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Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського відвідав 

голова правління компанії «Elsevier» Йонг Сук Чі 

 

Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського відвідав 

високоповажний гість – міжнародний бізнесмен і лідер у сфері засобів масової 

інформації та індустрії високих технологій, голова Ради директорів компанії 

Elsevier – пан Йонг Сук Чі (Королівство Нідерланди). Візит відбувся в рамках 

зустрічі останнього з президентом НАН України академіком Б. Патоном, де 

було обговорено широке коло питань двосторонньої співпраці  (Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського).  

Під час відвідин Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

відбулася зустріч пана Йонг Сук Чі з генеральним директором НБУВ        

членом-кореспондентом НАН України В. Попиком та заступником директора 

Інституту проблем реєстрації інформації А. Крючиним. 

Вітаючи поважного гостя в стінах головної бібліотеки країни, В. Попик 

розповів про унікальність історико-культурних фондів НБУВ, окреслив 

пріоритетні напрями її наукових досліджень, формування електронних 

інформаційних ресурсів на підтримку науки, освіти, економічного й 

суспільного розвитку держави. В. Попик зауважив, що Національна бібліотека 

України ім. В. І. Вернадського пишається плідною партнерською взаємодією з 

компанією Ельзевір у просуванні її інформаційних продуктів серед наукових 

установ НАН України, створенні умов для систематичного й ефективного 

використання молодими науковцями світових джерел наукової інформації. 

З цікавістю Йонг Сук Чі ознайомився з раритетними пам’ятками з фондів 

Інституту рукопису НБУВ: перлиною вітчизняної рукописної культури – 

Пересопницьким Євангеліє та колекцією фоноциліндрів єврейської музичної 

спадщини, а також оглянув колекцією ельзевірів, що зберігаються у відділі 

стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, з метою 

подальшого розроблення проекту створення цифрових копій цих видань і 

введення даних про київську колекцію до світової інформаційної бази даних 

ельзевірів кінця XVI – початку XVIII ст. 

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, у рамках візиту Йонг 

Сук Чі до України було підписано Меморандум про взаєморозуміння між 

міністерством і компанією «Ельзевір. 

Компанія «Ельзевір» – найбільше у світі видавництво наукової, технічної і 

медичної інформаційної продукції і послуг. Співпрацюючи зі світовими 

науковими спільнотами, компанія видає більш ніж 2000 журналів і 1900 нових 

книжок щороку. Окрім друкованої продукції, видавництво пропонує такі 

інноваційні електронні продукти і ресурси, як ScienceDirect, MD Consult, 

Scopus, а також бібліографічні і реферативні бази даних в електронному 

вигляді. Компанія «Ельзевір» має понад 70 представництв по всьому світу. 
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