
ПРОЕКТ 
 

УХВАЛА 
Третьої міжнародної наукової конференції  

«Українська енциклопедистика»,  
Київ, 22–23 жовтня 2013 року 

 
Третя міжнародна наукова конференція «Українська енциклопедистика», 

організована Інститутом енциклопедичних досліджень Національної академії 
наук України та Науковим товариством ім. Шевченка, зібрала дослідників, які 
працюють у царині енциклопедистики та біографістики. У конференції, що 
відбулася у рамках VІІІ Міжнародного конгресу україністів,  взяли участь понад 
55 науковців, із них 12 іноземців (Словаччина, Угорщина, Канада, Білорусь, 
Молдова, Російська Федерація, у тому числі Башкортостан, Республіка Комі, 
Тюменська область, Краснодарський край). Заслухали 26 доповідей із 39 
заявлених у програмі. 

Учасники конференції обговорили широке коло питань енциклопедистики, 
дискутували про напрями та перспективи розвитку енциклопедичної справи в 
Україні та за кордоном, відзначили необхідність співробітництва з 
енциклопедистами різних країн, зокрема з питань методики і методології 
створення енциклопедичних видань різних типів. 

Конференція об’єднала інтелектуальний потенціал дослідників у галузі 
енциклопедистики, які, спираючись на традиції і досвід попередників, прагнуть 
розширити горизонти сучасного енциклопедознавства. 

У рамках конференції відбулося засідання Круглого столу «Діячі 
академічної науки та їхній внесок у книжну культуру», учасники якого 
обговорили питання про початок роботи над спільним проектом науковців трьох 
країн – Росії, України та Білорусі: «Діячі академічної науки та їхній внесок у 
книжну культуру», першим етапом якої має бути створення списків діячів у галузі 
книжної культури окремо в кожній країні. 

 Після виступів учасники конференції 
УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати Міжнародну наукову конференцію «Українська 
енциклопедистика» важливим продовженням традицій регулярних 
наукових контактів дослідників різних поколінь України, Білорусі, 
Словаччини, Угорщини, Канади, Молдови, Російської Федерації у 
галузі енциклопедознавства. 

2. Учасникам конференції подати свої пропозиції щодо розширення 
наукової співпраці енциклопедичних центрів різних країн, 
створення необхідних умов для постійних контактів, обміну 
досвідом та напрацюваннями серед тих, хто фахово працює над 
сучасними енциклопедичними виданнями. 

3. З метою підготовки кадрів для створення різнопрофільних 
енциклопедичних видань звернутися до відповідних міністерств та 
до вищих навчальних закладів з пропозицією розробити програму з 



навчальної дисципліни «енциклопедична справа» і ввести її  як 
спецкурс (або факультатив) на гуманітарних факультетах. 
Розробити також програму дистанційного навчання 
енциклопедичній справі. 

4. Для забезпечення об’єктивності інформації в енциклопедичних 
виданнях розширити дієву наукову співпрацю з енциклопедичними 
центрами в Україні і за кордоном щодо редагування 
енциклопедичних статей та для обміну іконографічними та 
картографічними матеріалами. З цією метою запропонувати 
ініціаторам створеної у вересні цього року Міжнародної асоціації 
видавців енциклопедій розпочати конкретну роботу щодо 
координування енциклопедичної справи, вироблення спільних 
взаємоприйнятних принципів підготовки та видання енциклопедій, 
а також рішучої протидії низькофаховим виданням, маркованим як 
енциклопедичні, як таким, що дискредитують саме поняття 
енциклопедії як найдостовірнішого джерела інформації, як 
своєрідного символу об’єктивності, всебічності й академізму. 

5. Надалі проводити конференції з проблем енциклопедистики на базі 
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України з 
періодичністю один раз на два роки. 

6. Опублікувати матеріали конференції у спеціальному збірнику 
(учасникам конференції до кінця листопада 2013 року надати 
тексти доповідей в електронному вигляді до оргкомітету 
конференції). 

7. Матеріали та ухвалу конференції розмістити на сайті Інституту 
енциклопедичних досліджень НАН України. Інформацію про 
конференцію оприлюднити на сторінках фахових періодичних 
видань та друкованих ЗМІ. 

8. Подякувати оргкомітетові за створення комфортних умов для 
роботи конференції.  


