
26–27 травня 2015 р. у Мінську (Білорусь) відбулася ІІІ Міжнародна 

наукова конференція «Берковські читання. Книжкова культура в 

контексті міжнародних контактів», організована Радою з книговидання 

Міжнародної асоціації академій наук (МААН), Центральною науковою 

бібліотекою (ЦНБ) ім. Якуба Коласа Національної академії наук Білорусі, 

Центром досліджень книжкової культури ФДБУ науки НДЦ «Наука» та іншими 

організаціями. 

Для участі в конференції було заявлено 117 доповідей від 125 учасників від 

Білорусі, Болгарії, Ізраїля, Литви, Польщі, Росії, Узбекистану та України. 

Доповіді опубліковано у матеріалах конференції до її початку. Від України 

було подано 26 доповідей, авторами яких є науковці з Києва, Львова, Рівного та 

Харкова, зокрема 10 співробітників НБУВ. Узяли участь чотири представника 

України: М. Железняк, директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН 

України; Г. Ковальчук, директор Інституту книгознавства Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ); О. Палюх, молодший 

науковий співробітник Львівської національної наукової бібліотеки України                      

ім. В. Стефаника; Р. Самотій, завідувач відділу Науково-технічної бібліотеки 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Першого дня робота конференції відбувалась у музеї «Замковий комплекс 

«Мир», пам’ятці культури 16–20 ст., яка послідовно належала родам Іллінічів, 

Радзивіллів, Вітгенштейнів, Святополк-Мирських, і була відновлена останніми 

роками. У старовинному замку відбулося пленарне засідання конференції та 

робота двох секцій: «Радзивілліана» та «Книжкова культура в контексті 

міжнародних наукових і культурних контактів». На пленарному засіданні з 

доповідями виступили: М. Єрмолаєва (Росія), К. Мігонь (Польща), О. Суша 

(Білорусь), О. Груша (Білорусь), Г. Ковальчук (Україна), М. Железняк 

(Україна), А. Дьомін (Росія). 

27 травня конференція розпочала роботу у прекрасно відремонтованому 

останніми роками приміщенні ЦНБ ім. Я. Коласа оглядом виставки «Колекція 

книг XV Міжнародного з’їзду славістів», що проходив у Мінську 2013 р. Як і 

завжди, книги, надіслані для експонування під час з’їзду славістів, залишились 

у місті проведення форуму, і були передані до ЦНБ для постійного зберігання. 

На виставці в ЦНБ, що становила лише частину подарованих книжок, чільне 

місце займала видавнича продукція НБУВ. 

Цього дня працювали секції «Сучасний стан і перспективи розвитку науки 

про книгу. Проблеми книжкової справи в контексті інформаційного 

суспільства»; «Нові підходи до вивчення історії книги»; «Енциклопедистика та 

біографіка діячів книжкової культури»; «Приватновласницькі бібліотеки і 

колекції як фактор книжкової культури». У читальній залі відділу рідкісних 

книг експонувалась також виставка книжок з бібліотеки самого П. Н. Беркова 

(1896–1969), на честь якого і проводилися книгознавчі читання. 



Наукова конференція довела, що проблеми книгознавства, книжкової 

культури, історії книги та бібліотек лишаються актуальними для дослідження. 

Якщо ця конференція відбулася в руслі заходів до 90-річчя ЦНБ ім. Якуба 

Коласа НАН Білорусі, то наступну конференцію, що вже традиційно 

планується провести за два роки, вирішено присвятити Франциску Скорині і 

приурочити її до 500-річчя від часу виходу його першого видання. 

На конференції панувала надзвичайно доброзичлива атмосфера, усі 

учасники відзначили чудову організацію заходу (Ковальчук Г. Національна 

бібліотека України імені В.І. Вернадського на Берковських читаннях у 

Мінську // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/node/2225). – 2015. – 29.05). 

 


