розпізнавання
відсканованих зразків, архівацію наслідків цих робіт в узгодженому форматі на
комп'ютерні носії. Всі потрібні для цього технології в Україні є. Водночас
найперспективнішим методом ретроконверсії є сканування карток на спеціальному
обладнанні, отримання їхнього графічного зразка з подальшим обробленням останнього
і створення електронної бази даних бібліотечного фонду. Започаткувавши їх хоча б для
найдорожчих бібліотечних фондів України, цю інформацію за допомогою Інтернет
відразу можна зробити надбанням світового співтовариства. Це дасть змогу паралельно
продовжувати ретроконверсію інших фондів і здійснювати електронний переклад тих
книг або видань, на які надходитимуть замовлення від фізичних чи юридичних осіб.
Електронно-бібліотечну революцію слід розпочинати з Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського та бібліотеки Верховної Ради, які найбільш підготовлені для
поступового переходу від створення електронних каталогів до електронних архівів.
У світове співтовариство – через електронну інтеграцію //
Урядовий кур’єр. – 05.10.02, № 184. – C. 9.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

№ 9. В Литовской национальной библиотеке имени М.Мажвидаса торжественно
открылась книжная выставка Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского «Независимой Украине – 10 лет», сообщили Укринформу из
посольства Украины в Литве. Экспозицию этой выставки составили более чем 200
изданий о современной Украине, ее внутренней и внешней политике, международных
связях и дипломатии, социально-экономическом развитии и культуре. Важным
мероприятием в укреплении культурных связей между Украиной и Литвой стало
подписание в ходе торжественного открытия выставки соглашения о сотрудничестве
между национальными библиотеками Украины и Литвы, которое будет способствовать
дальнейшему розвитию сотрудничества между культурно-просветительскими
заведениями двух стран в направлении научного, литературоведческого и культурного
обменов.
Планета: Соглашение о сотрудничестве библиотек //
Вечерний Донецк. – 28.08.02, № 126. – C. 3.
№ 10. Делегация [Украины] открыла памятную доску Лесе Украинке на «мемориальной»
стене Александрийской библиотеки. Также [был] подписан договор между библиотекой
Вернадского и Александрийской.
Денисенко Л. Каир в три дня // 2000. – 20–26.12.02, № 51. –
C. 3.

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ:

№ 11. Кабинет министров прекратил финансирование Национальной библиотеки Украины
– главного книгохранилища страны. С 1 августа 2002 г. в библиотеку перестали
поступать свежие газеты и журналы. Кабинет министров отменил льготы для библиотек
по пересылке книг и периодических изданий. Ранее Национальная библиотека Украины
получала эти издания по государственной почте бесплатно. Теперь сама должна
оплачивать доставку литературы. Денег нет. Когда будут – неизвестно. Эта проблема
никого не интересует. Уважаемые издатели, редактора, если вы хотите сохранить свое
имя в истории – регулярно высылайте 2 экземпляра своих изданий в Центральное
книгохранилище страны: Национальную библиотеку Украины имени В.И. Вернадского
и в Парламентскую библиотеку, где могут сохраниять ваши издания ряд лет.
5

Мамонов Г. Библиотеки на грани вымирания // Правда
Украины. – 02.10.02, № 144. – C. 5.
№ 12. Кабінет Міністрів припинив фінансування придбання літератури для Національної
бібліотеки України – колишньої бібліотеки Академії наук імені В.І. Вернадського. З 1
серпня цього року бібліотека вже не одержує нові видання, всі газети, чимало журналів.
Ще мала кількість нових книг, оплачених раніше, надходить, але незабаром і цього не
буде. Уряд припинив пільги для Національної та Парламентської бібліотек з
пересилання видань. Раніше це здійснювалося безкоштовно урядовою поштою. Нині ж
бібліотеки змушені платити за доставку. А коштів на це уряд не виділяє і не відомо,
коли вони будуть виділені.
Мамонов Г. Книжку можна читати і при свічках // Україна
молода. – 02.10.02, № 181. – C. 11.
№ 13. С 1 августа архив газетных фондов Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского не получает газет, приходивших со всего мира. По словам
заведующей отделом газетных фондов НБУ имени В.И. Вернадского Татьяны
Борисенко, все началось в того, что Кабинет Министров Украины не выделил
необходимых на подписку денег. Частная распространительная фирма, поставлявшая
архиву большинство региональных изданий, чьим крупнейшим партнером являлся
[газетный] архив, поставляла газеты за свой счет, оформив подписку на себя. Когда же
не поступили деньги за второе полугодие (а за первое они так и не были получены), на
фирме решили, что хватит, вежливо извинились и сказали, что будут ждать возврата
долгов. Десять обращений библиотеки в инстанции, в том числе Кабинет Министров,
пока ни к чему не привели. Мало того, в мае нынешнего года Кабмин ограничил
количество поступающих в газетный архив изданий до одного обязательного
экземпляра. Раньше было два. Если же будет приходить один экземпляр, перед
библиотекой встанет дилемма: давать газету в читальный зал с пятидневным
опозданием или же формировать фонды, не делая этого.
Ярмолюк С. Единственный в стране газетный архив
лишили... свежих изданий // Киевский регион. – 03–09.10.02,
№ 36. – C. 3.
№ 14. З серпня нинішнього року Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
перестала отримувати нові газети і журнали, а також – книги. Ще деякі видання
випадково потрапляють сюди, але й це незабаром припиниться, бо бібліотеку перестали
фінансувати. А тієї дещиці, що було виділено, не вистачає навіть на утримання
приміщень, зокрема на освітлення, опалювання. То про яке придбання нової літератури
може йти мова? І це йдеться про головну наукову бібліотеку, найповніше і найбільше
книгосховище держави. Ці щоденні втрати можуть бути невиправними, бо придбати
потім цю літературу та періодику, що не надійшли до бібліотеки, буде неможливо. У 90і роки Національна бібліотека також, за браком коштів, не поповнювала свої фонди
багатьма періодичними виданнями, книгами, які виходили в той час в Україні. Їх можна
вважати втраченими. Інших достатніх книгосховищ у державі нема. Якби я був
полтавським соцьким, то відновив би скасовану Кабінетом Міністрів пільгу для
Національної бібліотеки України – отримувати літературу поштою безкоштовно, як
урядова пошта. Запросив би і шановних видавців, редакторів, авторів надсилати свої
видання до головного книгосховища країни – Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського.
Мамонов Г. Якби я був полтавським соцьким... : Чи
збережемо бібліотеки? // Молодь України. – 12.12.02, № 159.
– C. 1.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 15. Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (раніше – Центральній
науковій бібліотеці) вдалося зберегти найцінніші понад тисячолітні духовні, книжкові,
бібліотечні традиції більше всупереч, а не завдяки державному піклуванню. НБУВ
входить до структури НАН України і являє собою загальнодержавний, комплексний
бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний і культурно-просвітницький центр,
державне сховище рукописної спадщини, творів друку та документів на всіх носіях
інформації, що створюється в країні, колекції світової наукової літератури. Фонди
бібліотеки, різноманітні за складом, універсальні за змістом і мовною приналежністю, є
унікальним зібранням найрізноманітніших джерел інформації та комунікації: від
клинописних табличок ІІІ тис. до н.е., першодруків, рідкісних і надзвичайно цінних
видань минулого до сучасної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури,
бібліографічних і повнотекстових баз даних найзначніших інформаційних установ
світу. НБУВ має (ці фонди не постраждали під час аварії): Архівний фонд НАН
України; Фонд президентів України; зібрання відділу зарубіжної україніки; колекцію
рукописних книг, що відкривається найдавнішою пам'яткою східнослов'янської
писемності кінця Х – початку ХІ ст. (йдеться про Київські глаголичні листки);
Пересопницьке Євангеліє – визначну пам'ятку староукраїнської мови ХVІ ст. (на ній та
Конституції України приймають присягу президенти України); масив книжок, що є
чудовими витворами оригінального українського книжкового мистецтва ХVІ-ХХ ст. У
бібліотеці зберігаються: книги всіх періодів історії книгодрукування; єдине в Україні
зібрання публікацій Організації Об'єднаних Націй; зібрання східного відділу
(складається з численних колекцій єврейської літератури та рукописів мовами ідиш та
іврит); функціонує єдиний в Україні спеціалізований бібліотечний підрозділ – зал
картографії; відділ формування музичного фонду (бібліотека в бібліотеці), відділ
образотворчих мистецтв (музей у бібліотеці), відділи: газетний, бібліотечних зібрань та
історичних колекцій.
Солонська Н. Будинок, де плачуть книги // Літературна
Україна. – 14.11.02, № 41. – C. 2.
№ 16. Значительный библиотечный фонд, ежегодно пополняющийся на 200 тыс. новых
изданий, – прекрасная документальная база для плодотворных научных исследований в
области гуманитарных, естественных и технических наук. НБУВ ориентирована прежде
всего на удовлетворение профессиональных информационных потребностей ученых,
специалистов народнохозяйственного комплекса, деятелей культуры и искусства, а
также на обеспечение аналитической информацией органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, государственных структур. Читатели имеют
возможность пользоваться литературой в читальных залах, на абонементе, получать
необходимые издания по Межбиблиотечному абонементу. Им предоставляются
библиотечные услуги: устные и письменные справки, списки новых поступлений,
консультации по оформлению библиографического аппарата монографий, статей,
диссертаций, делают переводы и копирование документов.
Туровская Л. Главная библиотека Украины // Метро–
Образование. – 24.04.02, № 15. – C. 13.
№ 17. 19 листопада 1997 року В.Медведчук захистив докторську дисертацію на тему:
«Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення». За словам
Д.Чобота, ця робота відсутня в Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського, де
мають зберігатися всі дисертації, які захищалися в Україні з 1951 року.
Масальський А. «Герої» нашого часу: Нарцис // Час. – 08–
15.02.02, № 4. – C. 1, 9.
№ 18. Д.Чобіт презентував новий погляд на біографію колишнього віце-спікера в книзі
«Нарцис». Автор взяв під сумнів розвиненість інтелекту В.Медведчука. «Кандидатська
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дисертація Віктора Володимировича – просто сміх, – сказав Чобіт, – це навіть не
курсова робота студента. У той же час, докторську дисертацію взагалі відшукати
неможливо». Треба відзначити, що для Центральної бібліотеки НАН України такий
факт – нонсенс, тому що з 1951 року в її архиві зберігаються всі наукові праці. Роботи
Медведчука в бібліотеці, за твердженням автора книги, нема.
Сошанський В. Біленька квіточка на непрозорому тлі //
Україна–Busіness. – 15–22.02.02, № 6. – C. 3.
№ 19. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского входит в десятку
крупнейших библиотек мира. НБУВ имеет универсальный по содержанию, более чем
13-миллионный фонд, который включает в себя документы от зарождения
письменности (клинописные тексты ІІІ тыс. до н.э.) до актуальных современных
отечественных и зарубежных изданий. Уникальную ценность представляют
пергаментные памятники славянской письменности «Киевские глаголические листки»
(Х век), «Пересопницкое Евангелие» (XVІ век), 12 Универсалов Б.Хмельницкого. Более
500 лет самой древней печатной книге в книжных коллекциях Украины – «Трактату
разума и совести... « ученого богослова XV века М.Краковского. У нас также хранятся
около 500 миниатюрних книг, а из книг-гигантов выделяются «Декреты Грациана»,
изданные в 1472 г. в Страсбурге и весящие около 12 кг.
Туровская Л. Главная библиотека Украины // Метро–
Образование. – 24.04.02, № 15. – C. 13.
№ 20. В 1986 році було засновано на Полтавщині Музей гончарства, на базі якого через
три роки почав створюватися Державний музей-заповідник українського гончарства в
Опішному. Невід'ємною від історії музею є історія Гончарської книгозбірні України.
Комплектувати її допомагали свого часу чимало бібліотек: НБУ імені В.І. Вернадського,
Національна парламентська, Державна історична, Львівська наукова імені В.Стефаника,
Харківська наукова імені В.Короленка, Херсонська наукова імені М.Горького та ін.
Андрушенко О. Гончарська книгозбірня України // Культура і
життя. – 25.09.02, № 34. – C. 1.
№ 21. Самое крупное книгохранилище Украины – библиотека Национальной Академии
Наук.
30 сентября – Всеукраинский день библиотек // Крымские
известия. – 28.09.02, № 181. – C. 1.
№ 22. У концепції розвитку загальної середньої освіти передбачено залучення
шестирічних дітей до шкільного навчання. Перехід початкової школи на нову структуру
і зміст утверджує нову педагогічну ідеологію, метою якої є методологічна
переорієнтація навчання на розвиток особистості учня, забезпечення самоцінності
дитинства, створення умов для самовираження і творчості в різних видах діяльності. З
огляду на актуальність питання працівниками Державної науково-педагогічної
бібліотеки України підготовлено список рекомендованої літератури. До списку ввійшли
дисертації, автореферати дисертацій, книги, статті з журналів та газет, які найбільш
повно відображають питання навчання та виховання шестирічок і знаходяться у фондах
ДНПБУ та у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Література подана за алфавітом. На початку списку подані законодавчі та нормативні
акти з даного питання. Список буде корисний вчителям, вихователям, батькам,
студентам.
Особливості навчання, виховання та розвитку дітей
шестирічного віку: Список рекомендованої літератури //
Шкільний світ: Початкова школа. – 00.12.02, № 47. – C. 6,7.
№ 23. Розповідь журналістам про те, за якими матеріалами писалася книга про Віктора
Медведчука. Я почав придивлятися до Медведчука. Взявся збирати матеріали для
написання книги про нього з відділу дисертацій Національної бібліотеки України імені
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В.І. Вернадського. І ось що мене вкрай здивувало. Там, де зберігаються всі наукові
дисертації з усіх галузей науки, написані і захищені будь-коли в Україні, починаючи з
1951 (крім закритих тем, до яких відносяться винаходи у військовій сфері), я не виявив
жодної сторінки докторської дисертації Віктора Медведчука. Її там просто немає.
Очевидно, не з'явилася вона й понині. Принаймні ще в жовтні 2001 року докторської
роботи Медведчука у відділі дисертацій бібліотеки імені В.І. Вернадського не було.
Вона туди не надходила, що є дуже загадковим фактом. У цій же, найбільшій в Україні,
бібліотеці є дисертація кандидата юридичних наук Віктора Медведчука. Але яка це
дисертація кандидата юридичних наук? Це якась примітивна компіляція, що не тягне
навіть на курсову роботу студента університету.
Чобіт Д. «Нарцис»: правда чи вигадка: Розповідь
журналістам про те, за якими матеріалами писалася книга
про Віктора Медведчука // Українська газета. – 26.12.02, №
22. – C. 7.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДІВ:

№ 24. Раритетность и уникальность книг, неоднократно оборачивалась для библиотеки
серьезными неприятностями. В 1964 году, например, филиал на Владимирской пережил
пожар, устроенный (что особенно обидно!) человеком, которому любить книги
положено по штату. МЕСТЬ БИБЛИОТЕКАРЯ. Вот какая история тогда приключилась.
В филиале работал некто Погружальский. Конфликтный был человек, вечно ссорился с
руководством из-за того, что оно равнодушно относилось к его идеям. Вот и решил
отомстить. Остался ночевать в библиотеке и под покровом ночи разложил по
книгохранилищу спички, пленки, бумагу и поджег. Когда с улицы заметили дым, пожар
уже пожирал книги... Много воды пришлось вылить пожарным. Старые книги, поясняет
нынешний директор, такая штука, что чем больше их поливаешь, тем сильнее они горят.
Тогда намокло куда больше литературы, чем во время нынешней аварии. А сколько
обгорело... – Поджигателя хоть наказали? – спрашиваю. – Его осудили на семь или
восемь лет. Но, если не ошибаюсь, весь срок он так и не отсидел, – с сожалением
говорит ученый. – Печально и то, что потом Погружальский даже работал в
Национальной библиотеке Молдавии. ОХОТА НА КОПЕРНИКА. Поистине
детективная история разыгралась в стенах все того же корпуса в 1998-м, когда прямо из
читального зала был украден ценнейший экземпляр книги Николая Коперника «Об
обращении небесных сфер». Труд был издан в 1543 году незадолго до смерти ученого.
По словам Алексея Онищенко, книга вышла тиражом в тысячу экземпляров, но дожило
до наших дней не больше сотни. Наш Коперник был особенно ценным из-за пометок на
полях, сделанных известными людьми. Так что за книгой охотились люди знающие. А
дело было так. Утром в библиотеку пришел солидный молодой человек и представился
сотрудником СБУ. Удостоверение, как потом выяснилось, было фальшивым, но сделано
– комар носа не подточит! К тому же читатель умудрился с легкостью обаять всех
сотрудников. Целый день он просидел над книгами – увлеченно читал, что-то
записывал. А когда пожаловался на боль в желудке, добросердечные библиотекарши
тут же нашли ему таблетки, чайку заварили... Незадолго до закрытия библиотеки
мужчина сказал, что выйдет на пару минут, а литературу сдаст потом. Когда же
работники библиотеки заподозрили неладное и кинулись к книгам, оставленным на
столе, Коперника среди них не было. То, что читатель был «липовым», подтверждали и
его записи – сразу было видно, что он механически списывал латинский текст, да еще и
с ошибками. Зато книгу умыкнул весьма профессионально – умудрился даже
нейтрализовать код, на который реагирует сигнализация (такой специально наносится
на книги, чтобы спасти их от воров). Интересно, что в то же время были украдены
книги Коперника сразу в нескольких библиотеках мира. И ни одна пока не найдена.
Впрочем, рассказал Алексей Онищенко, черкасская милиция арестовала преступную
группу, которая специализировалась на воровстве ценных книг и, возможно,
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«приделала ноги» и столичному Копернику. Во всяком случае, бандиты уже
признались, что вырезали из журналов ценные репродукции картин в библиотеках
Львова и Одессы. – Есть настоящие мастера, – разводит руками Алексей Семенович. –
Они изучают каталоги библиотек, систему обслуживания и охраны. Как правило,
ценные книги воруют либо по заказу богатых книгоманов, либо на продажу – ведь
настоящие раритеты уходят на аукционах за сотни тысяч долларов. А недавно был
случай: житель Урала увидел по телевизору репортаж, живописующий уникальные
издания одной из питерских библиотек. Этот человек тут же примчался в СанктПетербург, нашел адрес сотрудницы этой библиотеки и, угрожая, начал требовать
принести ему раритеты! Так что мы стараемся держать язык за зубами. К слову,
частично потерю Коперника библиотеке Вернадского возместило правительство
Польши, подарив нашему Президенту копию книги, которая хранится в польской
библиотеке.
Удовиченко А. Огонь, вода и вечные книги: Библиотеку
поддержим всем миром // Киевские Ведомости. – 19.11.02,
№ 256. – C. 1,3,7.
№ 25. МЕЛКИЕ ВОРИШКИ. Хищений подобного масштаба библиотека Вернадского, к
счастью, больше не знавала. А вот с мелким воровством сталкивается частенько. Как
правило, поведал директор, воришками оказываются студенты, которым лень
готовиться к экзаменам или писать курсовые и дипломы в библиотеке. Вот и выносят
нужную литературу за пазухой. Правда, зачастую, украденные книги потом тихонько
подбрасывают. Но бывает, что на книги зарятся не ради экзамена. Не так давно,
рассказал Алексей Онищенко, одна читательница пыталась вынести из библиотеки под
кофтой сразу пять экземпляров. Одна из книг была с кодом, а вот остальные
закодировать не успели. Когда на выходе сработала сигнализация и охрана потребовала
выложить украденное, женщина вынула книгу, но сигнал не умолк. Пришлось отдать
вторую, третью... К ее невезению, экземпляр с кодом она достала последним.
АКАДЕМИКИ И ВУНДЕРКИНДЫ. – Алексей Семенович, может, стоит ужесточить
доступ к литературе? – Читальные залы у нас открыты для всех. Но некоторые
ограничения есть. Чтобы получить какой-нибудь ценный экземпляр, надо предоставить
полную информацию о себе и письменную рекомендацию (например, от заведения, где
работаете или учитесь). Кроме того, подробно ведется журнал регистрации. Но эти
меры предосторожности ввели больше для читателей-новичков. А вот своих здесь
всегда встречают с распростертыми объятиями. Застать в читальных залах библиотеки
маститого ученого, министра, политика – обычное дело. Но в последние годы, рассказал
Алексей Онищенко, сюда зачастили... вундеркинды. Приходит впервые какой-нибудь
семиклассник, библиотекари ему начинают советовать интересные детские книжки, а он
им – подавайте, мол, солидную научную литературу по физике! Недавно один юный
гений подарил библиотеке свою первую изданную брошюру. По словам Алексея
Семеновича, есть идея сделать из библиотеки так называемый музей книги. То есть
самые ценные экземпляры хранить в особых условиях и время от времени выставлять
под стеклом для просмотра. А читателям выдавать копии. Это очень разумно, ведь
навредить книге можно не только разрисовывая и загибая странички, но и заразив ее
микробами с грязных рук. В музейные экспонаты уже перевели свои раритеты многие
библиотеки мира. Но для нас это пока весьма дорогостоящий проект.
Удовиченко А. Огонь, вода и вечные книги: Библиотеку
поддержим всем миром // Киевские Ведомости. – 19.11.02,
№ 256. – C. 1,3,7.
ІНСТИТУТ РУКОПИСУ:

№ 26. КОЗЫРНЫЕ РАРИТЕТЫ. Алексей Онищенко утверждает, что по количеству и
«весу» раритетов библиотека Вернадского входит в мировую десятку. К Х веку
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относится самый древний «житель» архивов – «Киевские глаголичные листки» (тогда
еще не пользовались кириллицей). Рядом с ними – около пятисот инкунабул (с
латинского это слово переводится как «раннее детство», «первые шаги»). Эти
маленькие книжки, внешне похожие на рукописные, появились на свет на заре
книгопечатания, до 1501 года, и являются предметом зависти многих зарубежных
библиотек. А еще завидуют богатейшему архиву старопечатных (изданных до 1860
года) книг. Гордость библиотеки – Пересопницкое Евангелие. Именно на нем наряду с
Конституцией Украины Президент во время инаугурации клянется в верности народу
Украины. За Евангелием в библиотеке очень строго следят. А на торжества его возят в
сопровождении охраны.
Удовиченко А. Огонь, вода и вечные книги: Библиотеку
поддержим всем миром // Киевские Ведомости. – 19.11.02,
№ 256. – C. 1,3,7.
№ 27. Благодійний фонд «Фонд сприяння розвитку мистецтв» інформує про основні
напрямки благодійної діяльності в 2001 році та найважливіші проекти, підтримані
Фондом у цей період. У бібліотечно-видавничій галузі: передача рукописного Євангелія
1561 року НБУ імені В.І. Вернадського.
Звіт про благодійну діяльність за 2001 рік благодійного фонду
«Фонду сприяння розвитку мистецтв» // Книжник–revіew.
– 00.02.02, № 4. – C. 14.
№ 28. Особа митрополита Іларіона (Івана Огієнка) тривалий час замовчувана й лише тепер
повертається з чужини величчю своєї спадщини. «Канада вважає передачу архіву
І.Огієнка в Україну передчасною. За рішенням консисторії УПЦ у Канаді до нас
повернулися лише його копії, що відтепер зберігатимуться в Національній бібліотеці
імені В.І. Вернадського НАН України. «Мене визнано розпорядником цих матеріалів»,
– заявив М.Тимошик, який здобув довіру насторожених власників діаспорного архіву
митрополита Іларіона.
Дорошенко Ю. Огієнкове повернення з чужини // Столиця. –
19–25.04.02, № 16. – C. 7.
№ 29. В приміщенні Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського відбулася важлива
подія. Голова Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей
через державний кордон України О.Федорук передав до бібліотеки архівні матеріали,
що широко репрезентують діяльність першого вищого навчального закладу і наукової
установи української еміграції за кордоном – Українського Вільного Університету. За
словами
директора
Інституту
рукопису
Національної
бібліотеки
імені
В.І. Вернадського, доктора історичних наук, професора Л.Дубровіної, після
опрацювання наукової спадщини (а це вражаюча кількість документів – 12 томів
наукових збірок, 48 томів УВУ, матеріали з історії права, Українознавства, епістолярна
спадщина української еміграції... ), вона частково буде передаватися до Національної
бібліотеки і Національного музею літератури ім.Т.Г.Шевченка.
Махун С. Український Вільний Університет: повернення в
Україну // День. – 30.05.02, № 95. – C. 1.
№ 30. У НБУ імені В.І. Вернадського урочисто підписано Акт про передачу культурних
цінностей, за яким до Інституту рукопису бібліотеки передано вагому частину
документів, матеріалів, котрі збагатять унікальні й рідкісні фонди нашої Національної
книгозбірні. Вони містять цінні відомості для краєзнавчих, історико-культурних,
літературних та мовознавчих досліджень, окрім того книжки з власної бібліотеки
Григорія Комаринського, який жив і працював у Мюнхені, матеріали засідань
Попечительської ради, Товариства сприяння українській науці, лекції з філософії,
історії, мови, курсів українознавства та багато інших матеріалів, котрі збагатять
уникальні й рідкісні фонди нашої Національної книгозбірні. Уже тривають перемови
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щодо перевезення інших матеріалів. Ці та нові партії будуть належно опрацьовані та
зберігатимуться в Інституті рукопису НБУВ, який очолює Любов Дубровіна.
З архівів УВУ // Літературна Україна. – 27.06.02, № 24. – C. 1.
№ 31. Сотни тысяч уникальных рукописей крупнейшая в Украине Национальная
библиотека имени В.И. Вернадского не прячет в фондах, а разрешает читателям ими
пользоваться. Желающих разбирать старинные книги достаточно много. Бесценные
библиотечные сокровища помещаются в двух небольших залах. Это и Оршанское
Евангелие XІV столетия, писанное от руки. Таких книг в Институте рукописи более 200
тыс. В целом полмиллиона рукописных книг, листов и табличек еще с ІІІ тысячелетия
до нашей эры. К особо ценным принадлежит знаменитое Пересопницкое Евангелие
весом 9, 5 кг. Эту книгу, как и остальные уникальные рукописи, можно брать и читать,
как в обычной библиотеке. Нужно лишь подтверждение, что исследование необходимо
для работы или обучения, паспорт и благое намерение. Таких дотошных читателей
бывает до шести тысяч в год.
Президенты присягали на миллионе долларов // Столичка. –
26.07.02, № 100. – C. 2.
№ 32. Хор Київської духовної академії (1819-1919) – предмет багатьох досліджень на
сторінках видань ХІХ – початку ХХ століття, а також праць музикознавців радянського
і пострадянського періоду. В Інституті рукопису НБУ імені В.І. Вернадського
збереглися ноти-книги та посібники ще ранішого періоду.
Дениско Л. У бібліотеці хору Киї вської духовної академії //
Українська музична газета. – 00.10–12.02, № 4. – C. 8.
№ 33. Цю видатну пам'ятку української історії, культури і мови було створено в монастирі
волинського містечка Пересопниця на замовлення княгині Анастасії Заславської. Понад
430 років тому архімандрит Григорій та його помічник чернець Михайло Сяноцький
завершили переклад святого письма на українську мову. Пересопницьке Євангеліє стало
надбанням культури не лише завдяки перекладацькій роботі. Ця книга з 482-х
пергаментних аркушів стала і визначною мистецькою подією. У ній з'явилося багато
кольорових ілюстрацій, графічних мініатюр, заставок. Книга вважається однією з
найвидатніших рукописних книг нашого народу. На жаль, оригінал її не зберігся.
Лишилися тільки копії дивотворного Євангелія. Одна з них зберігається в Києві у
відділі рідкісних книг бібліотеки Академії Наук України.
Потапенко Л. Пересопницьке Євангеліє з'явилося завдяки
жінці // Чернігівські відомості. – 08.11.02, № 47. – C. 4.
№ 34. ЮНЕСКО собирается профинансировать приобретение необходимого оборудования
для сохранения поврежденных фондов Национальной библиотеки имени
В.И. Вернадского НАН Украины. Призыв «SOS» после октябрьского потопа в
книгохранилище руководство библиотеки отстучало во все инстанции. ЮНЕСКО
первым протянуло руку помощи. Содействие будет оказано по Программе
чрезвычайной помощи. В Украину планируется направить консультанта, который
определит потребности Национальной библиотеки и поможет подготовить проект
сметы. О потопе все уже наслышаны: 22 октября в книгохранилище филиала № 1 (что
на Владимирской) прорвало трубу горячего водоснабжения. Казалось бы, что тут
особенного? Но ЧП вызвало широкий общественный резонанс, поскольку речь шла о
национальном достоянии – ценных книгах, которые могли погибнуть от воды и пара.
Что же такого хранится в архивах библиотеки? – По замыслу создателей, здесь должно
быть сконцентрировано все созданное и изданное в Украине со времен зарождения
письменности, – рассказывает директор библиотеки академик НАНУ Алексей
Онищенко.
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Удовиченко А. Огонь, вода и вечные книги: Библиотеку
поддержим всем миром // Киевские Ведомости. – 19.11.02,
№ 256. – C. 1,3,7.
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ:

№ 35. Старообрядческий Каноник отыскали оперативники областной спецслужбы и
работники МинЧС в 30-километровой зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и
передали на хранение в НБУ имени В.И. Вернадского.
Раритет из зоны // Киевские Ведомости. – 27.03.02, № 66. –
C. 3.
№ 36. Рідкісне видання передали на вічне зберігання до НБУ імені В.І. Вернадського. Це
старообрядницький Канонік.
Знайдено унікальне видання // Деснянська правда. – 28.03.02,
№ 38–39. – C. 2.
№ 37. Редкое издание передали на вечное хранение в НБУ имени В.И. Вернадского. Это
старообрядческий Каноник.
Раритет из зоны отчуждения // Вечерние вести. – 29.03.02,
№ 48. – C. 2.
№ 38. Старообрядницький Канонік передали на вічне збереження до НБУ імені
В.І. Вернадського працівники Служби безпеки України у Київській області.
Самайда Н. Раритетне видання – до бібліотеки // Київський
вісник. – 30.03.02, № 35. – C. 1.
№ 39. В марте столичная библиотека Вернадского пополнилась редким изданием,
напечатанным на рубеже ХVІІІ-ХІХ веков. Это старообрядческий Каноник,
составленный еще до реформ патриарха Никона. Вскоре его можно будет полистать в
электронном виде на сайте «Вернадки».
Саркофаг на обочине: Кстати // Аргументы и факты в
Украине. – 00.04.02, № 17. – C. 6.
№ 40. Служба безпеки України передала НБУ імені В.І. Вернадського знайдений у
Чорнобильській зоні старообрядницький Канонік. Книга поповнила найбільший в
Україні архів кириличних стародруків 14-мільйонного книжкового фонду НБУ імені
В.І. Вернадського.
СБУ врятувала раритет // Київська правда. – 12.04.02, № 43.
– C. 1.
№ 41. Рідкісне видання рубежу ХVІІІ-ХІХ століть, не зафіксоване в жодному світовому
каталозі, передали на збереження до НБУ імені В.І. Вернадського працівники
управління Служби безпеки України у Киї вській області.
Раритет передали до бібліотеки // Хрещатик. – 12.04.02, №
55. – C. 6.
№ 42. Рідкісне видання рубежу 18-19 століть, не зафіксоване в жодному світовому
каталозі, передали на збереження до Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського працівники управління Служби безпеки України у Київській області.
Канонік, знайдений у зоні відчуження, передано бібліотеці //
Хрещатик. – 16.04.02, № 56. – C. 3.
№ 43. М.Корниенко, начальник Главного управления по борьбе с организованной
преступностью МВД Украины: – Черкасским областным УБОП разоблачены участники
преступной группировки с международными связями, организовавшие канал
перемещения в Украину из Западной Европы синтетических наркотиков. В ходе
разработки задержанных установлено, что в 1998 г. они, используя поддельные
документы, выкрали в читальном зале библиотеки имени В.И. Вернадского НАНУ
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оригинал издания М.Коперника «Об обращении небесных сфер», приблизительная
стоимость которого составляет 700 тыс. долларов. Участники этой группировки
подозреваются и в хищении раритетных рисунков из антикварных книг из библиотек в
других городах Украины.
Я бы поставил службе УБОП «четверку с минусом» //
Факты и комментарии. – 30.04.02, № 81. – C. 13.
№ 44. Георгий Васильевич Малаков – замечательный график и заслуженный художник,
наш с вами земляк, киевлянин, стал заметным явлением в истории украинского
изобразительного искусства второй половины ушедшего века. В общей сложности им
проиллюстрировано 138 (!) книг, создано огромное количество экслибрисов.
Произведения художника хранятся в 59 музеях Украины, России, Болгарии, во многих
частных коллекциях, крупных библиотеках, в том числе и в главном книгохранилище –
Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского.
Берег В. Портрет оккупации: 778 дней из жизни Георгия и
Дмитрия Малаковых // Кіевскій телеграфЪ. – 15–21.07.02,
№ 26. – C. 23.
№ 45. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Черкасской
области продолжают расследование деятельности чрезвычайно опасной международной
группировки, члены которой в течение четырех лет похищали особо ценные раритетные
издания из украинских и польских библиотек. Милиция уже давно обратила внимание
на жителей Умани 31-летних Артура и Александра, которые подозревались в скупке и
продаже наркотиков. В августе 1998 г. Артур подделал читательский билет и проник в
отдел старопечатных книг и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского, расположенный в здании по улице Владимирской, 62. Здесь он
получил и украл книгу Коперника «Об обращении небесных тел», стоимость которой на
Западе превышает 700 тыс. долларов. По факту хищения было возбуждено уголовное
дело, расследованием которого занимался уголовный розыск МВД Украины. В марте
нынешнего года Артур и Александр, воспользовавшись поддельными читательскими
билетами, проникли в отдел редких изданий и рукописей Одесской государственной
научной библиотеки имени Горького и украли 57 цветных иллюстраций с
изображениями растений из «Ботанического атласа» 1737-1745 года издания. Через
пару недель обнаглевшие злоумышленники снова оказались в Киеве и посетили
библиотеку имени В.И. Вернадского. Только в этот раз они пришли в здание,
расположенное на проспекте 40-летия Октября. Здесь «студенты» получили изданный в
1895 г. журнал «Pan» и выдрали из него 80 цветных иллюстраций с оригиналами и
репродукциями картин известных художников. Артур еще в 2000 г. неоднократно
наведывался во Львовскую научную библиотеку НАН Украины, и тогда из кабинета
картографии и отдела редких изданий исчезло 28 страниц из атласов картографических
изданий XVІ-XVІІ столетий.
Колычев В. Черкасская милиция обезвредила международную
преступную группировку, похищавшую уникальные издания
из украинских библиотек // Факты и комментарии. –
23.08.02, № 154. – C. 31.
№ 46. Лише тепер в Умані випливають на поверхню все нові факти сенсаційних крадіжок.
Зухвалість, з якою молоді уманчани 26 і 28 років «бомбили» бібліотеки Львова, Одеси і
Києва, слідчих вразила. Їх цікавили книги відомих та маловідомих авторів, видані у ХVХVІІІ століттях. Зловмисники находили потрібні їм сторінки і вирізали їх бритвою. У
такий нехитрий спосіб в одній з бібліотек було викрадено малюнки Бея з його
ботанічного атласу. Але, окрім окремих сторінок, зникали й цілі книги. Наприклад,
Миколи Коперника. Сьогодні на західноєвропейських аукціонах така книга коштує від
500 до 700 тисяч доларів. Наші ж співгромадяни планували продати книгу Коперника
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«Про обертання небесних сфер» у 50 разів дешевше. У світі таких екземплярів
залишилися одиниці.
Узарашвілі О., Чучман Ж. Злочинців, які викрали раритети з
бібліотеки імені В.Стефаника, заарештували в Черкасах //
Високий Замок. – 29.08–04.09.02, № 196–197. – C. 12.
АВАРІЯ:

№ 47. В минувший четверг в редакцию позвонил мужчина и рассказал о страшном
бедствии, постигшем филиал Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского. По причинам, которые станут понятнее далее, звонивший не пожелал
называть фамилию. «Мой друг, работник библиотеки, говорит, что 21 октября в
филиале на Владимирской отопление включили не днем, когда можно проследить, как
поведут себя старые трубы, а вечером. Отдавшая распоряжение включить горячую воду
руководящая особа хотела сделать как лучше: с утра библиотекари пришли бы в уже
прогретое помещение. Но трубы лопнули – водой залило несколько этажей. В
результате подмокли многие старинные издания и сейчас, закрыв корпус, работники
библиотеки пытаются своими силами спасти реликвии». Мужчина упомянул и
фамилию руководящей особы, но я решил ее не называть, пока окончательно не
выяснится, на ком лежит вина за ЧП. Кроме того, звонивший рассказал, что о
случившемся работников библиотеки просили не распространяться.
Гомон Д. Затопило главную библиотеку страны // Сегодня. –
26.10.02, № 241. – C. 3.
№ 48. Фракція «Наша Україна» вимагає офіційного підтвердження або спростування
інформації про аварію у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського. Як зазначено у
документі, нещодавно у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського сталася аварія
тепломереж, під час якої близько шести тонн гарячої води вилилося на літературні та
рукописні пам'ятки. За інформацією «Нашої України», зараз майже 60% рідкісного
літературного фонду перебуває під загрозою зникнення. «Є інформація про те, що
впродовж тижня адміністрація Національної бібліотеки, а також керівництво
Національної академії наук України злочинно приховують від громадськості реальні
обсяги лиха», – йдеться у заяві. На місце події не допускають і представників ЗМІ.
Автори заяви наголошують, що, «уникаючи суспільного розголосу, влада у черговий
раз продемонструвала свою закритість і недемократичність. Замість того, аби
звернутися до суспільства, урядових та неурядових організацій по допомогу,
керівництво бібліотеки та академії вирішило «пожертвувати національним багатством,
духовною спадщиною поколінь заради збереження своїх портфелів». Фракція «Наша
Україна» вимагає підтвердження або спростування цієї інформації на офіційному рівні;
доступу представників ЗМІ до приміщення бібліотеки; створення незалежної
парламентської комісії щодо неупередженої оцінки втрат від аварії; залучення
міжнародних експертів та реставраторів; активного фінансування відновлювальних
робіт.
Чи була аварія в бібліотеці Вернадського? // Львівська газета.
– 29. 10.02, № 32. – C. 1.
№ 49. У філії Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського НАН України, що по вулиці
Володимирській, у результаті аварії на тепломережі близько шести тонн гарячої води
вилилося на книжки, що там зберігалися. Надзвичайна подія паралізувала роботу
бібліотеки, вона зачинена для відвідувачів. Які обсяги аварії, яка література
постраждала? Наскільки велика загроза для бібліотечних фондів і що робиться для того,
аби врятувати золотий фонд української культури? З цими запитаннями редакція
звернулася до генерального директора бібліотеки академіка Національної академії наук
України Олексія Онищенка: – Після включення опалення одну з труб на сьомому
поверсі прорвало (комунікації в нас півстолітньої давнини). І хоч розрив був невеликий,
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вода полилася в приміщення й наробила багато біди. Від неї, а також і пари
постраждало 200 тисяч одиниць збережень. Зокрема – газетні фонди: районі газети
повоєнного часу і 1998-2000 р., підшивки яких були підготовлені до переплетення.
Постраждала також література обмінно-резервного фонду – різні видання ХХ століття,
журнали. На превеликий жаль, аварія зачепила й відділ бібліотечних зібрань та
історичних колекцій. Це – література ХІХ століття. [Кор.] А що з рукописами? – На
щастя, аварія не зачепила рукописи, архіви, стародруки тощо. [Кор.] Яких заходів
вживаєте? – Аби відвернути біду, колектив увесь став на ноги – працюємо цілодобово.
До ліквідації наслідків аварії підключилися спеціалісти академічних Інститутів –
мікробіології і вірусології, хімії поверхні, сорбції та проблем ендоекології, технічної
теплофізики, також Управління справами та матеріально-технічного забезпечення
академії наук України. Зволожена література розсортована. Те, що намокло на 50 і
більше відсотків, перевезено до холодильної камери ВАТ «Киї вський холодокомбінат
N3». На 29 жовтня це становить 10311 одиниць збережень. Там вони тимчасово
законсервовуються, а після ліквідації аварії будуть повернені на поступову реставрацію.
Решта літератури, що частково постраждала, просушується в бібліотеці. Уже приведено
до нормального стану понад 10 тисяч одиниць книжок, газет, журналів. [Кор.] Хто вам
ще допомагає? – Насамперед – Київська міськдержадміністрація. Учора бібліотеку
відвідав перший заступник голови КМДА Іван Фоменко разом із групою господарників.
У результаті вже трест «Київміськбуд-1» передав нам чотири установки для
підігрівання повітря, а аеропорт «Жуляни» – одну таку установку. Хоча жодна книжка
чи газета не загинула, маємо реальну загрозу виникнення і розвитку мікроорганізмів,
поширення плісняви. Зволожена література й приміщення – для них живильне
середовище. Пліснява може дуже швидко розвиватися. Нам терміново потрібні
реактиви для просушування, спеціальні матеріали. А коштів у бібліотеки, як і в
Академії наук, обмаль. Тож і надалі сподіваємося на допомогу міської влади,
Міністерства фінансів. [Кор.] А читачів? – Звертаємося до них – сьогоднішніх і
колишніх, – до банкірів, бізнесменів, рятуймо разом національне багатство!
Сущенко О. Що трапилося в бібліотеці Вернадського? //
Вечірній Київ. – 30.10.02, № 209. – C. 3.
№ 50. В библиотеке имени В.И. Вернадского в Киеве прорвало трубу горячего
водоснабжения. От резкого повышения влажности в помещении пострадали книги. ЧП
случилось еще 22 октября, однако первая информация о нем, появилась лишь вечером
минувшего понедельника. По сообщению УНИАН, администрация библиотеки, а также
руководство НАНУ якобы скрывают от общественности реальные объемы бедствия. На
место события не допускаются представители СМИ. Во вторник утром корреспонденты
«Ведомостей» побывали в центральном здании библиотеки на пр.40-летия Октября. По
внутреннему телефону помощник директора Людмила Охрименко подтвердила нам
информацию о том, что неделю назад в библиотеке действительно прорвало трубу, но
это произошло в филиале № 1, что на Владимирской. По ее словам, намокли стены и
пол хранилища, книги отсырели. – Пока неизвестно, сколько книг пострадало, –
подчеркнула Людмила Георгиевна. – В данный момент в филиале наши сотрудники
выявляют поврежденные экземпляры. Но редкие рукописи и старопечатные книги не
тронуты, хотя все издания ценные. В четверг состоится пресс-конференция, на которой
мы дадим исчерпывающую информацию. Помощник директора также сообщила, что в
той части книгохранилища, где потекли трубы, нынче работают вентиляторы.
Отопление решили не включать, поскольку влажность может повыситься еще больше и
повредить другие книги. Такое решение приняла комиссия НАНУ во главе с
президентом академии Борисом Патоном, приезжавшая на место ЧП. Намокшие книги
будут высушивать по специальной технологии. Этим займутся работники
реставрационного центра библиотеки. По словам Людмилы Охрименко, подобную
аварию книгохранилище переживает впервые. Впрочем, удивляться особо нечему:
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здание филиала очень старое, коммуникации – тоже. Да и с финансированием у
госучреждения вечные проблемы – даже в центральном корпусе за неуплату частично
отключены телефоны. Есть четырехмесячный долг по оплате за охрану. «Ведомости»
побывали и на Владимирской. Внутрь библиотеки нас не пустили, вежливо объяснив,
что «корпус закрыт по техническим причинам». Созвониться с пресс-службой НАНУ
нам, к сожалению, тоже не удалось: все телефоны были заняты.
Удовидченко А. Книгохранилище в воде // Киевские
ведомости. – 30.10.02, № 239. – C. 1,3.
№ 51. Национальная библиотека имени В.И. Вернадского основана в 1918 году. Это
крупнейшая библиотека страны, комплексный библиотечный, информационный,
научно-исследовательский, культурный и издательский центр Украины. Объем фондов
– 14 миллионов единиц. Здесь собраны уникальные книги, журналы, периодические
издания, карты, ноты, изобразительные материалы, рукописи, старопечатные издания,
газеты, документы на нетрадиционных носителях информации. На массивной входной
двери одного из корпусов библиотеки Вернадского, по адресу улица Владимирская, 62,
посетителей встречает лаконичное объявление – «По техническим причинам
библиотека временно не работает». Двери наглухо закрыты, и с улицы не видно,
рассматривают ли нас в мутное смотровое окошко. Долго терзаем кнопку звонка, потом
просто стучим, но, как говорится, ни ответа ни привета. Тем не менее в здании таки
бурлит жизнь. Громадные окна на втором этаже распахнуты настежь, на подоконнике
сушатся какие-то тряпки. Ясно, что адресом мы не ошиблись – вторичные следы потопа
налицо. Но как попасть внутрь? О том, что чужие здесь не ходят, становится ясно, когда
с деловым видом мы пытаемся пройти через проходную во двор библиотеки, чтобы
проникнуть в здание с черного хода. Вахтер нас «тормознуть» просто не успевает, а вот
во дворе уже ждет охранник. Он суров и неразговорчив. Рот, так же, как и доверенный
ему участок «границы», держит на замке. Вновь хотим попытать счастья у центрального
входа. На этот раз дверь все же открывается. «Мы к директору, по поводу потопа», –
приветствуем молодого парня, проскакивая мимо него. И опять облом. В вестибюле
навстречу нам выбегают двое охранников, причем один из них наперевес с дубинкой.
При слове «пресса» у старшего из них почему-то начинается истерика. «От греха
подальше уходите! – твердит он, с трудом сдерживая эмоции. – Начальства нет, я
ничего не видел, ничего не знаю!». Поняв, что разговаривать бесполезно, ретируемся.
Часть дела мы сделали. То, что масштабы аварии тщательно скрывают от посторонних
глаз, не требует дополнительных доказательств. «Комсомолке» все же удалось найти
очевидцев аварии среди сотрудников библиотеки. О том, что происходит за толстыми
стенами, они рассказывают с явной неохотой. Люди боятся потерять работу, тем более
что их предупредили о возможных последствиях. Итак, что происходит в библиотеке,
являющейся гордостью страны? Систему отопления прорвало ровно неделю назад, в
ночь с 22 на 23 октября. Вода хлестала практически всю ночь, несколько этажей здания
были полностью затоплены. Утром следующего дня на место аварии «мобилизовали»
практически все силы библиотечных работников. По их словам, в хранилище стоял пар,
с потолка текла вода, приходилось работать, стоя почти по колено в воде. Вычерпывали
воду и спасали книги одновременно. Это адский труд – между каждыми двумя листами
книги вкладывают лист промокательной бумаги. Причем, по словам очевидцев,
«промокашку» в библиотеку привез лично глава НАН Украины академик Борис Патон.
До этого в книги клали обычные газеты. Оценить масштаб потерь пока сложно. Работы
по ликвидации последствий потопа продолжаются практически круглосуточно уже в
течение недели. И когда звершатся, неизвестно. Кстати, по словам библиотекарей,
исторически ценные книги не пострадали. Тем не менее есть информация о том, что
капитально промокли представляющие ценность подшивки газет и журналов.
Карачевцев М. В Киеве гибнут бесценные книги?: Скандал,
связанный с потопом в хранилище библиотеки имени
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В.И. Вернадского, замять не удалось // Комсомольская
правда в Украине. – 30.10.02, № 00. – C. 7.
№ 52. В течение двух дней мы пытались связаться с руководством библиотеки. Вчера днем
нам все же удалось дозвониться в приемную этого заведения. Вот как
прокомментировала ситуацию помощник гендиректора библиотеки Вернадского
Людмила Охрименко. – Действительно, неделю назад в хранилище одного из корпусов
библиотеки на улице Владимирской произошла авария. В процессе ремонта системы
отопления прорвало трубу. Но «всемирного потопа», как утверждают некоторые
источники, не произошло. Просто в помещении было много пара. Естественно, от
влажности в 90 процентов отсырели книги. Слухи о том, будто они промокли, – мягко
говоря, не соответствуют действительности, просто они немного влажные. Сейчас
сотрудники проветривают помещения и сушат книги. Вы же понимаете, что работа эта
очень кропотливая. Особо хотела бы подчеркнуть тот факт, что серьезно книги не
пострадали, это, во-первых. Во-вторых, все отсыревшие книги – современные. В
хранилище не было ни древних манускриптов, ни рукописей, ни других исторических
ценностей. Все они хранятся в другом месте. А прессу на место аварии не пускают по
той простой причине, что речь идет о книгохранилище. Даже меня, помощника
генерального директора, туда просто так не пропускают. Что уж говорить о
посторонних.
Официально:
Мы
потерь
не
понесли!
Уверили
корреспондента «КП» в приемной библиотеки //
Комсомольская правда в Украине. – 30.10.02, № 00. – C. 7.
№ 53. Уже на лестнице филиала библиотеки на ул.Владимирской можно было оценить
масштабы трагедии: большие фолианты лежали на широких парапетах, и каждый их
лист был переложен бумажными шариками. – Площади хранилищ тут большие, но они
секционные, – сказал генеральный директор библиотеки Алексей Онищенко. –
Аварийная ситуация лишь в одном из трех отсеков. Трубу прорвало 22 октября в 6-7
утра, а люди пришли на работу лишь в восемь. Под давлением горячая вода обрызгала
стеллажи с иностранной литературой и потекла вниз с седьмого до первого этажа. Пар
создал большую влажность, и листы впитали ее очень сильно. Однако ни одна книга не
пропадет. Мы боялись, помелованная бумага слипнется, но этого не случилось. Более
100 сотрудников работают сейчас круглосуточно. Представьте, каждый листок всех
промокших книг нужно переложить листом бумаги! Каюсь, я нарушила все правила и
пощупала стоящую раскорякой на полке книгу: толстые старинные листы были сильно
влажные. Пройдя по лестницам, мы поняли, почему не пускают посетителей:
литература разложена на полу не только между стеллажами, но и в коридорах. А вот
наиболее поврежденные экземпляры – а их 10311 единиц – сразу... заморозили, для чего
перевезли на хладокомбинат. Теперь грибок там не заведется, а реставраторы смогут
работать спокойно. Ценные рукописи не пострадали – их не затопило. – Нам нужно
заменять всю систему отопления, а это пара миллионов гривен, – сказал директор. –
Сейчас нам идет лишь зарплата. Скоро у нас не только телефоны отключат, но и в суд
потянут за долги – библиотеку профинансировали всего на 22%. Сейчас установки для
проветривания дали город и аэропорт «Киев». А вообще на реставрацию самих книг
нужно хотя бы 200 тысяч гривен.
Потоп в библиотеке имени В.И. Вернадского: рукописи
можна реставрировать, а пока их... заморозили // Сегодня. –
30.10.02, № 244. – C. 2.
№ 54. Потоп в филиале Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского
повредил более 200 тысяч единиц хранения. Уже более недели сотрудники библиотеки
круглосуточно спасают исторические книги, газеты, брошюры, репродукции, взмокшие
от пара и воды, хлеставшей более пяти часов из прорванной трубы теплоснабжения на
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седьмом этаже книгохранилища. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду
директор библиотеки Алексей Онищенко. Сейчас главное – не дать микроорганизмам и
плесени ни единого шанса на жизнь. Наименее отсыревшие издания около 250
работников библиотеки в телогрейках перекладывают бумагой, развешивают на
веревках и перилах, раскладывают на полу в читальных залах. В корпусах настежь
открыты окна, воздух обогревают калориферы и вентиляторная установка,
предоставленная библиотеке столичным аэропортом «Жуляны». Уже удалось
полностью восстановить около 30 тысяч документов. Однако есть группа повышенного
риска – 11 537 единиц библиотечного фонда, которые намокли больше чем на 50%.
Сейчас эта коллекция законсервирована в холодильной камере ОАО «Киевский
хладокомбинат № 3». Когда аварию полностью ликвидируют и отремонтируют систему
теплоснабжения, эти экземпляры по частям будут привозить в родные пенаты и
реставрировать. Столичная горадминистрация уже выделила на ликвидацию аварии 200
тысяч гривен.
Удовидченко А. Мороз против плесени // Киевские
Ведомости. – 30.10.02, № 240. – C. 3.
№ 55. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Лесь
Танюк считает преступным то, что Министерство культуры не приняло никаких мер по
спасению библиотеки Вернадского. По его словам, это государственное учреждение,
которому подчиняются библиотеки, должно бы перечислить средства на ремонт, чтобы
спасти книжный фонд. Преступлением является то, что до сих пор не составлен реестр
вещей, которые пострадали, не выяснено, что следовало сделать в первую очередь.
«Мокрые газеты начали вывозить в другое помещение, и есть опасение, что часть может
уже не вернуться в библиотеку», – заявил Танюк. Представителям «Нашей Украины»
стало известно, что 23 октября в Национальной библиотеке имени В.И. Вернадского
произошла авария теплосетей, во время которой около шести тонн горячей воды
вылилось на литературные и рукописные памятники. Как указывают в «Нашей
Украине», руководство и ответственные лица скрывают факт аварии и отказываются от
комментариев.
Необходимо спасти библиотеку Вернадского // Столичка. –
31.10.02, № 153. – C. 3.
№ 56. Из-за прорыва трубы вода залила один из отсеков хранилища первого филиала
Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского (ул. Владимирская, 62). Именно
здесь в спецфондах хранятся уникальные старопечатные книги и рукописи, которым нет
цены. – Залило книги в одном из отсеков хранилища на седьмом этаже, – сообщила
«ФАКТАМ» заместитель генерального директора библиотеки Людмила Муха. – Утром
наш сотрудник, распломбировав отсек, увидел, что они плавают в воде... Воду
сотрудники библиотеки убрали, а сейчас и трубу уже починили. Сушим все
допотопным способом – в том же хранилище на воздухе, еще включили обогреватели.
Газетные листы перекладываем промокашками. Пострадали эстампы, репродукции и
подшивки современных газет. Мы боялись, что в альбомах репродукций посклеиваются
листы – они из мелованной бумаги, но вроде бы все обошлось. По словам Людмилы
Мухи, авария была вызвана... началом отопительного сезона. Трубы старые, а на ремонт
нет денег. «Библиотека осталась без финансирования, – сетует руководство, –
выполняется лишь статья по зарплате». С этим связаны и перманентное отключение
электроэнергии, и задолженность библиотеки за охрану... Кто виноват? Деньги на
«Вернадку» отчисляет президиум Национальной академии наук Украины, которую саму
за восемь месяцев профинансировали лишь на 34 процента. – По современным
требованиям, в подобных хранилищах вообще не должно быть коммуникаций, –
говорит Л.Муха. – Но это означает полную перепроектировку помещений, вложение
огромных сумм. Тут, дай Бог, трубы залатать. Нам бы угадать, где в следующий раз
прорвет. А ведь у нас хранятся и уникальные раритеты. К примеру, один из двух
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известных в мире экземпляров «Истории животных» Аристотеля, изданных на
пергаменте в Венеции в 1476 году.
Трусова Д. Книги из залитого водой хранилища
Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского сушат с
помощью обогревателей и... промокашек // Факты и
комментарии. – 31.10.02, № 200. – C. 2.
№ 57. «Наша Україна» вимагає офіційного підтвердження або спростування інформації
про аварію у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського. Про це йдеться у заяві,
переданій у пресу. У документі представники парламентської фракції повідомляють, що
близько тижня тому у найбільшому державному книгосховищі пошкодилися
тепломережі. Через це на книги та рукописні пам'ятки вилилося приблизно шість тонн
гарячої води. За даними «Нашої України», нині майже 60 відсотків рідкісного фонду під
загрозою знищення. «Є інформація про те, що вже тиждень адміністрація Національної
бібліотеки, а також керівництво Національної академії наук України злочинно
приховують від громадськості реальні обсяги лиха», – говориться у зверненні. На місце
події не допускають журналістів. НашоУкраїнці наполягають на перевірці цих
відомостей, а в разі підтвердження даних вимагають створити незалежну парламентську
комісію для неупередженої оцінки збитків від аварії. Пропонується також залучити
міжнародних експертів та реставраторів і, головне, активно фінансувати відновлювальні
роботи у бібліотеці імені В.І. Вернадського, що була заснована 1918 року і де
зберігається 14 мільйонів примірників книжок.
Чи справді затопило бібліотеку імені В.І. Вернадського? //
Хрещатик. – 31. 10.02, № 162. – C. 2.
№ 58. 23 жовтня в філіалі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського стався інцидент
– через пошкодження системи опалення близько шести тонн гарячої води розлилося в
приміщенні відділу старовинних рукописів. Керівництво і відповідальні особи
приховують факт аварії і відмовляються від коментарів. Ситуацію коментує заступник
голови Народного руху України, голова Комітету Верховної Ради з питань культури і
духовності Лесь Танюк: – Подію, що сталася в бібліотеці імені В.І. Вернадського, за
масштабами можна порівняти з пожежею, яка сталася в 1964 році, коли було підпалено
Національну наукову бібліотеку – згоріла найкраща україністика. Тоді врятувати книги
нам не дали міліція і КДБ. Злочинним є те, що міністерство культури України не вжило
ніяких заходів. Це державна установа, якій підпорядковуються бібліотеки, мала б
перерахувати кошти на ремонт. Хоча коштів завжди мало, але є виняткові ситуації –
необхідно врятувати книжковий фонд. Бібліотека імені В.І. Вернадського – єдина
бібліотека в Україні з найкращим сучасним технологічним приміщенням. Найбільше
постраждав газетний фонд. Якщо книги ще можуть мати дублі, то газетні підшивки
рідко зберігаються у кількох примірниках. А там знаходяться унікальні примірники
початку століття: «Киевлянин», «Київська Рада». Злочинним є те, що досі не зроблений
реєстр речей, які постраждали в першу чергу. Газети в мокрому вигляді почали
вивозити в інше приміщення, і є побоювання, що частина може вже не повернутися до
бібліотеки.
Невже втрати культурної спадщини неминучі? //
Український південь. – 31. 10.02, № 43. – C. 3.
№ 59. Голова комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Лесь Танюк вважає
злочинним те, що Міністерство культури не вжило ніяких заходів щодо врятування
бібліотеки Вернадського. За його словами, ця державна установа, якій
підпорядковуються бібліотеки, мала би перерахувати кошти на ремонт, щоб врятувати
книжковий фонд. «Злочином є те, що досі не зроблено реєстр речей, які постраждали, не
з'ясовано, що потрібно було зробити в першу чергу. Мокрі газети почали вивозити в
інше приміщення, і є побоювання, що частина може вже не повернутися до бібліотеки»,
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– заявив Л.Танюк. 23 жовтня у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського сталася
аварія тепломереж, під час якої близько 6 тонн гарячої води вилилося на літературні та
рукописні пам'ятки.
Танюк звинувачує Міністерство культури // Рівне експрес. –
31.10.02, № 44. – C. 2.
№ 60. У Центральній науковій бібліотеці імені В.І. Вернадського прорвало тепломережу.
Шість тонн гарячої води вилилося на 200 тисяч книг. Керівництво бібліотеки
відмовилося коментувати повідомлення про цю аварію, відклавши все до пресконференції, запланованої на сьогодні, 31 жовтня.
Пульс: Книги і рукописи накрив потоп // Свобода. – 31.10.02,
№ 112. – C. 1.
№ 61. Тривають ремонтно-відновлювані роботи з ліквідації наслідків аварії в Національній
бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ) НАН України. За інформацією
«Світу», на 13 листопада із 200 тисяч одиниць бібліотечного збереження, що
постраждали, лишилося підсушити лише 150 підшивок газет минулого століття (з
поточною періодичною інформацією можна працювати в центральному корпусі
бібліотеки). Література відділу історичних колекцій, станом якої дуже стурбовані
читачі, проходить процес «реанімації « (на щастя, у багатьох книг папір ручного
способу виробництва, тому він легко як поглинає вологу, так і добре піддається
висушуванню природним способом). У зв'язку з напруженою роботою з ліквідації
наслідків аварії та з метою упередження несанкціонованого виносу літератури філія № 1
тимчасово зачинена для всіх категорій відвідувачів. Центральний корпус бібліотеки
(просп. 40-річчя Жотня, 3) та філія № 2 (просп. Академіка Вернадського, 79) працюють
у звичному режимі. Керівництво бібліотеки сподівається, що найближчим часом читачі
вже зможуть користуватися всіма фондами бібліотеки, що на Володимирській, 62.
Сьогодні у приміщенні НБУВ устатковано спеціальну сушильну камеру, де за
допомогою найбільш доцільної в цих умовах технології цілодобово здійснюється
висушування літератури 35-40·С та відносної вологості 30-35%. Фахівці з реставрації та
консервації, хіміки, мікологи спільно з науковцями Інституту мікробіології і вірусології
ім. Д.К.Заболотного НАН України проводять щоденний моніторинг стану повітря і
літератури щодо ймовірності виникнення й поширення плісняви. Поки що зафіксовано
лише одиничні її випадки на книгах і це, переконані фахівці, завдяки оперативно
вивезеній літературі, що промокла на 50 і більше відсотків. Система теплопостачання в
бібліотеці почала працювати у визначений термін (3 листопада), проведено діагностику
труб у частині приміщення, де зберігаються книжкові фонди. Одночасно розпочалися
підготовчі роботи щодо заміни водяного опалення на систему кондиціювання.
Президент України, стурбований незадовільним станом збереження та охорони
пам’яток історії і культури, доручив Кабінету Міністрів України надати комісії з
ліквідації наслідків аварії при Президії НАН України допомогу матеріального,
організаційного та, в разі потреби, іншого характеру. За розпорядженням Глави
держави, створено комісію на чолі з віце-прем'єр-міністром України Володимиром
Семиноженком, яка має провести комплексне обстеження стану збереження фондів у
бібліотеках, архівах та музеях національного значення, щоб запобігти повторенню
подібних аварій. Комісія з ліквідації наслідків аварії, утворена при Президії НАН
України, постійно контролює хід робіт у Національній бібліотеці імені
В.І. Вернадського. Як повідомив її голова, академік НАН України Ярослав Яцків,
комісія не має на меті карати винних, а виявити причини, сприяти подоланню наслідків
та розробити рекомендації щодо попередження подібного в інших бібліотеках. А
приводів для попередження і шукати непотрібно, так як ситуація, що призвела до аварії
в бібліотеці на Володимирській, типова практично для всіх бібліотек Національної
академії наук та України в цілому. Адже визначена експертами «Київенерго»
довготривала внутрішня корозія металу труби регістра системи опалення в результаті
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наднормативної експлуатації (близько 50 років замість нормативних 25-ти) – швидше не
причина, а наслідок. Наслідок того становища, в якому опинилася наука і культура в
державі.
Ніколайчук І. Внутрішня корозія металу трубопроводу –
причина чи наслідок аварії в Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського?... // Світ. – 00.11.02, № 35–
36. – C. 1,2.
№ 62. Звичайно, старе приміщення потребує модернізації, нових осучаснених умов
зберігання з точки зору пожежної та охоронної безпеки, впровадження новітніх
технологій опалення книгосховищ. У Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського
НАН України перші уроки на власному гіркому досвіді вже зроблено. На думку
співробітників, сьогодні кожна бібліотека повинна мати чітко скоординований план
аварійних ситуацій різного типу, адже сталося так, що самі працівники по краплині
збирали відомості про наявність у місті (столиці!) сушильних, вакуумних та
морозильних установок, необхідних приладів та певного виду паперу. А у тому ж
Міністерстві з надзвичайних ситуацій має бути спеціальний підрозділ швидкого
реагування на аварії саме такого типу з відповідною підготовкою та технічним
оснащенням. На жаль, коли постала проблема врятування культурної спадщини на
паперових носіях (це також торкається архівів і музеїв України), міністерство
виявилося, м'яко кажучи, безпорадним. Ще більшої актуальності набуває проблема
переведення інформаційного забезпечення бібліотек, без якого сучасний інноваційний
розвиток нашої держави позбавлений майбутнього, на інші носії: йдеться про створення
страхових фондів для збереження унікальних видань. Тим більше, що резолюція
ЮНЕСКО із збереження цифрової інформації якраз і зобов'язує Україну розробляти
відповідні заходи і почати вже реальні кроки у вирішенні цього питання.
Ніколайчук І. Внутрішня корозія металу трубопроводу –
причина чи наслідок аварії в Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського?... // Світ. – 00.11.02, № 35–
36. – C. 1,2.
№ 63. У ніч з 21 на 22 жовтня у філії № 1 Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського
(Володимирська, 62) сталася аварія: трубопровід системи опалення прорвало і утворена
дірка «дала швидке протікання води». Із сьомого поверху гаряча вода протягом ночі –
орієнтовно з 3-ї до 8.30 – лилася донизу. Від безпосереднього зволоження та пари
постраждала значна кількість фондів: відділ бібліотечних зібрань та історичних
колекцій, образотворчих мистецтв, естампів та репродукцій, обмінно-резервний та
газетний фонд... Загальна кількість документів, що зазнали різного ступеня
пошкодження, за попередніми оцінками, становить понад 200 тисяч одиниць
(незважаючи на прохання журналістів означити, які конкретно книги чи колекції
постраждали, чіткої відповіді не отримано). За свідченням керівництва бібліотеки,
музичні фонди, стародруки та рідкісні видання, фонд юдаїки і рукописи не
постраждали. Громадськість офіційно повідомили про катастрофу тільки 30 жовтня.
Понад тиждень керівництво бібліотеки сором’язливо відмовчувалося. Інформаційна
блокада проводилася у кращих традиціях минулого: нічого не сталося, а якщо сталося,
то не варте уваги. Співробітникам бібліотеки в усній формі «побажали» не говорити
зайвого. Чому страх та приховування правди до цього часу є нормою? Втім, шила в
мішку не сховаєш – люди тихо, але часто зі сльозами, розказували один одному про біду
і про те, що наказано мовчати. Коли приховувати ситуацію стало неможливо (куценькі
повідомлення у ЗМІ та навіть депутатський запит), керівництво бібліотеки та
представники Академії Наук, у підпорядкуванні якої знаходиться книгозбірня, зібрали
прес-конференцію. Пан Онищенко пояснив здивованим журналістам, що таємничість
викликана не чимось іншим, як побоюванням того, що нечистоплотна преса,
вештаючись у приміщенні... могла розікрасти фонди. Мовляв, знаємо ми вже такі
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випадки. І взагалі, коли пишуть чи показують щось про бібліотеки, особливо, коли там
дещо негаразд, то це «наводка» для злодіїв. Постає багато запитань. Як сталося, що
протягом ночі у поважній бібліотеці лилася гаряча вода і ніхто цього не помітив, адже
будинок має відповідну цілодобову охорону, пульт з манометром ( «швидке протікання
води» не могло не зрушити його стрілку). Чому випробування труб під різним тиском
перед опалювальним сезоном нічого не виявило, а підключення дало таку «тріщинку»?
Та ще й вночі... Старі співробітники зізнаються, що колись підключення опалювання –
це було справжня НП! На кожному поверсі біля батарей стояли люди. Існують також
непоодинокі підозри про можливу диверсію, знищення цінних фондів, що є черговою
ланкою у довгому ланцюжку пожеж та потопів українських бібліотек. До речі, ця
бібліотека вже горіла у 1964-му. Чомусь вперто говорили (і говорять досі) про
невипадковість пожежі – якийсь там фосфор. Тоді трохи книг загинуло від вогню, але
багато більше – від води пожежників. Потім солдати вивозили книжки вантажівками на
Лівий берег і сушили їх там під відкритим сонцем на галявинах... 23 жовтня
розпорядженням Президії НАН України № 642 утворена комісія на чолі з членом
Президії, академіком Я.Яцківим. До ліквідації аварії підключені інститути:
мікробіології і вірусології (найбільша небезпека – можливий грибок), хімії поверхні,
сорбції та проблем ендоекології, технічної фізики, проблем реєстрації інформації тощо.
Першочергові заходи вже позаду: література розсортована; документи, які зволожені на
50 і більше відсотків, перевезені до холодильної камери Київського холодокомбінату №
3. На сьогодні це понад 11500 одиниць – книжки, журнали, брошури, газети. Після
ліквідації наслідків аварії законсервовані документи піддадуть реставрації. На
запитання «Дня», чи є гарантія повного повернення вивезеної літератури до місця
постійної «прописки», відповідь була ствердною. Решта літератури просушується у
стінах бібліотеки. 30 тисяч документів вже приведено у нормальний стан. Експертиза
будинку показала, що «ніяких серйозних пошкоджень приміщенню не завдано». Цілий
інститут з'ясовував причину прориву труби і несподівано виявив внутрішню корозію.
Мені здається, це міг зробити звичайний сантехнік із сусіднього жеку. Тепер усі труби
та батареї замінюють. За словами підрядників, коштуватиме це 50-60 тисяч гривень. На
усі потреби Кабмін виділив 200 тисяч. Керівництво справедливо нарікає на відсутність
коштів для бібліотеки. Це «нормальна» (бо ж норму формує більшість) ситуація для
всієї країни. Немає за що купувати літературу, нема коштів на ремонт приміщень –
останні два роки їх взагалі не виділяли. Є борги за електроенергію, охорону, послуги
зв'язку. З другого боку, добрі люди кажуть, що деякі бібліотечні начальники постійно
перебувають у закордонних відрядженнях, щось там здається в оренду, отже, якісь
гроші є. Тільки де вони? Бібліотека звертається до своїх колишніх, нинішніх і майбутніх
читачів та всіх небайдужих з проханням допомогти подолати наслідки аварії і відновити
нормативний режим збереження фондів і обслуговування читачів. Рахунок: Р/Р
39218008002 в УДК м.Києва для Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського; а/р 6541004000024/2 МФ 820019, код 26077879.
Островський І. Вогнем і водою // День. – 01.11.02, № 200. –
C. 1,7.
№ 64. [Див. «Киевские Ведомости». – 2002. – 30.10, № 239. – С.1,3].
Удовидченко Г. Книгосховище у воді // Київські відомості. –
01.11.02, № 44. – C. 1,4.
№ 65. Надзвичайна подія сталася на початку минулого тижня, коли включили опалення в
філіалі Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського, розташованому по
вул.Володимирській, 62. Як стало відомо «КС» з неофіційного джерела, попри всі
правила, опалення включили ввечері аж 21 жовтня, коли в будинку вже майже нікого не
було. Але старі труби не витримали, і в одній із кімнат почався потоп. У якій – з'ясувати
не видалося можливим. За одними даними – нарівні 7-го поверху, також залиті стелажі
на всіх нижніх поверхах... Центральна наукова бібліотека імені В.І. Вернадського –
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найбільша в Україні. Загальний обсяг її фондів – 14 млн. одиниць. Це унікальні зібрання
книг, журналів, мап, нот, найбільш повне в країні зібрання пам'яток слов'янської
писемності, в тому числі рукописів, архіви газет і журналів, починаючи з 1917 року,
архівний фонд Національної Академії наук, документи на нетрадиційних носіях
інформації. У колишній університетській бібліотеці, яка віднедавна стала філіалом
Державної бібліотеки імені В.І. Вернадського і куди мали доступ лише наукові
співробітники університету, зберігалися найбільш цінні видання, естампи, старовинні
рукописи (зокрема, рукописи Коперніка). Цю будівлю так і називали – сховище
раритетів. Дійсні масштаби лиха співробітникам бібліотеки вдається вже більше тижня
приховувати від широкої громадськості. Яка частина бібліотечного фонду постраждала
і наскільки, чи підлягає вона поновленню – неясно. На дверях висить не дуже помітна
табличка – «Бібліотека зачинена з технічних причин», всередину нікого не пускають,
навіть журналістів. Спроба кореспондентів «КС» дізнатися про надзвичайну подію
почалася з грюкання в зачинені двері. Вийшов охоронець із словами: «Хіба ви не вмієте
читати?!». Побіжно глянувши в редакційні посвідчення, він згодився покликати
керівництво. В його уяві «керівництвом» був начальник штабу цивільної оборони
об'єкта. Після розмови з «начальником» – на наш погляд, незакінченої – рішуче рушили
на пошуки інших відчинених дверей. Нахабно пролізли під шлагбаумом під здивованим
поглядом охоронців і опинилися з торцевого боку бібліотеки. Перше, що кинулося в очі,
– відчинені вікна на першому й другому поверхах. Всі, як одне. І це, коли стовпчик
термометра ледь дотягував до 10 градусів за Цельсієм! На підвіконнях сохли книги... З
тильного боку через загратоване вікно побачили книги, які були розвішені на мотузці,
як білизна. З тією різницею, що «сонцем» слугувала звичайна лампа... З третього,
«таємного», боку будівлі нарешті пощастило зустріти живі істоти. Це були, за
зовнішнім виглядом, технічні працівники, а за їх власним зізнанням – «маленькі люди»,
яким «нічого не відомо». І знову поїхали до того місця, де зазвичай знаходиться
керівництво бібліотеки. У головному корпусі охоронець ввічливо супроводив нас до
заступника директора установи з технічних питань. «Я перший день на роботі, нічого не
знаю, – запевнила особа в кабінеті, ховаючи очі. – Мене відкликали з відпустки, я
відповідаю за стан цього будинку, а тут все нормально». Причина такої загальної
таємничості, м'яко кажучи, незрозуміла. Хіба не злочин – приховувати загибель
унікальних пам'яток писемності? А якщо не загибель, то що приховувати? Може, читачі
ще б і допомогу якусь запропонували, адже не так давно відповідальні співробітники
бібліотеки скаржилися на нестачу коштів... Дивно й те, що, як довідався «КС», на
порятунок бібліотекарі нікого не запрошували, навіть спеціалістів МНС, в яких є
спеціальне обладнання для швидкої просушки книг. Навряд чи причина цього –
відключені за борги телефони на Володимирській, 62.
Романюк О. Плавали фоліанти у бібліотеці імені
В.І. Вернадського: Проте потоп і збитки від нього
приховують від громадськості // Київ сьогодні. – 01–08.
11.02, № 39. – C. 12.
№ 66. До нищівних наслідків призвела аварія у Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського (філія № 1, вул. Володимирська, 62). У магістральному трубопроводі
системи опалення на сьомому поверсі книгосховища утворилася дірка, яка дала швидке
протікання гарячої води. Від води і пари постраждала частина фондів та історичних
колекцій. Загальна кількість пошкоджених книг, брошур, газет та журналів становить
понад 200 тисяч. На щастя, рукописні, архівні, музичні та фонди стародруків і рідкісних
видань не постраждали. Наступного ж дня після аварії за розпорядженням Президії
НАН України створено спеціальну комісію на чолі з академіком Я.Яцківим для
з'ясування причин, розробки заходів з усунення наслідків аварії та контролю за їх
виконанням. Сьогодні до ліквідації наслідків аварії, крім колективу бібліотеки,
підключені спеціалісти інститутів мікробіології і вірусології, хімії поверхні, технічної
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теплофізики НАНУ тощо. Активну допомогу бібліотеці надає міська влада, яка
прийняла рішення про виділення коштів на ремонтні роботи мережі опалення. Адже
вже майже півстоліття у системі водопостачання закладу не проводилося капітального
ремонту. У бібліотеці побувала група київських господарників на чолі з заступником
міського голови Іваном Фоменком, які на місці визначили першочергові потреби.
«Київміськбуд», «Київенерго» та Міжнародний аеропорт «Жуляни» передали у
розпорядження бібліотеки установки для підігріву повітря. Надають допомогу
Міністерство оборони, Міністерство з надзвичайних ситуацій, Державний комітет
архівів України. Перший етап ліквідації наслідків аварії завершено. Але ще впродовж
двох місяців читачі не зможуть користуватися послугами бібліотеки.
Суржик О. Бібліотека... у воді // Столиця. – 01–07.11.02, №
44. – C. 2.
№ 67. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського визнала факт аварії тепломереж,
внаслідок якої за лічені години гаряча вода затопила сім поверхів філії бібліотеки, що
знаходиться на вулиці Володимирській, 62. Вода намочила близько двохсот тисяч
примірників, що зберігалися у бібліотеці. «Від води та пари постраждала частина
фондів відділів бібліотечних зібрань та історичних колекцій, образотворчих мистецтв,
обмінно-резервних та газетних фондів. Рукописні, архівні, музичні фонди, фонди
стародруків і рідкісних видань та юдаїки не пошкоджено», – йдеться у заяві бібліотеки.
Аварія сталася більш як тиждень тому в ніч із вівторка на середу. Близько 3-4-ї години
ранку в магістральному трубопроводі системи опалення, що знаходиться на сьомому
поверсі книгосховища, утворилася дірка товщиною в палець, саме вона спричинила
швидке протікання води. Працівники бібліотеки дізналися про аварію зранку
наступного дня, коли відчинили відділи. Громадськість – лише через тиждень. Першою
про аварію повідомила фракція «Нашої України». Вона заявила, що, за її інформацією,
близько тижня адміністрація Національної бібліотеки, а також керівництво
Національної академії наук України злочинно приховують реальні обсяги лиха, на місце
події не допускають представників ЗМІ. Фігурувала версія, за якою нібито
приховувалося пошкодження стародруків, що на них складають присягу перші особи
держави. Аварію порівнювали із сумнозвісною пожежею 1964 року в бібліотеці
Академії наук України. Тоді, аби порятувати книги від вогню, їх затоплювали водою.
Наслідки тієї аварії прирівнювали до національної трагедії. Дирекція бібліотеки імені
В.І. Вернадського мовчала... І тільки після того, як у ЗМІ пішли чутки і обговорення цієї
теми ( «УМ» зверталася до керівництва «Вернадки», але нам фактично відмовляли в
наданні інформації), було проведено пресс-конференцію й влаштовано своєрідну
екскурсію по приміщеннях бібліотеки для журналістів. Кажуть, колектив бібліотеки
рятував книги цілодобово протягом чотирьох днів. «Ми боялися, що своїми
репортажами та статтями журналістська братія несвідомо стане «наводчиками» для
злочинних груп із викрадення цінних книг. Бандити могли б скористатися хаосом і
поцупити щось дуже дороге», – непереконливо пояснив директор бібліотеки Олексій
Онищенко. І нагадав історію про поважного молодого чоловіка, котрий,
представившись співробітником СБУ, попросився попрацювати в одному з відділів. Під
кінець робочого дня вийшов, нібито на хвилинку, прихопивши з собою старовинну
книгу Миколи Коперника «Обертання небесних тіл». Зараз до ліквідації наслідків аварії
підключилися спеціалісти інститутів мікробіології і вірусології, хімії поверхні, сорбції
та проблем ендоекології, технічної теплофізики, проблем реєстрації інформації,
управління справами та матеріально-технічного забезпечення НАН України тощо.
Документи, які підмокли на 50 і більше відсотків, перевезено до холодильної камери
ВАТ «Київський холодокомбінат № 3». Там 11 537 одиниць бібліотечного збереження
(книжок, журналів, брошур, газет) тимчасово законсервують, а після ліквідації наслідків
аварії повернуть на поступову реставрацію. Решту літератури, що постраждала,
просушують у стінах бібліотеки. Кожну сторінку перекладають спеціальним
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вологопоглинаючим папером. «Нам потрібно дві тонни паперу, а маємо півтори.
Доводиться перекладати сторінки навіть газетами. В таких умовах ми самі знаходимо
технології порятунку книг, дещо нам підказують. Дійшло до того, що працівники
бібліотеки вдома експериментують: заморожують книжки і спостерігають реакцію», –
поділилася заступник директора постраждалої філії Людмила Муха. На біду бібліотеки
відгукнувся Міжнародний аеропорт «Жуляни», який надав їй спеціальні машини з
довгими «рукавами-трубами». Ними взимку нагрівають салони літаків. У бібліотеці за
їх допомогою просушують приміщення, адже «рукави» дотягуються до шостого
поверху. До роботи підключилося Міністерство оборони України, Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій, Державний комітет архівів України. «На щастя, втрат
жодної одиниці збереження немає, проте існує загроза виникнення і розвитку у фондах
мікроорганізмів. Тепер найбільша небезпека для бібліотеки – пліснява», – каже пан
Онищенко. Ввести опалювальну систему в нормальний режим пообіцяв журналістам
генеральний директор Киї венерго Іван Плачков. За його словами, старі труби у
бібліотеці вже демонтовано. Вони на 30 відсотків зношені і капітально не
ремонтувалися з післявоєнного часу. Тому на їхнє місце поставили нові, опалення в
яких відбувається за рахунок подачі теплого повітря. Для цього 200 тисяч гривень на
допомогу бібліотеці імені В.І. Вернадського виділив київський міський голова
Олександр Омельченко. Ще 300 тисяч обіцяв надати уряд. Проте і цих грошей
бібліотеці буде недостатньо. За словами Олексія Онищенка, фінансовий стан бібліотеки
просто «плачевний». Кошти на ремонт приміщень не надходили останні два роки.
Бібліотека має значні борги за літературу, електроенергію, охорону, послуги зв'язку.
Бібліотека імені В.І. Вернадського звернулася до всіх своїх читачів, до підприємців,
бізнесових і банківських структур, фондів і громадських організацій з проханням
допомогти їй фінансово. Її р/р 39218008002 в УДК м.Києва для Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського а/р 6541004000024/2, МФО 820019, код 26077879.
Харченко Т. Намокли книги і репутація?: Бібліотека імені
В.І. Вернадського ліквідує наслідки аварії // Україна молода.
– 01.11.02, № 203. – C. 5.
№ 68. Пора. Пора нам нарешті зрозуміти, що є цінності, набагато важливіші за нинішні
суєтні політичні баталії та економічне спотикання. Бібліотеки – це не сховища книжок
різних років випуску. Це зібрання людського духу та думки. Це дотик до вічності. Тоді
як парламентські більшості чи меншості, індекси інфляції і бюджетні дефіцити –
прозаїчне сьогодення. Єгипетську чи давньогрецьку цивілізацію ми знаємо насамперед
за пергаментами та рукописами, а не за звалищами зламаних списів у політичних та
економічних баталіях. Тож слід змінювати підходи. Перш ніж подумати про
матеріальне, натільне, – проаналізувати стан духовності. Конкретно в нашому випадку –
стан наших книгосховищ. Там не те що розривів труб чи згубного випаровування не
повинно бути, має бути постійна, однакова температура, доглянута кожна палітурка,
кожна сторінка. Чим раритетніша книжка – тим менше пилу на ній. Не так багато
залишилося в нас справжніх книгосховищ, щоб нехтувати ними. Випадок у
найголовнішій та найціннішій українській бібліотеці імені В.І. Вернадського прикрий з
усіх поглядів. Якщо рятуватимемо фонд «героїчними зусиллями», швидко унікальне
зібрання загубимо. Одне слово, сушиш книжки – суши весла..
Сушиш книжки – суши весла... // Урядовий кур'єр. – 01.11.02,
№ 203. – C. 1.
№ 69. Нарешті, більш як через тиждень після надзвичайного випадку в першій філії
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, її керівництво відреагувало на заяву
парламентської фракції «Наша Україна», у якій депутати вимагали підтвердити або
спростувати повідомлення про затоплення тисяч раритетів у фондах книгозбірні.
Позавчора Національна академія наук разом із бібліотекою на прес-конференції
констатували: на жаль, справді, у ніч з 21 на 22 жовтня приблизно о третій годині у
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магістральному трубопроводі системи опалення на сьомому поверсі книгосховища на
Володимирській, 62 утворилася дірка. Майже до дев'ятої години, поки прийшли
співробітники і відкрили приміщення, із отвору витікала гаряча вода. На підлозі її
рівень сягав десяти сантиметрів. Через шви у стінах рідина встигла просочитися аж до
кімнат першого поверху. Від води і пари постраждали газетні фонди, відділи
бібліотечних зібрань та історичних колекцій, образотворчих мистецтв, обміннорезервні. Усього понад 200 тисяч документів. Хоча рукописні, архівні, музичні
матеріали, стародруки та рідкісні видання не ушкоджено, жодної одиниці збереження
не втрачено, запевнив директор Національної бібліотеки Олексій Онищенко. Як
виявилося, аварія сталася через те, що у старій будівлі такі ж ветхі труби. А від
повоєнних років ніякого капітального ремонту ніхто й не робив. Тепер, коли грім
грянув, у авральному порядку фахівці «Киї венерго» не тільки відновлюють
теплопостачання (воно обійдеться у 50-60 тисяч гривень), а й ретельно обстежують
комунікації і розробляють план заміни трубопроводів на найсучаснішому рівні. До
ліквідації наслідків аварії, за словами Олексія Онищенка, взялися Київська
міськдержадміністрація (Олександр Омельченко розпорядився виділити 200 тисяч
гривень, і ці гроші вже надійшли на рахунок книгозбірні), два трести холдингу
«Київміськбуд», аеропорт «Жуляни», міністерства оборони та з надзвичайних ситуацій.
Екземпляри, які підмочено більш як на половину (таких понад 11 з половиною тисяч),
нині просушуються у морозильних камерах «Київського холодокомбінату № 3».
Підключилися також фахівці наукових інститутів мікробіології і вірусології, хімії
поверхні, сорбції та проблем ендоекології, технічної теплофізики. Вони працюють над
завданням, як не дати забуяти плісняві. Це нині головна проблема, бо зволожена
література для руйнівного грибка є живильним середовищем. Чому ж інформацію про
надзвичайний випадок керівництво бібліотеки ретельно приховувало від людей? Це,
звісно, цікавило журналістів чи не найбільше. Академік Ярослав Яцків заперечив факт
утаємничення відомостей. Мовляв, Президія НАНУ вже 23 жовтня на колегії, де було
дуже багато вчених, з'ясовувала причини аварії та розробляла стратегію збереження
цінних фондів, створила спеціальну комісію (її очолив голова науково-видавничої ради
при Президії пан Яцків). Вона якраз і планувала зібрати репортерів, щоправда, після
того, як наслідки лиха усунуть. Олексій Онищенко також припас пояснення. По-перше,
співробітники бібліотеки відразу ж кинулися рятувати книги, адже дорога була кожна
хвилина, і витрачати час на спілкування з пресою вони дозволити собі не могли. А, подруге, пан директор пригадав історію кількалітньої давнини, коли в Україні орудувала
шайка крадіїв унікальних видань. Із бібліотеки тоді винесли рідкісну книгу Миколи
Коперніка. Коли правоохоронці «накрили» групу, в одного зловмисника знайшли
посвідчення співробітника СБУ, а у другого – журналіста. Тому бібліотекарі боялися,
щоб під виглядом газетяра до них не проник злодій.
Охрімчук О. Підмочені раритети: Національній книгозбірні
імені В.І. Вернадського нині найбільше загрожують грибок і
злодії // Хрещатик. – 01.11.02, № 164. – C. 2.
№ 70. Як стало відомо представникам фракції «Наша Україна» у Верховній Раді України, у
Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського сталася аварія тепломереж. Унаслідок
чого близько шести тонн гарячої води вилилося на літературні та рукописні пам'ятки,
які без перебільшення є золотим фондом української культури. Зараз близько 60%
рідкісного літературного фонду перебуває під загрозою зникнення. Є інформація про те,
що близько тижня адміністрація Національної бібліотеки, а також керівництво
Національної академії наук України злочинно приховують від громадськості реальні
обсяги лиха. Показово, що на місце події не допускаються і представники ЗМІ. Ця
ситуація поза сумнівом є наслідком халатного ставлення керівництва бібліотеки та
академії до своєї справи. Уникаючи суспільного розголосу, влада в черговий раз
продемонструвала свою закритість і недемократичність. Замість того, щоб звернутися
27

до суспільства, урядових та неурядових організацій за допомогою, керівництво
бібліотеки та академії вибрало шлях збереження чистоти мундиру. Фактично
функціонери вирішили пожертвувати національним багатством, духовною спадщиною
поколінь заради збереження своїх портфелів. У зв'язку із викладеним фракція «Наша
Україна» вимагає: – підтвердження або спростування цієї інформації на офіційному
рівні; – доступу представників ЗМІ до приміщення бібліотеки; – створення незалежної
парламентської комісії щодо неупередженої оцінки втрат від аварії; – залучення
міжнародних експертів та реставраторів; – активного фінансування відновлювальних
робіт. Фракція висловлює щиру подяку рядовим бібліотекарям, які з перших днів аварії
безкорисливо рятували національний скарб.
Ющенко В. Заява фракції «Наша Україна» у Верховній Раді
України // Волинь (Рівненська обл.). – 01.11.02, № 44. – C. 12.
№ 71. Як стало відомо представникам фракції «Наша Україна» у Верховній Раді України, у
Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського сталася аварія тепломереж. Унаслідок
чого близько шести тонн гарячої води вилилося на літературні та рукописні пам'ятки,
які без перебільшення є золотим фондом української культури. Зараз близько 60%
рідкісного літературного фонду перебуває під загрозою зникнення. Є інформація про те,
що близько тижня адміністрація Національної бібліотеки, а також керівництво
Національної академії наук України злочинно приховують від громадськості реальні
обсяги лиха. Показово, що на місце події не допускаються і представники ЗМІ. Ця
ситуація поза сумнівом є наслідком халатного ставлення керівництва бібліотеки та
академії до своєї справи. Уникаючи суспільного розголосу, влада в черговий раз
продемонструвала свою закритість і недемократичність. Замість того, щоб звернутися
до суспільства, урядових та неурядових організацій за допомогою, керівництво
бібліотеки та академії вибрало шлях збереження чистоти мундиру. Фактично
функціонери вирішили пожертвувати національним багатством, духовною спадщиною
поколінь заради збереження своїх портфелів. У зв'язку із викладеним фракція «Наша
Україна» вимагає: – підтвердження або спростування цієї інформації на офіційному
рівні; – доступу представників ЗМІ до приміщення бібліотеки; – створення незалежної
парламентської комісії щодо неупередженої оцінки втрат від аварії; – залучення
міжнародних експертів та реставраторів; – активного фінансування відновлювальних
робіт. Фракція висловлює щиру подяку рядовим бібліотекарям, які з перших днів аварії
безкорисливо рятували національний скарб.
Ющенко В. Заява фракції «Наша Україна» // Сіверщина
(Чернігівська обл.). – 01.11.02, № 44. – C. 3.
№ 72. Як уже повідомляла «Вечірка», у філії Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського НАН України, що по вулиці Володимирській, після підключення
системи опалення стався прорив труби і гаряча вода залила приміщення – книжкові
фонди, періодику. Київська міськдержадміністрація оперативно відгукнулася на це
лихо. Голова КМДА О.Омельченко видав розпорядження про надання бібліотеці
фінансової допомоги для термінового, капітального ремонту систем тепло-та
енергопостачання. Як розповів начальник Головного управління з надзвичайних
ситуацій КМДА В.Пшеничний, під час проведення ремонту мережі (впереше!) буде
забезпечено й умови дотримання температурного режиму в приміщеннях бібліотеки, що
дуже важливо для нормального зберігання книжкових фондів та періодики.
Міськдержадміністрація надала для проведення ремонту в бібліотеці 200 тисяч гривень.
Григоренко О. Київ рятує бібліотеку // Вечірній Київ. –
01.11.02, № 211–212. – C. 4.
№ 73. На щастя, жодне з видань, що у фондах Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, не втрачене через аварію опалювальної системи. Понад 11,5 тисячі
примірників було підмочено більш як на 50 відсотків, і їх перевезено на зберігання до
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холодильної камери. Для цілковитої ліквідації наслідків аварії потрібно значні кошти. У
зв'язку з надзвичайною ситуацією бібліотека звертається з проханням про фінансову
допомогу. Благодійний вклад може бути переказано на р/р 39218008002 в УДК м.Києва
для Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського а/с 6541004000024/2.
МФО 820019. Код 26077879, передає «Інтерфакс-Україна».
Допоможіть врятувати раритети! // Голос України. –
01.11.02, № 202. – C. 3.
№ 74. Станом на сьогодні не втрачено жодної з 200 тис. книг, підмочених під час аварії
тепломережі у філії № 1 Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Про
це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Лесь
Танюк. «Жодна одиниця зберігання не пропала, але ризик є», – наголосив він. Л.Танюк
повідомив, що під час аварії тепломережі 23 жовтня, під час якої майже 6 тонн гарячої
води вилилося на літературні та рукописні пам'ятки, здебільшого постраждав газетний
архів. Л.Танюк зазначив, що 29 жовтня 10 тис. одиниць зберігання, які найбільше
постраждали, були відправлені до морозильних камер Київського холодокомбінату № 3
для виморожування вологи. Ще одну велику партію літератури, пошкодженої під час
«потопу», було перевезено до ангарів аеропорту «Жуляни», де її весь час одуває повітря
потужних пропелерів.
Факт // Молодь України. – 01.11.02, № 139. – C. 1.
№ 75. Жодна з одиниць бібліотечного зберігання не була втрачена внаслідок аварії
опалювальної системи, що сталася 22 жовтня в приміщенні Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського НАНУ. Однак залишається небезпека розвитку
мікроорганізмів у бібліотечних фондах, які постраждали під водою. Про це повідомив
директор бібліотеки Олексій Онищенко. За його словами, аварія сталася у філії № 1
бібліотеки, коли в магістральному трубопроводі системи опалення на сьомому поверсі
книгосховища утворилася теча. Це стало наслідком того, що впродовж тривалого часу в
бібліотеці не проводився капітальний ремонт, а труби в будівлі були встановлені в 1940х роках. Понад 11,5 тис. примірників було підмочено більш як на 50 відсотків і їх
перевезли на зберігання в холодильну камеру, аби уникнути запліснявіння. Ці
примірники будуть поступово відновлювати і повертати до бібліотеки.
Врятуйте книжки // Робітнича газета. – 01.11.02, № 166. –
C. 1.
№ 76. Міністерство культури марнує гроші на фуршети та фаєрверки, а про матеріальну
базу найцінніших архівів не дбає. Ось і маємо то аварію в бібліотеці імені
В.І. Вернадського, то в Лаврській книгозбірні обвалюється дах.
Зінченко Н. Центральний державний історичний архів
України відзначає 150–річчя // Хрещатик. – 01.11.02, № 164.
– C. 3.
№ 77. Приблизно о 4 годині ранку 22 жовтня на сьомому поверсі в будинку філії № 1
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського сталася аварія – прорвало
магістральний трубопровід системи опалення. Охорона нічого незвичайного не
помітила, тому що в трубі утворився невеликий отвір, через який виливалася тонким
струменем гаряча вода. Потоп виявили п'ять годин потому, коли прийшли на роботу
співробітники. До цього часу вода встигла дійти до першого поверху і пошкодити 200
тисяч одиниць бібліотечних сховів. Найбільшу тривогу у фахівців викликає стан 11 537
екземплярів книг, брошур, журналів, газет. Усі вони нині знаходяться в одній з
холодильних камер ВАТ «Київський холодокомбінат». Просушуванням і реставрацією
їх займуться пізніше, а основна увага приділяється менш постраждалим виданням. Про
все це повідомив директор НБУ імені В.І. Вернадського Олексій Онищенко на пресконференції. «На щастя, потоп не торкнувся дорогоцінних літописів, рукописів,
стародавніх і рідкісних книг. Усе з ушкодженого можна відновити», – додав він.
29

Безпосередньою причиною аварії є незадовільний стан системи опалення, якій
перевалило за 40 років, її давно вже час замінити, адже роки й іржа вершать свою чорну
справу! Це підкреслив і генеральний директор ВАТ «Київенерго» Іван Плачков,
зазначивши, що у всіх розвинутих країнах світу книжкові сховища обігріваються не
гарячою водою, а теплим повітрям відповідної вологості. Особливо, якщо мова йде про
збереження безцінних творінь людського розуму. При цьому подібні події не можуть
відбутися там навіть теоретично! «Якщо в нашій державі знайдуться спонсори, ми
зможемо не тільки в цій, але й у всіх великих бібліотеках встановити принципово нові
системи опалення», – зазначив фахівець своєї справи. Пропозиція приваблива, якщо
врахувати, що в скарбниці поки що немає коштів навіть на своєчасну оплату за
електроенергію, телефон і охорону національного надбання. І це за умови, що сумарна
вартість книг, які там зберігаються, вимірюється десятками, десятками мільярдів
доларів США. Як у жорстоких економічних умовах донести до майбутніх поколінь все в
цілості і неушкодженості? Про це зараз болісно думають напівзлиденні бібліотекарі і
вельми небагаті академіки з НАН України. Королям «тіньового» бізнесу до їхніх
страждань немає діла. Поки що всю основну допомогу потерпілим надає влада столиці.
Уряд поки лише обіцяє виділити кошти. І хоча президент Національної академії наук
України Борис Патон закликав радикально переглянути відношення до бібліотечної
справи в країні, у цьому напрямку нічого не робиться. А де тонко – там, як відомо, і
рветься.
Крук В. Де тонко, там і рветься // Київський вісник. –
02.11.02, № 104. – C. 1.
№ 78. Минувшую неделю читатели бомбардировали редакцию звонками по поводу потопа
в филиале Национальной научной библиотеки имени В.И. Вернадского. Горячая вода
текла с 7-го на 1-й этаж, и пар повредил более 200 тысяч уникальных газет, документов,
книг... Особенно промокшую литературу – а это 11537 экземпляров – заморозили в
холодильниках. Сотня сотрудников трудится круглосуточно, и уже более 30 тысяч книг
приведены в нормальное состояние. К ним подключились микробиологи, вирусологи,
химики, теплофизики. Киевская горадминистрация выделила на ремонт 200 тысяч
гривен. Помогают Минобороны, МинЧС, Госкомитет архивов. Ура? Снова легли на
«амбразуру», но победили? Да. Но завтра такая же беда может случиться в любой
столичной библиотеке. А чтобы сохранить ценные фонды филиала библиотеки имени
В.И. Вернадского, нужно $1,5-2 млн. Но за долги там отключили телефоны, на очереди
– свет. А спонсоры пока не нашлись. На них – последняя надежда.
Что имеем, как храним... // Сегодня. – 02.11.02, № 247. – C. 2.
№ 79. 1. Утворити комісію з комплексного обстеження стану фондів бібліотек, архівів та
музеїв України (далі – комісія). 2. Призначити Семиноженка Володимира Петровича –
віце-прем'єр-міністра України – головою комісії. Голові комісії у дводенний строк
затвердити її персональний склад. 3. Комісії, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити проведення в місячний строк комплексного обстеження стану фондів
бібліотек, архівів і музеїв в Україні та вжити заходів щодо їх належного збереження. 4.
Кабінету Міністрів України надати організаційну та фінансову допомогу у ліквідації
наслідків аварії в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. м.Київ 31
жовтня 2002 року № 378/2002-рп Президент України Л. Кучма.
Розпорядження Президента України // Урядовий кур'єр. –
02.11.02, № 204. – C. 15.
№ 80. В Украине создана комиссия по комплексному обследованию состояния фондов
библиотек, архивов и музеев. Комиссию возглавил вице-премьер Владимир
Семиноженко. Распоряжение об этом подписал Президент Украины Леонид Кучма,
сообщает его пресс-секретарь Алена Громницкая. В.Семиноженко должен в
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двухдневный срок утвердить персональный состав комиссии. Л.Кучма поручил также
оказать организационную и финансовую помощь в ликвидации последствий аварии в
Национальной библиотеке имени В.И. Вернадского.
В стране // Одесский Вестник. – 02. 11.02, № 210/211. – C. 2.
№ 81. Внаслідок аварії тепломереж у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського –
головній книгозбірні України – на книжковий фонд вилилося близько 6 тонн гарячої
води. Через це багато рідкісних матеріалів опинилися на межі зникнення. «Протягом 4
діб в режимі цілодобової роботи колектив бібліотеки вживав заходів з порятунку
літератури», – повідомив директор бібліотеки Олексій Онищенко. За його словами,
література, що була зволожена водою і парою, розсортована. Документи, які намокли на
50 відсотків і більше, перевезені в холодильні камери ВАТ «Киї вський холодокомбинат
№ 3». Це загалом 11537 одиниць бібліотечного фонду (книги, журнали, брошури,
газети). Столична мерія виділила на ліквідацію наслідків аварії в Національній
бібліотеці України імені В.І. Вернадського 200 тисяч гривень. Ці гроші вже переведені
на рахунок бібліотеки. Разом із тим її співробітники звернулися до своїх читачів,
підприємців, банкірів і громадських організацій з проханням про допомогу в подоланні
наслідків аварії.
Під загрозою знищення // Деснянська правда (Чернігів). –
02.11.02, № 130. – C. 3.
№ 82. Распоряжением Президента Украины создана комиссия по комплексному
обследованию состояния фондов в библиотеках, архивах и музеях национального
значения. Комиссию возглавил вице-премьер-министр Владимир Семиноженко. Сам
Леонид Кучма обеспокоен неудовлетворительным состоянием и охраной памятников
истории и культуры Украины, поводом для чего стала авария трубопровода в
Национальной библиотеке имени В.И. Вернадского, где пострадали около 200 тысяч
документов из фонда библиотеки. Согласно распоряжению Леонида Кучмы, комиссия
призвана предотвратить повторение подобных аварий, сообщили в пресс-службе
администрации Президента. Глава государства поручил Кабинету министров
предоставить комиссии по ликвидации последствий аварии, созданной президиумом
НАНУ, помощь материального, организационного и, в случае необходимости, другого
характера.
Книжные фонды под контролем Президента // Столичка. –
04.11.02, № 155. – C. 2.
№ 83. Президент України Леонід Кучма стурбований незадовільним станом охорони
пам'яток історії та культури України. Приводом стала аварія в Національній бібліотеці
імені В.І. Вернадського 22 жовтня ц.р. (прорив трубопроводу), внаслідок якої
постраждали близько 200 тисяч документів з фондів бібліотеки. Глава держави доручив
Кабінету Міністрів України надати комісії з ліквідації аварії, створеної Президією
НАНУ допомогу. Крім того, своїм розпорядженням Президент України створив комісію
на чолі з віце-прем'єр-міністром Володимиром Семиноженком, яка має провести
комплексне обстеження стану збереження фондів в бібліотеках, архівах та музеях
національного значення, щоб запобігти повторенню подібних аварій.
Надати всебічну допомогу // Киї вський вісник. – 05.11.02, №
105. – C. 1.
№ 84. Президент України Л.Кучма підписав розпорядження про створення комісії з
комлексного обстеження стану фонду бібліотек, архівів і музеїв в Україні. Про це, з
посиланням на прес-секретаря президента Олену Громницьку, повідомляє ІнтерфаксУкраїна. Очолив комісію віце-прем'єр Володимир Семиноженко, який у дводенний
термін повинен затвердити її персональний склад. Л. Кучма також доручив вжити
заходів для фінансової та організаційної допомоги у ліквідації наслідків аварії у
Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського.
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Островський І. До речі // День. – 05.11.02, № 202. – C. 1.
№ 85. Как уже сообщали «Факты», в филиале № 1 Национальной библиотеки Украины
имени В.И. Вернадского (улица Владимирская, 62) произошла авария: прорвало
батарею отопления на седьмом этаже книгохранилища и несколько часов подряд из
отверстия хлестала горячая вода. Но всю минувшую неделю от комментариев по поводу
случившегося руководство библиотеки уходило, отчего в прессе стали появляться
сомнения в его добропорядочности... Чтобы развеять эти сомнения, администрация
библиотеки устроила в стенах пострадавшего здания пресс-конференцию для
представителей СМИ. Только теперь стало известо, что вода в залитых помещениях
стояла по щиколотку, что пострадало около 200 тысяч (!) изданий: периодика с 1938
года и эстампы и репродукции ХІХ и ХХ веков. Сейчас в библиотеке идут ремонтные и
реставрационные работы – читатели не смогут пользоваться фондами (а это в целом
более пяти с половиной миллионов единиц) как минимум месяц. Экземпляры,
намокшие больше чем на 50%, законсервированы в камере... одного из киевских
хладокомбинатов. Книги разложены на всех свободных площадях, даже на лестнице.
Альбомы эстампов и репродукций развешаны в зале на бельевых веревках (работники
библиотеки вспоминают, что в первый день аварии намокшие книги можно было
выкручивать, как белье). Фолиантами посолиднее (высокохудожественные издания ХІХ
века в шагреневых переплетах – бывшее графское «чтиво», которые обычно выдаются
только после соблюдения массы бюрократических формальностей) устелен буквально
весь пол огромного читального зала, некоторые книги почти метровой высоты стоят
вертикально. – Книги – как больные люди, – говорит заведующая отделом реставрации
Лариса Сорокина, которая водит меня по залу. Совсем «страдальцы» лежат, те, что уже
чуть подсохли, потихонечку поднимаются «с кровати». Но как ни парадоксально, за
старые книги можно не волноваться. – Не принимая в расчет обложки, могу сказать, что
было бы легче, если б затек отдел рукописей и старинных книг, – добавил заведующий
отделом изобразительных искусств Глеб Юхимец. – У старых изданий листы из
текстильного материала, им ничего не сделается. А вот мелованная бумага в книгах
моего отдела покорежилась, некоторые листы склеились... – Особенно меня волновал,
конечно, газетный фонд, – рассказывает «Фактам» генеральный директор библиотеки
Вернадского Алексей Онищенко. – Книги еще могут существовать в двух-трех
экземплярах, а подшивки старых газет уникальны. Слава Богу, все подлежит
реставрации и обновлению. Насущная проблема «книгоспасателей» сегодня – плесень.
На рельефных кожаных обложках уже начинает появляться белый пушок... Те
экземпляры, которые намокли больше чем на 50 процентов, теперь законсервированы в
камере одного из киевских хладокомбинатов. Их будут спасать, когда закончат
обрабатывать остальные. Библиотекари (не только с Владимирской, но и из
центрального корпуса на Московской площади и филиала № 2 в Святошине) работают в
две смены без выходных. Перекладывают странички книг промокательной бумагой. А
до того, как доставили «промокашку» (как пишет «Комсомольская правда», это сделал
лично сам глава НАН Украины академик Борис Патон), страницы перекладывали
обычной газетной бумагой. Как можно было допустить до того, чтобы национальное
достояние оказалось в столь плачевном состоянии? По словам председателя Комиссии
по ликвидации аварии НАН Украины Ярослава Яцкива, трубы отопительной системы в
здании за 50 лет ни разу не менялись. На них уже стоит не одна латка. В библиотеке
был простейший прибор для наблюдения за коммуникациями – манометр. Но то ли
дежурный техник не уследил за его показаниями, то ли стрелка манометра уж совсем
невыразительно показала на повышение давления... Но почему же все-таки сотрудники
книгохранилища утаивали факт аварии целую неделю? Алексей Онищенко называет две
причины: во-первых, все были заняты спасением книг, было не до журналистов, а вовторых, опасались, что «под шумок» сюда проберутся нежелательные люди.
Руководство библиотеки боится краж (как будто это только их забота, а не
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государственная!) и по этой причине не хочет, чтобы названия и приблизительная
стоимость пострадавших книг фигурировали в газетах. Говорят, газетной публикацией,
в которой писалось, что одна книга может стоить как шесть «Мерседесов», было
инициировано ограбление библиотеки Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге. О
том же, что газетные статьи могут принести и пользу, помочь в решении проблем,
библиотекари и не задумались. Горадминистрация выделила библиотеке на ремонтные
работы 200 тысяч гривен. По словам Алексея Онищенко, у них, наученных горьким
опытом (в 1998 году из Вернадки украли прижизненное издание книги Николая
Коперника «О движении небесных тел»), есть установка: лучше, чтоб о книге знали два
человека, но она была, чем чтобы о ней знала вся страна, но раритет находился бы в
потенциальной опасности. Но есть же в библиотеке охрана! «А что с того? – с горечью
говорит Алексей Семенович. – Когда украли Коперника, она тоже была». То есть
вопрос об охране нужно поставить ребром, что и собирается сделать народный депутат
Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности
Лесь Танюк. На пресс-конференции он заявил: будет всячески содействовать тому,
чтобы охрана библиотеки стала заботой Министерства внутренних дел. Идея эта давняя,
еще с 1997 года, но пока отклика не находила. Город выделил библиотеке на
ликвидацию аварии 200 тысяч гривен. Еще какая-то сумма придет из Кабмина. Но
хватит ли этих денег? – По нашим рассчетам, – говорит директор библиотеки, – на эти
деньги можно будет полностью заменить теплосистему, и даже еще немножко останется
на электрокоммуникации. Но нам ведь еще надо закончить модернизацию системы
пожаротушения (новая, газовая, уже функционирует в центральном здании на
Московской площади) и крышу отремонтировать... Библиотека обращается ко всем,
кому дороги книга и культура, с просьбой помочь как можно скорее преодолеть
последствия аварии: «Наш розрахунковий рахунок № 39218008002 в УДК м.Києва для
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського а/р 6541004000024/2; МФО
820019, Код 26077879». Президент Украины Леонид Кучма поручил Кабмину
предоставить Комиссии по ликвидации последствий аварии, созданной Президиумом
НАНУ, помощь материального, организационного и, в случае необходимости, другого
характера.
Трусова Д. Пострадавшие от затопления бесценные
фолианты просыхают на полу читального зала библиотеки
Вернадского, а художественные альбомы – на бельевых
веревках: От потопа в главной библиотеке страны
пострадало 200 тысяч (!) изданий. «Книгоспасатели»
работают в две смены без выходных // Факты и
комментарии. – 06.11.02, № 205. – C. 15.
№ 86. Известно, что губит людей не пиво, а нечто иное. И не только людей, но и творения
рук и ума человеческих. Как это случилось, к примеру, в Национальной библиотеке
имени В.И. Вернадского, где вода и пар, воспользовавшись прорывом магистрального
трубопровода, набросились не на людей, а на книги. С целью, так сказать, культурной и
идеологической диверсии. Диверсия почти удалась – пострадало около 200 тысяч
библиотечных единиц. Но не погибла ни одна, хотя часть пострадавших (свыше 11500
книг, журналов, брошюр и газет) пришлось «законсервировать» – в холодильной камере
ОАО «Киевский хладокомбинат N3». В связи с тем, что средств у библиотеки – хоть она
и Национальная – нет (зато есть долги за литературу, электричество, охрану... ), ее
директору пришлось «протянуть руку» и обратиться к читателям, предпринимателям и
просто сознательным гражданам с просьбой помощи. А что делать? Книги – не люди,
они о помощи просить не будут. Да и губит их, конечно, не вода, а нечто иное.
Рукописи не тонут! // КиевлянинЪ. – 07–13.11.02, № 40. –
C. 3.
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№ 87. 23 жовтня у філії Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського стався інцидент –
через пошкодження системи опалення майже 6 тонн гарячої води розлилося у
приміщенні відділу старовинних рукописів. Керівництво і відповідальні особи
приховують факт аварії й відмовляються від коментарів. Ситуацію коментує заступник
голови Народного Руху України, голова Комітету ВР з питань культури і духовності
Лесь Танюк: – Подію, що сталася в бібліотеці імені В.І. Вернадського, за масштабами
можна порівняти з пожежею 1964 року, коли було підпалено Національну наукову
бібліотеку – згоріла найкраща україністика. Тоді врятувати книги нам не дали міліція і
КДБ. Злочинним є те, що Міністерство культури України не вжило ніяких заходів. Ця
державна установа, якій підпорядковуються бібліотеки, мала б перерахувати кошти на
ремонт. Хоча коштів завжди мало, але є виняткові ситуації – необхідно врятувати
книжковий фонд. Бібліотека імені В.І. Вернадського – єдина бібліотека в Україні з
найкращим сучасним технологічним приміщенням. Найбільше постраждав газетний
фонд. Якщо книги ще можуть мати дублі, то газетні підшивки рідко зберігаються у
кількох примірниках. А там знаходяться унікальні примірники початку століття:
«Киевлянин», «Київська Рада». Злочинним є те, що досі не зроблено реєстр речей, які
постраждали, що потрібно було зробити в першу чергу. Газети в мокрому вигляді
почали вивозити в інше приміщення, і є побоювання, що частина з них може вже не
повернутися до бібліотеки. Затоплення книгосховищ в бібліотеці імені
В.І. Вернадського – послідовна лінія на нищення української культури і духовності. Про
це потрібно говорити голосно і звертатися до міжнародних структур, у тому числі до
ЮНЕСКО, – заявив член політичної групи УНР, голова Всеукраїнського товариства
«Просвіта» Павло Мовчан, коментуючи ситуацію затоплення бібліотеки. – Справа
збереження нашої культури – це справа загальнонаціональна, загальнодержавна. Поки
ми не поміняємо владу, ситуація не зміниться. Затоплювали книги і під час пожежі 1964
року у бібліотеці Академії наук України, а потім вивозили до Феофанії і допалювали
тисячі книг на вогнищах, обливши смолою. У моїй власній бібліотеці зберігається
кілька примірників тих палених книг, які діти висмикували з вогнища, – зазначив
П.Мовчан. Аналізуючи причини, які призвели до трагедії, він зазначив, що «це сталося
через недбале ставлення влади до книговидавничої справи, бібліотечної справи,
архівної справи, до української культури загалом». За його словами, «у зв'язку з тим, що
історія української книги – це історія випробовувань українського народу, ми є
свідками багатьох акцій, які чиняться проти Української книги. Це ще одне
підтвердження того, що українська влада абсолютно не дбає про українські інтереси». –
Те, що сталося у бібліотеці імені В.І. Вернадського, яка нараховує величезну кількість
одиниць зберігання, що є національною цінністю, є вандалізмом влади, – переконаний
народний депутат.
Невже втрати культурної спадщини неминучі? //
Донеччина. – 07.11.02, № 64. – C. 4.
№ 88. Рукописи і книжки в бібліотеках України періодично горять. Або їх періодично
заливає вода. Заливає вода переважно гаряча, переважно старовинні українські
рукописи і старовинні книжки. Або важливу періодику сьогодення. Цікаво, що такі
випадковості чомусь відбуваються саме у моменти активізації національнодемократичного руху на захист інтересів і гідності Нації. Ми всі добре пам'ятаємо, як
«вимочували» старовинні рукописи і книжки у приміщенні Видубецького монастиря на
початку 60-х років. А потім нібито якийсь збоченець кинув фосфорну шашку (!) у
сховище Центральної публічної бібліотеки наприкінці 60-х і тоді пожежники геть
позаливали водою все, що було у відділі стародруків. Обурення української інтелігенції
з цього приводу відбувалося тоді лише у вузькому колі дисидентів, яким це обурення
потім врахували на судових процесах, інспірованих КДБ наприкінці 60-х і на початку
70-х років, коли «хрущовська відлига» змінилася зимою брежнєвського розвинутого
соціалізму. Тому цілком логічно, що й нині, на черговому етапі кучмономіки або
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ліквідації української України, щось повинно бути знову як не спалено, то вимочено. 22
жовтня 2002 р. у філії № 1 Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
(вул. Володимирська, 62) сталася аварія – у магістральному трубопроводі системи
опалення на сьомому поверсі книгосховища утворився отвір, який спричинив швидке
протікання води. Від води й пари постраждали частини фондів відділів бібліотечних
зібрань та історичних колекцій, образотворчих мистецтв, обмінно-резервних і газетних
фондів. Загальна кількість документів, що дістали різного ступеню зволоження,
становить понад 200 тисяч. Далі – все «нормально»: створено комісію від Президії
НАНУ, прийнято Постанову Президії НАНУ «Про першочергові заходи... «, підключено
фахівців академічних інститутів, розробляються пропозиції, надано матеріали та
транспорт для перевезення книжок, подано оголошення про розрахункові рахунки для
бажаючих стати фінансовими спонсорами... Як стверджує О.Онищенко, генеральний
директор Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського (інформація на сайті
nbuv.gov.ua), причиною аварії були старі труби та незадовільний технічний контроль за
станом опалювальної мережі після включення опалення. До речі, інформацію про це
поширено лише 4.10.2002, тобто через два тижні після аварії. Станом на 4.10.2002
майже 12 тисяч одиниць бібліотечного збереження (книжок, журналів, брошур, газет)
перевезено до холодкомбінату № 3, де їх заморожено в очікуванні майбутньої
реставрації. Тим часом у стінах бібліотеки просушено і упорядковано майже 30 тисяч
(15% від ушкоджених) документів, розпочато ремонтно-відновлювальні роботи у
книгосховищі. Але існує реальна загроза виникнення та розвитку мікроорганізмів у
постраждалих фондах. Вологий клімат у неопалювальному приміщенні бібліотеки
створює живильне середовище для таких наслідків. Пліснява може розвиватися у
геометричній прогресії. Проблема просушування замочених гарячою водою та парою
книжок і стін на кількох поверхах бібліотеки, ремонту системи опалення, водо-та
електропостачання загострюється кожного дня. Коштів бібліотека не має, як не мала їх
на ремонт приміщень впродовж останніх двох років. Куди (на що й кому) витрачено
кошти, які надходили раніше – це дуже цікава, але окрема тема. А поки що в будинку
бібліотеки гудуть установки для нагрівання повітря, люб'язно надані Міжнародним
аеропортом «Жуляни», трестом «Київміськбуд» та «Київенерго».
Костка С. Як не спалене, то вимокле... // Слово Просвіти. –
08–14. 11.02, № 45. – C. 2.
№

89. Ситуация со «вселенским потопом» в столичной библиотеке имени
В.И. Вернадского в любой момент и с гораздо худшими последствиями может
повториться в Херсонской областной научной библиотеке имени Гончара.
Яновский С. Культуру «смоет» канализация // Гривна
(Херсон). – 09.11.02, № 45. – C. 2.

№ 90. На расчетный счет Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского, открытый
больше недели назад для пожертвований на ликвидацию аварии, во вторник поступил
первый и пока единственный читательский взнос – тысяча сто гривен. Кто его отправил
– пока неизвестно: еще не подготовлена распечатка денежных поступлений, сообщил
«Ведомостям» директор библиотеки Алексей Онищенко. Но этот безымянный меценат
оказался на поверку самым преданным и отзывчивым другом библиотеки. Работы по
спасению пострадавших от воды и пара книг, газет, журналов идут полным ходом. По
уточненным данным дирекции, повреждено 187,025 единиц хранения (ранее
сообщалось о 200 тысячах). Из них уже просушено 120789 книг. В большинстве
книгохранилищ влажность воздуха уже приведена в норму. К слову, о том, как
действовать в аварийных ситуациях, киевлян активно консультируют их коллеги из
Питера. Не так давно библиотека Российской академии наук пережила самый
настоящий потоп от разлива Невы. Потери питерцев намного превысили наши –
пострадало 2,5 миллиона книг. – Конечно, настроение уже поправилось, кризис
практически преодолен, – говорит Алексей Онищенко. – Но проблемы остаются –
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здание филиала старое, нужно менять всю систему отопления. Сейчас специалисты
работают над проектом реконструкции. Как уже сообщалось, на ликвидацию
последствий аварии библиотека получила от столичной горадминистрации 200 тысяч
гривен. 500 тысяч выделила Академия наук. Откликнулось и посольство США,
перечислив библиотеке 5 тыс.долларов. Кроме того, сообщил директор, ЮНЕСКО
обещает 20 тысяч долларов. Намерено оказать финансовую помощь и Канадское
научное общество.
Удовидченко А. Первый читатель–меценат // Киевские
Ведомости. – 09.11.02, № 248. – C. 2.
№ 91. Останнього дня жовтня в обласній універсальній науковій бібліотеці пройшла акція
«Чи потрібна Ужгороду бібліотека ХХІ століття?», підготовлена асоціацією
культурологів Закарпаття «Культурне братство». Акцію готували давно. Драматична
подія – затоплення безцінних фондів Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського внаслідок аварії системи опалення – стала своєрідним детонатором
для публічного обговорення давно наболілого.
Панчук Н. Бібліотечний SOS // Срібна земля ФЕСТ. –
09.11.02, № 47. – C. 11.
№ 92. Від редакції: Коли готувався цей матеріал, ми зробили кілька фотознімків у
книгосховищі Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки, де зустрілись
з вкрай незадовільним середовищем для зберігання раритетів. Потоп у Національній
бібліотеці імені В.І. Вернадського застережує про загрозу житомирським
письменницьким скарбам. А яка думка з цього приводу у керівництва галузі?
Пивоваров В. До дня української писемності та мови //
Правда Житомирщини. – 13.11.02, № 8. – C. 10.
№ 93. Напомним: 22 октября 2002 года в филиале № 1 Национальной библиотеки Украины
имени В.И. Вернадского произошла авария. В трубопроводе системы отопления
книгохранилища образовалась дыра, через которую вода хлынула на нижние этажи. От
воды и пара пострадала часть фондов отделов: библиотечных собраний и исторических
коллекций, изобразительных искусств, обменно-резервных и газетных фондов. Общее
количество пострадавших документов составляет свыше 200 тысяч единиц. К счастью,
рукописные, архивные, музыкальные фонды, старопечатные, редкостные издания и
иудаика остались целы. Ни одна единица библиотечного собрания из здания не исчезла.
Казалось бы, зачем еще раз писать о тривиальной, в общем-то лопнувшей трубе, когда
об этом событии уже успели раструбить все столичные СМИ? А вот зачем. На сей раз
труба лопнула не в каком-нибудь притоне, а в главной библиотеке Украины! В связи с
напряженной работой по ликвидации последствий аварии и с целью предупреждения
несанкционированного выноса литературы филиал № 1 оказался временно закрыт для
всех категорий посетителей. Целую неделю сведений о том, что же случилось в ЦНБ, не
поступало. На первых порах не пускали и журналистов, хотя центральный корпус
библиотеки на проспекте 40-летия Октября, 3 и филиал № 2 в Святошино, на проспекте
Вернадского, 47, обслуживали и продолжают обслуживать читателей. Это ох как не
понравилось некоторым бульварным изданиям! И началась обычная масс-медийная
свистопляска. Дескать, руководство книгохранилища скрывает информацию от
четвертой власти! Это диверсия! И вот, наконец, 30 октября в тесной комнатке
(поскольку Большой зал библиотеки был сплошь заставлен сохнущими раритетами)
собрались журналисты и организаторы пресс-конференции, снявшие общее напряжение
в первые же минуты. Сегодня «Кіевлянинъ» предоставляет им слово. Алексей
Онищенко, директор Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского: –
Почему в первые дни мы закрылись и никого не пускали? Отвечаю прямо – отнюдь не
потому, что боялись демонстрации по телевидению лопнувшей трубы: опыт
показывает, что в подобных ситуациях похищаются самые ценные экземпляры. Так,
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несколько лет назад из фондов Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского был
украден труд Коперника «Об обращении небесных сфер». Вором оказался элегантный
молодой читатель с фальшивым удостоверением СБУ. И только в этом году он был
задержан черкасской милицией вместе с напарником, имеющим удостоверение
корреспондента областной газеты. Времени проверять всех посетителей у работников
библиотеки не было, они спасали литературу. Лесь Танюк: – К сожалению,
библиотечные фонды охраняют пенсионеры, а ведомство г-на Смирнова тянуть этот
«воз» почему-то не желает. По крайней мере, работники библиотеки сделали главное –
спасли духовные ценности. И сейчас самоотверженно ликвидируют последствия
аварии. Вроде бы все понятно. Так нет же, буквально на следующий день после прессконференции на страницы печати хлынул поток новой грязи в адрес библиотеки.
Корреспондент одного весьма почитаемого издания «дописался» до того, что открыто
обвинил всеми уважаемого директора в том, что он, дескать, видит в журналистах
расхитителей национального достояния (?!). И подобную чушь подхватили еще
неколько газет. Да где же вы увидели оскорбление в свой адрес? – Уже 23 октября 2002
года Президиум НАН Украины направил в библиотеку комиссию во главе с членом
Президиума, председателем научно-издательского совета при Президиуме НАН
Украины академиком Ярославом Яцкивым для выяснения причин аварии, разработки
мероприятий по ликвидации ее последствий и контроля за их выполнением, – сообщил
на пресс-конференции вице-президент НАН Украины Иван Курас. – Комиссия
ежедневно анализирует состояние дел и корректирует выполнение первоочередных
работ. Коллективу пришли на помощь специалисты институтов микробиологии и
вирусологии, химии поверхности, сорбции и проблем эндоэкологии, технической
теплофизики, проблем регистрации информации, управления делами и материальнотехнического обеспечения НАН Украины. Активную помощь библиотеке оказала
Киевская госгорадминистрация, выделившая 260 тыс. грн. на ликвидацию последствий
аварии. Все самые напряженные дни с коллективом библиотеки были первый
заместитель главы Киевской администрации И.Фоменко и глава «Киевэнерго»
И.Плачков. Тресты «Киевгорстрой-1», № 2 и № 4, Управление строительства и
Энергоспецремонт «Киевэнерго», Международный аэропорт «Жуляны» передали в
распоряжение библиотеки установки для подогрева воздуха. Оказали помощь также
Минобороны Украины, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный
комитет архивов. Есть информация о финансировании со стороны Кабмина – 500 тыс.
грн. Авария в ЦНБ вскрыла глобальные проблемы отечественной культуры в целом.
Средства на ремонт помещений библиотеки последние два года не поступали. Нет их и
у НАН Украины. При этом необходим оперативный ремонт систем отопления, водо-и
электроснабжения. Нужны реактивы и техника для сушки, материалы и кадры для
ремонтных работ. Последствия аварии, конечно, будут сведены до минимума, а свобода
слова и свобода очернительства – вещи все-таки разные, не правда ли? P.S. Библиотека
обращается ко всем, кому дороги книги и культура, помочь ей в ликвидации
последствий аварии и восстановлении пострадавших фондов. Наш р/с 39218008002 в
УДК г.Киева для Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского а/р
6541004000024/2 МФО 820019 код 26077879.
Киянка Л. Труба культуре? // КіевлянинЪ. – 14–20.11.02, №
41. – C. 54.
№ 94. Щорічно Національна бібліотека України проводить міжнародні наукові
конференції, і ми неодмінно запрошували представників владних структур (а раптом
переймуться нашими проблемами і допоможуть?). Приходили одиниці, переважно ті,
що вийшли з академічного середовища. В інших – невідкладні зустрічі, відрядження,
засідання... А проаналізуйте перевиборні програми. Чи знайдете бодай один конкретний
пункт про опікування книгою, мовою, бібліотекою? Так, до нас приходили депутати або
здебільшого кандидати в депутати. Проте приходили не для того, щоб допомогти
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бібліотеці, а щоб... ознайомити наукову громадськість з програмами своїх партій,
поагітувати за них... На щастя, бібліотека має своїх меценатів, котрі люблять Україну не
тільки до глибини душі, а й, як говорив колись Чикаленко, «до глибини кишені». Тим,
хто все-таки робитиме спробу знайти «стрілочника», мабуть, варто ознайомитися с
томами листів, доповідних, адресованих дирекцією НБУВ протягом багатьох років у
різні інстанції, та з відповідями-відписками на них. Хоч створюй спеціальний фонд...
Капітального ремонту, відновлювальних робіт не було впродовж 50 років! Якби ця
доволі товста, акуратно пофарбована дешевою блакитною фарбою труба не луснула
сьогодні, то це сталося б завтра, як не на сьомому поверсі, то на шостому чи першому.
Не луснула б теплокомунікація, то затопила б злива з даху, діри на якому латаються
всіма неймовірними засобами. Такі «або» можна перелічувати ще й ще, і будь-яка з
аварій спричинила б руйнацію, знищення всього, що століттями творили й
нагромаджували наші прадіди та батьки. Тобто, правди ніде діти: Національна
бібліотека України – то лакмусовий папірець ставлення до національних скарбів і
попереднього, і нинішнього керівництв. Чиста випадковість, що аварія не сталася
раніше. Філія № 1, де трапилася біда, уже кілька десятиліть працює в екстремальній,
надзвичайній ситуації.
Солонська Н. Будинок, де плачуть книги // Літературна
Україна. – 14.11.02, № 41. – C. 2.
№ 95. У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського 22 жовтня поточного
року сталася аварія в тепломережі. Під дію гарячої води і пари потрапили й зазнали
різної міри зволоження 200 тис. документів. Оперативно допомогла Київська міська
державна адміністрація (за розпорядженням О.Омельченка виділено 200 тис. грн. на
ремонт мережі опалення), постійно перевіряють хід робіт заступник голови Київської
міської держадміністрації І.Фоменко та начальник «Київенерго» І.Плачков. Посольство
США в Україні надало допомогу в обсязі 5 тис. дол., Кабінет Міністрів України – 500
тис. грн., ЮНЕСКО – 20 тис. дол., допомагає також Державний комітет архівів України.
Науковці, унікальні фахівці, бібліотекарі працюють цілодобово, щоб врятувати те, що
належить усьому нашому народові.
Солонська Н. Будинок, де плачуть книги // Літературна
Україна. – 14.11.02, № 41. – C. 2.
№ 96. 22 жовтня 2002 р. у філії № 1 Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського (вул. Володимирська, 62) сталася аварія, спричинена неполадками в
тепломережі. Від води і пари постраждали понад 200 тисяч документів, вийшла з ладу
система опалення. Терміново потрібні: ремонт систем опалення, водо-й
електропостачання; невідкладне і суцільне просушування літератури та книгосховищ,
реактиви і техніка для просушування; матеріали для проведення ремонтновідновлювальних робіт у книгосховищі та реставрації фондів. Коштів у бібліотеки, як і
в НАН України, немає. Бібліотека має значні борги за літературу, електроенергію,
охорону, послуги зв'язку. Кошти на ремонт приміщень бібліотеки останні два роки не
надходили. Комісія Президії НАН України (створена 23 жовтня) на чолі з членом
Президії, академіком НАН України Я.С.Яцківим постійно займається організацією
першочергових заходів з усунення наслідків аварії, щоденно аналізує стан справ і
коригує проведення першочергових робіт. До ліквідації наслідків аварії, крім колективу
бібліотеки, який напружено і цілодобово працює, підключено фахівців інститутів,
управління справами та матеріально-технічного забезпечення НАН України.
Найпершими прийшли на допомогу: Київська міська державна адміністрація виділила
260 тис. грн. на ремонт мережі опалення. Заступник голови Киї вської міської
держадміністрації І.А.Фоменко постійно займається рішенням і організацією
першочергових робіт. «Київенерго» веде оперативний ремонт тепломережі. Трести
«Київміськбуд-1», № 2, № 4, Управління будівництва і Енергоспецремонт «Київенерго»,
Міжнародний аеропорт «Жуляни» передали у розпорядження бібліотеки установки для
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підігрівання повітря. Надають допомогу Міністерство оборони України, Міністерство з
надзвичайних ситуацій, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, Державний
комітет архівів України. Виділило грант (5 тис. дол.) Посольство США в Україні.
Звертаємося до своїх колишніх, нинішніх і майбутніх читачів, до підприємців,
промисловців, бізнесових і банківських структур, фондів і громадських організацій,
закладів науки, освіти, культури, до всіх, кому дорога книжка й культура, з проханням
допомогти бібліотеці якнайшвидше подолати наслідки аварії і відновити нормативний
режим збереження фондів і обслуговування читачів!
Звернення колективу Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського // Літературна Україна. – 14.11.02, № 41. –
C. 2.
№ 97. Тим, як зберігаються та охороняються пам'ятки історії й культури, невдоволений
Президент Леонід Кучма. Чаша терпіння переповнилася після проривання 22 жовтня
труб у магістральній системі опалення в філії Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського. Тоді тонни гарячої води намочили 200 тисяч рідкісних документів
обмінно-резервних, газетних, образотворчих фондів та історичних колекцій. Днями
глава держави доручив Кабінету Міністрів надати спеціальній комісії, створеній
Президією Національної академії наук одразу після аварії, матеріальну та організаційну
допомогу в ліквідації наслідків лиха. На «SOS!» книгозбірні відгукнулися і підприємці,
й банкіри. А столична держадміністрація перерахувала 260 тисяч гривень. Навіть читачі
вносили, хто скільки міг. Від уряду ж, як розповів мені директор бібліотеки імені
В.І. Вернадського Олексій Онищенко, не надійшло жодної копійки. До того ж установа
недоотримала лише цього року із передбачених бюджетом коштів майже два з
половиною мільйона гривень. Тому й сама чимало винна – 500 тисяч гривень
енергетикам, зв'язківцям, охоронцям (на погашення цього боргу пішла вся сума,
виділена філії Академією наук після надзвичайної події). Півтора мільйона гривень
бібліотекарі мають заплатити також за одержану літературу. Під загрозою зриву
опинилася передплата видань на 2003 рік. Тепер у холодильних камерах на консервації
перебуває майже 12 тисяч бібліотечних одиниць. Решту висушено. З 3 листопада у
приміщенні на вулиці Володимирській, 62 вже й налагоджено опалення. Бригади
спеценергоремонту «Київенерго» працювали і вдень, і вночі. Ще досі там замінюють
комунікації. А ось із державними санітарними службами і їхнім столичним підрозділом,
бідкався Олексій Онищенко, ніяк не можуть домовитися про спеціальну гігієнічну
обробку книгосховищ. До слова, як зберігають раритети в інших бібліотеках, архівах,
музеях національного значення, має перевірити щойно створена за розпорядженням
Леоніда Кучми комісія на чолі з віце-прем'єр-міністром Володимиром Семиноженком.
Охрімчук О. 12 тисяч книг ще на консервації: Президент
спонукає уряд допомогти підтопленій бібліотеці імені
В.І. Вернадського // Хрещатик. – 15.11.02, № 172. – C. 2.
№ 98. Эта авторитетная международная организация планирует оказать финансовое
содействие в приобретении необходимого оборудования для сохранения поврежденных
фондов Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского НАН Украины.
Договоренность об этом достигнута в результате переговоров украинской стороны с
директором отдела Программы участия и чрезвычайной помощи ЮНЕСКО, а также
консультаций в секретариате Генерального директора организации. Напомним, что в
результате аварии отопительной системы под угрозой уничтожения оказалась часть
фондов библиотечных собраний.
ЮНЕСКО поможет библиотеке // Правда Украины. –
19.11.02, № 171. – C. 2.
№ 99. Возможно, ЮНЕСКО окажет финансовое содействие в приобретении необходимого
оборудования для реставрации поврежденных фондов Национальной библиотеки имени
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В.И. Вернадского НАН Украины, сообщает LІGA onlіne. Распространен также призыв
ЮНЕСКО к мировой общественности оказать помощь библиотеке в сохранении ее
фондов.
Пасьянс: Чем сердце успокоится // Сегодня. – 19.11.02, № 261.
– C. 2.
№ 100. Можливо, ЮНЕСКО сприятиме фінансово в придбанні необхідного обладнання
для збереження пошкоджених фондів Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського
НАН України. Домовленості про це було досягнуто після переговорів української
сторони з директором відділу Програми участі і надзвичайної допомоги ЮНЕСКО, а
також консультацій в секретаріаті Генерального директора організації. Передбачається,
що сприяння буде надано за Програмою надзвичайної допомоги, прийнятою внаслідок
аварії опалювальної системи у філії № 1 книгосховища. Після того, як під загрозою
знищення опинилася частина фондів бібліотечних зібрань та історичних колекцій,
естампів, репродукцій тощо, в Україну планується направити консультанта з метою
допомогти у визначенні потреб Нацбібліотеки і підготовки проекту кошторису для
фінансування з ООН.
Новини плюс: Бібліотеки // Україна молода. – 19.11.02, №
215. – C. 1.
№

101. ЮНЕСКО планирует оказать финансовое содействие в приобретении
необходимого оборудования для сохранения поврежденных фондов Национальной
библиотеки имени В.И. Вернадского НАН Украины. Договоренность об этом была
достигнута в результате переговоров украинской стороны с директором отдела
Программ участия и чрезвычайной помощи ЮНЕСКО, а также консультаций в
секретариате генерального директора организации. Предусматривается, что содействие
будет оказано по программе чрезвычайной помощи. В Украину планируется направить
консультанта для определения потребностей Национальной библиотеки и подготовки
проекта сметы. Призыв о помощи был также направлен в офис защиты и сохранения
Международной федерации ассоциации библиотек и институтов. В результате
национальная комиссия Польши по делам ЮНЕСКО попросила украинскую сторону
подготовить подробную информацию о характеристиках оборудования, необходимого
для спасения поврежденных фондов библиотеки.
ЮНЕСКО
окажет
помощь
библиотеке
имени
В.И. Вернадского // Столичка. – 20.11.02, № 164. – C. 2.

№ 102. Після техногенної аварії у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського
Президентом України видано розпорядження про створення комісії, яка має провести
комплексне обстеження стану фондів бібліотек, архівів та музеїв України. Головою
комісії призначено віце-прем'єр-міністра В.П.Семиноженка.
Вербицька О. Бібліотекар чи патологоанатом? // Правда
Житомирщини. – 20–27.11.02, № 9. – C. 10.
№ 103. Нещодавнє підтоплення двохсот тисяч рідкісних документів, книг та історичних
раритетів у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського знову підтвердило: поки
грім не вдарить, мужик не перехреститься. А треба ж було лише своєчасно перевірити
та відремонтувати магістральну систему опалення у філії закладу, тоді на «латання
дірок» у трубах пішло б значно менше коштів, ніж на ліквідацію наслідків їхнього
прориву.
Афоніна А. Реанімація культури: Депутати розробили
комплексну програму її розвитку на 2003–2005 роки //
Хрещатик. – 26.11.02, № 177. – C. 4,5.
№ 104. ЮНЕСКО надасть цільову фінансову допомогу для збереження потерпілих
внаслідок аварії опалювальної системи фондів Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського. Як повідомили у постійному представництві України при ЮНЕСКО,
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надані кошти будуть використані на придбання необхідного обладнання для
відновлення потерпілих фондів і створення відповідного мікроклімату у
книгосховищах. У представництві нагадали, що під час аварії у жовтні нинішнього року
серйозно постраждали більш як 200 тис. бібліотечних зібрань, серед яких історичні
колекції, естампи, репродукції, газетні фонди.
ЮНЕСКО – Національній бібліотеці // Робітнича газета. –
28.11.02, № 184–185. – C. 1.
№ 105. ЮНЕСКО виділить кошти для збереження фондів Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського. Як повідомили вчора в постійному представництві цієї організації в
Україні, гроші підуть на придбання нових зібрань та створення відповідного
мікроклімату в книгосховищах. Нагадаємо, під час аварії в жовтні серйозно
пошкоджено понад 200 тисяч раритетів, серед яких історичні колекції, естампи,
репродукції, газети. ЮНЕСКО також закликало інші світові організації надати
гуманітарну допомогу бібліотеці.
ЮНЕСКО допоможе бібліотеці імені В.І. Вернадського //
Хрещатик. – 28.11.02, № 179. – C. 2.
№ 106. ЮНЕСКО надасть Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського
фінансову допомогу для збереження фондів бібліотеки, які постраждали внаслідок
аварії опалювальної системи, про яку писала наша газета. Про це повідомили в
Постійному представництві України при ЮНЕСКО. Зазначені кошти будуть
використані на придбання необхідного обладнання для відновлення пошкоджених
фондів та створення відповідного мікроклімату в книгосховищах. ЮНЕСКО поширило
також заклик до світової громадськості надати допомогу бібліотеці у подоланні
наслідків аварії і відновленні нормального збереження бібліотечних зібрань. Як стало
відомо за уточненими даними, в результаті зазначеної аварії, що сталася наприкінці
жовтня, було серйозно пошкоджено понад 200 тисяч бібліотечних зібрань, серед яких
історичні колекції, естампи, репродукції, газетні фонди тощо.
Господарець Г. Нашій бібліотеці допоможе ЮНЕСКО //
Вечірній Київ. – 29. 11.02, № 231–232. – C. 2.
№ 107. Завдяки активній роботі Національної комісії України у справах ЮНЕСКО
організацією прийнято рішення щодо виділення цільової фінансової допомоги для
збереження фондів Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського в Києві, які
постраждали внаслідок аварії опалювальної системи. Кошти будуть використані для
створення належного мікроклімату в книгосховищах. Як уже повідомлялося, в
результаті аварії, що сталася наприкінці жовтня, серйозно пошкоджено понад 200 тисяч
бібліотечних томів, історичних колекцій, естампів, а також газетні архіви.
ЮНЕСКО допоможе Національній бібліотеці // Київська
правда. – 29.11.02, № 136. – C. 1.
№ 108. ЮНЕСКО надасть Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського
фінансову допомогу для збереження фондів бібліотеки, які постраждали внаслідок
аварії опалювальної системи. Зазначені кошти використають на придбання необхідного
обладнання для відновлення пошкоджених фондів та створення відповідного
мікроклімату в книгосховищах. ЮНЕСКО поширило також заклик до світової
громадськості надати допомогу бібліотеці для подолання наслідків аварії, що сталася
наприкінці жовтня, в результаті якої було серйозно пошкоджено понад 200 тис.
бібліотечних зібрань, серед яких історичні колекції, естампи, репродукції, газетні фонди
тощо.
Офіційно:
ЮНЕСКО
допоможе
бібліотеці
імені
В.І. Вернадського / УНІАН // Сільський час. – 29.11.02, № 93.
– C. 2.
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№ 109. ЮНЕСКО выделило Национальной библиотеке имени В.И. Вернадского 25 тыс.
долл. на ликвидацию последствий аварии теплосетей, вследствие которой пострадало
около 200 тыс. документов и книг из фондов библиотеки. Полученные средства
предполагается потратить на приобретение спецоборудования для восстановления
книжных фондов библиотеки и создания надлежащего микроклимата в
книгохранилищах.
ЮНЕСКО выделило 25 тысяч библиотеке Вернадского //
Столичка. – 29.11.02, № 170. – C. 3.
№ 110. Завдяки активній роботі Національної комісії України у справах ЮНЕСКО цією
міжнародною організацією прийнято рішення: виділити цільову фінансову допомогу
для збереження фондів Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського в Києві, які
постраждали внаслідок аварії опалювальної системи, повідомили у МЗС України.
Кошти будуть використані для створення належного мікроклімату в книгосховищах. Як
ми повідомляли, в результаті аварії, що сталася наприкінці жовтня, серйозно
пошкоджено понад 200 тисяч бібліотечних томів, історичних колекцій, естампів, а
також газетні архіви.
ЮНЕСКО збирається допомогти // Киї вський вісник. –
03.12.02, № 117. – C. 1.
№ 111. У жовтні у філіалі Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського через
несправність у системі опалення у книгосховищі прорвало трубу, з якої полилася гаряча
вода. Постраждало близько 200 тисяч одиниць літератури, виник сильний паровий
ефект. Президент України Леонід Кучма доручив Кабінету Міністрів надати Комісії з
ліквідації наслідків аварії, створеній президією НАНУ, допомогу матеріального,
організаційного і, якщо буде потреба, іншого характеру. На прохання бібліотеки про
допомогу відгукнулося багато організацій міста. Так, Київська міська адміністрація
оперативно виділила 260 тис. гривень на ремонт опалення та електросистеми. До
ремонтних робіт відразу ж підключилось АК «Київенерго», і завдяки енергійним діям
генерального директора Івана Плачкова та його команди (робочі наради він проводив
прямо у будинку бібліотеки) вдалося швидко відновити систему комунікацій. Аеропорт
«Київ» (Жуляни) надав труби-рукави для обігрівання приміщень. Для просушування
приміщень і книг будівельні організації «Київміськбуду» «позичили» теплогенератори.
Держкомархівів виділив абсорбуючий папір тощо. – На сьогодні література, що не
істотно постраждала, практично просушена. Тепер належить скласти її на стелажі,
систематизувати, – говорить директор Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського
академік Олексій Онищенко. – Проблем ще дуже багато. Наступний етап – відновлення
і реставрація книг, які намокли більш ніж наполовину і були заморожені на Київському
холодокомбінаті № 3. Тепер їх треба розморозити. Система розморожування
відпрацьована давно, але невідомо, як поведуть себе мікроби. Технологія передбачає
просушування у вакуумних камерах – це щадить папір і залишає надію на його
збереження. Перед просушуванням книги бинтують. Таку роботу проводять в бібліотеці
вперше. Тут доводиться експериментувати, щоб з'ясувати, при якому методі
просушування книги найменше пошкоджуються. Тому крім бібліотечних працівників –
реставраторів, хіміків, мікологів в експерименті беруть участь фахівці академічних
інститутів – технічної теплофізики, мікробіології та вірусології, сорбції та проблем
ендоекології, хімії поверхні, проблем реєстрації інформації. Адже поки що
непередбачувані наслідки парового ефекту. Відпрацьовується два режими – боротьба з
мікроорганізмами і суцільна дезінфекція. У книгосховищах, де немає підтримки
стандартного температурного режиму, таку дезінфекцію треба проводити раз на 4-7
років. Аварія підштовхнула до пошуку нових, більш ефективних способів і методів
боротьби з мікробами. «Нам запропонували новий спосіб дезінфекції – полідез,
розроблений ЗАТ «Експеримент», – розповідає директор бібліотеки. – Його буде
апробовано, щоб з’ясувати, чи впливає він на наші мікроби, якщо так, ми почнемо його
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широко застосовувати. Шукаємо й інші варіанти, експериментуємо. Але до таких
експериментів треба залучати додатково фахівців, високі технології, інформаційне
забезпечення. А в бібліотеки багато боргів, зокрема за нові надходження вона
заборгувала 1,5 млн. гривень і через це передплата на наступний рік не проведена – у
боржників її просто не хочуть приймати. На зарубіжні надходження кошти взагалі не
виділялися уже три роки. Після аварії існує реальна небезпека втрати цінних, рідкісних
видань... Тому в бібліотеці шукають шляхи створення страхових фондів, тобто
переведення інформаційного забезпечення з паперових документів на інші види носіїв.
Але, наприклад, для електронної версії необхідно задіяти додатково спеціалістів,
техніку. Та й існуючий носій CD-ROM недовговічний – максимум 50 років. Для
зберігання фондів це не термін. Є більш сучасні, але дуже дорогі, на які у наукової
бібліотеки немає коштів. Тому сьогодні єдиний шлях страхування фондів – це
консервація літератури, забезпечення її збереження, щоб уповільнити процес старіння.
У Державному бюджеті на розвиток бібліотечної справи закладено дуже мізерні кошти,
та й ті не завжди надходять. До речі, багато бібліотек за рубежем, свої розробки, у тому
числі й створення страхових фондів, здійснюють на спонсорські кошти. Наприклад,
електронна версія книг у бібліотеці Конгресу США була створена на спонсорські
кошти. Після аварії бібліотека розіслала більш як 200 звернень у різні фірми та
підприємства з проханням про фінансову підтримку. Зараз на її рахунку – 36778
гривень. «Це невеликі гроші, але це величезна моральна підтримка, – говорить Олексій
Онищенко. – Ми дуже вдячні нашим читачам та організаціям, усім, хто відгукнувся.
Кошти потрібні, щоб, насамперед, замінити систему електропостачання, подачі
холодної води, опалювальні комунікації. У таких сховищах треба встановлювати
обладнання з повітро-підігріванням».
Шульга В. У бібліотеці заплакали книги... : У головному
книгосховищі країни тривають ремонтно–відновлювальні
роботи // Робітнича газета. – 05.12.02, № 189–190. – C. 5.
№ 112. [1] ЮНЕСКО обещает передать Национальной библиотеке Украины имени
В.И. Вернадского 25 тысяч евро на восстановление раритетов, пострадавших во время
потопа. А тем временем украинские ученые начали уникальный эксперимент по
просушке книг. Наш корреспондент сопровождал первую партию в «реанимацию». В
«газетном» филиале Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского както по-особенному тихо: пусто в гардеробе, не слышно привычного шарканья и
покашливания посетителей, лишь изредка молчаливые сотрудники проносят туда-сюда
стопки книг. Они еще не отошли от шока после затопления. – Простите, у нас везде
ремонт, даже присесть негде, – генеральный директор библиотеки академик НАН
Украины Алексей Онищенко выбирает укромное место для беседы. – Как говорится, не
было бы счастья, да несчастье помогло. Решили одним махом после восстановительных
работ все помещения обновить... Ранним утром 22 октября на седьмом этаже филиала
хлестала из прорванной трубы горячая вода, все вокруг было застлано как туманом,
клубами пара. Сотрудники, придя на работу, буквально хватались за сердце. В
книгохранилище три блока: северный, западный и южный. Потоп обрушился на один –
последний. Вода текла вниз по стене и по потолкам нижних этажей. Пострадали книги
со стеллажей именно под этой стеной. Больше всего «досталось» фондам исторических
коллекций, то есть литературе, изданной в XVІІІ-XІX ст. Не повезло газетному фонду и
фонду искусства. Хорошо, что вода не дошла до рукописей, старопечатных изданий, не
пострадали музыкальный и еврейский фонды. В первые дни люди и ночевали здесь.
Ведь нужно было вынести все мокрое, а по ходу – рассортировать: отделить наиболее
поврежденные библиотечные единицы. «Единицей» считается одна фотография или
одна страница, или одна подшивка, или толстенная энциклопедия. «Слегка влажную»
литературу разложили и просушивали прямо в коридорах. А 11922 сильно подмоченные
«единицы» заморозили в холодильниках АК «Киевхолод» (хладокомбинат № 3). Эта
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процедура не только «усыпила» споры грибков, но и позволила почти полностью – на
70% – выморозить влагу. Когда холод сделал свое дело, ученые дали сигнал к
размораживанию книг. Но не всех сразу, а партиями, ведь работать со всеми сразу
нельзя. В конце прошлой недели 15 единиц перевезли из морозильной камеры
хладокомбината в Институт технической теплофизики НАН Украины. Это
подмоченные справочники, изданные в XІX столетии, подшивки, книги по искусству –
фолианты различного формата, толщины. Ученые адаптировали их к новым условиям –
температуре примерно плюс 10 – в специальной «печке». Это приспособление похоже
на «духовку», только с множеством полочек. И вот мы отправляемся в Институт
посмотреть на первый этап уникального эксперимента по возвращению к жизни
замороженных реликвий. – Все книги чувствуют себя нормально, – осведомляет нас о
состоянии своих «подопечных» заместитель гендиректора библиотеки кандидат
исторических наук Анатолий Бровкин. – Первая партия как раз «оттаяла» и готовится к
просушке. Для начала взяли 15 (типичных представителей) библиотечных единиц. И
вот из «духовки», где оттаивали книги, бережно вынимают фолиант. Это небольшого
размера, но толщиной почти в ширину ладони взрослого человека «Эпистолярии» 1803
года издания. Специальным щупом – эдакой «линейкой» со шкалой на конце –
измеряют влажность, и оказывается, что сверху, в середине и конце книги она разная. –
В изданиях использованы разные виды бумаги поэтому и ведут себя они по-разному, –
консультирует меня главный «бумаговед» библиотеки кандидат технических наук
Николай Омельченко. – Вот, посмотрите на эту подшивку: с одной стороны у нее 8%
влажности, с другой – 40%. Хорошо, что у нас есть этот прибор, любезно
предоставленный Украинским НИИ бумаги, и мы можем уверенно выбирать режим
сушки и прогнозировать, как поведут себя следующие партии книг и эстампов. А дайтека свой блокнот. О, какая бумага хорошая! Здесь 4% влажности, а норма для нее – до
8%. Начали делать книгам и «перевязки»: прокладывать марлечки на двух страницах –
2-й и 17-й. Именно там стоят штемпели библиотеки. Старались не пропустить и страниц
с авторскими росписями владельцев, чтобы в процессе сушки чернила не расползлись.
Затем книги укладывают в... подушки, наполненные сорбентами: одна лежит на дне
поддона, а другой книгу укрывают. Подушки выполняют сразу две функции: вес
верхней не позволяет фолиантам коробиться, а наполнение обеих впитывает влагу.
Сорбент подобран уникальный. А вот какой именно – нам не сказали. Секрет фирмы!
Однако ученые утверждают, что он намного ускоряет сушку, ведь, впитывая влагу, тут
же испаряет ее в воздух. При этом сорбент безвреден для здоровья человека и
окружающей среды. Кроме того, после такой бурной деятельности его легко
восстановить, и он может послужить еще не один раз. «Протвини» с
«перебинтованными» и укутанными книгами загрузили в контейнер – на стеллажи,
подобные тем, на которых развозят хлеб. Тепловую установку включили примерно на
24 часа. Как утверждают ученые, за сутки даже при условии, что книга была полностью
мокрой, в ней останется не больше 2% влаги, то есть ниже нормы. Потом книжки
вынут, опять проверят каждую на влажность и на этом примере решат, какие
экземпляры из еще неразмороженных сколько сушить. Меньше всего хлопот с газетами
– они очень быстро впитывают влагу, зато так же быстро ее и отдают. – Такой
эксперимент в Украине проводится впервые, но мы уверены в его успешном
завершении. Ведь несколько лет назад после подобной аварии в одной из библиотек
Петербурга примерно по такой же технологии спасли 2,5 миллиона книг, – поясняет
замдиректора член-корреспондент НАН Украины Юрий Снежкин. – В нашем институте
разработано свыше 200 различных технологий по обезвоживанию различного рода
материалов. Одна из них позволяет быстро и с минимальными энергозатратами
обезводить бумагу, поэтому мы, узнав о беде в библиотеке, сразу предложили свою
помощь.
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Ковальчук Л. «Свежемороженные» реликвии: Впервые в
Украине проводится уникальная реставрация книг,
пострадавших от потопа // Сегодня. – 06. 12.02, № 276. –
C. 9.
№ 113. [2] Раньше нам приходилось обезвоживать намокшие документы в вакуумной и
сорбционной сушке, и мы пришли к выводу, что лучше всего использовать
сорбционные материалы. Поэтому вместе с нами работают и коллеги из Института
сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины. У нас есть опытная установка
объемом примерно 8 кубометров, в которой за один раз можно реанимировать порядка
800 книг. Если все сложится, как мы предполагаем, то в течение нескольких недель
просушим все до стандартных показателей влажности – примерно 6-8%. Это значит, что
все микробы просто уснут. И если в хранилищах будет поддерживаться температура 1718 градусов и влажность 50 плюс-минус 5%, то они никогда и не проснутся, то есть не
будет вспышки грибкового поражения. Не только книги, но и помещения нуждаются в
«лечении». Киевская горгосадминистрация
уже выделила на ремонтновосстановительные работы 260 тысяч гривен, прислала специалистов-коммунальщиков.
И вовремя, ведь ситуация сложилась критическая: в залах было уже довольно холодно и
влажно, а повторно включать аварийное отопление небезопасно, мог случиться второй
прорыв горячей воды. Бригады специалистов АК «Киевэнерго» – электрики, тепловики
– быстро провели техническую ревизию: буквально через каждые 2-3 метра замеряли
толщину металла и вычислили самые аварийные трубы системы отопления. Порой
складывалось впечатление, что это не хранилище книг, а всемирного потопа. Каждую
минуту звонили мобилки, энергетики консультировались с коллегами во всех уголках
города, а то и страны. В итоге решили треть системы отопления прошлого столетия
заменить. Впервые (!) с 30-х годов. Переделали и некоторое электрооборудование.
Параллельно просушивали воздух электрогенераторами. Такие приборы есть в
библиотеке, но, учитывая масштабы потопа, из аэропорта «Киев», Министерств по
чрезвычайным ситуациям, обороны, некоторых строительных организаций привезли
«подкрепление». Помещения сначала «продули» холодным воздухом, затем – теплым.
Такой порядок прогрева повзолил равномерно, без водяных «разводов» на стенах
высушить их за один день. – Когда появились первые репортажи по телевидению и
публикации в газетах о нашем горе, начали приходить постоянные посетители, –
рассказывает Алексей Онищенко. – предлагали посильную помощь. Приносили деньги
– кто 10 грн., кто 2, кто 4. Сотрудники со слезами принимали эти пожертвования.
Сумма небольшая набралась, но для нас это огромная моральная поддержка. На эти
средства сразу же купили реставрационные материалы и химреактивы для борьбы с
плесенью. Большие надежды возлагаем на деньги, обещанные ЮНЕСКО. Все средства
– 25 тысяч евро – планируем потратить на оборудование для восстановления
поврежденных
фондов
и
создания
соответствующего
микроклимата
в
книгохранилищах. Хотим закупить специальные установки, напоминающие
кондиционеры, которым зададут параметры температуры и влажности. А еще Алексей
Семенович мечтает оборудовать в хранилищах современную систему отопления,
основанную на... отсутствии отопления. По трубопроводам в центре здания будет
подаваться воздух: зимой – теплый, летом – холодный, чтобы поддерживать
соответствующий температурный режим. Но где взять на это деньги? Ведь нужны
средства еще и на закупку книг, подписку периодики. – У нас полтора миллиона долга
за подписку этого года, поэтому не можем заказать ее, даже на первое полугодие
следующего. В бюджете деньги на это вроде бы предусмотрены, но бюджет-то не
выполняется. Значит, приобретем лишь какую-то часть газет, журналов, книг.
Останемся и без некоторых экземпляров монографической литературы, за какие-то,
самые ценные, придется переплачивать втридорога. Кроме того, хотелось бы
надлежащим образом библиотеку компьютеризировать. Ведь сейчас много изданий
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выходят в свет только в электронном виде. А самые ценные электронные издания
платные. У нас есть доступ к сети Интернет, но канал слабый, очень долго «грузится»
информация. Нужны средства и на элементарное – моющие средства, лампочки, ручки.
Одних веников на месяц 150 штук надо. Сейчас высушенные книги из чудо-реанимации
Института технической теплофизики начинают возвращать в библиотеку, на столы
реставраторов, и только после их работы они попадут на свои прежние места. И там им
придется «отдохнуть» после длительного «водного» стресса и температурных атак.
Читателям их начнут выдавать не раньше чем через четыре месяца. А филиал
Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского на Владимирской, 62, возобновит
работу к концу декабря.
Ковальчук Л. «Свежемороженные» реликвии: Впервые в
Украине проводится уникальная реставрация книг,
пострадавших от потопа // Сегодня. – 06. 12.02, № 276. –
C. 9.
БІБЛІОТЕЧНІ КАТАЛОГИ. КАТАЛОГІЗАЦІЯ
ЦЕНТР БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

№ 114. (З доповіді на пленарному засіданні Міжнародної конференції «Крим-2002»).
Діяльність бібліотек в інформаційному середовищі передбачає взаємодію з іншими
бібліотеками, обмін і використання накопичених ресурсів. Як відомо, для цього
необхідно вирішити принаймні дві найголовніші проблеми: формат бібліографічного
запису документів і авторитетні файли, що забезпечать пошук інформації у базах даних.
Над вирішенням цих питань зараз наполегливо працюють фахівці провідних бібліотек
України. Так, спеціалістами Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, яка є
безумовним лідером у цій справі, спільно з Національною парламентською бібліотекою
України та Науковою бібліотекою Киї вського національного університету імені
Т.Г.Шевченка розробляється українська версія комунікативного формату обміну
записами, яка супроводжується методикою та конкретними прикладами опису. При
цьому формат каталогізації бібліотек базується на розроблених і схвалених форматах
ІФЛА.
Тетяна Прокашева, начальник відділу бібліотек та
інформаційних систем Міністерства культури і мистецтв
України: На шляху до інформаційного суспільства //
Культура і життя. – 03.07.02, № 23. – C. 1–3.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
ВИСТАВКИ:

№ 115. Дев'ятого листопада минулого року в НБУ імені В.І. Вернадського сталася
надзвичайна подія – презентація першого академічного видання – «Пересопницького
Євангелія». Світ побачила книга – гордість українського народу. «Пересопницьке
Євангеліє» – вершина мистецтва з оформлення українських рукописних книг
декоративного й образотворчого мистецтва.
Бухало Г. Як створювався пам’ятник «Пересопницькому
Євангелію» // Вільне слово. – 22.05.02, № 40. – C. 3.
№ 116. Важливу справу – науку про книгу, питання, пов'язані з розвитком масової
інформації, було спаплюжено, деформовано. І нині наслідки цього відчуваються досить
гостро. Саме про це йшлося на відкритті тематичної виставки і Книгознавчих читаннях,
присвячених 80-річчю Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), що
недавно відбулися в Музеї книги і друкарства України, проведених музеєм спільно з
науковцями Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
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Гламазда М. Виклик часу // Культура і життя. – 04.12.02, №
44–45. – C. 6.
№ 117. К 190-летию Отечественной войны 1812 года в Нацбиблиотеке Украины имени
В.И. Вернадского провели научные чтения, посвященные украинским страницам этой
войны. В сопровождение к семинару работники библиотеки организовали выставку
литературы на ту же тему, где представлены 216 уникальных изданий, посвященных
теме Отечественной войны.
Последние новости // Сегодня. – 09. 12.02, № 278. – C. 1.
№ 118. До 10-річчя видавництва Соломії Павличко «Основи» в Центральній науковій
бібліотеці імені В.І. Вернадського відкриється виставка книг.
Завтра // Хрещатик. – 11.12.02, № 186. – C. 1.
ЗУСТРІЧІ, ВЕЧОРИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

№ 119. В останніх числах 2001 року в приміщенні НБУ імені В.І. Вернадського
видавництво «Юніверс» провело презентацію книжки австрійського письменника
Роберта Музіля «Сум'яття вихованця Терлеса», яку переклав молодий «драгоман»
Ю.Прохасько. Видання здійснено за підтримки Відомства Федерального канцлера
Республіки Австрії. Тому в презентації взяли участь посол Австрії в Україні Міхель
Міїсс і аташе з питань культури австрійського посольства Петра Гьотценбургер.
Зборовський А. «Юніверс» виконує заповіт Симона Петлюри
// Молодь України. – 12.02.02, № 18. – C. 2.
№ 120. Перевидання Біблії у перекладі Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя та Івана НечуяЛевицького і книгу «Ганна Барвінок. Збірник до 170-річчя від дня народження»
презентували у НБУ імені В.І. Вернадського. До виходу книжок доклалися Київська
міська рада, бібліотека імені В.І. Вернадського, Міжнародне енциклопедичне бюро з
фізики, видавництво «Рада».
Вчора // Хрещатик. – 27.02.02, № 29. – C. 1.
№ 121. Презентація перевидання «Біблії» – першого повного Українського перекладу
Святого Письма, зробленого свого часу П. Кулішем, І.Пулюєм та І.Нечуєм-Левицьким
та книги «Ганна Барвінок. Збірник. До 170-річчя від дня народження» відбулось у
приміщенні НБУ імені В.І. Вернадського. Як зазначив академік НАН України
О.Онищенко, видавництво вдалося до вживання сучасного шрифту, звичного й
зрозумілого для ока сучасного читача. Видання «Ганна Барвінок. Збірник... « – це перша
книга про маловідомі сторінки життя і творчості донедавна замовчуваної видатної
Української письменниці. Книги підготувало й випустило видавництво «Рада» за
сприяння депутатів Київської міськради.
Святе Письмо зберігає оригінальність // Народна армія. –
02.03.02, № 42. – C. 7.
№ 122. Продовжує повертати творчу спадщину родини великих Українців Кулішів
Міжнародне енциклопедичне бюро з фізики та видавництво «Рада» за сприяння
Київського міського голови О.Омельченка. Презентація Святого письма в перекладі
П.Куліша, І.Пулюя та І. Нечуя-Левицького відбулося в Національній бібліотеці імені
В.І. Вернадського.
Сірик Ж. Біблія від фізиків // Літературна Україна. – 23.05.02,
№ 19. – C. 2.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

№ 123. 12 марта в библиотеке имени В.И. Вернадского посольство США открывает
выставку «История и мировая пресса. Их взгляд на эти события», посвященную
произошедшему 11 сентября. На выставке представят фоторепродукции страниц
мировой прессы с переведенными текстами журналистских материалов.
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Алексеенко Б. Киевляне почтят память погибших от
теракта в США «Реквиемом» Моцарта // Киев–экспресс. –
11.03.02, № 36. – C. 2.
№ 124. Несколько десятков первых полос газет, вышедших в разных странах с горячими
сообщениями о сентябрьских терактах в Америке, встретились нынче в столичной
Национальной библиотеке имени В.И. Вернадского. Открытием выставки «Заголовки
истории: мировая пресса о трагедии 11 сентября 2001 года» Посольство США в
Украине отметило полугодие со дня трагедии.
Удовидченко А. Первые эскизы терактов // Киевские
Ведомости. – 13.03.02, № 54. – C. 3.
№ 125. Своєрідним засобом об'єдання націй назвав надзвичайний і повноважний посол
США в Україні Карлос Паскуаль виставку «Заголовки історії», відкриту у НБУ імені
В.І. Вернадського. Виставка складається з 50 плакатів-репродукцій перших сторінок
американських та іноземних газет з репортажами про жахливі події 11 вересня 2001
року. Експонати надані музеєм засобів масової інформації у Вашингтоні «Ньюзеумом»
за фінансової підтримки позапартійної фундації «Фрідом форум», яка відстоює свободу
слова в усьому світі.
[Без заголовку] // Кримська світлиця. – 22.03.02, № 12. – C. 2.
БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО
НОВІ ВИДАННЯ:

№ 126. 28 липня 2002 року під час перебування в Україні раптово помер відомий
громадський діяч української діаспори, педагог, дослідник української книги,
бібліограф, меценат, голова Центрального комітету станиславівців у діаспорі Богдан
Ясінський. Нині видається систематичний покажчик змісту журналу «Вісник» (Львів,
1933-1939), який він підготував разом з Національною бібліотекою імені
В.І. Вернадського.
Що? Де? Коли?: Раптово помер Богдан Ясінський /
М.Г.Жулинський, І.М. Дзюба, О.С.Онищенко та ін. // Освіта
України. – 06.08.02, № 62–63. – C. 7.
№ 127. [Див. «Освіта України». – 06.08.02, N62-63. – С.7.].
Ясінський Богдан Дмитрович // Культура і життя. –
14.08.02, № 28–29. – C. 2.
ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 128. ВСЕНАРОДНАЯ ПУБЛИЧКА. Имя Вернадского библиотека носит неспроста.
Именно он с единомышленниками еще в 1918 году решил, что у украинского
государства должна быть своя национальная библиотека. Самой первой книгой стали
«Нариси історії Києва» Максима Берлинского, изданные в 80-е годы ХІХ века. Ее
принес (откликнувшись на призыв ученых к общественности Киева и Украины
подарить библиотеке кто что может из литературы) некий библиофил по фамилии
Стешенко. Позже государство выделяло немало денег на покупку литературы. Так что
сотрудники библиотеки и ученые Академии наук ездили по европейским странам и
закупали целые коллекции. В итоге до войны архивы насчитывали около четырех
миллионов единиц хранения. А нынче их уже 15 миллионов. Библиотеку неоднократно
переименовывали. Одно время она называлась Всенародной, а потом и
Государственной публичной. К слову, ее до сих пор многие киевляне так и называют –
«публичка». А Национальной имени Владимира Вернадского она стала в 1996 году.
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Удовиченко А. Огонь, вода и вечные книги: Библиотеку
поддержим всем миром // Киевские Ведомости. – 19.11.02,
№ 256. – C. 1,3,7.
№ 129. Унікальна за архітектурою і сама споруда філії № 1, що являє собою частину
архітектурного ансамблю, створеного знаменитим Вікентієм Беретті понад сто років
тому і розташованого в одній з найкрасивіших історичних частин Києва на вул.
Володимирській. Зведення бібліотечної споруди було перерване Першою світовою
війною і подальшими «пригодами». Аж 2 серпня 1926 р. було прийнято рішення
добудувати спеціальний бібліотечний корпус. 76 років тому, за висновком спеціально
створеної комісії із фахівців, будинок буквально гинув на очах. І ми невдовзі, якщо не
повернемося обличчям до правди, спостерігатимемо щось подібне, оскільки корпус
Національної бібліотеки по Володимирській, 62, досі не визначений як архітектурна
пам’ятка і державою не охороняється. Тоді, наприкінці 30-х років минулого століття, у
будівельних роботах узяв участь талановитий архітектор Василь Осьмак, який
дотримався інтелігентного класичного стилю. Йому належать оригінальні проекти
внутрішніх інтер'єрів, які й досі своїм творчим польотом викликають захоплення.
Завдяки В.Осьмаку бібліотечне приміщення було оздоблено вазами, годинниками,
скульптурами, меблями, що теж є культурними пам'ятками. (Наприклад, вази і торшери
– частина невеликої, але цінної колекції французької художньої бронзи другої половини
ХІХ ст., тут навіть є роботи, що належать відомому Ф.Барбедієнну). Усе це після
жовтневої аварії 2002 р. потребує часткової реставрації та ремонту.
Солонська Н. Будинок, де плачуть книги // Літературна
Україна. – 14.11.02, № 41. – C. 2.
ІНФОРМАЦІЯ
ТЕХНІЧНИЙ СТАН БІБЛІОТЕК:

№ 130. Надзвичайною проблемою є і вкрай негативний вплив роботи транспорту на
унікальне 30-поверхове книгосховище Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського,
яка є найвеличнішим інтелектуальним надбанням українського народу і де зберігається
майже 15 мільйонів одиниць книг і журналів. Це сховище за свої м значенням і
кількістю інтелектуальних фоліантів є п'ятим у Європі після Лондона, Парижа, Москви
и Санкт-Путербурга.
Стоян О. Транспортний трикутник // Вечірній Київ. –
18.06.02, № 117. – C. 4–5.
ВИСТАВКИ:

№ 131. Какой может быть «цветомузыка», если речь идет о джазе? В этом меня просветила
одна из витрин выставки, устроенной в стенах филиала Национальной библиотеки
Украины имени В.И. Вернадского. Здесь представлены работы заведующего отделом
изобразительных искусств Института украинской книги НБУ кандидата
искусствоведения Глеба Юхимца. Вот уже более двадцати лет Юхимец пишет и рисует
джаз.
Гавр Н. Цветомузыка от Глеба Юхимца // Правда Украины.
– 04.06.02, № 79. – C. 2.
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