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Бібліотечна робота з дітьми та підлітками
Персоналії, особистості:
№ 1.
30 січня улюблений дитячий письменник не одного покоління українців Всеволод Нестайко
відсвяткував своє 83-річчя. Як пояснює Наталія МАРЧЕНКО, старший науковий співробітник Інституту
біографічних досліджень НБУВ, критик та ініціатор присвяченого дитячій літературі проекту «КЛЮЧ»,
стабільний успіх творів Всеволода Нестайка — у «винайденій та вивіреній роками письменницької
практики «фірмовій рецептурі творення тексту для дітей».
Рецепт трьох «Д» // День. - 31.01.13. - №17

Бібліотечні фонди та їх формування
№ 2.
У Копенгагені є багато адрес, пов’язаних з ім’ям Андерсена. В Данії навіть колись вийшов
розкішний фотоальбом — «Копенгаген Андерсена». Обов’язково перегляньте його в нашій
Національній бібліотеці імені Вернадського.
Москалець О. Місто Андерсена / О. Москалець // День. 24.01.13. - №13

Загальна інформація:
№ 3.
У березні виповнилося 150 років від дня народження академіка Володимира Іполитовича
Липського — видатного ботаніка в галузі флористики, систематики рослин та ботанічної географії. Цю
дату урочисто відзначив Національний ботанічний сад ім. М.Гришка. Володимир Іполитович мріяв і
робив усе від нього залежне для створення академічної бібліотеки. З приватних книгозбірень він
зібрав понад 300 тис. томів, які й стали основою нинішньої бібліотеки ім. Вернадського.
Черевченко Т. Сад його мрії / Т. Черевченко, Н. Чувікіна //
Дзеркало тижня. Україна. - 12.04.13. - №14
№ 4.
Народная артистка Украины, известная пианистка Евгения Басалаева — Совершенно
неизвестный в Украине отечественный композитор Федор Акименко. Он яркий представитель так
называемого «расстрелянного возрождения», эмигрировавший в 20-х годах прошлого века во
Францию, брат Якова Степового (украинский композитор и публицист. — Авт.). Были гастроли в
Париже, и я познакомилась с его музыкой, заинтересовалась. Приехав в Киев, узнала, что в фондах
библиотеки им. Вернадского есть немного его нотных экземпляров, в основном ранние
фортепианные произведения, несколько пьес. Стала собирать сведения об Акименко, и оказалось,
что это был популярнейший французский украинский композитор, желанный гость в салонах. Стиль
его музыки индивидуален — сочетание импрессионизма и символизма.
Денисенко Л. Евгения Басалаева: «Музыкант, владеющий
инструментом,
просто
не
сможет
играть
в
аутентичной манере» / Л. Денисенко // «2000». - 30.11.12.
- №48
№ 5.
У селі Пересопниця на Рівненщині зберігається унікальна колекція Святого Письма – єдине
подібне зібрання у світі. Виставку відкрили улітку в місцевому культурно-археологічному центрі і з
того часу її поповнюють новими екземплярами. Останню книгу додали кілька днів тому – переклад
Нового Заповіту бурською мовою. Біблію особисто привіз до музею житель Південно-Африканської
республіки, де цією мовою спілкується більша частина населення. Бурська також має назву
африкаанс. Головна книга експозиції – факсимільна копія Пересопницького Євангелія знаходиться в
окремій вітрині посередині залу. Оригінал української Першокниги зберігається у столичній бібліотеці
імені Вернадського. Пересопницьке Євангеліє було написане у 1561-ому році у місцевому монастирі
й стало першим перекладом на староукраїнську мову.
Власова О. У Пересопниці зібрали Біблії 60-ма мовами
світу / О. Власова // Газета по-українськи. - 07.11.13.

Збереження фондів:
№ 6.
Плагиат-скандалы гремели и в украинской политике. Но все остались при своих званиях –
кандидатов и докторов наук. Правда, «черный рынок«, на котором можно купить труды других, в
Украине работает, как часы. Причем в нашей стране уходят годы на то, чтобы доказать – именно вы
автор работы, которая продается в интернете. Татьяна Коваль, заведующая отделом библиотеки им.
Вернадского: - Читачеві в залі не дозволяється виносити дисертацію за межі читального залу. Не
дозволяється ксерокопіювати, не дозволяється фотокопіювати. Следят всеми возможными
способами. Но вот, наверное, волшебным – диссертации все равно попадают в интернет. А, может, и
сразу в джентльменский набор политиков и бизнесменов.
«черный
рынок»
В
Украине
четко
работает
диссертаций / «Подробности» // Экономические известия.
- 20.02.13.
№ 7.
Як пише видання "Комсомольская правда" в Україні", в Києві був представлений унікальний
збірник, в якому міститься опис ста унікальних книг-раритетів з українських бібліотек, повідомляє
УНН. До недавнього часу в країні не було жодного видання, яке давало б чітке уявлення про те, які
дорогоцінні книги зберігаються в бібліотеках і музеях.У збірнику "100 раритетів з колекцій українських
бібліотек" більша частина представлених книг зберігається в приватній колекції Віктора Медведчука
та Оксани Марченко. Виявляється подружжя - пристрасні колекціонери і протягом багатьох років
купували літературні шедеври на закордонних аукціонах, а потім привозили в Україну. Зокрема, в
2007 році на аукціоні "Крісті" ними була придбана знаменита "Граматика Славенськ" Мелетія
Смотрицького (перший російський друкований підручник), вивезена з України військами Карла XII.
Медведчук і Оксана Марченко зібрали половину головних
книжкових раритетів України - ЗМІ / УНН // Газета поукраїнськи. - 20.02.13.

Керівництво бібліотеки:
№ 8.
Бібліограф-дослідник Людмила Саприкіна: - Останній польський король Станіслав Август
Понятовський був визначним ученим і мав унікальну книжкову колекцію, яка зберігається в
Національній бібліотеці України імені Вернадського. Поляки дуже б хотіли її забрати... «Воєнний
збірник. 1909 рік»… — Ця книга вийшла накладом 300 примірників у 2009 році. Вона приурочена до
300-річчя Полтавської битви. Тут надруковано список військових частин, полків, які брали участь у
генеральній баталії під Полтавою 7 червня 1709 року. Разом з їхніми командирами, покажчиком втрат
і воєнних трофеїв. Ця інформація була похована в анналах Бібліотеки імені Вернадського. Там
величезні фонди. Багатомільйонні! Спільно з директором бібліотеки, академіком Олексієм Оніщенком
і меценатом Олександром Головкіним ми зробили цю інформацію доступною для людей.
Данилець О. Бібліограф-дослідник Людмила Саприкіна:
«Давно вже нібито зниклі літери епітафії раптом
проступили на камені під час зливи» / О. Данилець //
Урядовий Кур’єр. - 27.06.13. - №114

Міжнародна співпраця:
№ 9.
За ініціативою МААН 1995 року керівники урядів країн СНД підписали угоду про створення
спільного науково-технологічного простору. На жаль, належної наполегливості уряди в реалізації
цього проекту не виявили. Мости науковці наводили самотужки. Але, за словами Бориса Патона,
зроблено немало. Зокрема, організовано безвалютний обмін науковою періодикою і книжковою
продукцією. За період з 1996 по 2012 роки Національна бібліотека України ім. В. Вернадського
передала вченим за кордон 53 тисячі екземплярів журналів і майже 8,5 тисячі книжок та отримала
майже 19 тисяч екземплярів журналів та понад 7,6 тисячі книжок.
Петрусенко М. Реформувати наукові установи мають
вчені / М. Петрусенко // Урядовий Кур’єр. - 05.12.13

Нові видання:
№ 10.
Народные депутаты от ВО "Свобода" направили депутатский запрос к генпрокурору с
требованием проверить деятельность типографии, которая печатает книги Президента Украины
Виктора Януковича и выплатила ему миллионный гонорар. Сомнения народных депутатов основаны
на том, что книжек, написанных Януковичем, нет ни в продаже, ни в библиотеках. В Фонде
президентов Украины Национальной библиотеки им. В.Вернадского представлено издание "Год в
оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений", "…И год при власти. От
кризиса — к экономическому росту", "Как Украине дальше жить", утверждают в партии. Но эти книги
изданы еще до того, как на них получила право типография "Новый мир".
"Свободовцы"
требуют
проверить
донецкую
типографию, выплатившую Януковичу миллионный
гонорар / Интерфакс-Украина // Дело. - 16.05.13.
№ 11.
Журналистам не удалось разыскать книги Януковича даже в главной библиотеке
страны(ВИДЕО) Зато удалось найти книгу под совместным авторством Януковича и Азарова…
Журналистам не удалось разыскать книги Януковича
даже в главной библиотеке страны(ВИДЕО) / Цензор.НЕТ

// Экономические известия. - 18.04.13.

Поповнення фондів:
№ 12.
Директор Фонда президентов Владимир Удовик рассказал, какие презенты получил за
последние полгода Виктор Янукович и на что в первую очередь обращают внимание представители
иностранных делегаций, когда посещают фонд.
Галаджий Е. Подарки президенту: кофейник от Путина и
Библия в бриллиантах / Е. Галаджий // Комсомольская
правда в Украине. - 19.04.13
№ 13.
Депутати ВО "Свобода" Леонтій Мартинюк та Ірина Фаріон попросили Генпрокурора
перевірити інформацію про діяльність ТОВ "Новий світ", яке нібито видає книжки президента.
"Сумніви народних депутатів-націоналістів ґрунтуються на тому, що книжок, написаних Януковичем,
немає ні в продажу, ні в бібліотеках", - зазначили у прес-службі "Свободи". "У Фонді президентів
України Національної бібліотеки ім. В. Вернадського представлено видання "Рік в опозиції. У політиці
не буває остаточних перемог і поразок", "…І рік при владі. Від кризи – до економічного зростання", "Як
Україні далі жити". Але ці книги видано ще до того, як на них отримала право типографія ТОВ "Новий
світ", - зазначили у політсилі.
Ірина Фаріон попросила генпрокурора дослідити, хто
видає книжки Януковича // Високий Замок. - 16.05.13
№ 14.
В Национальной библиотеке Вернадского хранится около 20 книг авторства доктора
экономических наук и президента Виктора Януковича, пишет Тиждень. По информации Википедии,
Янукович издал 30 книг.
В библиотеке Вернадского можно найти 20 книг
Януковича – СМИ // Сегодня. - 14.03.13

Рідкі та раритетні видання:
№ 15.
В сборник "100 раритетов из коллекций украинских библиотек" вошло описание изданий,
которые находятся в трех крупнейших книгохранилищах страны - Национальной библиотеки Украины
им. Вернадского, Музея книги и книгопечатания Украины, а также частной библиотеки Виктора
Медведчука и Оксаны Марченко.
Пономаренко Е. Книжное наследие трех народов - в
одном издании / Е. Пономаренко // Комсомольская правда в
Украине. - 20.02.13
№ 16.
Директор видавництва Алла Істоміна розповіла DT. UA історію видання факсимільної копії
"Пересопницького Євангелія". Оригінал "Пересопницького Євангелія" нині перебуває в стані не те
щоб поганому, але далеко не найкращому. І от нашим головним завданням було збереження цієї
унікальної книги для нащадків. Адже ці рукописні тексти переплетені та представлені в єдиному
примірнику. Видавництво звернулося з ідеєю перевидання "Пересопницького Євангелія" до
директора бібліотеки імені Вернадського. А в 2007-му знайшли підтримку у митрополита Володимира,
голови Української Православної церкви (Московського Патріархату). Оскільки в оригіналі книга
збереглась із залишками оксамитової обкладинки без прикрас, нам довелося зробити запити до
Київської духовної академії, до Інституту рідкісних книг бібліотеки ім. Вернадського.
Директор "АДЕФ-Україна" Алла Істоміна: "Про те, як
видавали "Пересопницьке Євангеліє", можна написати
детектив" / К. Константинова // Дзеркало тижня.
Україна. - 06.12.13. - №46

Рідкісні та раритетні видання:
№ 17. Святкування 1025-річчя Хрещення в столиці розпочалося виставкою раритетних експонатів
«Велике і величне». Глава держави найдовше стоїть біля розп’яття Ісусу Христу, із липового дерева.
Під ним за склом — Пересопницьке Євангеліє 1556—1561 років із 482 аркушів пергаменту. Саме те,
на якому присягають на вірність народу президенти нашої країни. Цей національний символ пробуде
у «Мистецькому Арсеналі» лиш до вечора. Потім відправиться до Інституту рукописів Національної
бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України (на місце постійного збереження). Такі заходи безпеки
щодо найдорожчого експоната виставки (за оцінками експертів, його страхова вартість — понад
мільйон доларів).
Мацегора К. Великий та величний Київ освячує / К.
Мацегора // Урядовий Кур’єр. - 27.07.13. - №134
№ 18. Багато відкриттів подарує нам «Велике і Величне». Виставка з такою назвою, приурочена до
1025-річчя Хрещення Київської Русі, відкриється у Мистецькому Арсеналі. Мистецьке надбання
України за п’ятнадцять тисячоліть, від доби палеоліту до сьогодення, з 27 липня по 22 вересня
презентуватимуть на виставці 1000 творів (їхня страхова вартість 350 мільйонів гривень) із колекцій
35 провідних вітчизняних музеїв та з Інституту археології і Національної бібліотеки імені
Вернадського, причому 90% з них ще ніколи не потрапляли до експозицій.
Яновська Л. Багато відкриттів подарує нам «Велике і
Величне» / Л. Яновська // Урядовий Кур’єр. - 23.07.13. №130

№ 19. Життя Данила Братковського тісно пов’язане з діяльністю Луцького Хрестовоздвиженського
братства. Утворене в далекому 1617 році, як Братство милосердя, воно стрімко переросло свій статус
і стало на Волині центром релігійного, громадського життя, стійким захисником православ’я, яке в
результаті польсько-католицької експансії опинилось на межі знищення. Довгий час блиск цього
діаманта ховав політичний намул, але ми взялись за головну ланку історичного ланцюга. Нею був
«Пом’яник», який вівся з 1618 року як реєстр братчиків. Та як стверджували дослідники, він вже давно
втрачений. І все ж він знайшовся у фондах Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, де
«Пом’яник» значився під іншою назвою. Його дослідили, доповнили і до 2000-ліття Різдва Христового
перевидали. Для дослідника дуже цікава книга. Навпроти імені Данила Братковського в ньому
значиться: «невинно от ляхов страцон. Р.1702». Пам’ять Данила Братковського напередодні 300річчя страти було вшановано спільною науково-теоретичною конференцією в Луцьку: Національна
бібліотека ім. В.І. Вернадського, інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, Волинський краєзнавчий
музей, Братство. Матеріали конференції ввійшли у збірку «Данило Братковський — поет і
громадянин» Пошукові роботи привели у ту ж Національну бібліотеку, де зберігається кілька
оригіналів книги автора. З боку керівництва бібліотеки та Братства було досягнуто повного
порозуміння: факсимільне видання з паралельним текстом перекладу на українську мову вкрай
потрібне. Адже повного перекладу поезій Д.Братковського не існує. Його взявся виконати Валерій
Шевчук.
Бондарчук А. Друге життя «діаманта у попелі» / А.
Бондарчук // День. - 29.11.13. - №219
№ 20.
Про духовну святиню України Пересопницьке Євангеліє, яке експонувалося на виставці
«Велике і Величне» в «Мистецькому Арсеналі» 26 липня тільки з ранку до вечора, Ольга Петрівна
СТЕПЧЕНКО, завідувач відділу Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені
В.І.Вернадського, яка 35 років опікується цією книгою як зберігач, повідала «УК».
Яновська Л. «Велике і Величне»: кольори і мелодії
тисячоліть / Л. Яновська // Урядовий Кур’єр. - 31.07.13. №136

Інформація
Загальна інформація:
№ 21. Пресс-секретарь президента Дарка Чепак отказалась комментировать, за какую книгу Виктор
Янукович второй год подряд получает 2 миллиона долларов гонорара. Об этом она написала в ответ
на информационный запрос журналиста Сергея Лещенко. В частности, Чепак отметила, что ответы
на запросы не относятся к ее компетенции. «Вы можете ознакомиться с ними в библиотеке, в
частности, Национальной библиотеке Украины Вернадского. Эти книги преимущественно являются
сборниками статей, выступлений и интервью Януковича. В них анализируются экономические и
социальные аспекты развития Украины в разные периоды», — добавила Чепак. Читать полностью
на http://news.eizvestia.com/news-markets/full/za-chto-yanukovich-poluchil-2-milliona-dollarov
За что Янукович получил 2 миллиона долларов? /
Украинская правда // Экономические известия. - 05.04.13.

Інформаційні проекти:
№ 22.
Выискиванием ссылок на статьи украинских авторов с осени 2009 года занимается проект
«Наука Украины в зеркале наукометрической базы данных SciVerse Scopus». Сейчас он реализуется
в НТУУ «КПИ», а до июля 2012 года осуществлялся в Национальной библиотеке Украины имени
Владимира Вернадского.
Березенко Ю. Украинскую науку спасает любопытство /
Ю. Березенко // Комментарии. - 16.08.13. - №31-32
№ 23.
Согласно данным Национальной библиотеки им. Вернадского, h-индекс НАНУ равен 62.
(Библиотека Вернадского в данном случае использует показатели SciVerse Scopus — это
общепризнанная в научном мире реферативная база данных для отслеживания цитируемости
статей. Scopus индексирует только научную периодику, материалы конференций и серии книг. Все
источники при этом должны соответствовать строгим требованиям, поэтому многие украинские
«научные» журналы не проходят такой отбор.)
Что касается показателей таких известных
«политических» академиков, как Николай Жулинский, Владимир Литвин, то их «научный размер»,
согласно беспристрастному SciVerse Scopus, значительно меньше амбиций этих забронзовевших на
официальных церемониях фигур. По крайней мере, даже в перечень 100 самых цитируемых
академиков НАНУ (составлен той же библиотекой Вернадского) они не попали, хотя порог вхождения
в список равен очень и очень скромным 13 пунктам.
Нежданов С. Спасти ученого / С. Нежданов // «2000». 05.07.13. - №27

Кадри бібліотеки:
№ 24.
Українські вчені і громадськість стали на захист відомих наукових інститутiв. Врешті,
керівництво НАН виголошення остаточного «вердикту» перенесло на невизначений термін.
Позавчора на прес–конференції член президії НАН України, академік–секретар відділення історії,

філософії і права Секції суспільних і гуманітарних наук Олексій Онищенко запевняв журналістів, що
доля інститутів розглядатиметься тепер тільки після «обговорень у колективах» та «консультацій з
юристами». Утім було помітно, що «обговорення» академік розуміє як «переконування» і що
розпорядження прислухатися до науковців він не отримав.
Музиченко Я. «Оптимізацію» відклали. Надовго? / Я.
Музиченко // Україна молода. - 31.10.13. - №159

Керівництво бібліотеки:
№ 25. 12 октября отечественная НАН провела юбилейное общее собрание, посвященное первому
президенту Украинской академии наук. На собрании НАН ученым напомнили о большом багаже и
жизненном пути Владимира Вернадского: доклады и выступления читали президент академии Борис
Патон, глава комиссии по научному наследию В. И. Вернадского Анатолий Загородний, генеральный
директор Национальной библиотеки им. Вернадского Алексей Онищенко, директор Института общей
и неорганической химии им. Вернадского Сергей Волков.
Маркова М. Наш лучший президент / М. Маркова //
«2000». - 15.03.13. - №11
№ 26.
Удостоены почетных званий: Заслуженный работник культуры Украины заместитель
гендиректора Национальной библиотеки Украины им. Вернадского Людмила Муха.
Перестановки. Назначения. Награждения // «2000». 23.11.12. - №47
№ 27. 12 октября Google напомнил дудлом (праздничным логотипом) своим пользователям о 150летии со дня рождения выдающегося ученого – Владимира Вернадского. В этот же день
отечественная НАН провела юбилейное общее собрание, посвященное первому президенту
Украинской академии наук. На собрании НАН ученым напомнили о большом багаже и жизненном
пути Владимира Вернадского: доклады и выступления читали президент Академии Борис Патон,
глава комиссии по научному наследию В. И. Вернадского Анатолий Загородний, генеральный
директор Национальной библиотеки им. Вернадского Алексей Онищенко.
Маркова М. Наш лучший президент / М. Маркова //
«2000». - 12.07.13

Персоналії, особистості:
№ 28. Владимир Иванович Вернадский - автор почти семисот статей и книг. Неоценимо многое он
сделал для возрождения Украины, ее культуры и науки. В частности, был организатором и первым
президентом созданной в 1918 году Всеукраинской Академии наук. Он также организовал в Киеве
научную библиотеку, работал над преобразованием Киевского университета в государственный,
способствовал открытию университета в Екатеринославе, был ректором Таврического университета.
Ученый делал все возможное для возрождения украинской культуры.
"Мне было суждено сказать человечеству новое..." : К
150-летию со дня рождения Владимира Ивановича
Вернадского / Укринформ // Киевский вестник. - 23.04.13. №43

Технічний стан бібліотек:
№ 29. Да что там говорить о глубинке, если в Национальной библиотеке Украины им. Вернадского
крыша тоже далеко не в порядке, и повсюду расставлены тазики, миски и ведра. При таком
отношении хранилища знаний в стране не понадобится закрывать — они сами отомрут, когда
пребывание в них станет опасным для жизни читателей.
Сатаева Т. Горький день библиотекаря / Т. Сатаева //
Вечерние вести. - 07.10.13

Увага до бібліотеки влади країни:
№ 30.
У березні цього року Микола Азаров ображався на українських журналістів за те, що вони
лише критикують владу і нічого не пишуть на позитивні теми, наприклад, про 150-річчя академіка
Вернадського. Та свідома частина журналістів не оминула увагою цю річницю. А от чого дійсно не
вистачає в рік вшанування ювілею Вернадського — це гідної уваги зі сторони чиновників до
Національної бібліотеки України його імені — до слова, головної бібліотеки країни! Наразі там
протікає дах…
Лубчак В. Мокра бібліотека, або Хто і як вшановує
Вернадського… / В. Лубчак // День. - 27.09.13. - №174

Ювілеї бібліотек:
№ 31.
2013-й є особливим для Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського.
Найбільша книгозбірня нашої держави святкуватиме одразу дві визначні дати: у серпні — 95-ліття від
дня створення, а 12 березня — 150-річчя свого великого засновника — геніального вченого та
видатного сина України Володимира Вернадського. Ці дві дати — гарний привід завітати до
найбільшої книгозбірні, щоб поцікавитися: чим нині живе науковий центр нашої країни, який входить
до двадцяти найбільших бібліотек світу? Які є перспективи або проблеми? Як віяння часу змінюють
роботу бібліотекарів та бібліотек?

Сівашова І. Alma mater інтелектуалів / І. Сівашова //
Демократична Україна. - 15.02.13. - №7

Історія бібліотечної справи
№ 32. Сьогодні (12.03.13) 150 років від дня народження першого президента Академії наук України.
Історична заслуга Вернадського перед Україною: завдяки його ініціативі і зусиллям у нас виникла
Національна бібліотека. Причому бібліотеку і академію він розглядав у нерозривному зв’язку. Вона й
створена на три місяці раніше за академію. Нині Національна бібліотека України імені В. І.
Вернадського має у своїх фондах понад 15 млн друкованої і рукописної продукції, потужний
електронний ресурс. На її сайт щодоби в середньому заходить понад 50 тисяч користувачів з усіх
кінців планети. У світовому вебометричному рейтингу бібліотек, що готується та поновлюється щодня
американською фірмою Alexa (США), за використанням електронних ресурсів вона посідає перше
місце серед бібліотек країн СНД. Лише електронних версій статей щодоби надає користувачам
Інтернету понад 300 тис. (3 статті щосекунди).
Дубровіна Л. Наукова вершина Вернадського — ноосфера
/ Л. Дубровіна, О. Онищенко // Урядовий Кур’єр. - 12.03.13. №46
№ 33.
12 березня 2013 року виповнюється 150 років від дня народження видатної постаті
української, російської та світової науки В.І. Вернадського. Хоча більшу частину життя В.І.
Вернадський працював у Російській академії наук, він зробив винятковий внесок у створення засад
української науки та освіти ХХ ст. Плідною була ідея В.І. Вернадського одночасно з Академією наук
заснувати національну бібліотеку. В.І. Вернадський доклав багато особистих зусиль до
комплектування бібліотечних фондів. Сьогодні Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
— одна з найбільших у світі.
Онищенко О. «Ви знаєте, як мені дорога Україна...» / О.
Онищенко, Л. Дубровіна // День. - 12.03.13. - №44

Персоналії, особистості:
№ 34.
Серед видатних учених, які брали участь у становленні Української держави та науки,
значима постать Веніаміна Кордта. З 1920 року він був головою Комітету для заснування Всенародної
бібліотеки України, до якого входили Володимир Вернадський та Агатангел Кримський. Саме
концепція розвитку національної книгозбірні, запропонована вченим, була покладена в її основу. Як
фахівець з бібліотечної справи з 30-річним досвідом роботи Кордт вважав, що структура бібліотеки
має складатися з шести відділів, головним з яких за значенням мав би бути український:
«Першорядним завданням є створення повної колекції книг та брошур, надрукованих будь-коли
українською мовою, колекції настільки повної, щоб з часом можна було на її основі скласти повну
бібліографію українського друку». Другим вчений називав відділ книжок, брошур, часописів, виданих
поза межами Української держави, але присвячених Україні. За прикладом провідних національних
бібліотек світу, він вважав за доцільне створити відділи української іконографії, музики, рукописів,
рідкісних видань, іноземної літератури, картографії. Кордт запропонував основні засади діяльності
бібліотеки: систему розміщення книжок за галузями наук, створення систематичного та алфавітного
каталогів, а також об’єднаного каталогу всіх наукових бібліотек України. Слід завважити, що життя
вченого настільки було пов’язане з бібліотекою, що навіть проживав він в її приміщенні до останнього
дня свого земного шляху.
Винниченко
І.
Фундатор
української
історичної
картографії / І. Винниченко // Урядовий Кур’єр. - 17.12.13

Культурно-просвітницька робота
Акції:
№ 35. Приказом Президента Украины от 11.10.2011 г. «О праздновании 150-летия со дня рождения
академика В. И. Вернадского» и распоряжением Кабинета Министров Украины от 28.03.2012 г. «О
подготовке и праздновании в 2013 году 150-летия со дня рождения академика В. И. Вернадского»
предусмотрено проведение общего собрания НАН Украины, научных конференций, встреч, «круглых
столов», чтений с участием учёных и общественности. Планируется введение в обращение в
установленном порядке памятной монеты, посвященной 150-летию со дня рождения академика В. И.
Вернадского, почтовой марки и конверта, а также установление бюстов учёного в Национальной
библиотеке Украины имени В. И. Вернадского и в пгт Шишаки Шишацкого района Полтавской
области — семейной усадьбе академика.
В. Вернадский: «Я сделал всё, что мог, и не сделал
никого несчастным» // Вечерняя Одесса. - 07.03.13. - №3536

Бюджетне фінансування:
№ 36.
Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил перечень
книг, которые в 2013 году будут изданы за счет бюджета по программе "Украинская книга". Он
насчитывает 211 изданий. В частности, госзаказом предусмотрено большое количество книг,
посвященных 200-летию Тараса Шевченко и 1025-летию Крещения Руси. На программу "Украинская
книга" выделено 37,5 млн грн, что несколько меньше, чем в прошлом году. Около 12 млн из этих
средств уйдут на погашение кредиторской задолженности. В Госкомтелерадио полагают, что это
приведет к сокращению тиражей.
Рябчун Ю. Список — зачитаешься / Ю. Рябчун //
Коммерсантъ - Украина. - 20.03.13. - № 47

Виставки:
№ 37.
3 червня в книгозбірні ім. В.І.Вернадського вже вчетверте оголосили переможниць
фотоконкурсу «Планета дітей». Це єдине, за словами організатора Наталії Компанцевої, в світі
змагання, в якому представлено лише жіночі фотороботи. Виставку приурочили до національного
свята День захисту дітей.
Скирта О. Жінки-фотографи — про дітей / О. Скирта //
День. - 05.06.13. - №95
№ 38. Учасники конкурса – только женщины- фотографы всех стран мира – попытались как можно
ярче отразить на своих кадрах мир детей: их радость и печали, учебу и отдых, отношения между
собой и с родителями.
Дети глазами женщин. : Выставка. Библиотека имени
Вернадского. // Вести. - 04.06.13

Зустрічі, вечори, презентації:
№ 39. Співачка Вікторія Заболоцька присвятила себе камерному виконанню і нині готує унікальний
цикл — «Шубертіаду». Декілька вечорів, повністю присвячених творчості Шуберта відбулося минулої
весни, у тому числі — в «Хлібні» Софії Київської, у приміщенні Національного архіву літератури і
мистецтва, в музичній вітальні Національної книгозбірні України ім. В. Вернадського та в інших
приміщеннях. До речі, всі ці зали відрізняються декількома ознаками: наявністю чудових роялів,
занесених до державного реєстру музичних інструментів України, відданою публікою і давніми
традиціями проведення камерних концертів.
Москалець О. «Шубертіада» прозвучала по-новому / О.
Москалець // День. - 13.08.13. - №142

Організація бібліотечної справи
Міжнародна співпраця:
№ 40.
Учасники парламентських слухань на тему: «Проблеми розвитку українського
книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні», які
відбулися 15 травня 2013 року, обговоривши стан і тенденції розвитку українського книговидання і
книгорозповсюдження та усвідомлюючи необхідність розв’язання проблем, що склалися у
книговидавничій галузі та суспільстві у зв’язку з недооцінкою впливу книги та читання на його
розвиток, наголошують на необхідності здійснення державою низки комплексних системних заходів з
метою невідкладного вирішення цих проблем...11) відновити в переліку закладів культури, освіти та
науки, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються
від оподаткування митом, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та
видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом» Національну
бібліотеку України імені В. І. Вернадського, Львівську національну наукову бібліотеку імені Василя
Стефаника та інші установи Національної академії наук України, які провадять міжнародний
книгообмін;
Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
«Проблеми
розвитку українського книговидавництва,
книгорозповсюдження
та
перспективи
підтримки
книгочитання в Україні» // Голос України. - 07.12.13. №232-233

Сучасний стан бібліотечної галузі:
№ 41.
Неймовірно, але факт: одна з найбільших бібліотек світу вже багато років позбавлена
можливості провадити закупівлю вітчизняної і закордонної літератури до своїх фондів, оновлювати
парк електронної техніки, необхідної для формування мережевих інформаційних ресурсів, а з 2012
року викреслена урядовою постановою з довжелезного переліку установ, які мають право

здійснювати міжнародний книгообмін на пільгових (безмитних) умовах. Бібліотеку спрямовують на
задвірки прогресу. Як діяти в такій ситуації? Про актуальні проблеми не лише бібліотечної справи
розмовляємо з генеральним директором Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського
Володимиром ПОПИКОМ.
Петрушенко М. Володимир ПОПИК: «Нині не всі
розуміють і глибоко осмислюють роль бібліотеки» / М.
Петрушенко // Урядовий Кур’єр. - 25.04.13. - №78

