20.09.2016
У Києві презентували «Велику українську енциклопедію. Словник»
15 вересня 2016 р. в інформаційній агенції «Укрінформ» відбулася
презентація демонстраційного примірника видання «Велика українська
енциклопедія. Словник» (Національна академія наук України).
Участь у прес-конференції, організатором якої виступила Державна
наукова установа (ДНУ) «Енциклопедичне видавництво», взяли головний
науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
член-кореспондент НАН України В. Солдатенко, завідувач відділу історії
України 20–30-х років ХХ ст. Інституту історії України НАН України доктор
історичних наук, професор С. Кульчицький, завідувач відділу еволюційногенетичних основ систематики Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН
України доктор біологічних наук, професор С. Межжерін та ін.
Проект багатотомного енциклопедичного видання «Велика українська
енциклопедія» (ВУЕ) реалізується спільними зусиллями НАН України,
галузевих академій наук, провідних навчальних закладів країни, а також
Державного комітету телебачення і радіомовлення України та ДНУ
«Енциклопедичне видавництво». Так, базовими установами НАН України з
реалізації цього видавничого проекту є Інститут політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса та Інститут енциклопедичних
досліджень НАН України. Головна його мета полягає у збереженні,
систематизації і поширенні наукових знань про розвиток людської цивілізації
та внесок України у світову історію і культуру.
Прикметно, що за роки незалежності в Україні реалізовано чимало
енциклопедичних проектів. Більшість видань енциклопедично-довідкового
типу створено в наукових установах НАН України. Учені академії, зокрема,
підготували і видали ґрунтовні енциклопедичні видання: багатотомну
«Енциклопедію сучасної України» (опубліковано 15 т. із 25 запланованих),
«Енциклопедію історії України», «Національний атлас України»,
шеститомну «Шевченківську енциклопедію», однотомні енциклопедії
«Українська мова», «Політична енциклопедія», двотомний енциклопедичний
словник «Фізика твердого тіла», енциклопедичне видання «Неорганічне
матеріалознавство» у двох томах, тритомну «Економічну енциклопедію»,
шеститомну «Юридичну енциклопедію» та багато інших.
У своєму виступі С. Кульчицький зазначив, що ідея створення ВУЕ
з’явилася ще під час заснування Інституту енциклопедичних досліджень
НАН України. Разом з академіками Я. Яцківим та І. Дзюбою обговорювалася

ідея створення пострадянського аналогу «Української радянської
енциклопедії» – енциклопедії, на яку заслуговує країна з тисячолітньою
історією.
Директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво» доктор історичних наук,
професор А. Киридон зауважила, що проект зіткнувся із серйозними
фінансовими труднощами, пов’язаними з відсутністю необхідного
державного фінансування. Тому було прийнято рішення зосередити зусилля
наукового колективу на створенні спершу електронної версії ВУЕ, а вже
потім проводити роботу щодо пошуку та залучення коштів для друку
паперового варіанта.
Доктор біологічних наук, професор С. Межжерін висловив вдячність
редакторам енциклопедичного видання та зауважив, що біологія є одним із
ключових напрямів розвитку сучасного суспільства. Саме тому кількість
біологічних гасел, що увійдуть до ВУЕ, не буде жодним чином обмеженою.
Рецензентами видання «Велика українська енциклопедія. Словник»
виступили віце-президент НАН України академік А. Загородній, директор
Інституту географії НАН України академік Л. Руденко, академік-секретар
Відділення історії, філософії та права, директор Інституту історії України
НАН України академік В. Смолій, завідувач відділу еволюційно-генетичних
основ систематики Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
доктор біологічних наук, професор С. Межжерін.
На завершення заходу член-кореспондент НАН України В. Солдатенко
підсумував дискусію та наголосив, що видання ВУЕ – це велика перемога
наукового колективу. Створено добру основу, яка наразі потребує
подальшого розвитку та вдосконалення. Вчений побажав, аби «Велика
українська енциклопедія» якнайдовше приносила користь суспільству – щоб
люди користувалися нею, брали у руки та дякували тим науковцям, які
здійснили вагомий внесок у реалізацію цього важливого проекту.

