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"УКРАИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Київ, 22–23 жовтня 2013 р.) 
 

(Киев, 22–23 октября 2013 г.) 
 



ПОРЯДОК РОБОТИ 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Тривалість доповіді – 20 хв, 
           повідомлення – 10 хв,                   
виступ під час обговорення – до 5 хв.   
 
Продолжительность доклада – 20 мин, 

                   сообщения – 10 мин, 
выступление в обсуждении – до 5 мин. 

 
 

22 жовтня, вівторок  
(вул. Терещенківська, 3, третій поверх, к. 33) 

 
22 октября, вторник  

(ул. Терещенковская, 3, третий этаж, к. 33) 
 
 

1500 – 1800 

Пленарне засідання 
Пленарное заседание 

 
 

 Вступне слово 
Яцків Ярослав Степанович – голова Науково-видавничої ради НАН України, академік НАН України 
 

Вступительное слово 
Яцкив Ярослав Степанович – председатель Научно-издательского совета НАН Украины, академик НАН Украины 
 
Вітання учасникам конференції 
Приветствие участникам конференции 
 
Онищенко Олексій Семенович – академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, академік 
НАН України 
Онищенко Алексей Семенович – академик-секретарь Отделения истории, философии и права НАН Украины, 
академик НАН Украины 
 
Дзюба Іван Михайлович – співголова Головної редакційної колегії Енциклопедії сучасної України, академік НАН 
України 
Дзюба Иван Михайлович – сопредседатель Главной редакционной коллегии Энциклопедии современной Украины, 
академик НАН Украины 
 
Від ЕУ до ЕСУ (коротка історія феномену Енциклопедії сучасної України) 
Железняк Микола Григорович – в. о. директора Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, к.ф.н. 
 

От ЭУ к ЭСУ (краткая история феномена Энциклопедии современной Украины) 
Железняк Николай Григорьевич – и. о. директора Института энциклопедических исследований НАН Украины, к.ф.н. 
 
Місце енциклопедії та енциклопедистики в суспільстві 
Саітов Уільдан Гільманович – директор ДУ «Наукове видавництво “Башкирська енциклопедія”», к.філос.н. 
 

Место энциклопедии и энциклопедистики в обществе 
Саитов Уильдан Гильманович – директор ГУ «Научное издательство “Башкирская энциклопедия”», к.филос.н. 

 
Класична енциклопедія: базові технології і методика 
Петровська Лідія Іванівна – шеф-редактор Наукового видавництва «Велика російська енциклопедія» 
Классическая энциклопедия: базовые технологии и методика 
Петровская Лидия Ивановна – шеф-редактор Научного издательства «Большая российская энциклопедия» 
 

 
Перерва на каву 
Перерыв на кофе 

1630–1650 

 

Досвід створення тематичних енциклопедій на прикладі енциклопедії «Монастирі Республіки Молдова» 
Манолаке Костянтин Михайлович – директор Інституту енциклопедичних досліджень Академії наук Молдови, 
к.політ.н., проф.  
Жаркуцький Іван Іванович – завідувач відділу Інституту енциклопедичних досліджень Академії наук Молдови 
Опыт создания тематических энциклопедий на примере энциклопедии "Монастыри Республики Молдова» 



Манолаке Константин Михайлович – директор Института энциклопедических исследований Академии наук 
Молдовы, к.полит.н., проф. 
Жаркуцкий Иван Иванович – заведующий отделом Института энциклопедических исследований Академии наук 
Молдовы 
 
Концептуальні засади української енциклопедичної справи (з редакторського досвіду М.Бажана) 
Черниш Наталія Іванівна – професор Української академії друкарства, к.ф.н. 
Концептуальные основы украинского энциклопедического дела (из редакторского опыта Н.Бажана) 
Черныш Наталья Ивановна – профессор Украинской академии книгопечатания, к.ф.н. 
 

23 жовтня, середа  
(вул. Терещенківська, 3, третій поверх, к. 33) 

23 октября, среда  
(ул. Терещенковская, 3, третий этаж, к. 33) 

 
 

900 – 1300 

 

Модератори –  К.М.Манолаке, 
                 І.Б.Матяш 

Секретар – А.І.Шушківський 
 

Модераторы – К.М.Манолаке, 
                  И.Б.Матяш 

Секретарь – А.И.Шушковский 
 

 
Енциклопедії, їх класифікація та принципи укладання 
Чистякова Неллі Федорівна – головний редактор енциклопедії «Ямальський район» ФГБОУ ВПО «Тюменський 
державний університет», д.геол.-мін.н., проф.  
Энциклопедии, их классификация и принципы составления 
Чистякова Нелли Федоровна – главный редактор энциклопедии «Ямальский район» ФДБОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», д.геол.-мин.н., проф.  
 
Сучасні провінційні енциклопедії (за матеріалами кубанських видань) 
Чумаченко Віктор Кирилович – заслужений працівник культури України і Росії, к.ф.н., проф.  
Современные провинциальные энциклопедии (по материалам кубанских изданий) 
Чумаченко Виктор Кириллович –  заслуженный работник культуры Украины и Росссии, к.ф.н., проф.  
 
Енциклопедичні проекти в Республіці Комі 
Бровіна Олександра Олександрівна – начальник відділу «Науковий архів та енциклопедія» Комі наукового центру 
Уральського відділення РАН, к.і.н. 
Рощевська Лариса Павлівна – головний науковий співробітник відділу «Науковий архів та енциклопедія» Комі 
наукового центру Уральського відділення РАН, д.і.н., проф.  
Энциклопедические проекты в Республике Коми 
Бровина Александра Александровна – начальник отдела «Научный архив и энциклопедия» Коми научного центра 
Уральского отделения РАН, к.и.н. 
Рощевская Лариса Павловна – главный научный сотрудник отдела «Научный архив и энциклопедия» Коми научного 
центра Уральского отделения РАН, д.и.н., проф. 
 
Євген Онацький – призабутий український енциклопедист 
Мушинка Микола – голова Асоціації україністів Словаччини, д.ф.н, іноземний член НАН України 
Евгений Онацкий – призабытый украинский энциклопедист 
Мушинка Николай – председатель Ассоциации украинистов Словакии, д.ф.н., иностранный член НАН Украины 
 
Історичний досвід та проблеми створення української універсальної енциклопедії  
Шаповал Юрій Іванович – директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», д.і.н. 
Исторический опыт и проблемы создания украинской универсальной энциклопедии 
Шаповал Юрий Иванович – директор Государственного научного учреждения «Энциклопедическое издательство», 
д.и.н. 
 

Перерва на каву 
Перерыв на кофе 

1100–1120 

 
Україна та українці на сторінках багатотомової енциклопедії «Башкирська енциклопедія» 
Агліулліна Клара Ішбулдинівна – заступник директора з науково-видавничої діяльності ДУ «Наукове видавництво 
“Башкирська енциклопедія”» 



Шарапова Ліана Ішмухаметівна – редактор відділу економіки та природничо-технічних знань ДУ «Наукове 
видавництво “Башкирська енциклопедія”» 
Украина и украинцы на страницах многотомной энциклопедии «Башкирская энциклопедия» 
Аглиуллина Клара Ишбулдиновна – заместитель директора по научно-издательской деятельности ГУ «Научное 
издательство “Башкирская энциклопедия”» 
Шарапова Лиана Ишмухаметовна – редактор отдела экономики и естественно-технических знаний ГУ «Научное 
издательство “Башкирская энциклопедия”» 
 
Збройні Сили в тематичній енциклопедії «Республіка Молдова» 
Манолаке Костянтин Михайлович – директор Інституту енциклопедичних досліджень Академії наук Молдови, 
к.політ.н., проф. 
Вооруженные Силы в тематической энциклопедии «Республика Молдова» 
Манолаке Константин Михайлович – директор Института энциклопедических исследований Академии наук 
Молдовы, к.полит.н., проф. 
 
Українська література на сторінках енциклопедії «Максим Богданович» 
Трус Микола Валентинович – завідувач кафедри білоруської філології Білоруського державного технологічного 
університету, к.ф.н. 
Украинская литература на страницах энциклопедии «Максим Богданович» 
Трус Николай Валентинович – заведующий кафедрой белорусской филологии Белорусского государственного 
технологического университета, к.ф.н. 
 
Культурологічні словники в Угорщині 
Ладані Єлизавета – докторант Університету ім.  Лоранда Етвеша (ELTE) 
Культурологические словари в Венгрии 
Ладани Елизавета – докторант Университета им. Лоранда Этвеша (ELTE) 
 
Співпраця членів Українського Історичного Товариства у підготовці «Енциклопедії українознавства» 
Атаманенко Алла Євгенівна – директор Інституту дослідження української діаспори, декан факультету 
міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія», д.і.н. 
Сотрудничество членов Украинского исторического общества при подготовке «Энциклопедии украиноведения» 
Атаманенко Алла Евгеньевна – директор Института исследования украинской диаспоры, декан факультета 
международных отношений Национального университета «Острожская академия», д.и.н. 
 
Енциклопедичний довідник «Українські організації у світі»: до питання про принципи укладання 
Матяш Ірина Борисівна – начальник відділу секретаріату Вищої ради юстиції, д.і.н., проф. 
 

Энциклопедический справочник «Украинские организации в мире»: к вопросу о принципах составления 
Матяш Ирина Борисовна – начальник отдела секретариата Высшего совета юстиции, д.и.н., проф. 
 

23 жовтня, середа  
(вул. Терещенківська, 3, третій поверх, к. 33) 

23 октября, среда  
(ул. Терещенковская, 3, третий этаж, к. 33) 

 
1400 – 1700 

 

Модератори –  Н.Ф.Чистякова, 
                  Т.В.Добко 

Секретар – В.В.Тарасюк 
 

Модераторы –  Н.Ф.Чистякова, 
                  Т.В.Добко 

Секретарь – В.В.Тарасюк 
 
 
 

Українська музична енциклопедія: здобутки і проблеми 
Калениченко Анатолій Павлович – завідувач відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, к. мист.  
Украинская музыкальная энциклопедия: достижения и проблемы 
Калениченко Анатолий Павлович – заведующий отделом музыковедения Института искусствоведения, 
фольклористики и этнологии им. М.Т.Рыльского НАН Украины, к. искусств. 
 
Внесок Аркадія Жуковського у підготовку «Енциклопедії українознавства» 
Корнійчук Любов Володимирівна – старший викладач кафедри міжнародних відносин  Національного університету  
«Острозька академія», к.і.н. 
Вклад Аркадия Жуковского в подготовку «Энциклопедии украиноведения» 
Корнийчук Любовь Владимировна – старший преподаватель кафедры международных отношений Национального 
университета  «Острожская академия», к.и.н. 



 
Рядок в енциклопедії. Краєзнавчий пошук у російсько-українському порубіжжі  
Чалий Петро Дмитрович – письменник, журналіст, член Спілки письменників Росії, заступник голови Товариства 
української культури у м. Росош Воронезької області 
Строка в энциклопедии. Краеведческий поиск в русско-украинском пограничье 
Чалый Петр Дмитриевич – писатель, журналист, член Союза писателей России, заместитель председателя 
Общества украинской культуры в г. Россошь Воронежской обл. 
 
Участь одеських істориків у енциклопедичних проектах кінця ХІХ ст. – 20-х років ХХ ст.  
Музичко Олександр Євгенович – доцент кафедри історії України Одеського національного університету ім. 
І.І.Мечникова, к.і.н. 
Роль одесских историков в энциклопедических проектах конца ХІХ в. – 20-х годов ХХ в. 
Музычко Александр Евгеньевич – доцент кафедры истории Украины Одесского национального университета им. 
И.И.Мечникова, к.и.н. 
 
Енциклопедія Львівського університету: від ідеї до виходу в світ 
Качмар Володимир Михайлович – доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного 
університету ім. І. Франка 
Энциклопедия Львовского университета: от идеи до выхода в свет 
Качмар Владимир Михайлович – доцент кафедры новейшей истории Украины Львовского национального 
университета им. И.Франко 
 
Українська енциклопедія в електронному середовищі 
Добко Тетяна Василівна – керівник Центру науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України ім. 
В.І. Вернадського, к.і.н. 

Украинская энциклопедия в электронном пространстве 
Добко Татьяна Васильевна – руководитель Центра научно-библиографической информации Национальной 
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского, к.и.н. 
 
Академічна «Українська музична енциклопедія»: із практичного досвіду створення видання  
Немкович Олена Миколаївна – провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, д.мист. 
Академическая «Украинская музыкальная энциклопедия»: из практического опыта подготовки издания 
Немкович Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и 
этнологии им. М.Ф.Рыльского НАН Украины, д.искусств. 
 
Енциклопедія кольору: обґрунтування концепції наукового видання 
Прищенко Світлана Валеріївна – завідувач кафедри дизайну і реклами Інституту реклами, к.т.н., проф.  
Энциклопедия цвета: обоснование концепции научного издания 
Прыщенко Светлана Валерьевна – заведующая кафедрой дизайна и рекламы Института рекламы, к.т.н., проф.  
 
Тематика Румунської окупаційної політики в роки Другої світової війни на Півдні України на сторінках Енциклопедії 
сучасної України 
Михайлуца Микола Іванович – завідувач кафедри українознавства історико-правових та мовних дисциплін Одеського 
національного морського університету, д.і.н., проф.  
Тематика Румынской оккупационной политики в годы Второй мировой войны на Юге Украины на страницах 
Энциклопедии современной Украины 
Михайлуца Николай Иванович – заведующий кафедрой украиноведения  историко-правовых и языковых дисциплин 
Одесского национального морского университета, д.и.н., проф. 
 
Загальна система знань людини в Енциклопедії Дідро та д’Аламбера як модель систематизаційної організації в епоху 
Просвітництва 
Сербін Олег Олегович – завідувач відділу наукового опрацювання документів Національної бібліотеки України ім. 
В.І.Вернадського НАН України, к.і.н. 
Общая система знаний человека в Энциклопедии Дидро и д’Аламбера как модель систематизационной организации в 
эпоху Просветительства 
Сербин Олег Олегович – заведующий отделом научной обработки документов Национальной библиотеки Украины 
им. В.И.Вернадского НАН Украины, к.и.н. 
 
Електронна база Енциклопедії сучасної України і її основні компоненти та функції 
Тарасюк Володимир Валерійович – молодший науковий співробітник відділу  науково-інформаційного та науково-
технічного забезпечення Інституту енциклопедичних досліджень НАН України 
Электронная база Энциклопедии современной Украины и ее основные компоненты и функции 
Тарасюк Владимир Валерьевич – младший научный сотрудник отдела научно-информационного и научно-
технического обеспечения Института энциклопедических исследований НАН Украины 
 

Перерва на каву 
Перерыв на кофе 

1500–1520 

 



Біографічні та біобібліографічні енциклопедії та словники, видані в Одесі в останні роки 
Саєнко Людмила Іванівна – завідувач відділу "Одесіка" Одеської національної ордена Дружби народів наукової 
бібліотеки імені М. Горького, к.і.н. 
 

Биографические и биобиблиографические энциклопедии и словари, изданные в Одессе в последние годы 
Саенко Людмила Ивановна – заведующая отделом "Одессика" Одесской национальной ордена Дружбы народов 
научной библиотеки имени М. Горького, к.и.н. 
 
Адміністративні одиниці України в Енциклопедії сучасної України 
Шушківський Анатолій Іванович – науковий співробітник відділу  науково-дослідної роботи та  науково-
організаційної підтримки Енциклопедії Сучасної України Інституту енциклопедичних досліджень НАН України 
Административные единицы Украины в Энциклопедии современной Украины 
Шушковский Анатолий Иванович – научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы и научно-
организационной поддержки Энциклопедии современной Украины  Института энциклопедических исследований НАН 
Украины 
 
Євген Тимченко і співробітники комісії Словника української мови 
Поліщук Тетяна Леонідівна – учитель початкових класів Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 60 
Евгений Тимченко и сотрудники комиссии Словаря украинского языка 
Полищук Татьяна Леонидовна – учитель начальных классов Николаевской ООШ І–ІІІ степеней № 60 
 
Організація знань про історію України у вільній енциклопедії – Вікіпедії 
Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту українознавства та 
всесвітньої історії 
Организация знаний об истории Украины в свободной энциклопедии – Википедии 
Чирков Олег Адольфович – научный сотрудник Национального научно-исследовательского института 
украиноведения и всемирной истории 
 
До питання про створення довідника про українських педагогів Кубані. 1917–1932 
Готкова Юлія Сергіївна – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
К вопросу о создании справочника об украинских педагогах Кубани. 1917–1932 
Готкова Юлия Сергеевна – аспирант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
 
Велика українська енциклопедія: особливості підготовки історичного словника  
Троян Сергій Станіславович – завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії при МЗС 
України, д.і.н., проф.  
Большая украинская энциклопедия: особенности подготовки исторического словника 
Троян Сергей Станиславович – заведующий кафедрой внешней политики и дипломатии Дипломатической академии  
при МИД Украины, д.и.н., проф. 
 
Літературознавчий матеріал в універсальній енциклопедії: проблеми та методологія добору 
Розкладай Катріна Аднанівна – старший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне 
видавництво», к.ф.н.  
Литературоведческий материал в универсальной энциклопедии: проблемы и методология подбора 
Раскладай Катрина Аднановна – старший научный сотрудник Государственного научного учреждения 
«Энциклопедическое издательство», к.ф.н. 
 
Статті «діаспора» у  багатомовній вільній енциклопедії «Вікіпедія»: структура, семантика і стиль 
Сирінська Олена Аркадіївна – молодший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне 
видавництво» 
Статьи «диаспора» в многоязычной свободной энциклопедии «Википедия»: структура, семантика и стиль 
Сыринская Елена Аркадьевна – младший научный сотрудник Государственного научного учреждения 
«Энциклопедическое издательство» 
 
Історія енциклопедичної справи в світі та Україні: спроба порівняльного аналізу 
Коломієць Наталія Анатоліївна – асистент кафедри архівознавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, к.і.н.  
История энциклопедического дела в мире и в Украине: попытка сравнительного анализа 
Коломиец Наталья Анатольевна – асистент кафедры архивоведения Киевского національного университета шимени 
Тараса Шевченко, к.и.н. 
 

Козацтво в сучасних українських енциклопедіях 
Авраменко Анатолій Михайлович – керівник Російсько-українського наукового центру при Краснодарській крайовій 
громадській організації «Співдружність Кубань–Україна», к.і.н.  
Казачество в современных украинских энциклопедиях 
Авраменко Анатолий Михайлович – руководитель Российско-украинского научного центра при Краснодарской 
краевой общественной организации «Содружество Кубань-Украина», к.и.н. 
 
Бібліографія «Шевченкіани» (1840–2013 рр.) 



Омельчук Володимир Юхимович – завідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України ім. 
В.І. Вернадського НАН України, д.і.н., проф.  
Лобузіна Катерина Вілентіївна – завідувач відділу програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж 
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, к.т.н.  
Библиография «Шевченкианы» (1840–2013 гг.) 
Омельчук Владимир Ефимович –  заведующий отделом национальной библиографии Национальной библиотеки 
Украины им. В.И.Вернадского НАН Украины, д.и.н., проф. 
Лобузина Екатерина Вилентьевна – заведующая отделом программно-технологического обеспечения компьютерных 
сетей Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского НАН Украины,  к.т.н.  
 
Участь в обговоренні питань творення  паперових та електронних сучасних енциклопедій: Сенькусь Роман, Стаценко 
Наталія Сергіївна, Агрич Костянтин Георгійович, Негру Валентина Валеріївна, Рябець Людмила Віталіївна, 
Муха Владислав Сергійович, Очеретянко Світлана Іванівна, Пилипчук Руслан Володимирович, Шкіра Ольга 
Іванівна 
Участие в обсуждении вопросов создания бумажных и электронных современных энциклопедий: Сенькусь Роман, 
Стаценко Наталья Сергеевна, Агрич Константин Георгиевич, Негру Валентина Валерьевна, Рябец Людмила 
Витальевна, Муха Владислав Сергеевич, Очеретянко Светлана Ивановна, Пилипчук Руслан Владимирович, 
Шкира Ольга Ивановна 
 

 
Обговорення та прийняття ухвали конференції 

Обсуждение и принятие постановления конференции 
 

Фуршет 
1730 

 
 

22 жовтня, вівторок  
(Національний музей літератури України, вул. Б.Хмельницького, 11, зал) 

 
22 октября, вторник  

(Национальный музей литературы Украины, ул. Б.Хмельницкого, 11, зал) 
 

1000 – 1300 

 
  

Круглий стіл «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру» 
Круглый стол «Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру» 

 
 

Модератори – М.О.Єрмолаєва, 
                          Г.І.Ковальчук  

Секретар – Т.І.Березюк 
 

Модераторы – М.А.Ермолаева, 
                      Г.И.Ковальчук  
Секретарь – Т.И.Березюк 

 
Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру в контексті розвитку енциклопедичних досліджень: до 
постановки проблеми 
Васильєв Володимир Іванович – директор Федеральної державної бюджетної установи науки Науковий і видавничий 
центр «Наука» РАН, д.і.н., д.ф.н., проф. 
Єрмолаєва Марія Олексіївна – заступник директора Федеральної державної бюджетної установи науки Науковий і 
видавничий центр «Наука» РАН, к.ф.н. 
Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру в контексте развития энциклопедических исследований: к 
постановке проблемы 
Васильев Владимир Иванович – директор Федерального государственного бюджетного  учреждения науки Научный 
и издательский центр «Наука» РАН, д.и.н., д.ф.н., проф. 
Ермолаева Мария Алексеевна – заместитель директора Федерального государственного бюджетного  учреждения 
науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, к.ф.н. 

 
Дослідники історії рукописної книжної культури в Україні 
Дубровіна Любов Андріївна – директор Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
НАН України, член-кореспондент НАН України  
Исследователи истории рукописной книжной культуры в Украине 
Дубровина Любовь Андреевна – директор Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. 
В.И.Вернадского НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины 

 



«Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру»: проблеми відбору персоналій та біобібліографічної 
інформації 
Бакун Дмитро Миколайович – завідувач відділу Федеральної державної бюджетної установи науки Науковий 
видавничий центр «Наука» РАН, к.і.н. 
«Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру»: проблемы отбора персоналий и 
биобиблиографической информации 
 Бакун Дмитрий Николаевич – заведующий отделом Федерального государственного бюджетного  учреждения 
науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, к.и.н. 

 
Ярослав Ісаєвич  – дослідник українського книговидання  
Стеблій Феодосій Іванович –– старший науковий співробітник відділу нової історії України Інституту 
українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, к.і.н. 
Ярослав Исаевич – исследователь украинского книгоиздания 
Стеблий Феодосий Иванович – старший научный сотрудник отдела новой истории Украины Института 
украиноведения им. И.Крипякевича НАН Украины, к.и.н. 
 
Внесок академіків першого складу Білоруської академії наук у вивчення історії книгодрукування 
Берьозкіна Наталія Юріївна – директор Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа Національної академії 
наук Білорусі, к.і.н. 
Вклад академиков первого состава Белорусской академии наук в изучение истории книгопечатания 
Березкина Наталья Юрьевна – директор Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси, к.и.н. 

 
Про видання Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа Національної академії наук Білорусі та внесок її 
співробітників у розвиток книжної культури 
Авгуль Людмила Анатоліївна – завідувач науково-дослідного відділу бібліотекознавства Центральної наукової 
бібліотеки імені Якуба Коласа Національної академії наук Білорусі 
Об изданиях Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа  Национальной  академии  наук Беларуси  и вкладе 
её сотрудников в развитие книжной   культуры 
Авгуль Людмила Анатольевна – заведующая научно-исследовательским отделом библиотековедения Центральной 
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси 
 
Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського – з  
історії книжкової культури 
Ковальчук Галина Іванівна – завідувач відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. 
В.І. Вернадського НАН України, д.і.н., проф.  
Исследования сотрудников библиотеки НАН Украины – Национальной библиотеки им. В.И.Вернадского – по истории 
книжной культуры 
Ковальчук Галина Ивановна – заведующая отделом старопечатных и редкостных изданий Национальной 
библиотеки Украины  им. В.И.Вернадского НАН Украины, д.и.н., проф. 

 
Сучасна біографічна енциклопедистика: позитивні набутки і тривожні тенденції 
Тимошик Микола Степанович – завідувач кафедри видавничої справи та мережевих видань Київського національного 
університету культури і мистецтв, д.ф.н., проф.  
Современная биографическая энциклопедистика: позитивные достижения и тревожные тенденции 
Тимошик Николай Степанович – заведующий кафедрой издательского дела и сетевых изданий Киевского 
национального университета культуры и искусств, д.ф.н., проф. 
 
Проблеми відображення біографічних даних у науковій спадщині істориків медицини 
Демочко Ганна Леонідівна –  старший викладач кафедри суспільних наук Харківського національного медичного 
університету, к.і.н. 
Проблемы представления биографических данных в научном наследии историков медицины 
Демочко Анна Леонидовна –  старший преподаватель кафедры общественных наук Харьковского национального 
медицинского университета, к.и.н. 

 
Роль голів Інформаційно-бібліотечної ради НАН України в становленні бібліотечної академічної мережі та розвитку 
книжкової культури 
Солоіденко Галина Іванівна – провідний науковий співробітник відділу бібліотекознавства Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського, к.і.н. 
Роль председателей Информационно-библиотечного совета НАН Украины в становлении библиотечной академической 
сети и развитии книжной культуры 
Солоиденко Галина Ивановна – ведущий научный сотрудник отдела библиотековедения Национальной библиотеки 
Украины им. В.И.Вернадского НАН Украины, к.и.н. 
 
Участь в обговоренні питань розвитку книжної культури та біографістики: Вакаренко  Олена Геннадіївна, Радченко 
Анна Ігорівна, Тимошик Микола Степанович, Добко Тетяна Василівна, Омельчук Володимир Юхимович, 
Лобузіна Катерина Вілентіївна 
Участие в обсуждении вопросов  развития книжной культуры и биографистики: Вакаренко Елена Геннадьевна, 
Радченко Анна Игоревна, Тимошик Николай Степанович, Добко Татьяна Васильевна, Омельчук Владимир 
Ефимович, Лобузина Екатерина Вилентьевна 



 


