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До 100-річчя НБУВ: Бібліографічна база даних «Публікації 

співробітників НБУВ (2003–2018)» 

Шановні колеги! 

До 100-річного ювілею Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського відділом національної бібліографії (матеріали за 2003–

2015 рр. надані Інститутом бібліотекознавства – С. Денисова) за 

підтримки Інституту інформаційних технологій підготовлено бібліографічну 

базу даних «Публікації співробітників НБУВ (2003–2018)», яка містить понад 

4 тис. записів.  

Зокрема, протягом 2012–2018 рр. науковим колективом НБУВ (під 

керівництвом генерального директора В. Попика) було опубліковано понад 

1,5 тис. наукових видань і публікацій з різних питань бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, документознавства; дослідження 

унікальних рукописних, книжкових та архівних фондів; історії української 

науки; біографістики; інформаційно-аналітичної та науково-інформаційної 

діяльності; розбудови національної інфосфери та соціальних комунікацій. 

Матеріали бази даних структуровані за розділами: 

Офіційні матеріали 

Бібліотека в контексті суспільного життя. Суспільні діячі, вчені, діячі 

культури і бібліотека 

Історія бібліотеки 

Діяльність структурних підрозділів Бібліотеки 

Обслуговування читачів і органів державної влади та управління 

Фонди і каталоги 

Науково-дослідна та науково-організаційна діяльність 

Бібліотечні електронні ресурси і технології 

Співробітництво Бібліотеки з установами України та міжнародні зв’язки 

Бібліотечні кадри. Персоналії 

Приміщення та інтер’єр бібліотеки 

Докторські дисертації 

Кандидатські дисертації 

Базу даних супроводжує система покажчиків: ключові слова, назви 

творів, автори, предметні рубрики. 

За наявності публікації у «Науковій періодиці України» є можливість 

перейти до перегляду повного тексту. 

Протягом 2018 р. за матеріалами бази даних буде підготовлено 

бібліографічне видання, що продовжить серію видань: 

 

Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського Академії наук 
України : бібліогр. покажч., 1918-1993 рр. / АН України, Центральна 

наук. б-ка ім. В. І. Вернадського ; уклад.: І. Г. Шовкопляс, Р. С. Жданова, 
Н. М. Погребецька, Л. С. Новосьолова, М. Д. Бойченко, Т. Є. Яковець, Л. 

М. Ковінченко, О. О. Фіклістова, Е. П. Євженко, І. І. Діденко ; відп. ред.: 
О. С. Онищенко, В. Ю. Омельчук. – К.: Ін-т кібернетики ім. В. М. 

Глушкова АН України, 1993. – 296 c. 

 Переглянути документ   
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Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (1918–1998 
рр.) : бібліогр. покажч. літ. за 1918-1998 рр. / НАН України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Н. М. Погребецька, за участю В. 
В. Матусевич ; відп. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 1998 (обкл. 1999). – 165 c. 

 Переглянути документ   

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (1993–2003 

рр.) : наук.-бібліогр. покажч. вид. б-ки та літ. про її діяльність / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Н. М. 

Погребецька ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2005. – 518 c. 

 Переглянути документ    

 Матеріали бази даних «Публікації співробітників НБУВ (2003–2018)» 

розраховані на спеціалістів у галузі книгознавства, бібліотекознавства, 

бібліографознавства, інформатики та всіх, хто цікавиться українською 

культурою. 
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