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Лауреати І Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу
2017»
Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг»
започаткований Інститутом біографічних досліджень НБУВ з нагоди 100річчя 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 (Національна
бібліотека України імені В. І. Вернадського).
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.
Імена переможців оголосили під час підбиття підсумків Рейтингу на
урочистій церемонії, яка відбулася 22 травня 2018 р. у Національній
бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
Учасників і гостей заходу привітали в. о. генерального директора НБУВ
член-кореспондент НАН України Л. Дубровіна та директор Інституту
біографічних досліджень НБУВ, член-кореспондент НАН України В. Попик.
Участь розмові та відзначенні лауреатів взяли експерти Рейтингу доктор
філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту філології
Київського
національного
університету імені
Тараса
Шевченка
Г. Александрова, доктор історичних наук, професор, провідний науковий
співробітник ІБД НБУВ Л. Буряк, доктор наук із соціальних комунікацій,
завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту
журналістики
Київського
університету
імені
Бориса
Грінченка
О. Воскобойнікова-Гузєва, доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач
відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ Т. Добко, доктор
філологічних наук, професор, завідувач відділу національної бібліографії
НБУВ С. Кіраль, кандидат історичних наук, провідний науковий
співробітник ІБД НБУВ С. Ляшко, доктор історичних наук, професор, Голова
правління громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та
міжнародних відносин» І. Матяш, доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. Палієнко.
Кращі біографічні видання 2017 р. назвали з числа книг, які увійшли до
Топ–10 у чотирьох номінаціях: «Життєпис», «Колективна біографія»,
«Джерела біографії» та «Біобібліографічний покажчик».
Відбір видань-переможців Рейтингу було здійснено 25 авторитетними
експертами із числа провідних дослідників-біографістів України, чия
актуальна діяльність прямо пов‘язана зі створенням, аналізом, рецензуванням
біографічної літератури, поширенням біографічного знання. 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.
На першому етапі експертами було здійснено оцінку понад 200 видань,
запропонованих до розгляду бібліотеками з різних регіонів країни. У
підсумку до Топ–10 І Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного
рейтингу» увійшли видання, опубліковані у 17 містах України: Бердянську,
Вінниці, Дніпрі, Дрогобичі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кам'янецьПодільському, Києві, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Ужгороді, Умані,
Харкові, Чернівцях і Чернігові. Серед 40 видань Топ–10 19 видрукувані в
обласних центрах України, а 21 – у Києві.
На другому етапі експертної сесії, що відбувалася поряд із розгортанням
тематичної виставки у головному корпусі НБУВ, з видань Топ–10 були
визначені лауреати І Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного
рейтингу».
<…> Серед експертів рейтингу: 15 докторів наук із різних галузей
гуманітаристики (історики, філологи, філософи, педагоги, фахівці з
соціальних комунікацій), які представляють 11 обласних і освітніх центрів
України центрів України (Дрогобич, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Львів,
Одеса, Острог, Харків, Чернігів).

