Імідж Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
в пресі
(2006 рік)
ЗМІСТ
ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ........................................................................................................... 2
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ........................................................................................................................... 2
СУЧАСНИЙ СТАН БІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ: ...................................................................................................... 2
З'ЇЗДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ: .................................................................................................................... 4
НОВІ ВИДАННЯ: ..................................................................................................................................................... 5
КЕРІВНИЦТВО БІБЛІОТЕКИ: ............................................................................................................................... 6
ЦЕНТР БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ............................................................................. 6
БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ ................................................................................................. 7
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:.................................................................................................................................... 7
ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ:....................................................................................................................................... 8
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ:.......................................................................................................................... 9
ІНСТИТУТ РУКОПИСУ:......................................................................................................................................... 9
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ:.................................................................................................................... 12
ВІДДІЛ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ СІАЗ: .................................................................................................................... 13
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ..................................................................................................... 14
ВИСТАВКИ: ........................................................................................................................................................... 14
ЗУСТРІЧІ, ВЕЧОРИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ: ................................................................................................................... 15
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:.............................................................................................................................. 15
ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ.................................................................................................................... 16
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:.................................................................................................................................. 16
ПЕРСОНАЛІЇ, ОСОБИСТОСТІ: ........................................................................................................................... 17
ІНФОРМАЦІЯ .......................................................................................................................................................... 18
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:.................................................................................................................................. 18
ТЕХНІЧНИЙ СТАН БІБЛІОТЕК: ......................................................................................................................... 18
УВАГА ДО БІБЛІОТЕКИ ВЛАДИ КРАЇНИ: ....................................................................................................... 18

1

ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ:

№ 1. Державним бюджетом України на 2005 рік видатки на виконання програми
«Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського»
затверджені у сумі 19199,9 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 18535,5
тис.грн., спеціального фонду – 664,4 тис.грн. Касові видатки на КПКВК 6541180 за 2005
рік склали 18396,0 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 17861,4 тис.грн.,
спеціального фонду – 534,6 тис.грн. Протягом 2005 року забезпечено виконання 9-ти
наукових тем, з них за рахунок коштів загального фонду державного бюджету – 8 тем і
спеціального фонду – 1 тема. Середні витрати на виконання однієї наукової теми у 2005
році за рахунок коштів загального фонду склали 306,1 тис.грн. У 2005 році здійснено
випуск друкованої продукції за 20 найменуваннями. Середня вартість випуску одного
найменування друкованої продукції становить 7,4 тис.грн. Кількість обслуговувань
читачів у 2005 році становила 391,4 тис. чол. Середня вартість обслуговування читачів у
2005 році за загальним фондом становила 39,0 грн. Середньорічна чисельність
працівників у 2005 році за загальним фондом становила 748 осіб.
Звіт про використання коштів Державного бюджету
України Національною академією наук України за 2005 рік //
Урядовий кур'єр. – 14.04.06, № 71. – C. 13–15.
СУЧАСНИЙ СТАН БІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ:

№ 2. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского имеет самое полное в
государстве собрание памятников славянской письменности и рукописных книг, архивы
и книжные коллекции известных деятелей науки и культуры. Ежегодно в фонды
поступает 160-180 тыс. документов (книг, журналов, газет и др.). Библиотека
комплектуется всеми украинскими изданиями, получает экземпляры диссертаций,
которые защищаются на территории Украины, ведет международный книгообмен с
1500 научными учреждениями и библиотеками 80 стран мира. С 1998 г. производится
целенаправленное комплектование электронными документами. В локальных
информационных сетях библиотеки в начале 2005 г. находилось 390 компьютеров, на
интернет-портале – 2,7 млн. библиографических и 130 тыс. реферативных записей, а
также 30 тыс. полных текстов документов. Универсальными информационными
ресурсами библиотеки пользуются около 500 тыс. читателей, которым ежегодно
выдается до 5 млн. документов. Ежедневно библиотеку посещают около 2 тыс. научных
работников, специалистов, аспирантов и студентов.
Книжкин дом: Среднестатистический киевский читатель
посещает библиотеку раз в месяц // Аргументы и факты в
Украине. – 00.01.06, № 2. – C. 14.
№ 3. Про сучасне життя найбільшої – взірцевої – книгозбірні нашої країни «Експресу»
розповів заступник директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Анатолій Бровкін: – В електронному фонді нашої бібліотеки понад 40 тисяч документів.
Це потужні тематичні збірки, в яких є матеріали про Україну, її нормативні акти,
українська класика, рукописи, стародруки. Є навіть електронні копії Київських
глаголичних листків Х сторіччя, Пересопницького Євангелія 1556 – 1561 років,
Львівського «Апостола» 1574 року, електронний архів В. Вернадського, Національний
гербарій України тощо. Щодо наукових дисертацій, авторефератів, захищених в
Україні, інформації про наукові розробки в світі, то їх можна знайти за допомогою
нашого електронного каталогу. Ми також забезпечуємо доступ до електронної бази
багатьох іноземних товариств. Портал періодики вже встиг набути популярності серед
читачів, які хочуть отримати доступ до багатьох фізико-технічних та математичних,
хімічних та біологічних, суспільних і гуманітарних наукових видань. У майбутньому
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передбачається поступове (якщо засновник періодичного видання погодиться)
перенесення електронних версій журналів на портал, де вони будуть представлені на
єдиній платформі з інтегрованою пошуковою системою. У планах бібліотеки і
створення загальнодержавного порталу наукової періодики.
Конторських І. До читальної зали – через WEB–портал //
Експрес. – 28.09–05.10.06, № 113. – C. 19.
№ 4. Провідною бібліотечною установою України є Національна бібліотека імені
В.І. Вернадського. В ній зберігається близько 13,5 млн. одиниць літератури і працює
понад тисячу працівників. Будівля бібліотеки налічує 27 «наземних» і 4 підземних
поверхи. У фондах бібліотеки зберігаються, зокрема, і такі рідкісні рукописи та
стародруки, яких немає ніде у світі. Крім того, у жодній бібліотеці України немає такого
повного газетного фонду. У бібліотеці імені В.І. Вернадського зібрано майже всі газети
з часу їх появи в Україні. Також у ній зберігається найбільша в Україні колекція
зарубіжної літератури, архівний фонд НАН України, дисертаційний фонд. Напередодні
Всеукраїнського дня бібліотек ми попросили директора Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського Олексія Онищенка про коротке бліц-інтерв'ю: – Олексію Семеновичу,
збоку видається, що робота бібліотекаря відносно нескладна – спокійна, нешкідлива. –
Якщо комусь робота бібліотекаря «збоку» видається неважкою, то нехай прийде й
подивиться, яка вона насправді. З 9.15, коли зайшов перший читач, і до 20.00, коли
зачиняються двері за відвідувачами, всі мотаються, немов метеори. Зараз ще у нас
відносний спокій, а коли навчання в розпалі, сесії, то це просто стовпотворіння. А ще ж
і читачі бувають різні. Один мовчки працює, а інший – із претензіями. От дай йому
таку-то книжку. А якщо її немає або вона в єдиному екземплярі й не видається на
абонемент? Насправді робота бібліотекаря – це велике фізичне й інтелектуальне
напруження, а не лише видача книжки. [Кор.] А як зараз у вашій бібліотеці справи з
надходженням нової літератури? – Стало трохи краще, але багато організацій
надсилають обов'язкові примірники з запізненням. А видавництва кажуть, що вони
лише друкують, а потім – забирайте самі, як хочете. [Кор.] У бібліотеці імені
В.І. Вернадського зберігаються унікальні документи, починаючи з XІ сторіччя. В якому
вони стані? – Деякі з унікальних стародруків ми і в руки боїмося зайвий раз брати – щоб
не розсипалися. Зараз триває робота з переведення такої інформації на компакт-диски і
мікрофільми. Проте такі диски на сьогодні мають строк зберігання лише 30 років, а
нашим документам – по 500 і навіть тисячу років. Тому потрібні такі електронні носії,
термін зберігання яких сягав би сотень років. І в Україні зараз уже виготовляють в
експериментальному порядку в Інституті монокристалів такий диск, який може
утримувати інформацію аж п'ять століть. Але потрібен замовник, щоб поставити цю
продукцію на серійне виробництво. Наша бібліотека хоче стати індустрією виробництва
інформаційної продукції в електронному вигляді. Адже сьогодні бібліотекар – це не
просто людина, яка видала книжку і записала дату видачі в формуляр. Сучасний
бібліотекар – це книгознавець, наукознавець, інтернет-консультант, програміст,
систематизатор інформації... Тобто фахівець, який потребує іншого статусу і зарплати,
ніж ті, що є сьогодні. [Кор.] А як ви ставитеся до пропозицій активніше впроваджувати
платні послуги в бібліотеках? Як я ставлюся? Треба читати Закон «Про бібліотеки й
бібліотечну справу». Згідно з ним, доступ до основної інформації є безплатним для всіх
категорій населення. І така норма діє в усіх країнах світу.
«Усі мотаються, немов метеори» // Україна молода. –
30.09.06, № 180. – C. 10.
№ 5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України – найбільша
книгозбірня в Україні. Вона налічує близько 15 мільйонів примірників різнопланової
друкованої літератури, до 50 мільйонів – в електронному записі. Крім цього, багато
друкованої продукції потрапляє в бібліотеку для тимчасового користування, для
виставок, конференцій або на замовлення читачів. Про те, чим живе найбільша
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бібліотека України, розповідає генеральний директор Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського НАН України, академік НАН України Олексій Онищенко.
Щодня нашу бібліотеку відвідують майже півтори тисячі читачів, кожен з яких
замовляє до десяти книжок. Крім цього, щодня до бібліотеки звертаються дуже багато
читачів через Інтернет. Загалом бібліотека має 23 читальні зали та 3 корпуси. Більшість
наших відвідувачів – це наукові працівники, студенти, аспіранти. Наше першочергове
завдання – зібрати по всьому світу все те, що було надруковано українцями в різних
країнах, і те, що пишуть про українців іноземці. Всесвітній форум українців. Під час
форуму в бібліотеці працювала виставка рідкісних книжок, написаних Українською
мовою про Україну, та фотовиставка. У форумі українців брали участь наші працівники,
які робили доповіді на круглих столах. На даний час нашим першочерговим завданням є
передплата періодики та закупівля нової літератури, на що, як відомо, у НАН України
малувато коштів, а також – поповнення інформації в інтернеті. [Кор.] Як підтримуєте
безпеку книжкового фонду? У нас є фізична й електронна охорона. Ми також стежимо
за можливим викраденням літератури та санітарним станом книжкового фонду.
Проводимо тренінги по безпеці бібліотеки.
Філіпчук С. Найвища і найзмістовніша // Світ. – 00.10.06, №
39–40. – C. 1.
З'ЇЗДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ:

№ 6. В Мукачівському замку відбулася презентація унікальної колекції старовинних
грамот XІV-XVІІІ століть. Документи, що експонуються на виставці, засвідчують
процес створення та діяльності міського управління Мукачева з 1376 по 1875 роки.
Перша згадка про наявність у Мукачеві органів місцевого управління відноситься до
1376 року, а перша згадка про головного старосту та присяжних міста сягає 1446 року.
Там же, у «Паланку», відбулася науково-практична конференція щодо зберігання
першоджерельної інформації. На конференції було представлено унікальну новітню
технологію зберігання першоджерельної інформації архівних, бібліотечних та музейних
раритетів, розроблену українськими фахівцями. Організаторами заходу виступили
Національна академія наук України, Державний комітет архівів України, Міністерство
культури і туризму, Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, Національний
музей історії України, Держархів Закарпатської області, Мукачівський історичний
музей та ТОВ «Аристос». У презентації взяли участь міжнародні делегації Угорщини та
Румунії, науковці, фахівці у галузі опто-волоконної фізики. За словами науковцяпрограміста, одного з розробників унікальної методики збереження старовинних
документів Валентина Пономаренка, презентована технологія – єдина у світі. Розробили
її українці з «ТОВ «Аристос».
У Мукачівському замку відкрито експозицію старовинних
грамот XІV–XVІІІ століть // Новини Закарпаття. –
21.02.06, № 20–21. – C. 3.
№ 7. У мукачівському замку «Паланок» презентовано унікальну колекцію старовинних
грамот XІV-XVІІІ століть. Представлено також унікальну технологію зберігання
архівних, бібліотечних та музейних раритетів, що розроблена українськими фахівцями.
Відбулася й науково-практична конференція на цю тему. Організували виставку й
конференцію НАН України, Держкомархів, Мінкультури, Національна бібліотека імені
В.І. Вернадського, Національний музей історії України, держархів Закарпатської
області, Мукачівський історичний музей та ТОВ «Аристос».
Гудзоватий І. Раритети – на титанову плівку // Голос
України. – 01.03.06, № 39. – C. 13.
№ 8. Провідні вітчизняні та іноземні вчені, а також представники посольств слов'янських
країн, акредитованих в Україні, народні депутати України зібралися вчора в
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського на міжнародну наукову
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конференцію «Слов’янство і національно-культурні процеси ХХІ століття», яка
приурочена до дня слов'янської писемності та мови і триватиме два дні. У рамках цього
форуму розгорнуто книжково-інформаційні виставки, присвячені Іванові Франку (до
150-річчя від дня народження), Дмитру Лихачову (до 100-річчя), Ярославу Ісаєвичу (до
70-річчя), збірнику 1076 року – видатній пам'ятці давньоруської культури (930 років від
часу створення), а також відділу стародруків і рідкісних видань бібліотеки імені
В.І. Вернадського (80 років). Відбудеться і презентація нових видань, здійснених на
основі давньоруських і козацьких літописів, зокрема українських вчених Толочка,
Дзири і Ричка.
У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського
почалася міжнародна наукова конференція «Слов'янство і
національно–культурні процеси ХХІ століття» //
Хрещатик. – 25.05.06, № 73. – C. 16.
№ 9. Тринадцатый раз на Международную конференцию «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» собрались в
Крыму руководители и ведущие сотрудники крупнейших библиотек, издательств,
книготорговых организаций. С 10 по 18 июня они не только плодотворно поработают,
но и насладятся красотами Восточного Крыма. Организаторы форума –
Государственная публичная научно-техническая библиотека России, международная
ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий. В числе соорганизаторов – Министерство культуры и
туризма Украины, Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского.
Милина Л. Форум библиотекарей // Крымская правда. –
14.06.06, № 106. – C. 4.
№ 10. Нещодавно в Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського НАН України
відбулася конференція, присвячена 130-річчю Сергія Єфремова, громадського діяча,
заступника голови Української Центральної Ради, літературознавця, академіка, віцепрезидента Всеукраїнської академії наук (ВУАН). Це була напрочуд вдала акція. Поперше, там не було політиків, по-друге, був відсутній «державотворчий» стьоб, потретє, точилася конкретна розмова про життя, спадщину, значення Єфремова в історії
України. Усе це контрастувало з тим, що зазвичай відбувається на різного роду акціях,
пов'язаних з ім'ям Михайла Грушевського.
Шаповал Ю. Інший Сергій Єфремов // Дзеркало тижня. – 07–
12.10.06, № 38. – C. 21.
НОВІ ВИДАННЯ:

№ 11. Видану у Кракові 1697 року книгу Данила Братковського знало вузьке коло
спеціалістів. І ось після трьохсот років вона знову побачила світ. Потрібно низько
вклонитися працівникам бібліотеки імені В.І. Вернадського, обласного краєзнавчого
музею, й, особливо, перекладачу за їх благородну працю, що заслуговує високого
поцінування.
Денисюк В. Чому не потрапила на конкурс книга
Братковського? // Волинь–нова. – 24.01.06, № 8. – C. 3.
№ 12. Ім'я Данила Братковського – нашого земляка, патріота, поета, громадського і
політичного діяча, братчика, українського шляхтича, мужньої людини – стало широко
відомим в Україні та за її межами завдяки фототипічному виданню його книги «Світ, по
частинах розглянутий» (Краків, 1697 р.). Вперше здійснено повний паралельний
переклад його творів з старопольської на українську. Ініціатором і організатором
видання було Волинське крайове братство св. ап. Андрія Первозваного (Луцьке
Хрестовоздвиженське) за участю співвидавців – Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, Інституту літератури НАНУ ім. Т.Шевченка, Волинського
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краєзнавчого музею. Книга видана у ВАТ «Волинська обласна друкарня», дістала
високу оцінку фахівців.
Постаті: приходьте на зустріч з Братковським // Волинь–
нова. – 21.02.06, № 20. – C. 1.
№ 13. Проблемі виховання справжньої еліти – інтелігенції та створення української
культури взагалі присвячена книжка кандидата історичних наук Людмили Дениско
«Бібліотека Киї вської духовної академії (1819-1919)», що вийшла у світ у 2006 році.
Видання здійснено за ініціативи Національної академії наук України та Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського, де працює авторка цієї книжки. Дослідниця
зазначає: у складі бібліотеки Київської духовної академії було 17 інкунабул – тобто
книг, створених до 1500 року. Зберігалися там і палеотипи – європейські видання доби
Ренесансу. Усього їх налічується 132, із них шість – з приватної бібліотеки Петра
Могили. Були там і перші видання друкарень Києво-Печерської і Почаївської лаври,
Львівської, Острозької, Унівської, Московської та інших старовинних друкарень. А ще
перші друковані церковнослов'янською мовою книги, твори українських письменників
XVІ-XVІІІ століть, написані на пергаменті Київські глаголичні листки та багато інших
насправді безцінних пам'яток духовної культури, які сьогодні мирно зберігаються у
фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Книжка ілюстрована
рідкісними фотопортретами бібліотекарів Київської духовної академії. Видана вона
накладом усього лише 3 300 примірників. Тож у деяких найбільших бібліотеках
України її можна буде знайти. Певно, якщо поталанить. Принаймні у бібліотеці імені
І.Максимовича Киї вського національного університету імені Тараса Шевченка її поки
що немає. Хоча й розташована бібліотека на одній вулиці з приміщенням, де працює
авторка.
Бойко А. Всесвіт, який називається бібліотекою // Дзеркало
тижня. – 30.09–06.10.06, № 37. – C. 15.
КЕРІВНИЦТВО БІБЛІОТЕКИ:

№ 14. Давайте поздравим с Днем рождения 26 августа Анатолия Алексеевича Чекмарева –
заместителя
гендиректора
Национальной
библиотеки
Украины
имени
В.И. Вернадского.
Давайте поздравим с Днем рождения // 2000: Неделя
Украины. – 25–31.08.06, № 34. – C. 6.
ЦЕНТР БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

№ 15. Президія НАН України заслухала питання про проведення сесії Загальних зборів
НАН України з нагоди 20-ї річниці аварії на ЧАЕС, про організацію мережевого
інформаційного забезпечення наукових досліджень у Національній бібліотеці України
імені В.І. Вернадського та інше.
Президія НАН України розглянула // Світ. – 00.04.06, № 13–
14. – C. 2.
№ 16. Спробуємо частково ліквідувати брак відомостей щодо деяких претендентів на
посади дійсних членів та членів-кореспондентів НАНУ. Йдеться про представленість та
позитивну оцінку їхніх надбань у світовому інформаційному просторі. Єдино можливим
підтвердженням відповідності внесків та здобутків світовому рівневі є публікації
претендентів в провідних міжнародних фахових журналах та посилання на ці праці з
боку інших суб'єктів наукової діяльності. Ми використовували загальнодоступні
пошукові системи google.com та scholar.google.com, а також такі бази даних, як Scopus,
Academіc Search Premіer, Sprіnger Lіnk та SocІndex wіth full texts. Доступ до останніх на
2006 рік сплатила Центральна наукова бібліотека НАН України імені В.І. Вернадського.
Ці бази даних охоплюють близько 20 000 провідних міжнародних журналів практично з
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усіх наукових галузей: від математики до права. За нашими відомостями, цьогорічний
доступ обійшовся в 200 000 у.о.
Габович О., Кузнєцов В. Важкий вибір академічної
номенклатури // Дзеркало тижня. – 22.04.06, № 15. – C. 15.

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 17. Рапорт отамана Тимошівського куреня Василя Коржа вперше опубліковано
В.А.Голобуцьким у вищезгаданій праці «Максим Железняк» 1960-го року у Москві
тиражем 30000 примірників. В зв’язку з тим, що наведена праця Голобуцького В.А.
стала раритетом (вона відсутня навіть в Національній бібліотеці імені
В.І. Вернадського) ми вважаємо за потрібне, вдруге (перевіривши його наявність в
фондах ЦДІАК України) опублікувати текст рапорту отамана Тимошівського куреня.
Під покровом таємниці. Що нам відомо про Максима
Залізняка? // День. – 03.02.06, № 15. – C. 8.
№ 18. Венчалась Ахматова и Гумилев 25 апреля 1910 года в церкви на Никольской
Слободке. А шаферами на свадьбе были киевские друзья Гумилева, поэты Владимир
Эльснер и Иван Аксенов. Эльснер в 1909 году издал первую в Российской империи
четырехтомную антологию, которая стала такой редкостью, что даже в библиотеке
Вернадского есть лишь один том.
Бондаренко С. Монахиня–колдунья из города Змиева //
Киевские Ведомости. – 13.03.06, № 52. – C. 10.
№ 19. Євгенія Кононенко: – До нас мають прийти книжки, іще більше книжок, ніж маємо
тепер. А оскільки ми не можемо їх усі купити, то книжками слід насичувати бібліотеки.
І не тільки рівня Центральної наукової імені В.І. Вернадського.
Журнали набирають ваги // Без цензури. – 25–31.05.06, № 21. –
C. 6.
№ 20. За два десятки літ тому ім'я Олени Теліги було не відоме в Україні. Тільки з
настанням незалежності образ талановитої поетеси й публіцистки, громадської діячки і
палкої патріотки, розстріляної гестаповцями 1942 року в Бабиному Яру, повертається до
нас. «Поетка гордості, честі й відваги» – так називається виставка, яку відкрито в
Національному музеї літератури України з нагоди 100-річчя від дня народження Олени
Теліги. В експозиції – матеріали з фондів Національного музею літератури України,
видавництва імені Олени Теліги, бібліотеки імені Олега Ольжича, Національної
бібліотеки імені В.І. Вернадського. Документи про її життєвий подвиг.
Сущенко О. Обпікала словом «партачів життя» // Вечірній
Київ. – 25.07.06, № 133. – C. 6.
№ 21. Марія Корнійчук, вчений секретар Музею книги і друкарства: – Після смерті Івана
Франка, згідно з його заповітом, бібліотеку та архів було передано Науковому
товариству імені Т.Г. Шевченка у Львові (оцінено у 15 тис. австрійських крон). У 1950
році книжки та архівні матеріали перевезли до Києва, де при Інституті Української
літератури було створено кабінет Івана Франка. Завідував ним депортований із сім'єю зі
Львова син І.Франка – Тарас. Через 22 роки фонди передали до Центральної наукової
бібліотеки Академії наук, а в 1980 році їх повернули до Інституту літератури імені
Т.Г. Шевченка, де вони зберігаються і нині у відділі рукописів та текстології.
Корнійчук М. «Скарб многоцінний» // Культура і життя. –
27.09.06, № 38–39. – C. 7.
№ 22. У контексті «повернення» видатних українських діячів на їхню історичну
батьківщину варто згадати й ім'я Ольгерда Іполита Бочковського (1885-1939). Один із
провідних європейських фахівців з теорії нації та національних відносин, політичний
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діяч, дипломат, журналіст, публіцист, він усе ще залишається відомим в Україні лише
вузькому колу фахівців. 1931 року світ побачила монументальна монографія
«Т.Г.Масарик: Національна проблема та українське питання (спроба характеристики та
інтерпретації)», в якій висвітлювалася діяльність чеського політичного діяча, його
бачення українського питання тощо. Примірник праці зберігається в Національній
бібліотеці України імені В.І. Вернадського.
Каневська І. Трибун поневолених народів // День. – 18.11.06, №
201. – C. 7.
№ 23. Іван Пасенко, член Міжнародної науково-координаційної ради з проблем
українознавства: – Доктор Іван Дзюб є водночас видатним перекладачем з японської на
українську та популяризатором культури Країни сонячного сходу в Україні. Серед його
перекладів – «Звір» Кендзабуро Ое та «Країна снігу» Ясунарі Кавабати – лауреатів
Нобелівської премії в галузі літератури, «Спалена карта», «Людина-коробка» та «Жінка
в пісках» Кабо Абе, «Гонитва за вівцею» Харукі Муракамі, окремі оповідання
М.Мукусіми. Ці твори стали бестселерами в українських сільських та міських
бібліотеках, а особливо – в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.
Відчути Японію і закохатись // Українське слово. – 29.11–
05.12.06, № 48. – C. 7.
ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ:

№ 24. Канадсько-українські бібліотечні центри – чи не найповажніший проект
Канадського товариства приятелів України. Такі центри вже є в Луганську, Донецьку,
Харкові, Одесі, Сімферополі, Полтаві, Севастополі, Дніпропетровську, Маріуполі,
Чернігові, Сумах, Черкасах і Херсоні. У кожному – по 15-20 тисяч видань з історії й
культури України, політична й довідкова література, твори репресованих і діаспорних
письменників. А дорогоцінні раритети передаються до бібліотеки імені
В.І. Вернадського чи до Національного музею літератури. Активно співпрацює з
бібліотечним комітетом виконавча дирекція Ліги українських меценатів, яка брала
участь у відкритті більшості центрів. Щойно завершено комплектування книжок для
Запоріжжя. Днями «бібліотека» розпочне подорож в Україну.
Слабошпицький М. Мандрівець з доріг України : Степанові
Горлачу – 85! // Освіта України. – 24.01.06, № 6. – C. 6.
№ 25. Сьогодні бібліотеки опинились у ситуації, коли неможливо виконати їх основну
функцію: надання користувачам інформації. Неможливо раз на рік провести тендер і
придбати книги на весь рік наперед, – каже заступник директора Донецької обласної
наукової бібліотеки імені Крупської Олена Башун. Директор передплатної агенції та
книжкового магазину «Ідея» Ігор Якобсон розповів кореспондентові «Голосу України»,
що через проблеми з проведенням тендеру, бібліотека імені В.І. Вернадського в Києві у
другому півріччі 2005 року не отримувала періодичних видань Росії. За словами
І.Якобсона, поки бібліотеки проводять тендер, передплата на газети та журнали вже
закривається.
Куш Л. Кіт у мішку // Голос України. – 01.03.06, № 39. – C. 14.
№ 26. Работники Черниговской таможни передали задержанные на границе древние
ценности в музеи, библиотеки и духовные заведения. Это – иконы «Святая Троица»
начала ХІХ века, «Святая мученица Катерина» ХІХ – начала ХХ века, «Кончина
преподобного Серафима» ХХ века, «Молитвослов» ХІХ века, награды времен Второй
мировой войны, книги конца ХІХ – начала ХХ столетия, среди которых произведения
В.Белинского, Н.Гоголя, Д.Григоровича, энциклопедия А.Брема и другие культурноисторические ценности. Еще четырнадцать книг 1896-1948 годов издания в ближайшее
время будут переданы представителям Национальной парламентской библиотеки,
Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского НАНУ и библиотеки
Национального университета им. Тараса Шевченко, информирует Гостаможслужба.
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Таможня обеспечила пополнение // Киевские Ведомости. –
07.04.06, № 74. – C. 7.
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ:

№ 27. Ирина Павлуша, сотрудник Фонда Президента Украины: – Кроме всевозможных
открыток с поздравлениями от президентов, глав правительств, мэров столиц со всего
мира, в Фонде хранятся также всевозможные презенты, даренные когда-либо
украинским главам государства при официальных визитах. Чего там только нет! От
кого там только нет! Не удивляйтесь, что здесь так много презентов второму
Президенту независимой Украины. Фонд был основан именно Леонидом Кучмой в 1996
году. Тем более два срока на посту! Вот и насобиралось. От Кравчука вообще мало чего
осталось, а от Ющенко – еще не успело. Фонд получает экспонаты два раза в год –
осенью и весной. Неделю тому назад пришло поступление от нынешнего Президента.
Плохо, что к каждому подарку нет протокола, нет его «истории». Не знают, от кого и
когда он получен. Приходится самим идентифицировать. Секретариат отказывается
протоколировать полученные презенты. Мы не храним изделий из драгоценных
металлов и камней. Нет физических и технических условий для этого. Вообще-то у нас
существуют архивный, книжный и музейный фонды. В архивном хранятся
поздравительные открытки, телеграммы и тому подобное, в книжном – коллекция книг
с автографами и надписями, в музейном – различные экспонаты, – рассказывает Ирина.
Параллельно описи полученных экспонатов проводится оценивание каждого из них.
Пока что не известна общая стоимость всего того,что хранится в Фонде. Но некоторые
вещи сами по себе бесценны.
Оробец Т. Подарок для... Президента! // Правда Украины. –
20–26.04.06, № 16. – C. 7.
ІНСТИТУТ РУКОПИСУ:

№ 28. Уникальные экспонаты смогли увидеть главы дипломатических представительств
Украины на выставке «Украинская дипломатия: первые шаги на международной
арене». Выставка состоялась в Международном выставочном центре и была приурочена
к встрече министра иностранных дел Бориса Тарасюка с главами дипломатических
представительств Украины. Экспонаты на выставку отбирал Госкомитет архивов и
Украинский научно-исследовательский институт архивного дела и документоведения.
Представлены документы Центрального государственного кинофотофоноархива
Украины им. Г.Пшеничного, Института рукописи Национальной библиотеки имени
В.И. Вернадского, Научной библиотеки им.Ольжича.
Тымкив К. Рожденная революцией // Дело. – 16.01.06, № 4. –
C. 7.
№ 29. Музей книги та друку України розташований на території Києво-Печерського
Національного історико-культурного заповідника. Про скарби, якими володіє наша
держава, розповів мені науковий працівник музею Дмитро Палій. [Кор.] Напевне, на
мистецтво створення стародруків мали вплив традиції рукописних книг? – [Д. Палій]
Безперечно, це ХІ-ХІІ століття. У нас, на жаль, є тільки факсимільні видання. Оригінали
в Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського, але не раннього періоду, а ХІV-ХV
століть. Всі найдавніші – в Росії.
«Книга – морська глибина» // Українська газета. – 02.02.06, №
4. – C. 8.
№ 30. Дроздовський Д., студент Національного університету «Києво-Могилянська
академія». Місія громадянської поезії у практичній естетиці сталінізму зводилась до
трьох понять – «оспівувати», «закликати» і «боротись». Ці категорії інфікували Тичину.
«Чернігів», «Партія веде», «Чуття єдиної родини», «Сталь і ніжність» – наслідки
хвороби. Творчість девальвувало зовнішнє втручання під протекцією власного страху.
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Чого боявся Тичина? Працюючи в архівах ЦНБ імені В.І. Вернадського, я натрапив на
згадки про те, що, мовляв Павла Тичину одного разу ув'язнили, і під час фізичних
тортур йому дали зрозуміти, якими мали бути параметри його поезії на подальші
десятиліття.
Під знаком саморозп'яття: Роздуми про феномен Тичини –
поета і людини // Україна молода. – 07.02.06, № 23. – C. 13.
№ 31. М.Слабошпицький, виконавчий директор Ліги українських меценатів: Коли в
бібліотеці Академії наук Радянської України під час пожежі загинули цінні українські
рукописи й стародруки, бізнесмен із Торонто Петро Яцик вирішив у відповідь на те
заснувати Центр досліджень з історії України. Для цього він пожертвував мільйон
доларів Канадському інституту українських студій при Альбертському університеті. А
провінційний уряд Альберти додав від себе до цієї суми ще два мільйони.
Панченко В. Гуманітарна сфера в небезпеці // Літературна
Україна. – 30.03.06, № 12. – C. 1,4.
№ 32. Стародавні пам'ятки слов'янської писемності – «Київські глаголичні листки» (Х ст.),
рукописні книги XІ-XVІІІ ст. зберігаються в Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського.
Іванова Г. «У їх народ і слово, і у нас народ і слово» //
Демократична Україна. – 24.05.06, № 92. – C. 6.
№ 33. У вересні нинішнього року можна буде відзначити 100-річчя газети «Рада», яка,
лишаючись єдиною на теренах Російської імперії щоденною всеукраїнською газетою,
попри вкрай несприятливі обставини, майже вісім років не припиняла своєї діяльності і
відігравала надзвичайну роль у формуванні Української суспільної думки... аж поки і її
не було заборонено. Нині навіть важко собі уявити, наскільки то складна була справа –
організувати й підтримувати існування цієї газети. Насамперед потрібно було, щоб жив
тоді такий подвижник національної ідеї та водночас щедрий меценат, яким був Євген
Харлампійович Чикаленко (1861-1929), аби мрія про видання подібної газети
перетворилася на доконаний факт. Євген Харлампійович пише своєму близькому
приятелеві Петру Стебницькому, голові санкт-петербурзької газети (оригінали листів
зберігаються у фондах ІР НБУ імені В.І. Вернадського).
Никанорова О. «Мало таких людей було у нас... « // Урядовий
кур'єр. – 01.06.06, № 101. – C. 8.
№ 34. Яков Новицкий. Остров Хортица на Днепре, его природа, история, древности. (За
рукописом 1917 р.) – Видання 2-ге, доповнене. – Запоріжжя: Тандем – У., 2005. – 120 с.,
іл. Видання ілюстроване унікальними фотографіями з колекції Я.П.Новицького, які
зберігаються в рукописних фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М.П.Рильського НАН України та в Інституті рукопису Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що раніше не публікувалися.
Іваннікова Л. Реліктова земля Якова Новицького // Слово
Просвіти. – 13–19.07.06, № 28. – C. 11.
№ 35. Незважаючи на те що юридичний вік установи не перевищує 14 років, унікальність
її фондів не лишає сумнівів. Тут можна знайти усе – від глиняних клинописних
табличних трактатів до «золотої книги» українського народу – Києво-Печерського
патерика, біографічних матеріалів, надзвичайно розкішного Нікомедійського Євангелія,
служебників, султанських грамот, гетьманських універсалів, нотних манускриптів,
студентських кужбушків... Йдеться про Інститут рукопису Національної бібліотеки
імені В.І. Вернадського. Його 660-тисячна колекція, крім безлічі грецьких, латинських,
східних, арабських, слов'янських книг і автографічної спадщини діячів минулого,
зберігає також один із політичних символів української нації – Пересопницьке
Євангеліє. Тут не надто люблять балувати ЗМІ – намагаються зберігати розумну
дистанцію. Однак маятник гойднувся – святая святих одного з найбагатших сховищ
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світу розкрилася для «цікавого» ока. На запитання «ДТ» стосовно умов збереження,
стану, комплектації і каталогізації фондових одиниць відповідає директор Інституту
рукопису (ІР), професор Любов Дубровіна: – Сьогодні в Інституті рукопису працюють
чотири відділи: до відділів кодикології і кодикографії, джерелознавства, рукописної
спадщини додався створений на базі сектора сходознавства відділ іудаїки, який зберігає
унікальні колекції рукописної і книжкової спадщини. У цьому фонді, що налічує
близько 150 тис. книг і рукописів, зберігається, наприклад, колекція пінкасим XVІІІXІX ст., призначених для щоденних записів, архів єврейської преси, матеріали
фольклорних експедицій 1910-1940 років, колекція фоноваликів. [Кор.] А від кого чи
від чого у вашому інституті залежить «цифровізація»? – Від наявності техніки і грошей.
Національна бібліотека імені В.І. Вернадського – організація достатньо потужна, тому
ми не тільки можемо собі це дозволити, але навіть уже встигли розпочати цей процес.
Наш генеральний директор, академік НАН України Олексій Онищенко приділяє цьому
велику увагу. [Кор.] Яку частину вашого фонду вже опрацьовано? – Нині опрацьовано і
поставлено на державний облік уже понад 600 тисяч одиниць зберігання. Продовжуємо
описувати кириличні рукописні книги й архіви, хоча комплектація відбувається
щорічно. Ми постійно приймаємо архіви, купуємо рукописні книги. Іноді це робиться за
рахунок бібліотеки, а іноді трапляються шляхетні люди, котрі чудово розуміють, що
бібліотека не в змозі за все заплатити. Одним із наших останніх придбань стала
старообрядницька книга, яка з'явилася у нас роки три-чотири тому. А архіви надходять
до нас щороку. Наприклад, нині ми опрацьовуємо архів Олеся Гончара і Петра Панча,
недавно завершили роботу з архівами члена-кореспондента НАН України Ф. Шевченка
і доктора історичних наук М.Брайчевського. Видання усесвітньо відомого
Пересопницького Євангелія (1556-1561 рр.), на якому під час інавгурації складають
присягу президенти України, ми готували протягом трьох (!) років. [Кор.] Розкажіть
хоча б про деякі із найцікавіших рукописів і книг колекції інституту. – Це унікальні
київські глаголичні аркуші ІX століття, які є найдавнішим слов'янським рукописом. І
найцікавіший музичний рукопис XІІ століття, Києво-Печерський патерик, вищезгадане
Пересопницьке Євангеліє, Служебник-требник Петра Могили з його екслібрисом і
особистими записами, який не публікувався раніше... Є у нас і грецьке Нікомедійське
Євангеліє XІІ століття, й унікальна ілюстрована пам'ятка латинського походження
Якоба Де-Цесоллі за назвою «Лібер де морибус... «, у якому описані звичаї Західної
Європи XV століття.
Не унікальних рукописів немає // Дзеркало тижня. – 29.07.06–
04.08.06, № 29. – C. 19.
№ 36. Дмитро Дроздовський, студент Національного університету «Києво-Могилянська
академія»: – Ми досі дуже мало знаємо про Шевченка-маляра, і досі не перевидані всі
твори його друзів (маю на увазі повість Рєпніної, що й досі лежить в архівах ЦНБ).
Дроздовський Д. Над сторінкою забутої України // Слово
Просвіти. – 03–09.08.06, № 31. – C. 4.
№ 37. У святкові дні на каналі «1+1» показано дві частини документального телесеріалу
«Дисиденти». У першому фільмі Євген Сверстюк, доктор філософії, розповідає про те,
як горів відділ рукописів Республіканської бібліотеки – вогонь знищив понад 600 тисяч
одиниць найцінніших документів з історії України. Це був підпал. І, як виявилося,
комуністичному Герострату майже нічого не загрожувало за таку велику шкоду,
нанесену національній спадщині України – Погружальський був засуджений усього на 1
рік позбавлення волі. Влада захищала його. «Я дотепер не можу спокійно згадувати той
момент, коли побачив, як валить дим із вікон бібліотеки», – згадує у фільмі Сверстюк. І
він вирішив, що має написати правду про процес над палієм. Зрозуміло, що його статтю
ніхто не публікував – вона розповсюджувалася в рукописі. За це автор був жорстоко
покараний.
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Серйозний крок до пізнання // Громадський захисник. – 31.08–
06.09.06, № 35. – C. 4.
№ 38. Спільними зусиллями науковців Інституту української мови НАН України та
Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, за
технічної допомоги Українського мовно-інформаційного фонду, кілька років тому
рукопис Пересопницького Євангелія було видано в повному обсязі під науковою
редакцією члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук В.В. Німчука.
Чепіга І. Витоки пересопницького дива // Літературна
Україна. – 31.08.06, № 33. – C. 1,4.
№ 39. 10 червня 1755 року, Сенат видав указ про заснування в Києві госпіталю. Перше
документальне підтвердження його діяльності міститься в «Сказках офицеров
Нежинского полка, Киевского гарнизона», яке зберігається в Інституті рукописів
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського.
Чікаліна Д. Шлях подвижництва довжиною чверть
тисячоліття // Народна армія. – 30.09.06, № 179. – C. 6.
№ 40. Надія Миронець, доктор історичних наук, професор: – П’ятнадцятого вересня 2006
року минуло 100 років відтоді, коли почала виходити газета «Рада» – єдина на той час
щоденна газета, що видавалася українською мовою на підросійській Україні. Видавав і
фінансував газету український громадський діяч і меценат Євген Чикаленко. Петро
Януарієвич Стебницький (1862-1923) – громадський і політичний діяч, письменник і
публіцист, за фахом математик (закінчив фізико-математичний факультет Киї вського
університету), жив і працював у Петербурзі на різних посадах у міністерстві фінансів та
в торгово-телеграфному агентстві. Стебницький був політичним однодумцем і
близьким другом Чикаленка. Збереглося їхнє велике листування, в якому долі
української газети присвячено багато уваги. Її історію можна вивчати за цими листами.
Вони зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського.
Радий за «Раду» // Українське слово. – 04–10.10.06, № 40. – C.
13.
№ 41. В архівах Української Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського в Києві
збереглися звіти Кримського Історичного археологічного товариства старожитностей за
1919 р., де серед інших членів президії значиться О.Спендіаров, що перерахував
товариству у вигляді членських внесків чималу суму грошей.
Азізян С. Син двох народів і однієї музики – класичної //
Українське слово. – 04–10.10.06, № 40. – C. 9.
№ 42. 10 червня 1755 року, Сенат видав указ про заснування в Києві госпіталю. Перше
документальне підтвердження його діяльності міститься в «Сказках офицеров
Нежинского полка, Киевского гарнизона», які зберігаються в Інституті рукописів
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського.
Чікалін В. Подвижництво перших військових лікарів //
Урядовий кур'єр. – 20.10.06, № 197. – C. 11.
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ:

№ 43. Цього року ми відзначаємо дати, про які повинен знати кожен українець: 430 років з
дня заснування Острозької академії та 425-річчя створення унікальної Острозької Біблії,
виданої тут, на нашій землі, Іваном Федоровим. Інтенсивна діяльність друкарні сприяє
виникненню в Острозі власної папірні, а в академічних стінах – бібліотеки з латинських,
грецьких і церковнослов’янських видань (130 з них і сьогодні зберігаються в
Центральній науковій бібліотеці імені В.І. Вернадського).
Омелянчук І. Світло з Острога, що сяє крізь століття //
Урядовий кур'єр. – 02.09.06, № 163. – C. 10.
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№ 44. Подружжя скрипалів Валерій та Олена Супрунюки – власники ексклюзивного права
на виконання нот із зібрання графів Розумовських. Цю колекцію унікальних нині
видань музики XVІІІ сторіччя збирали діти останнього гетьмана України Кирила
Розумовського: Андрій та Олексій. А «розкопали» нотний скарб уже за часів
незалежності й передали їх до бібліотеки імені В.І. Вернадського. Музичні раритети
Олена та Валерій виконують у складі заснованого ними 10 років тому першого та
найуспішнішого в Україні родинного салон-ансамблю «Колекція Розумовських», що
спеціалізуються на легкому, «аристократичному» репертуарі. [Кор. ] Валерію,
розкажіть, чому саме вам довірили виконання колекції? – Вважаю, це питання треба
поставити завідувачці відділу музичних фондів бібліотеки Вернадського Ларисі
Івченко. Вона допомагала нам: виступаючи перед концертами, розказувала слухачам
про ці раритети. А в 1996 році нам дали авторське право на виконання музики з колекції
Розумовських.
Шедеври «Колекції Розумовських» // День. – 16.11.06, № 199. –
C. 8.
ВІДДІЛ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ СІАЗ:

№ 45. Столітня історія «Вечірнього Києва» бере початок від першого номера «Вечерней
газеты», який вийшов у світ третього січня 1906-го (за старим стилем 21 грудня 1905го). Кияни різних поколінь зібрались учора в Молодіжному залі столичного Будинку
вчителя на зустріч з героями вечірківських публікацій десяти останніх років «Зі
сторінок газети – на сцену». Готуючись до цього ювілейного вечора, я відшукав на
архівних полицях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського перший
номер щоденної літературно-політичної і економічної «Вечерней газеты», що стала
прообразом «Вечірнього Києва».
Кириндясов Г. Про старе і нове // Хрещатик. – 05.01.06, № 1.
– C. 1,4.
№ 46. Начиная с 1964 года, П.И.Червинский занимается поиском людей, без вести
пропавших в годы Второй мировой войны. Неисчерпаемым источником для
исторических и литературных поисков стал газетный отдел ЦНБ АН Украины имени
В.И. Вернадского, куда его пригласил отчим, работающий там переплетчиком.
Червинский Д. С душою щедрою и сердцем беспокойным:
Помыслы и творения Петра Червинского // Правда
Украины. – 02.02.06, № 5. – C. 27.
№ 47. Найбільшим [бібліотечним] фондом [газетних видань] в Україні є відділ газет
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, працівники якого завжди люб'язно
допоможуть віднайти все, що вас зацікавить. Мені випала щаслива нагода побувати у
цьому, без перебільшення, королівстві газет, добре відомому своїми скарбами не лише в
Україні, а й за її межами. Тут познайомився з вельми щирою й цікавою людиною –
Тетяною Олександрівною Борисенко, яка вже не один рік працює завідуючою, володіє
всіма тутешніми секретами і знає кожен закапелок відділу. – У нашому відділі
збирається найбільша кількість читачів, – із гордістю каже вона. Створено відділ у
далекому 1921-у. Тоді він ще не мав великого надбання. Так, у 1925 році тут зберігалося
близько півмільйона примірників газет. Із кожним роком його фонд постійно
збагачувався новими надходженнями і вже станом на 1 січня 2006 року налічував
астрономічну цифру – майже 200 000 комплектів різних видань! Щоб організувати
безперебійну роботу відділу, нині існує чотири сектори, у кожному з яких злагоджено
працює справді творчий, дружний, але невеликий колектив людей різного віку – всього
їх лише двадцять троє. Кожний сектор по-своєму унікальний. Перший відповідає за
організацію фондів. Сюди надходять усі газети, які бібліотека отримує як безкоштовно,
так і за передплатою. Саме тут комплектуються читацькі й архівні примірники, які
потім зберігатимуться десятиліттями. «Гарячою точкою», поза сумнівом, є другий
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сектор – каталогів. Тут кипить робота з реєстрування газет, які нестримним потоком
прибувають з усіх куточків України. Щодня до відділу надходить близько двох з
половиною тисяч одиниць! Левова частка клопотів із «приборкання» цієї «зливи» лягає
на плечі укладачів каталогів. Сектор обслуговування – візитівка відділу. Щодня сюди
приходять до 50 читачів. Це викладачі, історики, журналісти, студенти, учні.
Тихоненко Р. У королівстві газет // Сільські вісті. – 03.02.06,
№ 14. – C. 5.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
ВИСТАВКИ:

№ 48. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського розпочала новий цикл
науково-інформаційних та культурно-масових заходів «Гендерне коло України ХХІ
століття: культура та майбутнє держави». Організатором першого культурно-масового
форуму «Гендерне коло України -2006» разом з Національною бібліотекою виступила
Київська організація Національної спілки фотохудожників України. Це фотовиставка
про жінку і зроблена руками жінки. На виставці представлено 600 світлин майже
шістдесяти авторів. Роботи надійшли з усіх областей України, а ще з Америки, Канади й
Англії.
Прокопенко О. Фотопогляд на гендерне коло України //
Урядовий кур’єр. – 07.03.06, № 45. – C. 16.
№ 49. У виставковому залі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського в Києві
експонувалася фотовиставка українсько-американського пленеру «Кременець – ворота
раю, осінь, 2005». Краса природи, архітектури і скульптури старовинного українського
міста, побачена зіркими очима фотохудожників, переконує, що тут справді відчиняють
ворота раю.
Зборовський А. «Ворота раю – в Кременці» // Вільне життя.
– 18.03.06, № 22. – C. 1.
№ 50. Міжнародна фотовиставка «Жіночий погляд» діяла в Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського. Із понад 600 запропонованих робіт до участі в ній журі
обрало 112 світлин 60 авторок, серед яких і наші землячки. Теребовлянка з донькою
Христинкою побувала на відкритті виставки. Пані Наталя подарувала всім присутнім
книжечки своїх земляків: «Збірку пісень» Михайла Облещука та «Калиновий цвіт»
Василя Сороки. Розповіла про княже місто Теребовлю, його історичне минуле.
Христинка заспівала пісню на слова Василя Сороки «Уклін місту Теребовлі».
Костишин Л. Світ очима жінок // Вільне життя. – 24.03.06,
№ 24. – C. 5.
№ 51. «У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулася міжнародна
фотовиставка «Жіночий погляд». На ній експонували роботи більш як шістдесят
майстринь. Тернопільську область представляла Наталія Хвалибога. Її роботи
відображають красу природи рідного краю, зокрема Теребовлі.
Складаний І. Жіночий погляд // Освіта України. – 28.03.06, №
24. – C. 2.
№ 52. Напередодні Дня Києва в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського
НАН України відбулося урочисте відкриття виставки «Український сувенір»
Всеукраїнського творчого об'єднання «Ексклюзив» та фотовиставки «Чудовий світ
навколо тебе» членів Національної спілки фотохудожників України Любові Моторної
та Юрія Штанька. Як зауважив заступник генерального директора Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, кандидат історичних наук
Анатолій Бровкін, подібні культурно-мистецькі акції для бібліотеки – явище дуже часте.
А світ, і справді, – чудовий! // Світ. – 00.05.06, № 19–20. – C. 4.
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№ 53. Те, що довелося спостерігати мені на виставці народної творчості об'єднання
«Ексклюзив», яка проходила нещодавно у виставковому залі Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського, вразило до глибини душі. Виставку проведено в
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського за сприяння генерального
директора бібліотеки – академіка НАН України Олексія Семеновича Онищенка, голови
Голосіївської районної державної адміністрації Києва Сергія Миколайовича Садового
та його заступника Павла Федоровича Жука. О.С.Онищенко безплатно надав для
експозиції залу в бібліотеці. За це йому велика вдячність від нас, «ексклюзивців». На
виставці побувало багато відвідувачів, серед них – посли зарубіжних держав, народні
депутати України. Про їхні враження свідчать записи в книзі відгуків.
Антоненко Л. Де твориться Українська унікальність, або Не
хлібом лише... // Культура і життя. – 06.09.06, № 36. – C. 2.
№ 54. 14 років в середній загальноосвітній школі № 179 Голосіївського району м.Києва
працює гурток «Петриківський розпис», яким керує майстер традиційного народного
мистецтва Олена Семенівна Молдавська, вчитель образотворчого мистецтва цієї школи.
Нещодавно пройшла виставка робіт гуртківців у Центральній національній бібліотеці
імені В.І. Вернадського Академії наук України. Малюнки гуртківців вражають красою і
глибиною петриківського орнаменту, різнобарвні птахи та яскраві нев'янучі квіти
чарують око.
Молдавська О. Нев'янучі квіти Петриківки // Слово
Просвіти. – 16–22. 11.06, № 46. – C. 16.
ЗУСТРІЧІ, ВЕЧОРИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

№ 55. «За картинами часу. Максим Рильський. Збережена традиція Української духовності
і культури. Одвічні джерела духовності» – під цим гаслом пройшов літературномистецький вечір на честь Максима Рильського в Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського.
«Все записуй в серці молодому» // Культура і життя. –
28.06.06, № 26. – C. 4.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

№ 56. В конце февраля состоится официальное закрытие Года Грузии в Украине. По этому
поводу по инициативе Национальной библиотеки имени В.И. Вернадского состоялся
круглый стол «Украина – Грузия: культурно-исторические взаимосвязи» и книжноинформационная выставка, на которой состоялась презентация новых книг ученого,
поэта, переводчика Рауля Чилачавы, выставка картин члена Национального союза
художников Украины Эммы Кшуташвили и презентация монографии доктора
исторических наук Станислава Кульчицкого «Помаранчевая революция». Украинский
грузин господин Чилачава, который ныне является послом Украины в Латвии,
представил 5 своих новых переводов
«Витязя в тигровой шкуре»,
проиллюстрированных интереснейшими документальными фотографиями. А также
перевод поэмы Давида Гурамишвили «Давитиани», дополненной стихами, не
вошедшими в советские времена в книгу. Кроме того, Рауль Чилачава презентовал
книгу «Великая троица» о жизни Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко,
вышедшую на грузинском языке, перевод на украинский грузинских сказок. «На
книжной выставке представлены 600 уникальных экспонатов из собраний фондов
библиотеки, которую я хорошо помню со своих студенческих лет», – рассказал «ДЕЛУ»
посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. Это научные монографии, уникальные
исторические карты ХVІ-ХІХ столетий и периодические издания, которые отражают
историю и культуру грузинского народа.
Яроменюк Т. «Тависуплебе» роднит грузин и украинцев //
Дело. – 13.01.06, № 3. – C. 7.
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№ 57. В главном книгохранилище страны, научной библиотеке имени В.И. Вернадского,
открылась выставка, своеобразно подводящая итоги Года Грузии в нашей стране. На
вернисаже посол Грузии в Украине Григол Катамадзе да и многие наши ученые были
немало удивлены столь обширным наследием грузинской литературы, сохраненным в
нашей стране. Конечно, большая часть раритетов издана при Советском Союзе, а то еще
и до революции. На выставке представлены произведения выдающихся грузинских
классиков как в оригинале, так и в переводе на украинский, а также исторические карты
Грузии, атласы Кавказа. Все это хранится в фондах библиотеки Вернадского. Приятно
удивил посетителей и сотрудников библиотеки известный украинский грузин, которого
еще называют «литературным мостом» между нашими странами, – Рауль Чилачава. Он
подарил пять только что изданных книг, к которым сам имел непосредственное
отношение: буквально на днях увидел свет фолиант «Давитиани», в который вошли
сочинения грузинского поэта Давида Гурамишвили, прожившего большую часть жизни
в Украине и похороненного в Миргороде. В киевском издательстве «Мистецтво»
выпущен том Шота Руставели «Вітязь в тигровій шкурі». А еще книга «Велика трійця»,
в которой под одной обложкой собраны шедевры Шевченко, Франко и Леси Украинки в
переводе Рауля Чилачавы и с его предисловием. Добавим издание двух авторов, отца и
сына Гамсахурдиа: старший – известный грузинский прозаик, а младший был первым
президентом независимой Грузии и... поэтом. Интересно, что очерк Константина
Гамсахурдиа «Українська феміда», написанный им в 1930 году, после пребывания на
Соловках, до сих пор не утратил актуальности. И последняя новинка – «Грузинські
народні казки, прислів'я та приказки», естественно, тоже в переводе Чилачавы. Кстати, в
ближайшее время он временно покинет Украину, ибо получил должность посла нашей
страны в Латвии.
Бондаренко С. Подарки от Чилачавы // Киевские ведомости.
– 19.01.06, № 9. – C. 10.
№ 58. До 800-річчя з часу заснування Великої Монгольської Держави національне
інформаційне агентство країни «Монцаме» відкрило у Києві в Національній бібліотеці
України імені В.І. Вернадського книжково-інформаційну та фотовиставки, які
знайомлять із минулим та сучасним Монголії. Як зауважив під час відкриття виставки
посол Монголії в Україні Баасансурен Тугалхуу, ця виставка – ще один доказ
співробітництва наших країн, зокрема, в інформаційній сфері та у галузі мистецтва і
культури.
До 800–річчя Монгольської Держави // Урядовий кур'єр. –
20.04.06, № 76. – C. 3.

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 59. Із хроніки Києво-Могилянської академії: 1920 р. Передача приміщень Духовної
академії штабові Дніпровської військової флотилії, а Староакадемічного корпусу – філії
Центральної наукової бібліотеки Академії наук України.
Кремінь Д. Миколаївський державний гуманітарний
університет імені Петра Могили: Зоряне десятиліття //
Рідне Прибужжя. – 14.01.06, № 5. – C. 3.
№ 60. З приходом радянської влади настає похмура епоха для пам’яток релігійного
мистецтва. У 1927 році Володимирський собор включено до реєстру пам'яток культури
республіканського значення. Через два роки собор передають Наркомату освіти УРСР і
закривають для служби. У 1930 році тут з'являється Антирелігійний музей, проте
проіснував він недовго. Після цього собор стає книгосховищем бібліотеки Академії
наук.
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Червоножка В. Храм видатних творінь // Дзеркало тижня. –
02–08.09.06, № 33. – C. 21.
ПЕРСОНАЛІЇ, ОСОБИСТОСТІ:

№ 61. 14 февраля – 140 лет со дня рождения Николая Василенко, крупного украинского
ученого и государственного деятеля. В мае 1918 года его назначили министром
народного просвещения УНР. При активном участии Николая Прокофьевича была
открыта Украинская Академия наук, основаны Государственный украинский архив,
Национальная галерея искусств, Украинский исторический музей, Украинская
национальная библиотека.
Каревин А. Наш юбилейный февраль // Киевский телеграфЪ.
– 27.01–02.02.06, № 4. – C. 2.
№ 62. До 140-річчя від дня народження Миколи Василенка. Микола Гурець, директор
історико-педагогічного музею: – Академік Микола Василенко – видатний історик,
невтомний громадсько-політичний діяч. З 1890 року відвідує студії у Київському
університеті і бере участь у революційних гуртках. У 1907 році складає екстерном
іспити за повний університетський курс на юридичному факультеті і одержує другу
професію – правознавця, а згодом витримує іспити на магістра історії при Київському
університеті і йому присвоєно звання приват-доцента. Микола Прокопович працював
попечителем Київського навчального округу, заступником міністра освіти Тимчасового
уряду, членом колегії Генерального суду. В період Гетьманату виконував обов'язки
голови Ради міністрів, а з квітня і до жовтня 1918 року був на посаді міністра народної
освіти, голови Державного сенату. За його активного сприяння стало можливим
заснування Державного Українського архіву, Українського історичного музею,
Української національної бібліотеки, Українського театру драми та опери, Українського
симфонічного оркестру. Та найголовнішою справою його є заснування Української
академії наук, першим президентом якої став Володимир Вернадський, а з 1921 року –
Микола Василенко. У науковому доробку вченого близько 500 праць.
Повернення із забуття // Освіта України. – 21.02.06, № 14. –
C. 5.
№ 63. Навесні 1904 року за три тижні до смерті Михайла Петровича Старицького в його
молодшої дочки Оксани народився син. Ідеалом для хлопця завжди був батько –
відомий літературознавець, поет, перший міністр освіти Української Народної
Республіки Іван Стешенко. Від нього успадкував юний Ярко твердість духу і непохитну
волю, а від матері – дитячої письменниці та перекладачки – добру вдачу. Ще зі
студентської лави молодший Стешенко виявляв неабиякі здібності в науковій роботі.
Працював в Інституті книгознавства, потім – при бібліотеці Академії наук.
Кирієнко О. У тенетах спецслужб: Єдиний онук Михайла
Старицького, засновника українського театру, загинув на
Колимі // Хрещатик. – 19.04.06, № 57. – C. 8.
№ 64. 24 серпня. Народився Олександр Грушевський (1877), історик, літературознавець,
етнограф, брат Михайла Грушевського. Був членом Центральної Ради, одним із
засновників першого Українського університету, Національної бібліотеки, директором
Педагогічного музею.
Дати // Хрещатик. – 24.08.06, № 123. – C. 3.
№ 65. М.Василенко сам обіймає посаду міністра народної освіти, вбачаючи в цьому
реальну можливість активізувати культурно-організаційну роботу і припинити
пограбування національних цінностей. Є підстави гадати, що намір створити УАН,
мережу ВНЗ, національну бібліотеку – утримувало М.П.Василенка на міністерській
посаді. Однією з найперших практичних дій щодо Міністерства народної освіти було
запрошення Василенком до Києва представників української та російської інтелігенції
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для роботи в сфері організації науки. З ініціативи Миколи Прокоповича при
Міністерстві освіти було утворено три комісії: зі створення національної бібліотеки
світового рівня, з учених інституцій та вищої школи, з вироблення законопроекту про
заснування УАН в Києві.
Матвєєва Л. Микола Василенко в історії української академії
наук: правда і вимисел // Слово Просвіти. – 09–15.11.06, №
45. – C. 10.

ІНФОРМАЦІЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 66. Сегодня на Первом национальном состоится премьера первого фильма из проекта
новейшего документального кино «История и культура Украины» – «Батурин. Забытая
столица», съемки которого проходили прошлым летом в Киево-Печерской Лавре.
Кадры с гетманом Кириллом Разумовским в исполнении актера снимали в библиотеке
имени В.И. Вернадского, где сохранился зал с дворянским интерьером середины XVІІІ
века.
Заяц Н. Историю Батурина снимали в Лавре // Сегодня. –
25.03.06, № 67. – C. 4.
№ 67. Станція «Деміївська» матиме два виходи – основний та аварійний, – сказав головний
інженер КП «Київський метрополітен» Володимир Зель. – Основний буде оснащено
чотирма ескалаторами, вихід із вестибюлю – у напрямку бібліотеки імені
В.І. Вернадського та адмінкорпусу Голосіївської РДА. Аварійний виходитиме в
підземний перехід, що вже існує.
Станція «Деміївська»: проблеми і перспективи // Вечірній
Київ. – 20.07.06, № 130. – C. 4.
ТЕХНІЧНИЙ СТАН БІБЛІОТЕК:

№ 68. По мнению экспертов, Украина действительно остро нуждается в помещениях,
оборудованных по последнему слову техники, где можно было бы хранить архивы
выдающихся деятелей украинской культуры. Речь идет о создании бункеров, подобных
архивам Ватикана. Такие хранилища нужны и отделу рукописей Института литературы,
и отделу рукописей библиотеки имени В.И. Вернадского, и Государственному архивумузею литературы и исскуства Украины, а также десяткам других учреждений.
Барков Д. Кобзаря выселяют из особняка Терещенко // Дело.
– 26.06.06, № 109. – C. 7.
№ 69. Библиотека имени В.И. Вернадского не собирается переезжать. Однако библиотеку
обязали провести ремонт входной группы и межколонного пространства. Районные
власти должны к осени заложить новый сквер перед библиотекой.
Промзоны станут жилыми кварталами // Газета по–
киевски. – 10.07.06, № 151. – C. 13.
УВАГА ДО БІБЛІОТЕКИ ВЛАДИ КРАЇНИ:

№ 70. «Ми повинні мати дуже чітку, зрозумілу дорожню карту в мовному напрямку в
бюджеті на 2007 рік. І я збираюся проголосити наступний 2007 рік роком української
книги», – сказав учора в Києві В.Ющенко під час візиту до Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського з нагоди Дня української писемності й мови.
В.Ющенко зауважив, що «дуже часто мова стає темою конфлікту, спекуляцій –
особливо під час проведення виборів». «Це неприпустимо», – додав він. Також
В.Ющенко зазначив, що необхідно створити основи для гармонійного розвитку як
Української мови, так і для розвитку інших мов згідно з європейськими підходами.
2007–й буде Роком української книги // День. – 10.11.06, № 195.
– C. 2.
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№ 71. Глава держави оголосить наступний рік Роком української книги. Про це він
повідомив учора в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, яку
відвідав з нагоди Дня української писемності й мови. Президент зазначив, що цього
року держава виділила набагато більше коштів на розвиток української мови і
Українського книговидання порівняно з попередніми роками – приблизно 50 мільйонів
гривень.
Кількома рядками // Демократична Україна. – 10.11.06, №
209. – C. 3.
№ 72. Вчера, в День украинской письменности и языка, В.Ющенко посетил Национальную
библиотеку имени В.И. Вернадского. Выступая перед сотрудниками и посетителями
библиотеки, президент заявил, что будет требовать от Кабмина поддержки украинских
книгоиздателей. Отвечая на вопросы журналистов, г-н Ющенко жестко раскритиковал
работу нового правительства во всех сферах, в особенности в части подготовки
госбюджета-2007. Вчера утром библиотека имени В.И. Вернадского работала в
обычном режиме. О том, что здесь ждут высокого гостя, было понятно только
благодаря рамке металлоискателя. Персонал некоторых читальных залов решил, что
визит президента является событием, не совместимым с работой. К тому моменту, когда
к зданию подъехал кортеж главы государства, в холле собралось до полусотни зевак –
читателей и сотрудников библиотеки. В.Ющенко такое внимание понравилось.
«Подойдите, пожалуйста! Подойдите поближе, чтобы вы все меня слышали», – сказал
он, обращаясь к собравшимся. Когда библиотекари и читатели встали полукругом
вокруг президента, это заметно обеспокоило сотрудников госохраны. Г-н Ющенко
вдохновенно рассказывал вначале о роли украинского языка в развитии украинской
государственности, а затем – в политической жизни. Здесь же, в холле библиотеки, под
аплодисменты собравшихся В.Ющенко вручили читательский билет. «Виктор
Андреевич, вы будете в библиотеку ходить?» – спросил кто-то из журналистов.
Господин Ющенко немного замялся, негромко сказал: «Это ж правду говорить нужно»,
после чего уверенно ответил: «Буду!». В сопровождении руководителей учреждения
президент посетил несколько залов библиотеки, полистал Пересопницкое Евангелие
XVІ века и посмотрел как работает электронный словарь украинского языка.
Сидоренко С. Виктор Ющенко записался в библиотеку //
КоммерсантЪ. – 10.11.06, № 202. – C. 2.
№ 73. 2007-й Віктор Ющенко оголосить Роком української книги. Про це глава держави
заявив сьогодні в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, яку він
відвідав з нагоди Дня української писемності та мови. Глава держави оглянув книжкову
інформаційну виставку, присвячену Дню української писемності та мови, – «Українська
писемність і мова: історія та сучасність», що відкрилася у бібліотеці, та взяв участь у
презентації національної словникової бази України. Також В.Ющенко отримав
читацький квиток, який йому вручив генеральний директор Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського Олексій Онищенко.
Країні – Рік книги, Президенту – читацький квиток //
Україна молода. – 10.11.06, № 209. – C. 2.
№ 74. Вчера Президент В.Ющенко по случаю Дня украинской письменности и языка
посетил Национальную библиотеку Украины имени В.И. Вернадского. Глава
государства осмотрел приуроченную к этому событию книжную выставку, а также
принял участие в презентации национальной словарной базы. В.Ющенко отметил, что в
этом году государство выделило на развитие украинского языка и книгоиздания 50
миллионов гривен – гораздо больше, чем в предыдущие годы, передает УНИАН.
Однако, по мнению Президента, это «неадекватная» сумма по отношению к
потребностям.
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Виктор Ющенко во время посещения Национальной
библиотеки имени В.И. Вернадского решил объявить 2007
год годом украинской книги // Факты и комментарии. –
10.11.06, № 209. – C. 2.
№ 75. Президент України В.Ющенко має намір оголосити 2007-й Роком української
книжки. Про це глава держави заявив учора в Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського, яку відвідав з нагоди Дня української писемності та мови. Президент
України зауважив, що в цьому році держава виділила найбільше коштів на розвиток
української мови та українського книговидання порівняно з минулими роками –
приблизно 50 мільйонів гривень. Однак, на думку Віктора Ющенка, це неадекватна
сума відповідно до потреб. Українська влада повинна забезпечити реальну
конкурентоспроможність української мови. І це завдання, за словами В.Ющенка,
жорстко вимагає підтримки українського книговидання, преси, художньої літератури,
теле-та радіомовлення, бібліотечної справи, формування всебічно розвинутого
українського мовноінформаційного простору. У свою чергу генеральний директор
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Олексій Онищенко вручив
Президенту читацький квиток, зауваживши, що це нормальний робочий читацький
квиток для відвідування бібліотеки. А Віктор Ющенко оглянув книжкову інформаційну
виставку, присвячену Дню української писемності та мови і взяв участь у презентації
національної словникової бази України.
Мовний простір // Хрещатик. – 10. 11.06, № 167. – C. 2.
№ 76. Обнадеживающим для отряда людей подвида интеллигентов назовем визит Ющенко
в библиотеку Вернадского. Перед этим в «храм знаний» в бытность свою премьером
приходил Юрий Ехануров, а вот с первым лицом государства как-то не складывалось. У
нас стало отнюдь не модно ходить в библиотеку.
Страна: Президент, как пройти в библиотеку? // Газета по–
киевски. – 11. 11.06, № 256. – C. 3.
№ 77. Президент В.Ющенко з нагоди Дня української писемності та мови відвідав
Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського. Виступаючи перед
працівниками бібліотеки, В.Ющенко відзначив, що в останні роки в мовній політиці
держави відбулися позитивні зміни, в результаті яких українська мова стає дедалі
моднішою, знаковою, здобуває нові простори. За останні півтора року, відзначив
Президент, присутність української мови в інформаційному просторі держави зросла з
30 до 50-90%.
Борг перед видатною людиною // Урядовий кур'єр. – 11.11.06,
№ 213. – C. 2.
№ 78. З нагоди Дня української писемності та мови В.Ющенко відвідав Національну
бібліотеку України імені В.І. Вернадського. Він заявив, що оголосить 2007 рік Роком
української книги.
2007–ий буде Роком української книги // Вільне життя. –
11.11.06, № 89. – C. 1.
№ 79. 2007-й стане роком української книги. У день української писемності й мови, 9
листопада, виступаючи в Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського, про це заявив
президент Віктор Ющенко.
2007–й стане роком української книги // Робітнича газета. –
18–24.11.06, № 21. – C. 7.
№ 80. В.Цебрий, заведующий отделом коммунальной жизни газеты «Полтавський вісник»:
– Из новостей украинских заметны «политические телодвижения» нашего Президента,
который всей душой и за большую грамотность украинцев (после посещения
библиотеки Вернадского в Киеве, кстати, имя Вернадского во многом связано и с
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Полтавой – так вот, наш Президент обещал провозгласить следующий год годом
украинской Книги).
День свободы для всех желающих // День. – 25.11.06, № 206. –
C. 8.
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