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У своєму інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» Володимир 

Іванович Попик піднімає важливі питання діяльності 

найбільшої книгозбірні держави – Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського. Зокрема, йдеться про її роль 

у державотворчому процесі, проблеми поповнення 

бібліотечних фондів та їх зберігання, вдосконалення 

технологічних процесів роботи бібліотеки та обслуговування її читачів, міжнародний 

книгообмін тощо. 

Подолання ряду проблем, які наразі виникають перед бібліотекою, на думку 

генерального директора НБУВ, стане можливим за умов зміни ставлення влади і 

суспільства до головної бібліотеки України.  «Духовне і наукове надбання нації не повинно 

припадати пилом. Зібрані в бібліотеці знання — плід праці людей не одного тисячоліття. А 

хто збирає знання, але не використовує їх, схожий на того, хто сіє, але не збирає врожаю» 

- зазначає В.І. Попик. 

 
Адреса публікації: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/volodimir-popik-rol-biblioteki-nini-ne-vsi-
rozumiy/  

* * * 

Довідка УК 

Цього року НБУВ відзначатиме 95-річчя. Заснована 1918 року В. І. Вернадським, вона 
стала першою науковою установою Української академії наук, покликаною не просто 
зберігати книжки, а й здійснювати наукові дослідження. Така концепція забезпечила 
подальший самобутній розвиток бібліотеки, яка з роками стала головним осередком не 
тільки бібліотечної діяльності, а й відомим у світі центром розвитку цілого комплексу 
наукових дисциплін: бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, 
документознавства, джерелознавства й архівознавства. 
Обсяг фондів становить нині 15,2 мільйона одиниць зберігання. Це унікальне 
універсальне зібрання джерел інформації від зародження писемності (у фондах 
представлені, наприклад, клинописні таблички ІІІ тисячоліття до н. е. та 
давньоєгипетські рукописи на пальмовому листі) до сучасних вітчизняних й 
закордонних наукових видань, бібліографічних, реферативних, фактографічних і 
повнотекстових баз даних. Перлина бібліотеки — визначна рукописна пам’ятка 
староукраїнської мови й мистецтва XVI століття Пересопницьке Євангеліє, на якому 
складають присягу президенти України. 
У бібліотеці зареєстровано понад 400 тисяч читачів. Щороку до її фондів надходить 
понад 180 тисяч документів (книжок, журналів, газет тощо). Бібліотека одержує так 
званий обов’язковий примірник українських видань, здійснює книгообмін майже із 700 
установами 75 країн, має міжбібліотечний абонементний зв’язок із 50 закордонними 
бібліотеками. На інформаційному порталі НБУВ представлено електронну бібліотеку, 
цифрові колекції рукописних і книжкових пам’яток, репозитарій електронних версій 
понад 1800 вітчизняних фахових журналів та продовжуваних збірників.  
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