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ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
СУЧАСНИЙ СТАН БІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ:

№ 1.09.15 – и вход в Вернадку (именно так привыкли называть главную библиотеку
страны киевские студенты) открыт для самых нетерпеливых. Впрочем, в эту пору таких
оказывается не очень много – Киев в субботние и воскресные утречка отсыпается после
трудовой недели. Однако тем, в чьи планы на выходные входит посещение библиотеки,
основательно отоспаться не удается, да и не рекомендуется. Ведь, как правило, ближе к
полудню все добрые полтысячи мест в библиотеке уже заняты. Сидящие на
подоконниках молодые люди с конспектами в руках – обычная картина выходного дня.
Читальные залы освещены солнечным светом, который попадает в просторные
помещения через огромные окна на потолке, а старушек постепенно заменяют
вертлявые девчата. С книгами – отдельная история. Практически все они спрятаны от
постороннего глаза. Но не под землей, как принято считать, а над головами
посетителей. Из 27 этажей библиотеки только два первых отведены под читальные
залы. А над ними расположено одно из самых больших в мире книгохранилищ. Более
13 миллионов наименований книг можно заказать на обычном бланке библиотеки! Это,
кстати, даже больше, чем в знаменитой московской Ленинке. Так что украинской
научной элите есть чем гордиться и... не забывать почаще заглядывать в библиотеку
Вернадского! Но сюда едут не только за знаниями. Не то что группы, иногда целые
университеты сидят здесь над книгами в одно и то же время. И почему-то именно здесь,
как ни странно, возникает огромное желание пообщаться с друзьями. Пикантность
такому общению придает официальный запрет на разговоры в читальном зале и косые
взгляды соседей по столу. Что ж, тогда можно выйти и в коридор. А уж оттуда дорога
одна – в подвальное кафе, где цены своей простотой умиляют, а призабытый дух
советских столовок вызывает закономерную ностальгию. При том музыка из репертуара
какого-то попсового радио никак не вписывается в атмосферу академичности, которая
царит в библиотеке. Любознательный читатель может встретить здесь и более
современные и отвечающие духу времени труды. Например, докторскую диссертацию
по физике небезызвестного Бориса Березовского или научные публикации спикера
Верховной Рады Владимира Литвина. И, заметьте, все эти книги находят спрос! Как у
уже состоявшихся академиков, так и у будущих, из числа молодежи. А вот о
приключениях Гарри Поттера здесь не читают. Как и романы Пауло Коэльо вместе со
Стивеном Кингом. Не тот уровень.
Читать не вредно никогда... // Метро. – 31.01.05, № 5. – C. 8.
№ 2. А.Онищенко, Генеральный директор Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского: – Во все времена библиотека тем и жила, что сохраняла наследие и
собирала новейшую литературу, новейшие знания. Но наши библиотеки все еще
финансируются по остаточному принципу. В девяностые годы все рухнуло, и той
системы финансирования библиотек и обеспечения их литературой, какая была, при
всех ее недостатках в советское время, сегодня нет и не скоро будет. Сейчас
большинство сельских, заводских, учрежденческих библиотек, если не вымерло, то уже
более десяти лет находится в законсервированном состоянии, где хранится литература
только до девяностых годов. От случая к случаю они получают по две-три, а чаще всего
по одной газете. Даже правительственные газеты к ним доходят не всегда. Дальнейшее
развитие библиотеки должно быть направлено на обогащение информационного
обслуживания. Во всем мире библиотеки сегодня культурно концентрируют в себе
письменный, печатный, аудио-видео и электронный информационный продукт. Вот эти
два потока – печатный и электронный – должны объединиться в единое библиотечное
русло. Библиотеки должны стать центром доступа до электронной информации как в
городах, так, в первую очередь, в селах, где не у всех есть компьютеры и не все имеют
доступ в Интернет. Библиотеки надо напременно сохранить и развивать, снабдив их
2

современным компьютерным оборудованием. В нашей библиотеке ведется
компьютерный каталог с девяносто четвертого года. Есть у нас и большой сайт,
хранящий библиографическую, историческую, естественно-научную информацию,
целые массивы электронных журналов, энциклопедий, словарей, монографий. И у нас
сейчас компьютерных читателей в три раза больше чем «живых». Если в среднем
ежедневно полторы-две тысячи читателей посещают библиотеку, то в наши сайты
входят свыше десяти тысяч людей. Эти цифры нужно и можно увеличить. Для этого
надо, во-первых, воплотить в жизнь программу книгоиздания в Украине и книги
довести до массовых библиотек, и, во-вторых, вплотную заняться компьютеризацией
библиотек и украинизацией компьютеров. Библиотекам нужны новые компьютеры с
широким программным обеспечением для накопления, переработки информации и
выхода в Интернет. Необходима нормальная скорость работы в Интернет-сетях.
Отечественное программное обеспечение библиотечного дела еще не отработано. У нас
полноценных, больших программ нет. Покупать – это очень дорого. Большинство
информации – новейшей, важнейшей – в Интернете выдается сегодня только по
платным паролям. Я знаю наших компьютерщиков из Кибернетического центра
Академии наук, имеющих разработки мирового значения, и специалисты нашей
библиотеки готовы решать свои задачи информирования населения страны на высоком
уровне при соответствующем техническом, программном и финансовом обеспечении.
Но пока имеем то, что имеем. [Кор.] Вы ни разу не произнесли слова «библиотекарь», а
все называете их специалистами библиотеки? За этим что-то стоит? – Как и везде,
кадры у нас решают все. Но статус библиотекаря не престижный, ставки у него –
низкие. Чтобы работать в крупной библиотеке сегодня, недостаточно числиться
книговедом, библиотековедом, а надо быть и науковедом, и технологом в
компьютерном и информационном деле, и специалистом в области Интернета, и
элементарно грамотным программистом, и менеджером, и маркетологом, и психологом.
И если человек хорошо освоил все эти специальности – чего он будет сидеть в
библиотеке за гроши? Как правило, через полгода-год, повысив квалификацию у нас он
уходит в бизнес. И там бывший наш сотрудник получает уже в три раза больше, чем я –
директор. Так я давно мечтаю придать библиотекарю новый статус научного
информационного работника. Раз информация правит миром, то человек, который
работает с ней и является фактически вторично ее творящей, должен быть обеспечен
соответствующим статусом и зарплатой. Ведь библиотеки по закону работают в
основном бесплатно. Есть некоторые дополнительные платные услуги по подбору
списка литературы по какой-либо большой теме или поиску справочной информации.
Больше зарабатываем на ксерокопировании, но это тоже не очень много. Библиотеки во
всем мире живут на финансировании государства и спонсорстве. Наш бизнес к
библиотекам еще не дошел. [Кор.] А каков сегодняшний путь книги в библиотеку, к
читателю? – Тернистый. У нас сейчас на человека приходится ноль целых, 75 сотых
книги и без президентской программы книгоиздания эту цифру нам не увеличить.
Абсолютное большинство литературы, которая сейчас издается, особенно научной,
имеет тираж не больше тысячи экземпляров. А библиотек в стране в общей сложности
насчитывается около пятидесяти тысяч. А если тираж книги – 500 экземпляров, то в
абсолютное большинство библиотек она не попадает. Мы по закону об обязательном
экземпляре, хотя нынешние издательства его не очень и придерживаются, выбиваем
себе и процентов девяносто книг Украины мы у себя собираем. За нами – законы и сила
традиций. Но все равно есть литература, которая была издана в Украине и не попала ни
в одну библиотеку страны. Та же ситуация с книгами, которые пишутся и издаются
украинцами за рубежом. [Кор.] Книги, как и люди стареют. Что их ждет в дальнейшем?
– Есть простые санитарно-гигиенические способы, которые замедляют внутренние
процессы старения и разрушения. Но мировая угроза книжной продукции,
зафиксированной на бумаге, существует. Дело в том, что бумага с XVІІІ века делалась с
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большой примесью древесины и получалась кислотная, которая на молекулярном
уровне начинает разрушаться через пятьдесят и даже двадцать лет. Есть способы
спасения таких книг и они дорогие. Я уверен, что наши химическая, биологическая,
бактериологическая промышленности могли бы решить вопрос массовой
декислотизации, если бы вплотную занялись этой проблемой. Есть второй способ
спасения мирового наследия – перевести бумажную информацию на электронную, чем
начали заниматься и мы. Но это, опять же, дорогостоящий процесс. В крупнейших
библиотеках мира перенос бумажной продукции на электронные носители переведен на
промышленную основу и, в первую очередь, они спасают старые рукописи,
старопечатные или редкие издания. Мы почти бессильны перед профессиональными
хакерами и книжными ворами. Нужны техника, специалисты, деньги. Но, все равно,
проблему с печатной продукцией на кислотной бумаге надо решить в ближайшее
десятилетие, чтобы через полвека не разводить недоуменно руками перед потеряной
навсегда литературой трех последних веков.
Алексей Онищенко: Нигде и ни у кого нету такого
богатства информации, которое хранится в библиотеках
// Магистраль. – 07.04.05, № 36. – C. 8–9.
З'ЇЗДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ:

№ 3. [Фото] В Национальной библиотеке имени В.И. Вернадского в Киеве открылась
международная конференция «Интеллектуальные информационные технологии в
библиотечном деле». Работницы библиотеки никак не налюбуются на книги,
выставленные к 410-й годовщине со дня рождения Богдана Хмельницкого.
[Без заголовку] // Киевские Ведомости. – 12.10.05, № 214. –
C. 3.
№ 4. У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відкрилася Міжнародна
наукова конференція «Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі». З
цієї нагоди тут відкрився ряд книжкових виставок із власних фондів.
Інтелектуальні джерела // Урядовий кур'єр. – 13.10.05, № 194.
– C. 1.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 5. Национальную библиотеку Украины имени В.И. Вернадского ежедневно посещают
не меньше 1,5-2 тыс. читателей, да столько же заходят через Интернет в ее электронную
базу. По словам работников этого учреждения, многие следят за новинками того или
иного жанра, есть желающие просто отдохнуть, пообщаться с единомышленниками. И
все же большинство посетителей ищут в книгохранилищах нужную им для работы или
учебы информацию. Вот почему так важно оснащение наших «сокровищниц знаний»
современной электронной техникой.
Усенко Л. Умная книга полезнее бездушного телеэкрана //
Вечерние Вести. – 01.02.05, № 15. – C. 8–9.
№ 6. Ученый-физик, коренной киевлянин, теперь живущий в Нью-Йорке, в очередной
приезд в украинскую столицу решил просмотреть подшивки старых киевских газет.
Пошел он в Центральную научную библиотеку имени В.И. Вернадского, протянул
девушке-регистраторше свой паспорт и попросил выписать ему разовый или временный
пропуск. Внимательно осмотрев документ, девушка сказала: «Дайте ваш внутренний
паспорт, с пропиской!». Уверения незадачливого посетителя, что граждане, постоянно
живущие за рубежом, «внутренних» паспортов не имеют, делали сотрудницу все более
и более непреклонной. По словам заведующей отделом справочно-библиографического
обслуживания ЦНБ Татьяны Добко, Правила пользования библиотекой требуют, чтобы
в документе украинского гражданина была указана прописка. Госпожа Добко пояснила
столь строгие требования: «У нас уникальные фонды. Если есть паспорт с пропиской –
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то это для нас гарантия. А ваш знакомый уехал неизвестно в какую страну – ищи его
потом». Прописка отменена? «Так задекларировано, но фактически она же существует!»
– пояснила собеседница.
Бахтеев Б. «Неправильный» паспорт // Вечерние вести. –
13.09.05, № 133. – C. 8.
№ 7. Особлива гордість нашого вузу [Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди] – його знаменита бібліотека. Комп'ютери,
мультимедійні матеріали, бібліотека «сидеромів», електронні книги, дисплей-зал – ось
«обличчя» сучасної книгозбірні. Маючи доступ до Інтернету, ми тісно співпрацюємо з
тією ж Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського, котра входить в
десятку кращих бібліотек світу. Через бібліотечний абонемент наші студенти і
викладачі можуть на 30 діб брати книги з її книгосховищ.
Шкира О. // Київська правда. – 20. 10.05, № 117. – C. 2.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ:

№ 8. Президія Національної академії наук України схвалила наукову і науковоорганізаційну діяльність Інституту проблем реєстрації інформації НАН України,
повідомляє Укрінформ. На основі наукових розробок з використанням передових
технологій в Інституті ведеться велика прикладна робота. Разом з Національною
бібліотекою України імені В.І. Вернадського видається «Український реферативний
журнал «Джерело», в якому вміщено відомості про всю наукову літературу країни.
Розглянуто проблеми реєстрації інформації // Урядовий
кур'єр. – 10.06.05, № 107. – C. 16.
№ 9. На черговому засіданні Президії НАН України 26 жовтня 2005 року члени Президії та
запрошені заслухали і обговорили доповідь голови Науково-видавничої ради НАН
України, академіка НАН України Я.С.Яцківа «Про стан та перспективи розвитку
видавничої діяльності Національної академії наук України». Заслуговує на підтримку
пропозиція щодо створення на базі Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського НАН України загальноакадемічного порталу наукової періодики.
Президія НАН України розглянула // Світ. – 00.11.05, № 41–
42. – C. 3,4.
ЦЕНТР БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

№ 10. Приятным открытием для меня был полный электронный каталог библиотеки
Вернадского. Он не без недостатков, но, учитывая масштабы работы по его созданию да
еще и в условиях массового игнорирования информационных потребностей научных
сотрудников, это был настоящий подвиг. Тем не менее возникает интересный вопрос.
Как известно, основную часть иностранной периодической литературы много лет
получала не эта библиотека, а институты НАНУ. Сводного каталога нет, линков к
каталогам этих библиотек – тоже. Начинаю проверять сайты институтов НАНУ.
Информация о библиотеках есть, электронных каталогов нет. Так что, до сих пор
ученые НАНУ отстали настолько, что пещерным способом перелистывают засаленные
карточки в деревянных ящиках?
Демченко А. Украинская наука: Черная дыра в потоках
информации // Зеркало недели. – 07–13.05.05, № 17. – C. 15.
ІНСТИТУТ БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

№ 11. Кожен випуск наукового щорічника «Україна дипломатична» з нетерпінням чекають
українські й зарубіжні дипломати, представники вітчизняного владного Олімпу,
журналісти, академіки й зовсім молоді науковці. Авторитетний колектив щорічника –
Леонід Губерський, Павло Кривонос, Микола Кулінич, Анатолій Денисенко, інші відомі
вчені – збирають під однією обкладинкою статті державних діячів, наукові розвідки,
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історичні портрети, знайомлять читачів з офіційними відомостями про представників
вітчизняного дипломатичного корпусу та іноземними дипломатами, які працюють у
нашій державі. Видавничі проекти виходять за сприяння Генеральної дирекції Київської
міської ради з обслуговування дипломатичних представництв (ГДІП) і безпосередньої
участі її працівників. Наукове забезпечення видання нині здійснюється Національним
педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, Інститутом української
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Інститутом
біографічних досліджень Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського тощо. Це
значно підвищило статус «Календаря».
Павло Кривонос: «Ми – не безбатченки, ми – древня нація... «
// Столиця. – 09–15.12.05, № 49. – C. 5.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

№ 12. На виставці, яка відкриється у бібліотеці, можна буде ознайомитися з-понад 700
виданнями із фондів головної книгозбірні України, в яких простежуються багатовікові
історичні зв'язки між двома слов'янськими народами. Головна мета конференції
«Українсько-сербські культурні взаємозв'язки» – сприяти розвитку давніх традицій,
реалізації культурних та наукових проектів, зміцненню дружби й духовності українців і
сербів. Ініціювали виставку та конференцію Національна академія наук України,
Посольство Сербії і Чорногорії в Україні, Національна бібліотека імені
В.І. Вернадського.
У
Національній
бібліотеці
імені
В.І. Вернадського
відбудеться наукова конференція «Українсько–сербські
історико–культурні взаємозв’язки» // Хрещатик. – 23.06.05,
№ 90. – C. 3.
№ 13. У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ) відбулася
наукова конференція під назвою «Україно-сербські історико-культурні взаємозв'язки»
та урочисте відкриття книжково-інформаційної виставки. Головною подією свята стало
підписання договору про співпрацю між НБУВ та Національною бібліотекою Сербії.
Директори бібліотек Олексій Онищенко та Сретон Угричич висловили надію, що
співробітництво обох величезних скарбниць книжкової мудрості переросте в міцну і
тривалу дружбу. Почесними гостями свята були міністр культури Сербії Драган
Коєдінович та міністр культури і туризму України Оксана Білозір. Ознайомившись з
експонованими в НБУВ монографіями, рукописами та стародруками, художньою
літературою, переконуєшся, що український і сербський народи мають багато спільного
в своїй історії та культурі.
Ковальовська Л. Культурні зв'язки слов'янських народів //
Урядовий кур’єр. – 01.07.05, № 119. – C. 8.

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 14. Известный киевский коллекционер книг Павел Попов всю жизнь обходился, как ни
странно, без экслибриса. И лишь когда в конце жизни он решил передать свое
уникальное собрание библиотеке Академии наук, на всех его книгах появился (1971)
знак: «Бібліотека Павла Миколайовича Попова. Подарована ДНБ АН УРСР».
Когда книги подают знаки // Киев Weekly. – 25.02–04.03.05, №
7. – C. 11.
№ 15. «Живий вогонь далеких предків». Так називається виставка, яка відкривається
сьогодні в столичному Музеї українського народного декоративного мистецтва. Вона
побудована на унікальних матеріалах, котрі розкривають культурний феномен
Гуцульщини у народному мистецтві, літературі, графіці, кінематографії на основі
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одного літературного твору: повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» та
її кіноверсії Сергія Параджанова. Матеріали на виставку надали Національна кіностудія
художніх фільмів ім. О.Довженка, Чернігівський літературно-меморіальний музейзаповідник М.Коцюбинського, Івано-Франківський краєзнавчий та художній музеї,
Музей книги і друкарства України, Музей театрального, музичного та кіномистецтва
України, Національна бібліотека імені В.І. Вернадського. Представлені також твори з
фондів Музею українського народного декоративного мистецтва.
«Живий вогонь далеких предків» // Молодь України. – 14.10.05,
№ 115. – C. 1.
№ 16. 1893 року він [культурно-громадський і політичний діяч, письменник, критик,
журналіст, меценат Володимир Леонтович] завершує повість «Пани і люди», де
висловлює свої погляди на селян і землю. В радянські часи (у 1929 році) вона вийшла
друком з передмовою Сергія Єфремова. Але після процесу СВУ сторінки передмови
було вилучено з книги. Такий примірник зберігається нині в бібліотеці НАН України
імені В.І. Вернадського.
Кочевська Л. На рідному грунті // Літературна Україна. –
20.10.05, № 41. – C. 7.
№ 17. На «круглому столі» «Проблеми збереження архівної та музейної спадщини в
сучасній Україні у контексті втрат Львівського архіву» народні депутати Лесь Танюк та
Павло Мовчан говорили про те, що в Україні, ймовірно, діють кілька злочинних груп,
які спеціалізуються на вивезенні мистецьких цінностей; що час поіменно назвати
організаторів і виконавців «львівської архівної афери», а з ними – і винних у знищенні
унікальної архівної колекції в м.Кам'янці-Подільському, затопленні Відділу стародруків
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського у Києві, крадіжках раритетів з
Полтавського художнього музею та Львівської бібліотеки ім. В.Стефаника.
Ясиновський В. Курява для архіву // Сільські вісті. – 01.11.05,
№ 127. – C. 3.
№ 18. Наукова і творча спадщина Костомарова не була офіційно забороненою в
радянський час, як це трапилося з багатьма іншими діячами другої половини XІX –
початку XX ст. Неофіційна ж заборона знайшла своє вираження у типовій як на той час
формі ігнорування – невиданні наукових праць, у першу чергу, на історичну тематику.
Про саму постать ученого є кілька невеликих розвідок. До 100-річчя з дня його смерті у
Вінніпезі (Канада) коштом читальні «Просвіта» вийшла науково-популярна розвідка
вченого з діаспори Андрія Господина. Українська наука, наскільки можна судити з
каталогів найбільшої наукової бібліотеки України – імені В.І. Вернадського – залишила
цю дату поза увагою. Звичайно, окремі статті були – у журналах, збірниках матеріалів,
конференцій тощо. Але немає ні спеціальної монографії, де узагальнювалися б його
дослідження, ні праць за окремими галузями його спадщини.
Мандебура О. Сила національного месіанізму // Україна
молода. – 27.12.05, № 243. – C. 12.
ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ:

№ 19. Щойно розпочав свій шлях до читача інформаційний каталог «Закордонне
українство. 2003» (Київ: Геопринт, 2004. – 150 с.), підготовлений Інститутом
досліджень діаспори (ІДД) та виданий за державною Програмою випуску соціально
значущих видань. Довідник вже передано до Національної наукової бібліотеки імені
В.І. Вернадського НАНУ.
Винниченко І. Бо багато нас є... // Столиця. – 12–18.08.05, №
32. – C. 5.
№ 20. Згідно з угодою, укладеною між УВАН і НаУКМА, література, видана УВАН,
надходить до України і безплатно розповсюджується Києво-Могилянською академією
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серед бібліотек українських університетів, науково-дослідних інституцій, інших
академічних і публічних бібліотек. У переліку творів 49 назв. Серед установ, які вже
отримали через бібліотеку Могилянки видання УВАН у США – Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека, Київська
публічна бібліотека імені Лесі Українки, бібліотеки різних університетів з Черкас,
Запоріжжя, Харкова, Луцька, Сум, окремі обласні та міські бібліотеки.
Ярошенко О. Видання УВАН у США – бібліотекам України //
Культура і життя. – 05.10.05, № 38–39. – C. 2.
№ 21. По информации СБУ, работники Киевской региональной таможни обнаружили в
грузе гражданки Бельгии, сотрудницы посольства Элизабет Перло иконы и
произведения народной живописи XVІІІ-XІX веков, фарфор и печатные издания XІXXX веков. Уникальная пергаментная книга XVІ века и оригинал первого номера газеты
«Искра» за 1900 год переданы Национальной библиотеке имени В.И. Вернадского.
Контрабанда досталась музеям // Киевские Ведомости. –
24.11.05, № 251. – C. 3.
№ 22. Канадсько-українські бібліотечні центри – чи не найповажніший проект
Канадського товариства приятелів України. Зусиллями групи ентузіастів такі центри
сьогодні вже відкрито в Луганську, Донецьку, Харкові, Одесі, Сімферополі, Полтаві,
Севастополі, Дніпропетровську, Маріуполі, Чернігові, Сумах, Черкасах і Херсоні. У
кожному з них – по 15-20 тисяч важливих видань з історії України й української
культури, політична й довідкова лектура, твори репресованих і діаспорних
письменників. Часто до рук членів комітету потрапляють і дорогоцінні раритети, які
передаються до бібліотеки імені В.І. Вернадського чи до Національного музею
літератури.
Короненко С. Приятелі української книги // Народна газета.
– 08–14.12.05, № 47. – C. 8.
№ 23. Канадсько-українські бібліотечні центри – чи не найповажніший проект
Канадського товариства приятелів України. Зусиллями групи ентузіастів такі центри на
сьогодні вже відкрито в Луганську, Донецьку, Харкові, Одесі, Сімферополі, Полтаві,
Севастополі, Дніпропетровську, Маріуполі, Чернігові, Сумах, Черкасах і Херсоні. У
кожному з них – по 15-20 тисяч важливих видань з історії України й української
культури, політична й довідкова лектура, твори репресованих і діаспорних
письменників. Часто до рук членів комітету потрапляють й дорогоцінні раритети, які
передаються до бібліотеки імені В.І. Вернадського чи до Національного музею
літератури.
Короненко С. Приятелі української книги // Літературна
Україна. – 15.12.05, № 49. – C. 3.
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ:

№ 24. Поглазеть на президентские презенты из Фонда можно в выставочном зале
Библиотеки имени В.И. Вернадского. Подарки Президенту выставили на всеобщее
обозрение в прошлом году. Накануне открытия выставки корреспондент «Газеты... «
помогла сотрудникам фонда расставлять экспонаты по полкам. Серебряный поднос от
президента Киргизстана, конституция Испании, стилизованная под небольшой золотой
медальон, – все эти подарки были вручены Леониду Кучме. На вопрос «а где же
подарки Кравчуку?» организатор выставки Яна Чепуренко пояснила, что фонд
существует с 1996 года, потому даров, преподнесенных президенту Украины в период,
когда им был Леонид Макарович, на выставке нет. На стеллажах выставочного зала
много ключей. Они символизируют доверие. Есть ключ президенту от моряковчерноморцев, а есть ключ... от Токио, врученный губернатором японской столицы. В
фонде есть не только презенты от глав других государств или местных «шишек»,
оказывается, главу государства нередко одаривают дети. На выставке можно найти
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картины, аппликации, сделанные руками 10-летних ребятишек. Среди «простых»
подарков на выставке представлена шахтерская каска с фонариком – подарок от
горняков Донбасса. В Библиотеке имени В.И. Вернадского «Газете... « подтвердили: в
этом году фонд новыми подарками еще не пополнялся.
Сафонов Е. Подхалимов жалко! // Газета по–киевски. –
23.02.05, № 36. – C. 6.
№ 25. Вадим Крищенко нещодавно зустрів свою 70-ту весну. Наш кореспондент зустрівся
з ювіляром. Вадиме Дмитровичу, фонд президентів України Національної бібліотеки
імені В.І. Вернадського прикрашає збірка вашої пісенної поезії «Усі ми прагнемо
любові» з дарчим написом автора Леонідові Кучмі. Ви підтримували з ним стосунки? –
За часів правління Кучми я не відчув ні гонінь, ні підтримки на свою адресу. Кілька
разів зустрічався з колишнім президентом України. Зокрема, на концерті Раїси
Кириченко. Він вручав співачці нагороду, потім підійшов до нас, сфотографувався. Що
можна сказати? Мила розмова. Але чотири рази мою кандидатуру подавали на звання
народного артиста України і чотири рази документи поверталися.
Вадим Крищенко: «Пісня робить автора популярним іноді
більше, ніж цілий том поезії» // Київська правда. – 09.06.05,
№ 63. – C. 4.
ІНСТИТУТ РУКОПИСУ:

№ 26. Народний депутат України, академік НАН України Микола Жулинський: –
Історична і культурно-мистецька цінність цієї рукописної пам'ятки надзвичайна. Тримав
Пересопницьке Євангеліє у своїх руках гетьман Іван Мазепа, який звів у місті
Переяславі Вознесенський монастир і кафедральний собор, куди під опіку Захарія
Корниловича і передав гетьман Пересопницьке Євангеліє. Там, у Вознесенському
монастирі, а саме в бібліотеці Переяславської духовної семінарії, знайшов цю славетну
рукописну книгу знаний українець, учений-славіст Осип Бодянський. [Кор.] Однак це
Євангеліє за історію свого існування не один рік перебувало за межами нашої країни. –
Дійсно, згодом Пересопницьке Євангеліє перейде до Полтави, опиниться в СанктПетербурзі та лише у 1887 році повернеться в Україну – до бібліотеки Переяславської
духовної семінарії. Пережило рукописне Святе Письмо Другу світову війну, евакуацію,
перебувало у фондах музею-заповідника Києво-Печерської лаври, і лише завдяки
професору Київського університету Сергію Маслову Пересопницьке Євангеліє стає
цікавим об'єктом наукового вивчення і переходить до відділу рукописів нинішньої
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського НАН України.
Євангеліє, на якому присягатиме Віктор Ющенко. Його
тримав у руках гетьман Іван Мазепа // Волинь. – 20.01.05, №
6. – C. 8.
№ 27. [Кор.] Завтра новый Президент Украины В.Ющенко будет присягать на верность
своему народу на Пересопницком Евангелие. Он второй глава державы, который
возложит руку на это уникальное рукописное творение, созданное в Западной Украине.
Я.Исаевич, академик, директор Института украиноведения им. И.Крипякевича: –
Сейчас раритет хранится в Национальной библиотеке Академии наук Украины имени
В.И. Вернадского в Киеве. [Кор.] Сколько на ваш взгляд стоит такая книга? – Она,
разумеется, бесценна. Но, думаю, если бы ее выставили на аукционе Сотбис, то цена
достигла бы более миллиона долларов.
Марчук Л. Евангелие, на котором будет присягать Ющенко,
стоит больше миллиона долларов // «Комсомольская
правда» в Украине. – 22.01.05, № 11. – C. 4.
№ 28. Спустя ровно два месяца, после принесения 23 ноября «предварительной» присяги
на Острожской Библии, В.Ющенко поклялся уже окончательно, возложив руку на
Пересопницкое Евангелие. На этой священной книге клялись все три украинских
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Президента. С 1947 года эта огромная книга в зеленом бархатном переплете хранится в
фондах Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского. Точнее, в отделе рукописей
на ул.Владимирской, 62, рядом с Красным корпусом университета. Она лишь чудом
уцелела во время пожара в 1967-м, и потопа в 2002 году. В Пересопницком Евангелии
482 страницы. Его вес – 9 кг 300 г. Размеры – 38х24 см.
Романюк А. Первокнига для присяги // Газета по–киевски. –
24.01.05, № 14. – C. 5.
№ 29. Чотири з половиною століття перша україномовна книга – Пересопницьке Євангеліє
– чекала своєї благословенної миті: доки на ньому не почнуть складати присягу
українські президенти. Першим за часів незалежної України 5 грудня 1991 року це
зробив Леонід Кравчук. Нині Пересопницьке Євангеліє посіло гідне місце в
Центральній науковій бібліотеці АН імені В.І. Вернадського.
Цибалюк Є. Євангеліє, на якому присягають президенти //
Голос України. – 25.01.05, № 13. – C. 3.
№ 30. Для складення присяги новообраним Президентом України до ВР України з фондів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського доставлено духовну святиню –
Пересопницьке Євангеліє. На цій реліквії присягали попередні Президенти України
Леонід Кравчук і Леонід Кучма.
Інавгурація Президента України Віктора Ющенка //
Деснянська правда. – 25.01.05, № 9. – C. 1–2.
№ 31. У цій рідкісній пам'ятці української мови та культури – майже півтисячі
орнаментально оздоблених аркушів. Та й важить вона чималенько – понад дев'ять
кілограмів... Відомо, що до реліквії доторкався гетьман Іван Мазепа. На ній є його
«автограф» – напис про передачу її Вознесенському кафедральному собору в
Переяславі. Була вона в руках молодого Тараса Шевченка, коли той у складі Київської
археографічної експедиції досліджував давні українські рукописи і стародруки. У
своєму звіті він високо оцінив цей витвір мистецтва. Випало на долю унікального
фоліанта бути і в розкішних санкт-петербурзьких палацах, і припадати пилом у фондах
музею-заповідника Києво-Печерської лаври – з-поміж книг, віднесених до «опіуму для
народу»... На щастя, дійшов він до наших днів і нині зберігається в Національній
бібліотеці імені В.І. Вернадського. Зберігається, до речі, у спеціальному сейфі, де
підтримуються необхідні температура та вологість. Реліквію навіть заборонено
фотографувати, аби не зашкодити її «здоров'ю». Як-не-як – майже чотири з половиною
століття цим пергаментним сторінкам і колись зеленому оксамиту оправи, який від
частого використання книги дедалі більше обсипається.
Оврамец О. Євангеліє з Пересопниці // Робітнича газета. –
26.01.05, № 12. – C. 1.
№ 32. Пересопницкое Евангелие – выдающийся рукописный памятник староукраинского
литературного языка и искусства, перевод Евангелия, осуществленный в период 15561561 годов на так называемый простой язык, довольно близкий к народному. Памятка
была создана монахами Пречистенского монастыря, который располагался в городе
Пересопнице (территория современной Ровенской области). На этой духовной святыне,
которая хранится в фондах Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского, присягали предыдущие президенты Леонид Кравчук и Леонид
Кучма.
Президент Ющенко: «Мы станем первыми, и мы станем
лучшими» // Труд–Украина. – 26–28.01.05, № 6. – C. 2–3.
№ 33. Для принятия присяги новоизбранным Президентом Украины в ВР из фондов
Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского была доставлена духовная
святыня – Пересопницкое Евангелие.
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Принял присягу новый Президент Украины Виктор Ющенко
// Новини Вінниччини. – 26.01.05, № 4. – C. 1,15.
№

34. Пересопницьке Євангеліє – перший відомий переклад канонічного
церковнослов'янського тексту на українську мову. Назва Євангелія походить від міста
Пересопниця на Волині (Рівненський район), де його закінчили переписувати у 1561
році. У 1707 р. гетьман Іван Мазепа подарував Книгу Переяславському єпископському
престолу. Пізніше вона опинилася у Полтаві, а з 1947 р. зберігається в Києві у фондах
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Дивом вціліла під час пожежі
у 1967 і потопу у 2002 роках. Величезна книга у зеленій бархатній оправі має 482
сторінки. Її вага 9 кг 300 г, а розмір 38х24 см.
Млиновий Я. Ющенко присягнув на Пересопницькому
Євангелії та Конституції України // За нашу Україну. –
28.01.05, № 3. – C. 2.

№ 35. Читателей «Православного Міра» заинтересовал вопрос о том, какова история
Пересопницкого Евангелия, на котором произносят торжественную присягу президенты
страны, вступая в должность. Во время Великой Отечественной войны книга
находилась в эвакуации в Башкирии, а с 1947 года вернулась в Украину и как особо
ценный раритет передана на вечное хранение в фонды Национальной библиотеки
Украины имени В.И. Вернадского. [Редакция благодарит Национальную библиотеку
Украины имени В.И. Вернадского за предоставленную информацию и иллюстрации].
На чем присягают президенты? // Кіевскій ТелеграфЪ. –
28.01–03.02.05, № 1. – C. 28.
№ 36. Микола Жулинський, народний депутат, академік Національної академії наук
України: – Пересопницьке Євангеліє – неоцінений оригінал, який зберігається у
Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського НАН України і на якому тепер
присягають Українські президенти, – колись належало Івану Мазепі. Про це свідчить і
власноручний підпис гетьмана на святині.
Перемога – це завжди початок // Українське слово. – 02–
08.02.05, № 5. – C. 4.
№ 37. Новий Президент України Віктор Ющенко присягнув на вірність своєму народові на
Пересопницькому Євангелії. Зараз раритет зберігається у Національній бібліотеці
Академії наук України імені В.І. Вернадського у Києві. Книга, зрозуміло, безцінна. Але
якби її виставили на аукціоні Сотбіс, то ціна сягла б понад мільйон доларів.
Євангеліє, на якому присягнув Ющенко, – перша українська
книга, і коштує вона понад мільйон доларів... // Вечірні
Черкаси. – 02.02.05, № 5. – C. 5.
№ 38. Книга, находящаяся в фондах Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского,
застрахована на несколько тысяч долларов. По оценкам специалистов, если бы
реликвию выставили на аукционе Сотбис, ее цена могла бы достигнуть $1 млн. На
Пересопницком Евангелие присягали все президенты независимой Украины – Леонид
Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
Почему Пересопницкое Евангелие называют первокнигой? //
Индустриальное Запорожье: Панорама. – 03.02.05, № 23–25.
– C. 23.
№ 39. Пересопницьке Євангеліє називають українською Першокнигою і національною
святинею. На щастя Євангеліє дійшло до наших днів і зберігається в Національній
бібліотеці імені В.І. Вернадського. Зберігається, до речі, у спеціальному сейфі, де
підтримуються відповідні температура та вологість.
Кирієнко Г. Про національну святиню // Деснянська правда. –
03.02.05, № 13. – C. 4.
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№ 40. За традицією президенти України мають присягати на Пересопницькому Писанні.
Так було і під час вступу на посаду Леоніда Кравчука і двічі – Леоніда Кучми. Але під
час останньої, вже офіційної інавгурації Віктора Ющенка, все було згідно з
визначеними правилами. Президент тримав руку на Пересопницькому Писанні –
величній рукописній пам'ятці давньоукраїнської літературної мови і середньовічного
мистецтва. Сьогодні Пересопницьке Євангеліє зберігається у Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського.
Ніколаєв К. На чому присягав президент // Народна армія. –
04.02.05, № 21. – C. 8.
№ 41. Євангеліє, на якому присягав на вірність народу України В. Ющенко, розпочинали
писати монахи Свято-Троїцького монастиря, що був колись у селі Двірець Ізяславського
району. На початку ХХ століття Першокнига була передана до полтавського
давньосховища, де щасливо пережила революцію і громадянську війну. З початком
Великої Вітчизняної війни вона була вивезена на схід. А з 1947 року знамените
Євангеліє стало одним з найцінніших раритетів серед 700 інкунабул (найдавнішими
вважають клинописні тексти третього тисячоліття до нашої ери), що зберігаються у
фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Тривалий час про
Пересопницьке Євангеліє знало обмежене коло спеціалістів. А скористатися
можливістю ознайомитися з ним могли одиниці. Дивує інше, що не було зроблено
жодної спроби видати цю книгу ні за часів Радянської влади, ні в незалежній Україні.
Хоча і перший президент незалежної України Леонід Кравчук, і другий Леонід Кучма
присягали на ньому на вірність народу України. І лише у 2001 році відомий державний
діяч і вчений, почесний Президент всеукраїнського фонду сприяння розвитку мистецтв
Анатолій Толстоухов, керуючись велінням розуму й серця, знайшов кошти на
реставрацію і видання святині – «Пересопницького Євангелія 1556-1561 років».9
жовтня 2001 року у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського відбулася його
презентація, яка була поєднана з передачею Анатолієм Толстоуховим в дар бібліотеці
«Подільського Євангелія» XVІ століття, віднайденого і придбаного відомим київським
ученим-бібліофілом Олександром Пилипенком. Отож маємо тепер друкований варіант
рукописної святині, підготовлений до видання співробітниками Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського, Інституту української мови та Українського мовноінформаційного фонду без використання професійного видавництва. Друк виконано у
друкарні Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Книга має кольорові
та чорно-білі ілюстрації сторінок рукопису. І ця книга одразу ж була гідно поцінована.
Академік Борис Патон, як особливу цінність, подарував один примірник книги послу
Росії в Україні Віктору Черномирдіну.
Тимощук О. Пересопницьке Євангеліє створювалося і на
Ізяславщині // Подільські вісті. – 11.02.05, № 19. – C. 3.
№ 42. Все, що кажуть про цю особистість, – високоосвічена, непогамовний літературний
слідопит, невтомний збирач історичних фактів, україніст, народознавець, книгоман,
есеїст, поет, журналіст-профі, без сумніву, обдарована людина, це – Микола Архипович
Шудря, якому виповнилося 70 років. Книгоман М.Шудря зібрав рідкісні видання
«Кобзаря», яких навіть не було у Шевченкових музеях (аж п'ятнадцять тисяч видань
Т.Г.Шевченка і про Кобзаря). В особистій бібліотеці Миколи Архиповича зібрані
повністю всі видання Г.Сковороди, І.Котляревського, Ю. Яновського, О.Довженка,
М.Драгоманова, С.Подолинського... Понад три тисячі книжок із історії книги та
книгознавства; більше шести тисяч фоліантів із автографами авторів та понад шістсот
рідкісних видань про Арктику й Антарктику – Північний та Південний полюси... Увага!
Тільки опис (назви) видань, рукописів, рідкісних мистецьких альбомів, що відкривають
талановиту душу України, які Микола Шудря передав до Інституту рукопису при
Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського, становить 25 сторінок.
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Жадько В. Тернистий шлях // Літературна Україна. –
17.02.05, № 6. – C. 6.
№ 43. Тадей Розеславович Рыльский был еще и ученым! В институте рукописи Научной
библиотеки Украины имени В.И. Вернадского хранятся его труды по истории,
демографии, экономике на украинском, русском и польском языках.
Полынь И. Кто был отец Максима Рыльского? // Днепр
вечерний. – 19.03.05, № 41. – C. 5.
№ 44. В історії України постать француза Доменіка П'єра Де ля Фліза посідає самобутнє і
неповторне місце. Відомий він тим, що створив дев'ять унікальних рукописних альбомів
великого формату і значного обсягу (деякі – понад тисячу сторінок), рясно оздоблених
кольоровими малюнками, що ілюструють оригінальний авторський текст. Ці альбоми
мають надзвичайно високу наукову цінність для етнографів, істориків, археологів,
мистецтвознавців, фольклористів, демографів, медиків та багатьох інших дослідників
Давньої України. Найгрунтовнішими з дев'яти альбомів Де ля Фліза є два – «Медикотопографічний опис державних маєтностей Київської округи із зображенням деяких
природних витворів рослинного і тваринного світу, разом із статистикою кожного села,
їхнім виглядом, зробленим з натури, зображенням селянських костюмів та
географічною картою Київської округи» (має 1245 сторінок тексту і карту) та
«Етнографічні описи селян Київської губернії, переважно тих, які належать до
Державних маєтностей, з історичними відомостями про традиції, пам'ятки й
старожитності краю з їхніми малюнками» (154 сторінки). Ці два альбоми, створені у
Києві 1854 р., нині зберігаються в Інституті рукописів Центральної наукової бібліотеки
імені В.І. Вернадського НАН України.
Француз, який змалював Україну: 150 років тому створено
рукописні альбоми Де ля Фліза // Щотижня. – 20.04.05, №
17. – C. 6.
№ 45. Ця визначна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва є
перекладом чотирьох головних книг Нового Заповіту так званою простою мовою,
досить близькою до народної. Він був здійснений 1556-1561 рр. сином протопопа
М.Василевичем та архімандритом Пречистенського монастиря Григорієм у с. Двірці й
м.Пересопниці (тепер Рівненська обл.) на замовлення княгині А. Заславської.
Пересопницьке Євангеліє – розкішна книга, вагою понад 9 кг, написана на пергаменті
форматом 380 х 240 мм. Книга складається з 482 аркушів. Рукопис багато
орнаментовий, прикрашений високохудожніми заставками й мініатюрами. За красою й
багатством оформлення Пересопницьке Євангеліє не має рівних собі серед українських
рукописів. Для прикладу, на одній з мініатюр, що прикрашають Пересопницьке
Євангеліє, зображений євангеліст Лука. Після зруйнування Пречистенського монастиря
доля книги тривалий час не була відома. Майже через півтораста років – 1701 – її
подарував Переяславському єпископському престолові гетьман Іван Мазепа. Згодом
пам'ятка опинилася в бібліотеці Переяславської семінарії, де 1837 з нею ознайомився
славіст О.М.Бодянський. Після переведення духовної семінарії з Переяслава до Полтави
у 1862 р. Пересопницьке Євангеліє теж було перевезено. На поч. ХХ ст. рукопис
передано до Полтавського давньосховища. З 1947 р. Пересопницьке Євангеліє
знаходиться у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Сьогодні ця духовна святиня українського народу набула значення політичного символу
нації – на Пересопницькому Євангелії під час інавгурації присягають Президенти
України.
Пересопницьке Євангеліє // Вісті Центральної спілки
споживчих товариств України. – 21.04.05, № 17. – C. 16.
№ 46. Перша з відомих зараз книжок, написаних українською мовою, – Пересопницьке
Євангеліє – особлива пам'ятка для нашого народу. Цей унікальний зразок національної
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писемності має для України таке ж значення як Остромирове Євангеліє для Росії або
Реймське – для Франції. Тому й присягу на вірність українському народу наші
Президенти складають саме на Пересопницькому Євангелії. І, як це часто буває, сліди
святині ведуть до Полтави. Заступник директора Полтавського краєзнавчого музею з
наукової роботи Володимир Мокляк розповів, що Пересопницьке Євангеліє написане в
XV столітті. Полтавському краєзнавчому музею його в 1915 році подарувала
Полтавська єпархія. Тривалий час вважали, що це Євангеліє втрачене під час Великої
Вітчизняної війни. Тоді, у 1941 році, частину музейних колекцій – етнографічну,
народознавчу, церковних речей – евакуювали до Уфи й Тюмені. Вивозили насамперед
найцінніші речі й ті, котрі легше спакувати. Звісно, на них складали спеціальні списки.
Пересопницьке Євангеліє теж евакуювали, але... про це довго ніхто не знав. Не було цієї
книжки й у списках. Тому вважали, що вона загинула разом із іншими експонатами,
спаленими фашистами при відступі з міста. Але в 60-х роках Євангеліє з'явилося в
Національній бібліотеці України. Виявилося, що під час зборів у евакуацію тодішній
завгосп музею Браїлко поклав книжку до ящика вже в останній момент, коли почали
забивати кришку. Тому до списків її внести не встигли. Коли після війни евакуйовані
цінності повернулися в Україну, Євангеліє опинилося у Києво-Печерській лаврі. Звідти
його передали до Національної бібліотеки України, а потім книгу вибрали однією з
«дійових осіб» церемонії інавгурації Президентів нашої держави.
Козельська Г. Пересопницьке Євангеліє, на якому складають
присягу президенти України, вивезене під час Великої
Вітчизняної війни із полтавського краєзнавчого музею //
Вечірня Полтава. – 26.05.05, № 21. – C. 8.
№ 47. Захопленням краєзнавця Федора Миколайовича Плотніра є доля видатного земляка
О.З.Попільницького (1850-1929), великого бібліофіла та дослідника матеріалів
селянської реформи 1861 року. Він жив ідеєю створення Народного дому в Новій Празі,
але революційне лихоліття завадило цьому. В 1929 році його книжкове зібрання було
передано тодішній Всенародній бібліотеці, а нині Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського.
Хаврусь В. Літописець Українського Дикого Поля // День. –
10.06.05, № 103. – C. 20.
№ 48. Дуже цікава історія книги, що зветься «Пересопницьке Євангеліє». Як відомо, на цій
книзі складають присягу президенти України. Походить ця книга з Полтави.
Пересопницьке Євангеліє – це перший зразок книжок, написаних українською мовою в
XV столітті. Полтавському краєзнавчому музею його в 1915 році подарувала
Полтавська єпархія. В 1941 році частину музейних колекцій було евакуйовано на Урал і
в Тюмень. Звісно, що і згадану книгу вивезли, але її не було у списках. Тому вважалося,
що вона загинула, коли фашисти при відступі спалили музей. Та у 60-х роках Євангеліє
з'явилось у Національній бібліотеці України. Після війни Євангеліє передали у КиєвоПечерську лавру, потім – у Національну бібліотеку.
Лис В. Історія однієї книги // Робітнича газета. – 24.06.05, №
92. – C. 3.
№ 49. Якось непомітно проминуло 95-річчя з дня смерті відданого сина України,
визначного фольклориста, етнографа, філолога, педагога і невтомного громадського
діяча, письменника і поета Бориса Дмитровича Грінченка. У відділі рукописів
Публічної бібліотеки АН УРСР понад тридцять років тому я, працюючи над темою,
присвяченою «Словнику української мови», знайшов міркування Б.Д. Грінченка про
становище української нації в Російській імперії. Думаю, що ними мають зацікавитися
науковці.
Петренко П. Право не вмерти серед бою // Літературна
Україна. – 27.10.05, № 42. – C. 7.
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№ 50. Пересопницьке Євангеліє є, справді, унікальним зразком національної писемності,
особливою пам'яткою українського народу. Заступник директора Полтавського
краєзнавчого музею Володимир Мокляк розповідає, що написане воно у XV столітті,
краєзнавчому музею його в 1915 році передала Полтавська єпархія. Тривалий час
вважали, що в роки Другої світової війни цю реліквію було втрачено. Але несподівано в
середині 60-х років Євангеліє появилось у Національній бібліотеці України.
З’ясувалося, що коли пакували експонати для відправки в глибокий тил, тодішній
музейний завгосп поклав книгу до ящика в останній момент, коли список уже був
готовий і збирались забивати кришку. Після повернення з евакуації Євангеліє
потрапило до Києво-Печерської лаври, звідки його передали в бібліотеку.
Унікальне Євангеліє // Культура і життя. – 07.12.05, № 49. –
C. 2.
№ 51. Чотиритомник праць одного з найбільших структуралістів ХХ століття вийшов
друком у Києві. Праці Дмитра Чижевського з кожним роком усе більше затребувані в
українському науковому середовищі. Це зрозуміло: не так багато в нас філософів і
літературознавців зі світовим ім'ям і світовою ж таки широтою наукового мислення. Та
хоч сам він насамперед філософ, основоположник вітчизняної історії філософії, з якої
власне й прийшов у літературознавство в рамцях розширення наукових зацікавлень, –
тим не менше, досі справою доступу до Українського читача його розсипаної по
численних малоприступних європейських і американських виданнях творчої спадщини
переймалися здебільшого літературознавці. До українського читача Чижевський
приходив теж як літературознавець, дослідник бароко. Лишень уявіть: нариси
«Український літературний барок» з'явилися друком у третьому, четвертому та п'ятому
томах «Праць Українського історико-філологічного товариства в Празі» (1941-1944
роки). Видання не те що рідкісне – унікальне. Навіть у Національній науковій бібліотеці
імені В.І. Вернадського можна було знайти лише перший із трьох нарисів.
Андрусяк І. Дві іпостасі Дмитра Чижевського //
Літературна Україна. – 15.12.05, № 49. – C. 7.
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ:

№ 52. Єдина книга Данила Братковського, видана у 1697 році в Кракові тиражем у 4 тисячі
примірників (на той час то був надто великий наклад), була написана старопольською
мовою й називалася «Світ по частинах оглянутий». Книга українського шляхтича, який
виступив проти політики Речі Посполитої і приєднався до козацького повстання під
проводом Семена Палія, за що був страчений на пласі на ринку в місті Луцьк у 1702
році, була популярною серед народу. Окремі вірші з неї переписували й передавали з
рук у руки. Дякувати, зберігся «Світ... « Братковського для нащадків і в Україні – у
фондах Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського є тринадцять примірників
книги – три у відділі стародруків і рідкісних видань і десять – у відділі бібліотечних
зібрань та історичних колекцій (тільки дев’ять із них збереглися у повному обсязі).
Романюк Н. Світ, Данилом оглянутий... // Україна молода. –
30.03.05, № 57. – C. 10.
№ 53. Повного видання творів поета [Д.Братковського] не існувало ні в Польщі, ні в
Україні. Тому, вшановуючи свого братчика, до 300-річчя від дня його страти, Братство
взялося за нелегку справу – видати окремою книгою мовою оригіналу – старопольською
– всі вірші Д.Братковського з паралельним перекладом на українську мову, додавши до
цього наукові дослідження на цю тему. Сформувався колектив видавців: Національна
бібліотека імені В.І. Вернадського (де зберігається оригінал книги), Інститут літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Волинський краєзнавчий музей, наше Братство.
Вийшла всенародна книга шани – данина пам’яті українсько-польському поету. Дві
презентації – в Києві і Луцьку – дали високу оцінку дворічній роботі ініціаторів.
Мабуть, в історії книгодрукування Волині не було випадку, щоб Національна бібліотека
15

України, яка надсилає кращі зразки літератури в найбільші бібліотеки України і світу,
замовляла одразу 300 екземплярів волинської книги. Книга користується попитом. Є
помітною подією в культурному житті двох народів.
Бондарчук А. «Мертвії бо сраму не імуть»: Чому на кращу
книгу року «Світ, по частинах розглянутий» не звернули
увагу організатори місцевого конкурсу? // Волинь. – 21.07.05,
№ 80. – C. 3.
ВІДДІЛ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ СІАЗ:

№ 54. Перша київська «Вечірка» вийшла 22 грудня 1905 року і називалася вона «Вечерняя
Газета». Дату народження і першої, і наступних попередниць нинішньої «Вечірки»
допоміг встановити «Каталог дореволюційних газет», що зберігся у фондах
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. Але є й інші джерела. Приміром, 20
грудня 1905 року в № 339 газети «Киевские отклики» в розділі «Новые издания»
читаємо: «На днях выданы разрешенные свидетельства на следующие издания:
г.Лубковскому на издание ежедневной газеты «Киевская жизнь» и г.Дунаевскому на
издание «Вечерней Газеты», цена последней 2 рубля 60 копеек в год, отдельный номер
1 копейка». А вже через день ( № 341) під заголовком «Конфіскація газети» «Киевские
отклики» повідомляють: «Вчера около 5 часов вечера вышел первый номер «Вечерней
Газеты», а спустя час он уже был конфискован по распоряжению администрации.
Поводом к конфискации послужили некоторые заметки в хронике и фельетон
г.Дунаевского «Сон». Ще через день «Киевские отклики» ( № 343) уточнюють: «Вчера
цензор по телефону сообщили в редакцию «Вечерней Газеты», что издание это по
распоряжению генерал-губернатора приостановлено. 1000 номеров газеты были уже
распроданы». На щастя, у фондах Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського
зберігся один із 1000 проданих примірників газети, і ми можемо, гортаючи пожовклі
сторінки, прочитати, про що писала перша «Вечірка».
Кисельова Л. Наша перша попередниця // Вечірній Київ. –
12.01.05, № 3. – C. 6.
№ 55. Буваючи в Києві, відвідую відділ газетних фондів Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського. Тут – справжнє багатство періодики минулих років. Нині сюди
надходять так звані обов’язкові примірники всіх газет, що видаються в Україні. Тим-то
в читацькій залі завжди людно. Останнім часом велику увагу привертає спеціальний
стенд, присвячений газеті «Сільські вісті», яка нещодавно відзначила своє 85-річчя.
Стенд-виставка користується особливою увагою багатьох відвідувачів.
Мироненко Л. Завжди з народом // Сільські вісті. – 07.04.05,
№ 40. – C. 2.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
ВИСТАВКИ:

№ 56. Досить дотепно вчинили ініціатори з відомим терміном. Виставку, що нині працює в
Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського, вони так і назвали – «Помаранчева революція-2004». Просто і глибоко про роботи фотомайстрів сказав академік
Національної академії наук України Олексій Онищенко, відкриваючи виставку: – Ці
фотографії ще будуть у газетах і журналах, вони увійдуть до підручників, хрестоматій і
займуть своє належне місце в історії. Ще багато десятиліть і століть за ними
вивчатимуть історію України... А ми – живі свідки цих подій. Фотомайстри ж Києва –
не просто свідки. Керівник міської спілки фотохудожників Олександр Лепетун розповів
гостям виставки, як вони днювали й ночували на майданах та вулицях столиці, ловлячи
найхарактерніші моменти. 21-24 лютого, як розповів нам голова міської організації
фотохудожників О.Лепетун, ця виставка експонуватиметься у Страсбурзі. Потім
виставка помандрує до наших сусідів – у Варшаву. Хорошу справу зробили
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фотохудожники столиці та Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, оперативно
організувавши виставку «по гарячих слідах».
Солонський А. Помаранчева р–еволюція бере курс на
Страсбург, а потім – на Варшаву // Українське Слово. –
26.01–01.02.05, № 3–4. – C. 8.
№ 57. Київська організація Національної спілки фотохудожників України та Національна
бібліотека України імені В.І. Вернадського в приміщенні бібліотеки урочисто відкрили
фотовиставку «Помаранчева р-еволюція, Київ-2004». У відвідувачів, які заходили до
виставкової зали, виникала ілюзія, що вони знову потрапили на такий дорогий серцю
кожного українця Майдан у його найбурхливіші дні. Камертоном до урочистого
відкриття виставки прозвучав вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну» у виконанні
поетеси Світлани Суворової. Директор Національної бібліотеки Олексій Онищенко
зазначив, що події і постаті Помаранчевої революції вже стали нашою історією. Тим
більшої вдячності заслуговують митці, чиї роботи збережуть назавжди для всіх
поколінь українського народу образи його героїв. В експозиції представлено понад 130
кращих робіт, відібраних на конкурсних засадах. Роботи виконані на високому
професійному рівні, свідчать про відчуття авторами моменту, гостроту ракурсу,
художню інтуїцію. У заході взяли участь відомі громадські діячі, вчені, представники
вищих навчальних закладів... Виступили заслужені артисти України Олександр
Василенко та Ірена Захарко, студентка Національної музичної академії імені
П.Чайковського Єлизавета Зайцева, поет Василь Заєць. Спогадами про свою участь у
революційних подіях поділився народний депутат Олександр Гудима.
Лелехівський В. В об'єктиві – помаранчева... // За нашу
Україну. – 28.01.05, № 3. – C. 6.
№ 58. У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулося урочисте
відкриття фотовиставки «Помаранчева р-еволюція. Київ-2004». Її організаторами стали
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та Київська організація
Національної спілки фотохудожників України. Директор Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського Олексій Онищенко, звертаючись до присутніх,
зазначив, що події і постаті Помаранчевої революції уже стали нашою історією. Тим
більшої вдячності заслуговують митці, чиї роботи збережуть назавжди для всіх
поколінь українського народу образи його героїв. В експозиції представлено понад 130
кращих робіт, відібраних на конкурсних засадах. Вони відображають бурхливі
пристрасті, глибокі та щирі переживання мільйонів українців, які вірять у відновлення
справедливості, надійний захист особистої та національної гідності. Роботи виконані на
високому професійному рівні, свідчать про відчуття моменту, гостроту ракурсу,
художню інтуїцію. Участь у зйомках на майдані засвідчила справжній патріотизм
українських фотомитців. У заході взяли участь відомі громадські діячі, вчені,
представники вищих навчальних закладів та різних інституцій столиці України.
Заєць В. В об'єктиві помаранчева // Культура і життя. –
20.04.05, № 16–17. – C. 5.
№ 59. В Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відкривається книжковоінформаційна виставка «Вода – для життя. Міжнародне десятиліття дій». Там же
презентують інтеграційний інформаційний проект та проведуть «круглий стіл» за
участю провідних вітчизняних вчених, посадовців та громадських діячів.
Книжково–інформаційна виставка «Вода – для життя»
відкривається у Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського // Хрещатик. – 26.04.05, № 60. – C. 2.
№ 60. Голова Верховної Ради Володимир Литвин відвідав книжкову інформаційну
виставку до Дня Конституції України у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського.
Глава парламенту подарував бібліотеці авторські видання «Україна – поступ історії» та
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«Україна-2004: події, факти, документи». «Національна бібліотека імені
В.І. Вернадського має бути обличчям України, тим більше, що нам є що показувати. З
цього приводу я неодноразово звертався до керівництва держави з проханням виділити
кошти для її діяльності», – наголосив він.
Ромашкіна О. Уникати помилок у майбутньому // Голос
України. – 30.06.05, № 117. – C. 2.
№ 61. У Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського відкрито восьму фотовиставку
газети «День», на якій представлено 170 робіт із надісланих більш як 800 знімків 150
фотомайстрів з усіх куточків України. З експозицією уже ознайомилися майже 20 тисяч
киян та гостей столиці, для яких вона стала яскравою подією. Виставка, завдяки
високопрофесійному відбору кращих знімків, віддзеркалює цілу епоху драматичних
змін, які відбулися в Україні за минулий рік. Найкращі роботи отримали численні призи
від спонсорів і партнерів газети «День».
Соловйов В. На знімках живе реальна Україна –
різноманітна і прекрасна... // Освіта України. – 14.10.05, №
76. – C. 8.
ЗУСТРІЧІ, ВЕЧОРИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

№ 62. Об этом выступлении, которое состоялось в музыкальной гостиной Национальной
библиотеки Украины имени В.И. Вернадского, невозможно сказать одной законченной
фразой. Во-первых, мы уже слегка разучились употреблять слово «концерт» по
отношению к концерту литературному. Во-вторых, сам по себе этот подарок был очень
неожиданным, хотя жажда по таким вечерам мучит многих из нас настолько давно, что
мы уже разучились ожидать подобного чуда. В-третьих, сама программа не
исчерпывалась стихами Ахматовой: в тот раз прозвучали воспоминания Бориса Анрепа
об Анне Андреевне, практически никогда не звучащие со сцены в актерском
исполнении. Но даже эти уточнения не способны вполне описать то, что происходило в
уютном камерном зале.
Москалец А. «... И долговечней – царственное слово» //
Зеркало недели. – 02–08.07.05, № 25. – C. 24.
№ 63. У Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського відбулася презентація унікальної
добірки літератури (близько двох тисяч назв), яку передали благодійні фонди «Сейбр»
(США) і «Сейбр-Свєт» (Львів). Протягом 15 років вони забезпечують бібліотеки,
навчальні і наукові установи України професійною і довідковою літературою з усіх
галузей знань.
[Без заголовку] // Голос України. – 09.12.05, № 234. – C. 6.
№ 64. У Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського відбулася презентація унікальної
добірки літератури (близько двох тисяч назв), яку передали благодійні фонди «Сейбр»
(США) і «Сейбр-Свєт» (Львів). Протягом 15 років вони забезпечують бібліотеки,
навчальні і наукові установи України професійною і довідковою літературою з усіх
галузей знань.
[Без заголовку] // Урядовий кур'єр. – 09.12.05, № 235. – C. 1.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

№ 65. Запрошення долучитися до урочистостей, які відбулися минулого тижня в
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ), таки інтригувало
увесь місяць усіх, хто чекав приїзду до нас знаменитого сербського письменника
Милорада Павича. Найбільш хмародерна бібліотека України вітала Vіp-гостей із Сербії
так само заманливо, як і запрошених на відкриття книжково-інформаційної виставки
«Українсько-сербські історико-культурні зв'язки». В експозиції книжкової виставки в
НБУВ організатори (Національна академія наук України, Посольство Сербії і
Чорногорії в Україні, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського,
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Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Національна спілка
письменників України) представили літературу українською, сербською, болгарською,
німецькою, латинською, французькою, румунською, давньоукраїнською та
давньосербською мовами в понад 700 виданнях (зокрема в стародруках і рідкісних), а
також унікальні рукописні матеріали з Інституту рукопису НБУВ.
Корнелюк І. Фантастична Сербія в Україні // Поступ. –
30.06–06.07.05, № 137. – C. 1.
№ 66. У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського можна побачити
іконостас двох македонських митців – художника Владіміра Георгієвскі й дизайнера
Кокану Грчева. Презентація, яку разом з музеєм міста Скоп'є підготували міністерства
культури та закордонних справ Македонії, відбулася в рамках офіційного візиту
президента Бранка Црвенковскі до нашої країни. Як наголосив генеральний директор
бібліотеки, академік НАН України Олексій Онищенко, в планах є ще чимало наукових
та творчих спільних заходів. Посприяти їхньому проведенню пообіцяв Надзвичайний та
Повноважний Посол Республіки Македонія в Україні Мартін Гулескі. Крім іконостаса,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського представила також унікальні
документи: македонські рукописи із фондів Інституту рукопису та стародруки, а також
цінні наукові праці.
Солонська Я. Іконостас двох митців // Хрещатик. – 06.07.05,
№ 95. – C. 10.
№ 67. В Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського відбулася презентація проекту
«Ессе Homo» (автори – Володимир Георгіевскі та Кокан Грчев). В Україні проект
представлено за сприяння Міністерства культури та МЗС Республіки Македонія, а
також Посольства Республіки Македонія в Україні, а його задум належить Музею міста
Скоп'є. Згідно з поясненням автора, проект «будує нову систему цінностей із
утвердженням нових значень». Ось тільки навіщо авторам для побудови «нової системи
цінностей знадобилося використовувати спотворену християнську символіку?
Гротескне «розп'яття»; похмурі блюзнірські зображення Божої Матері й Архангела
Гавриїла, портрет Федора Михайловича Достоєвського на «звороті» цього «іконостасу»,
який в авторів проекту асоціюється з відсіченою головою Іоанна Предтечі; з обох боків
– і портрета, і «розп'яття» – якісь «ноги майстра» і т. д. Які б значення не приписували
всьому цьому автори, у будь-якого християнина подібна «творчість» викличе
однозначну реакцію неприйняття й обурення. Як образу почуттів християнина
оцінюють цей «шедевр» відвідувачі. Є думка про неприпустимість використання
державних приміщень для його демонстрації, а також прохання про демонтаж проекту,
демонстрація якого планується до 15 липня.
Мазурін М. Свобода творчості чи блюзнірства? // День. –
08.07.05, № 120. – C. 6.
№ 68. У Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського за сприяння посольства Фінляндії
в Україні відкрилася фотовиставка «Конференція з безпеки та співробітництва в Європі
– 30 років», а також виставка «Знайомтеся: Фінляндія».
Фотофакт // Голос України. – 21.09.05, № 177. – C. 5.
№ 69. В Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відкрилася виставка,
присвячена 30-й річниці підписання Заключного акту Конференції з безпеки та
співробітництва в Європі. Організатори заходу – Посольство Фінляндії в Україні та
Національна бібліотека – зуміли перетворити на перший погляд малоцікаве знайомство
з історією європейської дипломатії на захоплюючу екскурсію. На експозиції
представлено документи, що відбивають діяльність ОБСЄ, літературу про Фінляндію,
унікальні старовинні географічні карти. За європейськими стандартами, з електронною
версією виставки можна буде ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України.
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Жлуктенко В. Європейський хронограф. ОБСЄ – 30 років //
День. – 21.09.05, № 171. – C. 2.
№ 70. Розгорнуто фотовиставку «Конференція з безпеки та співробітництва в Європі – 30
років». Організатори – Національний музей Фінляндії, Міністерство закордонних справ
Фінляндії, посольство Фінляндії та Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського.
Вчора // Хрещатик. – 21.09.05, № 138. – C. 1.
№ 71. Виставку фотографій і книжок про Фінляндію, де тридцять років тому народилася
Організація безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), розгорнуто в Національній
бібліотеці імені В.І. Вернадського. На чорно-білих фото, що експонуються в
Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського, – події 30-річної давнини. Виставка
триватиме до кінця вересня. От тільки шкода, що побачити її зможуть лише ті, хто має
читацький квиток Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського.
Солонська Я. Це починалося з Гельсінки // Хрещатик. –
29.09.05, № 143. – C. 14.
№ 72. 24 жовтня ООН святкуватиме своє 60-річчя. А вчора в Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського спільно з представництвом ООН в Україні та
Міністерством закордонних справ відбулась науково-просвітницька акція, присвячена
60-річчю Організації Об'єднаних Націй та, зокрема, членства в ній України. Оскільки
Національна бібліотека є єдиним у нашій державі депозитарієм ООН, тут відкрили
книжково-ілюстративну виставку, де розмістили фото та видання, присвячені історії
створення цієї поважної організації, її розвитку та діяльності в усьому світі, зокрема, в
Україні. Окремий блок присвятили українським дипломатам, які представляли інтереси
нашої держави в ООН. Загалом на виставці представили понад 500 експонатів, рідкісні
фотографії також, які надало з власних архівів Міністерство закордонних справ
України. Відтепер Україна належить до 145 краї н світу, де діють депозитарні
бібліотеки ООН.
Василевська О. «Інформація – сировина стратегічна» // День.
– 21.10.05, № 193. – C. 2.

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ПЕРСОНАЛІЇ, ОСОБИСТОСТІ:

№ 73. Виповнилося 142 роки від дня народження Володимира Івановича Вернадського –
особистості дійсно планетарного масштабу. Усі його ідеї і донині є невичерпним
джерелом пошуків для багатьох сучасних дослідників. Тому Національна бібліотека
України, яка носить ім'я цього видатного науковця, й Комісія Національної академії
наук України з розробки наукової спадщини Вернадського щороку проводять читання,
присвячені певній темі з доробку Володимира Івановича. Цього разу крізь призму
сучасності розглядали проблеми енергетики. Про її тісний зв'язок із довкіллям йшлося в
доповіді директора Інституту магнетизму НАН України Віктора Бар'яхтара. Крім того,
на зустрічі презентували книгу ректора Таврійського національного університету та
його колег «Володимир Вернадський і Крим: люди, місця, події... «, а також
однойменний фільм.
Пройшли читання, присвячені дню народження академіка
Володимира Вернадського // Хрещатик. – 15.03.05, № 36. –
C. 15.
№ 74. 27 квітня 120 років тому в с.Степанівка Ніжинської округи (тепер Борзнянського
району) народився С.П.Постернак (1885-1938) – педагог, бібліотекознавець. Перший
директор Всенародної Бібліотеки України (ВБУ); нині – Національна бібліотека імені
В.І. Вернадського НАН України. Репресований.
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Гортаючи календар // Деснянська правда. – 26.04.05, № 47. –
C. 1.
№ 75. 1918. Гетьман України П.Скоропадський затвердив закон про створення фонду
Національної бібліотеки Української держави.
Цей день в історії // День. – 02.08.05, № 137. – C. 1.
№ 76. 125 лет назад, в 1880 г. родился Сергей Маслов, литературовед, книговед,
библиограф. Возглавлял отдел старопечатной книги Всенародной библиотеки Украины.
[Без заголовку] // Столичные новости. – 29.11–05.12.05, № 46.
– C. 18.

ІНФОРМАЦІЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 77. «Encyclopedіa of Ukraіne» (EU) є одним із найвизначніших академічних видань у
галузі українознавства. Це – найповніша на сьогодні англомовна праця, яка будь-коли
публікувалася про Україну, її людей, історію, культуру, географію, економіку та
інтеграцію досягнень України у світову науку і культуру. EU є фундаментальним
довідником, який не втратить своєї цінності на довгі роки як в університетських, так і в
інших дослідницьких, урядових та публічних бібліотеках світу. Як найдокладніший
комплексний довідник про Україну й українців, EU становить велику цінність також
для багатьох людей українського походження, які живуть у західному світі. Володимир
Кубійович і Данило-Гусар Струк присвятили значну частину свого життя створенню
п'ятитомного енциклопедичного довідника про Україну, який, по суті, став
літературним пам'ятником цим видатним діячам науки та культури. Саме в такому
авторському колективі Національна бібліотека імені В.І. Вернадського НАН України
кілька разів висувала п'ятитомне видання EU на здобуття Державної премії України в
галузі науки й техніки. У той час як цей твір визнав увесь цивілізований світ, наші
соціогуманітарники так і не змогли належно оцінити цю фундаментальну працю.
Таращенко Д. Світ має знати про нас // День. – 23.04.05, №
73. – C. 8.
№ 78. Улучшить транспортную ситуацию в районе Московской площади позволит лишь
строительство здесь двухуровневой развязки. На самой же площади намерены
соорудить новую эстакаду, которая соединит бульвар Дружбы народов и проспект 40летия Октября. Съехав с Демиевского путепровода, водители в районе рынка
«Демиевский» поднимутся на эстакаду и спустятся на проспект 40-летия Октября уже
возле Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского. Обновят и подземный
переход через проспект 40-летия Октября – к Национальной библиотеке имени
В.И. Вернадского, а рядом в 2007 году намерены открыть станцию метро «Демиевская».
Деркач В. Новая шестиполосная эстакада на Московской
площади в Киеве соединит бульвар Дружбы народов и
проспект 40–летия Октября // Факты и комментарии. –
22.12.05, № 239. – C. 12.
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