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ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
З'ЇЗДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ:

№ 1. У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського в межах тематичних заходів
до Дня науки відбулася наукова конференція «Україна в глобалізованому світі». Її
організували НАН України, НБУ імені В.І. Вернадського, Інститут світової економіки і
міжнародних відносин НАН України. У науковій конференції взяли участь генеральний
директор НБУВ, академік НАН України Олексій Онищенко...
Зернецька О. Україна в глобалізованому світі // Освіта України.
– 18.05.07, № 38. – C. 5.
№ 2. 10 жовтня в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського закінчила свою
роботу міжнародна наукова конференція «Інтернет/Екстранет-ресурси в наукових
бібліотеках». У рамках цього заходу відбулися презентація колекції сучасної російської
літератури, переданої книгозбірні, та відкриття книжкової виставки «Фонд сприяння
розвитку культурних центрів за кордоном (Російська Федерація) – Національній
бібліотеці України імені В.І. Вернадського». На виставці представлено найновішу
літературу, що відбиває як наукові досягнення вчених та письменників Росії так і високий
рівень сучасної російської поліграфії. Це й довідкові видання, праці з економіки,
політичних та суспільних наук, з права, управління тощо, а також художня література.
Усього представлено близько 550 одиниць зберігання. Спонорами цієї акції виступили
Фонд Єльцина, Московський комерційний банк «Сатурн», ряд інших російських
організацій.
Колекція літератури – бібліотеці Вернадського // Урядовий
кур'єр. – 12. 10.07, № 188. – C. 16.
КЕРІВНИЦТВО БІБЛІОТЕКИ:

№ 3. Відбувся урочистий вечір з нагоди ювілею Інституту літератури наприкінці минулого
року в столичному Будинку вчених. Чимало теплих слів було промовлено на адресу
нинішніх ювілярів із вуст директора Національної наукової бібліотеки імені
В.І. Вернадського О.Онищенка.
Логвиненко О. І слово, і час // Літературна Україна. – 11.01.07,
№ 1. – C. 1.
№ 4. Лауреати-2006: увертюра до урочистостей. Номінація «Учений року»... Онищенко
Олексій (73 роки). Посада, звання: Академік-секретар відділення історії, філософії та
права НАН України, генеральний директор Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки України,
академік НАН України. Найвагоміші події в професійній діяльності в 2006 р.: Обрання
дійсним членом Європейської академії наук, мистецтв і літератури. Створення у
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського корпоративної системи
онлайнового доступу до зарубіжних джерел наукової інформації. Що для вас означає
висування на здобуття премії «Прометей-Престиж»: – Нагадування, що треба встигнути
зробити якомога більше. Бути сьогодні успішним – це мати стратегію успіху і щодня мати
конкретний результат. Ваш професійний і особистий кодекс честі: Робити кожну справу
так, щоб її більше не переробляти.
Лауреати–2006: увертюра до урочистостей // Комсомольская
правда в Украине. – 16.01.07, № 7. – C. 17.
№ 5. Загальнонаціональна програма «Людина року-2006» визначила своїх номінантів.
Прізвища, а головне – регалії й здобутки, багатьох видатних особистостей, представлених
у гуманітарному блоці, запитань не викликають і коментарів не потребують. Скажімо,
однаково гідні звання «Кращий вчений року» віце-президент НАН України академік
Антон Наумовець та генеральний директор Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського академік Олексій Онищенко.
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Добжанська Б. Із 20–ти «Прометеї в» тільки 6 роздадуть
гуманітаріям // Хрещатик. – 19.01.07, № 8. – C. 3.
№ 6. Зустріч з відомим угорським ученим, професором, деканом факультету держави і права
Дебреценського університету – Бела Сабо відбулася в Президії академії наук України з
академіком-секретарем Бюро відділення історії, філософії та права, академіком НАН
України О.Онищенком. Тут було досягнуто домовленості про спільний пошук шляхів
поглиблення наукових зв’язків між українськими та угорськими вченими і ВНЗ,
проведення спільних наукових конференцій з різних галузей права та філософії.
Бошицький Ю. Упровадження інноваційних технологій
навчання в університетську освіту – вимога часу // Освіта
України. – 01.06.07. – C. 6.
№ 7. Сьогодні в нас у гостях – колишній кореспондент «Вільного життя», нині академіксекретар відділення історії філософії і права НАН України, генеральний директор
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, академік НАН України Олексій
Онищенко. Ми попросили його відповісти на кілька запитань. [Кор. ] Скільки літ
директоруєте в столичній академці? – У липні цього року непомітно минуло п'ятнадцять
років моєї роботи в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. У дитинстві
я мріяв, щоб прочитати всі книжки, які є. Торік відзначив півстоліття трудової діяльності.
У мене завжди була цікава робота: журналістська, наукова. Тепер – наукова й
інформаційна. Але кращої роботи, ніж у бібліотеці, не було і, мабуть немає. Звичайно,
директорська посада в бібліотеці – нелегка справа, «заїдає» господарська частина. [Кор.]
Як вам вдалося (і вдається) поєднувати журналістський запал із спокійною професією
бібліофіла? – На журналістську ниву потрапив я випадково і жодного разу не
пошкодував. Закінчив філософське відділення історико-філософського факультету
Київського державного університету імені Шевченка з дипломом історика і філософа.
Роботи за фахом не було. Журналістських вакансій – повно. Підбирали сюди просто:
читали дипломну роботу. В кого вона була грамотна і змістовна, тому й пропонували йти
в газету. Так я опинився в Тернополі на посаді літпрацівника «Вільного життя». Це була
школа на все життя. Це дуже пригодилося мені в науковій і усій роботі. Я завжди
рекомендую науковцям, управлінцям всіх рангів і рівнів, іміджмейкерам, референтам,
консультантам: пройдіть журналістську школу – і ви станете на щабель вище.
Знань носії // Вільне життя. – 03. 10.07, № 79. – C. 5.
№ 8. Підсумком досліджень Павли Рогової в галузі бібліотекознавства стало написання
дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук «Педагогічні
бібліотеки України (ІІ пол. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.)» (наук. керівник – академік
О.Онищенко).
Творчість – її життєве кредо // Освіта України. – 06.11.07, №
82. – C. 3.
№ 9. Ще восени 2001 р. на базі Державного політехнічного музею НТУУ «КПІ» розпочато
цикл щорічних наукових читань «Видатні конструктори України». До кожного читання
готуємо експозицію. Значну допомогу в підготовці книжкових експозицій надає
генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, академік
НАН України О.С.Онищенко.
Кушнір В. Наукові читання та книжкові експозиції // Слово
Просвіти. – 08–14.11.07, № 45. – C. 13.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

№ 10. В Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського відбулася Міжнародна наукова
конференція «Україна-Узбекистан: паралелі історичного шляху і магістралі
співробітництва в ХХІ столітті». Там також відкрили книжково-інформаційну і художню
виставки, тематика яких стосується розвитку узбецької державності. Організаторами всіх
3

цих заходів виступили Посольство Республіки Узбекистан в Україні, Національна
академія наук України і Національна бібліотека імені В.І. Вернадського. У рамках заходів
було підписано Угоду про науково-інформаційне співробітництво між Національною
бібліотекою Узбекистану імені Алішера Навої і Національною бібліотекою України імені
В.І. Вернадського.
Наші й узбецькі бібліотекарі обмінюватимуться інформацією
// Голос України. – 02.02.07, № 19. – C. 9.
№ 11. Наукова конференція «Україна – Узбекистан: паралелі історичного шляху і магістралі
співпраці в ХХІ столітті» відбулася в Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського. Гостями господарів були колеги з Національної бібліотеки
Узбекистану імені А.Навої. Керівники бібліотек – академік НАНУ Олексій Онищенко та
доктор наук Абсалом Умаров підписали угоду про науково-інформаційну співпрацю.
Косих Г. На благо українців та узбеків // Урядовий кур'єр. –
06.02.07, № 22. – C. 16.
№ 12. У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулася Міжнародна
наукова конференція «Україна – Узбекистан: паралелі історичного шляху та магістралі
співробітництва в XXІ столітті» й відкриття книжково-інформаційної виставки з
аналогічною назвою, яку підготували співробітники НБУВ. Перед присутніми на
відкритті виставки виступили Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Узбекистан в Україні Ілхом Хайдаров; генеральний директор Національної бібліотеки
Узбекистану, президент Бібліотечної Асоціації Узбекистану, доктор соціологічних наук
Абсалом Умаров; президент Міжнародної асоціації україністів, академік НАН України
Ярослав Яцків; генеральний директор Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, академік НАН України, голова Ради директорів наукових бібліотек та
інформаційних центрів Академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук
Олексій Онищенко; депутати Верховної Ради України; дипломати, вчені.
Українська книга на узбекській землі // Слово Просвіти. – 15–
21.03.07, № 11.

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 13. Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання, відтепер
налічуватиме 102 одиниці збереження. 13 з них додано до реєстру відповідно до
розпорядження уряду від 27 грудня 2006 р. № 665-р. Зокрема, до реєстру занесені Фонд
рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівний фонд України та
депозитарій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Бережімо національне наукове надбання // Урядовий кур'єр. –
17.01.07, № 8. – C. 21.
№ 14. Важке, навіть майже не підйомне творче завдання поставила ТРК «Студія 1+1» перед
відомою київською кіностудією «Контакт» – дослідити й відтворити на екрані генезу та
філософію такого складного суспільно-історичного явища, як дисидентство. І от нова
праця знаних митців. Отак і виник телесеріал, пойменований просто: «Дисиденти». Дуже
добре, що національний рух опору в кіноепопеї не вирвано з контексту історії, а навпаки
вписано в нього. Широкими мазками автори вимальовують контекст епохи, складної,
заплутаної, неоднозначної. Смерть Сталіна, хрущовська «відлига», перші повіви волі,
реабілітація безневинно репресованих... Але тут же – підпал бібліотечних багатств
«Академки», де в полум'ї геростратів гине раритетна україніка та весь архів Центральної
ради.
Єфімов О. Кіноепопея про дисидентство // Урядовий кур'єр. –
14.02.07, № 28. – C. 13.
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№ 15. Долучаючись до святкових заходів із відзначення 135-річчя від дня народження
відомої співачки, обласна універсальна наукова бібліотека репрезентувала
бібліографічний покажчик «Соломія Крушельницька», який щойно побачив світ у
тернопільському видавництві «Підручники і посібники». Покажчик укладений в
основному на фондах обласної бібліотеки. До нього увійшли також окремі матеріали з
фондів Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського .
Ленчишин А. У присвяту Великій Соломії: 2007–й в області
оголошений роком Соломії Крушельницької // Свобода. –
22.09.07, № 75. – C. 5.
№ 16. По коментарі «ДТ» звернулося до директора Книжкової палати України – професора,
академіка Міжнародної академії інформатизації Миколи Сенченка: – Історія Книжкової
палати України – це історія самої України. Попри перебування нашої країни у складі
радянських соціалістичних республік, палата зуміла зберегти свою національну
унікальність, тому що її фонди поповнювалися лише тією літературою, яка видавалася на
території України. Тоді як у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського та інших
національних бібліотеках цей матеріал зберігається разом з матеріалами, що надходили з
усіх республік Радянського Союзу.
Сорокопуд В. Від книжкової полиці до палати: державна
бібліографія України // Дзеркало тижня. – 27.09–02.10.07, №
40. – C. 19.
№ 17. У старовинному містечку Опішному на Полтавщині вже понад 20 років функціонує
Національний музей-заповідник українського гончарства – унікальний науково-дослідний
і культурний центр дослідження та популяризації українського гончарства. За цей час він
виплекав кілька могутніх підрозділів, одним з яких є Гончарська книгозбірня України.
Комплектувати бібліотеку музею-заповідника допомагали багато інших бібліотек:
Центральна наукова імені В.І. Вернадського,..
Кохан В. Гончарська книгозбірня України // Культура і
життя. – 07.11.07, № 45. – C. 4.
ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ:

№ 18. Українська академія русистики подарувала бібліотекам 10 комплектів історичних
книжок, виданих у рамках проекту «Історія України в історичних дослідженнях,
документах і спогадах сучасників». Комплекти книжок передано, зокрема, Інституту
історії України НАНУ, Інституту етнополітики НАНУ, Національному педагогічному
університету імені М.Драгоманова, Київському національному університету імені Тараса
Шевченка, Державній історичній бібліотеці України, Національній парламентській
бібліотеці України, Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського.
Подарунок бібліотекам – комплекти історичних книжок //
Голос України. – 29.09.07, № 175. – C. 1.
№ 19. Фонд развития культурных центров за рубежом РФ передал Национальной
библиотеке Украины им.Вернадского 550 книг. В церемонии презентации принял участие
советник-посланник Посольства РФ Всеволод Лоскутов. Он выразил надежду, что
подобное сотрудничество будет развиваться, и в дальнейшем украинская книга будет и в
российских библиотеках.
Фонд развития культурных центров РФ передал библиотеке
им. Вернадского 550 книг // Крымские известия. – 11.10.07, №
187. – C. 7.
№ 20. Российский фонд развития культурных центров за рубежом передал Национальной
библиотеке Украины имени Вернадского 550 книг. Об этом сообщает пресс-служба
Посольства Российской Федерации. Председатель правления фонда Владимир
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Городецкий сообщил, что до конца нынешнего года эта организация передаст Украине
еще около 500 книг.
Серьезная литература для библиотеки // Киевские Ведомости.
– 12.10.07. – C. 2.
№ 21. Фонд розвитку культурних центрів за кордоном Російської Федерації передав
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського 550 книг. У церемонії
презентації видань, переданих фондом Національній бібліотеці України, взяв участь
радник-посланник посольства РФ Всеволод Лоскутов. Він висловив надію, що
співробітництво буде розвиватися, і надалі українська книга буде й у російських
бібліотеках, повідомляє «Інтерфакс».
550 книг у дарунок // Свобода. – 17.10.07, № 83. – C. 4.
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ:

№ 22. Сегодня любой желающий может увидеть, что же дарят украинским президентам на
постоянной выставке в Национальной библиотеке Украины имени В.И.Вернадского.
Здесь радуют глаз редкие книги, изящные скульптуры и картины.
Мелешко К. Что дарят политикам? // Аргументы и факты в
Украине. – 00.02.07, № 7. – C. 32.
№ 23. Чтобы оказаться рядом с дарами, которые преподносили Ющенко, придется
записаться в библиотеку им.Вернадского, в которой вот уже 11 лет работает Фонд
президентов Украины. Здесь помещается уникальное собрание из двух тысяч самых
разных предметов. Правда, большая часть особо ценных подарков содержится в
спецхранилище на пятом этаже, при определенной температуре. Большинство презентов,
полученных Ющенко сегодня на день рождения, отправятся именно сюда. Вход в
«сокровищницу» для простых смертных – закрыт. Даже редакционное удостоверение
оказалось бессильным перед хранителями президентских даров. И все же на некоторые
президентские подарки нам удалось взглянуть. Их выставляют на втором этаже
библиотеки. – Когда у нас проходят научные конференции, то посмотреть на подарки
президентам приходят послы или представители иностранных государств, – рассказывает
заведующая фондом Ирина Павлуша. – Тогда мы стараемся выставить на стеллажи из
хранилища подарки, полученные именно от их государства. Чтоб им приятно было.
Открытая экспозиция небогата – книги, открытки, канделябр, веер, различные статуэтки,
декоративное оружие, монеты, почетные награды президентов. На стенах – пять больших
картин, презентованных гаранту украинскими художниками. Есть в этой коллекции и
эксклюзив – серебряная тарелка от президента Кыргызстана Акаева, Конституция
Испании, стилизованная под золотой медальон, вышиванка от Александра Лукашенко.
Два раза в год в Фонд привозят новые экспонаты – прямиком из Секретариата президента.
В библиотеке их распаковывают, нумеруют, описывают и складывают в хранилище. В
большинстве случаев дарители неизвестны, – говорит Павлуша. Коллекция значительно
пополнилась осенью 2005 года – за счет вещей, подаренных Ющенко на Майдане
простыми людьми во время Оранжевой революции. Сам Виктор Ющенко первый и
единственный раз устраивал смотр своим подаркам прошлой осенью – 9 ноября, в День
украинской письменности и языка.
Фролова М. Безделушки для президента // Газета по–киевски.
– 23.02.07, № 42. – C. 9.
№ 24. За роки незалежності нашої держави керівникам України зроблено стільки
подарунків, що для їх зберігання створено спеціальну експозицію. Що найчастіше
дарували українським президентам? Докладніше про це розповіла Ірина Павлуша,
завідувач відділу пошуку та обліку документів фонду президентів України. [Кор.] Ірино
Анатоліївно, що ж дарують президентам? – Переважно твори мистецтва: картини,
виконані в різних техніках (розпис на шовку, акварель, природні матеріали – бамбук,
насіння). Є тут і предмети народних промислів: скриньки, вази, різьблення на дереві.
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Словом, у нас дуже люблять дарувати все, що можна зробити власноруч. Досить багато
декоративної зброї: шаблі, кинджали, стилізовані під національний стиль, а от
вогнепальної зброї немає. Дуже люблять дарувати президентам булави як визнання влади
та державності. В колекції зберігається чимало пам'ятних знаків, присвячених
проведенню конференцій чи самітів. Характерно, це може бути не тільки знак, а й
статуетка чи тарілка з пам'ятним написом або гравіруванням. До речі, останнє
надходження у нашу експозицію було тиждень тому. Подарунків досить багато, тож їх
зберігають у спеціальному архівному фонді. [Кор.] Що найчастіше дарують чинному
Президентові? – Віктор Андрійович Ющенко дуже любить книги, тому їх сьогодні
дарують особливо часто. У цій частині нашої колекції приблизно дві тисячі книжок з
автографами та дарчими написами від авторів, визначних політиків, громадських діячів з
усіх країн світу та України. Всі експонати поділено на кілька частин. На одному з чільних
місць книги, що так чи інакше розкривають історію становлення інституту президентства
та державної влади в Україні. Сьогодні тут близько двох тисяч фоліантів. [Кор.] А
нагороди, вручення яких першим особам держави часто транслюють телеканали, також
зберігаються у вас? – Звичайно. Але в окремому фонді. Це ордени і медалі. Переважно їх
випускають на відзначення якоїсь події. Наприклад, надання звання почесного ректора
університету чи почесного космонавта. Є тут і пам'ятні медалі. Лише відзнак та
подарунків, зроблених Президентові Кравчуку, немає. Це пов'язано з тим, що фонд
започаткував свою роботу в 1996 році, коли Президентом вже був Кучма. [Кор.] Такі
нагороди і подарунки вважаються власністю президента чи держави? – Сьогодні в Україні
законодавчо цього ще не визначено.
Гершуненко О. Презенти президентам // Експрес. – 23–
24.02.07, № 27. – C. 11.
ІНСТИТУТ РУКОПИСУ:

№ 25. Кілька місяців тому, готуючи оглядове інтерв'ю з директором Інституту рукопису
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського Любов'ю Дубровіною про фонди та
роботу цієї установи, я геть не припускала, що, переступивши «рукописний» поріг,
опинюся не в науковому царстві педантичної нудьги й академічної тиші, а в дещо іншій
атмосфері. При близькому знайомстві інститут виявився справжньою скарбницею
дивовижного, своєрідною архівно-історичною скринею, під замком якої можна було
знайти фрагменти, свідчення чи навіть цілі колекції минулих епох. Тут витав образ
якогось напівказкового стариганя, з рукава якого спокійно можна було витягти то київські
глаголичні листки ІX століття, то абіссінські рукописи, то служебник-требник Петра
Могили з його особистими записами й екслібрисом. А ще рукописні й пальмові листки з
Індії та Цейлону, вірменські кодекси XІІІ століття, колекцію рукописів Миколи Гоголя.
Унікальні експонати зберігаються в... колекції фонду Вікентія Хвойки і зібранні Михайла
Брайчевського. Сьогодні зі скарбниці багатющого навіть за світовими стандартами Фонду
юдаїки інституту «ДТ» удалося «дістати» одну з її головних перлин – унікальну за своєю
палітрою фоноколекцію єврейської музичної фольклористики 1912-1948 років, записану
на дивом збережених валиках Едісона. Темно-коричневий колір, порожниста циліндрична
форма, поцяткована нещільним рядом струнких кругових доріжок, – такий вигляд мав
один із знаменитих «єврейських фоноваликів» у руках кандидата історичних наук,
завідувача відділу Фонду юдаїки Ірини Cергєєвої. – Фоновалики винайшов великий
Томас Едісон. Ми звикли казати «фоновалик», але офіційно цей циліндр називається
восковий фоноциліндр Едісона, – зазначає Ірина Анатоліївна. – Циліндри виготовляли на
основі воску з додаванням певних компонентів, але, попри видиму крихкість матеріалу й
такі травмуючі чинники, як світло і перепад температур, вони добре збереглися. [Кор.] –
Ірино Анатоліївно, повертаючись до питання історичного минулого фоноваликів, – якою
була їхня подальша доля? – Петроград. Листопад 1917 року. Як ви розумієте, це був не
найвдаліший час і місце для зберігання унікальних колекцій. Саме тому одну частину
зібрання вирішили сховати в Єврейському музеї на Василівському острові, а другу
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передати на тимчасове зберігання Російському етнографічному музею. Треба сказати,
Київ кінця 20-х – початку 30-х років цілком міг претендувати на те, щоб після ліквідації
петербурзького Єврейського історико-етнографічного товариства усі документи й
матеріали потрапили до його наукових установ. У ці роки у нас існували дві досить
серйозні академічні структури – відділ гебраїки-юдаїки (писався латиною) у Всенародній
(Національній) бібліотеці України (тобто в нашій) та Інститут єврейської пролетарської
культури, де був відділ етнографії і фольклору, керований відомим фольклористом,
музикознавцем Мойсеєм Береговським. Отак фоноциліндри Едісона і потрапили в
Україну. [Кор.] – Коли саме почалася безпосередня робота вашого відділу над колекцією?
– 1990 року, коли в бібліотеці відновили відділ Фонду юдаїки, валики перевезли до нас, і
було розпочато систематичну роботу. Сьогодні фонд повністю описаний,
систематизований і доступний для читача (фонд № 322). 2001 року було випущено
«Фоноархів єврейської музичної спадщини у фондах Національної бібліотеки України»,
автором якого є музикознавець Людмила Шолохова, нині науковий співробітник відомого
нью-йоркського Інституту єврейських досліджень YІVO. Для нас це велика втрата, а для
наших американських колег – вдале «придбання». Але ми продовжуємо з нею
співробітництво. Дуже допомагає нашій роботі і заступник директора цього інституту
Пол Глассер, на якому лежить «політерне» вичитування більшості документів на ідиші,
які супроводжують записи на валиках. [Кор.] – Перед початком інтерв’ю ви згадували про
співробітництво з Інститутом проблем реєстрації інформації... – 1998 року, коли
фінансування було дуже символічним і нерегулярним, Національна академія наук
України поставила перед бібліотекою й інститутом завдання відтворити звук із
фоноваликів. Працівники Інституту проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАН України
взялися за розв’язання проблеми перенесення записів (не люблю слова «оцифровування»)
на сучасні носії. Ініціаторами цієї роботи були директор НБУВ, академік НАН України
Олексій Онищенко і директор ІПРІ, член-кореспондент НАН України В'ячеслав Петров.
Протягом трьох місяців, без додаткового фінансування, суто «з любові до справи»,
співробітники застосували геть унікальну методику перезаписування. Із допомогою
лазерної установки – на даний момент це єдиний екземпляр у світі – робиться оптична
копія, після чого образ доріжки переноситься в комп'ютер (фактично це фотографія
запису), який і відтворює звучання. Сьогодні всі валики, за винятком тих, що сильно
пошкоджені, перезаписано: зроблено і страхові копії, і так звані майстер-копії,
використовувані під час подальшого тиражування дисків. У кожному разі, ми впевнені,
що не втратимо колекцію.
Сорокопуд В. Київський звук «єврейських фоноваликів» //
Дзеркало тижня. – 03–07.03.07, № 8. – C. 23.
№ 26. В історії української культури ім'я Василя Капніста давно стало легендою. Навіть дату
народження (одні твердять 1756 р., другі – 1757 рік більш ймовірно) доведеться
уточнювати майбутнім дослідникам, які колись доберуться до фондів Капністів,
Рєпніних, Миклашевських, Скоропадських в Інституті рукописів книгозбірні імені
В.І. Вернадського. У дослідженнях О.Оглоблина, П. Беркова, Софії Скалон (Капніст)
можна вичитати про характер зв’язків поета з діячами Південного таємного товариства,
зокрема з Сергієм Муравйовим-Апостолом. В Інституті рукописів книгозбірні імені
В.І. Вернадського автор цих рядків натрапив на коротенький лист 1819 р., у якому Сергій
Муравйов-Апостол повідомляє про своє прибуття до рідних у Хомутець... «Є важливі
новини, – і три знаки оклику! – Розкажу, як зустрінуся з Вами».
Дробаха О. Велике серце гетьманщини: До 250–х роковин
Василя Капніста // Кримська світлиця. – 30.03.07. – C. 18.
№ 27. Стародавні пам'ятки слов'янської писемності – «Київські глаголичні листки» (Х ст.),
рукописні книги ХІ-ХVІІІ ст. зберігаються у Національній бібліотеці України імені
В.І. Вернадського.
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Чиї ми діти? // Демократична Україна. – 24.05.07, № 92. – C. 9.
№ 28. Євангеліє, на якому присягають наші президенти, має вагу дев’ять кілограмів і
потребує рестраврації. Пересопницькому Євангелію майже 450 років. Це унікальна
національна пам'ятка української літератури, історії, що засвідчує древність і високість
нашої культури. Головне те, що Пересопницьке Євангеліє написане українською мовою, а
це середина XVІ століття, отож мовою безсмертною. «Пересопницьке Євангеліє» являє
собою розкішний манускрипт іn Solіo вагою в 9 кг 300 г, форматом 380х240 мм,
складається із 482 пергаментних листків, оправлених у дубові дошки в зеленому оксамиті
(нині уже значно потерті). Текст виконаний темно-коричневими чорнилами із
застосуванням червоної фарби для нумерації основних частин, виділення початкових
літер. За красою і вишуканістю, багатством графіки, художнім оформленням серед
українських рукописів «Пересопницьке Євангеліє» не має собі рівних. З часу написання
ця книжка знаходилась спочатку в Пересопницькому монастирі. Доля рукопису з 1600 до
1701 року, на жаль, не відома. Знаємо лише, що на 17 квітня 1701 року вона була
подарована Переяславському кафедральному собору гетьманом України Іваном Мазепою.
Потім зберігалась в книгозбірні Переяславської духовної семінарії, Полтавській семінарії,
Полтавському історико-краєзнавчому музеї. Слава відкриття рукопису в 30-х роках ХІХ
ст. належить відомому українському філологу-славісту Йосипу Бодянському, який назвав
його безцінним скарбом, де українська мова чиста, як небесні зорі... Під час Другої
світової війни рукопис знаходився в Уфі, а після визволення України – в Києві у музеїзаповіднику Києво-Печерської лаври. Там її знайшов професор С.Маслов, і його
зусиллями 24 грудня 1948 року пам'ятка історії була передана на зберігання у фонди
Національної книгозбірні України імені В.І. Вернадського . Час наклав свої відбитки на
реліквію. Обсипаються золоті фарби мініатюр, втрачено першу оправу. Уже зібрано
кошти на «лікування» «Пересопницького Євангелія». Тож головна книжка України
незабаром буде реставрована.
Горностаєва Л. Найголовніша книжка України // Кримська
світлиця: Джерельце. – 27.07.07, № 30. – C. 10.
№ 29. Пересопницьке Євангеліє – це одна з найвизначніших національних пам'яток –
староукраїнський переклад Євангелія «простою» мовою. Розпочато працю над ним у 1556
році в монастирі в селі Двірці (тепер Львівська область), закінчено в 1561 році в
Пересопниці (тепер це село Рівненської області). У Пересопницькому Євангелії виразно
відбиті ті фонетичні, граматичні і лексичні риси «живої» української мови XVІ століття,
зберігається воно в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.
Мельник О. Провісники бібліотек майбутнього // Українська
газета. – 15–21.11.07, № 39.
№ 30. Відтворення Пересопницького Євангелія XVІ ст., на якому складають присягу
президенти України, – першої книги, написаної староукраїнською літературно-писемною
мовою, почато з ініціативи Української православної церкви та Національної Академії
наук України. У радянські часи Євангеліє потрапило в бібліотечні сховища, і нині
перебуває в Національній бібліотеці імені В. Вернадского у Києві.
Збережений «дух віків» // Демократична України. – 16.11.07, №
136. – C. 24.
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ:

№ 31. У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського є унікальна збірка
інкунабул, яка налічує 522 томи. Інкунабули (від латинського терміну – колиска) –
первісні книжки, надруковані набірними літерами в найранішу добу історії друкарства в
Європі, від 40-х років XV століття до 1500 року. У сучасному світі інформаційнокомп'ютерних технологій найефективнішим є створення цифрових копій стародруків.
Власне цій проблемі було присвячене засідання Національного прес-клубу «Громада і
влада», яке відбулося в Киівському національному університеті імені Т.Шевченка.
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Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського не може стояти осторонь цієї
справи, – вважає доктор історичних наук, завідувач відділу стародруків та рідкісних
видань Галина Ковальчук. – Наш відділ публікує інформацію про стародруки на своєму
сайті. Так повну електронну копію «Апостола» ще в 1998 році зробив центр
комп'ютерних технологій. Але, як виявилося, таке сканування псує книги. Наступні копії
стародруків уже зроблені цифровим апаратом. Це книжки за різними напрямками,
зокрема, видання з астрономічної тематики, які в нинішні часи зажили недоброго попиту.
А також твори української філософії XVІІ століття. Тут я повинна зауважити, що вони
стали забутим знанням у радянські часи, бо стосувалися релігії. Ці тексти не перекладали,
а вони містять дуже цікаву пізнавальну інформацію. За домовленістю з Інститутом
філософії НАНУ ми зробили копії 20 книг великого формату. Зроблено цифрові копії
Почаївських стародруків XVІІ століття, де є жива українська мова у вступних частинах.
Це тільки початок роботи, яка дасть змогу читачам, передусім дослідникам,
користуватися дуже цікавими книжками».
Мельник О. Провісники бібліотек майбутнього // Українська
газета. – 15–21.11.07, № 39.
№ 32. Я зашел в библиотеку имени Вернадского, отдал библиотекарю заказ, и мне через пять
минут вынесли огромный альбом авторских отпечатков киевского фотографа Франца де
Мезера. Эта рукодельная книга со снимками размером 24х32 произвела на посетителей
киевской выставки 1891 года огромное впечатление, поскольку фотографии таких
размеров впервые были изготовлены в Киеве.
Два миллиона негативов уничтожили чекисты // Вечерние
Вести. – 05.06.07, № 86. – C. 10.
№ 33. Створення цифрових копій старовинних документів та їх відкритість широкому загалу
за допомогою мережі Інтернет – сучасний варіант вирішення проблеми збереження та
доступності стародруків. Про це на черговому засіданні національного прес-клубу
«Громада і влада» говорили завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, доктор
історичних наук, професор Галина Ковальчук.
Зберегти та зробити доступними стародруки допоможе нова
технологія сканування // Світ. – 00.11.07, № 41–42. – C. 3.
№ 34. На прес-конференції не тему: «Як зберегти в Україні та зробити доступними
стародруки?» Галина Ковальчук, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу
Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського зазначила в ході зустрічі з пресою, що
«оцифровка старовинних документів – ще далеко не все. Час від часу комп’ютерні копії
потрібно перезаписувати на нові носії, тому що не відомо, скільки триватиме «цифрове»
життя стародруків». Ще один аспект, який підкреслила пані Галина: «Зараз є багато
пройдисвітів, що полюють на старі книжки і це, звісно, додатковий і вагомий привід для
того, щоб стародруки були оцифровані та зберігалися у надійному сховищі». Г.Ковальчук
також торкнулася питання, як у інших країнах вирішуються проблеми зі старовинними
паперовими пам'ятками.
Сокол Ю. Стародруки на цифрових носіях // Демократична
Україна. – 23.11.07, № 137. – C. 24.
№ 35. У бібліотеках України є значна кількість старовинних і рідкісних книжок. Через
недостатнє фінансування бібліотек більшість із цих документів зберігається у неналежних
умовах, тому частина перебуває у поганому фізичному стані, а деякі – на межі загибелі.
Один із варіантів збереження стародруків – створення цифрових копій старовинних
документів, які можна запропонувати широкому загалу за допомогою мережі Інтернет.
Ще 1992 року в Україні Кабмін прийняв Постанову, якою передбачено створити
державний реєстр старовинних та рідкісних книжок, але його не створено і донині! Тож,
напевно, ніхто не знає, скільки рідкісних книг є в Україні, а скільки втрачено назавжди.
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Можливо, цього реєстру немає тому, що внесені до нього книги не підлягають вивезенню
за межі держави, – каже Галина Ковальчук, доктор історичних наук, професор,
завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського . – Отже, «мисливці» за рідкісними старовинними книгами досі
безперешкодно вивозять за кордон з України стародруки. Ці злочинці не гребують нічим:
крадуть старовинні книжки чи вирізають із них хоча б малюнки, гравюри, карти... Тому
точна цифрова електронна копія старовинної книжки – це можливість зробити її
доступною для дослідників, науковців, студентів – будь-кого, хто цікавиться раритетами,
та захистити ї ї від посягань злочинців. Крім того, через свій поважний вік і розклад
паперу, згасання чорнила та фарб деякі книжки неминуче гинуть. Ми у своїй бібліотеці
насамперед оцифрували найрідкісніші й оригінальні книжки. А також – твори
Українських філософів XVІІІ століття. Адже більшість текстів залишалися для масового
читача недоступними. Перевели також у «цифру» рідкісні почаївські книжки цього ж
століття, де є «жива» українська мова.
Мізернюк С. Електронна бібліотека стародруків // Українське
слово. – 05–11.12.07, № 49. – C. 13.
№ 36. Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу стародруків і рідкісних видань
НБУВ КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна: – Хочу, аби ви розуміли складність роботи. Сам
Реєстр – це список. Але, щоб внести у нього дані, потрібно виконати серйозну наукову
роботу, зробити докладний опис книги. Описувати рукописні книги починали ще у 20-х
роках минулого століття, але під час підготовки друкованих каталогів нині з'ясувалося,
що багато цих описів неправильні. Їх потрібно переробляти. Ніхто в повному обсязі не
володіє інформацією, які саме скарби ми маємо в державних сховищах. Є маса забутих
знань. Я розглядаю ілюстрації в книжці першої половини XVІ століття, а там зображено
парашут... Явний парашут, і сплутати його ні з чим неможливо. Модель парашута ще до
Леонардо да Вінчі. Розумієте? Кажуть, що Україну погано знають у світі, то чому ж не
дати дізнатися через наші рукописи і стародруки? Малося на увазі, що Державний реєстр
буде потрібен і Мінкультури, і основним фондотримачам, і Міністерству внутрішніх
справ, і митній службі. Наприклад, вивозить хтось книжку з автографом Пушкіна за
кордон і каже, що вона бабусина. І кожен митник повинен одразу ввійти в базу даних і
перевірити, бабусина це книжка чи музейний (архівний, бібліотечний) примірник.
Бабусину з таким автографом вивезти, може, й не дозволять, а крадену обов'язково
конфіскують. На нинішньому етапі хтось повинен починати збирати дані з Реєстру,
інакше ми його не закінчимо ніколи. Потрібно зводити воєдино всю інформацію. Тому я й
пропоную створити спеціальну міжвідомчу групу, єдиний координаційний центр, у якому
були б і книгознавець, і програміст, і оператори комп'ютерного набору. Я про це пишу у
всіх спеціалізованих часописах для бібліотекарів уже кілька років, але мені ніхто не
відповідає. І я – не та посадова особа, котра уповноважена робити це в державному
масштабі. [Кор.] – У мене в руках наказ Мінкультури, в якому прописано склад
міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації Програми збереження бібліотечних і
архівних фондів на 2000-2005 рр. Отож раду потрібно не створити, а відновити? – Я кажу
не про «дорадчу» раду, а про реальних виконавців. Кожна бібліотека повинна передавати
координатору свої описи з тим, щоб хтось компетентний, попередньо все перевіривши,
зводив це докупи: базу даних з інкунабул – один фахівець, кирилиці – інший і т.д. Бо
кожна книга вже має якусь уніфіковану назву. Візьмімо, наприклад, знамениту Острозьку
Біблію Івана Федорова. Назва цього видання – «Библия, сиречь книги Ветхаго и Новаго
завета по языку словенску». Щоб у реєстрі звести всі дані про примірники цього видання
воєдино, потрібно всім однаково його описати. Існують відповідні правила опису
стародруків, згідно з якими потрібно зазначити спочатку «Біблія», а потім подати назву за
титулом, інакше машина не зможе зводити різні описи одного й того самого видання, і ми
не знатимемо, скільки примірників Острозької Біблії зберігається в Україні. Далі. Ми
знаємо, що це острозьке видання. Але на титулі це не зазначено. Щоб зрозуміти, що це
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Острог, – треба вчитатися далі, подивитися в обороті титулу, у присвяті, в кінці книжки,
де зазначаються вихідні дані. Творці Державного реєстру (особливо зі стародруків та
рідкісних книг) повинні мати найвищу кваліфікацію. Ви напишете «Библия сиречь
книги...» мовою оригіналу, з використанням старослов'янських літер, хтось напише
сучасними українськими буквами, а хтось – російськими, і машина занесе цю книгу під
різними номерами. Це неправильно. Мета Реєстру – показати, скільки примірників Біблії,
надрукованої Іваном Федоровим у 1581 році в Острозі, є в Україні і де саме вони
містяться. Описати наявні в нас книжкові пам'ятки можна й потрібно. Зараз у світі стільки
розкрадань! Можливо, якісь бібліотеки навіть не здогадуються, що в них чогось давно
вже немає... [Кор.] – Галино Іванівно, нині багато говорять, що для реалізації цієї
програми немає ні технічного оснащення, ні грошей... – Найоб'єктивніша причина – це
відсутність кадрів. Наприклад, зараз дадуть якійсь обласній бібліотеці певну суму грошей
на Реєстр, а там не розуміють, що таке інкунабули і палеотипи. І ні мов, ні правил опису
стародруків, ні ІРБІСу вони не знають... Не все вирішується грішми. Безперечно, вони
потрібні, але я б витратила їх насамперед на створення реальної групи виконавців, котрі б
працювали, збираючи бази даних і від Міністерства культури, і від Головного архівного
управління, і від Академії наук України. [Кор.] – За вашими прогнозами, коли Державний
реєстр національної культурної спадщини може бути створений? – Якщо ніхто нічого не
вимагатиме, його не закінчать ніколи. Я готова зараз передати базу даних з інкунабул,
палеотипів, кириличних видань XV-XVІІ століть та інше митниці, Міністерству культури
і туризму, Консорціуму європейських наукових бібліотек – нехай весь світ дізнається, які
ми скарби бережемо, але наскільки це правомірно юридично? Навіть один інкунабул –
гордість будь-якої бібліотеки, а в нас 488 таких видань! Але база даних Реєстру не
повинна бути відкритою й висіти в Інтернеті. Рідкісні і цінні книги потрібно берегти. До
речі, найчастіше під словом «рідкісна» розуміють цінне видання, а насправді слово
«рідкісний» означає щось одиничне. Багато українських дослідників пишуть, що
Острозька книга – найрідкісніша у світі, але у світі її приблизно 100 примірників (тільки в
нашій бібліотеці їх вісімнадцять), а для стародруку це досить багато. Тому рідкісною її
назвати не можна. Але як перша слов'янська Біблія вона дуже цінна. Це велика різниця, і
ось цю різницю Реєстр нам, крім усього іншого, й повинен показувати.
Сорокопуд В. Державний реєстр книжкових пам'яток
України: сон тривалістю вісім років... // Дзеркало тижня. –
22.12.07, № 49. – C. 20.
№ 37. Цифрова електронна копія старовинної книжки – це можливість зробити її доступною
для дослідників, науковців, студентів – будь-кого, хто цікавиться раритетами, та
захистити її від посягань злочинців, – впевнена Галина Ковальчук, доктор історичних
наук, професор, завідувач відділу стародруків та рідкісних видань Національної
бібліотеки імені В.І. Вернадського. – Ще 1992 року Кабмін України прийняв Постанову,
якою передбачено створити державний реєстр старовинних та рідкісних книжок. Але його
не створено і досі! Тож напевно ніхто не знає, скільки рідкісних книг є в Україні, а
скільки втрачено назавжди. Можливо, цього реєстру немає тому, що внесені до нього
книги не підлягають вивезенню за межі держави. Отже, «мисливці» за рідкісними
старовинними книгами і досі безперешкодно вивозять за кордон стародруки. Вони не
гребують нічим: крадуть старовинні книжки чи вирізають із них малюнки, гравюри,
карти... Тому цифрова копія книжки задовольнить усіх охочих – можна і переглянути її, і
вберегти від злочинців. Крім того, через поважний вік, розпад паперу, згасання чорнила
та фарб деякі книжки загинуть. Ми у своїй бібліотеці оцифрували найрідкісніші й
оригінальні книжки. А також твори українських філософів XVІІІ століття. Адже
більшість їхніх текстів залишалася недоступною для масового читача. Перевели також у
«цифру» рідкісні почаї вські книжки цього ж століття, у яких є «жива» українська мова...
У вересні 2007 року Британська бібліотека вже розпочала сканування власного фонду
старовинних документів.
12

Мізернюк С. Стародруки врятує електроніка // Слово
Просвіти. – 27–31. 12.07, № 52. – C. 8.
ВІДДІЛ ГАЗЕТНИХ ФОНДІВ СІАЗ:

№ 38. Один з дослідників, який чи не перший зробив вагомий внесок у дослідження
репресованих працівників пера, викладач Інституту журналістики КНУ імені Т.Шевченка
є Олександр Мукомела. Про свою працю та здобутки він поділився з нашим
кореспондентом: – Працюю над вивченням історії журналістики періоду визвольної
боротьби 1917-1920 років. Цей період історії української журналістики досі невивчений,
бо видання, які виходили в часи Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР,
перебували в сховищах, і їх не видавали. Тож ці газети ніхто ніколи не читав. Нині, коли
Україна стала незалежною, ці сховища відкрили і газети можна подивитися. Одне з таких
сховищ є в бібліотеці імені В.І. Вернадського НАН України. Там я гортаю ці газети й хочу
показати історію преси цього періоду. Вже майже написав книгу, яка має побачити світ
наступного року.
Олександр Мукомела: «Історією журналістики серйозно не
займається ніхто» // Українська газета Плюс. – 08–14.11.07,
№ 38. – C. 7.
ЦЕНТР БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

№ 39. У минуле відходять традиційні уявлення про бібліотеки як про сховище фоліантів, де
у лабіринтах громіздких каталогів шукають потрібне видання книголюби. На зміну
приходять електронні бібліотеки, які усе впевненіше відвойовують своє право на місце
під сонцем. В Кивському національному університеті ім.Тараса Шевченка,
Національному університеті «Київський політехнічний інститут» вже декілька років
функціонують такі бібліотеки, не кажучи вже про Національну бібліотеку імені
В.І. Вернадського.
Сегеда С. Бібліотека академічна, але сучасна // Народная
армія. – 29.03.07, № 58. – C. 4.
№ 40. В Україні розпочато роботу зі створення першої електронної бази національних
бібліотечних фондів. Цим займатиметься Міністерство економіки та Інститут кібернетики
Академії наук України. Про це – Ольга Перевозчикова, завідувач відділення інформатики
Інституту кібернетики Академії наук України: – Спершу ми переведемо в електронний
вигляд найцінніші книги. У стінах Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського
зберігають майже 30 тисяч літературних пам'яток і першодруків. Серед них є й такі
шедеври, як Острозька біблія. З неї і почнемо. Цікаво, що тільки-но ми подали
інформацію про створення українського електронного фонду, як до бібліотеки імені
В.І. Вернадського вже вишукувалась черга іноземних науковців, котрі бажають мати ту
чи іншу книгу. Деякі з них готові платити наперед.
Бажаєте книгу? Тисніть на клавішу! / Кордоба О. // Експрес. –
06–13.09.07, № 128. – C. 11.

БІБЛІОТЕЧНІ КАТАЛОГИ. КАТАЛОГІЗАЦІЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 41. Методи впровадження атеїзму і його наслідки майже ніхто не досліджує. Ми досі не
маємо правдиво описаної і проаналізованої інформації, за 15 років в Україні не вийшло
жодної фундаментальної монографії на цю тему. А це ж була продумана державна
політика. На неї працювали цілі наукові інститути, кафедри у ВНЗ, «громадські»
організації. Загальне уявлення про напрями, тематику і мету «атеїстичних досліджень»
можна скласти, ознайомившись із літературою, що тоді видавалася. У каталозі
Національної наукової бібліотеки НАНУ імені В.І. Вернадського є чотири ваговиті
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скриньки з шифрами Э16 – «Атеїстичне виховання. Атеїстична пропаганда» (лише
частина «безбожницьких» тем каталогу).
Музиченко Я. Віра в атеїзм // Україна молода. – 17.07.07, № 126.
– C. 10.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 42. Сергій ТАРАНЕЦЬ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України: – Управління справами Академії робить все, щоб «викурити» молодих науковців
навіть із гуртожитків і позбавити примарних надій на власне житло. Саме такі наслідки
тягне за собою впроваджена всупереч чинному законодавству практика видавати
тимчасові ордери й тимчасово прописувати. Адже ці ордери не дають права ставати на
квартирний облік. Більше того, людина з тимчасовою реєстрацією позбавляється права
навіть на отримання кредиту, а також (не смійтеся!) користуватися абонементом
Національної бібліотеки НАН України імені В.І. Вернадського.
Таранець С. Академія – для академіків? // Україна молода. –
14.04.07, № 68. – C. 9.
ВИСТАВКИ:

№ 43. В конце октября в Национальной библиотеке Украины имени В. Вернадского
состоялось открытие выставки известного киевского фотохудожника Леонида Левита. На
ней была представлена часть уникальной коллекции, насчитывающей более двухсот
работ, которую автор передал в фонд библиотеки. В заключение поблагодарим за
организацию этой экспозиции сотрудников библиотеки имени В. Вернадского –
заместителя генерального директора по филиалам Людмилу Муху, заведующего отделом
изобразительных искусств Глеба Юхимца, научных сотрудников Ирину Цинковскую и
Елену Донец.
Панкратьев С. Искусство фотопортрета // Киевский
вестник. – 17. 11.07, № 124. – C. 6.
№ 44. 10 грудня у Києві, в науковій бібліотеці імені В.І. Вернадського на Московській
площі, відкрилася виставка живопису 66-річного художника Володимира Євтушевського.
Петренко І. У Київському цирку знищили 50 метрів
настінного розпису художника // Газета по–українськи. – 12.
12.07.
ЗУСТРІЧІ, ВЕЧОРИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

№ 45. В рамках проведення Фестивалю науки, приуроченого до Дня науки (відзначається 19
травня), в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського пройшов день
відкритих дверей. Як сказав генеральний директор цієї установи, академік НАНУ Олексій
Онищенко, це був науково-рекламний захід. У програмі – проведення круглого столу:
«Бібліотечна наука в Україні та її роль у формуванні супільства знань»; дискусії з
провідними вченими та спеціалістами-практиками бібліотечно-інформаційної галузі,
презентація досягнень вітчизняної бібліотечної науки. Найцікавішим і, безумовно,
найважливішим була презентація Інтернет-порталу. Користувачі матимуть вільний доступ
до десяти гігабайт наукових журналів, рефератів тощо. А за умови реєстрації, можна
відкрити архіви, які налічують 100 гігабайт різноманітних праць, та отримати доступ до
провідних наукових часописів планети.
Семенюк В. Наукові архіви через Інтернет // Урядовий кур'єр. –
18.05.07, № 86. – C. 16.
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ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 46.9 липня 1918 року була створена комісія для розробки проекту Української Академії
наук, 2 серпня утворено фонд Національної бібліотеки Української Держави.
Вергунов В. Витоки державності. Законодавчій і виконавчій
гілкам влади в Україні – 90 років // Дзеркало тижня. – 17–
23.11.07, № 44.
№ 47. Залізний Хрест. Ця нагорода має давню історію. Оповита легендами і чутками.
Заснували її у Німеччині, під час війни з Наполеоном у 1813 році. Коли німці вибили
червоних з Києва, розпочали жорстке впровадження європейських порядків. Найняли
прибиральниць і почали генеральне прибирання. Масово видали ліцензії на торгівлю і
приватний бізнес. Радикально розправилися з криміналітетом. Саме в ті часи розвивається
український кінематограф, відкривається Національна бібліотека, Національна галерея,
Академія наук, архів, музей.
Тригуб В. Залізний Хрест і часи Скоропадського // За українську
Україну. – 24–30.12.07, № 50. – C. 5.
ПЕРСОНАЛІЇ, ОСОБИСТОСТІ:

№ 48. Політична ситуація в країні дедалі загострювалася. Головні політичні сили – есери,
соціал-демократи та соціалісти-федералісти – не мали єдності. В січні 1918 року есери, які
були на той час домінуючою політичною силою, відправили уряд Винниченка у
відставку. А у березні цього ж року була проголошена Українська Держава гетьмана
Павла Скоропадського. Виконуючим обов'язки голови уряду та одночасно міністром
освіти було призначено кадета Миколу Василенка. Йому й належить ідея створення
Української академії наук. Микола Василенко почав шукати людину, яка б глибоко знала
історію науки та структуру академічних установ. Він зупинив свій вибір на Володимирові
Вернадському, якого добре знав. Пропозиція Василенка окрилила науковця. Він
розгорнув роботу одразу в трьох напрямках: створення академії наук, Національної
бібліотеки та відкриття нових наукових установ.9 червня 1918 року розпочала роботу
комісія з розробки проекту Української академії наук, який згодом підписав гетьман
Павло Скоропадський. Перші загальні збори відбулися 27 листопада 1918 року.
Президентом новоствореної Української академії наук одноголосно обрали Володимира
Вернадського. А ось що з цього приводу пише Мхабурія: «Выйдя рано утром 5 февраля
1918 года на прогулку, Вернадский увидел, что интервентов уже нет и город занят
красными. Солдаты были злы, угрюмы, не отвечали на вопросы. В этих непростых
условиях состоялось первое общее собрание Украинской академии наук». А ось що цей
автор говорить про створення Національної бібліотеки: «Здесь, в Киеве, Вернадский
руководил экспроприацией книг из помещичьих собраний. «Умные» фолианты отдавали
в распоряжение полуграмотного, ничего не понимающего в науке народа, а Гомер и
Толстой весело потрескивали в печках». У Мхабурії це звучить як фамільярність і образа
на адресу академіка. Цікаво, що відомий професор Г.Аксьонов те, що у Мхабурії виглядає
як экспропріація, назвав рятуванням книг. Бібліотека створювалася як один із підрозділів
Української академії наук.
Хурса В. Правда про створення Української академії наук //
Зоря Полтавщини. – 14.11.07, № 175. – C. 2.
№ 49. 1918 – гетьман Павло Скоропадський підписав закон про створення Української
Академії Наук. Першим її президентом став видатний філософ і природознавець
Володимир Вернадський. Гетьманський уряд виділив кошти для організації перших
науково-дослідних кафедр, інститутів та інших установ академії. У перший рік діяльності
вона складалася з трьох відділів: історико-філологічного, фізико-математичного і
соціальних наук, що охоплювали три інститути, 15 комісій і національну бібліотеку.
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27 листопада // Газета по–Українськи. – 27.11.07, № 218. – C. 3.

ІНФОРМАЦІЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

№ 50. На Московской площади к 2011 году может вырасти тридцатиэтажное здание.
Проектировщики уверяют, оно не будет выше библиотеки им.Вернадского, которая
расположена рядом (там 27 этажей, но в сумме высота всего здания якобы превышена не
будет).
Афанасиенко Е. Вместо Центрального автовокзала – высотка
// Сегодня. – 16.08.07. – C. 9.
ТЕХНІЧНИЙ СТАН БІБЛІОТЕК:

№ 51. В здании библиотеки им.Вернадского на Московской площади образовались
трещины. Ради безопасности читателей ее могут закрыть. Зданию крупнейшей научной
библиотеки Украины всего 18 лет, и до начала строительства линии метрополитена в
направлении Теремков сомнений в его прочности не было. Сейчас, по словам
сотрудников учреждения, оно попросту «сползает». Но метростроевцы своей вины не
признают. В здании библиотеки 27 этажей. И практически на каждом есть треснувшее
помещение. Официально говорить о причинах и масштабах разрушений можно только по
результатам специальной научной экспертизы, а она стоит 67 тыс.грн. Таких денег у
библиотеки нет, и единственное, что остается ее сотрудникам, так это бить тревогу. Ведь
строительство метро продолжается: еще месяц-два – и библиотеку им.Вернадского
придется закрыть, чтобы обезопасить ее работников и посетителей.
Библиотеку Вернадского могут закрыть // Обзор. – 00.09.07.
№ 52. Библиотека им. В.Вернадского в опасности: по стенам подвала и нижних этажей
здания пошли трещины, а снаружи начала отваливаться плитка. Замдиректора
учреждения Виктор Василюк причину происходящего видит в строительстве станции
метро «Демеевская», ведущегося неподалеку. «Когда строители забивали сваи, здание
библиотеки дрожало, как при землетрясении! Хорошо, что потолки не рухнули», –
сообщил «АиФ» В.Василюк. Между тем, главный инженер ОАО «Киевметрострой»
Сергей Савела обвинение отрицает.
Книги в опасности // Аргументы и факты в Украине. –
00.09.07, № 38. – C. 28.
№ 53. Библиотеку имени Вернадского могут закрыть. По словам сотрудников библиотеки,
это сделают ради безопасности читателей. Причина в том, что из-за строительства метро
на Московской площади стены библиотеки начали трескаться, информирует «Радио
Киев». Но без специальной научной экспертизы метростроевцы брать на себя эту
ответственность не хотят и не признают своей вины.
Библиотеку имени Вернадского могут закрыть // Газета 24. –
19.09.07, № 140. – C. 18.
№ 54. На фасаді Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, що на проспекті 40-річчя
Жовтня, 3, видно поперечну кількаметрову тріщину. Будівля райнується через вібрації
грунту, від будівництва станції метро Деміївська, впевнені співробітники бібліотеки. Між
закладом та котлованом – не більше 150 м. – От тільки метробудівці в 2005 році почали
вивозити землю, як «пої хала» стіна, утворилися тріщини й на фасаді посипалася плитка,
– розповідає заступник гендиректора бібліотеки імені В.І. Вернадського Віктор Василюк.
– Бо тут земля насипна. Раніше на цьому місці було болото. Я одразу викликав головного
інженера «Киї вметробуду» Сергія Борисовича. Походили, подивилися. Потім
метробудівець сказав, що це не їхня вина. Буцімто ми за рахунок метро хочемо зробити
ремонт у бібліотеці. До будівництва станції метро жодних проблем із будівлею не було. –
Ще я викликав спеціалістів із Науково-дослідного інституту будівельного виробництва.
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Вони сказали, для обстеження будинку їм потрібно 67 тисяч гривень. У мене таких
грошей немає. Чекаємо, доки з держказначейства виділять кошти, – каже Віктор Василюк.
У бібліотеці пам'ятають, як у землю забивали бетонні палі для будівництва станції
підземки. – У будинку наче землетрус, – запевняють бібліотекарі. – Ніби відбійним
молотком хтось підлогу довбе. Усі працівники з верхніх поверхів позбігали вниз. Перші
трішини виявили у цокольному приміщенні фотолабораторії. Піднімаємося на 21-й
поверх. Там також тріщини на стінах, деякі з них вже заштукатурені. Бібліотекарі
хвилюються за своє життя. Кажуть, що після ремонту вони з'являються знову. У «Киї
вметробуд» говорять, що будівництво метро не пов'язане з тріщинами в бібліотеці.
Вальчук О. У бібліотеці Вернадського тріскаються стіни //
Газета по–українськи. – 19.09.07, № 452.
№ 55. Из-за транспортного блага столица рискует потерять самую большую библиотеку в
городе. Так говорят ее сотрудники. Национальная библиотека им.Вернадского
разваливается буквально на глазах. Работники признаются, что боятся ходить на работу.
Трещины замазывают вручную почти каждую неделю. Никуда не деться. Здание
«Вернадки» открыло двери для посетителей в 1989 году. Тогда это был шедевр
архитектуры, его строили 13 лет. Сейчас работники вспоминают, как когда-то шутили,
мол, библиотека выдержит даже ядерный взрыв. В 2005-м обнаружили первую трещину с
внутренней стороны здания... В помещении находится около 15 млн. книг, старые газеты
и тонны научных трудов. «Когда начали вбивать сваи, строить выход из метро, у нас окна
и стены дрожали. Потом плитка посыпалась и лестница с клумбами стали съезжать. С
такими темпами библиотека и до Нового года не дотянет – развалится», – беспокоится
замгендиректора учреждения Виктор Василюк. В день сюда приходит более 2 тыс.
человек. Если здание завалится, шансов выжить ни у кого не будет. «Понимаем, что
остановить строительство нельзя. Но хотя бы изменить технологию или какие-то
защитные меры принять», – говорит г-н Василюк. Несмотря на аварийную ситуацию,
храм литературы пока закрывать никто не собирается. Переезжать книгам тоже некуда.
Для этого необходимо строить специальное здание, где можно поддерживать нужную
температуру и влажность. Гендиректор «Киевметростроя» Владимир Петренко считает
обвинения безпочвенными.
Недопитанская Ю. «Вернадка» трещит по швам // Сегодня. –
19.09.07. – C. 11.
№ 56. За ініціативи Київського міського голови Леоніда Черновецького Головне управління
з питань надзвичайних ситуацій доручило Науково-дослідному інституту будівельних
конструкцій у стислий термін провести експертизу та доповісти з приводу виникнення
тріщини в споруді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського . Як учора
повідомив «Хрещатику» начальник управління Віталій Пшеничний, можна стверджувати,
що нова тріщина не може бути наслідком будівництва, адже заклад розташований доволі
далеко від території безпосереднього спорудження станції метро «Деміївська» – понад
100 м. Швидше за все, на появу тріщини вплинув природний чинник.
Будівництво не заважає бібліотеці // Хрещатик. – 19.09.07, №
154. – C. 2.
№ 57. Сотрудники Национальной библиотеки им.Вернадского дождались от властей
реакции на возникшие трещины в учреждении. Как сообщила в среду пресс-служба
КГГА, Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций поручило НИИ
строительных конструкций в кратчайшие сроки провести экспертизу и доложить о
причинах возникновения трещин в здании. Правда, начальник управления Виталий
Пшеничный, даже не дожидаясь выводов специалистов, заявил, что «новая трещина не
является следствием строительства, ведь учреждение расположено достаточно далеко от
непосредственной территории строительства станции метро Демеевская – на расстоянии
более 100 метров». По мнению чиновника, скорее всего на появление трещин повлияли
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природные факторы. В частности, как отметил Пшеничный, следует помнить об
особенностях местного грунта – неподалеку протекает река Лыбидь и находится много
болот. В свою очередь работники библиотеки им. Вернадского продолжают считать, что
виновником появления трещин на внешней стороне здания стало строительство станции
метро. Как сообщил генеральный директор по общим вопросам библиотеки Виктор
Василюк, трещины в здании начали появляться в 2005 году, когда сотрудники метростроя
начали забивать сваи во время строительства Демеевской. «Мы обращались в различные
инстанции, в частности в МЧС Голосеевского района, однако никакие меры не были
предприняты. «Поэтому нам своими усилиями приходится замазывать и заделывать
трещины», – говорит Василюк. Он также отмечает, что сотрудникам библиотеки
постоянно приходится доклеивать плитку, которая сыпется со стен.
Библиотечный треск дошел до власти // 15 минут. – 20.09.07,
№ 68. – C. 4.
№ 58. «Вернадку», которая покрылась трещинами, таки проверят. После нашей вчерашней
публикации ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА поручило НИИ строительных
конструкций провести экспертизу здания и выяснить причину проблемы. Об этом нам
сообщили в пресс-службе КГГА. Сотрудники библиотеки считают, что трещины пошли
из-за строительства метро поблизости. В «Киевметрострое» уверяют, что все нормы
выдержали.
Недопитанская Ю. Библиотеку Вернадского проверят //
Сегодня. – 20.09.07, № 211. – C. 16.
№ 59. Библиотеку им.Вернадского на Московской площади могут закрыть ради
безопасности читателей: в здании уже пошли трещины. Зданию крупнейшей научной
библиотеки Украины всего 18 лет, и до начала строительства линии метрополитена в
направлении ВДНХ сомнений в его прочности не было. Сейчас, по словам сотрудников
учреждения, оно попросту «сползает». Но метростроевцы своей вины не признают. –
Когда строители разрыли котлован и начали работы, наше здание ходуном ходило: стены
тряслись, окна звенели, – рассказал «Газете по-киевски» заместитель директора
библиотеки им.Вернадского Виктор Василюк. В здании библиотеки 28 этажей. И
практически на каждом есть «треснувшее» помещение. – Мы постоянно что-то
ремонтируем: замазываем, красим... В некоторых местах крепим «маячки», чтобы
увидеть, увеличиваются щели в стенах или нет. Пока тенденция, увы, не радует, – говорит
Валентина Куракса. Месяц назад сделали ремонт в фотолаборатории. На стенах и потолке
уже появились новые трещины. На верхних этажах из щелей просто дует. Аварийным дом
выглядит не только внутри, а и снаружи: трещины появились и на фасаде. Кое-где даже
упала облицовочная плитка. Никто не гарантирует, что с крыши ничего не упадет на
голову прохожим. По словам Виктора Василюка, в библиотеку приезжал главный
инженер «Киевметростроя». Перезвонил через два дня и сообщил, что треснувшее здание
– не их вина. Начальник пресс-центра «Киевметростроя» Валентин Кейбис тоже заявляет,
что метростроевцы здесь ни при чем. Официально говорить о причинах и масштабах
разрушений можно только по результатам специальной научной экспертизы, а она, по
данным Виктора Василюка, стоит 67 тыс.грн. Таких денег у библитеки нет, и
единственное, что остается ее сотрудникам, так это бить тревогу. Ведь строительство
метро продолжается: еще месяц-два – и библиотеку им.Вернадского придется закрыть,
чтобы обезопасить ее работников и посетителей.
Катастрофа с библиотекой им. Вернадского в Киеве //
Финансы. – 21.09.07, № 34. – C. 1.
№ 60. Как писала «Газета... « ( № 211 от 18.09.07), здание ЦНБ сейчас находится в
аварийном состоянии, и трещины на стенах постоянно расширяются. Сотрудники
библиотеки винят метростроевцев. Практически сразу после нашей публикации, в среду
вечером, ГУ по чрезвычайным ситуациям поручило НИИ строительных конструкций
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провести экспертизу здания библиотеки. Однако, не дожидаясь ее результатов, чиновники
сделали выводы. Вины «своих» метростроевцев, они, конечно же, не признают.
Начальник ГУ Виталий Пшеничный считает, что трещины в библиотеке появились... из-за
речки Лыбидь и болотистой местности. В библиотеке же с заявлениями властей
категорически не соглашаются. – Здание 18 лет простояло – и не возникало никаких
проблем. Здесь были даже подземные толчки – и здание выстояло. Так о каких болотах
может идти речь?! – возмущается замдиректора ЦНБ Виктор Василюк. – Виталий
Пшеничный заявил, что мы, мол, неправильно эксплуатируем здание. Но как именно, не
пояснил. И строительство ведется на расстоянии не сто метров, а гораздо ближе – пусть
шагами сами перемеряют. Библиотека им.Вернадского имеет национальный статус и
финансируется за счет государства. Значит, и деньги на ремонтные работы должно
выделить правительство – считают в киевской администрации. В любом случае, средства
на ремонт библиотеки если и выделят, то после проведения экспертизы. Тем временем
находиться в ЦНБ все так же опасно – и ее сотрудникам, и многочисленным читателям.
Соболева А. ЦНБ разрушают болота? // Газета по–киевски. –
21.09.07, № 214. – C. 6.
№ 61. Минулого тижня на сполох забили працівники Національної бібліотеки імені
В.І. Вернадського, на стінах якої теж утворилися тріщини. Її співробітники звинувачують
у цьому метробудівців – неподалік тягнуть лінію метро в бік Теремків. Проте
метробудівці заперечують: мовляв, бібліотека розташована метрів за сто від будівництва,
тож воно ніяким чином не може вплинути на стан будівлі. Віталій Пшеничний також
вважає, що на появу тріщин вплинув природній фактор, адже поблизу протікає річка
Либідь і є багато боліт. На це заступник директора бібліотеки Віктор Василюк резонно
заперечує, що «Либідь і раніше протікала. 18 років текла – і нічого, а тут раптом з'явилися
тріщини».
Кушнір Л. Будинки у шрамах // Україна молода. – 29.09.07, №
178. – C. 2.
№ 62. Появление трещин на стенах библиотеки им.Вернадского работники связывают со
строительством станции метро «Демеевская». По версии ГУ по чрезвычайным ситуациям,
виноват «природный фактор»: болотистая местность и речка Лыбидь. На следующий день
после публикации «Газеты... « о треснувшей Вернадке Леонид Черновецкий издал
распоряжение о том, что НИИ строительных конструкций должно за счет города провести
экспертизу. – За почти два месяца ничего не изменилось. Разве что начальник ГУ по
чрезвычайным ситуациям провел с метростроевцами совещание. Экспертизу должен
проводить НИИ строительных конструкций, его представители у нас были, взяли
документацию. Теперь нужно заключить с ними договор. Но киевская администрация,
несмотря на распоряжение мэра, пока денег на экспертизу не выделила, – говорит
замдиректора ЦНБ Виктор Василюк.
ЦНБ трещит по прежнему // Газета по–киевски. – 14.11.07, №
260. – C. 5.
№ 63. Несмотря на обещание киевской администрации, экспертиза трещин в стенах
Центральной научной библиотеки им.Вернадского до сих пор не сделана. Как убедилась
«Газета... «, «маячки» на трещинах здания остаются на прежнем уровне, а значит
дальнейшего разрушения библиотеки не происходит. Но и ремонтировать ее не спешат.
Кстати, искать причину появления трещин власти обещали за свой счет, но кому
проводить экспертные и спасательные работы – должен решить тендер. По словам
сотрудников ЦНБ, именно это обстоятельство тормозит процесс. – По законодательству
все работы на сумму свыше 20 тыс.грн. должны проводиться на условии тендера.
Естественно, за организацию тендера и подготовку документации надо платить, – говорит
замдиректора ЦНБ Виктор Василюк. – Мы подали документы в антимонопольный
комитет с просьбой разрешить НИИ строительных конструкций провести экспертизу без
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тендера. До конца месяца надеемся на ответ. Напомним, что как писала «Газета... « ( №
211 от 18.09.07), строительство линии метрополитена на Теремки привело к аварийной
ситуации в библиотеке Вернадского. По крайней мере, так утверждает руководство ЦНБ.
Дерий Д. ЦНБ ждет экспертизы // Газета по–киевски. –
18.12.07, № 289. – C. 6.
КАДРИ БІБЛІОТЕКИ:

№ 64. Нещодавно у приміщенні фонду Святої Марії в Києві відбулася виставка мозаїчної
аплікації Мар'яни Романчук, на якій експонувалися 100 робіт молодої художниці. Сотні
киян і гостей столиці милувалися справжніми дивами на папері. «Я – корінна киянка,
народилась на Голосіївській площі, виросла на Теремках, де закінчила школу № 227.
Батько – кандидат географічних наук, мама – бібліотекар. Мар'яною мене назвали на
честь героїні повісті Льва Толстого «Козаки». Закінчила географічний факультет
Київського держуніверситету імені Т.Шевченка, працюю в залі картографії бібліотеки
імені В.І. Вернадського. Скільки пам'ятаю себе, стільки й малюю.
Мозаїка Мар'яни // Українська газета. – 25–31.10.07, № 36. – C.
13.
№ 65. Указ Президента України «Про відзначення державними нагородами України з нагоди
Дня української писемності та мови». За вагомий особистий внесок у розвиток
національної освіти та культури, примноження духовних надбань українського народу,
активну просвітницьку діяльність постановляю: Присвоїти почесні звання «Заслужений
працівник культури України»... Омельчуку Володимиру Юхимовичу – завідувачеві
відділу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, м.Київ.
З офіційних джерел // Урядовий кур’єр. – 16.11.07, № 215. – C. 6.
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