
20 травня  2014 р. у Національній бібліотеці України 

ім. В. І. Вернадського (НБУВ) відбулися заходи, присвячені Дню 

слов’янської писемності і культури – міжнародні наукові конференції  

«Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття» і «Тарас 

Григорович Шевченко в слов’янському світі» 

Організатори: НАН  України; Український комітет славістів; НБУВ; 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України; Інститут  літератури ім. Т.  Г. Шевченка 

НАН України; Інститут української мови НАН України; Інститут 

мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України; Український мовно-

інформаційний фонд НАН України; Київський національний університет 

ім. Т. Шевченка. 

Міжнародні наукові конференції до Дня слов’янської писемності і 

культури  проводяться в НБУВ  уже понад 10 років і стали традиційними.  

Сьогодні  Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського є головною 

установою НАН України з відзначення Дня слов’янської писемності і 

культури. Фонд  НБУВ, що нині  становить майже 15 млн. од. зб., є міцним 

підґрунтям для проведення конференцій та інших заходів з будь-якої 

тематики.  

На спільному пленарному засіданні  в НБУВ з доповідями  виступили:  

академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, 

почесний генеральний директор НБУВ, голова Українського комітету 

славістів, академік НАН України О. Онищенко («Українська  складова 

світової славістики»); директор Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, академік 

НАН України Г. Скрипник («Шевченкіана в науково-пошуковій та едиційній 

діяльності Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М. Т. Рильського НАН України»); директор Інституту української мови НАН 

України, д-р філол. наук П. Гриценко («Актуальні проблеми дослідження 

мови Шевченка»); заступник директора з наукової роботи Шевченківського 

національного  заповідника (Канів), канд. іст. наук  С. Брижицька («Тарас 

Шевченко у процесі становлення національної ідентичності України»). 

Про  вшанування  Великого Кобзаря в Бразилії надійшло повідомлення 

від  Почесного консула України в м. Парангва М. Чайковського.  Книгу 

«Чайковський М. Taraš Chevtschenko – opoetada Ucrânia Livro Comemorativo 

emversâobilinque (emportuquêseucraniano) publica – 

doporpropostadaçãoRepresentacaocentralUcraniano-Brasileira = Тарас Шевченко 

– поет України : пам’ятна книга в двомовному втіленні» (порт. та укр.) за 

пропозицією Українсько-бразильської центральної репрезентації; Куритиба, 



2014, представила завідувач відділу Національного НДІ українознавства та 

всесвітньої історії, д-р іст. наук М. Гримич. 

Відбулися  презентації: монографії  «Історія української літератури. Т. І / 

НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка» (К.: Наук. думка, 

2004) (представили: провідні наукові співробітники Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України: д-р філол. наук  Ю. В. Пелешенко та канд. 

філол. наук  В. І. Сулима);  літератури, випущеної до ювілею Великого 

Кобзаря спеціалізованим видавництвом «Либідь» при Київському 

університеті (представила директор  О. О. Бойко); діяльності та видань 

Чеської національної ради в Україні (представила голова Чеської 

національної ради в Україні, канд. екон. наук Л. Ф. Мухіна). 

Твори Тараса Шевченка слов’янськими мовами  прочитали найкращі 

студенти Інституту філології Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка. 

На конференції «Слов’янський світ у культурному просторі 

XXI століття» було проаналізовано  проблеми сучасних славістичних 

досліджень;  потенційні можливості подальшого зміцнення комунікаційних 

зв’язків та поглиблення співробітництва славістичних центрів світу; 

дослідження історико-культурних фондів бібліотек, їх інтеграції та ін. На 

трьох, тематично багатих, секціях висловлено чимало цікавих та 

оригінальних наукових ідей, що викликали  активне обговорення. 

На конференції «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі», що 

проводиться з нагоди Року Тараса Шевченка в Україні, особливу  увагу  

приділено  аналізу  визначної  ролі  в історії  свідомого загалу  Великого 

Кобзаря, актуальним питанням подальшого розвитку шевченкознавства і 

поширенню творчості Т. Шевченка у світі. Хотілося б звернути увагу на 

доповіді-презентації наукових співробітників відділу національної 

бібліографії НБУВ Л. Бєляєвої та І. Войченко, які доповіли  про завершення  

великої  копіткої   пошукової роботи, що тривала кілька років, а саме про 

«Бібліографічне дослідження: «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського»»  і завідувача 

відділу НБУВ, доктора наук із соціальних комунікацій К. Лобузіної 

«Бібліографічна Шевченкіана Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського на порталі бібліотеки», що становить інтерес для всіх, хто 

займається проблемами шевченкознавства. 

У заходах взяли участь понад 100 доповідачів з таких країн, як: 

Білорусь, Болгарія, Бразилія, Україна, Польща, Росія. Представлено 

українські міста: Канів, Київ, Кіровоград, Миколаїв, Львів, Одеса, Черкаси; 



наукові  установи, вищі навчальні заклади, бібліотеки, музеї, громадські 

організації. 

Учасники заходів ознайомилися з книжковою виставкою  з  фондів 

НБУВ «Великому Кобзареві присвячується: до 200-річчя Тараса Шевченка», 

виставкою плакату з фондів відділу образотворчих мистецтв НБУВ: до 200-

річчя Тараса Шевченка;  фотовиставкою за сприяння Фонду фотомистецтва 

України: «свою Україну любіть… за неї Господа моліть» (Заходи до Дня 

слов’янської писемності і культури // Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua). – 2014. – 20.05). 

 


