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12 червня 2015 року віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України академік С.І.Пирожков відвідав Національну 

бібліотеку України імені В.І.Вернадського (НБУВ), де поспілкувався з її дирекцією та 

керівниками провідних структурних підрозділів, ознайомився з основними 

досягненнями й перспективними напрямами діяльності колективу установи, 

обговорив з учасниками зустрічі шляхи вирішення проблем, що гальмують 

модернізаційні процеси в НБУВ і стають 

на заваді у справі реалізації ключових 

напрямів її розвитку. 

 Участь у зустрічі взяли Генеральний 

директор НБУВ член-кореспондент НАН 

України В.І.Попик, заступник генерального 

директора з наукової роботи, керівник 

інформаційно-аналітичних підрозділів 

доктор історичних наук В.М.Горовий, 

заступник генерального директора з 

наукової роботи кандидат історичних наук 

Л.В.Муха, вчений секретар НБУВ кандидат 

історичних наук Т.Л.Кулаковська, а також 

керівники провідних напрямів діяльності 

бібліотеки. На зустрічі також був присутній 

учений секретар Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України кандидат 

політичних наук С.В.Стоєцький. 

Генеральний директор НБУВ Віце-президент НАН України академік С.І. Пирожков 



член-кореспондент НАН України В.І.Попик окреслив основні тенденції інноваційної 

діяльності НБУВ та ознайомив віце-президента НАН України з окремими перспективними 

напрямами – дослідженням і упорядкуванням унікальних колекцій, формуванням на їх 

основі електронних ресурсів та забезпеченням комфортного доступу до них користувачів; 

поглибленням книгознавчих студій; виробництвом  інформаційно-аналітичної продукції; 

розвитком бібліометрії та наукометрії; реалізацією комплексних наукових та міжнародних 

проектів, спрямованих на інтеграцію зусиль у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності. 

В.І.Попик наголосив на проблемах, з якими НБУВ не може впоратися самотужки, а саме – 

із неможливістю оптимального здійснення комп’ютеризації та інформатизації через брак 

коштів та недолугість чинного законодавства і проблемою забезпечення доступу вчених до 

світових баз наукової інформації.  

Про пріоритетні напрями інформаційно-аналітичної діяльності Служби 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ (СІАЗ) 

поінформував В.М.Горовий, акцентувавши на необхідності активного стимулювання 

соціального запиту на бібліотечно-інформаційну діяльність. Він також підкреслив хибність 

уявлення про бібліотеку як про книгозбірню: сучасна бібліотека є важливою соціальною 

інституцією, загальнодоступним інформаційним центром, який плідно співпрацює з 

науковими центрами, управлінськими, політичними й економічними структурами. 
 

 
 

Оглянувши зразки інформаційно-аналітичної продукції НБУВ, віце-президент НАН 

України академік С.І.Пирожков позитивно оцінив діяльність СІАЗ і наголосив на 

необхідності активного долучення бібліотеки до вирішення гострих проблем сьогодення. 

Особливе занепокоєння науковця викликала проблема недостатнього доступу вчених до 

світових інформаційних баз та інших джерел оперативної наукової інформації. 

Академік С.І.Пирожков цілковито підтримав ініціативу НБУВ щодо об’єднання 

ресурсів всіх установ НАН України для створення фундаментальної бібліотеки 

«Україніка» та запропонував розпочати цю роботу в межах Секції суспільних і 



гуманітарних наук НАН України, аби втілити це завдання спершу на академічному, а  

згодом – на регіональному та загальнонаціональному рівнях. 
 

 
 

Підсумовуючи результати зустрічі, віце-президент НАН України академік  

С.І.Пирожков констатував обґрунтованість вибору бібліотекою курсу на інформатизацію, 

оцифрування унікальних колекцій та надання користувачам доступу до цих культурних 

надбань, а також підкреслив, що НБУВ має найпотужніший в Україні інформаційний 

ресурс. За умов невирішеності багатьох проблем (в тому числі економічних), як 

рекомендував віце-президент, бібліотеці необхідно детально проаналізувати проблемне 

поле й розробити чітку стратегію діяльності на найближчу перспективу, активніше 

виявляти ініціативу в удосконаленні профільного законодавства, інтенсифікувати зв’язки 

із сусідніми державами та їх бібліотечними установами задля налагодження 

інформаційного наукового обміну, а також використовувати всі можливі засоби для 

популяризації досягнень – консолідуватися з академічними установами НАН України, 

широко представляти Академію у засобах масової інформації й соціальних медіа. 

 Насамкінець віце-президент НАН України академік С.І.Пирожков запевнив 

учасників зустрічі у своїй підтримці ініціатив бібліотеки в межах Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України. 
 

За інформацією прес-служби НБУВ 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України 
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НАН України кандидат політичних наук С.В.Стоєцький 


