Аналіз надходження до Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського обов’язкових контрольних примірників
видань наукових установ НАН України
Спеціалістами Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
проведений аналіз надходження обов'язкових примірників видань
установ НАН України до НБУВ та стан одержання НБУВ обов'язкових
примірників видань наукових установ НАН України за 2010 р.:
Центром формування бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ постійно
здійснюється відстеження надходження обов'язкових примірників (ОП)
творів друку України. Особливо ретельно проводиться аналіз одержання ОП
видань наукових інститутів та установ НАН України за друкованими
каталогами, які щорічно готує Науково-видавнича рада НАН України на
основі їхніх річних звітів.
В процесі аналізу «Анотованого каталогу книжкових видань 2010 року»
було виявлено, що значна кількість видань НАН України не надійшла до
НБУВ. Так за Каталогом у 2010 р. установами НАН України було видано
1195 видань. З них НБУВ одержала 809 видань, що склало 68 % від усієї
кількості видань НАН України. Значною мірою цей показник більший, ніж
аналогічний показник минулого року завдяки тому, що Науково-видавнича
рада НАН України передає до НБУВ одержані нею від наукових установ
контрольні примірники видань.
Одержання ОП книжкових видань окремих академічних установ не
викликає жодних нарікань, адже всі їхні видання присутні у фонді
Національної бібліотеки. Серед них: Інститут європейських досліджень,
Інститут проблем міцності, Інститут геологічних наук, Інститут технічної
теплофізики, Інститут соціології, Центр пам'яткознавства НАН України та
УТОПІК та ін.
Досить непогано, майже в повному обсязі за винятком 1-3 видань,
присилають свої видання Інститут економіки та прогнозування, Інститут
економіко-правових досліджень, Інститут регіональних досліджень, Інститут
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та

етнонаціональних

соціальних
досліджень,

досліджень,
Інститут

Інститут

політичних

електродинаміки,

і

Головна

астрономічна обсерваторія, Інститут проблем математичних машин та систем
тощо.
Водночас є такі установи, які не надіслали до Бібліотеки жодного видання,
зокрема Національний музей народної архітектури та побуту України,
Інститут енциклопедичних

досліджень, Інститут біоорганічної хімії та

нафтохімії, Кримський науковий центр, Західний науковий центр, Головна
редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»,
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радіофізичного

зондування

Землі,

Інститут
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природокористування та екології, Інститут проблем моделювання в
енергетиці, Інститут хімії високомолекулярних сполук, Інститут фізикоорганічної хімії і вуглехімії, Відділення фізико-хімії горючих копалин
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії, Інститут сорбції та проблем
ендоекології, Інститут біоколоїдної хімії, Науковий центр екомоніторингу та
біорізноманіття мегаполісу, Міжвідомчий науково-технологічний центр
«Агробіотех».
Аналіз Каталогу показав, що значна частина видань науковців НАН
України, що видані за кордоном, відсутня у фондах НБУВ. На жаль, такі
цінні та важливі для науки видання науковців з Інституту механіки,
Інституту фізики напівпровідників, Фізико-технічного інституту низьких
температур, Інституту зоології, Інституту прикладного системного аналізу не
надходять до Бібліотеки, а отже, стають недоступними для українських
науковців та студентів, які є читачами НБУВ.
Звірка книжкових видань НАН України у 2010 р. виявила і позитивні
тенденції надходження ОП видань від установ, до яких в минулих 2008-2009
рр. були висунуті зауваження щодо надсилання видань до НБУВ та надіслані
відповідні листи. За 2010 р. вони всі свої видання надіслали в повному обсязі.

Серед них: Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки,
Інститут фізики гірничих процесів, Інститут геологічних наук, Фізикомеханічний інститут, Інститут фізіології, Інститут соціології тощо.
Докладніше стан надходження ОП видань наукових установ НАН України
можна подивитись тут
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