ХРОНІКА НАУКОВИХ ПОДІЙ

Íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ «Äåíü íàóêè-2010»
â Íàö³îíàëüí³é á³áë³îòåö³ Óêðà¿íè ³ìåí³ Â. I. Âåðíàäñüêîãî»

18 травня 2010 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбувся традиційний щорічний захід – наукова конференція, присвячена Дню
науки. Учасниками конференції були фахівці національних та державних книгозбірень України – членів
Асоціації бібліотек України.
Основна мета заходу – обговорити широке коло питань, що становлять зміст наукової роботи бібліотеки.
Програма Дня науки містила низку теоретичних доповідей про стан бібліотечної науки в Україні та серію презентацій наукових видань, підготовлених бібліотеками різних систем і відомств у 2009 р.
Відкрив конференцію заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ, канд. іст. наук А. Г. Бровкін, який привітав учасників зібрання, наголосив на
важливості питань, що обговорюються бібліотечним
загалом у рамках цього заходу. Було висловлено надію, що досвід наукової роботи знайде висвітлення на
сторінках бібліотечної преси та численних наукових
збірників, які готують наші установи, буде поширений серед 45-тисячної мережі бібліотек.
Заступник генерального директора НБУВ, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління, д-р іст. наук В. М. Горовий у доповіді «Перспективи розвитку
бібліотечної діяльності в контексті електронних інформаційних технологій» зазначив, що впровадження електронних інформаційних технологій у бібліотечну сферу стає переконливим аргументом на користь бібліотек в дискусії про їх роль у сучасному
суспільстві в умовах наявності Інтернету, зменшення
числа відвідувачів у бібліотеках, зниження їх суспільного авторитету.
Вітчизняна бібліотечна система в своїх фондах
зберігає той ресурс культурних, духовно-ціннісних
надбань попередніх поколінь нашого народу, який
має стати надійним дороговказом у вітчизняному інформаційному виробництві, в утвердженні суспільних ідеалів, консолідації українського суспільства. І
цей ресурс потребує активного введення в обіг через
оцифрування паперових носіїв інформації, досконале інформування, сучасні методики поширення
знань. За таких умов бібліотеки можуть і повинні
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ми електронної інформації та сучасним користувачем.
Доповідач наголосив, що схвалена Кабінетом Міністрів України Концепція державної цільової програми створення єдиної інформаційної бібліотечної
системи «Бібліотека XXI» започаткувала новий важливий етап розвитку бібліотечної справи в Україні,
характерною особливістю якого стало масове впровадження в практичну діяльність бібліотек сучасних
інформаційних технологій.
Розгляд сучасних бібліотек під кутом зору їх використання, насамперед, в якості консолідованих центрів інформаційного забезпечення соціальних інформаційних баз обумовлює необхідність певних методологічних висновків:
по-перше, від бібліотечних працівників у сучасних
умовах дедалі більшою мірою вимагається вивчення
не лише запитів читацького контингенту, але й корпоративних замовників на інформаційні ресурси бібліотек, формування реального уявлення про базові масиви необхідної для їх діяльності інформації, відповідне її комплектування і, по можливості, підготовку до
продуктивного її використання;
по-друге, зростаючі високими темпами масиви
продукованої людством інформації зумовлюють необхідність організації їх ефективного освоєння через
кооперацію бібліотечних установ, що сприятиме поповненню фондів якісно новим ресурсом, відповідно
– інформаційній насиченості баз, забезпеченню можливостей комплектування і обслуговування всіх категорій користувачів, у т. ч. дистантних;
по-третє, реалії сьогодення вимагають від бібліотечних працівників активізації стосунків із замовниками: розвитку дистантних форм обслуговування,
вдосконалення асортименту інших послуг у сфері інформаційного забезпечення, розвитку реклами сучасних бібілотечних можливостей, набуття всіх необхідних якостей для роботи в умовах становлення вітчизняного ринку інформації.
Таким чином, констатував В. М. Горовий, майбутнє
бібліотеки значною мірою пов’язане із необхідністю
соціальної активізації її працівників, утвердження їх
у новій ролі, що відповідає запитам сьогодення. Перспективи трансформації бібліотечної сфери в систему сучасних інформаційних центрів, забезпечення
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прискореного розвитку України в якості повноправного партнера суб’єктів міжнародної діяльності, котрі утверджуються на інформаційному етапі розвитку
цивілізації і можуть бути реальними лише при умові
постійного вдосконалення системи соціальних інформаційних комунікацій.
Директор Інституту бібліотекознавства НБУВ
О. В. Воскобойнікова-Гузєва виступила перед присутніми з доповіддю «Основні результати наукової діяльності НБУВ: видавничі проекти». Вона повідомила,
що у 2009 р. на видавничо-поліграфічній базі Бібліотеки та інших установ видано 27 наукових праць загальним обсягом 472,18 обл.-вид. арк., опубліковано 463
статті загальним обсягом 386,47 обл.-вид. арк. Упродовж року співробітниками НБУВ опубліковано сім
монографій, два збірники документів, сім збірників наукових праць, сім бібліографічних, науково-інформаційних видань, два науково-методичних видання, два
автореферати.
Крім того у Національній бібліотеці України імені
В. І. Вернадського видаються такі фахові періодичні
видання:
Журнали:
1. Науково-теоретичний та практичний журнал
«Бібліотечний вісник» (з 1993 р.).
2. Український реферативний журнал «Джерело»
(з 1999 р.).
3. Журнал «Україна: події, факти, коментарі»
(з 1998 р.).
Збірники наукових праць:
1. «Наукові праці Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського» (з 1998 р.).
2. «Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» (з 1993 р.).
3. «Українська біографістика» (з 1996 р.).
4. «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практический и теоретический сборник» (з 2000 р.).
5. «Українсько-македонський науковий збірник»
(з 2005 р.).
6. «Слов’янські обрії. Міждисциплінарний збірник
наукових праць» (з 2006 р.).
О. В. Воскобойнікова-Гузєва детально охарактеризувала основні видання, підготовлені фахівцями
НБУВ у 2009 р., серед яких:
• «Соціально-економічний стан України: наслідки
для народу та держави : національна доповідь»
(К., 2009), яка є першою із серії запланованих
НАН України щорічних доповідей з ключових
проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України.
Автори доповіді запропонували своє бачення
стратегії, шляхів і механізмів подолання системної кризи та виведення країни на орієнтири дина-
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мічного зростання. У підготовці національної доповіді, зокрема розділу «Назрілі завдання у сфері
книговидання, бібліотечної та інформаційної
справи», брали участь і фахівці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
• Монографія Л. А. Дубровіної і О. С. Онищенка
«Бібліотечна справа в Україні в XX столітті» (К.,
2009). У виданні висвітлюється процес формування бібліотек різних видів та типів, збагачення їх
функцій, правові засади бібліотечної справи, розвиток професійної освіти, створення професійних
громадських об’єднань. Значна увага приділена
розвитку бібліотечної науки – книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства.
• Нарис Н. І. Малолєтової і Р. Л. Красій «Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського 1918–2008: Започаткування. Становлення. Розвиток» (К., 2009). Автори
висвітлюють 90-річну історію міжнародного книгообміну Бібліотеки, розкривають його організаційні, науково-методичні та практичні засади. У
додатках до видання вміщено низку інструктивнометодичних документів.
Було також зазначено, що три видання НБУВ: «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь», «Бібліотечна справа в Україні в XX столітті», «Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 4» подані на міжнародний конкурс «Наукова книга», який у 2010 р. проводить Рада з питань книговидання Міжнародної асоціації академій наук.
На завершення О. В. Воскобойнікова-Гузєва констатувала, що науковий доробок фахівців НБУВ зростає з кожним роком, і не лише за кількістю публікацій, а й за якістю їхньої підготовки, різноманіттям опрацьованих та введених у науковий обіг матеріалів,
завдяки яким формується нове бібліотечне знання,
підвищується роль бібліотек у суспільстві.
Представник АВЕ Маркетинг (Польща) в Україні
Г. А. Чернов у доповіді-презентації «Наукові видання
світу для українських дослідників» розповів присутнім
про діяльність фірми АВЕ Маркетинг, пов’язану з розповсюдження видань, презентував значну кількість наукових видань, які експонувалися на виставці в НБУВ.
Він наголосив, що фірма АВЕ Маркетинг активно працює з найпотужнішими книгопостачальниками світу,
володіє великою колекцією наукових видань, має гнучке ціноутворення, розглядає будь-які пропозиції від бібліотек незалежно від суми замовлення. Доповідач повідомив, що фірма АВЕ Маркетинг уже співпрацює з окремими бібліотеками Заходної України та висловив надію, що державні (насамперед національні) бібліотеки
України також стануть їхніми користувачами.
Учений секретар Науково-видавничої ради НАН
України, канд. геол. наук Г. І. Радченко поінформуISSN 1029-7200. Бібліотечний вісник. 2010. № 5
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вала присутніх про видавничу діяльність за проектом
«Наукова книга». Даний проект було започатковано
згідно з рішенням Президії НАН України за ініціативою Науково-видавничої ради НАН України та видавництва «Наукова думка» у 2001 р. з метою упорядкування академічного наукового книговидання, що
здійснюється за державним замовленням.
Науково-видавнича рада щороку визначає квоту відділень наук НАН України. Вона є незмінною і становить
40 умовних друкованих аркушів. Обов’язковий тираж
видань за проектом «Наукова книга» – 300 примірників,
який виготовляється на державні кошти і підлягає безоплатному розповсюдженню по бібліотеках, навчальних закладах, наукових установах відповідно до розпорядження Президії НАН України.
На сьогодні за проектом «Наукова книга» вже видано 212 наукових монографій. У 2009 р. побачило світ
лише 29 книг. Ще 25 книг, доведених до оригіналів-макетів, будуть видані протягом нинішнього року. 2009 р.
у структурі цієї Програми було виокремлено два дочірних проекти: «Наукова книга для молодих вчених» та
«Наукова книга іноземною мовою». У межах проекту
«Наукова книга для молодих вчених» на об’явлений у
2009 р. конкурс було подано 9 робіт, 7 з яких одержали позитивні рецензії і були включені до плану видань
«Наукової думки» на 2010 р. Проект «Наукова книга
іноземною мовою» передбачає видання академічної
літератури англійською та іншими світовими мовами
за окремою квотою у межах державного замовлення з
метою більш ефективного представлення світовій
спільноті досягнень вітчизняної науки.
Г. І. Радченко презентувала учасникам Дня науки
«Словник-довідник основних видавничих термінів»
(для практики наукових установ) (К., 2009), автором
якого є вона сама.
Учений секретар Львівської національної наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України З. Т. Грень
розповіла про наукові дослідження своєї установи. Доповідач повідомила, що у 2009 р. співробітники Бібліотеки виконували 6 відомчих наукових тем та один
проект цільової комплексної програми наукових досліджень «Розвиток інтелектуального і духовного потенціалу та модернізація сфер науки, освіти, культури,
управління». Науковці, провідні спеціалісти ЛННБ активно працювали над створенням репертуару української книги кінця XVIII – першої пол. XX ст. та української періодики XIX–XX ст.; над розкриттям рукописних, мистецьких, книжкових фондів; вивченням історії української книги і видавничої справи та окремих
репертуарів західноукраїнських видавництв; підготовкою персоналій українських культурних діячів тощо.
Бібліотека здійснила великий обсяг редакційно-видавничої роботи, у 2009 р. було видано 16 наукових
праць обсягом понад 350 умовн. друк. аркушів загальним тиражем понад 3 тис. примірників; опубліковано
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200 статей та близько 100 статей-гасел у енциклопедичних виданнях. Постановою Вищої атестаційної комісії України щорічні видання Бібліотеки «Записки
ЛННБУ ім. В. Стефаника» та «Збірник праць Науководослідного центру періодики» визнані як наукові фахові видання.
Увагу присутніх було звернуто на такі видання:
«Українська преса в Україні та світі XIX– XX ст.: історико-бібліографічне дослідження» (Львів, 2009);
«Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника» (Львів, 2009); «Збірник
праць Науково-дослідного центру періодики» Вип.
1(17) (Львів, 2009); «Сьогочасне й минуле» (1939) :
систематичний покажчик змісту (Львів, 2009); «Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем
(1945–1969)» (Львів, 2009) та ін.
На завершення учений секретар ЛННБ презентувала низку монографічних видань, зокрема: Л. В. Сніцарчук «Українська преса Галичини (1919–1939 рр.) і
журналістикознавчий дискурс» (Львів, 2009); Н. Кулеші «Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр.:
формування та функціонування» (Львів, 2009);
С. Романюк «Олександр Барвінський – редактор, видавець, публіцист» (Львів, 2009).
Про наукову діяльність Національної парламентської бібліотеки України розповіла завідувач науководослідним відділом НПБУ Л. М. Любаренко. Доповідачка зазначила, що тематика наукових досліджень
НПБУ останніх років була розширена за рахунок
проблем, актуальних для розвитку бібліотечної справи. 2003–2005 рр. пройшли під знаком виконання
державної «Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року», якою було передбачено
проведення наукових досліджень з питань задоволення читацького попиту на вітчизняну друковану
продукцію. У 2008 р. виконання цієї Програми було
продовжено вивченням «Незадоволеного читацького
попиту на вітчизняну книжкову продукцію». Результати проведених досліджень висвітлюються у наукових та фахових виданнях НПБУ, насамперед, на сторінках щоквартального науково-виробничого журналу «Бібліотечна планета».
Л. М. Любаренко особливо відзначила дослідження
«Публічні бібліотеки України в контексті соціокультурного простору регіону» (2006–2007), яке дало підстави
зробити висновок, що бібліотеки – найбільш популярні
та відвідувані заклади культури в регіонах і користуються авторитетом, особливо в сільській місцевості та
«Сільська бібліотека на мапі України» (2007–2008), яке
підтвердило, що ці книгозбірні перебувають у глибокій
кризі. Хоча саме вони в соціокультурному середовищі
села посідають особливе, унікальне, місце – є єдиними
безплатними, а отже, максимально доступними для
найширших верств населення закладами, які дають змогу людям долучитися до книги, інформації, культури.
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З 1992 р. науково-дослідний відділ НПБУ готує інформаційно-аналітичний бюлетень «Соціологічні дослідження в бібліотеках». Вже побачило світ 35 випусків цього видання, головна мета якого – оперативне ознайомлення бібліотечної громадськості з результатами
соціологічних досліджень, що проводяться як у НПБУ,
так і в інших бібліотеках країни. З 1976 р. (1 раз на
5 років) відділ готує «Огляди науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у
галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ
книгознавства» – єдине таке видання в Україні. Воно
вдало побудовано структурно, має шість постійних
розділів: бібліотеки у нових соціальних умовах; читач
– основний об’єкт соціологічних досліджень; бібліотечні ресурси; історія бібліотечної справи і бібліотек
України; автоматизація бібліотечних процесів та удосконалення бібліотечних технологій; новому суспільству – високопрофесійного бібліотечного спеціаліста.
Завідувач відділу наукової та рекомендаційної бібліографії Національної наукової медичної бібліотеки
України Л. Є. Корнілова поділилася з присутніми
досвідом підготовки поточних, рекомендаційних та
ретроспективних науково-допоміжних покажчиків.
Щорічно, починаючи з 1971 р., ННМБ видає серію
анотованих рекомендаційних покажчиків літератури
«На допомогу практичному лікарю» за 33 спеціальностями: «На допомогу кардіологу», «На допомогу
лікарю швидкої допомоги», «На допомогу невропатологу, нейрохірургу, психіатру, наркологу» тощо.
Важливим напрямом роботи Бібліотеки є випуск біобібліографічних покажчиків, присвячених діяльності
вчених-медиків. Ця тематика була представлена двома
серіями: «Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії» та «Медична біографістика». Серію «Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії» відкрив покажчик «Раїса Іванівна Павленко : біобібліографічний
нарис» (К., 2007). Потім побачили світ: «Братусь Василь
Дмитрович» (К., 2008); «Криштопа Борис Павлович»
(К., 2008); «Матвєєва Ганна Петрівна» (К., 2008); «Мерков Аркадій Михайлович», «Камінський Лев Семенович», «Птуха Михайло Васильович» (К., 2009); «Юрій
Григорович Віленський» (К., 2007). Нині триває робота
над виданням, яке присвячене історику медицини Костянтину Федоровичу Дупленку. Він багато років співробітничав з Бібліотекою під час створення краєзнавчої
картотеки «Охорона здоров’я в Україні».
У серії «Медична біографістика» вже видано 3 випуски біобібліографічного словника «Медицина в
Україні: Видатні лікарі», у листопаді 2010 р. вийде у
світ 4 випуск.
Бібліотека видає й персональні біобібліографічні
покажчики. Так, у 2009 р. було підготовлено та виставлено на сайт Бібліотеки покажчик «Анатолій Ми-
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колайович Зелінській». – Режим доступу : URL :
http://www.library.gov.ua/html/iiaeie.html/. Побачив
світ покажчик «Микола Михайлович Амосов. Легенда світової науки : біобібліогр. покажч. / упоряд.
Л. Є. Корнілова, Т. А. Остапенко. – К., 2009. – 80 с.».
У 2010 р. до 200-річчя від дня народження М. І. Пирогова, спільно з науковою бібліотекою Вінницького
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, підготовлено у 2 варіантах (електронному і
книжковому) покажчик «Микола Іванович Пирогов.
Николай Иванович Пирогов (1810–1881)».
Одночасно з виданням покажчиків у бібліотеці ведеться активна робота з вивчення історії становлення
медичних бібліотек України. Її результатом став вихід у світ трьох книг: «Державна наукова медична
бібліотека: до 70-річчя заснування : істор. нарис»
(К., 2002); «Обласні наукові медичні бібліотеки України. Історія. Становлення. Сьогодення : істор. нарис,
1930–2005 рр.» (К., 2005); «Бібліотеки медичних вузів України : істор. нарис» (К., 2010).
Важливою складовою національного галузевого
бібліографічного репертуару, наголосила Л. Є Корнілова, є бібліографія медичної бібліографії. У цьому
році вже вийшов черговий випуск «Покажчика праць
співробітників Національної наукової медичної бібліотеки України. Література про ННМБУ» (К., 2010).
Завідувач відділу наукової бібліографії Державної
педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського Л. О. Пономаренко у своїй доповіді «Науково-видавнича діяльність ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського для забезпечення інноваційного розвитку педагогічної науки та освіти» розкрила напрацьовану
ДНПБ за десять років науково-інформаційну базу для
діяльності освітянських бібліотек, фахових потреб
науковців і практиків освітянської галузі України. Сьогодні ДНПБ України ім. В. Сухомлинського веде науково-дослідну роботу з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства; формує національний галузевий інформаційний ресурс
на традиційних та електронних носіях; розвиває систему науково-інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти, здійснює науково-методичну діяльність з модернізації та реформування роботи бібліотек освітянської мережі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.
Видавнича продукція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського представлена науковими, нормативними, методичними, навчальними, інформаційними (бібліографічними та оглядово-аналітичними) виданнями. Серед
наукових видань Бібліотеки доповідачка відзначила монографію П. І. Рогової «Педагогічні бібліотеки України
(друга половина XIX – 20-ті рр. XX ст.) та два збірники: «Історія освітянських бібліотек України» і «Наукові праці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського».
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Відповідно до наукових досліджень АПН України науковцями ДНПБ підготовлено понад 10 ретроспективних науково-допоміжних видань – фундаментальних
тематичних покажчиків з актуальних питань педагогіки та психології для інформаційного забезпечення усіх
ланок освіти: дошкільної, загальної, середньої та вищої. Найбільш вагомим і значущим серед цих видань є
науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Вища освіта України в умовах трансформації суспільства:
стан, проблеми, тенденції розвитку 1991–2006 рр.».
Важливу роль в інформаційному забезпеченні педагогічної науки відіграють рекомендаційні бібліографічні посібники бібліотеки, зокрема, три випуски покажчика «Сучасні освітні технології»; щорічники «Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки»; біобібліографічні покажчики «Видатні педагоги світу», «Академіки АПН України»,
«Ювіляри АПН України». Завдяки системній підготовці бібліографічної продукції з актуальних психолого-педагогічних питань за 10 років колективом підготовлено й видано понад 70 бібліографічних посібників
різних типів і видів. Як головний науково-методичний
центр освітянських бібліотек ДНПБ готує збірники:
«Організаційно-управлінські документи освітянських
бібліотек МОН України та АПН України»; огляди про
діяльність бібліотек установ АПН України.
Заст. директора Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН В. Ю. Соколов акцентував увагу слухачів на фундаментальних та прикладних дослідженнях, які проводить ДНСГБ УААН, зокрема, називалися: «Розроблення системи розповсюдження довідково-бібліографічної літератури на допомогу пошуку і одержанню науково-технічної сільськогосподарської інформації»; «Організація розповсюдження науково-технічної інформації регіональними центрами наукового забезпечення АПВ», «Розроблення сучасного механізму забезпечення працівників
галузі сільськогосподарською науково-технічною інформацією»; «Наукові основи удосконалення інформаційно-бібліотечного забезпечення аграрної галузі».
Прикладний характер мають дослідження за темами:
«Створення віртуальної сільськогосподарської бібліотеки: електронної мережі бібліотек НААНУ, інтегрованої в мережі академічних та інших бібліотек України»,
«Створення національного електронного банку даних
рідкісних друкованих видань і стародруків на основі
вивчення видового і кількісного складу книжкових колекцій сільськогосподарських бібліотек України».
Як повідомив доповідач, у ДНСГБ НААН України з
2001 р. діє Центр історії аграрної науки, який на основі результатів наукових досліджень готує монографії,
збірники документів, науково-допоміжні ретроспективні покажчики з проблем сільського господарства,
історії аграрної науки та сільськогосподарської техніки, з висвітлення ролі видатних вчених аграріїв у розISSN 1029-7200. Бібліотечний вісник. 2010. № 5

витку аграрних наук. Бібліотека видає «Бюлетень
ДНСГБ НААНУ», реферативний журнал «Агропромисловий комплекс України», збірник наукових праць
«Історія української науки на межі тисячоліть» та
електронне видання «Історія науки і біографістика».
Важливе місце у видавничій продукції Бібліотеки
займають сім наукових серій: «Академіки НААНУ»,
«Члени-кореспонденти НААНУ», «Іноземні члени
НААНУ», «Академіки та члени-кореспонденти НААНУ
для сільського господарства», «Бібліографія вчених-аграріїв», «Аграрна наука України в особах, документах,
бібліографії», «Іноземна сільськогосподарська книга у
фондах ДНСГБ НААНУ та науково-дослідних установ і
вищих навчальних закладів аграрного профілю».
Лише протягом 2009 р. працівниками Бібліотеки
спільно з науковцями НААНУ було опубліковано 13
монографій, 22 біобібліографічних покажчики, чотири
збірники матеріалів наукових конференцій, 252 статті.
Відповідальний секретар Асоціації бібліотек України Г. І. Солоіденко зазначила, що наукова робота є
важливою складовою діяльності не лише великих
книгозбірень України. Її ведуть невеликі за штатом та
складом фондів бібліотеки. Це, як правило, універсальні обласні бібліотеки, центральні галузеві та регіональні бібліотеки, бібліотеки ВНЗ та науково-дослідних установ, які формують бібліотечно-інформаційні ресурси, генерують нові знання.
XXI ст. поставило перед бібліотечними установами
безліч проблем та завдань, а їх наукова робота набула
нових рис, динаміки розвитку. Незважаючи на те, що із
45 тис. бібліотек України лише чотири де-юре (за Постановою Кабінету Міністрів України) отримали статус
науково-дослідних установ, більшість з них готує наукові видання, веде активну дослідницьку роботу.
Позитивним є те, наголосила доповідачка, що дослідження бібліотек завершуються не лише науковими
звітами (відповідно до діючих вимог), а й випуском
видань, зокрема, збірників праць, монографій, практичних та методичних посібників, каталогів тощо.
Щороку в Україні бібліотеки готують велику кількість видань з бібліографознавства, бібліотекознавства, книгознавства, проводять дослідження інформаційно-бібліотечних ресурсів, виокремлюють та описують колекції, видають друковані каталоги.
2009 р. виявився досить плідним стосовно підготовки наукових видань, проведення наукових конференцій, розроблення цілої низки питань розвитку бібліотечної галузі. Зокрема, серед видань, підготовлених бібліотеками науково-дослідних установ НАН України, варто назвати: «Каталог стародруків із фондів
наукової бібліотеки Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України» та «Каталог старопечатных
изданий. Русские книги гражданской печати
(1760–1825) библиотеки Т. И. Вяземского» бібліотеки
Карадазького природного заповідника.
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Видавництво Львівської політехніки видало монографію заст. директора наукової бібліотеки Н. Е. Кунанець «Наукові бібліотеки Львова (1784–1939). Особливості становлення і розвитку, формування фондів
та колекцій». Монографія у хронологічній послідовності відтворює процес становлення, розвитку та
функціонування наукових бібліотек, що діяли з кінця
XVIII ст. і до 1939 р. у Львові.
Серед довідкових видань заслуговує на увагу словник-довідник Харківської академії культури «Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность)» (Харків, 2009) – перше в Україні видання, в якому системно розкривається зміст великої гру-

пи понять, які відображають об’єктно-предметне поле сфери соціальних комунікацій.
На завершення секретар Асоціації бібліотек України
Г. І. Солоіденко висловила вдячність усім доповідачам
за участь у науковій конференції, висловила надію, що
на наступних «Днях науки» ми познайомимося з науковою діяльністю бібліотек інших систем і відомств України, наукова робота яких є не менш плідною та вагомою, а наукові видання заслуговують високої оцінки.
Галина Солоіденко,
ст. наук. співробітник НБУВ
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«Êðèì-2010»
5–13 червня 2010 р. у м. Судак відбулася XVІI Міжнародна конференція «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу», яка щороку проводиться під егідою Міжнародної
федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА).
Тема цьогорічного зібрання – «Роль бібліотек у підвищенні рівня інформаційної культури та збереженні
культурного надбання в сучасних умовах розвитку
суспільства».
Головний організатор конференції «Крим-2010» –
Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії.
Співорганізаторами форуму виступили Міністерство
культури Російської Федерації, Міністерство освіти і
науки Російської Федерації, Міністерство культури і
туризму України, Міністерство культури і мистецтв
Автономної Республіки Крим, Російська бібліотечна
асоціація, Українська бібліотечна асоціація, Міжнародна асоціація ЕБНІТ, Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури ім. М. Рудоміно, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
науково-технічна бібліотека ім. Г. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», наукова бібліотека Національного університету України «Києво-Могилянська
академія», Міжнародний бібліотечний, інформаційний і аналітичний центр (Вашингтон, США), Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека
ім. І. Франка (Сімферополь), Республіканська кримськотатарська бібліотека ім. І. Гаспринського (Сімферополь), Коктебельський еколого-історико-культурний
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заповідник «Кіммерія М. А. Волошина. Дім-музей
М. А. Волошина» (Коктебель), фірма «БІОНТ» (Євпаторія), фірма «ЛАСПІ» (Євпаторія), асоціація користувачів системи ІРБІС в Україні (Київ), Судакський
міський виконавчий комітет (Судак), туристсько-оздоровчий комплекс «Судак» (ТОК «Судак»).
У форумі взяли участь 1100 осіб з 35 країн світу
(Росії, України, Білорусі, Австралії, Великобританії,
Казахстану, Польщі, Словаччини, США, Грузії, Абхазії, Азербайджану, Вірменії, Узбекистану, Молдови,
Фінляндії, Франції, Ізраїлю, Нідерландів, Швейцарії,
Швеції та ін.).
Традиційно пленарне засідання відкрив голова оргкомітету міжнародних конференцій «Крим», генеральний директор ДПНТБ Росії, д-р техн. наук, професор Я. Л. Шрайберг доповіддю на тему «Перше
десятиліття інформаційного століття: вплив інформаційно-електронного середовища на роль і позицію
бібліотек у суспільстві, що розвивається». Увагу
учасників зібрання доповідач зосередив на таких моментах:
1. Головним предметом виробництва в інформаційному суспільстві є інформація та знання. Розвиток
держави сьогодні визначають наука, освіта, виробництво та бізнес, а інструментом їх розвитку є інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).
2. Головними тенденціями розвитку ІКТ є збільшення потоків електронної інформації, розповсюдження
різноманітних гаджетів: кишенькових комп’ютерів,
смартфонів, рідерів для читання електронних книг; інISSN 1029-7200. Бібліотечний вісник. 2010. № 5

