
Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг»  

оголосив список лауреатів 2017 року 

 
22 травня 2018 р. під час підбиття підсумків Рейтингу на урочистій церемонії, яка 

відбулася у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, оголосили імена 

переможців. 

Кращі біографічні видання 2017 р. назвали з числа книжок, які увійшли до Топ–10 у 

чотирьох номінаціях: «Життєпис», «Колективна біографія», «Джерела біографії» та 

«Біобібліографічний покажчик». 

Відбір видань-переможців Рейтингу було здійснено 25 експертами, чия актуальна 

діяльність прямо пов’язана зі створенням, аналізом, рецензуванням біографічної літератури. 

Зокрема, серед експертів Рейтингу 15 докторів наук із різних галузей гуманітаристики 

(історики, філологи, філософи, педагоги, фахівці з соціальних комунікацій), які 

представляють наукові і освітні центри міст Дрогобича, Запоріжжя, Києва, Кропивницького, 

Львова, Одеси, Острога, Харкова, Чернігова. 

Видання установ Національної академії наук України стали лауреатами у двох 

номінаціях: 

Номінація «ЖИТТЄПИС» 

1. Ситник К., Бевз Т. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. 

Учений : [монографія] / НАН України [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 362, [3] с. – 

Бібліогр. В кінці глав. 

Номінація «ДЖЕРЕЛА БІОГРАФІЇ» 

1. Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / авт. та упоряд.: 

С.В. Старовойт, А.І. Шаповал, Ю.В. Булгаков [та ін.] ; редкол.: Л.М. Яременко (відп. ред.) [та 

ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України 

імені В.І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017. – 710 с. 

2. Дениско Л.М., Рудакова Ю.К. Книжкові знаки на книгах із колекції рід-

кісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН 

України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 350 с. 

 

Довідково. Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг» 

започаткований Інститутом біографічних досліджень НБУВ з нагоди 100-річчя Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського та 25-річчя Інституту з метою підтримки видання 

і популяризації наукової біографічної продукції, котра з різних причин нині доступна лише 

обмеженому колу читачів, що несправедливо і щодо авторів, і щодо користувача, 

позбавленого змоги повноцінно задовольняти свої інформаційні потреби. 

Водночас Рейтинг покликаний згуртувати наукове і бібліотечне співтовариство 

навколо ідеї примноження та поширення у цікавих користувачу формах достовірних 

виважених відомостей про знаних людей України та авторів праць про них, сприяти 

доступності та фаховості поширюваної в країні біографічної інформації. 

 

Джерело: сайт НБУВ,  

сайт Біографічного рейтингу 

http://www.nbuv.gov.ua/node/4099
http://ecopsy.com.ua/rating/rating.php

