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Нові видання:
№ 1.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського оприлюднила Рейтинг наукових
періодичних видань України за «індексом інтегрованості в систему наукових комунікацій». Згідно
Рейтингу «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» зайняв перше місце
серед житомирських наукових виданнь.
Житомирський університет випускає краще наукове
видання, ніж Національний університет ім. Т. Шевченка /
Житомир.info // Житомирщина. - 05.03.12.
№ 2. Відповідно до рейтингу наукових періодичних видань, який днями оприлюднила Національна
бібліотека України імені В. І. Вернадського, "Вісник Житомирського державного університету імені
Івана Франка" найкращий з усіх у цьому списку житомирських видань.
Найкращим науковим виданням Житомира визнали
"Вісник" ЖДУ ім.І.Франка // 20 хвилин. - 05.03.12.

Бібліотечні фонди та їх формування
Виставки:
№ 3. 20 квітня у столичному "Українському домі" святкували 20-ту річницю від дня його заснування.
Тут показують 500 експонатів з Фонду "Подарунки Президентам України", 150 експонатів з Фонду
Музею Леніна та "Українського дому". "Президентам дарують речі, які відповідають іміджу політика у
світі. Ющенку найчастіше дарували рушники, вишиванки, декоративні булави, тарілі та кинджали.
Найбільше експонатів маємо від Леоніда Кучми. Серед його подарунків є карта світу Генріха Бантінга,
макет каравели "Нінья" Христофора Колумба. Мер Риму подарував йому статуетку "Капіталійська
вовчиця". Кооперативи Лапландії презентували йому кукс - дві дерев'яні кружки з іменем президента і
його дружини Людмили", - розповів кореспонденту Gazeta.ua - директор Фонду президентів
Володимир Удовик.
Корженко С. В Українському домі виставили подарунки
президентів / Корженко С. // Газета по-українськи. 23.04.12.

Загальна інформація:
№ 4. Його єдина книга, видана у 1697 році в Кракові тиражем у 4 тисячі примірників (на той час то
був надто великий наклад), була написана старопольською мовою й називалася «Світ по частинах
оглянутий». Книга українського шляхтича, який виступив проти політики Речі Посполитої і приєднався
до козацького повстання під проводом Семена Палія, за що був страчений на пласі на ринку в місті
Луцьк у 1702 році, була популярною серед народу. Окремі вірші з неї переписували й передавали з
рук у руки. Дякувати, зберігся «Світ...» Братковського для нащадків і в Україні — у фондах
Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського є тринадцять примірників книги — три у відділі
стародруків і рідкісних видань і десять — у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій (тільки
девять iз них збереглися у повному обсязі). Усі вони зберігалися свого часу в бібліотеках різних
монастирів, у світських та духовних закладах, у приватних колекціях шляхтичів і козацької старшини.
Зрозуміло, що донедавна ознайомитися з ними могли тільки науковці. Але недавно Данило
Братковський став ближчим і для українського читача. Бо його «Світ по частинах оглянутий» вийшов
друком у Луцьку та ще й уперше українською мовою.
Романюк Н. Світ, Данилом оглянутий... / Н. Романюк //
Волинь. - 30.11.12. - № 1101
№ 5. Фонду Президентів України в Національній бібліотеці ім. Вернадського треба розширятися —
не вистачає місця для демонстрації експонатів. Він зберігає частину подарунків та офіційних
документів глав Української держави. Від Віктора Януковича торік надійшли 150 експонатів.
Рябоконь А. Медведєв подарував Януковичу писанку з
Богородицею / А. Рябоконь // Газета по-українськи. 06.01.12.

Збереження фондів:
№ 6.
В музее, который находится в библиотеке им. Вернадского, хранится 15 различных
Конституций. По словам директора Фонда президентов Владимира Удовика, в основном это
украинские Конституции. Но есть и Конституции других государств. К примеру, Леониду Кучме
подарили уникальный коллекционный вариант Конституции Испании. Миниатюрная версия
Основного закона страны упакована в круглую позолоченную коробочку. Также Леониду Данилычу
презентовали мини-Конституцию Азербайджана. Книга помещается в ладошке.
Козуб Т. Конституция на "газете" и в золоте / Т. Козуб,
Е. Галаджий, А. Рябоконь // Комсомольская правда в
Украине. - 28.06.12
№ 7. 16 видань Віктора Януковича зберігають у Фонді президентів України столичної бібліотеки ім.
Вернадського. Вони стоять на стенді в читальній залі. На обкладинках заголовки "Як Україні далі
жити", "... І рік при владі". Окремий ряд — автореферати президента. Поряд — його великий портрет.
"Маємо постійну експозицію книжок діючих президентів, — каже директор фонду Володимир Удовик,
32 роки. — Читаємо їх, якщо є час. Раз на місяць усі видання чистимо пилососами".
Столярчук, Іван Януковича купити неможливо / І.
Столярчук, З. Колісніченко, М. Марченко // Газета поукраїнськи. - 19.04.2012. - № 1405
№ 8.
Унікальна колекція праць понад п’ятдесяти європейських учених з античних часів до XVIII
століття включно зберігається нині у фондах стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки
України імені В.І.Вернадського. У вісімсот двадцять одному томі зібрано дослідження математиків,
фізиків, астрономів, істориків, філософів, твори античних авторів та просвітителів, періодичні видання
XVIII століття, художню літературу, драматичні твори та лібрето опер. Тут також представлені
граматики і словники східних мов, твори з історії та культури країн Сходу. Усе це надбання свого часу
належало до родової книгозбірні шляхтичів Мікошевських із села Трусилівки Красилівського району,
яка існувала понад сто років. Вона була третьою по величині на Правобережній Україні.
Лавринчук В. Бібліотека із Красилівщини стала
загальноукраїнським надбанням / В. Лавринчук // Є. 12.01.12
№ 9. В сокровищнице самой богатой в Украине и одной из самых больших в мире Национальной
библиотеки им. Вернадского хранятся около 15 млн изданий, среди которых есть настоящие
раритеты — один из первых украинских переводов канонического текста четвероевангелия
Пересопницкое Евангелие, на котором присягают наши президенты, глиняные клинописные таблички
и даже индонезийская книга черной магии. «Тут есть очень древние книги, которых в мире единицы,
а то и в единственном экземпляре. Но каждый читатель может получить их, если она необходимы
для научной работы, — говорит завотдела фондов рукописного наследия Ольга Степченко. В
«Вернадке» самое большое хранилище периодических изданий — более 200 тысяч. «Самая старая у
нас газета — «Санкт-Петербургские ведомости» 1732 года, — говорит завсектором каталогизации
Елена Зализнюк.
Стулень Е. Тайны библиотек: книги святые и «грешные»
/ Е. Стулень, Т. Береговая [и др.] // Сегодня. - 29.09.12. №218

Інститут рукопису:
№ 10. Україна на державному рівні відзначала 450 років видатної пам’ятки української писемності —
Пересопницького євангелія. Нині давнє Євангеліє зберігається у книгосховищі рідкісних книг при
Національній бібліотеці імені Вернадського.
Діденко Н. Пересопницьке євангеліє, на якому президенти
присягають на вірність українському народу, до революції
1917 року зберігалося у Полтаві / Н. Діденко // Вечірня
Полтава. - 04.01.12

Міжнародна співпраця:
№ 11.
Мер Відня передав добірку австрійських книжок бібліотеці ім. В.Вернадського, де ще 1992
року було відкрито Австрійську бібліотеку. Тож до 20-річчя з часу її заснування фонди поповнилися 92
DVD-дисками та 196 книжками, більшість з яких – перлини австрійської літератури та кінематографа.
Зустрічний подарунок одержали і австрійці – до Відня вирушило дві сотні книг, серед яких твори
класичної літератури, історичні та довідкові видання про Україну.
Мельничук Г. Двадцять років побратимства / Г.
Мельничук // Вечірній Київ. - 13.11.12. - №116

Поповнення фондів:
№ 12.
16 книг авторства Виктора Януковича хранятся в Фонде президентов Украины библиотеки
им. Вернадского. Их выставляют на стендах читального зала фонда. "Также есть книги о президенте
и издания, которые ему дарили, - говорит директор фонда Владимир Удовик. - Такие пополнения
приходят примерно раз в квартал".

Януковичу дарят книги по медицине и сельскому
хозяйству // Сегодня. - 18.04.12
№ 13. У творчому спадку Дмитра Скринченка, до якого належить понад 500 праць із філософії та
богослів’я, педагогіки та історії, саме щоденник виявився визначною літературно-історичною
пам’яткою епохи ХХ століття. Ішла книжка «Обрывки из моего дневника» з далекої Австралії, із
Сіднея. Нарешті цього року вона вийшла друком у Москві та посіла належне місце у книжкових
фондах Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.
Скринченко В. Щоденник емігранта / В. Скринченко //
День. - 09.11.12. - №204-205
№ 14.
16 книг авторства Виктора Януковича хранятся в Фонде президентов Украины библиотеки
им. В. И. Вернадского. Их выставляют на стендах читального зала фонда. "Также есть книги о
президенте и издания, которые ему дарили, - говорит директор фонда Владимир Удовик. Самую
ценную книгу подарил Виктор Ющенко - "Украина - казацкое государство". Она большая. Обложка из
темно-коричневой итальянской кожи, имеет тиснение". Фонд насчитывает 6 тыс. 678 книг. За апрель к
нему поступило более 80 тыс. запросов.
Балакир А. 16 книг Виктора Януковича подарили
библиотеке Вернадского / А. Балакир // Портал gazeta.ua.
- 18.04.12
№ 15.
Все подарки, которые получает президент Украины Виктор Янукович, передаются в
специально созданный Фонд президентов Украины, который находится в библиотеке имени
Вернадского.
Советник президента рассказал, куда деваются
подарки Януковичу / По материалам: focus.ua // Донбасс. 02.03.12
№ 16.
В 2011 году в Фонд президентов Украины в Национальной библиотеке им. Вернадского,
который сохраняет часть подарков и официальных документов глав государства, поступило 150
экспонатов. Среди них есть несколько вещей, подаренных Виктору Януковичу российским
президентом Дмитрием Медведевым. Это фарфоровый штоф и три рюмки, украшенные гербом
России - двуглавым орлом. "Когда Янукович стал Президентом, мы стали чаще получать подарки от
администрации. Уже четыре раза их передавали. Теперь можем менять экспозицию каждый
квартал", - рассказала заведующая одного из отделов фонда 28-летняя Людмила Галаган.
Медведев подарил Януковичу три рюмки с двуглавым
орлом // Портал „LB.ua”. - 08.01.2012
№ 17.
Руководитель ГУ Государственного протокола и церемониала главы государства Юрий
Ладный: "Все подарки, которые получает Виктор Федорович как во время осуществления им
международной деятельности (это и заграничные визиты, и прием иностранных глав государств в
Украине), так и во время рабочих поездок по регионам, передаются в специально созданный Фонд
президентов Украины. В основном дарят предметы народного творчества той страны, которую
представляют эти подарки: расписные тарелки, национальные вазы, ковры, статуэтки, картины, книги
об истории и культуре стран и т. д. Нами ведется строгий учет всех подарков, которые приходят на
имя Президента, в том числе и по почте. Они регистрируются и передаются в этот Фонд, который
находится на базе библиотеки им. Вернадского в Киеве. Любой желающий может с ними свободно
ознакомиться, без предварительной записи. Другое дело, что площади, которые занимает Фонд,
недостаточны для демонстрации всех предметов, поэтому его руководство время от времени меняет
экспозиции."
Богданова, Оксана Глава Протокола Виктора Януковича:
Никогда
не
видел,
чтобы
Президент
терял
самообладание / О. Богданова // Комсомольская правда в
Украине. - 02.03.2012.

Рідкі та раритетні видання:
№ 18.
У Києві відкрили виставку українських старовинних книжок XVI — XVIII століть із приватної
збірки. Науковці сподіваються, що оприлюднення зібрань стане доброю традицією для колекціонерів.
«Ми не знаємо, які українські стародруки є в Україні. Не те що в приватних колекціях, а навіть у
державних фондах. Немає єдиного реєстру книжкових пам’яток України», — пояснює завідувач
відділу стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Галина
КОВАЛЬЧУК. За словами науковця, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського також
шукатиме можливості видати якісні каталоги, присвячені стародрукам, яких у її фондах понад чотири
тисячі примірників. «Цього року наші співробітники мають завершити довгорічну роботу зі створення
каталогу видань Івана Федорова й Петра Мстиславця, почаївських стародруків, видань Бердичевської
друкарні. Але, звичайно, ми не зможемо, на жаль, видати каталоги в хорошому оформленні», —
підсумовує науковець.
Семенченко М. «Робота зі стародруками — це
медитація» / М. Семенченко // День. - 25.09.12. - №171
№ 19.
З–поміж усіх історичних документів радянська влада найбільш шанобливо ставилася до

партархівів. 35 років тому звели будівлю для зберігання архівів КПРС. Прогрес рвонув уперед, а це
фондосховище і сьогодні вважається найсучаснішим в Україні (конкуруючи хіба що з архівним
сховищем Наукової бібліотеки ім.Вернадського, зведеної «під завісу» існування СРСР). Ми просто
інших не збудували. Уже давно йдеться про потребу будівництва нового централізованого
архівосховища для рукописних фондів Інституту літератури і не тільки — Інститут мистецтвознавста,
фольклористики та етнології ім. Рильського, Інститут рукопису, Національна бібліотека
ім.Вернадського мають спільні проблеми.
Зварич О. Архіви не горять. Про них просто забувають /
О. Зварич // Україна молода. - 22.05.12. - №72
№ 20.
До 130-річчя від дня народження Івана Огієнка. В історію нашої духовності митрополит
Іларіон (у миру Іван Огієнко) ввійшов як один з її творців, ідеолог Українського Православ’я, Учитель
нової ери відродження Української Церкви, другий в історії Української Церкви перекладач Біблії
(1940, 1962), невтомний трудівник на ниві українського відродження, один із будівничих української
національної освіти. У бібліотеці Академії наук України імені В.Вернадського зберігається книга
митрополита Іларіона «Ідеологія Української Церкви» (Холм, 1944) з дарчим написом автора: «Народ
без власної ідеології — мертвий». Ідеологію Іван Огієнко розумів передусім як світобачення народу,
ядром якого є певна релігія.
Сохацька Є. Заповіді митрополита Iларіона написані для
нас / Є. Сохацька // День. - 11.01.12. - №1
№ 21.
У кулуарах Верховної Ради розгорнуто виставку «Пересопницьке Євангеліє — книга твоєї
країни, твоєї родини» з нагоди 450-річчя від створення духовної святині. Свого часу, працюючи на
посаді віце-президента НАНУ, В. Литвин долучився до ювілейного видання книги, хоча тоді існували
певні сумніви — чи використання історичного Пересопницького Євангелія для факсимільних видань
не позначиться негативно на збереженні історичної пам’ятки. Але час довів, що зробили дуже корисну
справу, й тепер кожен може долучитися до створення рукописної святині, власноруч написавши той
чи інший рядок, який припаде до душі.
Шевченко А. До духовної святині зможе долучитися
кожен / А. Шевченко // Голос України. - 08.02.12. - №24

Рідкісні та раритетні видання:
№ 22. Творчий вечір письменника, історика, філософа та релігієзнавця Петра Кралюка — доктора
філософських наук, професора, першого проректора Національного університету “Острозька
академія” відбувся днями у Рівненському академічному обласному музично-драматичному театрі.
Розповідаючи ж про свої дослідження Пересопницького Євангелія, Петро Кралюк зізнався: “Книжка
дійсно містична, від неї іде якась енергетика. Відчув це, коли вивчав її у Національній бібліотеці
України імені Вернадського. Це відчувають і самі бібліотекарі. Вони не можуть це пояснити, але так є”.
Голубєв В. У Рівному письменник Петро Кралюк розповів
про містику Пересопницького Євангелія / В. Голубєв //
ОГО. - 19.04.12.
№ 23.
13 березня 2012 року в Свято-Миколаївському актовому залі Ужгородської української
богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина
Волошина відбулася презентація академічного видання копії факсимільного Пересопницького
Євангелія. Пересопницьке Євангеліє - це визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мовита
мистецтва XVI століття. Воно є одним із перших українських перекладів канонічного тексту
четвероєвангелія та символів української нації. Роботу над Євангелієм розпочали 15 серпня 1556 р. у
Свято-Троїцькому монастирі Заслав на Волині (нині місто Ізяслав Хмельницької області), а
завершили 29 серпня 1561 р. в Пересопницькому монастирі (тепер Рівненський район Рівненської
обл). З часу свого завершення пам'ятка зберегалася в Пересопницькому монастирі. З 1600 р. до 1701
р. історія її побутування невідома. 17 квітня 1701 р. гетьман України Іван Мазепа подарував її
Переяславському кафедральному собору. З 1799 р. вона зберігалася в бібліотеці Переяславської
семінарії, згодом - у Полтавській семінарії, в Полтавському історико-краєзнавчому музеї, в
заповіднику «Києво-Печерська лавра». З 24 грудня 1948 року – у відділі (тепер інституті) рукопису
Бібліотеки АН УРСР (нині Національна бібіліотека України ім. В.Вернадського), де й зберігається
тепер.
В
Ужгороді
презентували
академічне
видання
факсимільної
копії
Пересопницького
Євангелія
//
Інтернет-видання „Закарпаття онлайн”. - Ужгород,
15.03.2012.
№ 24.
У році, що минув, Україна на державному рівні відзначала 450 років видатної пам’ятки
української писемності — Пересопницького євангелія. На світ Пересопницьке євангеліє з’явилося у
XVI столітті — у невеличкому волинському містечку Пересопниці. Її автори — син протопопа Михайло
Василевич і архімандрит Григорій переклали українською мовою чотири Євангелія за дорученням
княгині Анастасії Заславської для кращого розуміння священних текстів простим людом. Робота над
книгою — а це 964 сторінки рукописного тексту — тривала 5 років. При оформленні книги, що містила
в собі благу звістку про спасіння людства, слово Боже, майстри використали найдорогоцінніші на той

час матеріали. Рукопис був прикрашений багатим орнаментом і високохудожніми кольоровими
заставками і мініатюрами. Нині давнє Євангеліє зберігається у книгосховищі рідкісних книг при
Національній бібліотеці імені Вернадського. Розгортає свої сторінки древній фоліант раз на 5 років —
коли новообраний Президент дає клятву на вірність своєму народу. У 2008 році Українська
православна церква за підтримки Академії наук ініціювала створення факсимільної копії раритетного
Євангелія. Відтворення старовинної книги вимагало застосування сучасних технологій. Додрукарська
підготовка сторінок передбачала їх обробку таким чином, щоб факсимільна копія точно відтворювала
оригінал — сторінки зберегли відбитки рук, краплі воску та всі ті сліди, що залишив на Євангелії час.
Фарби підбиралися ретельно, щоб передати оригінальне оформлення книги, папір на дотик не
відрізняється від пергаменту. Свого часу Євангеліє мало кілька обкладинок, до нашого ж часу книга
дійшла в обкладинці із зеленого оксамиту. Початково Пересопницьке євангеліє прикрашала
обкладинка зі шкіри, оздобленої металевими медальйонами, — її подарували й факсимільній копії.
Остання, до речі, важить 9 кг 300 г. Вихід друком факсиміле був приурочений до 1020-ї річниці
Хрещення Русі. Книга вийшла тиражем 1000 екземплярів.
Діденко, Надія Пересопницьке євангеліє, на якому
президенти присягають на вірність українському народу,
до революції 1917 року зберігалося у Полтаві / Н. Діденко
// Вечірня Полтава. - 04.01.2012

Фонд Президентів України:
№ 25.
От нашего Президента – вашему: в музее, где хранятся подарки главе державы, провели
переучет подношений от иностранных коллег Виктору Януковичу. Так, по сравнению с презентами,
адресованными его предшественникам, Ющенко и Кучме, соответствующие фонды в Национальной
библиотеке имени Вернадского, по словам сотрудников Фонда президентов Украины, стали
пополняться намного интенсивнее.
Гуцалюк О. До Апокалипсиса, выборов и «Евро» :
Презенты для Президента / О. Гуцалюк // Украина-центр.
- 11.01.12. - №2

Загальна інформація
№ 26.
В Пасху сотрудники Службы безопасности Украины задержали на границе в Харьковской
области двоих россиян, которые пытались перевезти в Россию раритетную книгу "История и
памятники византийской эмали. Сочинение Н. Кондакова". "Версия, что книгу украли из музея или
библиотеки, маловероятна. На ней обязательно была бы печать, - говорит известный украинский
антиквар, просивший не называть его имени. - Я знаю, что такие фолианты продаются на
антикварном рынке в разных странах. Возможно, эту книгу привезли к нам из России, потому что в
Харькове нашелся покупатель. Но почему повезли обратно, пока непонятно. Кстати, несколько
месяцев назад в национальную библиотеку Украины приходил читатель, интересовавшийся
«Византийскими эмалями». Он назвался представителем известного аукционного дома и сказал, что
такую книгу им предложили купить. Мы позвонили по телефонам, которые он оставил, но они
оказались недействительны".
Амирханян, Наталия С Украины в Россию пытались
вывезти раритетную книгу ценой в $112 000 / Н.
Амирханян // Комсомольская правда. - 19.04.2012

Інформація
№ 27.
За інформацією КО «Київзеленбуд», сьогодні розглядається можливість виконання у 2012
році, переважно за рахунок інвестиційних ресурсів, будівництва 3-х світломузичних фонтанних
комплексів та реконструкцію 9-ти фонтанних комплексів Києва. Серед них і найулюбленіші місця
відпочинку киян: фонтани у Наводницькому парку, біля Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського та у сквері ім. І. П. Котляревського.
У 2012 році столицю прикрасять світломузичними
фонтанними комплексами / Київська МДА // Урядовий
портал. - 12.01.2012

Аварія:
№ 28.
Особлива тривога в колективі Книжкової палати — через брак системи автоматичного
пожежогасіння. Багато її співробітників знають про пожежу 24 травня 1964 року, коли було підпалено
фонди Центральної наукової бібліотеки АН України. Вогонь знищив значну частину рідкісних книжок,
манускриптів, архівних матеріалів, зокрема архіви Б. Д. Грінченка, Центральної Ради України,
комплекти «Киевской старины». Пожежа тривала кілька днів. Фонди постраждали не так від вогню, як
від води.
Сенченко М. Лоцман в океані книжок і періодики / М.
Сенченко // Урядовий Кур’єр. - 07.08.12. - №140

Загальна інформація:
№ 29.

Німецький вчений, засновник історичного розуміння мистецтва Йоган Ґотфрід Гердер у

далекому 18 ст. пророкував українському народові та його мові велике прийдешнє, вбачаючи в
Україні майбутню Елладу. Саме він увів до наукового обігу поняття приналежності. Люди, щоб
нормально розвиватися, мають не лише їсти та пити, але й належати до якоїсь спільноти. А
об'єднуючою основою такої спільноти була і є мова. Тому завойовники, колонізатори завжди прагнули
знищити основу будь-якого народу - його мову, історію, культуру. Найбільшу бібліотечну пожежу
влаштували в 1964 році в Києві у відділі україністики бібліотеки АН УРСР. Тоді агент КДБ розклав між
стелажами фосфор, що й призвело до знищення унікальних книг та періодичних видань.
Марченко М. Бібліотеки спалили, бо в них були українські
книжки / М. Марченко // Газета по-українськи. - 19.09.12.

Інформаційні проекти:
№ 30.
Високий рейтинг Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника серед
українських вишів (за останньою версією, створеною Національною бібліотекою України імені В. І.
Вернадського на основі найбільшої наукометричної бази даних Scopus, — 12–те місце) значною
мірою забезпечила молода, проте вже добре знана в науковому світі тутешня кафедра біохімії та
біотехнології. Її десять років тому створив, повернувшись у рідні краї після «освоєння» Москви та
Криму, доктор біологічних наук, професор Володимир Лущак.
Крайній І. Біохімія — на щодень / І. Крайній // Україна
молода. - 01.02.12. - №16
№ 31.
Национальная библиотека имени Вернадского опубликовала ТОП-100 украинских ученых,
которые чаще всего упоминаются в международных научных работах. Чаще всего в списке самых
цитируемых украинских ученых встречаются физики – больше 40 человек. Также есть несколько
астрономов из Главной астрономической обсерватории Академии наук, несколько математиков и
медиков. В списке нет ни одного украинского ученого, представляющего гуманитарные науки –
экономику, философию или историю.
Названы самые известные украинские ученые // Портал
„Фокус.ua”. - 16.02.2012.

Керівництво бібліотеки:
№ 32.
Інститут історії України НАН України спільно із КМДА підготував унікальне подарункове
видання: ілюстровану історію нашої столиці. Серед членів редакційної ради та авторського колективу
зустрічаємо шанованих в Україні науковців: Геннадія Боряка, Валерія Гейця, Олексія Онищенка, Гліба
Івакіна, Петра Толочка.
Сюндюков І. Київ крізь століття, події та постаті / І.
Сюндюков // День. - 09.11.12. - №204-205

Комп’ютеризація бібліотек:
№ 33.
Наукові публікації НАНУ, помітні на міжнародному рівні, тобто зареєстровані в Scopus,
почали представляти на сайті Бібліотеки ім. Вернадського НАНУ (прогрес!).
Непритаманний С. Ті ж самі пісні про головне / С.
Непритаманний // Дзеркало тижня. Україна. - 13.04.12. №14
№ 34.
За бажання з інформацією щодо наших позицій у наукометричній базі Scopus можна
ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України імені В.Вернадського. Тут певний інтерес
становить рейтинг учених відповідно до індексу Хірша, який характеризує сумарне число посилань на
праці вченого з урахуванням кількості цих праць. Він є альтернативою індексу цитування (імпактфактора).
Козьменко С. Науковий вал чи провал / С. Козьменко //
Дзеркало тижня. Україна. - 24.02.12. - №7
№ 35.
У Національній бібліотеці України ім. Вернадського кажуть: «Ми, як індивідуальний
користувач, щороку витрачаємо близько 370 тис. євро на передплату доступу до світових
електронних баз даних. Якби це було колективно, на державному рівні — було б набагато дешевше».
Постачальники згаданих послуг із подивом дивляться на Україну, бо навіть у таких невеликих
європейських країнах, як Румунія чи Болгарія, діють програми централізованої передплати
академічних електронних ресурсів для публічних бібліотек, університетів, науково-дослідних центрів.
Фаріон М. Як пройти до бібліотеки / М. Фаріон // Дзеркало
тижня. Україна. - 01.06.12. - №20

Співпраця з іншими установами України:
№ 36. Україна за 20 років своєї незалежності замість збереження й підсилення наукових і освітніх
здобутків постійно падає в усіх світових рейтингах. Одним із важливих завдань, котре роблять
експерти Українського наукового клубу, — пояснення суспільству абсолютної необхідності мати
модерну науку. Коли ми, використовуючи відкриті світові бази даних, проаналізували якість
вітчизняних наукових досліджень, резонанс був величезним. Спершу під нашим впливом змінився
вигляд і контент сайту НАН України. По-друге, було дано завдання НБУВ ім. Вернадського перевірити
наші дані. Коли фахівці Національної бібліотеки це зробили, показники якості вітчизняних досліджень
виявилися ще нижчими. Таке сталося, оскільки ми користувалися різними базами даних і

неоднаковими методологіями пошуку: НБУВ використовувала Scopus, що існує з 1996 року, ми —
Thomson Reuters, засновану раніше. Отож вчені, які мають кар’єру понад 30 років, мали за цією базою
кращі результати. Сьогодні такі показники якості досліджень вже намагаються застосувати при
ухваленні деяких рішень.
Моісеєва Т. Олег КРИШТАЛЬ: «Ми обстоюємо новий
концепт розвитку та нову термінологію — «наукова
сфера» / Т. Моісеєва // Урядовий Кур’єр. - 09.06.12. - №102

Культурно-просвітницька робота
Виставки:
№ 37.
20 квітня у столичному "Українському домі" святкували 20-ту річницю від дня його
заснування. Тут показують 500 експонатів з Фонду "Подарунки Президентам України", 150 експонатів
з Фонду Музею Леніна та "Українського дому". "Президентам дарують речі, які відповідають іміджу
політика у світі. Ющенку найчастіше дарували рушники, вишиванки, декоративні булави, тарілі та
кинджали. Найбільше експонатів маємо від Леоніда Кучми. Серед його подарунків є карта світу
Генріха Бантінга, макет каравели "Нінья" Христофора Колумба. Мер Риму подарував йому статуетку
"Капіталійська вовчиця". Кооперативи Лапландії презентували йому кукс - дві дерев'яні кружки з
іменем президента і його дружини Людмили", - розповів кореспонденту Gazeta.ua - директор Фонду
президентів Володимир Удовик. Колекція фонду президентів зберігається в приміщення бібліотеки ім
Вернадського, нараховує 1,6 тис експонатів. На виставці показують 150. "Подарунки чинному
президенту — більш коштовні. Януковичу найчастіше передають картини і бронзові статуетки.
Президент Росії вручив йому яйце з порцеляни і золота, позолочену фігурку шахтаря, генсекретар
ООН - таріль Тіффані. На 60-річчя генеральний директор Національного космічного агентства
презентував йому настільний набір: на мармуровій плиті стоїть фігура Богдана Хмельницького, але
має обличчя Януковича. Свої подарунки Янукович передає до Фонду регулярно. Робить це раз в три
місяці. Попередні президенти передавали подарунки один-два рази на рік", - додав Володимир
Удовик.
Корженко, Світлана В Українському домі виставили
подарунки президентів / С. Корженко // Портал
„Gazeta.ua”. - 23.04.2012.
№ 38. На выставке, которая проходит в рамках празднования 20-й годовщины работы Украинского
дома, будет представлена часть коллекции из фондов «Подарки президентам Украины». Этот фонд
был основан вторым Президентом Украины Леонидом Кучмой. Директор фонда Владимир Удовик
сообщил журналистам, что коллекция фонда насчитывает более 1,6 тыс. экспонатов и хранится в
помещении Национальной библиотеки имени Вернадского, и там экспозиция является постоянно
действующей и бесплатной. На выставке, по его словам, представлено около 150 экспонатов,
подаренных Л.Кучме, Виктору Ющенко и Виктору Януковичу. Больше всего экспонатов от Л.Кучмы.
Среди картин, статуэток, оружия есть статуэтка "Капитолийская волчица", подаренная мэром Рима,
фрагмент Календаря майя, карта мира Генриха Бантинга, макет каравеллы "Нинья" Христофора
Колумба. Подарки В.Януковичу, представленные на выставке, более ценные - это яйцо из фарфора и
золота от Президента РФ Дмитрия Медведева, блюдо Tiffani от Генсекретаря ООН Пан Ги Муна,
икона "Благовещение". Меньше всего подарков - от В.Ющенко. В основном это декоративные
булавы, блюда и кинжал.
В Киеве выставили рядом подарки Брежневу, Кучме и
Януковичу // Сайт информационного агентства „УНІАН”. 20.04.2012.
№ 39. В Украинском доме открылась выставка президентских подарков: экспозиция состоит из 150
вещиц. Все подарки президентов хранятся в библиотеке Вернадского, там их примерно 1,5 тысячи.
Петик М. Что дарили президентам: у Кучмы — гитарные
струны, у Ющенко — веер, у Януковича — боксерская
рукавичка / М. Петик // Сегодня. - 23.04.12
№ 40.
С 20 января по 20 февраля 2012 года в Национальной библиотеке им. В. И. Вернадского
пройдет фотовыставка «Земля моя...», которая приурочена ко Дню Соборности Украины.
Организаторы выставки: Киевская организация Национального Союза Фотохудожников Украины и
Национальная библиотека им. В. И. Вернадского. На фотовыставке будут представлены более 100
работ фотографов про Украину и украинцев. Как отмечает участник мероприятия фотограф Игорь
Бабий, директор рекламного агентства «Яспис»: «Фотовыставка не носит коммерческого характера и
является прекрасной возможностью фотографу показать собственное видение красоты Украины,
обратить внимание на ее оттенки, поделиться впечатлениями от участия в действе и подарить свою
любовь посетителям".
Приглашаем посетить фотовыставку «Земля моя ...»
/ Пресс - служба РА «Яспис» // Сайт рекламного
агентства «Яспис». - 19.01.2012.
№ 41. Что подарить человеку, у которого есть все? Приблизительно таким вопросом задаются те,
кто соберется делать подарок президенту. В Киеве в «Украинском доме» 20 апреля открылась

выставка подарков президентам Украины. В основном это сувениры и то, что может символизировать
ту или иную группу людей, страну или организацию, которая сделала подарок.
Ла Луна Э. Что дарили президентам - смотрите в
Украинском доме / Э. Ла Луна // «2000». - 23.04.12
№ 42. У Національній бібліотеці ім. Вернадського відкрилася ІІІ Міжнародна фотовиставка «Планета
дітей», присвячена Міжнародному дню захисту дітей. Виставка проходить під патронатом
міжнародного фотографічного руху «Образ без кордонів».
Подобна Є. У Києві відкрилася «Планета дітей» / Є.
Подобна // День. - 07.06.12. - №96
№ 43.
Український дім святкував свій 20-річний ювілей. 20 квітня відбулося відкриття ювілейної
виставки. У центральному холі представлено колекцію з Фонду «Подарунки президентам України» —
близько півтисячі предметів, що були подаровані чотирьом українським президентам главами держав
та урядів інших країн. За словами організаторів, поки що колекція Фонду «Подарунки президентам
України» зберігається у Національній бібліотеці ім. Вернадського, втім, можливо, невдовзі вона
«переселиться» до Українського дому, на одному з поверхів якого буде відкрито постійно діючу і
доступну експозицію.
Скуба В. В Українському домі відзначали... ювілей Музею
Леніна / В. Скуба // День. - 24.04.12. - №72
№ 44.
В середине апреля в столичном Украинском доме пройдет выставка, на которой будут
показаны все самые лучшие подарки президентов. «Для выставки, посвященной 30-летию
Украинского дома, мы отобрали более 100 самых оригинальных подарков, - рассказывает директор
Фонда президентов Владимир Удовик, пишет «КП в Украине».
Украинцам покажут лучшие подарки Януковича //
Интернет-версия газеты «Донецк. Комментарии». 28.03.12
№ 45.
На выставке в Украинском доме будут показаны все самые лучшие подарки украинских
президентов. Около 70% экспонатов музея — это подарки Леониду Кучме. В его коллекции, которая
хранится здесь же, в Фонде президентов, — предметы национальной одежды (только праздничных
халатов три комплекта), музыкальные инструменты (бандура, домбра, моринхур), оружие (булава от
киргизского лидера и макет пушки из Армении) и даже костюм космонавта со шлемом. Но самый
оригинальный подарок — картина, сделанная из крыльев бабочек.
На киевской выставке представят вышиванки Ющенко
и книги Януковича // Зеркало недели.Украина. - 28.03.12
№ 46.
В середине апреля в столичном Украинском доме пройдет выставка, на которой будут
показаны все самые лучшие подарки президентов. «К нам приходили Кравчук и Кучма. А Виктор
Ющенко подарил книгу «Україна - козацька держава» и оставил дарственную подпись. Януковича
еще не было. Мы его ждем», - признается директор Фонда президентов Владимир Удовик. Правда,
свои подарки нынешний глава государства в Фонд передает регулярно.
Подарки Януковича покажут народу // Сайт ГЛАВКОМ. 28.03.12
№ 47.
Коллекцию подарков, полученных четырьмя украинскими президентами, скоро покажут
киевлянам. Выставка пройдет в Украинском доме в апреле. «Для выставки, посвященной 30-летию
Украинского дома, мы отобрали 100 самых оригинальных подарков», - рассказал директор Фонда
президентов Владимир Удовик.
Дареных коней украинских президентов скоро покажут
в Киеве // «2000». - 28.03.12
№ 48.
В середине апреля в столичном Украинском доме пройдет выставка, на которой будут
показаны все самые лучшие подарки президентов. Все подарки, которые получает президент
Украины Виктор Янукович, передаются в специально созданный Фонд президентов Украины, который
находится в библиотеке имени Вернадского
В Киеве пройдет выставка подарков Януковича //
Портал Finance.UA: Финансы Украины. - 29.03.12
№ 49. Януковичу дарят картины, скифские пекторали и бронзовые скульптуры. В середине апреля в
столичном Украинском доме пройдет выставка, на которой будут показаны все самые лучшие
подарки президентов. "Для выставки, посвященной 30-летию Украинского дома, мы отобрали более
100 самых оригинальных подарков", - рассказывает "КП" директор Фонда президентов Владимир
Удовик.
Галаджий Е. Музей подарков президентов: Януковичу
дарят скифские пекторали, рюмки и деревянные ручки /
Е. Галаджий // Комсомольская правда в Украине. - 28.03.12
№ 50.
6 березня 2012 р. у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (м. Київ) під
патронатом Національної спілки фотохудожників України (НСФХУ) відбудеться відкриття виставки
"Весняний настрій". В експозиції виставки представлені роботи Т. Бутвіної (Харків), І. Єрмакової
(Луганськ), О. Ільєнко (Київ), Н. Компанцевої (Київ), Т. Наумович-Сензюк (Луцьк).

Весняний настрій
// Сайт Луганської обласної
організації Національної спілки фотохудожників України. Луганськ, 02.03.2012.
№ 51.
В середине апреля в столичном Украинском доме пройдет выставка, на которой будут
показаны все самые лучшие подарки президентов. «При Президенте Януковиче экспозиция музея
обновляется раз в три месяца (до этого один-два раза в год). Только в феврале с Банковой
доставили около 50 подарков, а за два года их количество превысило больше 200», - говорит
директор Фонда президентов Владимир Удовик.
Куда Янукович сплавляет VIP-подарки? // Портал Fromua - Новости из Украины. - 28.03.12
№ 52.
В середине апреля в столичном Украинском доме пройдет выставка, на которой будут
показаны все самые лучшие подарки украинских президентов Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и
Виктора Януковича. «Для выставки, посвященной 30-летию Украинского дома, мы отобрали более
100 самых оригинальных подарков, — рассказал изданию "Комсомольская правда в Украине"
директор Фонда президентов Владимир Удовик. Отметим, что в Фонд президентов попадают не все
подарки — только те, которые можно хранить длительное время.
Янукович отдал в Фонд президентов 200 подарков //
Главное (Харьков). - 28.03.12
№ 53.
В середине апреля в столичном Украинском доме пройдет выставка, на которой будут
показаны все самые лучшие подарки президентов. «Для выставки, посвященной 30-летию
Украинского дома, мы отобрали более 100 самых оригинальных подарков, - рассказал директор
Фонда президентов Владимир Удовик. По его словам, с каждым годом президентам преподносят все
больше и больше подарков. Обычно презентуют те вещи, которые соответствуют имиджу политика в
стране.
Подарки Президентов Украины впервые покажут на
выставке // Восточный Вариант (Луганск). - 28.03.12
№ 54.
Подарки четырех украинских Президентов впервые будут экспонироваться в Киеве в
середине апреля. Выставка пройдет в апреле в столичном Украинском доме, сообщает KP.UA.
Янукович скромно решил, что книгам под его
авторством самое место в музее. Отныне, даже его
диссертация – бесценный экспонат // Портал фрАза.ua. 28.03.12
№ 55.
Выставку президентских подарков решили приурочить к двадцатилетию Украинского дома.
Из всей коллекции, в которую входят презенты для Кучмы, Ющенко и Януковича, выбрали 150 самых
ярких и перевезли из Национальной библиотеки имени Вернадского в центр Киева. При этом важно
было соблюсти паритет, чтобы у посетителей не оставалось впечатление, что кого-то из президентов
задаривали более остальных.
Дерий Д. Подарки для президентов: календарь майя, бусы
и "золотые кеды" / Д. Дерий // Комсомольская правда в
Украине. - 23.04.12
№ 56.
В честь 20-летия Украинского дома пройдет выставка подарков, сделанных президентам
Украины, экспонатов подарочного фонда и произведений искусства.
В Киеве можно будет поглазеть на президентские
подарки // Портал From-ua.com. - 19.04.12
№ 57. В честь 20-летия украинского дома, организовали грандиозную выставку. Среди экспонатов
работы украинских мастеров живописи и скульптуры, а также презенты, которые вручали Кравчуку,
Кучме, Ющенко и Януковичу. Почти все экспонаты - это личные подарки от президентов и
правительств других государств. Они хранятся в библиотеке Вернадского, это первая выездная
выставка. Многое сюда не попало, например, из-за больших габаритов. Владимир Удовик - директор
фонда "Подарки президентам Украины": "Больше всего экспонатов - от Леонида Кучмы, ведь именно
он и основал этот необычный фонд. Картины, статуэтки, оружие. По подаркам можно определить
менталитет разных народов. От европейцев подарки скорее символические, а восточные правители,
как правило, не скупятся".
Маровди, Антонина В Киеве показали, что дарят
президентам / А. Маровди // Сайт „podrobnosti.ua”. 21.04.2012.
№ 58.
В Киеве впервые проходит выставка сувениров, которые дарили главам государства в
разные годы. Выставку президентских подарков решили приурочить к двадцатилетию Украинского
дома. Из всей коллекции, в которую входят презенты для Кучмы, Ющенко и Януковича, выбрали 150
самых ярких и перевезли из Национальной библиотеки имени Вернадского в центр Киева. При этом
важно было соблюсти паритет, чтобы у посетителей не оставалось впечатление, что кого-то из
президентов задаривали более остальных. - За 16 лет у нас не было ни одного ЧП, - рассказал
директор Фонда подарков президентов Владимир Удовик. - Однако в библиотеке Вернадского, где
располагается Фонд президентов Украины, за порядком следит военизированная охрана, здесь же во

время выставки за сохранность экспонатов отвечает Украинский дом. Фонд был организован в 1996
году Леонидом Кучмой. Поэтому подарки для Леонида Макаровича Кравчука не попали в закрома
музея.
Дерий,
Дмитрий
Киевлянам
показали
подарки
президентов: альпийский топор, золотые кеды и марки /
Д. Дерий // Портал „kiev.vgorode.ua”. - 23.04.2012.
№ 59. На выставке, которая проходит в рамках празднования 20-й годовщины работы Украинского
дома, будет представлена часть коллекции из фондов "Подарки президентам Украины". Этот фонд
был основан вторым Президентом Украины Леонидом Кучмой. Директор фонда Владимир Удовик
сообщил журналистам, что коллекция фонда насчитывает более 1,6 тыс. экспонатов и хранится в
помещении Национальной библиотеки имени Вернадского. Экспозиция является постоянно
действующей и бесплатной. На выставке, по его словам, представлено около 150 экспонатов,
подаренных Л. Кучме, Виктору Ющенко и Виктору Януковичу.
В Украинском доме выставили подарки Кучме, Ющенко и
Януковичу // Газета киевская. - 20.04.2012.
№ 60.
За два роки главу держави обдарували картинами, скіфськими пекторалями і бронзовими
скульптурами. Побачити кращу колекцію сувенірів Музею подарунків президентів можна буде в
середині квітня у столичному Українському домі, — повідомляє «Комсомольская правда в Украине».
На цій виставці презентують найкращі подарунки президентів. «Для виставки, присвяченої 20-річчю
Українського дому, ми відібрали лише 100 найоригінальніших подарунків», — розповів директор
Фонду президентів Володимир Удовік. За його словами, подарунків з кожним роком президенту
дарують все більше і більше. І хоча самого Януковича у музеї ще не було, експозиція нинішнього
президента оновлюється раз на три місяці. Лише у лютому з Банковою доставили близько 50
подарунків, а за два роки їх кількість перевищила 200 експонатів. Окрім картин, нинішньому главі
держави надарували багато оригінальних бронзових статуеток. До музейного Фонду президентів
потрапляють не всі подарунки — лише ті, які можна зберігати тривалий час. Спеціальної охорони в
Музею подарунків президентів немає. «Скарби» береже охорона бібліотеки Вернадського. Одним з
недоліків Музею подарунків президентів є невелика площа приміщення. Більше 1 600 презентів,
отриманих президентами за роки незалежності України, неможливо розмістити в одному залі.
У Києві покажуть кращу колекцію президентських
подарунків // Світоглядний портал „Рідна країна”. 28.03.2012.
№ 61.
Подарки четырех украинских Президентов впервые будут экспонироваться в Киеве в
середине апреля. Выставка пройдет в апреле в столичном Украинском доме, сообщает KP.UA. «Для
выставки, посвященной 30-летию Украинского дома, мы отобрали более 100 самых оригинальных
подарков», — рассказал директор Фонда президентов Владимир Удовик.
Янукович скромно решил, что книгам под его
авторством самое место в музее. Отныне, даже его
диссертация – бесценный экспонат // Портал
President.org.ua. - 29.03.12
№ 62.
«Для выставки, посвященной 30-летию Украинского дома, мы отобрали более 100 самых
оригинальных подарков, - рассказывает директор Фонда президентов Владимир Удовик, пишет «КП в
Украине».
Подарки Януковича покажут украинцам в музее /
http://donetsk.comments.ua // Донецкие новости. - 02.04.12
№ 63.
В честь 20-летия Украинского дома пройдет выставка подарков, сделанных президентам
Украины, экспонатов подарочного фонда и произведений искусства. Первую часть выставки составит
коллекция из фондов "Подарки президентам Украины", который был основан вторым президентом
Леонидом Кучмой. Вниманию посетителей будет представлено около 500 экспонатов, подаренных
первому президенту Украины Леониду Кравчуку, второму президенту Леониду Кучме, третьему
президенту Виктору Ющенко и нынешнему главе государства Виктору Януковичу. В числе экспонатов
будут личные подарки от президентов других государств и правительств зарубежных стран,
известных политических лидеров, а именно - старинные вещи, почетные награды, живопись,
декоративное оружие и многое другое.
На выставке покажут, что дарили Януковичу и Кучме //
Сегодня. - 19.04.12

Зустрічі, вечори, презентації:
№ 64. 10 лютого делегація активу Ізяславського району, депутатів районної ради на чолі з головою
районної державної адміністрації Тетяною Власюк і заступником голови районної ради Олексієм
Колоднюком побувала з робочою поїздкою в місті Київ. Учасники поїздки відвідали Інститут рукопису
Національної бібліотеки імені В.Вернадського. Там відбулась зустріч з заступником генерального
директора Національної бібліотеки ім. В.Вернадського, членом Української бібліотечної асоціації,
редакційно-видавничої ради Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського Людмилою
Мухою. Вона ознайомила членів ізяславської делегації з основними завданнями, які виконує

бібліотека та Інститут рукопису. Найурочистішим моментом зустрічі стало знайомство з оригіналом
української Першокниги Двірецько-Пересопницьким Євангелієм (1556-1561), початок творення якого
було розпочато на території Ізяславського району, який представила директор Інституту рукопису,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії наук
України Любов Дубровіна. Також працівники Інституту рукопису ознайомили всіх з тематичними
виставками, представленими в читальному залі закладу.
Сапожнік, Галина Із робочим візитом до столиці країни /
Г. Сапожнік // Cайт Хмельницької облаcної державної
адміністрації. - 13.02.2012.

Конкурси, ігри, вікторини:
№ 65.
Днями в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулося нагородження
переможців конкурсу «Мистецтво жити разом», серед них – викладач Житомирського державного
університету імені Івана Франка Тетяна Коваль. Про це Житомир.info повідомили у прес-центрі
університету.
Викладач Житомирського університету в конкурсі
виграла поїздку до Стамбулу // Житомирщина. - 19.11.12.

Організація бібліотечної справи
Рідкісні та раритетні видання:
№ 66.
19 партитур обробок українських народних пісень та творів церковної музики видатного
диригента і композитора Олександра Кошиця надійшли до Черкас із Бібліотеки Конгресу США. Ці
музичні версії народних пісень та релігійних творів створені Олександром Кошицем у США та ще й
досі захищені від перевидання правами видавця. До Черкас партитури передані на прохання
Благодійного фонду імені Олександра Кошиця та камерного хору «Канон», які впродовж багатьох
років популяризують мистецьку та громадську діяльність видатного земляка. Після отримання згоди
на копіювання, бібліотека надіслала матеріали в Україну разом із ліцензією на подальше
розповсюдження. За взаємною домовленістю право власності українського оригіналу передане
Національній бібліотеці імені Вернадського. А дві із дозволених трьох копій залишені в Черкасах.
Колісник, Оксана До Черкас надійшли рідкісні ноти з
Бібліотеки Конгресу США / О. Колісник // Портал
„ПРОЧЕРК: Про це говорять Черкаси”. - 26.03.2012

