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На засіданні Вченої ради розглянули результати комплексної 

перевірки діяльності НБУВ 

 

У Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського відбулося 

засідання вченої ради,  на якому заслухали та обговорили результати 

комплексної перевірки діяльності НБУВ за 2010–2014 рр. проведеної на 

виконання відповідного рішення Президії НАН України  (Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського). 

У засіданні взяли участь заступник голови Комісії з перевірки діяльності 

НБУВ, заступник директора Інституту історії України НАН України                 

член-кореспондент НАН України Г. Боряк та почесний директор НБУВ 

академік О. Онищенко. 

Висновки та рекомендації Комісії з перевірки діяльності Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, сформовані на підставі вивчення 

стану науково-дослідної, науково-інформаційної, науково-організаційної та 

фінансово-господарської діяльності НБУВ, аналізу роботи структурних 

підрозділів, ознайомлення з плановою та звітною документацією, бесід з 

керівниками структурних підрозділів та науковими співробітниками, виголосив 

заступник голови комісії член-кореспондент НАН України Г. Боряк. 

Результати комплексної перевірки засвідчили високий потенціал, 

результативність і динамізм роботи НБУВ як провідного в Україні і знаного 

далеко за її межами центру досліджень проблем бібліотекознавства, 

книгознавства, документознавства, соціальних комунікацій та суміжних з ними 

дисциплін; бібліотечно-інформаційного й науково-видавничого центру, який 

забезпечує зростаючі потреби сфер науки, освіти, культури, державного 

управління, інноваційного розвитку України. 

Водночас комісія констатувала, що розвиток науково-дослідної, а ще 

більшою мірою – бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ упродовж 

останніх років помітно стримується через недостатність фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення. Серед негативних чинників, що 

впливають на розбудову електронних інформаційних ресурсів, впровадження 

новітніх дистанційних бібліотечних сервісів, було названо застарілість 

комп’ютерного та периферійного обладнання, неможливість його заміни через 

існуючу нині заборону закупівель комп’ютерної техніки. Надзвичайно гострою 

проблемою для НБУВ є нестача площ для зберігання бібліотечних фондів. 

За підсумками проведеної комплексної перевірки Комісія Президії НАН 

України рекомендувала, зокрема, таке: 

• схвалити результати науково-дослідної, науково-інформаційної, науково-

організаційної та фінансово-господарської діяльності Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського за 2010–2014 рр., визнавши їх такими, що 

відповідають вимогам до наукових установ НАН України, статутним завданням 
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НБУВ щодо розвитку наукових досліджень та науково-інформаційного 

забезпечення зростаючих потреб сфер освіти, науки, культури, державного 

управління, науково-технічного, інноваційного поступу України; 

• підтримати основні напрями здійснюваної у НБУВ роботи з 

удосконалення системи планування, організації досліджень та практичного 

впровадження одержаних наукових результатів, модернізації науково-

інформаційної діяльності, перебудови роботи редакцій наукових часописів 

НБУВ відповідно до європейських стандартів; 

• рекомендувати НБУВ розробити нову перспективну стратегію розвитку 

бібліотеки, скоригувавши її відповідно до вимог прийнятих у 2015 р. нових 

редакцій законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та 

«Про вищу освіту»; 

• підтримати пропозиції НБУВ щодо вдосконалення чинного законодавства 

в галузі інформаційно-бібліотечної діяльності.  

У контексті обговорення результатів перевірки виступив генеральний 

директор НБУВ член-кореспондент НАН України В. Попик. Він ознайомив 

присутніх із ключовими тезами своєї доповіді на засіданні бюро Відділення 

історії філософії та права НАН України за результатами перевірки діяльності 

НБУВ. 

В обговоренні висновків та рекомендацій комісії  також взяли участь 

директор Інституту рукопису НБУВ член-кореспондент НАН 

України Л. Дубровіна, заступник генерального директора НБУВ доктор 

історичних наук В. Горовий, завідувач відділу бібліометрії та наукометрії СІАЗ 

НБУВ кандидат технічних наук Л. Костенко. 

«Комісія окреслила для нас широку панорамну картину стану справ», – 

підсумовуючи обговорення, зазначив присутній на засіданні почесний директор 

НБУВ академік О. Онищенко, а також виголосив кілька тез щодо пріоритетних 

завдань на перспективу. 

Теза перша. В означеному періоді бібліотека продовжувала планову роботу 

як інформаційний центр подвійного значення: загальноакадемічного і 

загальнодержавного. Нині ж перед нею постає нове надважливе завдання: 

консолідувати українознавчі ресурси в інформаційному просторі. 

Теза друга. Базовою одиницею інформаційного суспільства, за словами 

академіка, є мережева установа, з її внутрішньо-корпоративною мережею і 

мережею зовнішньою. У цьому сенсі важливо відпрацьовувати ідеї, моделі й 

алгоритми мережевої бібліотеки. Така бібліотека повинна інтегрувати в собі всі 

наявні інформаційні ресурси, орієнтуватися на новий тип читача, нові форми 

обслуговування; посилювати освітню діяльність у сфері цифрової культури. 

Теза третя. У кризових умовах розумні колективи об’єднуються; 

орієнтуючись на розвиток, шукають шляхи збереження персоналу. 

Учасники засідання розглянули й інші питання порядку денного. 

 


