
В. Попик, генеральний директор Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського: 

«Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського,  головному  і  

найбільшому бібліотечно-інформаційному центру нашої держави,  

виповнилося 95 років.  Разом  з Національною академією наук України вона 

пройшла великий і славний шлях служіння справі розбудови науково-

технічного й культурного потенціалу України. 

У роки незалежності України Бібліотека стала символом і оплотом 

інтелектуального й духовного самоствердження нашої Батьківщини. У її  

стінах  зберігаються найцінніші пам’ятки вітчизняної рукописної  і 

книжкової  спадщини. Вона є важливим осередком  зовнішніх науково-

інформаційних  зв’язків, своєю діяльністю сприяє інтеграції вітчизняної 

науки у  європейський і світовий науково-інформаційний простір. 

Найціннішим надбанням Бібліотеки є традиції самовідданої праці, 

виплекані поколіннями її працівників, їхній професіоналізм, який постійно 

зростає і дає змогу вирішувати найскладніші завдання. Національна 

бібліотека України  імені  В.  І.  Вернадського  виростила цілу плеяду знаних 

спеціалістів інформаційно-бібліотечної справи, які успішно працюють не 

лише у НБУВ, але й в  інших бібліотечних установах, освітніх закладах 

нашої країни. 

Упродовж останніх десятиліть Бібліотека перетворилася на один з 

провідних на слов’янських теренах центрів досліджень у галузі 

бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства, архівознавства,  

документознавства, джерелознавства, біографістики, виховала велику 

когорту докторів  і кандидатів наук, сформувала свої наукові школи, визнані 

в Україні та за  її межами. Нині  вона  успішно  утверджує себе  як провідна  

академічна  установа  з  вивчення  проблем розвитку електронних  

інформаційних ресурсів, формування національного інформаційного 

простору. 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського успішно  

репрезентує  науку  і  культуру  нашої країни на міжнародній арені. Її 

партнерами з реалізації наукових проектів і здійснення книгообміну 

виступають провідні бібліотеки країн Європи, Америки, Азії. 

Зростанню авторитету НБУВ сприяє її плідна науково-видавнича  

діяльність. Лише впродовж останніх років побачили світ підготовлені до 150-

річчя від дня народження засновника Бібліотеки, вченого світової слави –               

В. І. Вернадського – томи його вибраних наукових праць, збірники 

документів з історії НАН України, унікальне  двотомне  видання «Академії  

наук  країн Європи», численні бібліографічні довідники, методичні 



посібники, низка колективних праць, присвячених  проблемам  

інформаційної  революції  і формуванню суспільства знань, індивідуальні 

монографії провідних учених НБУВ. Зростає авторитет і коло передплатників 

періодичних і  продовжуваних видань Бібліотеки. Значну роботу здійснює 

НБУВ з  інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів 

державної  влади  і  управління, наукових установ і освітніх закладів, 

громадських і ділових організацій. 

Під впливом сучасної інформаційної революції, яка докорінно змінює 

місце бібліотеки у суспільстві, її характер і функції, Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського веде наполегливі пошуки нових напрямів 

роботи. Нею взято курс на впровадження сучасних форм обслуговування 

читачів. Головна книгозбірня країни перетворюється на потужний центр 

інтелектуального виробництва, який інтегрує, опрацьовує і поширює знання, 

прагне максимально повно задовольняти постійно зростаючі інформаційні  

запити представників різних сфер життєдіяльності суспільства. Бібліотека 

створила інформаційний веб-портал принципово нового рівня, розпочала  

стрімке розгортання на ньому цифрових історико-культурних колекцій,  

електронної бібліотеки, окремих спеціалізованих веб-сайтів з актуальної 

тематики. Вельми показовим є невпинно зростаючий  інтерес до електронних  

ресурсів нашої установи не лише вітчизняних, але й зарубіжних  

користувачів  Інтернету  з  усіх  континентів. 

Амбітною метою Національної бібліотеки України                               

імені В. І. Вернадського, досягнення якої ґрунтується на багаторічних 

напрацюваннях книгознавців, бібліотекознавців, бібліографознавців, є 

розгортання цифрової бібліотеки «Україніка», подібної за своїми 

масштабами, потужністю  до  загальнонаціональних  інформаційних 

ресурсів,  створених  у  низці  зарубіжних  країн.  Реалізація  цього  

фундаментального  науково-інформаційного проекту дасть змогу розкрити 

для українського і зарубіжного читача всю велич і багатоманітність 

наукових, культурних, духовних надбань України. 

Наближаючись  до  свого 100-річного  рубежу, Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського переживає новий злет, прагне якомога 

повніше виконувати  свою  високу  суспільну,  наукову  і  культурно-освітню 

місію, сприяти піднесенню України до рівня розвинутих європейських 

держав...» (Попик В. Національній бібліотеці України                               

імені В. I. Вернадського – 95 років // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 5. – 

C. 50). 

 


