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Від укладача
Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв
є структурним підрозділом університету, що здійснює інформаційну підтримку
і супровід науково-дослідної та навчальної роботи. Життєдіяльність бібліотеки
є різноплановою, наповненою великою кількістю змістовних подій. Для зберігання
інформації про історичні та значимі події у 2012 році започатковано щорічне видання
«Літопис подій».
Враховуючи накопичений досвід, підготовлено цю збірку, яка охоплює події
2018 року: презентації нових книг; майстер класи та практичні заняття для студентів;
художні та книжкові виставки; участь у науково-практичних семінарах і конференціях;
кроки у здійсненні інформаційно-освітніх проектів.
Культурно-просвітницька робота належить до провідних напрямів діяльності
бібліотеки, що формує естетичні смаки та погляди, урізноманітнює вектори розвитку
молодої особистості. Всі заходи (науково-пізнавальні, мистецькі, інформаційнопросвітні) спрямовані на підтримку навчальних та самоосвітніх потреб користувачів.
Пріоритетним напрямом культурно-просвітницької діяльності бібліотеки
є популяризація історико-культурної спадщини України.
У 2018 році бібліотека спільно з кафедрою інформаційних технологій університету
започаткувала щорічний науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука». Фахівці
бібліотечної справи мали змогу обмінюватися досвідом, а активний діалог між
учасниками дав поштовх до виникнення нових ідей, які застосовуватимуться
у навчальному процесі, науково-дослідній діяльності університету та бібліотеки.
Правилом професійного життя бібліотеки стало проведення круглих столів на теми
книги, читання, розвитку бібліотечної галузі; участь в наукових заходах бібліотек
України.
Сьогодні наукова бібліотека Київського національного університету культури
і мистецтв проходить процес перерозподілу завдань в системі наукової комунікації
шляхом організації контенту для електронної аудиторії та необмеженого доступу до
нього, здійснення бібліометричних досліджень та надання бібліометричних послуг,
поступово інтегрується в академічне середовище і є повноправним партнером
забезпечення якості освіти в університеті.
Матеріал подано у хронологічному порядку висвітлених подій.
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Книжкова кухня
14.02.2018
Масляна — це одне з найдавніших слов’янських свят, тому що бере свій початок ще з дохристиянськихчасів, у період поклоніння язичницьким богам.
Масляна символізувала прихід весни та пробудження природи. Древні слов’яни відзначали
«проводи зими» та початок весни і весняного
землеробства. Про традиції святкування масляного тижня можна дізнатися з таких видань:

На Масляну під час Сиропустного тижня
основними обрядовими стравами були вареники та млинці.
Вареники вважаються символом Місяця, тому
що своєю формою нагадують його обриси. Свого
поширення ця страва набула на території України
у період козацтва. Зважаючи на стародавнє походження свята та відсутність вареників у меню
давніх слов’ян, традиційною стравою Масляної являються саме млинці, а вареники увійшли
Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія: в традицію лише в останні століття.
(іст.-етнограф. дослідж.) / Акад. наук Укр. РСР,
У книзі «Українська кухня від Михайла ПоІн-т мистецтвознавсва, фольклору та етнографії плавського» автор пропонує великий вибір реім. М. Т. Рильського.— Київ: Наук. думка, 1977. — цептів вареників:
156 с.
Скуратівський В. Т. Дідух: свята українського
народу.— Київ: Освіта, 1995. — 271 с.: іл.
Скуратівський В. Т. Місяцелік: український
народний календар.— Київ: Мистецтво, 1993. —
207: іл.
Українські традиції / упоряд. О. В. Ковалевський.— Харків: Фоліо, 2003.— 572 с.— (Перлини
української культури).
Це смачне і неймовірно ситне свято триває
цілий тиждень, який передує настанню Великого посту. Тому напередодні свята важливо
запастися кількома неординарними і звичайно
смачними рецептами, для того щоб здивувати
та порадувати ваших близьких. Знайти підказки з рецептами смачних страв до вашого святкового столу можна в книгах: Пропонуємо вам
декілька смачних рецептів від «Головного Кухаря
України» — Михайла Михайловича Поплавського.
Приходьте до бібліотеки та отримуйте кулінарні знання.
Неможливо уявити собі завершення зими без
Поплавський М. М. Українська кухня від Митрадиційного масляного тижня, за який кожен хайла Поплавського [Текст] / М. М. Поплавсьсправжній українець встигає з’їсти таку кількість кий. – Київ : Р. К. Майстер-принт, 2012. – 180 с.
смачних млинців та вареників, що вистачить на
весь рік.
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Млинець асоціювали з яскравим і палким
сонцем, якого так бракувало протягом всієї
зими. Бездоганні млинці виходили лише у старій
глиняній печі і тільки на сковорідці з чавуну.
Рецепти млинців на Масляну передбачали, що
запікати їх необхідно із двох боків, щоб смак був
особливим і насиченим. У кожної господині був

свій секрет і рецепти млинців на Масляну, які
передавалися з покоління в покоління. Недарма
кажуть: «Без млинця — не Масляна».
Українська кухня багата й різноманітна. На
допомогу любителям куховарити пропонуємо
пошукати цікавинки в книгах:
Куховарська книга / [ред. М. Георгієвський].—
Київ: Держ. вид-во техн. літ. України, 1951. —
300 с.: іл., табл.
Рецептура і технологія приготування страв
української кухні / М‑во торгівлі УРСР, Укр.
наук.-дослід. ін-т торгівлі і громад. харчування
М‑ва торгівлі СРСР.— Київ: Техніка, 1968.— 360 с.
Українські страви. — 4-те випр. вид. — Київ:
Держ. вид-во техніч. літ. УРСР, 1963. — 452 с.
Завершиться Масляна, розпочнеться Великий піст. Щоб було Вам смачно й під час посту
пропонуємо
Монастырская кухня: питание во время поста, ритуальные блюда / [сост.: Ж. В. Гурьянова,
Т. Н. Лещинская].— Киев: Знание, 1994.— 80 с.: ил.
Смачної масляної, друзі!
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Кохання це ...
16.02.2018

З нагоди Дня святого Валентина у Науковій
бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв експонувався ряд інсталяцій під назвою «Кохання — це…»
Співробітники бібліотеки підготували книжкову виставку, де були представлені книги зарубіжних та українських письменників про початок
всього сущого — любов.

День всіх закоханих або День святого Валентина існує вже понад півтори тисячі років. Традиція святкування прийшла до нас із Заходу.
Про самого Валентина, ім’я якого носить свято,
відомо зовсім небагато.
Існує прекрасна легенда про походження Дня
святого Валентина. Згідно з цією легендою, Клавдій II — римський імператор, правлячий в третьому столітті нашої ери, був затятим противником
шлюбних союзів, бо вони заважали його легіонерам завойовувати країни. Тому імператор видав
указ, який забороняв одружуватися. Священик
Валентин, всупереч указу, все-таки продовжував
таємно вінчати закоханих. За це він був кинутий
у в’язницю, після чого його засудили до смертної кари. Юна дочка тюремника, побачивши
священика і дізнавшись його історію, полюбила
його. Валентин відповів їй взаємністю. Але так
як бачитися не було можливості, закохані спілкувалися за допомогою листування. 14 лютого
270 року, в день страти, священик послав своїй
коханій останню любовну записку з підписом
«Від Валентина».
За іншою версією легенди походження свята
Доповнювали виставку любовна (інтимно-фі- всіх закоханих, начальник в’язниці, де сидів Валософська) лірика українських класиків та сучас- лентин за свої «злочинні» дії, випадково дізнавників, що надихало відвідувачів долучитися до ся про цілющі здібності ув’язненого, після чого
акції «Зізнайся бібліотеці в коханні», також від- привів до Валентина свою сліпу дочку Джулію.
відувачі Наукової бібліотеки з захватом підхоУ страшний день страти Валентин написав
дили до «Бібліопередбачення».
Джулії прощальну любовну записку. Отримав-
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ши її, дівчина виявила всередині жовтий шафран, і сталося небачене диво — вона прозріла.
Як усе було насправді, ми вже не дізнаємося,
але ясно одне — молодий християнський священик дійсно загинув в ім’я любові. І цієї любові
йому було відпущено дивно багато на одне його
коротке життя — любов до Бога, любов до прекрасної дівчини, любов до людей взагалі, яким
він допомагав і як священик, і як лікар, і як просто прекрасна людина з величезною, що творить
добро, душею.

Наукова бібліотека щиро вдячна за подарунки. Якщо не встигли подарувати книгу бібліотеці
14 лютого, не засмучуйтесь, у нас діє постійна
акція «Подаруй бібліотеці книгу» до якої ви можете долучитися в будь-який момент. Натхнення! Любові! Надії! Віри! Добра!

Читачі не забували й про те, що з 2012 року
у День св. Валентина в багатьох країнах світу
відзначають ще й Міжнародний день дарування книжок (International Book Giving Day). Його
започаткувала американка Еммі Бродмур. Ідею
підказав її маленький син, який запитав маму,
чому немає особливого дня, коли люди дарують
один одному книги.
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«Мова — явище космічне»
22.02.2018
удосконалити свої знання звертатися до книг,
які представлені на виставці.

З нагоди Міжнародного дня рідної мови,
що відзначають 21 лютого, Наукова бібліотека
Київського національного університету культури і мистецтв підготувала виставки: книжкову та
українських коміксів Олени Павлової з котиком
Інжиром, що функціонуватимуть до 28 лютого.

Мова — це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кілька тисячолітньої еволюції кожного етносу. Без рідної
мови, своєї самобутньої культури не існує народу. Мова — найважливіший засіб спілкування людей і пізнання світу, передачі досвіду з покоління в покоління.
Не забуваймо вислів Ліни Костенко: «Нації
вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає
мову». Спілкуймося українською! Пропонуємо
шанувальникам української мови та бажаючим

8

Струни душі Петра Андрійчука
02.03.2018
У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулась презентація біобібліографічного покажчика «Андрійчук Петро Олександрович».
Покажчик був створений у рамках серії «Відомі постаті КНУКіМ» з нагоди 60-річчя професора Кафедри академічного хорового та інструментального мистецтва Факультету музичного
мистецтва.

друзі, побратими, колеги, вихованці та навіть
перший шкільний учитель Петра Андрійчука.
Відкрила урочисту презентацію завідуюча
сектором методичної роботи Наукової бібліотеки
КНУКіМ Олена Скаченко, яка була модератором
заходу, і пригадала яскравий музичний концерт
з нагоди 60-річчя митця.

Співукладач видання, бібліографічний редактор Вероніка Степко привітала ювіляра та
розповіла про тривалий процес створення поПетро Андрійчук — знана постать у мистецько- кажчика: «Над виданням наша команда праму середовищі Києва і всієї України, заслужений цювала майже рік. Саме тут ми висвітлили хупрацівник культури України, професор Кафедри дожню, освітню та наукову діяльність ювіляра.
академічного хорового та інструментального Яскравим розділом стали вислови відомих діячів
мистецтва Факультету музичного мистецтва української культури про Петра Андрійчука, які
КНУКіМ, художній керівник та диригент заслуже- зустрічались на його життєвому шляху».
ного народного ансамблю пісні і танцю України
«Дарничанка», секретар Всеукраїнської музичної
спілки, голова і член журі численних всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів
хорового мистецтва, громадський діяч, активна,
невтомна і багатогранна особистість.
У головному холі Наукової бібліотеки була
представлена виставка портретів ювіляра у найрізноманітніших жанрах виконання, його особиста колекція українських вишиванок ручної
роботи з борщівським орнаментом та колекція
листівок з краєвидами Києва, яким уже понад
100 років.
На презентацію покажчика завітали яскраві
особистості української культури і мистецтва,
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Своїми враженнями від процесу поділився
літературний редактор — Андрій Нечитайло.
«Переконаний, я найщасливіша людина на
землі, тому що перебуваю в оточенні світлих
і талановитих людей. Я дякую долі, що вона мене
звела з такими обдарованими особистостями.
Петро Андрійчук — справжній син України,
патріот та геніальний диригент. Я щасливий
від того, що мав змогу доторкнутись, а згодом
і поринути в атмосферу світу Петра Олександровича. Чудовий покажчик — про чудову людину».
Слова вітання та вдячності висловили гості
заходу — народні артисти України, колеги диригенти, заслужені діячі мистецтв, письменники,
друзі, учні та випускники ювіляра: Іван Гамкало, Віктор Скоромний, Володимир Зубицький,
Віталій Маслак, Оксана Усатенко, Микола Горбаль, Оксана Пекун, Микола Рудаков, Володимир
Коваленко, Микола Ткач і Володимир Биба.
По-особливому творча атмосфера панувала
протягом усієї презентації. Так, надихнувшись
зустріччю, Оксана Пекун — ведуча телепрограми «Фольк-music», запропонувала винуватцю
дійства виконати музичну композицію на баяні
під її вокальний супровід.
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Яскравий дует підкорив присутніх чудовою
імпровізацією і отримав шквал оплесків. По завершенні виступу пані Оксана поділилась спільними спогадами з Петром Олександровичем із
найрізноманітніших фестивалів і концертів.
Молодь Кафедри академічного хорового та
інструментального мистецтва презентувала
улюбленому викладачеві музичний сюрприз.
Студент 4-го курсу Олександр Горошко (клас
Петра Андрійчука) привітав учасників зібрання
з урочистою подією та подарував чарівну пісню — фінал сонати для баяна «Глухий кут». Усіх
присутніх вразила неординарність композиції,
а майстерність виконання викликала гучні оплески. Лауреат міжнародного конкурсу ансамбль
народної музики «Гарнограй» (керівник Сергій
Дідок) виконав жваві та веселі композиції: «Хора
і бетута» та «Жартівлива полька Гов-га-гов».
На завершення Петро Олександрович відзначив урочистість моменту і звернувся до гостей
презентації:
«Я щиро вдячний, що у цей прекрасний день
ви завітали на такий важливий для мене захід.
Коли ми розпочинали роботу над покажчиком,
я і не думав, що це настільки важко. Це клопітка
праця великого колективу, і я безперечно дякую
усій команді, яка доклала свої зусилля до його
створення.
Найголовніше у цьому виданні — моя душа,
яку я намагався відкрити читачеві крізь усі спогади, розповіді та коментарі.
Я дуже люблю своїх студентів і безмежно пишаюсь та дорожу своїми друзями. Ви — мій скарб,
моє натхнення. Дякую за все».
На згадку про знаменну подію гості дарували
ювіляру пам’ятні подарунки, робили спільні фото.

«Багатовекторний погляд на підготовку
фахівця готельно-ресторанної справи»
05.03.2018
На Факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу відбувся круглий стіл на тему
«Багатовекторний погляд на підготовку фахівця
готельно-ресторанної справи».

Участь у заході взяли першокурсники групи
ГРС‑17, викладачі Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та працівники
Наукової бібліотеки КНУКіМ. Модераторами
були: кандидат культурології, старший викладач
Аліна Поплавська і кандидат технічних наук,
старший викладач Тетяна Бровенко.
За круглим столом були розглянуті концептуальні засади розвитку закладів ресторанного
господарства, їх види та особливості формування
концепції в сучасних гастрономічних умовах.

У ході заходу першокурсники визначили, що
саме концепція розкриває ресторанну ідею, описує складові діяльності ресторану, фактично, є

найдокладнішим технічним завданням на розробку технологічних ланцюжків, дизайнерських
рішень, торгової марки, стратегії позиціонування,
меню, маркетингових і рекламних програм із
залучення й утримання гостей та інших складових діяльності.
Також студенти висловили думку, що зміна
концепції ресторанного закладу необхідна лише
тоді, коли концепція за підсумками її втілення
себе не виправдала або застаріла. Вдала концепція — ефективна стратегія побудови закладу
(послідовна, конструктивна, раціональна, ефективна). Деталі мають важливе значення, повинно
бути враховано все, від форми кавової ложки до
презентації фірмової страви.
Продовжуючи обговорення щодо порушеної
тематики, науково-педагогічні працівники ФГРіТБ
зосередили увагу на освітньому векторі. За їхніми
словами, підготовка фахівців готельно-ресторанного бізнесу зміщується до багатополярного
формату, зокрема академічного, інтерактивного
та ринкового інформаційного середовища. Це
дає можливість гостріше сприймати різноманіття
сучасного гастрономічного простору. Студент
стає самостійним активним гравцем завдяки
співробітництву між кафедрою, лабораторією
практичної підготовки та бібліотекою.
До речі, на ринку ресторанних послуг популярності набувають такі концептуальні заклади
як кав’ярні-бібліотеки. Ідея відкриття зародилась
від потреби провести час за філіжанкою кави,
а найголовніше — обговорити цікаву книгу. Таким
чином створюється атмосфера інтелектуального
пошуку у поєднанні з органічною здоровою їжею,
панує особлива культура смакування кави.
Співробітники Наукової бібліотеки КНУКіМ
під час круглого столу представили дві тематичні
виставки підручників, посібників та наукової
літератури. Особливе місце серед них займають
праці Михайла Поплавського, наукові видання
з ресторанної справи, менеджменту, інновацій
ресторанних технологій, дизайну та проектування ресторанних закладів.
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Наразі триває акція «Подаруй бібліотеці книжку», на яку відгукнулась кандидат культурології,
старший викладач Аліна Поплавська. З особистої
бібліотеки Аліни В’ячеславівни науковий фонд
книгозбірні поповнився унікальними виданнями,
котрі активно використовуються у навчальному
процесі.

Виходячи з означених за підсумками круглого
столу поглядів, можна зробити висновок, що
першорядної важливості набуває концентрація
зусиль щодо розвитку цілісної системи підготовки
фахівців готельно-ресторанної справи, зокрема
взаємодії наукової та практичної сфер.
По завершенні заходу кожен учасник отримав
сертифікат, який засвідчував його участь у круглому столі «Багатовекторний погляд на підготовку фахівця готельно-ресторанної справи».
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«Книжкова спадщина України – складник
європейського культурного надбання»
05.03.2018
З метою підвищення професійної кваліфікації працівники наукової бібліотеки КНУКіМ
Шостак В. М. завідувач сектору рідкісних та цінних документів та провідний бібліотекар Лубенець О. В. відвідали науково-практичний семінар
«Книжкова спадщина України — складник європейського культурного надбання» (до відзначення Року охорони культурної спадщини в Україні)
який відбувся в Державній науково-педагогічній
бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського.

У роботі семінару взяли участь представники провідних бібліотек України Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
Національної бібліотеки України імені Ярослава
Мудрого, Національної історичної бібліотеки
України, Національної бібліотеки України для
дітей, бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя, Науково-технічної бібліотеки
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Відкрила семінар доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України,
директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Березівська Л. Д.

Під час роботи семінару обговорювались
такі питання:
• національна книжкова спадщина у фондах
бібліотек України;
• формування Державного реєстру книжкових
пам’яток: методика, специфіка, проблеми;
• колекції пам’яток писемності та друку
в бібліотечних фондах України: формування,
У своєму виступі Ковальчук Г. І., доктор істозбереження, використання.
ричних наук, професор, директор Інституту
книгознавства Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського розповіла про роботу
над створенням Державного реєстру книжкових
пам’яток в Україні, а також окреслила проблеми,
які виникли під час об’єднання в єдиний електронний каталог бібліографічних описів книжкових пам’яток для загальнодержавного обліку.
Завідувач відділу книгознавчих досліджень
Національної бібліотеки України імені Ярослава
Мудрого Рогальчук Л. Ю. узагальнила проблемні
аспекти щодо створення Державного реєстру
книжкових пам’яток в Україні.
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книга». Огляд провела завідувач сектору рідкісних видань Палійчук Р. І.

Працівники наукової бібліотеки КНУКіМ
здобули нову інформацію, яка використовуватиметься в роботі з фондом рідкісних та цінних
документів.

Морозов О. С., директор Бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя поділився
досвідом роботи з книжковими пам’ятками та
колекціями рідкісних видань.

Низку доповідей було присвячено книжковій спадщині української діаспори. Гостем
науково-практичного семінару був журналіст,
літературознавець — Козак С. Б., який подарував бібліотеці чотиритомне видання «Раритети
української діаспори».
Учасники заходу мали нагоду відвідати
кімнату-музей рідкісної книги ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського, де було презентовано виставку видань із колекції «Мініатюрна
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День письменника
07.03.2018
«Читаючи, людина переживає віки…»
О. Герцен

З нагоди Всесвітнього дня письменника у Науковій бібліотеці КНУКіМ діє книжкова виставка
та книжкова інсталяція, присвячена творчим надбанням українських та зарубіжних письменників.
3 березня за рішенням конгресу Міжнародного ПЕН‑клубу відзначається Всесвітній день
письменника. У 1921 році був створений Pen-клуб,
назва якого — абревіатура, утворена першими
літерами слів: поети, есеїсти і новелісти, разом ці
три букви створюють англійське слово «ручка».
Активісти організації, завдяки якій з’явився
Всесвітній день письменника, публічно виступали
проти придушення свободи слова і цензури вони
вважали, що вільна критика — це необхідний

елемент процесу економічного і політичного
розвитку країни. ПЕН об’єднує 144 національних
ПЕН‑центри зі 102 країн світу.
Український ПЕН‑центр офіційно став членом
Міжнародного ПЕН у 1989 році, його очолювали
Микола Вінграновський, Євген Сверстюк з 2010
року — Мирослав Маринович.
На книжковій виставці представлені художні
твори, які виражають глибину творчості, яка
робить кожного письменника неповторним. Запрошуємо всіх бажаючих переглянути матеріали
книжкової виставки. Сподіваємось, що кожний
з Вас знайде свого письменника.
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«Звучить в Україні Шевченкове слово»
08.03.2018
З нагоди дня народження Тараса Григоровича
Шевченка — українського
поета, художника, громадського діяча, який з’явився
на світ 9 березня 1814 року,
співробітники Наукової
бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв підготували книжкову
виставку «Звучить в Україні Шевченкове слово».
Експозиція присвячена творчому доробку
Тараса Григоровича, дослідженням його життя
та діяльності.
Ми всі знаємо офіційну біографію Т. Шевченка
напам’ять, втім поза увагою залишаються цікаві
факти із життя Кобзаря. Дізнатися про них можна
з пропонованих книжок:

репродукціями його картин і малюнків. Глибокий
аналіз малярської творчості подано в книзі:
Антонович Д. В. Шевченко-маляр / Д. В. Антонович.— Київ: Україна, 2004. — 270 с.
Монографії присвячені історичній мудрості,
духовній державі, світу сакрального слова, філософії творчості Великого Кобзаря:

Сліпушко О. М. Духовна держава Тараса
Шевченка: монографія / О. М. Сліпушко; Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ: «Київ. ун-т»,
2013. — 128 с.
Слухай Н. В. Світ сакрального слова Тараса
Шевченка: монографія / Н. В. Слухай; М‑во освіти
і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.— 2-ге вид., випр. та допов. — Київ: Київ. ун-т,
2014. — 224 с.
Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого КобЧуб Д. В. Живий Шевченко: Біографічні та
літературознавчі оповіді / Д. В. Чуб — Київ: Ве- заря: історизм і соц.-політ. вимір епіч. творів
Т. Шевченка / С. А. Цвілюк.— Одеса: Маяк, 2008.—
селка, 1994. — 141 с.
Ковтун Ю. І. Тарасові музи / Ю. І. Ковтун — 312 с.
Київ: Україна, 2003. — 207 с.
Книги виставки демонструють багатогранність
Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський:
таланту
Т. Г. Шевченка, вплив його на розвиток
Хроніка його життя / О. Я. Кониський; Упоряд.
літератури, образотворчого та музичного мисВ. Л. Смілянська.— Київ: Дніпро, 1991. — 702 с.
тецтва, державотворення. Запрошуємо ознайОстання з наведених книжок — це результат омитися з книжковою виставкою. Можливо,
десятирічного дослідження біографії Т. Г. Шев- побачите постать Великого Кобзаря в новому
світлі.
ченка, викладений у белетризованій формі.
Серед книг на виставці є присвячені своєрідності
художнього світобачення Т. Шевченка. Одна
з них:
Пахаренко В. І. Незбагненний апостол. Світобачення Шевченка: [монографія] / В. Пахаренко. — Вид. 2-ге, допов. — Черкаси: Брама-Ісуеп,
1999. — 294 с.
Про мистецьку спадщину Тараса Шевченка
можна дізнатися, звернувшись до альбомів з
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Довідково-пошуковий апарат бібліотеки —
на допомогу студентам
16.03.2018
14 березня 2018 р. до інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки КНУКіМ
в рамках вивчення дисципліни «Інформаційно-пошукові системи» (викладач — кандидат
культурології Наталія Іванівна Кобижча) завітали
студенти I курсу групи ІБАС‑57 кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук факультету культурології.

Першокурсники вчилися самостійно знаходити в електронному каталозі потрібну інформацію
за такими пошуковими ознаками: автор, назва,
персоналії, предметна та географічна рубрики.
Також студенти навчилися користуватися електронною бібліотекою.

Провела практичне заняття «Система каталогів бібліотеки» завідувач відділу Вероніка
Віталіївна Степко. Вона розповіла про довідково-пошуковий апарат як сукупність довідкових
і бібліографічних видань та каталогів, призначених для різноаспектного розкриття бібліотечних
фондів. Студенти ознайомились з традиційними
картковими каталогами: алфавітними (книг,
нотних видань, дисертацій та авторефератів
дисертацій) та систематичним.

Зацікавленість студентів викликала розповідь
Вероніки Віталіївни про впровадження Універсальної десяткової класифікації в науковій
бібліотеці КНУКіМ, структуру та особливості
цієї міжнародної класифікації, перехід бібліотеки
на систематизацію документів за УДК. Отримані
знання стануть в нагоді у подальшому навчанні
та розумінні сутності майбутньої професії.
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Практичні заняття з підвищення
інформаційної культури студентів
17.03.2018
14–15 березня 2018 р. на базі інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки КНУКіМ в рамках вивчення дисципліни «Інформаційно-пошукові системи» були проведені
практичні заняття «Пошук інформації в каталогах
бібліотеки» для студентів I курсу груп ІБАС‑37 та
ІБАС‑47 кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук факультету культурології
(викладач — доцент Вадим Іванович Дніпренко).

Про організацію та ведення системи каталогів бібліотеки розповіла завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Вероніка Віталіївна
Степко, яка пояснила, чому саме бібліографи забезпечують студентам та викладачам доступ до
документних ресурсів бібліотеки вищого освітнього закладу, а також до інформації, закладеної в світових інформаційних ресурсах. Звернула
увагу на складності в пошуку інформації, за умов
невпинного швидкого збільшення загального її
обсягу та постійного оновлення технологій доступу, видів інформаційних продуктів і послуг.

Студенти на практиці ознайомились з алфавітними каталогами (книг, нотних видань, дисертацій та авторефератів дисертацій) і систематичним каталогом. Першокурсників зацікавила
розповідь про конверсію традиційних карткових
каталогів в електронну форму та особливості пошуку в електронному каталозі за допомогою різних точок доступу (автор, назва, рубрикатори:
предметний, географічний, персоналій).
Студенти виконали практичні завдання з пошуку літератури за темами, запропонованими
викладачем, використовуючи для цього алфавітно-предметний покажчик до систематичного
каталогу та предметний рубрикатор електронного каталогу.

Отримані вміння та навички працювати з різними джерелами інформації (традиційними та
електронними) допоможуть майбутнім фахівцям
самостійно розшукувати необхідні навчальні та
методичні матеріали, орієнтуватися в інформаційних потоках.
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«Медіаграмотність у сучасному суспільстві»
21.03.2018
У Державній бібліотеці України для юнацтва
відбувся науково-практичний семінар «Медіаграмотність у сучасному суспільстві», в якому
взяли участь співробітники Наукової бібліотеки КНУКіМ: Якубенко Я. А., завідуючий відділом
книгозберігання, Шостак В. М., завідувач сектору
рідкісних та цінних документів, Лубенець О. В.
провідний бібліотекар, Шапчиць О. І. провідний бібліотекар та Борисенко Л.В бібліограф II
категорії.

•
•
•
•

Організатори семінару:
Державна бібліотека України для юнацтва;
Київський національний університет культури і мистецтв;
Українська бібліотечна асоціація;
Студенська секція української бібліотечної асоціації.

•
•
•
•
•
•

Під час роботи семінару обговорювались
питання:
медіаграмотність та інформаційна безпека;
цензура в сучасному медіапросторі;
авторське право та ліцензії Creative Commons;
бібліотечно-інформаційна діяльність і медіаграмотність;
бібліотекар і медійна грамотність як вимога
сучасного професійного діалогу;
медіаграмотність як засіб формування компетентності майбутніх фахівців бібліотечної,
інформаційної та архівної справи.

Відкрили семінар Саприкін Георгій Анатолійович, директор Державної бібліотеки України для
юнацтва, кандидат педагогічних наук та Шевченко Ірина Олександрівна, директор Центру
неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв, президент Української бібліотечної
асоціації, кандидат педагогічних наук і Михайлова Тетяна Сергіївна, голова студентської секції Української бібліотечної асоціації.
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У своїй доповіді «Медіаграмотність та інформаційна безпека» Гранчак Тетяна Юріївна, завідувач кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук Київського національного
університету культури і мистецтв, доктор наук
із соціальних комунікацій розкрила такі важливі
поняття, як рівень медіа грамотності, інформаційний смак, критичне мислення, інформаційне
маніпулювання.
Не менш цікавим був тренінг, який проводила випускниця Київського національного
університету культури і мистецтв Кулик Євгенія
Володимирівна, керівник центру інформаційної
підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного
технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», кандидат наук із соціальних
комунікацій.
Бруй Оксана Миколаївна, директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України
«КПІ імені Ігоря Сікорського» в своєму виступі
«Авторське право та ліцензії Creative Commons»
підняла важливе питання академічної доброчесності, міжнародних стилів цитувань та посилань
в наукових роботах.
Всі учасники науково-практичного семінару
отримали сертифікати та із задоволенням переглянули концертну програму, підготовлену студентами факультету культурології Київського
національного університету культури і мистецтв.

Після перерви присутні мали змогу взяти
участь в одному з тренінгів, які відбувалися паралельно. Цікавим та змістовним виявився виступ
«Як розпізнавати маніпуляції в медіа» експерта
з практичної медіаграмотності, редактора Національного газетно-журнального видавництва
Бахіна Сергія Анатолійовича.
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«Поезія – це музика слів»
22.03.2018

Щоб привернути увагу суспільства до поезії як
до джерела відповідей на багато питань людства,
як до мистецтва, повністю відкритого людям, на
30-й сесії ЮНЕСКО у 1999 році було прийнято
рішення: 21 березня кожного року відзначати
Всесвітній день поезії.
Наукова бібліотека КНУКіМ приєдналися до
святкування. 21 березня у читальній залі відбувся
вечір читацьких уподобань «Поезія — це музика
слів». Гості Катерина Радченко, Софія Боровицька, Анастасія Алексеєнко, Софія Безрукова,
Лілія Борисенко вони пишуть вірші. Здатність
творити живе в кожному з нас, але не кожен
знаходить можливість і час зазирнути в самого
себе і розібратись у своїх почуттях та думках.

Нашим сьогоднішнім гостям вдалося зупинитись, щоб розгледіти щось важливе і відтворити
незвичайне у звичайних речах навколо. Студенти-поети подарували всім присутнім свої чудові
поетичні миттєвості.
Співробітники Наукової бібліотеки КНУКіМ
Вікторія Ковбель та Юлія Єцкало читали поєзію
улюблених поетів — Сергія Жадана та Олека Ніколассона.

Працівники книгозбірні підготували книжкову виставку «Поезія — це музика слів». Всіх
шанувальників поетичного слова запрошуємо
ознайомитися з матеріалами, які експонуються на виставці.
Завідувач сектору культурно-просвітницької
роботи Тетяна Терех подякувала всім присутнім
за цікаву зустріч, адже поезія — це загущеність
думки й почуття.
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Людмила Скирда про «Культурні традиції
Японії і не тільки…»
22.03.2018
книги перекладені англійською, італійською,
японською, корейською, китайською, арабською,
грецькою, узбецькою, іспанською, французькою,
російською та німецькою мовами. Цей перелік
включає в себе усі 6 офіційних мов Організації
Об’єднаних Націй, а відтак — українську поетесу
може читати увесь світ. Окремі вірші перекладались польською, фінською, португальською,
угорською та румунською мовами.
Тема зустрічі — «Культурні традиції Японії і не
тільки…». Разом із Людмилою Михайлівною до
З нагоди Всесвітнього дня поезії у читальній Університету культури завітав її чоловік — Юрій
залі Наукової бібліотеки КНУКіМ відбулась твор- Васильович Костенко — український дипломат,
ча зустріч студентів Факультету культурології Надзвичайний і Повноважний Посол України».
з Людмилою Михайлівною Скирдою — відомою
українською поетесою, заслуженим діячем культури України, доцентом, вченим-літературознавцем, літературним критиком, культурологом,
перекладачем, членом Спілки письменників
України, лауреатом літературних премій імені
Андрія Малишка, Григорія Сковороди, Володимира Винниченка, Івана Кошелівця. Єдина поетеса
в Україні, яка нагороджена Золотою медаллю
Данте Аліг’єрі (Італія) у 2009 році.
Людмила Скирда була першою письменницею Незалежної України, твори якої перекладені
в Японії, Китаї, Кореї та в Об’єднаних Арабських
Еміратах.
«Сьогодні в астрономії усього світу саме той
день, який проектує щастя і добробут кожної
людини. Сьогодні рівнодення. Загадайте усі
найфантастичніші, найбільші та найзаповітніші бажання, і вони обов’язково здійсняться.
А в Японії зараз відзначають одне з найбільших
національних свят: Ханамі — свято милування
Захід відкрив Юрій Іванович Горбань — кан- цвітом сакури та квітами. Японці — це нація, яка
дидат культурології, доцент кафедри інформа- найбільше приділяє увагу духовності людини та
ційних технологій, директор наукової бібліотеки, збереженню й розвитку культури власної дерякий зазначив що «Людмила Скирда — автор 40 жави. Багатьом країнам є чого повчитись у них,
поетичних збірок, 200 наукових статей, куль- і ми — не виняток»,— розпочала свою розповідь
турологічних есе та 5 наукових монографій. Її Людмила Скирда.
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Під час майстер-класу поетеса розповіла про
історію культури Японії, чинники, які вплинули
на своєрідне, неповторне ставлення японців до
природи як до живого створіння. Вона зазначала,
що на культуру Японії великий вплив зробили її
ізольоване територіальне розташування, особливі природні явища та велика любов японців до
будь-яких вищих проявів людського духу, котрі
знайшли свій вираз у багатьох видах мистецтва
Японії.
Свою захоплюючу розповідь Людмила Михайлівна закінчила авторським віршем:
Україні
Живеш, і раптом — непорозуміння,
Не спиш, а прокидаєшся від сну,
І наступа, рятуючи прозріння,
Так вулиця вступає у весну.
Так змерзлий бачить вогник, так митець
Торка палітру спраглими руками.
Так зводять в небо металеві брами
І трощать дерев’яні нанівець.
Від кого я тікала і куди?
Тікала без доріг, немов незряча.
О, земле, вір — ніколи я не зраджу
Твої левади і твої сади.
О, люде, вір — навіки повернусь
У океан, в якому я краплина.
Без мене буде дихать Україна,
А я без України задихнусь.

Після цікавої лекції відбулась автограф-сесія
Людмили Скирди, під час якої вона подарувала
бібліотеці свої поетичні збірки різних років.
Зустріч із Людмилою Михайлівною пройшла
з великим піднесенням та високою позитивною
емоційною напругою. Зал був сповнений тиші,
уваги і шанування. Юрій Іванович висловив щиру
подяку за приємну зустріч і гостинний прийом
і зауважив, що сподівається на подальшу співпрацю.
Більше про Людмилу Скирду ви можете
довідатись на сайті: liuskyrda.com.ua
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Візит Оксани Флоріанівни Коцюбинської
24.03.2018
Серед книг є такі, що належать до рідкісних
книг (видання до 1949 року), цінних видань.
Батько Оксани Флоріанівни — Флоріан Абрамович Коцюбинський — скульптор, заслужений
діяч мистецтв Української РСР, автор відомої
скульптури «Мир» на станції метро «Дніпро»
в м. Києві та інших скульптур та пам’ятників на
теренах України.
Мати — Оксана Олександрівна Столяренко,
була викладачем Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Мабуть це закономірно, коли творчі люди,
Шановні друзі, хочемо поділитися з Вами вра- митці, однодумці передають свою любов до чиженнями з приводу знакової події для бібліотеки. тання, художньої літератури, мистецтва студентНещодавно до нас завітала Оксана Флоріанівна ській молоді.
Ми щиро вдячні родині Коцюбинських за
Коцюбинська — правнучка відомого українського
письменника Михайла Коцюбинського. Оксана їхній цінний подарунок.
Флоріанівна — художник-модельєр, яка займається виготовленням оригінальних, неповторних
фігурок, виробів зі шкіри тощо. Завітала, але не
просто так, а з бажанням передати в дар понад
300 примірників книг з сімейної бібліотеки нащадків видатного письменника.
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27 березня – Міжнародний день театру
28.03.2018
З нагоди міжнародного дня театру — проМар’яненко І. О. Минуле українського теафесійного свята митців сцени, яке відзначають тру. Зустрічі, творча праця. — Київ: Мистецтво,
27 березня, в Науковій бібліотеці Київського на- 1953. — 183 с.
ціонального університету культури і мистецтв
співробітники підготували тематичну виставку
«Міжнародний день театру». Театр для мільйонів
глядачів — це справжнє багатство, це неповторне
обличчя духовності, дзеркало, в якому відображаються характерні особливості життя суспільства,
його прагнення та потенціал.

За роки незалежності українське театральне
мистецтво інтенсивно розвивається та інтегрується в європейський культурний простір. Дізнатися
про сучасний театр можна з таких книг:
Режисура українського театру: Традиції і сучасність.— Київ: Наук. думка, 1990. — 299 с.
Корнієнко Н. М. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук: (Картини світу.
Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз).— Київ: Факт,
2000. — 160 с.

Театральне мистецтво України бере початок
з глибокої давнини в народних іграх, танцях,
піснях та обрядах. Про історію українського театру можна дізнатися з запропонованих книжок:
Курбас Л. Філософія театру. — Київ: Основи,
2001. — 917 с.
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На виставці експонуються роботи видатТакож на виставці представлені праці викланого режисера, актора, педагога, засновника дачів нашого університету:
Московського художнього театру (МХАТ) КостянБарнич М. М. Майстерність актора. Техніка
тина Сергійовича Станіславського. Серед них:
“обману”: навч. посіб. / М‑во культури України,
Станиславский К. С. Работа актера над собой: Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. —
Ч. 1.: Работа над собой в творческом процессе Київ: [НАКККіМ], 2015. — 216 с.
переживания: Дневник ученика. — Москва: ИсПацунов В. П. Театральна вертикаль: крок до
кусство, 1985. — 479 с.
образу.— Київ, 2003. — 116 с.
Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.—
Вітаємо всіх фахівців та шанувальників театру
Москва: Искусство, 1962. — 575 с.
з Міжнародним днем театру. Запрошуємо до
читальної зали, де книги про чарівне мистецтво
театру допоможуть вам відчути свято!
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Сміх – це хвилина щастя
02.04.2018
У всьому світі 1-го квітня святкують міжнародний день сміху, розігрують близьких, знайомих та друзів, жартують над ними. Походження
свята до сьогодні залишається таємницею, дехто пов’язує його з днем весняного рівнодення,
інші з переходом на Григоріанський календар.
З нагоди чудового свята гумору, співробітниками наукової бібліотеки КНУКіМ підготовлено
тематичну виставку «Сміх — це хвилина щастя».

Бонь І. Г. Сміх лікує: Гумор та сатира /
І. Г. Бонь.— Черкаси: Сіяч, 1992. — 95 с.
Україна сміється з незабутнім Павлом Прокоповичем Глазовим:
Глазовий П. Гуморески: старі й нові: [кн. для
дорослих (і кілька жменьок дітям)] / П. Глазовий. — [Вид. 6-те].— Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
[2011]. — 336 с.
Тонкий гумор, любов до природи, до людей
наскрізь проймають твори Остапа Вишні. Його
сміх не ображає, а виліковує, виховує людину.
Ніжність, душевність і поетичність залишив нам
гуморист у спадщину:
Вишня О. Вишневі усмішки / О. Вишня; Упоряд. І. В. Зуба.— Київ: Дніпро, 1985. — 367 с.
Вишня О. Твори: В 5-ти т. Т. 1: Фейлетони, гуморески, усмішки, 1919–1924 / Остап Вишня.—
Київ: Дніпро, 1974. — 456 с.

Запрошуємо всіх бажаючих поринути в атУкраїнський гумор — це яскраве відображен- мосферу гумору та сміху. Сміх продовжує життя!
ня звичаїв українського народу. В залежності від
регіональних традицій, характерних життєвих
ситуацій у гумориста народжується кмітливий
жарт. Про особливості українського гумору можна дізнатися з таких книжок:
Україна сміється: В 3-х т. Т. 2: Сатира та гумор
письменників дожовтневого періоду.— Київ: Рад.
письменник, 1960–651 с.
Україна сміється: Збірка.— Київ: Шанс, 2008.—
463 с.
Українська сатира або короткі анекдоти
завжди викликають сплеск емоцій. Веселу посмішку та позитивні почуття викликають гумористичні твори з представлених книжок на виставці:
Веселий ярмарок. Гумор та сатира. Вип.2.—
Київ: Рад. письменник, 1984. — 431 с.
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Вітаміни для душі…
05.04.2018
Весна — час оновлення в природі. І ми, як часточка живого світу теж прагнемо нового, красивого: змінюємо одяг, чистимо оселю, думки,
емоції, поліпшуємо свій маленький світ, і тим
самим покращуємо навколишній простір. Порозумінню з собою та оточуючими допомагає
усвідомлення власних емоцій, почуттів, станів.
«Вітаміни для душі, або Як позитивно подолати
стрес та перевтому» — така тема інтерактивної
лекції, що відбулася в науковій бібліотеці 5 квітня.
Професійним та особистим досвідом ділилася
з присутніми Ліщук Наталія — практичний психолог у методі Позитивної психотерапії Н. Пезешкіана, керівник Центру Позитивної психотерапії «Modern», тренер Українського інституту
Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту.

Присутні дізналися які базові емоційні потреби мають бути задоволені, щоб людина почувалася цілісною; які повсякденні моменти спричиняють стрес.
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Ознайомилися з «чарівним кристалом» Н. Пезешкіана, та одержали інформацію про те, як
можна ним користуватися для позитивного подолання стресу та примноження своїх психологічних ресурсів.
Протягом зустрічі змінювалася атмосфера
в залі: з офіційно-очікувальної на дружньо-усміхнену. Отже, будемо вважати, що перший крок
в напряму балансування емоцій цього дня учасники зробили.
А особисте спілкування з тренером по завершенні заходу дає надію, що такі зустрічі матимуть продовження.

Великодня радість землю обіймає
06.04.2018

Споконвіку Великдень вважається найбільшим святом для всього християнського світу.
Воно пов’язане із воскресінням Ісуса Христа й
символізує перемогу добра над злом і світла над
пітьмою. До цього дня співробітники Наукової
бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв підготували тематичну
виставну «Великодні мотиви».

Про походження свята та народні традиції,
особливості відзначення Великодня в Україні
розповідають видання, які представлені на презентованій книжковій виставці
Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис / О. Воропай. — Київ: Велес,
2005. — 527 с.
Великдень в Україні: нариси про Великодні свята з нар. піснями. — Київ: Муз. Україна,
1993. — 128 с

У багатьох куточках нашої країни великодніх
традицій та обрядів дотримуються практично
в незмінному вигляді, такому, якому вони дійшли до нас з найдавніших часів. Особливо колоритно відбуваються святкування в Закарпатті,
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цей край особливо багатий традиціями. Про траТрадиція розмальовувати писанки є пракдиційні особливості святкування нам розповіда- тично у всіх народів. Яйце завжди символізувають такі книжки:
ло нове життя. Але неодмінно стається так, що
старе повинне дати місце новому. Тому писанку
Українське народознавство: навч. посіб. / символічно розбивають. Про історію та техноза ред. С. П. Павлюк. — 3-тє вид., випр. — Київ: логію писанкарства можна дізнатися з книжок
Знання, 2006. — 567 с.
представлених на виставці:
Гаврилов В. Релігійні свята і обряди / В. Гаврилов.— Київ: Держполітвидав УРСР, 1959.— 30 с.
Соломченко О. Г. Писанки українських Карпат / О. Г. Соломченко. — Ужгород: Карпати,
2004. — 239 с.
Ткаченко В. Прародичі українських писанок /
В. Ткаченко // Українська культура. — 2016. —
№ 2.— С. 9–11.
Пожоджук, Д. Українська патріотична писанка / Д. Пожоджук // Українська культура. —
2016. — № 3/4.— С. 4–7.
Тож у ці святкові дні Воскресіння Христового запрошуємо вас до читального залу на перегляд книжкової виставки «Великодні мотиви»
де ви отримаєте багато позитивних емоцій від
спілкування з виданнями, представленими на
експозиції.
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Гостя наукової бібліотеки – Дара Корній
23.04.2018
В читальній залі наукової бібліотеки КНУКіМ
відбулася зустріч з Дарою Корній (справжнє ім’я
Мирослава Іванівна Замойська), українською
письменницею-прозаїком Лауреатом третьої
премії «Коронація слова» (за роман «Гонихмарник» 2010 р.»). Пише в жанрі міського фентезі,
автор 14 творів. Роман «Гонихмарник» удостоєний відзнаки «Дебют року» від видання «Друг
читача» та став лауреатом премії асамблеї фантастики «ПОРТАЛ‑2011» — «Відкриття себе» імені
Володимира Савченка. Після публікації першого
роману Дара Корній отримала неофіційне звання «української Стефані Маєр».
Зустріч з Дарою Корній відбувалася у новому форматі бібліотечних заходів Літературний
клуб #галаСлово. Якщо ви маєте нову книгу чи
пишете цікаву поезію, тоді вам до нас — галасувати у клубі разом, популяризувати книги, читання, сучасних авторів.
Відкрив захід Юрій Іванович Горбань кандидат культурології, доцент кафедри інформаційних технологій, директор наукової бібліотеки,
який зазначив: «Книги письменниці читають
і перечитують, запитують у книгарнях та бібліотеках. Її твори відзначаються неповторним стилем, у якому українська міфологія гармонійно
переплітається з реальністю, порушуються проблеми добра і зла, кохання, людських стосунків».

Пані Дара відверто, з щирим серцем розповіла
про натхненну працю письменника, поділилася думками щодо того, що саме цікаво молоді,
адже в першу чергу автора турбує духовність,
змістовність, затребуваність та наявність зворотнього зв’язку з читачами.

Спілкування було відвертим відкритим, книги письменниці викликали зацікавленість учасників зустрічі.
Часу не вистачило, для обговорення теми
взаємовпливу літературного твору і життя, тому
чекаємо наступних зустрічей.

Запрошуємо до бібліотеки на виставки та заходи, присвячені Всесвітньому дню книги та авторського права: науковий семінар, презентації
нових видань, зустрічі з письменниками та відомими діячами, виставки наукового доробку
викладачів університету, художні виставки. Помилуватися красою, по-новому почути художнє
літературне слово, збагатитися силою культурних
традицій для успішного поступу в сьогоденні.
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Бібліотека. Книга. Наука
24.04.2018
24–25 квітня у Науковій бібліотеці КНУКіМ
відбувся науковий семінар «Бібліотека. Книга.
Наука» Організували захід — Наукова бібліотека КНУКіМ, Кафедра інформаційних технологій
ФСК та Українська бібліотечна асоціація.
В холі бібліотеки радо зустрічали гостей чарівною музикою і співами музичні колективи: дует
«Harp and violin music» та ансамбль «Just», учасниками яких є студенти Факультету музичного
мистецтва Університету культури.
Відкрив семінар директор Наукової бібліотеки,
кандидат культурології, доцент Кафедри інформаційних технологій Факультету соціокультурної
діяльності Юрій Іванович Горбань.

Він зазначив, що Наукова бібліотека спільно
з Кафедрою інформаційних технологій ФСД започатковують проведення наукового семінару
«Бібліотека. Книга. Наука» як традиційного заходу, в рамках якого науковці, практики, представники органів державної влади та громадських
організацій обговорюватимуть актуальні проБули представлені книжкові експозиції «Рід- блеми бібліотечної галузі та підготовки фахівців
кісні видання», «Бібліотека — храм науки, душі та інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
духу», «Видання наукової бібліотеки КНУКіМ»,
З вітальним словом до учасників звернувся
«Науковий доробок президента КНУКіМ Ми- доктор педагогічних наук, професор, президент
хайла Михайловича Поплавського», «Книги Ви- КНУКіМ Михайло Михайлович Поплавський, надавництва Ліра-К». Особливу увагу привернула голосивши на важливості проведення наукового
художня виставка «Вишитий Кобзар» (автор семінару, а особливо обговорення питання мокартин — майстер декоративного мистецтва Іван дернізації підготовки фахівців для національної
Рябчук, Ірпінь).
бібліотечно-інформаційної сфери.
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«Формування нового покоління фахівців, які
працюватимуть з інформацією відбувається вже
сьогодні, а тому науковий семінар є важливим
засобом створення новітнього інтелектуального середовища. Він сприятиме підвищенню ролі
бібліотеки у науковому житті Університету культури. А обмін досвідом та активний діалог між
учасниками дадуть поштовх виникненню нових
ідей, які будуть застосовуватись у навчальному
процесі, науково-дослідній діяльності вишу та
бібліотеки і врешті потужний імпульс розвитку
бібліотечної галузі в Україні»
— сказав Михайло Поплавський.

тету соціокультурної діяльності. У своїй доповіді
науковець окреслила проблему надання якісної
бібліотечної освіти як актуальну для професійної спільноти.
Модераторами заходу були: Тетяна Василівна Новальська, доктор історичних наук, професор, завідувач Кафедри інформаційних технологій ФСД; Юрій Іванович Горбань, кандидат
культурології, доцент Кафедри інформаційних
технологій ФСД, директор Наукової бібліотеки
КНУКіМ; Медведєва Валентина Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, професор Кафедри
інформаційних технологій ФСД.

Привітала учасників семінару Ірина Олександрівна Шевченко, кандидат педагогічних
наук, доцент, директор Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, президент Української
бібліотечної асоціації, яка відзначила важливість
діяльності Університету культури протягом 50
років — плідної праці у навчанні і вихованні розвинутої та освіченої молоді.

На семінар зареєструвалося понад 100 учасників із Києва, Львова, Ніжина, Полтави, Кривого Рогу, Миколаєва, Вінниці, Дніпра, Сум, Ірпеня
(Київська обл.), Рені (Одеська обл.), Олександрії
(Кіровоградська обл.) та інших міст.
До участі також долучились представники
Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім.
І. Ф. Кураса НАН України, Української асоціації
видавців та книгорозповсюджувачів.

Особливість моменту підкреслила Олена
Олександрівна Каракоз, кандидат історичних
наук, доцент, професор Кафедри інформаційних технологій ФСД, заступник декана Факуль-
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В межах наукового зібрання були представлені бібліотеки різних рівнів та відомств від національних до шкільних: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна
бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Національна історична бібліотека України, Національна наукова медична бібліотека України,
Державна наукова педагогічна бібліотека імені
В. О. Сухомлинського, Державна бібліотека України для юнацтва, Київська обласна бібліотека для
дітей, Прилуцька міська центральна бібліотека
імені Л. Забашти, Хмельницька ЦРБ, ЦБС м. Рені,
бібліотека Мар’ївської ЗОШ І–ІІІ ступенів Софіївської РДА Дніпропетровської області.
Активну участь у роботі семінару взяли науковці вищих навчальних закладів України і співробітники бібліотек університетів, коледжів та
училищ.

Валентина Миколаївна Медведєва — кандидат педагогічних наук, професор Кафедри інформаційних технологій ФСД, присвятила свою
доповідь гуманістичній місії бібліотек, корпоративній відповідальності перед майбутнім галузі,
необхідності живого діалогу. Валентина Миколаївна акцентувала на особливій ролі української книги як національного культурного продукту, що формує нові установки, цінності, способи
і стереотипи поведінки особистості. Саме тому
В. М. Медведєва запропонувала започаткування
та проведення наукового семінару як щорічного.
Олена Борисівна Виноградова, кандидат
історичних наук, доцент, заступник директора з бібліотечної роботи Державної бібліотеки
України для юнацтва поділилася своїм баченням проблемних питань розвитку бібліотек для
юнацтва в Україні.

Олександр Васильович Афонін, президент
Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів у своїй промові наголосив, що сьогодні книга в Україні — це не питання бізнесу,
а питання майбутнього країни. Він окреслив
сучасні проблеми книговидання, книжкового
ринку, комплектування бібліотек і запропонував розглянути пропозиції щодо вирішення означених проблем.

Микола Павлович Зніщенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Київської
обласної бібліотеки для дітей, віце-президент
Української асоціації працівників бібліотек для
дітей присвятив виступ ролі книги та бібліотеки у розвитку особистості, суспільства, держави та проблемні питання у сьогоденні бібліотек
для дітей.
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Тетяна Василівна Новальська, доктор історичних наук, професор, завідувач Кафедри інформаційних технологій ФСД, звернула увагу
на важливість питання підготовки бібліотечних фахівців та підтримала пропозицію зробити семінар щорічним для спільного обговорення та визначення шляхів вирішення актуальних
проблем бібліотечної спільноти.
Людмила Павлівна Бойко, кандидат педагогічних наук, професор КНУКіМ, висвітлила місію,
створеного в структурі університету, наукового
інституту, окреслила його задачі і перспективи
розвитку.

Тетяна Василівна Добко, доктор наук із соціальних комунікацій зосередила увагу на питанні впровадження УДК і ББК у практику роботи
бібліотек в аспекті історичної паралелі і реалій
сьогодення.

Галина Іванівна Ковальчук, доктор історичних наук, професор, директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського присвятила свій виступ інформаційним ресурсам Інституту книгознавства.

Олександр Якович Дуднік, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ознайомив з бібліографічними джерелами,
присвяченими історії визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.).

Галина Олександрівна Гуцол, заступник директора з наукової роботи Державної наукової
установи «Книжкова палата України імені Івана
Федорова» висвітлила історію Універсальної десяткової класифікації в Україні й сучасний стан
та проблеми, пов’язані з впровадженням УДК
Валентина Олексіївна Кононенко, завідувач
в бібліотечну практику.
науково-бібліографічного відділу Національної
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого поді-
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лилася здобутками бібліотеки у справі створенСеред питань, що обговорювались учасниканя репертуару української книги та окреслила ми семінару, були також: стандартизація вищої
перспективи бібліографічної діяльності щодо бібліотечно-інформаційної освіти в Україні, соціоцього напряму.
комунікаційна діяльність академічної бібліотеки
в XXI столітті, уніфікація лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем, формування і розвиток медійної та
інформаційної грамотності, внесок вітчизняних
науковців у дослідження інформаційних програм
ЮНЕСКО тощо.

Світлана Олександрівна Шуляк, кандидат педагогічних наук, доцент, декан Факультету менеджменту і бізнесу Відокремленого підрозділу
«Миколаївська філія КНУКіМ» розповіла про європейські моделі модернізації вищої бібліотечної освіти та практичні напрацювання філії в даному контексті.

В рамках проведення семінару відбулась презентація Антології «Книгознавча школа Київського національного університету культури
і мистецтв», першого видання серії «Наукові
школи».

Віталій Іванович Зарицький, директор Видавництва «Ліра-К», окреслив перспективи реалізації
видавничих проектів в науково-освітній галузі.
Укладач видання, Валентина Миколаївна
Медведєва, характеризуючи його, зазначила,
що антологія підсумовує інтелектуальні здобутки книгознавчого, бібліотекознавчого і бібліографознавчого напрямів.
З метою подання книгознавчих доробків науковців в антології згруповано матеріал за розділами: «Теоретичні засади розвитку книгознавства,
бібліотекознавства і бібліографознавства»; «Книгознавча справа України (історичний розвиток
бібліотек, історія книги, редакційно-видавнича
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справа, книжкова торгівля)»; «Бібліографознавство»; «Документно-інформаційні ресурси»;
«Бібліотека і читач в документно-інформаційній системі суспільства»; «Управління діяльністю бібліотек. Інноваційно-методична робота»;
«Бібліотечно-інформаційна освіта, професійна
комунікація».
Юрій Іванович Горбань звернув увагу на те,
що цим виданням наукова бібліотека започатковує серію під загальною назвою «Наукові школи», яка почергово репрезентуватиме основні
напрями книгознавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень і пошуків.
Тетяна Олексіївна Долбенко, доктор культурології, професор Кафедри інформаційних технологій ФСД підкреслила, що «презентована праця — це науково-творчий портрет представників
книгознавчої школи університету» і подякувала
всім, хто сприяв появі антології.

Підсумовуючи науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука», варто зазначити, що у своїх
доповідях фахівці-науковці не лише розкрили
можливості наукових досліджень проблем історії
й сьогодення бібліотечної справи, а й порушили проблеми, які мають вирішуватися на рівні
органів законодавчої та виконавчої влади. На
думку науковців, без належного фінансування й
дієвих координаційних зв’язків між провідними
бібліотеками України створити інтегративний
національний інформаційний продукт щодо розвитку України, української нації, українського
народу неможливо.

Людмила Іванівна Прокопенко, кандидат
культурології, доцент Кафедри інформаційних
технологій ФСД, вітаючи колег з появою антології, зазначила, що видання є ґрунтовним джерелом, у якому висвітлено науковий доробок та
основні віхи наукової діяльності фахівців книгознавчої школи.
Робота семінару пройшла в конструктивній
атмосфері, гості та учасники отримали друкований збірник матеріалів наукового семінару,
програму та сертифікат учасника.
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Творча лабораторія молодого науковця
25.04.2018
25 квітня 2018 р. у науковій бібліотеці КиївсьВолодимир Антонович, аспірант КНУКіМ озкого національного університету культури і ми- найомив присутніх із традиційними та інновастецтв продовжував роботу науковий семінар ційними формами бібліотечно-комунікаційних
«Бібліотека. Книга. Наука».
засобів забезпечення готельно-ресторанної сфери в Україні.

Усвідомлюючи суспільну значимість підготовки нової генерації молодих науковців, необхідність апробації та громадського оприлюднення
їх наукових пошуків, в рамках наукового семінару започатковано Творчу лабораторію молодого
науковця. В роботі якої взяли участь магістранти,
студенти та аспіранти Київського національного
університету культури і мистецтв, Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв та
Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія
Київського національного університету культури і мистецтв».

Альона Плахтій, аспірант КНУКіМ, проаналізувала інформаційно-комунікаційне забезпечення
бібліотеками електронного врядування в Україні.
Запропонувала власне поняття «бібліотеки з доступу до електронного врядування», яке, на її
думку, є основою для участі громадянського суспільства в електронному управлінні.

Козачок Іван, аспірант НАКККіМ висвітлив
сучасні аспекти формування і розвитку медійної
та інформаційної грамотності в Україні. Зазначив, що використання різних шляхів, поєднання
Модератори Творчої лабораторії молодого методологічних основ та масових комунікацій
науковця — аспіранти КНУКіМ Шендрик Ольга в процесі розвитку та створення контенту для
Олегівна та Мотько Альона Олександрівна.
сучасного споживача медіа повинно системно
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і чітко регулюватися не тільки з боку громадськості та ініціативних груп людей, а й державних
інституцій, що створюють рушійний поштовх для
поширення медіа грамотності серед населення
нашої країни.

Підсумовували роботу наукового семінару
кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій КНУКіМ
Валентина Миколаївна Медведєва, кандидат
культурології, доцент кафедри інформаційних
технологій, директор наукової бібліотеки КНУКіМ
Юлія Вишнякова. магістрант КНУКіМ присвя- Юрій Іванович Горбань та кандидат історичних
тила доповідь науковій школі В. М. Медведєвої, наук, доцент, професор кафедри інформаційних
трудовій діяльності професора, методичній, нау- технологій, заступник декана факультету соціоково-педагогічній роботі. Ознайомила присутніх культурної діяльності КНУКіМ Олена Олексаніз колом наукових інтересів вченого, визначила дрівна Каракоз.
основні напрями її досліджень.
Зазначили, що всі виступи вирізнялися своєю
оригінальністю, учасники охоче ділилися своїми
думками стосовно актуальних проблем бібліотечно-інформаційної сфери. Доповідачі окреслили
проблематику обраної ними теми, а також цілі
і завдання, яких вони прагнуть досягти у своїх
дослідженнях.
Наукові семінари сприяють плідній дискусії
та активній зацікавленості молоді у наукових
дослідженнях, тому організатори запрошують
надалі до участі всіх бажаючих.
Єлизавета Чернова, магістрант КНУКіМ
доповіла про основні міжнародні принципи
бібліотечного обслуговування користувачів з особливими потребами. Відмітила, що розвиток
бібліотечних послуг для людей з особливими
потребами паралельно з розробкою сучасних
технологій, прогресом інформаційно-комунікаційних систем та соціальних змін прискорює інтеграцію користувачів з особливими потребами
у використання основних бібліотечних послуг.
Артем Кулеша, студент кафедри інформаційних технологій КНУКіМ характеризував фейк як
елемент інформаційної війни. Звернув увагу, що
фейки є різними за формами, методами передачі,
змістом, тому виникає потреба їх класифікувати.
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Історія книги Олени Каракоз
26.04.2018

В Університеті культури відбулась презентація
навчального посібника «Історія книги» кандидата
історичних наук, професора Кафедри інформаційних технологій, заступника декана Факультету соціокультурної діяльності Олени Каракоз.
У читальній залі Наукової бібліотеки зібрались
викладачі, рецензенти і студенти, щоб привітати
автора із знаменною подією.

У посібнику відображені основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної і світової книги
з давніх часів до початку ХІХ століття. Видання
розраховане на викладачів, аспірантів, студентів
вузів, усіх хто цікавиться питаннями, пов’язаними
з вивченням історії книги та видавничої справи.
Розпочався захід із вітальних слів кандидата
культурології, доцента Кафедри інформаційних
технологій Факультету соціокультурної діяльності, директора Наукової бібліотеки та рецензента презентованої книги — Юрія Горбаня.
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Радий вітати вас на презентації посібника
Олени Каракоз!
Говорити про актуальність видання немає потреби. Спроб випуску подібних книг було багато.
Однак систематизувати весь матеріалз історії
книги від давніх часів до початку ХІХ ст. в одному виданні вдалось тільки Олені Олександрівні.
Для мене велика честь бути рецензентом такого навчального посібника з грифом Міністерства
науки і освіти України «Історія книги». Велике
«зерцало» — саме так колись називали свиток
чи книгу, що була вмістилищем різних знань,
навчальний посібник який ми презентуємо є
«зерцалом» сучасної науки.
Свої побажання автору висловив кандидат
культурології, доцент, декан Факультету соціокультурної діяльності Валерій Кушнарьов.

Валентина Медвєдєва — кандидат педагогічних наук, професор Кафедри інформаційних технологій Факультету соціокультурної діяльності
підкреслила цінність презентованого видання.

«Це справді велика подія для автора, який
живе з книжковою справою у серці.
Олена Олександрівна пройшла непростий
шлях до написання підручника історичного контексту.
Велика праця автора прослідковується на
кожній сторінці видання. І ми сподіваємося, що
цей підручник-роздум допоможе вирішити великі політичні проблеми.
Плекайте українську мову!».
Також слова вдячності і поваги Олені Каракоз висловили колеги-науковці кандидат філологічних наук, доцент Київського міжнародного
університету Євгеній Іщенко, кандидат педагогічних наук, професор Кафедри музеєзнавства
та пам’яткознавства Факультету соціокультурної
діяльності Юлія Ключко та директор Видавництва «Ліра-К» Віталій Заріцький, які побажали
творчого натхнення, кар’єрного зростання і шаленої енергії для написання у подальшому таких
цікавих і пізнавальних книг.

Розповідаючи про навчальний посібник, авторка наголосила, що видання розкриває основні етапи революційного розвитку рукописної та
друкованої книги у взаємозв’язку з процесами,
які відбувались у соціокультурному, політичному та релігійному житті суспільства в різні історичні епохи.

«Історія книги» складається з чотирьох
розділів:
РОЗДІЛ 1. Історія письма та найдавніші зразки
книгописання
РОЗДІЛ 2. Винахід і поширення друкарства в Європі та Україні (ХV–$5VІ ст.)
РОЗДІЛ 3. Історія книгодрукування в XVІ —
XVІІ ст.
РОЗДІЛ 4. Книгодрукування та книговидання
в XVІІІ — XІХ ст.
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Олена Каракоз зауважила, що на створення
навчального посібника «Історія книги» пішло
4 роки, однак найбільше часу зайняв пошук,
зібрання і обробка матеріалу. А головними її натхненниками були студенти Університету культури.
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«Основою для написання навчального посібника були ґрунтовні праці найвідоміших дослідників з історії бібліотечної, книжкової та видавничої справи» — сказала Олена Олександрівна
і поділилась планами щодо створення вже другого тому книги, що буде присвячений історії
книгодрукування ХІХ — ХХ століть.
По завершенні презентації усі присутні отримали екземпляр наукового посібника і робили
спільні фото на згадку .

Мистецька місія плакатного проекту
«Народжені Карпатами»
27.04.2018
У рамках The Great Library Week, організованого в Науковій бібліотеці КНУКіМ з нагоди
Всесвітнього дня книги та авторського права,
відбувся Design day.
Вже стало традицією у квітні, під час Днів науки у КНУКіМ, проводити спільні заходи бібліотеки та Кафедри графічного дизайну. У 2016 та
2017 роках з успіхом пройшли виставки арт-буків
студентів та гобеленів викладача кафедри, кандидата мистецтвознавства Оксани Чуєвої. 2018‑й
рік приніс презентацію плакатного проекту «Народжені Карпатами — ІІІ».

Будник, викладач Кафедри графічного дизайну; Наталія Удріс, завідувач Кафедри графічного дизайну; Оксана Чуєва, викладач Кафедри
графічного дизайну. Роль бібліотеки у пропагуванні творчих доробків студентів і викладачів
університету підкреслив Юрій Горбань, директор Наукової бібліотеки.

Активними учасниками трьох плакатних проектів «Народжені Карпатами» були студенти
і викладачі університету.

До речі, у 2016 році було представлено 16 плакатів, у 2017–23, а у 2018–37.
Про завдання акції, учасників, вагомі досягнення, сателітні проекти розповідали: Андрій
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Автор концепції проекту «Народжені Карпатами» — голова секції плакату та графічного
дизайну КОНСХУ, кандидат мистецтвознавства
Андрій Будник, презентуючи проект у бібліотеці,
розповів про історію, ідею, учасників, результати проекту: «Плакатна акція «Народжені Карпатами» повертає історичну пам’ять, виявляє
специфіку особистісного представництва регіону, його вплив на життя країни. Жанр плакату
повертає актуальність, наповнюється новими
змістами, реагує на виклики часу, інтегруючись
до європейського простору виконує важливу соціальну місію».

чок. Творчій молоді і студентам подобаються
твори радикального дизайнерського рішення,
такі, що ламають стереотипи. Наприклад, класичний український письменник Роман Іваничук із панківським ірокезом».

За словами викладачів Кафедри графічного
дизайну, учасників акції, студентам зрозуміліше
створювати плакати на теми, пов’язані з культурою, мистецтвом, літературою, які дотичні або
споріднені з напрямками підготовки в університеті. Таким чином демонструються результати
фахової підготовки з профільних дисциплін —
історії дизайну, мистецтвознавства. Затребуваною є патріотична тематика, україністика, прославлення героїв Майдану, учасників АТО.
Довідка:
Плакатний проект «Народжені Карпатами» є
частиною Локації «Art SPACE» Міжнародного фестивалю мистецтв «Карпатський простір», що від
2016 року щорічно проходить в Івано-Франківську у травні. За своєю суттю плакатний проект — це
галерея видатних особистостей (вчених, художників, співаків, акторів, композиторів, суспільних,
релігійних і політичних діячів), життя та діяльність яких пов’язані з Карпатським простором.
Відповідаючи на питання: які плакати отримали найбільше визнання? — Андрій Будник зазначив, що «іноземні гості більше полюбляють плакати про особистостей з їхніх країн. Наприклад,
Надзвичайний та Повноважний посол Молдови
в Україні Руслан Болбочан фотографувався із
плакатом про молдавського шрифтовика Іллю
Богдеску. Посол Румунії — з плакатами, присвяченими драматургу Ежену Іонеско і скульптору
Костянтину Бранкузі. Мешканці Карпатського
регіону віддають перевагу особам з їхніх місте-
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The Great Library Week у КНУКіМ:
ми це зробили
07.05.2018

Яскравим і насиченим подіями став у науковій
бібліотеці Київського національного університету
культури і мистецтв Великий бібліотечний тиждень — The Great Library Week, організований
до Всесвітнього дня книги та авторського права.
Розпочався тиждень із презентації Літературного клубу #галаСлово. Grand-гостем першого
заходу стала майстер українського фентезі, володар третьої премії «Коронація слова», нині
учасник журі конкурсу Дара Корній. Студенти
кафедри інформаційних технологій та кафедри
PR і журналістики КНУКіМ вели діалог про: тенденції сучасного літературного процесу; молодих
авторів, які працюють у жанрі українського фентезі; проблеми дотримання авторського права;
правила роботи над книгою тощо.

У семінарі взяли участь понад 100 учасників
(науковці, представники бібліотечної спільноти,
громадських організацій, видавництв) із Києва,
Львова, Дніпра, Полтави, Миколаєва, Сум, Кривого Рогу, Олександрії, які представляли:
• національні бібліотеки і державні установи: Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського, Національну бібліотеку України імені
Ярослава Мудрого, Національну наукову медичну бібліотеку України, Державну наукову
установу «Книжкова палата України ім. Івана
Федорова», Державну бібліотеку України для
юнацтва,
• 18 бібліотек навчальних закладів України,
• науково-дослідні інститути: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,
• громадські організації: Українську бібліотечну
асоціацію, Українську асоціацію видавців та
книго розповсюджувачів, Українську асоціацію працівників бібліотек для дітей,
• Видавництво Ліра-К.
З вітальним словом до учасників звернувся
доктор педагогічних наук, професор, президент
КНУКіМ Михайло Михайлович Поплавський, наголосивши на важливості проведення наукового
семінару, а особливо обговорення питання модернізації підготовки фахівців для національної
24–25 квітня наукова бібліотека, за участю бібліотечно-інформаційної сфери. «ФормуванКафедри інформаційних технологій, Українсь- ня нового покоління фахівців, які працюватикої бібліотечної асоціації організувала і провела муть з інформацією відбувається вже сьогодні,
науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука». а тому науковий семінар є важливим засобом
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створення новітнього інтелектуального середовища. Він сприятиме підвищенню ролі бібліотеки
у науковому житті Університету культури. А обмін досвідом та активний діалог між учасниками дадуть поштовх виникненню нових ідей, які
будуть застосовуватись у навчальному процесі,
науково-дослідній діяльності вишу та бібліотеки
і врешті потужний імпульс розвитку бібліотечної
галузі в Україні»

текознавства, бібліографознавства. За словами
укладача антології, кандидата педагогічних наук,
професора, професора кафедри інформаційних
технологій КНУКіМ Валентини Медведєвої, метою видання стало висвітлення книгознавчої школи, відображення і збереження науково-творчих,
науково-педагогічних здобутків її представників,
які розвивали книгознавство і бібліотекознавство
в кінці ХХ — на початку ХХ століття.
25 квітня у рамках семінару пройшли два заходи: творча лабораторія молодого науковця
та круглий стіл для працівників бібліотек вищих
навчальних закладів.
Творча лабораторію молодого науковця сприяє підготовці нової генерації молодих науковців,
надає аспірантам, магістрантам, студентам можливість апробації та громадського оприлюднення їх наукових пошуків. Учасники представляли
молоду генерацію науковців Київського національного університету культури і мистецтв, Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв та Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
Учасникам круглого столу було представлено
результати трьох досліджень, проведених серед
студентів навчального закладу (стосувалися вивчення користувачів бібліотеки та їхніх інформаційних потреб) та презентовано відеоролик «Як
пройти до бібліотеки». На прохання гостей працівники інформаційно-бібліографічного відділу
бібліотеки провели консультації щодо практичних кроків переходу на систему УДК та особливості систематизації нотної літератури.

У доповідях, проголошених під час семінару,
обговорювалися актуальні та складні проблеми бібліотечної освіти і науки (Ю. І. Горбань,
І. О. Шевченко, О. О. Каракоз), перспективи розвитку наукових інститутів вищих навчальних
закладів (Л. П. Бойко), історичні віхи та сучасні реалії впровадження УДК у роботу бібліотек
(Т. В. Добко, Г. О. Гуцол), інформаційні ресурси
національних бібліотек (Г. І. Ковальчук), стан
і тенденції створення українського бібліографічного репертуару (В. О. Кононенко, О. Я. Дуднік),
місце і роль книги у динаміці суспільно-політичних процесів в Україні (О. В. Афонін, В. М. Медведєва, Т. О. Долбенко, Л. І. Прокопенко),
діяльність бібліотек в умовах децентралізації
(О. Б. Виноградова) та дослідженні історії становлення бібліотек для дітей (М. П. Зніщенко),
перспективи реалізації видавничих проектів для
потреб освіти (В. І. Зарицький). Інформаційним
партнером заходу було Видавництво Ліра-К.
Знаковою подією у книгознавчому, бібліотекознавчому середовищі України стала презентація антології «Книгознавча школа Київського національного університету культури
і мистецтв», першого видання серії «Наукові
школи», започаткованої науковою бібліотекою
У рубриці «FreshBook» 26 квітня пройшла
університету. Антологія — перше видання, що ілю- презентація нового видання — навчального пострує розвиток книгознавчої, бібліотекознавчої сібника «Історія книги» кандидата історичних
науки, теоретичні аспекти книгознавства, бібліо- наук, професора кафедри інформаційних техно-
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логій Олени Каракоз. У навчальному посібнику автор розкриває основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної та світової книги; подає
систематизований огляд процесів виникнення
та становлення рукописної та друкованої книги
на суспільно-політичному тлі певної епохи; акцентує увагу на основних функціях книги як засобу науково-технічного, культурного прогресу.
Героями Design day стали студенти і викладачі кафедри графічного дизайну університету,
які презентували плакатний проект «Народжені
Карпатами», створений у рамках Міжнародного фестивалю мистецтв «Карпатський простір».

Водночас це не просто текст, а змістовний
настрій, який створено за допомогою квіткового орнаменту, візерунків, що народжені в душі
митця поетичним словом. Роздуми, викликані
віршами Шевченка лягли на картини коментарями автора, або епіграфами (вишиті вони чорною ниткою на відміну від віршів Шевченка, які
«прописані» червоною). Вишита шевченкіана
Івана Рябчука налічує близько 40 полотен, а за-

Упродовж тижня у виставковій залі бібліотеки експонувалися книжкові виставки: «Видання
бібліотеки КНУКіМ» та «Рідкісні видання» з фонду бібліотеки, «Науковий доробок президента
КНУКіМ Михайла Михайловича Поплавського»,
«Бібліотека — храм науки, душі та духу», «Книги
Видавництва Ліра-К».
гальна кількість його робіт — понад сто.
Ось таким насиченим та яскравим був The
Great Library Week — 2018 у науковій бібліотеці
КНУКіМ.
Відвідувачі та учасники заходів одержали
цікаву інформацію, позитивний емоційний заряд, відчули радість спілкування з колегами,
книгою, мистецтвом.

Не пустувала і Art-галерея бібліотеки,
де з 23 квітня діяла виставка «Вишитий Кобзар» — спільний проект відомого в Україні майстра вишивки Івана Рябчука, музеєзнавців та
краєзнавців з м. Ірпінь, що на Київщині. Кожна
картина — то вірш із Шевченкового «Кобзаря».
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Бібліотека чекає на нові зустрічі та ділиться деякими відгуками й побажаннями гостей:

«КНУКіМ, шановна наша книгозбірня,
Ми ваші друзі віддані і вірні!
Ви креативно, з оптимізмом, радо
навчаєте бібліотечную громаду.
Ми віримо в майбутнє Ваше світле,
Для Вас прийдешнє буде хай пресвітлим.
Хай фонди повняться, як келихи святкові,
Будуть дослідження — цікаві, наукові,
А читачі — лиш ввічливі й ласкаві.
Бібліотекарям КНУКіМ хвала і слава!»
Кононенко В. О.,
завідувач науково-бібліографічного відділу
Національної бібліотеки України
імені Ярослава Мудрого,
заслужений працівник культури та
Рихтик А. С.,
головний бібліограф
Національної бібліотеки України
імені Ярослава Мудрого

«Успіхів та наснаги у забезпеченні книгою,
інформацією, знаннями студентської молоді,
яка буде розбудовувати галузі культури нашої
держави України
Фахівцям бібліотеки бажаємо особистого щастя, завжди залишатися оптимістами і плекати
бібліотечну справу»
Смілянець С. І.,
заступник генерального директора
НІБ України
від колективу Національної історичної
бібліотеки України

«Щиро дякую за чудову організацію семінару.
Бібліотеці хочу побажати актуальних фондів,
допитливих користувачів і, щоб ви завжди могли задовольнити їхні запити.
Підтримки керівництва університету, процвітання, добробуту, здоров’я, щастя і наснаги
всім працівникам бібліотеки»
Гуцол Г. О.,
заступник директора з наукової роботи
Книжкової палати України
«Нев’янучої творчої наснаги, справжньої люім. Івана Федорова
бові до справи, яку ви чесно та сумлінно робите.
Розвиваймо та шануймо рідне, купаймося
«Процвітання!
у живій цілющій воді українського слова і нехай
Творчого натхнення, успіхів, ініціативних співВсесвіт благословляє та допомагає»
робітників.
Дара Корній,
Працівникам — здоров’я на довгі щасливі роки
письменниця, лауреат премії життя і девізом щоб були слова: «На роботу —
«Коронації слова‑2010» з радістю, а з роботи — з гордістю!».
Хай щастить в усіх починаннях!»
«Бажаю Бібліотеці КНУКіМ стати найулюКосовських Л. П.,
бленішим місцем для студентів університету:
завідувач сектору бібліотеки імені акамісцем зустрічей однодумців, проведення недеміка М. О. Лавровського
ординарних заходів, побачень закоханих, місНіжинського державного університету
цем читання традиційних книжок і електронних
ім. М. Гоголя
ресурсів …
А ще достатнього фінансування для комплек«Чудовому колективу наукової бібліотеки
тування фондів — найрізноманітніших! А це по- КНУКіМ, організатору змістовних наукових
тягне будівництво нового сучасного книгосхо- семінарів та конференцій хотілося б побажати
вища, і це ми теж Вам бажаємо!
творчості, потужної матеріальної бази, великої
Віримо, що викладачі, виходячи на пенсію, кількості нових надходжень, інноваційних ідей,
будуть дарувати сюди свої тематичні зібрання, натхнення і вдячних читачів. Успіхів!»
раритети фахової літератури. Успіхів!»
Сотникова І. В.,
Ковальчук Г. І.,
завідувач бібліотеки Сумського вищого учидоктор історичних наук, професор
лища мистецтв і культури
директор Інституту книгознавства НБУВ
ім. В. І. Вернадського
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Пам’ятаймо, щоб не повторилося!
08.05.2018
Бойко В. Обжинки зраджених надій / В. Бойко.— Луцьк: 2012. — 136 с.
Вовк Ю. Доки смерть не розлучить нас: роман / Ю. Вовк. — Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. — 192 с.
Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894–1944):
На вшанування його пам’яті: Документи. Матеріали. Спогади. Щоденники. Листи. Фотографії / Х. Овад.— Торонто, 2006. — 305 с.
Україна у Великій війні 1939–1945. — Київ:
Емма, 2014. — 264 с.;
Дню пам’яті та примирення 8 травня та Дню
Щоб не забули. Пам’ять про тоталітаризм
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Європі: читанка для учнів ст. кл. сер. шк. у всіх
9 травня у науковій бібліотеці КНУКіМ присвя- європ. країнах / ред. Джиліан Певез; Укр. ін-т
чено книжкову виставку «Пам’ятаймо, щоб не нац. пам’яті.— Київ: 2015–320 с.
повторилося»
Крім історичних досліджень та документальних нарисів виставка презентує художні твори,
тематика яких пов’язана з подіями Другої світової війни.
8 травня — це данина поваги загиблим. Низько схиляємо голову перед ними…
Запрошуємо до бібліотеки дізнатися більше
про український вимір Другої світової.

Минають роки, відлітають у вічність, але є
дати непідвладні часу. Битва з нацизмом — далека історія для більшості сучасників. Та живою
і невмирущою є пам’ять про тих, хто ціною власного життя відстояв мир, свободу, врятував світ
від нацистської навали. Важливо не забувати про
війну та її героїв, їх подвиги, радощі перемог та
біль втрати бойових друзів, зробити все для того,
щоби ніколи не перервався зв’язок поколінь.
Книги, альбоми, що представлені на експозиції, допоможуть більше дізнатися про боротьбу
українського народу проти нацизму та вшанувати пам’ять наших дідів та прадідів:
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Практичні заняття з методики підготовки
бібліографічних посібників
14.05.2018

В рамках вивчення навчальної дисципліни
«Організація та технологія бібліографічної діяльності» (викладач — кандидат педагогічних наук,
доцент Галина Євгеніївна Шипота) на базі наукової бібліотеки КНУКіМ проведені практичні
заняття «Методика підготовки бібліографічних
посібників» для студентів III курсу групи КББ‑45
кафедри інформаційних технологій факультету
соціокультурної діяльності.
Галина Олександрівна Стешенко, провідний
бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу розповіла про систему бібліографічних посібників різних форм, видів і жанрів, підготовлених
співробітниками бібліотеки, з метою забезпечення користувачів бібліотеки бібліографічною
інформацією для задоволення наукових, професійних, освітніх інформаційних потреб. Було
зазначено, що підготовка бібліографічних покажчиків складається з п’яти етапів:
• визначення тематики, яка є актуальною і відповідає інформаційним потребам користувачів;
• складання плану-проспекту — документу, що
регламентує роботу з підготовки бібліографічного покажчика;
• бібліографування, який є найскладнішим у підготовці покажчика та передбачає такі методи
бібліографування — виявлення, відбір, групування та розташування записів у рубриках;
• складання довідково-пошукової частини видання, до якої належать: зміст, передмова,
вступна стаття, допоміжні покажчики, додатки;
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• редагування, що передбачає аналіз повноти
відібраних матеріалів, відповідності документів
сформульованим рубрикам.
Більш детально Галина Олександрівна зупинилась на характеристиці окремих бібліографічних покажчиків.
Перший покажчик, підготовлений у 2012 р. —
«Культурна спадщина України», містить відомості про об’єкти історико-культурної та природно-заповідної спадщини України, діяльність
музеїв щодо збереження пам’яток культури.
З метою розкриття фонду рідкісних та цінних
видань, у 2014 році був виданий науково-допоміжний покажчик «Рідкісні видання з фонду наукової бібліотеки КНУКіМ, 1842–1941».
У 2015 році в серії «Видатні постаті КНУКіМ»
вийшов біобібліографічний покажчик «В’ячеслав
Медвідь», присвячений відомому письменнику, лауреату Національної премії України імені
Тараса Шевченка, заслуженому діячу мистецтв
України.
До 50-річчя від дня заснування КНУКіМ підготовлено науково-допоміжний бібліографічний
покажчик «Київський національний університет
культури і мистецтв на сторінках періодичних
видань, 1976–2016».
У 2018 році в серії «Видатні постаті КНУКіМ»
вийшов біобібліографічний покажчик «Андрійчук
Петро Олександрович», присвячений видатному українському хормейстеру, музиканту, професору КНУКіМ.
Студентів зацікавила змістовна розповідь Галини Олександрівни, яка поділилася професійними знаннями зі студентською молоддю, на
власному прикладі показала, що бібліограф —
це інтелектуал, науковець, дослідник, адже вона
вже 40 років займається бібліографічною роботою в науковій бібліотеці КНУКіМ.

Як управляти знаннями та інформацією:
виклики, тренди,
сучасні практики і рішення

17.05.2018

15 травня 2018 року у КНУКіМ пройшла Міжнародна наукова конференція «Інформація,
комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі». Організатори: Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, інститут модернізації змісту освіти,
Київський національний університет культури і мистецтв, Білоруський державний університет культури і мистецтв, Наукова бібліотека
Київського національного університету культури і мистецтв, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, Національна юридична бібліотека Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, Громадська організація
ELIBUKR, Факультет соціокультурної діяльності,
Кафедра інформаційних технологій, Кафедра
документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.
Конференція організована до 50-річчя заснування Київського національного університету
культури і мистецтв і початку підготовки в ньому фахівців бібліотечно-інформаційної галузі.
З вітальним словом до учасників конференції виступили: проректор з навчальної роботи
КНУКіМ, канд. іст. наук, доцент Гуменчук Анатолій Васильович, декан факультету соціокультурної діяльності КНУКіМ, канд. культурології,
доцент Кушнарьов Валерій Володимирович, декан факультету інформаційно-документних комунікацій Білоруського державного університету культури і мистецтв, канд. пед. наук, доцент
Яцевич Микола Олександрович.
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У пленарному засіданні виступили: Ms Christi
Anne Hofland, Director of America House in Kyiv;
завідувач кафедри інформаційних технологій
КНУКіМ, д-р іст. наук, професор Новальська
Тетяна Василівна; директор наукової бібліотеки
ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка
Сербін Олег Олегович; завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, д-р соц. комунікацій, старш. наук. співр.
Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна; декан
факультету інформаційно-документних комунікацій Білоруського державного університету культури і мистецтв, канд. пед. наук, доцент Яцевич
Микола Олександрович.

Далі робота конференції продовжилася у 5
секціях: «Інформація, комунікація і суспільний розвиток: теоретичні аспекти і сучасні
практики», «Інформація й комунікація в глобалізованому світі: антропологічний вимір»,
«Документно-інформаційні інститути в системі соціальних комунікацій: сучасні завдання і тренди»,
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«Документно-інформаційні інститути в глобалізованому світі: ресурсно-технологічний аспект»,
«Інформаційно-бібліотечна та архівна освіта:
виклики і рішення».
Працівники наукової бібліотеки КНУКіМ взяли активну участь в організації та проведенні
конференції.

Підготували доповіді: «Імідж бібліотеки університету в інформаційному суспільстві» (директор
наукової бібліотеки КНУКіМ Горбань Юрій Іванович), «Інформаційна аналітика як мистецтво
управління знаннями» (зав. відділу обслуговування користувачів Толочко Світлана Євгенів-

на), «Інформаційні діяльність бібліотек: курс
на мультимедійність» (зав. сектору методичної
роботи Скаченко Олена Олексіївна), «Інформаційна аналітика в науковій бібліотеці: напрями
та перспективи розвитку» (провідний бібліотекар Мальшакова Алла Василівна), «Філософсько-культурологічні проблеми розвитку інформаційного суспільства» (бібліограф ІІ категорії
Шевченко Віра Борисівна).
Всі учасники отримали збірник матеріалів
конференції та сертифікати.
Для гостей та учасників конференції проведена ознайомча екскурсія науковою бібліотекою.
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День вишиванки в КНУКіМ
17.05.2018

У Київському національному університету
культури і мистецтв пройшло масштабне святкування Дня вишиванки — свята, присвяченого
зберегти народні традиції створення і носіння
етнічного українського одягу.
Активну участь у святі взяли працівники наукової бібліотеки. Разом зі студентами та викладачами стали учасниками флешмобу на головній
площі університету. У читальній залі представили тематичну виставку книг про автентичні
вишиванки та орнаменти вишивок різних регіонів України.
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Міжнародні відносини:
теоретико-практичні аспекти
18.05.2018
В Університеті культури відбулась презентація збірника наукових праць Кафедри міжнародних відносин — «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти».
Учасниками заходу стали студенти, викладачі, а також представники редакційної колегії. Присутні були і автори наукових доробків,
що увійшли до двох перших випусків збірника.
У новому виданні висвітлюються актуальні
питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, які стосуються
історико-теоретичних питань міжнародних відносин; зовнішньої політики і дипломатії; міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних
комунікацій і лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціологічних досліджень
у галузі міжнародних відносин.
Збірник розрахований на викладачів, студентів, науковців і всіх, хто прагне отримати
ґрунтовні знання теоретичного і прикладного
характеру.
Розпочався захід із вітальних слів доктора
політичних наук, доцента, завідувача Кафедри
міжнародних відносин — Інни Костирі.

всього зробила: організувала і фактично стала
локомотивом цього наукового надбання.
Так тримати!».
Людмила Бойко — начальник Науково-дослідного інституту КНУКіМ, професор, кандидат педагогічних наук зазначила, що «Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти»
це перший збірник з 12-ти, які готує Університет
культури. Видання укладено на високому рівні
за участі українських та закордонних авторів.

Директор Наукової бібліотеки Університету
культури, кандидат культурології, доцент Юрій
Горбань підкреслив, що випуск збірника наукових праць вже має сторінку на сайті КНУКіМ,
а також індексується у науково-метричній базі,
а це є показником високого рівня навчального
закладу.

«Вихід у світ збірника наукових праць — це
знаменна подія як для професорсько-викладацького складу, так і студентів.
Це видання — чудовий старт у напрямку наукового розвитку!
Свої враження щодо укладання посібника
Однак, якби не Оксана Білецька, цього б ви- висловив голова редакційної колегії, доктор істодання не було, тому що саме вона дуже багато ричних наук і професор Валерій Ластовський.
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«Наша дружна співпраця, яка сьогодні вже
завершена таким виданням, насправді розпочалась ще 2 роки тому, коли в Університеті
культури започаткували Міжнародну наукову
конференцію «Україна і світ». Таким чином ми
залучили висококваліфікованих авторів та познайомились з майбутніми членами редколегії.
Варто відмітити, що за презентацією збірника стоять величезні організаційні зусилля не
тільки нашої кафедри, а й усього Університету
культури!
На цьому робота професорсько-викладацького складу не завершиться. Оскільки у нас є
кафедра, яка об’єднана спільною ідеєю наукового розвитку».
Заключне слово про збірник сказала співукладач видання, доцент, кандидат культурології — Оксана Білецька.

56

«Це не просто примірник, який отримав
реєстрацію Міністерства юстиції України. Редакційній колегії вдалось ввести збірник наукових праць в академію Google Scholar!
Також розроблено і створено сайт збірника,
який перекладений 3-ма мовами:
• українською;
• російською;
• англійською.
Але взагалі збірник друкується 6-ма мовами:
українською, англійською, російською, польською, німецькою і французькою.
Надихайтесь, творіть, поширюйте свої знання і залучайте свої колег до наукової роботи,
тому що культурна дипломатія нікуди ніколи
не зникне!».
По завершенні заходу гості отримали авторські примірники та робили спільні фото на згадку про пам’ятну подію!

Міжнародний день музеїв
18.05.2018
бань, який привітав всіх присутніх з відкриттям
виставки графічних робіт та з Міжнародним днем
музеїв. Побажав приємного перегляду шедеврів
Віктора Вечерського.

З нагоди Міжнародного дня музеїв у науковій
бібліотеці КНУКіМ відбулося відкриття виставки
графічних робіт Віктора Вечерського «Пам’ятки
України».

На відкритті виставки виступили:
завідувач кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства, доктор історичних наук, доцент
С. Ж. Пустовалов

В. В. Вечерський — пам’якознавець, історик
архітектури, художній графік. Автор понад 130
науково-проектних розробок по 19 історичних
містах України, реалізованих проектів створен- декан факультету соціокультурної діяльності,
ня історико-культурних заповідників. Автор 825 кандидат культурології, доцент В. В. Кушнарьов
публікацій, 40 монографій та науково-популярних книжок, кількох документальних фільмів.
Кандитат архітектури, заслужений працівник
культури України, лауреат державних премій
в галузі архітектури, премії в галузі містобудувань і архітектури імені Моргілевського. Дісний член Міжнародної ради з питань пам’яток
і визначних місць.
Відкрив виставку директор наукової бібліотеки, кандидат культурології, доцент кафедри
інформаційних технологій КНУКіМ Ю. І. Гор-
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заступник декана факультету соціокультурної
діяльності, кандидат історичних наук, професор кафедри інформаційних технологій КНУКіМ
О. О. Каракоз

повним виданням рукопису (без купюр цензури), зауваживши, що виходу цієї книги в світ
дуже радів оскільки це класична праця в галузі
дослідження. української дерев’яної сакральної
архітектури. В. В. Вечерський подарував відвідувачам бібліотеки не тільки можливість милуватися своїми графічними роботами, а й книгу
С. Таранушенка.

доктор культурології, професор О. М. Гончарова

З іншими виданнями, присвяченими архітектурі українській і не тільки, та музеям світу
можна ознайомитись у читальній залі бібліотеки, якщо звернутися до книжкової виставки
«Музеї — обереги вічності»
Запропонована виставка знайомить всіх зацікавлених з музеями світу й України, які експок а н д и д а т і с т о р и ч н и х н а у к , п р о ф е с о р нують і зберігають пам’ятки, реліквії і шедеври
С. Я. Ольговський
вітчизняного та зарубіжного мистецтва.

В усіх виступах звучали вітання і слова вдячності автору за можливість побачити багато архітектурних пам’яток України його очима та захоплення від майстерності В. Вечерського — графіка.
Історія архітектури, пам’яткознавства — справа життя Віктора Васильовича, до якої ставиться
він з науковою сумлінністю та великою любов’ю.
На зустріч В. Вечерський прийшов із виданням
С. Таранушенка «Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України» (2014) — першим
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День науки в Україні
22.05.2018
З нагоди свята в Науковій бібліотеці КНУКіМ
організована книжкова виставка. Вона пропонує
книги, навчальні посібники, на допомогу організації навчально-наукової роботи:

В третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято науковців — День науки, яке
встановлено Указом Президента України від
14.02.1997 № 145/97 «…на підтримку ініціативи
відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України…». Наука є складовою
загальнолюдської культури, і тому кожна людина
має знати, що таке наука, наукові дослідження
та як вони проводяться.

Магістерська робота: методика підготовки:
посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська; М‑во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв — 2-ге вид.,
випр. і допов.— Київ: Видавництво Ліра-К, 2017.—
140 с.
Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш; М‑во
освіти і науки, молоді та спорту України.— Київ:
Видавництво Ліра-К, 2013. — 336 с.
Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Г. С. Цехмістрова; М‑во освіти і науки
України.— Київ: Слово, 2004. — 235 с.
Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підруч. для студентів
вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко; [рецензенти: М. В. Дяченко, М. С. Слободяник]. — 7-ме вид., стер. — Київ: Знання, 2011. —
312 с.

Наукові знання, методичні підходи до їх отримання, самі вчені стають товаром, який в умовах
за негайним прибутком поки що користується
недостатнім запитом суспільства і держави. Але
відомо, що економіка будь-якої держави з однієї
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сторони залежить від успіхів галузі науково-техЗнайомить з окремими зразками наукових
нічного прогресу, а з другої сторони — впливає збірників та журналів:
на інтенсивність наукових досліджень та наукоАктуальні проблеми історії, теорії та практики
во-технічних розробок. З дослідженнями присвяченими методології та питанням науки в Україні художньої культури = Topical problems of History,
Theory and Practice of Artistic Culture [Текст]: зб.
можна ознайомитися з книг:
наук. пр. Вип. 35 / М‑во культури України, Нац.
Зайцева З. І. Український науковий рух: ін- акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ:
ституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ — [Міленіум], 2015. — 278 с.
початок ХХ ст.): монографія / З. І. Зайцева; М‑во
Культура і мистецтво у сучасному світі: наук.
освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т зап. КНУКіМ. Вип. 17 / Київ. нац. ун-т культури
ім. В. Гетьмана.— Київ: КНЕУ, 2006. — 368 с.
і мистецтв — Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2016. —
Коновець О. Ф. Українська наука як фено- 192 с.
мен культури: нариси історії від найдавніших
Питання культурології [Текст]: зб. наук. пр.
часів до першої третини ХХ ст. / О. Ф. Коновець; Вип. 30 / редкол.: М. М. Поплавський, Т. О. ДолМіжнародний ін-т лінгвістики і права. — Київ, бенко, С. Д. Безклубенко, Т. С. Пархоменко,
2000. — 276 с.
А. І. Гурбанська, В. В. Ластовський, В. П. Дячук,
Методологические вопросы науковедения: Л. О. Карпова; Київ. нац. ун-т культури і мисмонография.— Київ, 2001. — 327 с. — (Б‑ка держ. тецтв.— Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2014. — 216 с.
фонду фундаментальних досліджень).
Більше й докладніше про видання, присвячені
Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науці й науковцям у фондах бібліотеки, можете
науковий простір: монографія / За ред. О. С. Они- дізнатися, скориставшися електронним каталощенка, Б. А. Маліцького; НАН України. Центр гом наукової бібліотеки.
досліджень наук.-тех. потенціалу та іст. науки
ім. Г. М. Доброва; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.— Київ, 2007. — 679 с.
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Культура та релігія Японії
25.05.2018
У читальні залі Наукової бібліотеки КНУКіМ
відбулась зустріч студентської молоді Факультету
соціокультурної діяльності, працівників книгозбірні та професорсько-викладацького складу
університету з культурологом, релігієзнавцем,
японознавцем, кандидатом філософських наук,
старшим науковим співробітником Інституту сходознавства НАН України Сергієм Капрановим.

Ініціювали проведення зустрічі — Кафедра
філософії та Наукова бібліотека КНУКіМ.

Сергій Капранов розповів студентам про дві
головні релігії Японії — синто і буддизм, більш
детально ознайомив з японською культурою та
відкрив нові факти про цю дивовижну країну.
За словами спікера, загальна кількість віруючих майже вдвічі перевищує населення Японії,
оскільки японці є послідовниками одночасно
двох релігій — синто та буддизму. Синто — національна релігія Японії, в якій люди здійснюють поклоніння божествам природи. Божества
На початку заходу завідувач Кафедри філо- в синто мають назву «камі». Японці вірять, що
софії, доктор педагогічних наук, доцент Кате- камі не створили світ, а народили його, і люди
рина Кириленко представила аудиторії гостя та є нащадками богів. Цікавим моментом є те, що
зазначила, що студентська молодь має унікальну верховне божество в синто уособлює жінка —
можливість поспілкуватися з відомою в Україні богиня сонця Аматерасу.
постаттю, сходознавцем, який вивчає і популяПрихильники цієї релігії мають свої обряди,
ризує східну культуру в країні.
що втілюють різні особливості. Наприклад, обряд
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«омія-маірі», під час якого батьки у святилищах
представляють свого новонародженого богам,
котрі супроводжують і допомагають цій дитині
протягом усього подальшого життя. Цікавим
також є обряд весілля, коли закохані вступають
у шлюб перед обличчям богів. Обов’язковим елементом цього обряду є традиційний японський
одяг — кімоно, на якому має бути зображений
родовий герб. Одним з найважливіших у японців
є обряд очищення. В синто не існує такого поняття, як «гріх». Японці вважають, що є поняття
«скверна», тобто бруд, який чіпляється до людини через її гріхи. Тож для цього й існує обряд
очищення, що зазвичай проводиться у вигляді
омивання водою та відмолюванням своїх гріхів.

Вагомим елементом синто є поклоніння божествам природи. Саме тому у японців існує такий
обряд як «оханамі» — традиція милування квітами, в першу чергу, сакурою. Як правило, японці
влаштовують вечірки під квітучими деревами,
під час яких вони танцюють, співають, п’ють священний напій саке та милуються квітами вишні.
У деяких містах Японії з цвітінням сакури навіть
починається навчальний рік у школі.
Сергій Віталійович також розповів про святилища, які існують в Японії. Зокрема, одним
з найдавніших та наймістичніших місць країни є
святилище Ідзумо. Вважається, що саме тут раз
на рік упродовж десятого місяця за старим календарем збираються всі японські божества. У синто
навіть є поняття «каннадзукі», тобто місяць без
богів. Лише в районі Ідзумо цей місяць має назву
«каміарідзукі», тобто місяць з богами. Саме тому
це святилище є дуже шанованим серед японців,
оскільки в цей час, коли боги приймають основні
рішення про долі людей, кожен може попросити
у богів благословення на наступний рік.
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Цікавою особливістю синтоїстських святилищ
є торії — ворота перед храмом, які уособлюють
межу між світом простих людей і світом божеств. Це ворота у вигляді двох вертикальних
стовпів з двома поперечними балками у верхній
частині, які зазвичай виготовляються з дерева
або каменю та фарбуються у червоний колір.
Багато святилищ синто мають декілька торіїв,
а деякі — навіть тисячі. В Японії вважається, що
людина, яка досягла успіху, має пожертвувати
храму торії. Нині ці ритуальні ворота є настільки
розповсюдженими по всій країні, що стали одним
з найбільш впізнаваних символів Японії.

Також важливим елементом кожного святилища є сіменава — мотузка, сплетена з рисової
соломки, на яку кріпляться паперові стрічки сіде,
що в японській релігійній традиції є ознакою святості. Як правило, сіменави розміщають при вході
в святилища та на торіях, щоб позначити місце,
де з’являлись боги-камі. Крім того, вважається,
що сіменава рятує від злих духів, тому її часто
вивішують на початку будівництва нової споруди.
Під час розповіді про божеств синто Сергій
Капранов звернув увагу всіх присутніх на цікаву
особливість: оскільки вважається, що люди є
нащадками богів, то вони також можуть стати
богами. Наприклад, у пантеоні синтоїстських
божеств є Тендзін-сама — бог науки і освіти. Під
час свого мирського життя він був японським
державним діячем та науковцем на ім’я Суґавара
но Мітідзане. Він сприяв розвитку самобутньої
японської культури, але за несправедливим звинуваченнями був висланий зі столиці Кіото, де й
помер. Незабаром після його смерті мешканців
Кіото вразила чума, від якої загинули одні з учасників його вигнання, повені і тайфуни. Тодішній

імператор сприйняв це як помсту духу померлого
і для його умиротворення звів святилище, а самого Суґавару проголосив покровителем наук
і навчання. З того часу у японських школярів
з’явилась традиція звертатись до божества із
проханням успішно скласти іспити, яке вони
пишуть на спеціальних дерев’яних табличках та
розвішують у святилищі.
Буддизм — найдавніша світова релігія, яка
зародилась близько VI ст. до н.е. в Індії. До Японії
буддизм прийшов з Кореї, куди він потрапив
з Китаю. Тому в Японії буддизм з’явився з елементами корейської та китайської культурної традиції. Загалом буддизм справив значний вплив на
японську культуру. Зокрема, він складає основу
естетики традиційного народного театру «Но», де
демонструються вистави на буддійську тематику.
Іншими прикладами є японські сади каміння, які
є характерними для багатьох храмів; мистецтво
малювання тушшю на рисовому папері «суміе»;
монументальна скульптура, найбільш відома —
30-метрова бронзова статуя сидячого Будди
у м. Нара, яка входить у список Національних
скарбів Японії; та ікебана — традиційне мистецтво
аранжування квітів.

Ще однією визначальною особливістю японської культури є «ямабусі» — гірські аскети, які
були відомі своїми здібностями як лікарі та медіуми. Вони були адептами однієї з гілок буддизму
варджраяни, догмати якої стверджують, що пробудження можна знайти лише через відлюдництво, самозаглиблення та вивчення природи.
Ці та інші цікаві відомості про мальовничу
країну Японію повідав Сергій Капранов, доповнивши розповідь презентацією з унікальних
фотографій, зібраних під час неодноразових
подорожей до Японії — країни Сонця.
Директор Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент Юрій Горбань щиро
подякував Сергію Капранову від свого імені,
від імені студентської молоді та працівників
університету за цікаву розповідь і вручив презент
у вигляді книг. Також Юрій Іванович подякував
Катерині Кириленко за плідну співпрацю й організацію такої корисної та повчальної зустрічі.
Сергій Віталійович і організатори заходу висловили сподівання, що цей захід стане початком
циклу лекцій та зустрічей, оскільки інтерес до
здобутків японської культури серед студентської
молоді з кожним роком невпинно зростає.
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Нев’януча «Енеїда»
25.05.2018
Пройдуть віки, настане вічне літо,
І так, як ми, як з нами це було,
Над книжкою твоєї «Енеїди»
Нащадок схилить радісне чоло.
Володимир Сосюра.
2018‑й — ювілейний рік для такого знакового
твору української літератури, як «Енеїда» Івана
Котляревського (1769–1838). 220 років назад
було опубліковано перші три частини поеми. Ця
подія є народженням нової української літератури. Ще до офіційної публікації «Енеїда» була
надзвичайно популярною серед народу, швидко
поширювалася у рукописах.
«Енеїда» — символ української нації. Твір з’явився на світ тоді, коли царат поставив під загрозу майбутнє української мови, культури, народу.
І ось Іван Котляревський вибухає поемою, яка
показує велич народу, «забутого» Європою.
Історичною заслугою І. П. Котляревського, як
автора «Енеїди» було те, що він перший в українській літературі сміливо і впевнено пішов шляхом
народності й національної самобутності. Своєю
поемою він відкрив новий етап в її розвитку,
виступив зачинателем художньої літератури на
широкій народній основі.
«Енеїда» була першим твором нової української літератури, а Іван Котляревський її основоположником.
Образ народу, талановито, широко, яскраво
змальований І. П. Котляревським, став фактом
великого суспільного й художнього значення. Перед усім світом своєю «Енеїдою» поет засвідчив
велич українського народу, його непоборність.
«Енеїда» І. П. Котляревського ввійшла дорогоцінним вкладом у літературну спадщину
українського народу. Найвиразніша риса цього
твору — нев’януча актуальність.
У фонді Наукової бібліотеки КНУКіМ зберігаються раритетні та цікаві видання цього визначного твору:
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— Перше повне видання «Енеїди» (факсимільне) за 1842 рік, яке було підготовлене до друку
самим автором.

Збірник творів І. Котляревського надрукований в місті Києві у 1874 році.
Якщо ви почнете читати «Енеїду», то вже не
кинете її, ви дістане неймовірну насолоду від
української мови, збагнете її велич, красу.
Шановні користувачі, запрошуємо Вас перечитати цю чудову поему і поринути у світ,
наповнений іскрометним гумором, переливом
національних барв, незрівняними жартівливо-сатиричними сценами українського життя з героями — сміливими, дотепними, життєрадісними,
які над усе ставили славу і військову доблесть…
та отримайте нові враження від старих творів.

Сучасні інструменти
бібліотечної реклами і маркетингу
30.05.2018
Останнє десятиліття ХХІ століття характеризується посиленою увагою бібліотечних фахівців до проблем маркетингу та функціонування
бібліотек в новому соціокультурному, ринковому
середовищі, ефективної організації реклами,
що сприяє досягненню повного і своєчасного
задоволення соціально значущих інтелектуально-інформаційних потреб.
Українська бібліотечна асоціація спільно
з Goethe-Institut в Україні 25 травня 2018 р.
провела семінар для членів УБА та бібліотечних працівників на тему «Сучасні інструменти
бібліотечної реклами і маркетингу».
В семінарі від Наукової бібліотеки КНУКіМ
взяли участь Олена Омельяненко-Набіуліна
(провідний бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу), Олена Вапельник (провідний бібліограф інформаційно-бібліографічного
відділу) та Лілія Борисенко (бібліограф ІІ кат.
відділу обслуговування користувачів)
Перед слухачами з методично-практичними
рекомендаціями виступила лектор семінару Бояринова Оксана, PR‑менеджер виконавчого офісу
УБА, голова Молодіжної секції УБА.

витрачати кошти на рекламу? Як стати незамінними? Всі ці питання, що потребують першочергового вирішення та пильної уваги бібліотечних
працівників, і розглядалися на семінарі.

Після семінару колеги ще довго спілкувалися
в неформальному режимі, обговорюючи проблеми й виклики, які постають перед сучасними
бібліотекарями, ділилися досвідом впровадження інноваційних форм в діяльності бібліотек.
Зрештою, саме таке спілкування збагачує професіоналів своєї справи новими ідеями. А це і є
надзавданням подібних навчань.
По завершенні семінару співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ отримали сертифікати

Як змінити суспільний стереотип щодо бібліотеки як консервативної установи, привабити
читача і втримати його? Для чого бібліотекам
потрібна маркетингова діяльність? Які види
бібліотечного маркетингу, стратегії маркетинВ рамках семінару гостей Goethe-Institutу
гової діяльності обрати? Які основні етапи роботи в Україні було запрошено на екскурсію оновленад маркетинговою концепцією? Чи доцільно ною бібліотекою.
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Про літературні проекти
від Зірки Мензатюк і Наталки Фіцич
01.06.2018
У читальній залі Наукової бібліотеки КНУКіМ
відбулась творча зустріч студентської молоді
Університету культури з українською дитячою
письменницею, журналісткою Зіркою Мензатюк — членом Національної спілки письменників
України, автором понад 18-ти книжок для дітей,
лауреатом Міжнародного літературного конкурсу
у США (2002 р.), лауреатом літературної премії
імені Наталі Забіли (2005 р.), володарем титулу
«Книжка року 2006» у номінації «Дитяче свято»
та її донькою — відомою українською тележурналісткою Наталкою Фіцич, лауреатом ХV Міжнародного телефестивалю в Барі (Чорногорія).

Зірка Захаріївна підкреслила, що її книга для
дітей і про дітей; про Крим, який вони (діти)
втратили. Видання вчить толерантності, адже
кримські татари — це наші співвітчизники, що
мають барвисту, своєрідну культуру та особливе
сприйняття природи.

Неповторною окрасою творчої зустрічі були
українські пісні у виконанні студентів Факультету
музичного мистецтва.

Ініціювали проведення заходу — Факультет
соціокультурної діяльності та Наукова бібліотека
КНУКіМ.
Розпочав зустріч, звернувшись із вітальним
словом до присутніх, директор Наукової бібліотеки КНУКіМ, кандидат культурології, доцент
Кафедри інформаційних технологій Юрій Горбань: «Майбутнє України залежить від читання.
Книги змінюють людей. Якщо ми будемо більше
читати, зберігати звичаї і традиції нашого народу, їх таїнства, істину, бездоганну святість, то
часу тримати зброю в руках не залишиться».
Продовжуючи тему читання, Зірка Мензатюк розповіла про створення дитячих видань
і презентувала свою нову книжку «Дике літо
в Криму». Це гостросюжетна повість про літні канікули на кримському узбережжі, дружбу
київської школярки з татарськими ровесниками.
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Далі до спілкування з молоддю долучилась Наталка Фіцич — авторка відомих телевізійних проектів документального циклу: «Відкрита зона»,
в якому цікаво і гостро порушувала соціальні
питання сьогодення; «Про Образ», присвяченому історіям видатних діячів культури; «Майстер-клас», де презентувала народні ремесла та
самобутніх майстрів.
Пані Наталя розповіла про свою літературну
і дослідницьку працю — книгу «Культ предків.

Нетуристичні звичаї України», яку вона написала
як живу документальну історію зустрічей із понад
шістдесятьма майстрами з усієї України. В основу видання покладений телевізійний проект,
що тривав протягом року і в якому брав участь
етнограф, науковець, особистість — Олексій Доля.
Результатом творчого дослідження став зібраний
цікавий аутентичний матеріал щодо традицій,
звичаїв, які потрібно зберігати, як живі скарби
української культури. Також Наталка Фіцич продемонструвала відеоматеріал про «клечання» —
прадавнього звичаю передсвята, і акцентувала,
що будь-який відтворений звичай збирає разом
людей, згуртовує у громаду, дає змогу насичуватись досвідом поколінь, аби долучити до цих
народних джерел молодь.

Зі словами вдячності до гостей та присутніх
звернулась заступник декана Факультету соціокультурної діяльності, кандидат історичних наук,
професор Кафедри інформаційних технологій
КНУКіМ Олена Каракоз: «В умовах національного державотворення та культурної розбудови
нашої держави ваша творчість має надзвичайне
значення. Від імені викладачів та студентів кафедри хочу подякувати за неймовірну зустріч
та побажати успіхів у втіленні нових задумів».

Творча зустріч із Зіркою Мензатюк та Наталкою Фіцич була відвертою, цікавою і змістовною. А наприкінці заходу авторки поповнили
бібліотечну скарбницю власними унікальними
виданнями.
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«Міжнародні бібліотечні стандарти»
21.09.2018
Працівники наукової бібліотеки КНУКіМ Горбань Ю. І., Рибка Л. А., Винокурова С. Г. відвідали науково-практичний семінар «Міжнародні
бібліотечні стандарти», організаторами якого
були Українська бібліотечна асоціація та GoetheInstitut. На семінарі розглядалися питання:
• Організація роботи з питань стандартизації
в Німеччині, Австрії й Швейцарії
• Впровадження правил RDA, опис ресурсу та
доступ у науково-технічній бібліотеці КПІ ім.
І. Сікорського: стан та очікування
• Міжнародні стандарти каталогізації в українських бібліотеках: виклики та перспективи
• Перспективи впровадження міжнародного
стандарту каталогізації RDA у бібліотеках
України
• Трансформація бібліотек України в умовах
впровадження міжнародних стандартів: стан
і перспективи
• Уніфікація підходів до формування бібліотечних електронних каталогів
• Міжнародні органи стандартизації

На семінарі був присутній референт — Ренате
Беренс (Німеччина), викладач у Баварській вищій
школі державного управління за напрямком
«Стандартизація», член Комітету з питань стандартизації IFLA, Секції каталогів та Групи з аналізу й актуалізації міжнародного стандартного
бібліографічного опису (ISBD). Пані Р. Беренс
поділилася досвідом впровадження міжнародного стандарту RDA Німеччині, Австралії й німець-
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комовній частині Швейцарії, окреслила напрями
розвитку стандартизації каталогізації у світі.

Серед учасників були представники національних бібліотек України, обласних наукових
універсальних та бібліотек закладів вищої освіти.
Змістовними були виступи Надії Стрішенець,
Галини Гуцол, Олександра Кириленка про стан,
проблеми і перспективи стандартизації каталогізації в бібліотеках та необхідність застосування
міжнародного стандарту.

Про впровадження правил RDA у Науково-технічній бібліотеці КПІ ім. І. Сікорського, стан та
очікування розповіли її співробітники Ірина Баньковська та Олеся Малецька.
Інформація від Р. Беренс та доповідачів стала
предметом обговорення в ході круглого столу
«Міжнародні стандарти каталогізації в українських бібліотеках: виклики та перспективи».

Відлуння ІХ Львівського міжнародного
бібліотечного форуму
02.10.2018
Нещодавно у Львові відбулися 25 Книжковий
форум видавців та ІХ Львівський міжнародний
бібліотечний форум під гаслом «Бібліотек@ —
творимо свободу!». Організатори — Громадська організація «Форум видавців», Українська
бібліотечна асоціація (УБА), Український інститут
книги та Львівська обласна бібліотека для дітей.
27 вересня в «Goethe–Institut» про важливе
на форумах почули учасники семінару «Ключові
події ІХ Львівського міжнародного бібліотечного форуму». Серед них були представники
наукової бібліотеки КНУКіМ провідні бібліотекарі
О. Ф. Омельяненко-Набіуліна і А. В. Мальшакова

• Журнал «Бібліотечна планета»: 20 років у професійному медіа середовищі
Працювали студії:
• «Українська книга в бібліотеках»
• «Медійна грамотність на ринку свободи: роль
бібліотек»
• «Освіта: свобода вибору»
• «Орієнтири молоді в літературі: класики та
сучасники»
• «Адвокація: бібліотека і місцеве самоврядування»
• «Академічна свобода й академічна доброчесність»
• «Покоління Z»
• «Відкритий доступ»
• «Соціальні інновації в бібліотеках
В межах Форуму відбувся науково-методичний семінар «Упровадження Універсальної
десяткової класифікації в практику роботи
освітянських бібліотек».
Бібліотечний форум у Львові це не тільки місце
зустрічей й спілкування бібліотекарів, майданчик
для обміну досвідом та ідеями, але й знайомство
з новинками української друкованої продукції,
Основним подіям Форуму присвятила виступ місце знайомств з авторами і видавцями.
Я. Сошинська, виконавчий директор УБА, доцент
Учасники семінару відзначили, що такі масНаціонального технічного університету України штабні події дають змогу дискутувати про важ«КПІ».
ливість і перспективи роботи бібліотек у сучасВона зазначила, що в цьому році на Форумі ному суспільстві і висловили сподівання, що
відбулось: 910 подій, 14 тематичних кластерів, нинішній форум стане мотиватором для всіх
13 спецпроектів, 1010 учасників з усіх областей бібліотекарів.
України, 70 іноземних авторів з 25 країн, було
задіяно 40 локацій м. Львів, взяли участь 260
видавництв, які привезли 250 тон книжок.
Програма Бібліотечного форуму включала
доповіді:
• Філософія свободи
• Розбудовуючи спільноти: бібліотеки у плинному світі
• Бібліотеки і свобода у контексті діяльності
Української бібліотечної асоціації
• Бібліотекар як модератор наукової інформації
у вимірах інтелектуальної свободи

69

Примхливі акварелі в арт-галереї бібліотеки
03.10.2018
У примхливій техніці акварелі та акрилу постають архітектурні пам’ятки та романтичні пейзажі
Києва.
Творче кредо Наталії Лопухової: «У мистецтві,
як у спорті, потрібно піднімати планку все вище
і вище, тренуватися щодня і знову брати висоту».
Крім картин на виставці представлено макет
локомотиву потяга, зробленого із екологічних
матеріалів. Роботу виконали син і донька Наталії
Олександрівни — Олександр та Марина Явтушенко, студенти Кафедри графічного дизайну
Всім відомо, що бібліотека — місце збереження і реклами (модератор — Вікторія Губар) для участі
знань і територія просвітництва.
у Всеукраїнському екологічному фестивалі «ЗалізУ сучасному світі все більшого значення на- ничний транспорт та екологія».
буває емоційне та креативне мислення. Тому
бібліотека Університету культури, намагаючись
відповідати цим викликам, розвиває на своїй
території мистецький простір.
Днями в арт-галереї бібліотеки відкрито
виставку «Романтичні акварелі. Київ», що презентує роботи заслуженого художника України,
графіка, старшого викладача Кафедри графічного дизайну КНУКіМ Наталії Олександрівни
Лопухової.

Відгуки про виставку звучали від завідувача
Кафедри графічного дизайну і реклами Наталії
Сергіївни Удріс, доцентів Тетяни Олександрівни
Божко, Оксани Володимирівни Чуєвої і студентів.
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Наукова бібліотека КНУКіМ
і першокурсники: перше знайомство!
03.10.2018
У вересні до наукової бібліотеки КНУКіМ
завітали студенти першого курсу, факультету
інформаційної політики і кібербезпеки, групи
ІБАС‑48 (куратор Федчак Тетяна Геннадіївна).
З вітальним словом до першокурсників звернувся
директор наукової бібліотеки, кандидат культурології, доцент Юрій Іванович Горбань і побажав
молоді творчих та наукових досягнень, яскравих
студентських років і не забувати, що книга є
ключем до знань. У затишних стінах бібліотеки
на кожного чекають працівники — професіонали
своєї справи, які завжди допоможуть.

Першокурсники ознайомилися з основними
напрямами роботи відділу, складом довідково-бібліографічного фонду, правилами користування електронним каталогом. Студенти
дізналися як самостійно знайти потрібні джерела інформації (книги, періодичні видання,
наукові статті тощо), завантажити на електронний пристрій потрібний документ з електронної
бібліотеки. Вероніка Віталіївна познайомила
з можливостями дистанційного обслуговування
користувачів за допомогою сервісу «Віртуальна
довідка» та запросила до співпраці.

Студенти мали нагоду більш детально ознайомитися з особливостями роботи не лише теоретично, але й відвідали всі відділи книгозбірні.
Завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу Вероніка Віталіївна Степко звернула
увагу першокурсників, чому самостійна робота студента починається саме з цього відділу,
як бібліографи можуть допомогти в навчанні,
а надалі і в їхній науковій роботі.

Завідуючий відділу інформаційних технологій
В’ячеслав Вікторович Лук’яненко зазначив, що
провідним напрямом модернізації бібліотеки є її
інформатизація: впровадження і розвиток сучасних інформаційних технологій, формування і використання електронних ресурсів. Це призводить
до змін функціональних обов’язків працівників,
тому перед бібліотекарями постає необхідність
освоєння нових знань і вмінь. В’ячеслав Вікторович також ознайомив студентів з автоматизованою бібліотечною системою «УФД‑бібліотека»
та принципами роботи електронного каталогу.
Про процес бібліотечного обслуговування,
що є досить складним та насиченим безліччю
спеціальних операцій та процедур розповіла завідуючий відділом обслуговування користувачів
Світлана Євгенівна Толочко. Висловила велику
надію, що після сьогоднішньої зустрічі студенти
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почуватимуться в стінах бібліотеки впевнено
та зможуть відшукати саме ту інформацію, яка
цікавить.
В науково-методичному відділі завідуючий
Світлана Геннадіївна Винокурова розповіла про
основні функції відділу: вдосконалення форм
і методів бібліотечної роботи, виявлення й впровадження сучасних бібліотечних технологій, наукову й видавничу діяльність бібліотеки; про
проекти «Скарби нації» та «12+ книг року», які
розвиває й координує завідуючий методичного
сектору Олена Олексіївна Скаченко.

72

Захоплюючу екскурсію книгосховищем провів
звідуючий відділом книгозберігання Ярослав
Анатолійович Якубенко, ознайомив з підфондами
різних документів та книжковими інсталяціями.
Завідувач сектору рідкісних та цінних документів
Валентина Миколаївна Шостак продемонструвала деякі унікальні джерела з історії, культури,
мистецтва, в яких збереглися екслібриси, автографи видатних авторів.
Завідуючий відділом комплектування та наукового опрацювання документів Алла Анатоліївна
Чернявська зазначила, що фонд — основа функціонування бібліотеки, джерело задоволення
інформаційних потреб користувачів. Головним
напрямом роботи відділу є науково обґрунтоване
формування фондів: повноцінне комплектування
документами на традиційних та електронних
носіях, що виходять на теренах України і країн
зарубіжжя (україніка), та їх облік.

Мотиватори успіху від бібліотеки
05.10.2018
Наукова бібліотека КНУКіМ з нагоди Дня працівників освіти та Дня бібліотек пропонує мотиватори Успіху для своїх читачів.
Мотиватор (мотиваційний постер) поєднує зображення та текст, що стимулює до змін, мотивує щось зробити, змінити погляд на певний предмет. Надихає на роботу над собою, пропонує
позитивно мислити та поглянути на звичні речі з незвичного боку.
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Україна – козацька держава
12.10.2018
нувало виключно вільних людей, які захищали
свою землю, оберігали честь і волю свого народу,
його віру та звичаї.
До цих святкових дат працівники наукової
бібліотеки КНУКіМ організували книжкову
виставку «На варті українського народу».
В окремому розділі виставки «У козака життя
коротке, а слава — вічна» представлено твори
художньої літератури, серед яких: «Проклятий
скарб. Козаки в Московії» Юрія Липи, «Сагайдачний» Зінаїди Тулуб, «Історія українського
війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.)» та
ін. Більше й докладніше про видання, присвячені
історії українського козацтва, національній гідності, надбанню і традиціям славних запорожців
14 жовтня, у день святої Покрови Пречистої можете дізнатися, скориставшись електронним
Богородиці, одночасно із Днем українського ко- каталогом наукової бібліотеки.
зацтва, наша держава святкує День захисника
У виставковій залі бібліотеки представлена
України. Це чудова нагода зазирнути до сторінок фоторепродукція картини Іллі Рєпіна «Запорожці
історії та згадати про звитягу предків, які рат- пишуть листа турецькому султану», фото ориними звершеннями здобували й відстоювали гіналу «Листа Турецькому Султану Махаммаукраїнську свободу та незалежність. Козацтво — ду IV» та інформація щодо історії Герба Війська
суто українське явище. Від початку воно об’єд- Запорозького Низового 1622 року.
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Співробітники наукової бібліотеки КНУКіМ
виступили на
«Короленківських читаннях 2018»

02.11.2018

24 жовтня 2018 року у Харкові відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «ХХІ
Короленківські читання «Бібліотеки, архіви, музеї
як центри освіти та саморозвитку особистості»
У заході взяли участь фахівці бібліотечної,
архівної, музейної справи наукових установ
України та провідних вищих навчальних закладів
із Харкова, Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя,
Дніпра, Рівного, Полтави, Ніжина; Республіки
Білорусь.
Науково-практична конференція «Короленківські читання» надає працівникам бібліотек, архівів та музеїв можливість переоцінити
традиційні методи наукової діяльності і втілити
у практику нові ідеї та досвід, що сприятиме закладам культури стати провідними установами
в інформаційному суспільстві, у суспільстві знань.
Конференція є результатом послідовного
і планомірного розвитку бібліотекознавчої думки.
Обговорюються актуальні проблеми бібліотечних закладів, принципи і пріоритети їх наукової
діяльності, роль професійних організацій та компетентність бібліотечних фахівців у формуванні
наукового потенціалу книгозбірень.
Від 2006 р. науково-практична конференція
стала тематичною, адже проводиться за наслідками всеукраїнських досліджень, що сприяють
оптимізації управління бібліотечним процесом
у регіоні, а також розробці концепції конференції.

У 2018 році робота конференції проходила
у трьох секціях:
• Бібліотеки, архіви, музеї — сучасні платформи
самоосвіти та самовдосконалення;
• Електронна бібліографія;
• Фонди та колекції документних пам’яток
у бібліотеках, архівах, музеях: актуальні питання.
Представляти наукову бібліотеку Київського
національного університету культури і мистецтв
на «Короленківських читаннях» 2018 року випала
честь співробітникам науково-методичного та
інформаційно-бібліографічного відділу.
Так, під час роботи першої секції з доповіддю
«Наукова бібліотека Київського національного
університету культури і мистецтв та її роль у формуванні і збереженні інтелектуальних ресурсів
університету» виступила провідний бібліотекар
Олена Омельяненко-Набіуліна. У другій секції
з доповіддю «Інфографіка Genialy або візуалізація контенту у бібліотеках» виступила Олена
Скаченко, завідувач сектору методичної роботи, яка розглянула різні аспекти впровадження
інформаційних технологій у роботу бібліотек
закладів вищої освіти та презентувала шортлист найкращих зразків інформаційно-бібліографічних продуктів бібліотеки, підготовлених до
відзначення ювілеїв видатних діячів української
культури, освіти і науки, діяльність яких пов’язана із КНУКіМ та до 55-річчя наукової бібліотеки
університету.

75

Із директором ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслуженим працівником культури України
Валентиною Дмитрівною Ракитянською
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Як оформити наукову статтю
02.11.2018
у Науковій бібліотеці КНУКіМ. Сподіваюсь, що
такі заходи стануть традиційними та будуть
збирати ще більш широке коло студентів і науковців».

Кафедра філософії, Науково-дослідний інститут та Наукова бібліотека КНУКіМ організували
та провели майстер-клас для студентів, аспірантів
і магістрів університету на тему «Як оформити
наукову статтю». Спікерами на майстер-класі
стали:
• завідувач сектора методичної роботи науково-методичного відділу Наукової бібліотеки КНУКіМ Олена Олексіївна Скаченко, яка
розповіла присутнім про структуру наукової
статті;
• завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу Наукової бібліотеки КНУКіМ Вероніка
Віталіївна Степко, темою виступу якої було
«Оформлення посилань на літературу за новим
ДСТУ. Reference, УДК»;
• завідувач відділу інформаційних технологій
Наукової бібліотеки КНУКіМ В’ячеслав Вікторович Лук’яненко з розповіддю про перевірку
в системі «Unicheck» та правила оформлення
цитувань.
На майстер-класі були присутні студенти-магістри, які нині вивчають навчальну дисципліну
«Методологія й організація наукових досліджень» (викладач — кандидат педагогічних наук,
професор Людмила Павлівна Бойко), аспіранти
та науково-педагогічні працівники університету.
Відкрив захід директор Наукової бібліотеки,
кандидат культурології, доцент Юрій Іванович
Горбань. «Ми раді вас вітати на сьогоднішньому
майстер-класі «Як оформити наукову статтю»,
який продовжує серію тематичних зустрічей

Від імені організаторів виступили завідувач
Кафедри філософії, доктор педагогічних наук, доцент Катерина Михайлівна Кириленко і директор
Науково-дослідного інституту, кандидат педагогічних наук, професор Людмила Павлівна Бойко.
Вони привітали всіх присутніх та закцентували
увагу на тому, що подібні заходи є необхідними
для студентів, аспірантів і науково-педагогічних
працівників, які хочуть бути в курсі всіх новітніх
тенденцій наукової сфери в Україні та світі.

«Наукова стаття — це засіб комунікації в рамках наукової спільноти. Щоб вас змогли почути
колеги, стаття має бути оформлена належним
чином. Висвітленню саме цих аспектів і буде
присвячена наша зустріч»,— зауважила Катерина
Михайлівна.
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Людмила Павлівна розповіла, як нещодавно Кафедра філософії разом з Науково-дослідним інститутом організували лекцію директора
Асоціації «Інформатіо-консорціум» Олексія Васильєва про авторське право для аспірантів вишу
(http://knukim.edu.ua/avtorske-pravo-info-day‑2/).

Також Олена Олексіївна поділилась із присутніми лайфхаками про те, з чого треба починати
писати наукову статтю та як краще обирати її
тему. Вона детально зупинилась на питаннях
оформлення змісту власного дослідження та
характерних ознаках наукової новизни результатів дослідження.

Привітала всіх присутніх і проректор з наукової роботи, доктор філософських наук, професор
Тетяна Костянтинівна Гуменюк: «Проведення
Наступною виступала Вероніка Віталіївна
таких заходів є надзвичайно важливим аспектом Степко, яка провела майстер-клас щодо пранаукової діяльності університету. Бажаю всім вильного оформлення літератури та посилання
плідної роботи!».
до статті.
Вона розповіла про 3 основні стандарти
оформлення джерел в списку бібліографічних
посилань: український стандарт ДСТУ 8302:2015,
стиль американської психологічної асоціації (APA
Style) та Гарвардський стиль (Harvard referencing
style). Вероніка Віталіївна детально розказала та
проілюструвала на прикладах основні правила
оформлення різних джерел відповідно до існуючих стандартів і стилів.
Окремою темою стало УДК (універсальна десяткова класифікація) — бібліотечна класифікація
Майстер-клас розпочала Олена Олексіївна документів, яка використовується для системаСкаченко, яка надала визначення поняттю «на- тизації періодичних видань та різних документів.
укова стаття», поінформувала присутніх щодо Вероніка Віталіївна розповіла, що таблиці УДК
видів і типів наукових статей та розповіла про складаються з декількох частин: структури, меїх основні структурні елементи.
тодичних вказівок, основних розділів, алфавітно-предметних покажчиків до основних розділів,
допоміжних таблиць та алфавітно-предметних
покажчиків до допоміжних таблиць. Вероніка
Віталіївна також акцентувала увагу присутніх, що
інформаційно-бібліографічний відділ Наукової
бібліотеки КНУКіМ завжди готовий допомогти
всім визначити код УДК для наукових статей. Для
цього необхідно надати назву статті, анотацію
до неї та ключові слова.
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Третім спікером був В’ячеслав Вікторович
Лук’яненко, який розповідав про специфіку роботи сервісу «Unicheck», що перевіряє текстові
документи на предмет пошуку плагіату та текстових запозичень із відкритих джерел в Інтернеті
або наявної бази документів. Нині цей сервіс
дуже активно використовують у закладах вищої
освіти України з метою перевірки магістерських
робіт та дисертаційних досліджень, зокрема, й
в Університеті культури.

В’ячеслав Вікторович підкреслив, що для
будь-якої наукової статті важливим є правильне
оформлення посилань на ті джерела, які використовує автор у роботі. Це сприяє не лише вищому
відсотку унікальності тексту під час перевірки
сервісом «Unicheck», а й формуванню
доброчесного освітнього та наукового середовища. Зокрема, він проілюстрував приклади
правильного оформлення цитат відповідно до
їх видів.
Майстер-клас «Як оформити наукову статтю»
став у нагоді всім присутнім, а той, хто хоче більш
детально ознайомитись з темами, висвітленими на заході, може зробити це, переглянувши
презентацію.
Переглянути презентацію
можна відсканувавши цей
QR-код
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Морфологія жахіття
05.11.2018
Наприкінці жовтня Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв запросила безстрашних студентів до
бібліотеки.
У цей день відбулася перша ivent-подія проекту з популяризації читання «ЧИТАЙ! БУДЬ
У ТРЕНДІ!», який передбачає презентацію книг
різних жанрів із фонду бібліотеки.

Співробітники бібліотеки Олена Скаченко,
Алла Мальшакова, Олена Омельяненко-Набіуліна та Олена Вапельник презентували виставку
«Морфологія жахіття», на якій було представлено
книги українських та відомих зарубіжних авторів
жанру хоррор.

На виставці представлені книги Брема Стокера «В гостях у Дракули», фантастичний роман
барона Олшеврі з сімейної хроніки графів Дракула-карді «Вампіри», Едварда По, Вашінгтона
Ірвінга, Оскарда Уайльда, Редьярда Кіплінга,
Роберта Стівенсона, Пауло Коєльо Дені Брауна,
Стівена Кінга, Миколи Гоголя, Михайла Булгакова, Дарії Корній, Леся Буді-Янського. Це лише деякі з художніх творів на тему потойбічного світу,
що зберігаються у фонді бібліотеки КНУКіМ.

Хоррор — це художній жанр, першочергове
завдання якого максимально налякати аудиторію, створивши атмосферу жаху, іншими слоГаслом виставки став вислів відомого пись- вами — «полоскотати нерви» читачеві. Чомусь
менника, «короля жахів» Стівена Кінга: «Якщо більшість авторів відносяться до цього жанру
все в облом, здавайся і йди у бібліотеку».
скептично, вважаючи, що зображати вампірів,
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чаклунів, відьом, страховиськ — це «несерйозна
Доцент кафедри графічного дизайну Аксана
література». А насправді жахи — це значно тонше Чуєва допомогла оформити фотолокацію «Політ
й складніше. Адже людство стикається з ано- чаклунки до бібліотеки»
мальними явищами досить давно, а інтерес до
привидів, чаклунів, вампірів та іншої «нечисті»
взагалі не згасає!

Хотілося відзначити дизайнерське оформлення не лише книжкової виставки, але й холу
бібліотеки. Були виокремлено фотозони та тематичні локації, на фоні яких із задоволенням
фотографувалися і студенти, і викладачі та гості
університету. Відвідувачі виставки були у захваті
від креативності бібліотекарів, творчого підходу
неординарних дизайнерських рішень.

Оригінально була представлена виставка однієї книги — «Воно» Стівена Кінга. «Воно» було
всюди: на стіні, на полицях абонементу та у читальній залі, біля світильника Джека та у черзі
на ксерокс.

Ширяючий у повітрі привид привернув увагу читачів, змушуючи підійти… Побродити по
виставці… Доторкнутися до експонатів… Подивитися книги… Зрештою, щось вибрати.
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Відкриття виставки філософської
літератури
06.11.2018

В рамках Тижня Кафедри філософії у Науковій
бібліотеці КНУКіМ триває виставка літератури з філософської тематики. Цьогорічний тиждень Кафедри філософії присвячений 50-річчю
КНУКіМ. Кафедра філософії була відкрита однією
з перших в університеті і дотепер бере участь
у творенні освітнього простору навчального закладу. Філософське знання є структуротворчим
для вищої світи в Україні та світі. А поповнити
знання з філософської проблематики можна
в бібліотеці КНУКіМ.

ратустра», Петрушенко В. Л. «Філософія», Попов М. В. «Філософія релігії», Хрестоматія з історії
європейської філософії та інші.
Відвідали виставку й викладачі Кафедри філософії, чиї наукові праці також є серед, представленої на виставці літератури: Безклубенко С. Д.
«Основи філософських знань», Кириленко К. М.,
Кундеревич О. В., Бойко Л. П. «Філософія культури», Кириленко К. М. «Філософія: наука і культура», Кириленко К. М. «Історія філософії», «Філософська абетка» та інші.

Також на честь відкриття виставки Кафедра
філософії провела акцію: кожен, хто бере книгу у Читальній залі бібліотеки з філософської
тематики, одержує у подарунок ексклюзивну
шоколадну цукерку. Акція отримала неабиякий
ажіотаж серед студентів університету.

Серед великої кількості наукової літератури працівники бібліотеки вибрали найкращі та
найцікавіші праці, які експонуються на виставці. Зокрема: Губар О. М. «Філософія», Дидро
Д. Сочинения в 2-х т., Європейський словник
філософії в 3-х т., Єрмоленко В. «Далекі близькі»,
Зубов В. П. «Аристотель», Камю А. «Бунтующий
Отже зануритись у світ філософської літерачеловек», «Київ в історії філософії України», Кунцман П. «Філософія», Литвинов В. «Ренесансний тури можна прямо зараз, завітавши на виставку
гуманізм в Україні», Ніцше Ф. «Так говорил За- до Наукової бібліотеки КНУКіМ!
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«Бедлам»: це коли в конвульсіях лірика
08.11.2018
Окрім чудових проникливих поезій, у виданні
є безліч ілюстрацій, намальованих талановитою
студенткою Факультету зв’язків із громадськістю
і журналістики Олександрою Кусковець. Чого
тільки вартують масивні синьо-фіолетові двері
на обкладинці, котрі, за словами поетеси, символізують вихід із проблем і складних ситуацій.
Літераторка прочитала декілька віршів із різних «палат» під музичний супровід магістранта
Університету культури Романа Крохмаля. ХлоУ межах літературного клубу «#галаСлово» пець награвав ліричні мелодії на гітарі, вловлюНаукової бібліотеки КНУКіМ відбулася презента- ючи та передаючи настрій текстів.
ція збірки поезій «Бедлам» молодої української
поетеси, члена Національної спілки письменників України, кандидата наук із соціальних
комунікацій, старшого викладача Кафедри PR
і журналістики Факультету зв’язків із громадськістю і журналістики — Алли Миколаєнко.
Варто зазначити, що це вже третє видання
авторки, яке побачило світ. Із під мистецького
пера поетеси вийшли «Корекція зору» і «Наперсток для відьми».
Після цього Алла Миколаєнко зазначила:
«Поети не вміють читати власну поезію, але
вміють правильно розставляти акценти — це
захоплює слухачів».
Завідувач сектора методичної роботи науково-методичного відділу Наукової бібліотеки
КНУКіМ Олена Скаченко зауважила, що про
поезію, як і про кохання, можна говорити безкінечно, бо «для когось це — самовираження,
а для когось — зброя». Висловивши думку, вона
запитала в авторки, що поезія значить для неї.
Презентації Алли Миколаєнко — це завжди
неповторний перфоманс із поєднанням музики,
графіки та почуттів. Але про це трохи пізніше.
Почнемо з назви, «Бедлам» — це не розгардіяш
і не хаос, як можна подумати. Історія збірки «Бедлам» пов’язана з однойменною лікарнею для
психічно хворих у Лондоні, що «прославилася»
своїм жорстоким ставленням до пацієнтів. Навіть
розділи у книзі іменуються «палатами», в яких ви
знайдете багато душевних історій та переживань.
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«Особисто для мене, вірші — словесний споДо того ж, усім присутнім на заході було цікасіб показати зріз світу, власне бачення його. во почути вірш, який поклав початок створенню
Саме це відображає будь-яка з моїх книжок. нової збірки:
Я часто поєдную поезію з музикою, адже таке
«це коли в конвульсіях лірика
«шарування» дає змогу об’ємніше відобразити
а з дому винесли
сенс»,— відповіла поетка.
і сміття і мозок
Та не музикою єдиною. Алла показала прице переїзди з місця на місце
сутнім свої відеопоезії — новий жанр у літературі,
меблі такі жалюгідні на вулиці
що стрімко здобув чимало прихильників.
наче бездомні сироти
це коли так багато сирого і сірого
що простіше провалитися
ніж відшукати себе серед речей
і дослухати те що ти несеш…»
Далі літераторка розповіла, що натхнення
писати приходить до неї в ідеальній тиші або
в галасливій обстановці, наприклад у метро,—
в такі моменти легко абстрагуватися та ловити
свої думки.
На завершення презентації влаштували авСама ж поетеса закцентувала на тому, що сучасні автори повинні створювати такий формат тограф- та фотосесію, а також кожен отримав
і викладати його в соціальні мережі, зокрема передбачення на майбутнє — рядки з віршів авв YouTube, якщо хочуть донести свою творчість торки збірки «Бедлам».
людям і бути пізнаваними.

84

Інформаційні ігри – 2018: пізнавально,
інтелектуально, креативно
09.11.2018
У межах проведення години куратора в Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулись Інформаційні
ігри — новий формат бібліотечної роботи.
Першими взяли участь у змаганнях студенти
Кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей — команда «Унікальні
експонати» (куратор — кандидат педагогічних
наук, доцент Юлія Миколаївна Ключко) і Кафедри
міжнародного туризму — команда «Туристи-активісти» (куратор — кандидат педагогічних наук,
доцент Леся Миколаївна Устименко).
Група підтримки (куратор — викладач Наталія
Валеріївна Булгакова) активно заохочувала молодь до перемоги та вела пряму відеотрансляцію
на сторінках бібліотеки у Facebook й акаунтах
учасників в Instagram.
За чесним ходом гри стежили працівники
бібліотеки — рахункова комісія.

Інформаційні ігри пройшли у форматі
брейн-рингу і передбачали інтелектуальні вікторини, ігрові змагання, практичні завдання за
тематикою роботи відділів бібліотеки.
Так, студенти мали упорядкувати книги за
абеткою назв, зібрати розрізані і змішані назви
українських та зарубіжних газет і журналів, знайти у довідниках та енциклопедіях, задані терміни,
і пояснити їх вживання своїм друзям-слухачам.

Інтелектуальні вікторини «60 секунд» та
«Що ти знаєш про музеї і пам’ятки України та
світу?» включали запитання з історії музейної
справи, туризмознавства, культури та історії
Атмосфера суперництва та азарту гри «елек- України, музейних колекцій відомих світових
тризувала» усіх присутніх, у читальній залі лу- музеїв і визначили переможців за найбільшою
нали командні гасла підтримки.
кількістю правильних відповідей.
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Завзято учасники брейн-рингу змагались
у командних іграх «Пенальті» та «Аукціон», з’ясовуючи найкращих знавців столиць різних країн
світу і найбільш читаючих студентів.
Завершились ігри спільним флешмобом «Захоплені читанням», учасники якого фотографувались із книгою (паперовою чи електронною),
яку наразі читають.

За підсумками змагань, золоті медалі отримала команда кмітливих «Туристів-активістів»
Кафедри міжнародного туризму, які лише на
один бал перегнали «Унікальних експонатів»
Кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних пам’яток.

Отже, Інформаційні ігри у бібліотеці підтвердили відому тезу: «Хто володіє інформацією — той
володіє світом». Команда Кафедри міжнародного
туризму впевнено пройшла усі конкурсні завданКоманди весь час ішли пліч-о-пліч і до фіналу ня, продемонструвала знання і кмітливість та
наблизилися з невеликим відривом.
відкрила нові інформаційні горизонти.
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Кафедрі інформаційних технологій – 50!
09.11.2018
Кафедра інформаційних технологій Факультету інформаційної політики і кібербезпеки гучно
і яскраво відзначила своє 50-річчя!
На свято завітали викладачі, випускники та
студенти Університету культури.
Відкрив урочистий захід фольклорний ансамбль «Кралиця», надихнувши присутніх на
приємні спогади, пов’язані з рідною кафедрою.

Я хочу, щоб ви, ваші родини, колективи були
щасливими, тому що людина щаслива тоді, коли
досягає своєї мети і реалізовує здорові творчі
амбіції. Бажаю вам здоров’я, натхнення і нових
звершень!».
До привітань приєднався декан Факультету інформаційної політики і кібербезпеки
Валерій Кушнарьов:

Із ювілеєм Кафедру інформаційних технологій
привітав Михайло Поплавський:

«Я щасливий, що випускники різних поколінь завітали до нашого вишу, рідної кафедри
і долучились до святкування золотого ювілею.
50 років — це багато чи мало? Мабуть для кафедри це поважний вік. Ми щиро пишаємось успіхами наших колишніх студентів, а на сьогодні
вже фахівців всеукраїнського масштабу. Бажаю
вам щастя і усього найкращого».
Чудовим подарунком для гостей заходу став
романтичний і водночас пристрасний танець
у виконанні студентів Факультету хореографічного мистецтва. Музичний сюрприз підготувала
Катерина Пінчук, заспівавши «Червону руту».

«Сьогодні історична епохальна подія для кафедри, факультету та Університету культури.
Я радий вітати вас із цим чудовим святом.
Кафедра інформаційних технологій — це
Альма-матер багатьох висококваліфікованих
фахівців інформаційно-бібліотечної сфери, чиє
покликання — розвиток і утвердження української
культури та української нації.
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Випускники різних років висловили щиру подяку кафедрі за «путівку в життя», пригадали
улюблених викладачів та веселі моменти з навчання. На завершення свого виступу випускники,
нині провідні фахівці-практики, побажали студентам насолоджуватись найкращими роками
у їхньому житті і цінувати унікальні знання, які
вони отримують в Університеті культури.

Особливі слова вдячності прозвучали від випускника Кафедри інформаційних технологій,
проректора з навчальної роботи Університету
культури — Анатолія Гуменчука:

«Мені сьогодні вдвічі приємніше стояти на цій
сцені. По-перше, як випускнику даної кафедри,
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а по-друге, як представнику цього успішного
навчального закладу.
Я хочу подякувати усім викладачам, які дали
нам надійний старт в успішне майбутнє і доклали чимало зусиль до того, щоб ми з вами стали
справжніми професіоналами.
Бажаю вам творчих здобутків, успіху та матеріального визнання вашої нелегкої праці».
Пісенно-музичні композиції подарувала ювілярам творча молодь Факультету інформаційної
політики і кібербезпеки. Шквал овацій викликали виступи Есміри Гасанової — «I wanna dance
with somebody», Анастасії Приходько — «Балада
про дві скрипки», Гліба Степанова «Earth song»,
Артема Кулеші «Старі фотографії» та Марії Римар
«Україна це я».

Фінальним і надзвичайно проникливим було майбутнім поколінням, а й докладають зусилля
поздоровлення завідувача Кафедри інформацій- до розвитку потужного науково-дослідного ценних технологій Тетяни Новальської:
тру на Кафедрі інформаційних технологій. Тому
давайте привітаємо наших викладачів щирими
оплесками!».
Завершуючи святкування, ведучі заходу побажали усім присутнім натхнення, професійних
здобутків і здоров’я. Наприкінці концерту гості
бурхливо ділились яскравими враженнями від
зустрічі, спілкувались із колишніми одногрупниками і викладачами, а також робили пам’ятні
фото, щоб подивитись їх вже на сторічному ювілеї Кафедри інформаційних технологій!
«Сьогоднішнє свято — це масштабна зустріч
поколінь. Я хочу подякувати вам за те, що відгукнулись на урочисте запрошення і завітали
до своєї Альма-матер.
Майбутнє бібліотечної справи залежить від
вас, дорогі випускники, від того, як ви будете
презентувати нашу унікальну та цікаву професію
амбітним студентам.
Хочу зазначити, що наші викладачі не тільки
викладають дисципліни і передають свій досвід
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Гід видавця: як підкорити Європу
10.11.2018
У рамках дводенного Форуму Creative Ukraine
співробітники наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв
Борисенко Л. В., Ковбель В. Р. та Єцкало Ю. Ю.
відвідали модуль «Гід видавця: як підкорити
Європу» та спеціальну сесію «Книговидання».

А пізніше, на панельній дискусії «Від рукопису
до бестселера: як видати книжки, що добре продаються», озвучила основні пункти становлення
успішного видавця, а саме:
1. Професіоналізуватися
2. Бути видимими
3. Вкладатися в професійні комунікації.
Також на модулі виступив літературний критик Євгеній Стасіневич, який поділився секретом
успіху з привернення уваги європейського читача
до української книги.
Як зазначив критик, хоча у європейського
читача і середній рівень вибагливості, але він
постійно підвищується «і відвертим «трешем»
його не візьмеш. Белетристика — це література
без великої претензії, що має спрацювати тут
і зараз». Бестселери, на його думку, також мають
перемінний успіх. Масовий європейський читач
не хоче драми, яка так популярна в Україні. А це
Спікер Ольга Бжезинська — Президентка означає, що культурницькі і часові традиції треба
фонду «Місто літератури», — поділилася базо- враховувати, виходячи на світовий видавничий
вими кроками Великої європейської стратегії ринок.
книжкового бізнесу.

Перш за все українським видавцям необхідно
сформувати і транслювати «сильний» меседж,
знайти правильні ринки та вибудувати стратегію
просування книжкової продукції. Також, пані
Ольга закцентувала увагу на створенні якісного
книжкового контенту — високому рівні редагування, перекладу, створенні вдалого дизайну.
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Вразила та захопила увагу слухачів Джекс
Томас — директорка Лондонської книжкової ярмарки, яка вперше відвідала Україну. Окрім того,
що вона поділилася власним досвідом промоції
себе у видавничому бізнесі, гостя прокоментувала і українську ситуацію книговидання: «У вас є
рівень професіоналізму, у вас є продукт, але щоб
він став успішним закордоном, треба виявити
плюси і мінуси, та визначити сильні сторони,
знайти свою унікальність».

На дискусію завітала і співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка. Вона
поділилася власним досвідом просування на
книжковому ринку і зазначила, що успіх виходу на міжнародний рівень залежить у першу
чергу від комунікації, яка має стати щоденною
справою.

Порадувало і те, що напередодні Джекс Томас разом з Олександрою Коваль — директором
Українського інституту книги (УІК), зустрічалася
з представниками Міністерства культури, та
обговорювала можливість участі України у наступному «London Book Fair».
На панельній дискусії Олександра Коваль
поділилася планами УІК на майбутнє: «Ми плануємо розробити і затвердити програму перекладів українських книг на іноземні мови, що
полегшить роботу видавців і авторів, та розпоПідсумовуючи виступи фахівців видавничої
чати співпрацю з західними видавництвами».
І зазначила, що вони сподіваються представити справи, можна стверджувати, що в Україні є
українські книги на наступному Франкфуртсь- все, щоб піти в яскраве майбутнє, і це можна
зробити за допомогою книг.
кому ярмарку.
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Бібліотека. Наука. Комунікація
16.11.2018

Співробітники Наукової бібліотеки КНУКіМ:
завідуюча відділом комплектування та наукового
опрацювання документів — Алла Чернявська,
завідуюча сектором наукового опрацювання
документів — Юлія Потернак та головний бібліограф — Інга Стригун взяли участь у Міжнародній
науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського».
Організували конференцію-урочистість —
Інформаційно-бібліотечна рада НАН України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України, Рада
директорів наукових бібліотек та інформаційних
центрів академії наук — членів Міжнародної асоціації академії наук.
Захід проходив на державному рівні, тож
учасників конференції та працівників Національ-

92

ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
привітав Президент України Петро Порошенко.
Він також зустрівся з науковою молоддю — студентами та аспірантами. Президент ухвалив
рішення про утворення в Україні спеціального
Фонду з підтримки освітніх та наукових програм
для молоді та підписав відповідний Указ. Голова
держави наголосив на важливості підтримки
талановитої української молоді, яка займається
академічною та прикладною наукою.
Висловила слова вітань учасникам і гостям
міжнародної конференції Любов Андріївна Дубровіна, генеральний директор Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
Поздоровлення прозвучали від президії Національної академії наук України та президента

НАНУ Бориса Євгеновича Патона, Голови Верховної Ради України Андрія Володимировича
Парубія, Міністра культури України Євгена Миколайовича Нищука, президента Національної академії педагогічних наук України Василя
Григоровича Кременя, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ліванській Республіці
Ігоря Івановича Осташа та багатьох поважних
учасників зібрання.
Варто зазначити, що конференція є результатом послідовного і планомірного розвитку бібліотекознавчої науки, де обговорюються актуальні
проблеми бібліотечних закладів, принципи і пріоритети їх наукової діяльності, роль професійних
організацій та компетентність бібліотечних фахівців у формуванні наукового потенціалу.
Під час роботи першої секції «Наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації» до
обговорення впровадження новацій, як важливого чинника в роботі бібліотеки, долучилися
працівники книгозбірні Університету культури.
Про інновації в діяльності бібліотек закладів
вищої освіти на прикладі Наукової бібліотеки
КНУКіМ розповіла Юлія Потернак. На ефективності обслуговування користувачів за допомогою
використання новітніх інформаційних технологій

наголосила Інга Стригун. Досвідом про сучасне
опрацювання документного фонду Наукової
бібліотеки КНУКіМ поділились Алла Чернявська.
Також упродовж наукового заходу було порушено широке коло важливих питань інформаційно-бібліотечної сфери: про впровадження
новацій в діяльність бібліотек, досвід та тенденції
інформаційно-бібліографічного обслуговування,
трансформацію довідково-бібліографічної діяльності в електронному середовищі, наукометричні
інструменти й метрики, використання соціальних
мереж і сайтів з метою популяризації роботи
бібліотеки, підготовку бібліографічних покажчиків за допомогою нових технологій.
Наприкінці конференції відбулись семінари,
зацікавивши всіх актуальністю та різноманітністю
тематик: «Біометричні технології та наукометричні дослідження», «Інтеграція друкованих
і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики», «Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання,
організація доступу», «Документальні історико-культурні фонди; традиції та новації місць
зберігання, формування, використання», «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації,
перспективи».
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Info Day
23.11.2018
Кафедра філософії, Науково-дослідний інститут і Наукова бібліотека провели майстер-клас
для магістрантів, аспірантів та викладачів Університету культури.
Спікерами на майстер-класі стали:
• В’ячеслав Лук’яненко — завідувач відділу інформаційних технологій Наукової бібліотеки
КНУКіМ з розповіддю про правила перевірки
в системі «Unicheck»;
• Олена Бутник — кандидат з державного управління, доцент Науково-дослідного інституту
з темою «Зарубіжна грантова програма: основи
успішного аплікаційного процесу».
Відкрила захід завідувач Кафедри філософії,
доктор педагогічних наук, доцент Катерина Кириленко. Вона привітала всіх присутніх від імені
організаторів та побажала, щоб майстер-клас був
інформативним та допоміг молодим науковцям
не лише в написанні магістерської роботи або
дисертаційного дослідження, а й у подальшій
діяльності. Окрім того, Катерина Михайлівна
запросила всіх присутніх взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції на
тему «Філософія тексту», яку організовує Кафедра філософії спільно з Науково-дослідним
інститутом у березні 2019 року. Інформація
про конференцію згодом буде розміщена на
офіційному сайті університету та у спільнотах
соціальних мереж, зокрема у спільності «Наука
КНУКіМ» у Facebook.
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Майстер-клас розпочав В’ячеслав Лук’яненко, який відзначив особливості роботи сервісу
«Unicheck», що перевіряє текстові документи
на предмет пошуку текстових запозичень з відкритих джерел в Інтернеті або наявної бази документів. Особливу увагу В’ячеслав приділив
правильному оформленню цитувань, тому що
найчастіше саме помилки в оформленні посилань
та цитат є причиною низького рівня унікальності
тексту при перевірці через сервіс «Unicheck».
В’ячеслав поділився із присутніми декількома
цікавими фактами про те, як правильно оформляти будь-яку наукову роботу та чого не варто
робити при написанні тексту, орієнтуючись на
перевірку його оригінальності відповідними

сервісами.
Наступною виступила Олена Бутник, яка
розповіла присутнім про різноманітні грантові
програми та специфіку оформлення документів,

зитивної відповіді від організаторів, потрібно
вчасно підтвердити свою участь, щоб не втратити
надану можливість; обов’язково треба обговорити розподіл витрат на такі аспекти поїздки,
як переліт, проживання, харчування, страховка
тощо. Студентам та аспірантам було особливо
цікаво почути це з перших вуст, оскільки пані
Олена неодноразово брала участь у подібних
заходах та виграла декілька грантів на навчання
за кордоном.
Директор науково-дослідного інституту, кандидат педагогічних наук, професор Людмила Бойко проінформувала аудиторію про особливості
і найближчі перспективи наукової та навчальної
роботи аспірантів у КНУКіМ, запропонувала
продовжити подальше спілкування з молодими
науковцями у форматі «Info Day» та звернулася до присутніх з пропозицією ініціювати теми

процедуру їх подачі.
Пані Олена пояснила основні різновиди та
особливості грантових програм, критерії їх
розподілу, що існують, а також назвала основні
ресурси, де можна знайти інформацію про різні
гранти. Зокрема, одним з найбільш популярних
сайтів є grantist.com, на якому зібрана інформація не лише про різноманітні гранти, а й про
конференції, стажування, конкурси, літні та зимові школи, що може стати у нагоді кожному
науковцю. Значну увагу Олена приділила саме
документам, які необхідні для подачі на грантові
програми. Як правило, це аплікаційна форма,
мотиваційний лист, рекомендації, СV (основні
відомості про апліканта, його автобіографія) та наступних зібрань.
Майстер-клас пройшов у невимушеній атмосфері спілкування і викликав жваве обговорення
серед присутніх, які ділились думками та вра-

відскановані копії документів.
Наприкінці пані Олена поділилась з аудиторією власними лайфхаками про те, на що
обов’язково варто звернути увагу при подачі женнями й після завершення заходу.
документів. Серед важливих моментів вона
зазначила те, що завжди необхідно детально
вивчати всі вимоги; у випадку отримання по-
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Бібліотека: місце традицій,
простір інновацій
07.12.2018
У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбувся круглий стіл «Бібліотека: місце традицій, простір
інновацій». Це перший із низки заходів, які книгозбірня присвячує своєму 55-річному ювілею.
Модератори круглого столу Юрій Іванович Горбань, директор Наукової бібліотеки, кандидат
культурології, доцент Кафедри інформаційних
технологій Київського національного університету культури і мистецтв та Валентина Миколаївна Медведєва, кандидат педагогічних наук,
професор Кафедри інформаційних технологій
Київського національного університету культури
і мистецтв.
Книжкові виставки, розташовані в холі, «Інформація як знання, бібліотека як центр освіти»
та «Науковий світ бібліотек» змістовним наповненням підтверджували справедливість тези
про природнє поєднання традицій та інновацій
в розвитку сучасних бібліотек згідно з викликами часу.
Відкрив наукове зібрання Юрій Горбань.
У вітальному слові він підкреслив, що завдання,
які виконує бібліотека у науковому, навчальному,
просвітницькому просторі Університету культури,
є яскравим втіленням креативного підходу та
реалізації напрямків стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек задля забезпечення сталого розвитку
України».

Надзвичайно багатовекторною і різноплановою є робота Наукової бібліотеки у розбудові
інформаційного та освітнього простору універ-
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ситету, наданні якісних послуг користувачам,
висвітленні і поширенні актуальних послуг.
Юрій Іванович побажав всім учасникам яскравих виступів, відкритої та дружньої атмосфери
спілкування, доброго настрою.
Тему «Книга і бібліотека в єдиному інформаційному просторі» порушила Валентина Миколаївна Медведєва. Вона зазначила, що життя
бібліотеки нерозривно пов’язано з філософією
розвитку людства. При цьому бібліотека як інституція втілює принцип доступності для всіх.
Професор акцентувала на необхідності підтримки
і розвитку традиційних принципів гуманізму,
патріотизму інноваційними засобами.

Оксана Євгенівна Матвійчук, кандидат педагогічних наук, доцент Інституту післядипломної
педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка ознайомила присутніх з проектом «Лідер бібліотечної справи», спрямованим
на піднесення іміджу бібліотечної професії та
багатогранність пов’язаних з нею можливостей.

Людмила Іванівна Прокопенко, кандидат
культурології, доцент Кафедри інформаційних
технологій Київського національного університету культури і мистецтв окреслила проблеми
підготовки кадрів для бібліотек. Наголосила на
важливості й користі прямого спілкування студентів з фахівцями під час проходження практики.

Олена Скаченко зробила огляд електронних
інформаційних продуктів, які створені та використовуються в Науковій бібліотеці КНУКіМ для
інтерактивного спілкування і зворотного зв’язку
з користувачами.

Інна Георгіївна Лобановська, завідувач відділу комплектування та наукового опрацюванНапрацюваннями бібліотек у створенні й по- ня документів Державної науково-педагогічної
пуляризації електронних ресурсів поділились бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Тетяна Сергіївна Комлик, головний бібліограф свій виступ присвятила науково-методичному
відділу науково-інформаційних проектів Науко- забезпеченню впровадження універсальної девої бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського сяткової класифікації в освітянських бібліотеДВНЗ «Київський національний економічний ках. Презентувала останні методичні розробки
університет імені Вадима Гетьмана» та Олена стосовно УДК.
Олексіївна Скаченко, завідуюча сектором методичної роботи Наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв.
Тетяна Комлик висвітлила питання підвищення якості інформаційного обслуговування
за допомогою сучасних технологій на прикладі
науково-освітніх ресурсів та цифрової колекції,
створених у Науковій бібліотеці імені М. В. Довнар-Запольського.

Круглий стіл об’єднав представників бібліотек різних систем і відомств, оскільки більшість
обговорюваних проблем і завдань є загальними
для всієї бібліотечної спільноти.
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Робота круглого столу «Бібліотека: місце традицій, простір інновацій» пройшла в конструктивній атмосфері, присутні отримали друкований збірник матеріалів та сертифікат учасника.
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«Захист від пропаганди
та інформаційних маніпуляцій»
19.12.2018
В умовах зумовлених стрімким розвитком
суспільства. Щоденно створюється, поширюється
та накопичується велика кількість інформації:
нерелевантної, фейкової в тому числі й маніпулятивної. Така інформація просочується в усі
сфери нашого життя. А питання медіа грамотності виходить на новий рівень.
Співробітники наукової бібліотеки Київського
національного університету культури і мистецтв
Абрамова Т. А., Борисенко Л. В. відвідали семінар
«Захист від пропаганди та інформаційних маніпуляцій», організатори Українська бібліотечна асоціація та Goethe-Institut.
На сьогоднішній день, очевидно, що український медіа простір є нічим іншим як полем великої інформаційної війни. І саме бібліотеки — як
інформаційні центри беруть участь у формуванні
медіа грамотного користувача. Тому, працівники
бібліотек, враховуючи вимоги часу і науково-технічний розвиток підвищують свій фаховий рівень
у різних аспектах взаємодії з інформацією.

•
•
•
•
•

•

• Інформаційні атаки та інформаційний вплив
пропаганди.
• Система захисту та протидія пропаганді.
Український медіа простір — поле великої інформаційної війни. Потоки різноманітної пропаганди впливають на наших друзів, родичів,
знайомих і звісно ж на нас з Вами. Щохвилини
нами намагаються маніпулювати політики, комерційні структури і навіть військові.
Як же уникнути руйнівного впливу пропаганди? Як убезпечити себе та рідних від маніпуляцій
третіх осіб?
Лектор Лемешко Даниїл, фахівець у галузі
протидії політичній пропаганді та інформаційним
маніпуляціям (має більше семи років досвіду),
політичний експерт громадської організації «Поступ», відповідав на ці складні запитання.

Людина реагує на світ, в тому числі і на його
інформаційний аспект в перш за все емоційно,
тому основним полем для маніпуляції є емоції
На семінарі розглядалися такі питання:
людини, а основним ресурсом — увага. Щоб бути
Маніпуляції: основні визначення.
стійкими до маніпуляцій не потрібно знати супер
Схеми маніпуляцій і вплив на людину.
формули, достатньо лише напрацювати звичку не
Система прийняття рішень і маніпуляції рі- робити швидких висновків, критично ставитися
шеннями.
до інформації та перевіряти її, формувати гнучку
Технології маніпуляції.
позицію світосприйняття.
Пропаганда. Деструктивна і конструктивна
Треба пам’ятати, що найкращий захист від
пропаганда. Схема деструктивної пропаганди. пропаганди та маніпуляції — інтелект та критичне
Вікно Овертона, як елемент конструктивної мислення. На завершення Д. Лемешко наголосив:
пропаганди.
перш ніж поширити якусь новину — подумати,
Символи та умовні знаки у пропаганді.
і не дозволяти ввести себе в оману!
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А бандура хай вічно співає…
22.12.2018
У Науковій бібліотеці Університету культури
презентували книгу «Струни вічності» — збірку
творів для бандури, упорядником якої є Володимир Єсипок, народний артист України, голова
Національної спілки кобзарів України, професор.

У збірці представлено різнохарактерні твори
бандурного мистецтва розподілені за жанрами: солоспіви у супроводі бандури, твори для
ансамблів та інструментальна музика. Вперше
надруковані композиції Катерини Трачук, Олени
Немеш та Володимира Павліковського. Видання
розраховане на аматорів та професійних бандуристів.
Презентуючи видання, Володимир Миколайович особливо наголошував на значущості
бандури для українського народу, адже бандура — не просто музичний інструмент, це — музичний символ України, а кобзар — вагоме поняття
української держави та нації. У всі часи кобзарі
формували громадську думку, співали про перемоги та вільний козацький дух.
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Валентина Сінельнікова, заступник декана
Факультету музичного мистецтва, кандидат історичних наук, звертаючись до учасників концерту
та гостей зазначила, що сьогодні в Україні існує
величезна потреба у формуванні збірок нотного
репертуару для учнів музичних шкіл та студентів
університетів. Адже таких книг видається надзвичайно мало, вони не можуть конкурувати за
прибутковістю із масовою літературою.
Розпочала концерт-презентацію студентка
3 курсу університету Марія Віксніна, єдина у світі
класична торбаністка. Марія представила старовинний музичний інструмент торбан (панська
бандура) та виконала твір «У путь» на музику
Ф. Шуберта у власному перекладі українською
мовою.

Студентка 4 курсу Київського інституту музики
ім. Р. М. Глієра Олена Немеш виконала на бандурі
композиції «Веселий настрій» (муз. Р. Лісової),
«Танго» (муз. К. Гарделя) та власний твір «Свято
на Подолі».

Аспірантка Національної музичної академії
України Наталія Логощук виконала українську жартівливу пісню «Ой плаче Гриць, плаче» в обробці В. Єсипка та «Пісню про матір»
(муз. О. Морозова, сл. Б. Олійника).

У виконанні тріо бандуристок Анни Бондаренко, Вікторії Михалко та Оксани Кісь звучали пісні
«Мати сіяла сон» (муз. В. Тилика, сл. Б. Олійника)
та «Сиділа під грушкой».

Дует бандуристок Університету культури
Анна Бондаренко та Оксана Кісь виступили із
прем’єрою, виконавши «Думку з України» на
музику В. Пресовського.

ˮ

Може хтось любить
рок — піаніно, рояль,
Я люблю, як бандура
в повітрі лунає…
На сучасні пісні
одягаю вуаль,
А бандура хай
вічно співає…
Віталій Назарук
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Подія у світі музеєзнавства
27.12.2018
Присутні вітали Головного редактора журналу, доктора історичних наук, професора
Пустовалова Сергія Жановича, редакційну колегію, авторів першого числа з початком гарної
серйозної справи — створенням нового поля для
наукових публікацій і дискусій.

В науковій бібліотеці відбулася презентація
першого випуску «Вісника Київського національного університету культури і мистецтв. Серія:
Музеєзнавство і пам’яткознавство» — одиного
В першому числі опубліковані результати
із низки наукових журналів
досліджень за рубриками «Теоретичні статті
з музеєзнавства та пам’яткознавства», «Дискусії»,
«Публікації досліджень матеріальних пам’яток»,
«Культурна пам’ять і цивілізаційний розвиток».
Читацька аудиторія «Вісника…» — науковці та
науково-педагогічні працівники, які досліджують теоретичні, прикладні й історичні аспекти
музеєзнавства, пам’яткознавства.
Звучали щирі побажання, щоб презентоване видання активно розвивалося, об’єднувало
навколо себе українських і зарубіжних науковців,
сприяло розвитку науки, вирішенню прикладних
проблем пам’яткознавства, збереженню історичної пам’яті людства та розвитку культури.
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Сергій Пустовалов – людина дивовижної вдачі
29.12.2018
У Науковій бібліотеці КНУКіМ відбулась презентація біобібліографічного покажчика, підготовленого з нагоди 65-річчя Сергія Жановича
Пустовалова, знаного науковця, доктора історичних наук, археолога, дослідника катакомбної
культури, автора близько 300 наукових праць,
багатьох навчальних курсів, фахівця з визначення
автентичності та ідентифікації старожитностей.

Подія зібрала колег-науковців Університету
культури та м. Києва, викладачів, аспірантів
Сергія Пустовалова, студентів Кафедри музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей. У виступах звучали вітання, спогади про
цікаві події з життя, пов’язані з ювіляром та щира
вдячність за плідну співпрацю і людяність.

Відкрив захід кандидат культурології, доцент
Кафедри інформаційних технологій, директор
Наукової бібліотеки Юрій Горбань.
«Колосальний досвід та довгі роки праці
знаменують Сергія Жановича Пустовалова як
універсального та неперевершеного науковця,
фаната своєї професії. Він щиро любить свою
справу, розуміє, відчуває та із захопленням
розповідає про неї кожному, хто зацікавлений
у вивченні минулого та розбудові майбутнього»,— зазначив Юрій Іванович і побажав ювіляру
натхнення на нові наукові звершення, здійснення
мрій, вдячних студентів та невичерпного оптимізму.

Від укладачів покажчика виступила завідувач
науково-методичного відділу бібліотеки Світлана Винокурова, яка ознайомила присутніх
зі структурою покажчика, подякувала всім, хто
долучився до його створення. Світлана Геннадіївна підкреслила, що презентоване видання — це
результат колективної праці. Як розповіла пані
Світлана, покажчик «Пустовалов Сергій Жанович» продовжив серію «Видатні вчені КНУКіМ»,
мета якої — систематизація та оприлюднення
інформації про науковців університету, їхній
доробок, висвітлення яскравих особистісних
якостей.
Прозвучали сердечні слова вітання від декана Факультету інформаційної політики і кібербезпеки, кандидата культурології, доцента
Валерія Кушнарьова, який поділився своїми
враженнями від лекцій Сергія Жановича, визна-
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чивши їх як класичні, академічні й цікаві. Також
Валерій Володимирович зауважив, що із завідуючим Кафедрою музеєзнавства та експертизи
історико-культурних цінностей завжди легко
працювати.

До того ж, висококласний педагог, формує наукову школу. Людина яскрава, здібна, порядна,
блискучий організатор, і, окрім того, має талант
поета».
Із вітаннями звернувся кандидат історичних
наук, ректор Київського університету культури
Володимир Іванович Пилипів:
«Ви, Сергію Жановичу, особистість унікальна,
творча — талановитий науковець, чудовий викладач, іще й поет. Бажаю, щоб енергія творчого
пошуку не вичерпалася, щоб ви залишались
і надалі улюбленцем студентів. А ще — миру,
злагоди, добробуту».

У свою чергу з великою повагою до Сергія
Жановича Пустовалова звернулася заступник
декана Факультету інформаційної політики і кібербезпеки, кандидат історичних наук, професор
Олена Олександрівна Каракоз:

Привітав колегу в цей день кандидат історичних наук, професор Сергій Якович Ольговський.
«Вітаючи свого друга з ювілеєм, я бажаю йому
міцного здоров’я, особистого щастя, творчої
наснаги і подальших наукових досягнень».

«У Вашій особі поєднався талановитий історик-археолог, допитливий і сумлінний вчений,
надзвичайно творча особистість, потужний
викладач. Нехай множаться гаразди в житті,
повниться радістю душа, збуваються всі ваші мрії
та надії, а кожен день наповнюється корисними
справами та земними радощами!».
Завідувач Кафедри інформаційних технологій, доктор історичних наук, професор Тетяна
Василівна Новальська у своєму вітальному
слові зазначила:
«Широта наукових інтересів Сергія Жановича коливається від неоліту до середньовіччя та
нового часу, він автор біля 300 наукових робіт.
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Також він подякував Сергію Пустовалову за
відродження на кафедрі найкращих традицій,
багаторічну спільну працю і взаємну підтримку.
Вдячність та привітання висловила випускниця кафедри, а нині кандидат історичних наук,
доцент Ганна Олександрівна Андрес:

«Я щаслива, що вчилася у вас, що працюю
під вашим керівництвом. Ви — молодший за всіх
нас, бо вам все цікаво, і наука, і люди, і життя».
До поздоровлень також приєдналися викладачі Факультету інформаційної політики і
кібербезпеки, випускники (кандидат історичних
наук, старший науковий співробітник Денис
Сергійович Гречко, кандидат педагогічних наук,
професор, Юлія Миколаївна Ключко, кандидат
історичних наук, старший науковий співробітник
Григорій Володимирович Лупаренко, кандидат
культурології, доцент Денис Олександрович
Король), друзі, товариші.
Яскравим було слово студентів-першокурсників кафедри — вони привітали Сергія Жановича
Пустовалова віршами й піснею.

У виступах кожен пригадував життєві ситуації,
в котрих важливу роль зіграв Сергій Жанович
(навчання у нього, поради або приклад). Всі наголошували на чудових людських якостях Сергія
Пустовалова — повага до людей, інтелігентність,
вміння відстоювати власну думку. Із захопленням
говорили про мистецькі таланти ювіляра!
В урочистих промовах звучали побажання
натхнення, енергії на втілення нових досліджень,
видання задуманих наукових праць, виховання
науковців-послідовників, нових віршів і, безумовно, міцного здоров’я!
У відповідь на щирі й теплі слова та побажання Сергій Жанович прочитав один із своїх віршів
і подякував всім, хто долучився до поздоровлень.
А про себе сказав:
«Я звик працювати, займатись улюбленими справами. Головна причина, що свого часу
перейшов до КНУКіМ — приємно працювати
в такому колективі. А видання презентованого сьогодні покажчика — це ще одна цеглинка
в імідж Університету культури».
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Зі здобутками 2018 року йдемо в 2019-й
28.12.2018
На початку нового року підбиваємо підсумки
року 2018. Дякуємо йому за уроки. Аналізуємо,
що він додав, що змінив, що розвиватимемо
надалі, що зробимо по-новому, а від чого відмовимося.
Зміни в суспільстві зумовлюють новий характер діяльності бібліотек. Гідно відповідати
на виклики, нові запити допомагає обговорення проблем в колі колег: на науково-практичних конференціях, семінарах, інших зібраннях
фахівців. В 2018 р. співробітники взяли участь
в роботі восьми всеукраїнських і міжнародних
конференцій. Наприклад, у ХХІ Міжнародній
науково-практичній конференції Короленківські
читання 2018 «Бібліотеки, архіви музеї як центри
освіти та саморозвитку особистості», Міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука.
Комунікація», присвяченій 100-річчю НБУ імені
В. І. Вернадського, Всеукраїнській науково-практичній конференції «Університетські бібліотеки:
історія, досвід та перспективи розвитку» та ін.
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Працівники бібліотеки стали учасниками чотирнадцяти заходів — семінарів, круглих столів,
форумів, в тому числі Міжнародного науково-практичного семінару «Міжнародні бібліотечні стандарти»; Науково-практичного семінару
«Книжкова спадщина України, як складник європейського культурного надбання»; дводенного
форуму «Креативна Україна», та ін.
Характерно для 2018 р., що наукова бібліотека
КНУКіМ була не тільки в числі учасників, а й
в співорганізаторах кількох наукових заходів:
Міжнародної конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому
світі», ІІ Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс:
досвід, практики, інновації», наукового семінару «Бібліотека. Книга. Наука», круглого столу
«Бібліотека: місце традицій, простір інновацій».
За результатами трьох заходів бібліотекою укладено та видано збірки матеріалів.

В цілому за рік співробітниками бібліотеки
опубліковано 92 статі та тези. З них 7 — у фахових виданнях; 67 — у матеріалах конференцій та
семінарів, 1 — у всеукраїнських ЗМІ, 17 складають
електронні публікації.
Протягом 2018 р. розвивалися започатковані
в 2017 р. напрями: підтримка науковців в просу-

ванні праць до наукометричних баз, сприяння
дотритманню академічної доброчесності. Оновилася, поповнилася та набула нової структури сторінка «Науковцям» на сайті бібліотеки.
Перевірено на виявлення збігів/ідентичності/
схожості 129984 сторінки рукописів за допомогою
онлайн — сервісу «Unicheck».

На допомогу молодим дослідникам проведено низку занять за темами «Правила перевірки
в системі «Unicheck», «Правила оформлення
цитат та посилань» (http://lib.knukim.edu.ua/
info-day/), «Як оформити наукову статтю». Розроблено та розміщено на сайті методичні рекомендації з оформлення списку бібліографічних
посилань до наукової роботи за Apa Style та
Harvard Referencing Style (http://lib.knukim.edu.
ua/naukovcyam/).
Новим напрямом в діяльності бібліотеки стало
супроводження тринадцяти наукових журналів
університету. Надано консультації авторам та
редакторам стосовно вимог наукометричних баз
до наукових журналів та окремих статей, використання видавничої платформи Open Journal
Systems. За участі бібліотеки виконано процедуру
отримання журналами ідентифікаторів ISSN
(print) та ISSN (online), сертифікатів журналів
у Міжнародному центрі ISSN (Франція); створено

сайт для кожного видання (на платформі Open
Journal System), здійснюється адміністрування
сайтів; ведеться підготовка метаданих, які передаватимуться до наукометричних баз.
Упродовж року тривала проектна діяльність.
Напрацювання проекту «Скарби нації» сприяли
підготовці ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс:
досвід, практики, інновації». Створений електронний інформаційно-бібліографічний ресурс
«Нематеріальна культурна спадщина України»
користувався популярністю у користувачів, які
досліджують дотичні теми і за кількістю звернень посідає друге місце серед сторінок сайту
бібліотеки.
Набув подальшого розвитку проект «12+ книг
року». Мета його — інформування наукової, педагогічної і мистецької спільноти України про нові
видання викладачів університету, що публікува-
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лися у поточному році та є у фонді бібліотеки.
Оновлено форму висвітлення книг на сайті
У 2018 році на сайті та у виставковій залі бібліо- (за допомогою сервісу Genial.ly).
теки представлено 104 нові видання.
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Відбулися презентації книг, представлених
в проекті. Зокрема, навчального посібника
«Історія книги», автор кандидат історичних наук
О. О. Каракоз (http://lib.knukim.edu.ua/istoriyaknigi-oleni-karakoz/); поетичної збірки «Бедлам»,
автор А. Миколаєнко член Національної спілки
письменників України, кандидат наук із соціальних комунікацій (http://lib.knukim.edu.ua/bedlamce-koli-v-konvulsiyakh-lirika/), збірки творів для
бандури «Струни вічності», яку упорядкував
Володимир Єсипок, народний артист України,
професор кафедри музичного мистецтва.

Живе спілкування із науковцями та літераторами додає яскравих фарб життю, діалог з автором підсилює ефект від прочитаного. Тому
творчі зустрічі проходять в бібліотеці. Зокрема
яскраві враження справили зустрічі з поетесою
Людмилою Скирдою, з майстром українського
фентезі Дарою Корній, з культурологом, японознавцем Сергієм Капрановим.

Для привернення уваги користувачів до художньої літератури, розвитку читання започатковано новий проект «Читай! Будь в тренді!»,
який передбачає популяризацію книг різних
жанрів. Відбулася перша івент-подія «Морфологія жахіття».
Формат зустрічей обирався різний: чи інтерактивна лекція, чи презентація нової книги автора,
чи то складова комплексного заходу, насиченого
різними подіями. Таким став у науковій бібліотеці
Київського національного університету культури
і мистецтв Великий бібліотечний тиждень — The
Great Library Week, організований до Всесвітнього
дня книги та авторського права.
Художні виставки в арт-галереї бібліотеки
відкривали відвідувачам нові грані особистостей
викладачів університету: «Пам’ятки України» —
виставка графічних робіт Віктора Вечерського,
кандитата архітектури, заслуженого працівника культури України, «Романтична акварель»
виставка заслуженого художника України,
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графіка, старшого викладача кафедри графічного дизайну Наталії Лопухової.
В 2018 році, практично, кожна книжкова
виставка супроводжувалася інсталяціями, які
добре зарекомендували себе, додаючи емоцій та яскравості до спілкування, створюючи
творчу атмосферу (http://lib.knukim.edu.ua/

den-pismennika, http://lib.knukim.edu.ua/movayavishhe-kosmichne).
Користуються популярністю й електронні (віртуальні) книжкові виставки (http://lib.knukim.
edu.ua/exhibitions/). За статистикою в 2018 році
перегляд їх на третьому місці за кількістю відвідувань сторінок сайту.

Протягом 2018 р. підготовлено і видруковано
5 наукових видань, 8 бібліографічних посібників,
3 інформаційні та 1 нормативно-інструктивне
видання. Електронні аналоги можна переглянути
на сайті бібліотеки (http://lib.knukim.edu.ua/
publication/). Відбулися презентації наукового
видання «Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв»,
біобібліографічних покажчиків, «Андрійчук Петро Олександрович», «Пустовалов Сергій Жанович», серія «Вчені КНУКіМ» http://knukim.edu.
ua/sergiy-pustovalov-lyudina-divovizhnoyi-vdachi/
На допомогу навчальному процесу проводилися круглі столи з участю студентів та викладачів. Серед них: «Багатовекторний погляд на
підготовку фахівця готельно-ресторанної спра-

ви», «Творча лабораторія молодого науковця»,
«Найдавніші писемні пам’ятки: історія створення
та значення для цивілізаційного розвитку мистецтва», «Сучасні технології зберігання документів у бібліотеках».
Упродовж року аналізувалися особливості
складу фонду рідкісних та цінних документів
з метою розкриття можливостей підтримки досліджень з історії книги та книгознавства.
Систематично досліджувався склад фонду
на предмет забезпечення кожної навчальної
дисципліни науковими, навчальними, методичними документами. (Відбір документів з кожної
дисципліни, аналіз відповідності навчальним
програмам).
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Фонд бібліотеки активно поповнювався
електронними документами — монографіями,
навчальними посібниками, підручниками, робочими програмами та навчально-методичними
комплексами. На кінець 2018 р. фонд електрон-

них документів налічує 5483 одиниці). Університетський репозитарій поповнився на 1156
робочих програм та 413 навчально-методичні
комплекси дисциплін. Змінюється динаміка поповнення інформаційних ресурсів бібліотеки.

В 2018 р. завершився цикл проходження співробітниками підвищення кваліфікації в Інституті
публічного управління та кадрової політики при
Національній академій керівних кадрів культури
і мистецтв. Наразі 100% одержавши кваліфікаційні посвідчення. Використання знань, набутих
в процесі безперервної освіти, видозмінює традиційні форми бібліотечної роботи та народжує
нові.
Сучасна наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв
проходить складний процес усвідомлення своєї
ролі та завдань у системі наукової комунікації
шляхом організації контенту для електронної аудиторії та необмеженого доступу до нього, здійснення бібліометричних досліджень та надання
бібліометричних послуг, поступово інтегрується
в академічне середовище і є повноправним партнером забезпечення якості освіти в університеті.
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