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Дайджест містить представлені в інтернет-просторі повнотекстові 

матеріали про культурно-просвітницьку діяльність наукової бібліотеки 

КНУКіМ упродовж 2014 р.  

Видання призначене студентам, аспірантам, магістрантам, усім, хто 

цікавиться життям бібліотеки університету. 
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І буде жити вічно Україна, і буде жити вічно наш Тарас! [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/i-bude-zhiti-

vichno-ukrayina-i-bude-zhiti-vichno-nash-taras/. – Дата доступу: 

05.03.2014. – Назва з екрана. 
 

До святкування дня народження Великого Кобзаря приєдналися українці 

всього світу. Так на генеральній конференції 37-ої сесії ЮНЕСКО 200-річний ювілей 

Тараса Шевченка було включено до Календаря пам’ятних дат 2014–2015 років. 

Знаменний ювілей видатного митця історії і сучасності відзначають і в Київському 

національному університеті культури і мистецтв. 

 

 
 

У науковій бібліотеці КНУКіМ відбулася 

літературна зустріч із лауреатами Шевченківської премії – 

випускником КНУКіМ (тоді КДіКу), письменником-

прозаїком, есеїстом, заслуженим діячем мистецтв України 

В’ячеславом Медведем та поетом, критиком, 

літературознавцем, доктором філологічних наук, 

професором Юрієм Ковалівим. 

Розпочався мистецький захід автентичними 

бандурними переливами у виконанні заслуженого артиста 

України, завідувача кафедри бандури та кобзарського 

мистецтва КНУКіМ Тараса Яницького. Чарівне звучання 

композицій «Елегії» та «Бандуристе, орле сизий» ніби 

запрошувало зазирнути у далеке історичне минуле і 

пройтися босоніж стежками самого Кобзаря… 

«Рік Тараса Шевченка є символічним для кожної 

української родини, адже знайомство із творчим генієм митця і для малечі, і для 

людей старшого віку є частиною життя, світогляду, національної ідентичності та 

гідності», – з урочистою промовою до присутніх звернувся проректор КНУКіМ 

Олександр Іванович Скнарь. 

Сучасний погляд на творчість великого генія висловили лауреати 

Шевченківської премії. Про Невідомого Тараса розповів дослідник історії життя 

митця і тлумачення його творчості Юрій Іванович Ковалів. Він закликав уважніше 
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вчитуватися у твори генія, де закладена глибинна мудрість та ідея національного 

самоствердження: «Треба йти не до Шевченка, а від Шевченка, його одвічного 

прагнення волі і відданості Неньці-Україні. Адже між рядками він закодував 

безкінечну віру у світле майбутнє українського народу, яку не всі можуть вірно 

інтерпретувати. Ось цей орнамент на моїй вишиванці – теж код, в якому 

закарбований свій унікальний шифр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна премія України імені Тараса Шевченка, за словами В’ячеслава 

Медведя, ніколи не була самоціллю. Для письменника головне – творити. Автор 

намагається через слово дати аналіз душі того чи іншого героя, якого вихоплює з 

побутового виру й історично-соціальний зріз часу, що відбився в цьому побуті. 
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Твори автора є замаскованою алюзією на 

сюжети минулих епох (легенди, біблійні перекази, 

притчі Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Нечуя-

Левицького). Роман «Кров по соломі» та новела 

«Спомини навиворіт» – тому доказ. В’ячеслав 

Григорович бачить першооснову творів у мові, у 

правдивому, аж до натуралістичної стихії, слові, слові 

такому, яке б знайшло відгук у душі читача. 

Продовжила літературну зустріч декан 

Факультету культурології КНУКіМ, доктор 

психологічних наук, професор Людмила Євгеніївна 

Просандєєва: «Тарас Шевченко – Апостол, Кобзар, 

Пророк. 9 березня митець народився, а через 47 років 

10 березня розпочалося його безсмертя. Слово Кобзаря 

завжди зцілювало, надихало і гартувало національний 

дух. Тому творчість Тараса Григоровича – невичерпна. 

Тож, як казав колись Тарас: «Будем жить, людей 

любить, Святого Господа хвалить»», – зауважила Людмила Євгеніївна, представивши 

презентацію про світоча української нації. 
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Вражаючою і приголомшливою для 

присутніх стала декламація еротичної поезії 

переможниці Всесвітнього фестивалю поезії, члена 

Національної спілки письменників України та 

Незалежної асоціації журналістів України Олесі 

Мудрак. 

 

 

Авторська поезія прозвучала і від Ольги 

Михайловської, студентки 1-го курсу Факультету 

культурології КНУКіМ. Свої віршовані рядки юна 

поетеса присвятила улюбленому поету. 

 

 

 

 

Особливою гостею літературної зустрічі стала 

правнучка Тараса Григоровича, що мешкає в Санкт-

Петербурзі, кандидат історичних наук, прозаїк, член 

Національної спілки письменників України Тетяна 

Миколаївна Лебединська. 

Друзями родини, в якій виховувалася Тетяна 

Миколаївна, були класики української літератури 

ХХ ст.: М. Рильський, М. Бажан, О. Корнійчук,  

А. Малишко… Нині Тетяна Миколаївна працює в 

Санкт-Петербурзькому музеї-квартирі Тараса 

Шевченка, створеному в колишній майстерні поета й 

художника, де зберігаються предмети побуту, давні 
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унікальні видання і картини митця. Одне з архівних видань пані Тетяна привезла на 

наш літературно-мистецький захід. Це журнал «Рубікон», в якому переважно 

друкувалися твори великого прадіда. 

«Мені приємно, що до програми культурно-мистецьких заходів вашого 

університету ввійшли вивчення і відвідування історичних пам’яток Тарасу 

Григоровичу. Єдине шкода, що у план подорожі не ввійшов Санкт-Петербург, адже в 

місті аж десять офіційно засвідчених пам’ятних знаків Кобзареві», – сказала гостя. 

 

 

 

 

 

Насамкінець літературно-мистецького 

заходу директор наукової бібліотеки КНУКіМ, 

кандидат культурології Юрій Іванович Горбань 

подякував поважним гостям за змістовну і цікаву 

зустріч і зазначив: «Нам є чим пишатись у 

минулому, і нам є на основі чого проектувати наше 

самодостатнє майбутнє. Тому нехай двохсотлітній 

ювілей Тараса Шевченка стане ще одним доказом 

того, що Україна і наш народ повернулися до кола 

найбільш цивілізованих народів світу як рівні 

серед рівних і гідні серед гідних. Тарас Шевченко 

– це геній усіх часів та народів, а його книга 

«Кобзар» – Біблія українського народу». 
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2. День інформації в КНУКіМ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/den-informatsiyi-v-knukim/. – Дата 

доступу: 19.03.2014. – Назва з екрана. 
  

Працівники наукової бібліотеки Київського національного університету 

культури і мистецтв представили нові надходження до книгозбірні за друге півріччя 

2013-го року. 

Під час Днів інформації було презентовано численні новинки провідних 

видавництв України: «Академвидав», «Знання», «Кондор», «Ліра-К», «Каравела», 

«Новий світ–2000», «Магнолія 2006». Окрім цього всі відвідувачі мали нагоду 

переглянути періодичні видання, передплачені на 2014 рік. 

Бібліотеку відвідали керівництво КНУКіМ, директори інститутів, декани 

факультетів, завідувачі кафедр, викладачі, співробітники і студенти університету. 
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У рамках заходу відбулася презентація бібліографічного покажчика «Наукові 

праці викладачів КНУКіМ за 2012 рік», підготованого співробітниками науково-

методичного відділу Наукової бібліотеки. 

 

 
 

Із перспективою на наступний рік працівники книгозбірні консультували 

викладачів щодо порядку оформлення замовлень на придбання навчальної 

літератури. 
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Перелік видань, презентованих на Днях інформації в науковій бібліотеці 

КНУКіМ, можна знайти в «Інформаційному бюлетені нових надходжень». 

 

 

3. Книги доби Відродження – друкарський прорив [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/knigi-dobi-

vidrodzhennya-drukarskiy-proriv/. – Дата доступу: 07.04.2014. – Назва з 

екрана. 
 

У науковій бібліотеці Київського національного університету культури і 

мистецтв відбулася відкрита лекція кандидата історичних наук, доцента кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства Олени Олександрівни Каракоз.  

Тема зустрічі «Книга і книжкова справа у Західній Європі XVI ст.» розкрила 

історію західноєвропейського друкарського та 

книжкового мистецтва. 

На лекції були присутні студенти 

першого курсу групи КББ-43, викладачі 

Факультету культурології КНУКіМ і керівний 

склад наукової бібліотеки КНУКіМ, зокрема: 

декан Факультету культурології КНУКіМ, 

доктор психологічних наук, професор Людмила 

Євгеніївна Просандєєва, заступник декана 

Факультету культурології, доцент, кандидат 

історичних наук Володимир Іванович Пилипів, 

доктор культурології, професор кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства, заслужений 

працівник культури України Тетяна Олексіївна 

Долбенко, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства, заслужений працівник 

культури України Валентина Миколаївна 

Медведєва, кандидат культурології, директор 
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наукової бібліотеки КНУКіМ Юрій Іванович Горбань та інші. 

 

 
 

 
 

 

4. «Скарби нації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/skarbi-natsiyi-2/. – Дата доступу: 

16.04.2014. – Назва з екрана. 

 
З ініціативи співробітників наукової бібліотеки та кафедри історії України і 

музеєзнавства Київського національного університету культури і мистецтв з нагоди 

60-річчя співпраці України з ЮНЕСКО було представлено інноваційний проект 

«Скарби нації». Це презентація двох знакових видань – пам’ятки «Об’єкти Світової 

спадщини ЮНЕСКО в Україні» та серії буклетів «Репрезентативний список 

нематеріальна культурна спадщина людства ЮНЕСКО». 

Відкрила знаменну подію і привітала всіх присутніх на заході проректор з 

наукової роботи КНУКіМ Антоніна Іванівна Гурбанська: «Наша бібліотека є 
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збирачем, хранителем і дослідником творів друку – вічних пам’яток писемності, а її 

працівники – вірні зберігачі й популяризатори духовної спадщини поколінь. Я вітаю 

вас і бажаю з такою ж любов’ю ставитися до своєї роботи, адже саме це стане 

запорукою наукового розквіту нашої книгозбірні». 

 

 
 

Директор наукової бібліотеки університету Юрій Іванович Горбань, вітаючи 

гостей у читальному залі книгозбірні, висловив сподівання, що інноваційний проект 

приверне належну увагу науковців, працівників галузі, студентства, широкого кола 

культурологів і громадськості України. 

 

 
 

«Українські культурні та природні об’єкти, включені до спеціального списку 

ЮНЕСКО, представляють колосальний інтерес для всього населення планети. Саме 

тому дуже важливо і надалі розвивати співпрацю України та Організації об’єднаних 

націй з питань освіти, науки і культури», – зазначив директор. 
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Завідувач сектору методичної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ Олена 

Олексіївна Скаченко розповіла про пам’ятку «Об’єкти Світової спадщини 

ЮНЕСКО в Україні»: «Видання складається з шести розділів і додатків. В ньому 

розміщена інформація про українську історико-культурну, природну й нематеріальну 

спадщину, яка сьогодні перебуває під охороною міжнародної організації ЮНЕСКО.  

 

 
Також у книзі висвітлена корисна інформація про співробітництво України та 

ООН з питань освіти, науки та культури. Олена Олексіївна представила присутнім 

іншу важливу складову проекту «Скарби нації» – буклет про один із перших 

елементів нематеріальної національної культурної спадщини – петриківський розпис. 

Звернулася до гостей науковий співробітник Українського центру культурних 

досліджень Міністерства культури України Світлана Євгенівна Пахлова: «Це 

видання не лише презентує розмаїття культурної спадщини нашої країни, а й 

демонструє практичні механізми міжнародного співробітництва у сфері охорони 

культурної спадщини». Гостя наголосила, що презентаційні матеріали та пам’ятка 

«Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні» направлені, в першу чергу, на 

студентську аудиторію, та є надзвичайно вагомими з огляду необхідності 

популяризації нематеріальної культурної спадщини України. 
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Виявили неабиякий інтерес і долучилися до обговорення проекту «Скарби 

нації» заступник декана Факультету культурології Володимир Іванович Пилипів, 

завідувач кафедри історії України і музеєзнавства Олена Миколаївна Гончарова та 

її заступники – Юлія Миколаївна Ключко і Ганна Олександрівна Андрес. 
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Результатом проекту має стати відкриття у науковій бібліотеці галереї мистецтв 

«Скарби нації», де будуть представлені елементи нематеріальної культурної 

спадщини України. 
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Ознайомитися з виданнями інноваційного проекту кожен бажаючий може у 

відділі науково-методичної та інформаційно-бібліографічної роботи наукової 

бібліотеки та на сайті Київського національного університету культури і мистецтв. 

 

 

5. Обговорили місце бібліотечних установ в інформаційному просторі 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/obgovorili-mistse-bibliotechnih-ustanov-v-

informatsiynomu-prostori/. – Дата доступу: 22.04.2014. – Назва з екрана. 
 

У читальній залі наукової бібліотеки Київського національного університету 

культури і мистецтв відбувся семінар «Місце бібліотечно-інформаційних установ у 
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національній інформаційній структурі» з участю бібліотечних працівників науково-

дослідних інститутів, вузівських і науково-технічних бібліотек. 

Відкрив семінар директор наукової 

бібліотеки КНУКіМ Ю. І. Горбань, який 

представив присутнім презентацію про 

особливості структури й завдання роботи 

бібліотеки університету. Директор 

книгозбірні звернув увагу присутніх на 

інноваційні питання розвитку, що 

отримали розвиток у науковій бібліотеці 

впродовж останнього року: 

«Пріоритетними напрямками діяльності 

бібліотеки – є впровадження інноваційних 

технологій в практику, створення власних 

інформаційних ресурсів та їх 

використання. Інноваційна діяльність 

бібліотеки спрямована на систематичне 

стимулювання розвитку бібліотеки 

шляхом змістовного структурно-

організаційного оновлення, технічної і 

технологічної модернізацій усіх процесів, 

а також позитивних змін у свідомості 

бібліотекарів». 
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Про основні напрями інформаційно-

бібліографічної роботи розповіла завідувач 

відділу інформаційно-бібліографічного 

обслуговування  

В. В. Степко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тему видавничої діяльності НБ КНУКіМ порушила завідувач сектору 

методичної роботи бібліотеки О. О. Скаченко, завершивши свій виступ презентацією 

про інформаційне видання «Київський національний університет культури і мистецтв 

у 2014 році: знаменні дати, славні ювілеї». 

 

 

 



 20 

 

Заступник директора Державної науково-технічної бібліотеки України  

О. О. Москаленко презентувала діяльність своєї книгозбірні, всебічно розкривши 

зміст і завдання роботи закладу. 

 

 

 

 



 21 

 

Із сучасним станом і перспективами методичної роботи ДНТБ ознайомили 

завідувач науково-методичного відділу Г. М. Височіна та головний методист  

В. І. Скрабут.  

Із цікавою презентацію щодо специфіки роботи Державної наукової 

архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного виступила завідувач 

науково-методичного відділу О. В. Жидецька. 

 

 

 

  Завідуюча бібліотекою Українського державного університету фінансів та 

міжнародної торгівлі С. Ю. Безсмертна висвітлила сучасні тенденції роботи 

бібліотеки і плани на подальшу діяльність. 
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Після виступів відбулося 

обговорення доповідей та обмін 

фаховими думками. 

 

Під час роботи семінару в бібліотеці 

експонувалися виставки наукових праць 

викладачів КНУКіМ «Від витоків до 

сьогодення» та «Видання наукової 

бібліотеки КНУКіМ». На прохання учасників семінару, переважна більшість яких є 

випускниками бібліотечного факультету КНУКіМ, була проведена екскурсія 

бібліотекою та університетом. 

 

 

6. «Книга – усе, що тобі потрібно!» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/kniga-use-shho-tobi-potribno/. – Дата 

доступу: 18.04.2014. – Назва з екрана. 

Упродовж 16–17 квітня 2014 року в Інституті журналістики і міжнародних 

відносин Київського національного університету культури і мистецтв проходив 

другий студентський фестиваль «Видавничий NON STOP». Захід зібрав відомих 

особистостей української книговидавничої індустрії та майбутніх фахівців 

видавничої галузі, дизайнерів. 
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Активно долучилася до фестивалю наукова бібліотека КНУКіМ. Так, 

співробітники бібліотеки Ірина Маловська, Олена Скаченко, В’ячеслав 

Лук’яненко, Лариса Рибка на чолі з директором Юрієм Горбанем, побували на 

багатьох зустрічах і поспілкувалися із провідними діячами української культури 

(Михайлом Слабошпицьким, Миколою Тимошиком, Юрієм Макаровим та ін.), 

відвідали виставки нових книг видавництв «Ярославів вал», «Просвіта», Кліо», 

«Комора», «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», «Наша культура та наука», а також взяли 

участь у традиційному фестивальному буккроссингу. 

 

Не залишилася бібліотека і без подарунків. Так, керівник видавництва 

«Ярославів вал» Михайло Слабошпицький та завідувач кафедри видавничої 

справи і мережевих видань Микола Тимошик передали директорові наукової 

бібліотеки КНУКіМ Юрієві Горбаню дарунок – найкращі зібрання друкованих 

творів. 
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Під час проведення Параду ідей виступила майбутній видавець, студентка 4-

го курсу Інна Кожан, яка продемонструвала презентацію про журнальне видання 

«КНУКіМ у 2014 році: знаменні дати, славні ювілеї» – результат дворічної 

співпраці співробітників бібліотеки та кафедри видавничої справи і мережевих 

видань КНУКіМ. 

 

Крім календаря, Інна працювала над версткою ще одного щорічника – 

бібліографічного покажчика «Наукові праці викладачів КНУКіМ за 2013 рік». 
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Надзвичайно важливою подією для бібліотеки упродовж нон-стопу 

виявився Конкурс плакатів Poster Art, під час якого бібліотекарі обрали плакат із 

девізом книгозбірні. Це – робота студентки 4-го курсу кафедри видавничої справи 

і мережевих видань КНУКіМ Катерини Шедель. Отже, тепер бібліотека має свій 

девіз: «Книга – усе, що тобі потрібно». 

 

7. Всесвітній день книги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/vsesvitniy-den-knigi. – Дата доступу: 

28.04.2014. – Назва з екрана. 

 

У науковій бібліотеці Київського 

національного університету культури і мистецтв 

відбулося святкування Всесвітнього дня книги і 

авторського права. 

Першим привітав присутніх директор 

наукової бібліотеки, кандидат культурології Юрій 

Іванович Горбань: «Книжкові пам’ятки 

знайомлять нас із життям, культурою, 

типографською і видавничою справою тих далеких 

часів, які залишаються містком з минулого в 

майбутнє». 
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Професор, проректор КНУКіМ Олександр Іванович Скнарь у своєму виступі 

зосередив увагу на університетській книгозбірні, як хранительці друкованої книги: 

«Незважаючи на стрімкий розвиток інформаційних технологій, людство віддає 

перевагу традиційній книзі. Навіть у високотехнологічній Японії, 80% жителів – 

читачі друкованої книги». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоніна Іванівна Гурбанська, проректор КНУКіМ, доктор філологічних 

наук, професор, підкреслила важливість культурно-просвітницької функції бібліотеки 

в житті вишу і процитувала Івана Франка: 
«Книги – морська глибина: 

Хто в них пірне аж до дна, 

Той, хоч і труду мав досить, 

Дивнії перли виносить». 
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Із Всесвітнім днем книги гостей заходу також привітала кандидат 

культурології, доцент Людмила Іванівна Прокопенко, яка відмітила важливість і 

необхідність подібних заходів для сучасного світу. 
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Своїми думками про місце книги в житті людини і суспільства поділилася 

Олена Олександрівна Каракоз, кандидат історичних наук, доцент: «Менталітет 

українського народу тісно пов’язаний із книжковою культурою. Національна книга є 

джерелом інформації, могутнім фактором розвитку духовної культури нашого 

народу». 

 

 
 

У рамках заходу відбулася презентація каталогу «Рідкісні видання з фонду 

наукової бібліотеки КНУКіМ, 1842–1941 рр.». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від імені колективу укладачів виступила завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу бібліотеки Вероніка Віталіївна Степко. Вона розповіла 

присутнім про підготовку, структуру, науково-допоміжний апарат каталогу, 

презентувала найбільш вартісні видання з точки зору наукової та пізнавальної 

цінності, поліграфічного та художнього виконання. 
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Гостей вразили цікаві факти з життя авторів цих видань, історії створення та 

особливостей оформлення раритетів: «Книга у сучасному світі дарує нам аромат 

давніх часів, в які нам не довелося народитися і жити, розкриває перед нами суть 

сьогодення і передбачає майбутнє».  

Слово, як мудро зауважив Ніколай Гумільов, – це Бог. Так віддамо Слову 

данину! А воно, в силу свого божественного походження, допоможе нам подолати 

смуту будь-якого часу, щоб зуміти наблизитися до тих суспільних ідеалів, що 

провіщали великі письменники». 

У цей день відвідувачі наукової бібліотеки мали змогу ознайомитися з 

книжковою виставкою «Рідкісні видання», на якій була представлена частина 

колекції раритетних і цінних видань із фонду книгозбірні. 

Окрасою дійства стало музичне привітання від студентського академічного 

хору КНУКіМ «ANIMA» (художній керівник – Н. М. Кречко) та вокального 

ансамблю «AD LIBITUM» (художній керівник – О. М. Скопцова). 
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8. «Традиції клезмерів Поділля» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/traditsiyi-klezmeriv-podillya/. – Дата доступу: 

03.06.2014. – Назва з екрана. 

 
14 травня 2014 року співробітники Наукової 

бібліотеки Київського національного університету 

культури і мистецтв побували в посольстві 

Федеративної Республіки Німеччини на презентації 

монографії «Традиції клезмерів Поділля» професора 

КНУКіМ, заслуженої артистки України, відомого 

українського етноорганолога Раїси Дмитрівни Гусак. 

Етнографічні дослідження єврейського фольклору 

і, власне, історію клезмерів в Україні висвітлив у своїй 

доповіді голова Правління Єврейського фонду України 

Аркадій Монастирський. 

Детальніше про наукові етнографічні експедиції 

на Поділлі розповіла автор книги, професор КНУКіМ 

Раїса Дмитрівна Гусак. Збираючи протягом 20-ти 

років у містах і селах Поділля традиційну єврейську 

народну музику, Раїса Дмитрівна досліджувала також 

народно-інструментальну культуру євреїв України, тому презентована монографія 

містить описи єврейського музичного побуту, традиційних єврейських весіль, записи 

понад 500-т зразків єврейських та молдавських композицій на теренах України. 

 

 
 
У другій – музичній – частині вечора звучала єврейська музика у виконанні 

ансамблю «Смерека» під керівництвом Олександра Мізерія. Прозвучали фрейлахси, 

що побутували століттями на Поділлі. Особливу увагу гостей привернули унікальні 
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твори «Мазл тов» та «Чабан». Не втримався і приєднався до музикантів заступник 

радника посольства ФРН Ульріх Хакенбрук. 

 

 
 

 
 

З чудовою презентацією ґрунтовного наукового видання з історії єврейської 

народної музики Раїсу Гусак привітала проректор з наукової роботи КНУКіМ 

Антоніна Гурбанська: «Раїса Дмитрівна – є гордістю науково-педагогічного 

колективу Київського національного університету культури і мистецтв, її 

дослідження у сфері української традиційної музичної культури, фольклорно-

інструментального жанру – це вагомий внесок у збереження етномузичного 

мистецтва на теренах України». 
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9. «Впровадження положень Конвенції про охорону нематеріальної 

культурної спадщини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/vprovadzhennya-polozhen-konventsiyi-pro-

ohoronu-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhini/. – Дата доступу: 

03.06.2014 . – Назва з екрана. 

 
У науковій бібліотеці Київського національного університету культури і 

мистецтв відбувся навчальний семінар «Впровадження положень Конвенції про 

охорону нематеріальної культурної спадщини», підготовлений Українським центром 

культурних досліджень спільно з Експертною радою з питань нематеріальної 

культурної спадщини при Міністерстві культури України за організаційної підтримки 

книгозбірні КНУКіМ. 
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Відкрили семінар представники УЦКД С. Пахлова, наукової бібліотеки 

КНУКіМ О. Скаченко та завідувач кафедри історії України та музеєзнавства 

КНУКіМ О. Гончарова. 

Семінар проводився за двома навчальними напрямками-панелями. Про цілі, 

механізми та основні поняття Конвенції про охорону нематеріальної культурної 

спадщини розповіла незалежний експерт з питань охорони нематеріальної культурної 

спадщини, науковий співробітник УЦКД Світлана Пахлова. 

 

 
 

 
 
Другий напрям навчального семінару був присвячений особливостям 

інвентаризації нематеріальної культурної спадщини відповідно до рекомендацій 

ЮНЕСКО. Презентації та поради щодо практичного застосування рекомендацій 

ЮНЕСКО представив сертифікований тренер ЮНЕСКО з питань Конвенції про 

охорону нематеріальної культурної спадщини Ілля Фетисов. 
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Активну участь в обговоренні 

термінології Конвенції, її цілей, ролі держави 

в справі охорони нематеріальної культурної 

спадщини, взяли представники громад Івано-

Франківщини, Полтавщини, Київщини, 

Вінничини, які працюють над створенням 

презентаційних досьє для включення 

українських елементів до Репрезентативного 

списку нематеріальної культурної спадщини 

людства, зокрема Марія Гринюк, кандидат 

мистецтвознавства, заст. директора з наукової 

роботи Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва Львівської 

національної академії мистецтв (елемент 

Косівська кераміка); Уляна Мандрусяк, 

начальник відділу Управління культури, 

національностей та релігій Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації (елемент 

Коломийські співанки), Юрій Коптюх, 

заступник генерального директора з наукової 

роботи Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»; Олена 

Назарець, заст. директора Вінницького обласного центру народної творчості; Дмитро 

Соколов, методист Полтавського обласного Центру народної творчості; Людмила 

Дяченко, гендиректор Національного музею-заповідника українського гончарства в 

Опішному, співробітники Національної парламентської бібліотеки України, 

Українського центру культурних досліджень, Національного Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника та ін. 
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10.  I Всеукраїнська конференція Наукової бібліотеки КНУКіМ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/i-

vseukrayinska-konferentsiya-naukovoyi-biblioteki-knukim/. – Дата доступу: 

02.06.2014. – Назва з екрана. 

 
У Київському національному університеті культури і мистецтв відбулася І 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність – 

стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів», організована 

науковою бібліотекою вишу. Захід пройшов під патронатом Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства культури України. 
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Відкрив пленарне засідання проректор КНУКіМ Олександр Іванович 

Скнарь. 

Із доповідями на конференції виступили: доктор філологічних наук, професор, 

проректор КНУКіМ А. І. Гурбанська; доктор культурології, професор, зав. кафедрою 

історії України і музеєзнавства КНУКіМ О. М. Гончарова; доктор 

мистецтвознавства, професор, зав. кафедрою теорії та історії мистецтв КНУКіМ  

Р. Д. Михайлова; доктор мистецтвознавства, професор, декан Факультету 

театрального мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтв Л. О. Троєльнікова; кандидат культурології, директор наукової бібліотеки 

КНУКіМ Ю. І. Горбань. 
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Цікаво і змістовно пройшла робота й 

обмін досвідом у рамках першої та другої 

секцій конференції «Культура, освіта і 

суспільство» та «Бібліотечно-інформаційні 

інновації: стан і перспективи». Про зміст, 

завдання та напрямки корпоративної 

взаємодії, як організаційної платформи 

сучасних бібліотечних послуг, розповіла 

доктор із соціальних комунікацій, завідувач 

відділу Національної бібліотеки України ім.  

В. Вернадського Т. Ю. Гранчак. 

 

 

Основні засади інноваційного розвитку 

Наукової бібліотеки нашого університету висвітлив 

кандидат культурології, директор наукової 

бібліотеки  

Ю. І. Горбань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також свої наукові доповіді представили: кандидат історичних наук, доцент 

Кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ О. О. Каракоз,  
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директор бібліотеки Київського університету ім. Бориса Грінченка  

В. А. Зотова, провідний бібліотекар Сумського вищого училища мистецтв і культури 

ім. Д. Бортнянського І. В. Сотникова, зав. відділом інформаційно-бібліографічної 

роботи наукової бібліотеки КНУКіМ В. В. Степко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Під час роботи третьої секції «Інноваційні технології формування, обробки і 

зберігання документів» з доповідями виступили канд. історичних наук, ст. наук. 

співробітник, завідувач відділу наукового опрацювання документів НБУ ім.  

В. Вернадського О. О. Сербін, кандидат культурології, ст. викладач кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства Н. І. Кобижча та ін. 
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Теоретичні і практичні аспекти 

організації методичної та наукової 

діяльності розглядалися протягом 

четвертої секції «Інноваційно-

методична та наукова діяльність бібліотек вищих навчальних закладів». Зокрема, з 

доповідями про практичні результати впровадження нововведень та інноваційні 

проекти розповіли завідувач сектору методичної роботи НБ КНУКіМ О. О. 

Скаченко та завідувач науково-методичного відділу наукової бібліотеки І. Л. 

Маловська. 

 

 

 

 

 
Актуальні питання розвитку бібліотек вищих навчальних закладів 

обговорювалися на засіданні п’ятої секції «Бібліотеки вищих навчальних закладів у 

системі наукових комунікацій». Зокрема, про головні тенденції аналітичної діяльності 

бібліотек і роль університетських книгозбірень у системі наукових комунікацій 

йшлося у виступах канд. історичних наук, директора НБ НУ «Києво-Могилянська 

академія» Т. О. Ярошенко, канд. педагогічних наук, професора кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства Г. Є. Шипоти,  заступника директора НБ 
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КНУКіМ Л. А. Рибки. Про завдання, нові виклики та значення візуального 

медіатексту в сучасних Інтернет та ЗМІ розповіла магістрант Київського університету 

ім. Б. Грінченка О. Б. Сорокіна. 

Вітання від Української бібліотечної асоціації з нагоди проведення  

І Всеукраїнської конференції у науковій бібліотеці КНУКіМ передала канд. 

історичних наук, директор НБ НУ «Києво-Могилянська академія»  

Т. О. Ярошенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж Всеукраїнської наукової конференції також демонструвалася 

електронна презентація «Наукова бібліотека Київського національного університету 

культури і мистецтв: від витоків до сьогодення» та діяли книжково-інформаційні 

виставки: «Наукові праці викладачів Київського національного університету культури 

і мистецтв»; «Рідкісні та цінні видання з фондів наукової бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв». 
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11. Нові горизонти співпраці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/novi-gorizonti-spivpratsi/. – Дата доступу: 

18.06.2014. – Назва з екрана.  
 

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв 

розпочала співробітництво з Національною парламентською бібліотекою України з 

метою поєднання взаємних інтересів у розвитку бібліотечної справи та 

інформаційних технологій в Україні. 

Реалізуючи дану мету, наукова бібліотека КНУКіМ бере 

участь у проекті НПБУ зі створення електронної бібліотеки 

«Культура України». Співпраця здійснюється шляхом 

розміщення в цифровій бібліотеці пам’ятки «Об’єкти Світової 

спадщини ЮНЕСКО в Україні», підготовленої співробітниками 

НБ КНУКіМ, та надання відкритого доступу до неї. 

Метою підготовки пам’ятки «Об’єкти Світової 

спадщини ЮНЕСКО в Україні» є ознайомлення із 

провідними напрямками співробітництва України та ЮНЕСКО, 

інформування про основні положення Конвенції про охорону 

всесвітньої культурної і природної спадщини й характеристика 

українських об’єктів, внесених до Світової спадщини ЮНЕСКО. 

Структурно видання складається із шести розділів і додатків. У першому 

розділі «Україна в ЮНЕСКО» розповідається про 60-річну діяльність України як 

члена Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Другий розділ 

«Світова спадщина ЮНЕСКО» містить інформацію про мету створення списку 

Світової спадщини й  переваги, які отримують об’єкти, внесені до переліку 

унікальних культурних і природних цінностей людства. Характеристика кожного із 

семи українських об’єктів, включених до переліку Всесвітньої спадщини людства, 
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наводиться у третьому розділі «Список об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в 

Україні». Про мету і завдання охорони нематеріальної культурної спадщини світу 

розповідається у четвертому розділі «Репрезентативний список нематеріальної 

культурної спадщини людства». До нього увійшов також Перелік елементів 

нематеріальної культурної спадщини України. Особлива увага приділена 

петриківському розпису – першому українському елементу, внесеному до 

Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. 

У п’ятому розділі «Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу» розповідається про 

міжнародну ініціативу, що має на меті забезпечити збереження документальної 

спадщини за всю писемну історію людства, починаючи від папірусних сувоїв, 

глиняних табличок і закінчуючи фільмами, звукозаписами або оцифрованими 

файлами. У шостому розділі пропонується бібліографічний покажчик джерел про 

співпрацю України та ЮНЕСКО. 

Ознайомитися з виданням можна на сайті електронної бібліотеки «Культура 

України» Національної парламентської бібліотеки України (колекція – 

«Культурологія», розділ – «Історія культури»), або за посиланням: 

http://elib.nplu.org/object.html?id=4433 

 

 

12. «ТОП-15 проектів КНУКіМ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/top-15-proektiv-knukim/. – Дата доступу: 

31.07.2014. – Назва з екрана. 

 
Наукова бібліотека КНУКіМ видала ілюстрований довідник «Топ-15 

культурно-мистецьких та освітніх проектів Київського національного університету 

культури і мистецтв». 

«Топ-15 проектів КНУКіМ» – це збірник 

найвизначніших досягнень науково-педагогічного 

колективу й студентів вишу. Саме вони вклали всю свою 

креативну енергію та професійний досвід у реалізацію 

творчих і наукових проектів, які здобули шалений успіх 

серед громадськості. 

Хронологією подій та архівними світлинами укладач 

«життєвого альбому КНУКіМ», завідувач сектору 

методичної роботи наукової бібліотеки університету Олена 

Скаченко, переносить читача у яскраві часи становлення 

освітньо-культурної корпорації, тож кожен опиняється на 

неочікуваній хвилі емоційних спогадів. «Довідник 

допоможе ознайомитися з художньо-творчими, 

концертними та освітніми проектами, які виконують 

завдання виховання нового покоління фахівців. Учасники проектів – це видатні 

постаті української культури й талановита творча молодь», – висловила думку  

О. О. Скаченко. 

Довідник складається із двох частин. На початку – «ТОП-лист», де 

розповідається про історію створення й основне завдання кожного з 15 проектів, 

наводяться влучні цитати учасників. У другій частині перелічуються публікації у ЗМІ. 

У книзі детально описується про кожен проект, завдяки яким університет 

отримав всеукраїнське та світове визнання. Ще жодному навчальному закладу не 
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вдавалося підвищити рейтинг і здобути престижний статус завдяки суспільно-творчій 

праці. В книзі відображається час, коли в ефір вийшли телепроекти: «Крок до зірок» 

(1997 р.), «Наша пісня» (2004 р.), «Мамо, вічна і кохана…» (2008 р.), «Ми діти твої, 

Україно!» (2008 р.), «Українська пісня року» (2010 р.). Особливою виявилася 

розповідь про 2012 рік, коли українська пісня й Україна прозвучали на весь світ, 

увійшовши до «Книги Рекордів Гіннеса» завдяки проекту Київського національного 

університету культури і мистецтв – телемарафону «Пісня об’єднує нас!». 

Генератором ідей, топ-менеджером, продюсером та режисером-постановником 

проектів усі ці роки є Михайло Поплавський, який зазначає: «Київський національний 

університет культури і мистецтв своїми національними проектами й надалі буде 

популяризувати все українське, особливо серед молоді. Саме за цим наше майбутнє, 

тому що без власної пісні, мови й культури немає нації. Тримаймо разом українську 

хвилю!». 

 
 

Читання цієї книги, ніби гортання родинного фотоальбому, в багатьох викличе 

ностальгію, особливо у тих, хто саме в ті моменти працював за кулісами, або був 

глядачем у залі чи по ту сторону телеекрану. 

За 20 років створено багато національних проектів, які щоразу ставали 

мистецькими подіями країни. Нам є що згадати і чим гордитися! 

«Сотні університетів виконують навчальні програми, проводять наукові 

дискусії, але дуже мало хто дає можливість виступати на головних сценах держав і 

бути побаченими, а для творчої молоді це найкращий стимул», – написала у 

вступному слові до довідника проректор КНУКіМ Валентина Павлівна Дячук. 
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Про всі видатні події, хронологію успіху та багато цікавих моментів із творчого 

й освітнього життя КНУКіМ ви маєте змогу прочитати в ілюстрованому довіднику, 

який знаходиться в Науковій бібліотеці університету. 

 

13. Бібліотека вітає нове покоління книгознавців [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/biblioteka-vitaye-nove-

pokolinnya-knigoznavtsiv. – Дата доступу: 08.09.2014. – Назва з екрана. 

Першокурсники 

кафедри книгознавства та 

бібліотекознавства 

завітали до наукової 

бібліотеки КНУКіМ і 

познайомились із 

майбутніми колегами.  

Співробітники 

книгозбірні з радістю 

зустріли молодь і 

поінформували щодо 

напрямів та обсягу 

роботи у книжковому 

храмі.  

Директор наукової 

бібліотеки КНУКіМ, 

кандидат культурології, Юрій Горбань привітав першокурсників із вступом до 

Київського національного університету культури і мистецтв. Побажав яскравих 

студентських років, невичерпної енергії, творчих і наукових досягнень на ниві 

розбудови української культури. 

«Наша бібліотека – це не тільки зібрання книжкових колекцій, а й величезний 

світ соціальних комунікацій для людей, об’єднаних пошуком знань. Оскільки 

інформація є головним досягненням людства, і велика її частина акумулюється в 

бібліотеці, то, відповідно, однією з головних функцій бібліотеки є інформаційна», – 

зазначив Юрій Іванович. 
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Вітальні слова прозвучали від заступника директора наукової бібліотеки 

КНУКіМ Лариси Рибки. Вона зауважила, що працювати в бібліотеці – велике щастя, 

адже це місце сповнене духовним, науковим і культурним надбанням не тільки для 

університету чи країни, а й усього світу. «Наша з вами мета – сіяти в людях бажання 

до знань, до пізнання світу через книгу», – сказала Лариса Рибка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До привітань долучилися завідувачі відділів наукової бібліотеки КНУКіМ. 

Відділ комплектування і наукової обробки документів здійснює формування 

фондів бібліотеки для забезпечення навчальної та наукової діяльності вишу. 
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«Від імені відділу вітаю вас, переможці! Ви витримали конкурс, стали 

студентами КНУКіМ! Бажаю успіхів у навчанні та досягненні мрій. Успіх 

починається на старті!», – мовила завідувач відділу Світлана Винокурова. 

Важливим у структурі бібліотеки є відділ обслуговування користувачів. 

Діяльність відділу спрямована на повне та оперативне задоволення запитів 

користувачів, максимальне розкриття існуючих книжкових фондів та нових 

надходжень наукових видань за допомогою різноманітних форм і методів роботи. 

 

 
 

«Дорогі першокурсники! У вашому житі відбулася надзвичайно важлива подія, 

ви обрали свою майбутню професію і почали шлях до її здобуття, влившись до 

великої дружної родини КНУКіМівців», – звернулася до студентів завідувач відділу 

обслуговування користувачів Світлана Толочко. 

Особливий інтерес відвідувачів викликала робота з фондом електронних 

документів, вивчення досвіду впровадження проекту комплексної автоматизації із 

застосуванням сучасного програмного забезпечення «УФД – бібліотека». 
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«Нині перед вами постає надзвичайно відповідальне завдання – розкритись як 

особистість. Особистість творчо мисляча, яка прагне пізнавати незвідане, 

спроможна поставити перед собою мету і неодмінно досягти її. Саме це 

залишається надзвичайно актуальним і зараз – у час, коли ми розбудовуємо нашу 

державу», – акцентував увагу присутніх завідувач відділу автоматизації та 

комп’ютеризації В’ячеслав Лук’яненко. 

«Науково-методичний відділ організовує проведення наукових досліджень, 

розробляє плани науково-дослідної роботи бібліотеки, надає консультативно-

методичну допомогу підрозділам, організовує заходи щодо підвищення кваліфікації 

співробітників. Сектор методичної роботи виявляє передові тенденції в бібліотечній 

справі і впроваджує їх у роботу підрозділів, надає методичну допомогу бібліотекам 

училищ і коледжів культури, поширює нововведення», – повідомила першокурсникам 

завідувач відділу науково-методичної роботи Ірина Маловська. 
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У свою чергу завідувач 

інформаційно-бібліографічного 

відділу Вероніка Степко 

зауважила: «Останнім часом ми 

відійшли від нестачі інформації і 

підійшли до перенасичення нею. 

Фахівці компанії Google 

дослідили, що кожні два дні 

людство продукує стільки 

інформації, скільки ми 

створювали від початку 

цивілізації до 2003 року. Це 

приблизно 5 ексабайтів у день, 

якщо вам подобаються цифри. 

Зараз задача не в тому, щоб 

знайти рідкісну квітку в пустелі, а в тому, щоб розшукати конкретну рослину в 

джунглях. А бібліограф зорієнтує в потоці інформації, щоб знайти те, що вам дійсно 

потрібно». 

Відділ книгозберігання відповідає за цілісність і незмінність фізичного стану, 

виокремлення і зберігання іменних книжкових колекцій, дисертаційного фонду та 

фонду рідкісної книги. Про це і колекцію стародруків розповів завідувач відділу 

книгозберігання Ярослав Якубенко. 

 

 
 

По завершенні знайомства першокурсники подякували співробітникам 

наукової бібліотеки КНУКіМ за доцільну і корисну інформацію. На думку майбутніх 

бібліотекарів, безпосереднє знайомство із фахом допоможе не лише відкрити 

багатогранний книжковий світ, але і швидко та легко адаптуватися у професійному 

середовищі. 
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14. Пам’яті Олександра Довженка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/pam-yati-oleksandra-dovzhenka/. – Дата 

доступу: 17.09.2014. – Назва з екрана. 

«Слов’янський кінематограф дав світові 

лише одного режисера – Олександра Довженка» 

Чарлі Чаплін 

Працівники наукової бібліотеки Київського національного університету 

культури і мистецтв підготували віртуальну книжкову виставку про Олександра 

Довженка, присвячену 120-річчю від дня його народження. 

 

 
 

В експозиції зібрано найцікавіші факти з біографії митця, хронологію успіху, 

ключові нагороди та премії режисера. Також згадано всі знані книжки письменника: 

«Кіноповісті. Оповідання», «Сторінки Щоденника (1941 – 1956)», «Незабутнє (1941–

1943)», «Твори», «Україна в огні», збірка «Зачарована Десна», до якої ввійшли 

найвизначніші твори класика… Велич і трагедію генія співробітники наукової 

бібліотеки КНУКіМ розкрили через наукові праці, книги та фільми про генія-

українця. 
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Родзинкою виставки стали афоризми від великого кінематографіста. «Я син 

свого часу і весь належу сучасникам своїм», – говорив Олександр Довженко. Тож, 

любі сучасники, запрошуємо вас до перегляду віртуальної виставки «Десною 

зачарований»!  

 

 

15. Сучасні технології зберігання документів у бібліотеках [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/suchasni-

tehnologiyi-zberigannya-dokumentiv-u-bibliotekah/. – Дата доступу: 

30.09.2014. – Назва з екрана. 

 
На базі наукової бібліотеки 

Київського національного університету 

культури і мистецтв відбулася відкрита 

лекція для студентів групи КББ-42 із 

дисципліни «Консервація і збереження 

документів» кандидата культурології, 

викладача кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства Юрія Івановича 

Горбаня. Тема заняття – «Інноваційні 

технології зберігання документів у 

бібліотеках України». 

«Історія збереження 

бібліотечних фондів, починаючи з XІX 

століття й дотепер, говорить про те, що 

кожне наступне покоління вважає себе більш інформованим щодо механізмів 

руйнування книжкових пам’яток, аніж попереднє, а отже, здатне до більш вагомих 

суджень про те, що потрібно робити для їх зберігання», – зазначив Юрій Іванович 

Горбань. 
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Цікавим було те, що теоретична інформація відразу підкріплювалася 

практичною. Адже молодь змогла ознайомитися із сучасними технологіями 

зберігання документів у спеціалізованому відділі, який відповідає за цілісність і 

незмінність фізичного стану, виокремлення і зберігання іменних книжкових колекцій, 

дисертаційного фонду та фонду рідкісної книги. 

 

 
 

«На сьогоднішній день вплив комп’ютерів і електронної інформації торкнувся 

практично всіх аспектів бібліотечної діяльності, – констатував Юрій Іванович.   

По-перше, це змінений вигляд читальних залів, де довгі ряди каталожних ящиків 

змінили комп’ютери з принтерами. По-друге, зникли довгі полиці із друкованими 

індексами, вони комп’ютеризовані. По-третє, змінилася сама роль бібліотекаря. Тепер 

вона полягає у допомозі користувачам орієнтуватися у світі електронної інформації й 

знати, як її знайти в будь-якому місці, а не тільки в даній бібліотеці». 
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З метою зберігання фондів у бібліотеках паперові формати  переводяться в 

електронний варіант. Оцифрування дозволяє обмежити реставраційні роботи, надає 

можливість задовольняти попит читачів у ширшому обсязі та сприяє припиненню 

використання оригіналу користувачами, який дуже швидко зношуються. До 

документів, що потребують першочергового оцифрування, відносять такі: ветхі, 

рідкісні та особливо цінні видання, архівні документи, видання підвищеного попиту 

та кількісно обмежені видання у бібліотеці. 

Під час заняття майбутні бібліотекарі могли ознайомитися з популярними 

технологіями оцифрування й особисто спробувати перевести рідкісне видання у 

«цифровий код». Допомагав студентам у цьому завідувач відділу автоматизації та 

комп’ютеризації В’ячеслав Вікторович Лук’яненко. 

 

 
 

Завдяки сканеру та цифровій фотокамері текст і зображення з паперового носія 

молодь перетворила у цифровий. Далі в інформаційній системі «УФД-бібліотека» 

приєднала електронну копію до запису про друкований документ в е-каталозі 

бібліотеки, щоб він став доступним користувачам. 

Студенти КНУКіМ переконалися: нова технологія для забезпечення захисту 

видань є настільки ефективною, що на електронну консервацію виділяються чималі 

кошти й технічне оснащення. До того ж, сьогоднішні реалії ринку працевлаштування 

переконують – бібліотеки й архівні установи більше за інших зараз турбують 

фахівців, відповідальних за оцифрування документів. 

 

16.  Епос для кожного народу – його святиня [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/epos-dlya-kozhnogo-narodu-

yogo-svyatinya/. – Дата доступу: 23.10.2014. – Назва з екрана. 

Спеціально до Всеукраїнського дня бібліотек та Міжнародного дня музики з 

ініціативи завідувача сектора методичної роботи наукової бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв Олени Скаченко та заступника 

декана факультету магістерської підготовки Валентини Сінельнікової у читальній 

залі бібліотеки відбулася творча зустріч із член-кореспондентом Національної 

академії мистецтв України Софією Грицею. 
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Софія Йосипівна – відомий в Україні та за її межами музикознавець-

фольклорист, лауреат багатьох премій, доктор мистецтвознавства, теоретик і практик, 

автор близько 300 робіт. Пані Софія презентувала студентам Факультету музичного 

мистецтва декілька авторських монографій та академічне видання «Українські 

народні думи». «У цій комплексній роботі зібрано всі відомі варіанти дум, у тому 

числі й неопубліковані, а також науковий і нотний матеріали. Але оскільки думи – це 

ще й виконавське мистецтво, в якому головну роль відіграють кобзарі, лірники, 

бандуристи, то і їхні постаті висвітлені у цьому виданні», – зазначила науковець. 

Історичною передумовою для появи дум було піднесення всенародної боротьби проти 

турецько-татарських, польсько-шляхетських загарбників. Мандруючи від села до 

села, кобзарі несли людям не тільки інформацію про різні події, а й ідеї єднання 

народу в боротьбі проти чужинців, ідеї волі й незалежності, закликали не коритись 

будь-якій тиранії й приниженню людини, прославляли патріотизм, відстоювали права 

кожної людини і всього народу на вільне життя, звеличували шанування батьків, 

роду, Вітчизни. Із самого їх зародження в думах утверджуються гуманістичні ідеали, 

високі моральні принципи українського народу. 
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Виник і сформувався жанр думи в ХV-ХVІ століттях, але своїм корінням сягає 

традицій епічної творчості періоду Київської Русі, героїчного епосу слов’янських 

народів. Також Софія Йосипівна розповіла, що українських дум дуже багато – їх 

понад 300 варіантів, а сюжетів близько 50-ти. Про кожен сюжет вміщено розвідки, 

твори прокоментовано. 

«У виданні відображені історичні нашарування кожної епохи, яка збагачує 

даний епос. Це грандіозний задум, що повинен усталити реноме українського 

епосу на світовій арені, збудити інтерес до дослідження епосу», – підкреслила 

Софія Грица. 

Як правило, думи розпочинаються заспівом, який ще називають «заплачкою». 

Далі йде сама оповідь, побудована найчастіше за принципом паралелізму. 

Завершується твір кінцівкою (славослів’ям), де проголошується хвала героям, подіям 

і слухачам. Розповіді і думки видатного етномузиколога про історію і сьогодення 

музичного фольклору України 

із захопленням слухали не лише 

студенти, але й працівники 

бібліотеки КНУКіМ і викладачі 

– фольклористи ФММ: 

кандидат історичних наук, 

професор Ольга Анатоліївна 

Поріцька, заслужений 

працівник культури України, 

професор Іван Григорович 

Сінельніков і кандидат 

історичних наук, доцент 

Валентина Володимирівна 

Сінельнікова. 
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Софія Йосипівна подарувала бібліотеці КНУКіМ свої книги – академічне 

видання «Українські народні думи», збірку «Трансмісія фольклорної традиції», нарис 

«Українська фольклористика ХІХ- початку ХХ століття і музичний фольклор», 

фундаментальну працю «Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. 

Мошинського» та інші.  

 

 

 

Логічним продовженням зустрічі 

став виступ студентів – фольклористів 

ФММ КНУКіМ: фольклорний ансамбль 

КНУКіМ «Кралиця» та студент 1 курсу 

кафедри фольклору, народнопісенного і 

хорового мистецтва Євген Пихтін 

виконали кілька прадавніх дум, які лише 

підкреслили багатство мистецтва і 

культури українців. Науковий коментар 

виступів здійснив художній керівник 

«Кралиці» Іван Сінельніков, професор, 

завідувач секції фольклору.  
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Після закінчення свята Софії Йосипівні подарували примірник 

біобібліографічного покажчика «Об’єднані любов’ю до української пісні», 

підготовленого співробітниками наукової бібліотеки КНУКіМ до 40-річчя кафедри 

фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва.  

С. Й. Грица подякувала наприкінці зустрічі усім і наголосила: «Бережіть 

українську пісню, бо саме через неї ми зберігаємо себе українцями, зберігаємо свою 

націю, свою державу!» 

 

 

 

17. Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/problemi-formuvannya-gromadskoyi-dumki-v-

suchasniy-ukrayini/. – Дата доступу: 18.11.2014. – Назва з екрана. 

21 листопада 2014 року Україна буде святкувати річницю Революції Гідності 

(Європейської революції). Першопричинами якої є як суспільні, так і політичні 

зрушення, викликані зривом підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й 

активна позиція громадянського суспільства нашої країни. 

Тому зовсім невипадково 14 листопада 2014 року колектив Інституту 

журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету 

культури і мистецтв з ініціативи завідувача кафедри реклами та зв’язків з 

громадськістю Валентини Павлівни Дячук організував і провів міжнародну 

науково-практичну конференцію з актуальної тематики – «Проблеми формування 

громадської думки в сучасній Україні». Тема конференції ще півроку тому була 

затверджена й отримала позитивний відгук Міністерства освіти і науки України. 
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Визнавши цю тематику надактуальною, у конференції взяло участь багато 

відомих науковців – близько 70-ти представників із 17 ВНЗ. 

 

 
 

Перед конференцією були проведені ознайомчі екскурсії та науково-практичні 

виставки, підготовлені до події. Учасники і гості мали змогу ознайомитися з такими 

книжковими експозиціями наукової бібліотеки КНУКіМ: «Рідкісні видання наукової 

бібліотеки КНУКіМ», «Наукові праці та доробки викладачів КНУКіМ», «Наукові 

видання бібліотеки КНУКіМ за останні 30 років», «Періодичні видання КНУКіМ» та 

«Науковий доробок Михайла Поплавського». 

 

 
 

Варто відмітити абсолютну унікальність виставки «Рідкісні видання». До неї 

ввійшли книги та нотні видання, що знаходяться у фонді наукової бібліотеки 

КНУКіМ і вийшли друком упродовж 1842–1941 рр. Виставку презентувала завідувач 

інформаційно-бібліографічного відділу Вероніка Віталіївна Степко. Вона розповіла, 

що фонд бібліотеки налічує близько 365 книг і нотних збірників. Основу цих колекцій 

раритетних видань склали надходження, які раніше зберігались у фондах бібліотек та 

установ республік СРСР, а також книжкові колекції приватних осіб: Г. Писемського, 

О. Корнійчука, Г. Верьовки, А. Грека, Т. Летичевської. 
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Найдавніше видання – «Общая риторика» Н. Ф. Кошанського (1842 р.). 

Найціннішим є «PROVINCIALE ROMANUM: невідоме видання Йоганна Гутенберга» 

Б. І. Зданевич – фрагменти, виявлені в палітурках стародруків, що належать бібліотеці 

Академії наук УРСР. До рідких видань фонду також належить повне видання 

«Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона» у 82 напівтомах 1890-1907 рр., 

ілюстровані книги в розкішній позолоченій палітурці. Таке ж видання має в своїй 

колекції лише Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, але навіть 

там немає всіх томів. 

Під час екскурсії іноземний гість Вейн Морріс (Атланта, США) дуже 

зацікавився виданням «Родовід Михайла Поплавського». Ознайомившись з книгою, 

зауважив: «Я багато чув про нього. Добре знаю, що пан Поплавський – справжній 

українець і патріот своєї країни, який дуже багато робить для студентів». Екскурсію 

іншими виставками провів директор наукової бібліотеки, кандидат культурології 

Юрій Іванович Горбань. 
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18.  Воїнам АТО присвячується… [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/voyinam-ato-prisvyachuyetsya/. – Дата доступу: 

09.12.2014. – Назва з екрана. 

Співробітники наукової бібліотеки і студенти 

КНУКіМ створили унікальне патріотичне видання «Борись 

в ім’я честі». 

…Україна у вогні. Нині – це тяжка і болюча 

реальність. 

Кожен по-своєму будує теперішнє та майбутнє життя: 

одні спостерігають, співчувають, допомагають, а інші – 

творять. Але всі щиро вболівають за свою країну та свободу. 

Поезія та пісня завжди надихали українців на 

боротьбу за здійснення мрій. 

Збірка «Борись в ім’я честі» – це спроба 

співробітників бібліотеки і студентської молоді Київського 

національного університету культури і мистецтв зробити 

свій внесок заради єдності України. Це видання присвячене 

справжнім воїнам-героям, які показали характер та готовність відстоювати свою 

гідність, творити майбутнє для себе і своїх дітей. 

Збірка складається з п’яти частин, що містять поезії про Україну, воєнні події в 

зоні АТО, патріотизм. До видання увійшли вірші як видатних українських поетів: 

Віктора Баранова, Вадима Крищенка, Миколи Ткача, Олександра Олеся, Василя 

Стуса, Бориса Олійника, Володимира Сосюри, Василя Симоненка, так і покоління 

сучасних майстрів слова: Яни Бурмістр, Бориса Гуменюка, Анастасії Дмитрук, Юлії 

Калашник, Наталії Ковтун, Миколи Мушинського, Наталії Мазур, Вікторії 

Невідомської, Cвітлани Олександрової, Олекси Світлого, Тетяни Семенченко, Андрія 

Скіфа, Дмитра Славича, Світлани Холодної, Володимира Чоботаря. 
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19. Знаменні дати, славні ювілеї КНУКіМ 2014 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/znamenni-dati-slavni-yuvileyi-

knukim-2014/. – Дата доступу: 15.12.2014. – Назва з екрана. 

Нещодавно відбулася презентація другого випуску 

щорічного календаря «Київський національний університет 

культури і мистецтв у 2014 році: знаменні дати, славні 

ювілеї». Календар підготовлений спільними зусиллями 

співробітників сектору методичної роботи наукової 

бібліотеки і кафедри видавничої справи та мережевих 

видань вишу. 

Мета календаря – інформувати про Київський 

національний університет культури і мистецтв; нагадати 

про пам’ятні події, знаменні дати його історії; відзначити 

ювілеї визнаних діячів освіти, науки, культури і мистецтва, 

які нині працюють в університеті; виховувати у студентів 

почуття гордості, що вони навчаються під керівництвом 

висококваліфікованих педагогів та відомих діячів української культури і мистецтва. 

 

 

   

 

Перша частина «Знаменні дати КНУКіМ» має інформативний характер. Вона 

містить перелік основних знаменних дат університету 2014 року. До кожної дати 

пропонується нарис, бібліографічний список та світлини. 
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У другій частині «Викладачі КНУКіМ – ювіляри 2014 року» подано перелік 

ювілейних дат викладачів КНУКіМ за місяцями, біографічні довідки про ювілярів та 

списки основних публікацій про їхнє життя і діяльність. 

 

                 
 

 

«Біографії вчених дозволяють в особах зобразити світову повість науки», – 

цими словами К. А. Тимирязєва ми хочемо привернути увагу суспільства до яскравих 

особистостей, які свою наукову і творчу діяльність присвятили вихованню нового 

покоління вітчизняних працівників культури і мистецтва в Київському національному 

університеті культури і мистецтв. 
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