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ББК Ч734(4Укр)717.2
УДК [026:61+61:338.24.021.8](477)(063)
«Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації
історико-культурної національної пам’яті» : матеріали XVI Міжнародної
науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 року, м. Івано-Франківськ)
/ Національна наукова медична бібліотека України, Бібліотека ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет», Івано-Франківська
обласна наукова медична бібліотека». – Івано-Франківськ, 2016. – 149 с.
Збірник матеріалів містить доповіді керівників бібліотек та бібліотечних
фахівців XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Медичні
бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної
національної пам’яті», яка відбулася 18-19 травня 2017 року.
Видання адресовано працівникам бібліотек різних типів і форм власності,
керівникам галузі культури, викладачам, аспірантам, студентам Університету
культури і мистецтв.

Редакційна колегія:
Р. І. Павленко (відповідальний редактор)
Т. А. Остапенко
О. М. Кірішева
С. М. Науменко
Н. М. Бортнік
Комп`ютерний набір:
С. М. Науменко
О. М. Кірішева

них баз даних, зокрема, реферативної бази Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського, Національної наукової медичної бібліотеки України.
Використовуються компакт-диски серії «Медичні науки», бібліографічна
база «Российская медицина», реферативна база даних «Україніка наукова».
Здійснюються доступи до наступних інформаційних ресурсів:
1) база даних Klinical Key Elsevier (тестовий доступ); 2) база даних
ScienceDirect (доступні видання); 3) база даних Oxford UniversityPress (доступні видання); 4) інформаційні ресурси світових профільних товариств;
5) інформаційний ресурс guidelines.gov (клінічні рекомендації); 6) пошуковий ресурс pubmed; 7) інформаційний ресурс MD Linx; 8) інформаційний
ресурс Medscape.
Особливо активно наукова бібліотека співпраціє з Національною науковою медичною бібліотекою України (з 2010 р. на підставі угоди про
співробітництво). Завдяки співпраці користувачі бібліотеки ДНУ мають
можливість користуватися фондом ліцензійних електронних ресурсів та
ресурсів відкритого доступу.
Бібліотечно-інформаційна діяльність відбувається за трьома основними напрямами: накопичення універсального багатовидового інформаційного ресурсу; упровадження електронних інформаційних технологій; удосконалення інформаційного мультисервісу.
Відповідно до актуальних потреб наукових співробітників, бібліотека
змінює пріоритети в підходах до вибору інформаційних джерел, удосконалює технології акумуляції суспільно значущої інформації, намагається якомога ширше надавати користувачам доступ до онлайнових ресурсів провідних світових постачальників наукової інформації, гармонійно поєднує
традиційні та електронні документи, стає навігаторами й посередниками в
сучасній системі комунікації.
Використання сучасних інформаційних технологій дало змогу проводити безперервний інформаційний супровід наукових досліджень по виконанню комплексних науково-дослідних робіт.
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створена у 2010 році. На даний час бібліотечний фонд налічує 4691000
одиниць зберігання. Періодичні видання складають 209 назв, в т. ч. 113 –
закордонні спеціальні журнали зі спеціальностей за профілем науково-дослідних робіт, що виконуються у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.
Проблема забезпечення спеціалістів лікувальних установ – лікарів, середніх медпрацівників – одна з актуальних і складних, так як лікар і сестра
медична вимагають систематичного і оперативного отримання інформації
про нові форми і методи профілактики, діагностики та лікування захворювань. Це є також фактором підвищення їх професійного рівня, що безпосередньо впливає на підвищення якості медичної допомоги населенню.
Інформаційний потенціал наукової бібліотеки ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС
включає в себе перш за все свої бібліотечні фонди та корпоративні зведені
електронні каталоги мережі медичних бібліотек України.
З метою оперативного задоволення інформаційних запитів користувачів у бібліотеці діє система інформаційно-довідкового забезпечення, яка
включає різні форми надання інформації щодо сучасних досягнень за профілем :
Інформаційний супровід субтем НДР;
Патентно-інформаційний супровід для запланованих тем дисертацій;
Консультації щодо бібліографічного опису літератури згідно ДСТУ
ГОСТ 7.1-2006;
Диференційне обслуговування керівництва установи;
Оперативне сигнальне інформування;
Тематичне інформаційне обслуговування спеціалістів-медиків;
В режимі «запит-відповідь»;
Вибіркове розповсюдження інформації;
Інформаційно-бібліографічні видання: веб-сторінка установи та огляди медичної літератури;
Виставки «Наукові здобутки ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС»;
Інформаційні списки літератури;
Списки нових находжень.
Найбільш раціональною формою доведення поточної інформації до
користувача є режим вибіркового розповсюдження інформації шляхом пошуку необхідної інформації і її подальшої розсилки на адреси електронної
пошти користувачів.
Одночасно з впровадженням нових інформаційних технологій у практику інформаційної діяльності бібліотеки сприяло їхньому виходу на якісно новий – інформаційний рівень соціальних комунікацій. Ці тенденції виявляються в активному створенні реферативної, огладової, фактографічної
інформації.
Ресурсно-інформаційне забезпечення наукових працівників, лікарів та
слухачів освітніх підрозділів здійснюється наданням доступу до вітчизня142
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та ранньої реабілітаційної медичної допомоги при серцево-судинній патології, інтенсивне обстеження, цілодобовий моніторинг.
Завдяки сучасним малоінвазивним (зокрема, лапароскопічним, відеоендоскопічним) методам хірургічних втручань (в т. ч. унікальних) Установа
лікує складні хвороби упродовж короткого терміну (за 1-2 доби), проводить
комплексні реабілітаційні заходи, організовує надання інтенсивної допомоги дітям і дорослим у стаціонарах та надає екстрену і невідкладну медичну
допомогу з виїздом лікарської бригади.
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ , АСПІРАНТУРА
Підготовка наукових кадрів в аспірантурі у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами (надалі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) здійснюється на підставі рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (надалі – МОН України), затверджених наказами МОН України
від 06.05.2015 р. № 511 та від 02.07.2015 р. № 706.
Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти.
У структурі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС функціонують 2 освітні підрозділи.
Щорічно до навчального процесу залучаються наукові працівники та
висококваліфіковані лікарі, зокрема, 19 докторів та 38 кандидатів медичних
наук.
Освітні підрозділи функціонують на підставі ліцензій МОН України.
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ ТА МОЛОДШИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ
Підвищення кваліфікації медичних працівників закладів охорони здоров’я Державного управління справами, міста Києва та регіонів України.
За 5 років підвищили кваліфікацію більше 1,5 тисячі лікарів та більше
2,5 тисячі молодших спеціалістів.
Проводяться цикли стажування лікарів для засвоєння сучасних методів лапароскопічної хірургії, урології, гінекології та інноваційних технологій в судинній хірургії, які користуються великим попитом в Україні. Лікарі
мають змогу опанувати високотехнологічні малоінвазивні оперативні втручання при захворюваннях внутрішніх органів. Впроваджено дистанційну
форму навчання.
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
Основна форма навчання – короткотривалі інтенсивні цикли-тренінги
підготовки з надання невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях для медичних працівників та осіб, що не мають медичної освіти. За
10 років існування підготовлено близько 5,5 тисяч слухачів.
БІБЛІОТЕКА
У ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС функціонує наукова бібліотека, яка була
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Проведено 15 наукових форумів міжнародного рівня.
Координація науковими відділами наукової діяльності підрозділів клініки:
Науковий відділ внутрішньої медицини є куратором 16 відділень;
Науковий відділ малоінвазивної хірургії - 8 відділень;
Науковий відділ організації медичної допомоги – 9 відділень.
У наукових дослідженнях беруть участь 84,6 % клінічних структурних
підрозділів.
Клінічні підрозділи є базою для наукових досліджень.
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА ДОПОМОГА - 700 тисяч
відвідувань за рік:
Центр первинної медичної допомоги – шість лікарських амбулаторій,
12 пунктів охорони здоров’я;
Консультативно–діагностичний центр – спеціалізовані відділення та
кабінети, лабораторні та інструментальні обстеження;
Діагностичні відділення – Найсучасніший рівень лабораторних та
інструментальних обстежень: клініко-діагностична лабораторія, бактеріологічна лабораторія, відділення ультразвукової діагностики, відділення
функціональної діагностики, (дослідження серцево-судинної системи, магістральних та периферійних судин), рентгенологічне відділення, ендоскопічний кабінет.
Відділення реабілітації - комплексне відновлювальне лікування та оздоровлення: Фізіотерапія, лікувальна фізкультура, масаж, механотерапія,
бальнеолікування (басейн, каскадний душ-масаж, вертикальне підводне
витяжіння), голкорефлексотерапія, психотерапія.
Жіноча консультація – профілактика здоров’я 19 тисяч жінок, інноваційні методи лікування, раннє охоплення вагітних медичним наглядом,
народження 200 здорових дітей в рік.
Дитячий консультативно-лікувальний центр з дитячим стаціонаром медична допомога дітям від народження до 18 років.
Станція швидкої медичної допомоги – 20 тисяч викликів в рік.
ЦЕНТР СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ
Хірургічний стаціонар та операційне відділення з рентгенохіругічним блоком – цілодобове надання медичної допомоги: кардіохірургія,
інтервенційна кардіологія, урологія, гінекологія, отоларингологія, проктологія, нейрохірургія, офтальмологія, андрологія, судинна хірургія, травматологія, пластична хірургія, баріатрична хірургія, рентгенендоваскулярна
хірургія, дитяча хірургія, загальна хірургія.
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії – забезпечення безпеки та комфорту пацієнта під час лікування.
Терапевтичний стаціонар з інфарктними ліжками – надання екстреної
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ (з 2010 року)

У липні 2013 року за висновком експертної комісії з проведення державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ та згідно з
наказом Держінформнауки України від 26 липня 2013 року № 156 Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами є атестованою як наукова
установа строком на 5 років.
У структурі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС функціонують 3 наукових відділи:
- Науковий відділ внутрішньої медицини;
- Науковий відділ малоінвазивної хірургії;
- Науковий відділ організації медичної допомоги.
З січня 2014 року виконуються 3 науково-дослідні роботи (НДР):
«Розробка та удосконалення методів профілактики ускладнень
артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця із супутніми
захворюваннями внутрішніх органів у державних службовців» (державний
реєстраційний номер 0114U002119);
«Удосконалення малоінвазивних методів хірургічного лікування окремих захворювань судин, суглобів, внутрішніх та репродуктивних органів,
черевної стінки, носоглотки, щитоподібної та прищитоподібних залоз,
зокрема на основі нанобіосенсорних технологій» (державний реєстраційний номер 0114U002120);
«Розробка моделі організації багатофакторної профілактики та управління якістю медичної допомоги при окремих хронічних неінфекційних захворюваннях прикріпленого населення»(державний реєстраційний номер
0114U002118).
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
62 наукових працівники, зокрема: 18 докторів наук; 35 кандидатів наук.
ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
Захищено дисертацій: докторських – 1, кандидатських – 13.
Виконується: докторських дисертацій – 8, кандидатських – 13.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗДОБУТКИ, ВИЗНАНІ ДЕРЖАВОЮ:
Отримано 103 патенти України та інших держав на винаходи і корисні
моделі та 2 патенти України на промислові зразки.
Видано 26 методичних рекомендацій (МОЗ України).
Видано 41 інформаційний лист (МОЗ України).
Включено 66 пропозицій до щорічних Реєстрів галузевих нововведень
МОЗ України та Переліку наукової (науково-техніної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я
МОЗ України та НАМН України.
ОПУБЛІКОВАНО:
6 монографій, 5 посібників та підручників, 648 статей у фахових виданнях;
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ної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ
ПКМ» ДУС – надалі «Центр») є унікальним і одним із найкращих медичних закладів України, який успішно працює вже понад 90 років і поєднує у
своїй діяльності науковий, освітній напрями та медичну практику.
1923-1953 р.р. – Комісія для лікування відповідальних партійних працівників;
1953-2002 р.р – Поліклініка № 1 Четвертого Управління Міністерства
охорони здоров’я;
2002-2009 р.р. – Клінічна Поліклініка № 1 Державного управління
справами.
На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 664-р «Деякі питання організації надання медичної допомоги» та Розпорядження Керівника Державного управління справами від
26.06.2009 р. № 168 заклад був реорганізований у Державну наукову установу «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини
Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ:

1. Проведення прикладних наукових досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини, розробка та впровадження нових методів профілактики, діагностики і лікування захворювань, розробка, науковий та організаційно-методичний супровід профілактичних програм у сфері охорони
здоров’я;
2. Медичне обслуговування населення;
3. Підвищення кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та осіб без медичної освіти.
Висока кваліфікація лікарів і медичного персоналу, найновіші технології, найсучасніше медичне обладнання та культура обслуговування мають задовольнити кожного пацієнта, який звертається до нас за допомогою.
У Центрі надаються всі види медичної допомоги дорослому та дитячому населенню: екстрена, первинна, амбулаторна і стаціонарна спеціалізована та високоспеціалізована.
Медичне спостереження за прикріпленими особами (як практично
здоровими, так і хворими) забезпечується від народження упродовж всього
життя, включаючи елементи паліативної допомоги на дому.
Профілактика захворювань з урахуванням факторів ризику їх виникнення, лікування хвороб та реабілітація пацієнтів здійснюються у відповідності до міжнародних стандартів.
Найсучасніший рівень надання медичної допомоги досягається шляхом участі Центру у міжнародних наукових програмах, співробітництва з
провідними клініками Європейських країн, науковими установами Національної академії наук України та Національної академії медичних наук
України.
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«Прочитай золоті манускрипти,
подивися у вічі вікам»
«Народ шукає в геніях себе»
Ліна Костенко

Не маю бажання зловживати Вашою увагою, нагадуючи тут віддавна
відоме: розвиток національної історії неможливий без дбайливого збереження будь-яких історичних і культурних цінностей – чи це будівля бібліотеки – пам`ятка історії і архітектури ХІХ ст., як Національна наукова медична бібліотека України, чи безцінні скарби медичної літератури, чи визначні
історичні події.
2017 рік проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Особливо знаменним в історії української державності був березень
1917 р., бо 3 (16)–4 (17) березня було створено Українську Центральну
Раду – представницький орган українських демократичних сил, яка очолила національно-демократичну революцію в Україні. До першого складу
ЦР увійшли і вчені-медики: акушер-гінеколог Олександр Крупський (18751943), репресований в 1937 р., фтизіатр Андрій Журавель (1892-1938), розстріляний у 1938 р. У перших зборах ЦР взяв участь і Юрій Вороний, який
у 1933 р. першим у світі зробив трансплантацію нирки. В Києві в 1917 р. на
Всеукраїнському з`їзді лікарів було створено Всеукраїнську Спілку лікарів,
друкованим органом якої став часопис «Українські медичні вісті» - перше
українське медичне видання. В 1918-1919 рр. першим міністром охорони
здоров`я став Борис Матюшенко (1883-1944), другим міністром і засновником першого в історії медицини медичного факультету в Києві став Овксентій Корчак-Чепурківський.
Саме на фундаменті Української національної революції 1917-1920 рр.
розвивалось подальше українське життя.
Усвідомлення цінностей історичного і культурного надбання має велике значення, адже відомо, що втрати культурних цінностей непоправні,
вони неминуче позначаться на всіх сферах життя нинішнього та майбутнього поколінь, призведуть до духовного та інтелектуального збіднення суспільства взагалі. Вони не можуть бути компенсовані ані створенням нових
визначних творів, ані розвитком культури в цілому. Накопичення і збереження культурних цінностей – основа розвитку цивілізації.
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Авторитет України, як держави у світі, значною мірою залежить від
того, наскільки дбайливим буде ставлення суспільства до своєї історико-культурної спадщини, збереження і розвиток якої є однією з умов реальної євроінтеграції.
Цей процес не може відбуватися без національних та наукових бібліотек, що зберігають величезні фонди історико-культурної спадщини, акумулюють історичний розвиток народу та творчий здобуток його видатних
особистостей.
В кодексі етики бібліотекаря записано: «ми зберігаємо та поповнюємо
духовні цінності України, сприяємо розвитку національних культур».
Положенням про Державний реєстр національного культурного надбання, прийнятим Кабінетом Міністрів України в 1992 р., були закладені
основні засади для збереження духовної пам`яті людства, що зосереджена, переважно, в бібліотеках, музеях, архівах.
Впровадження інформаційних технологій у 1990 роках вивело краєзнавчу діяльність бібліотек на новий рівень: створюються електронні каталоги, повнотекстові, реферативні, фактографічні бази даних, а також дані
про краєзнавчу діяльність самої бібліотеки: її краєзнавчий фонд, довідково-бібліографічний апарат, видання, заходи і таке інше.
Історико-культурне краєзнавство – це пошук інформації про українських вчених-медиків, їх наукову спадщину та вклад у розвиток вітчизняної та світової медицини й фармації, а також створення на базі віднайдених
краєзнавчих матеріалів власної друкованої та електронної бібліографічної
продукції.
«Пам`ять про великих людей має для нас не менше значення, ніж їх
жива присутність» - ще у І ст. н. е. сказав Сенека, римський філософ і поет.
А тому лейтмотив нашої зустрічі – читаймо, вивчаймо, зберігаймо і
використовуймо надбання корифеїв медицини на благо здоров`я людини.
«Бібліотека – це місце роботи і «храм думки», науково-дослідницький
центр і лабораторія, музей і вища школа: це місце високих радощів, світ
розуму і очей» М. Реріх.
«Історія науки не може обмежитись розвитком ідей – в однаковій мірі
вона повинна торкатись живих людей з їх особливостями, талантами, залежністю від соціальних умов, країни та епохи» (Вавілов). «Медична
біографістика» - це відтворення історії медицини України в портретах її
діячів. Інтелектуальний вплив українства на розвиток наукової медичної
думки XVIII ст. здійснений такими могутніми постатями, як: Нестор Максимович-Амбодик, Данило Самойлович, Олександр Шумлянський, Хома
Барсук-Мойсєєв, Василь Джунковський, до речі – один із перших істориків
медицини. Серед визначних світових імен ХІХ ст. – Микола Пирогов, Ілля
Буяльський, Володимир Караваєв, Микола Скліфосовський, Володимир
Бец.
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тератором, лікарем-педіатром, лауреатом премії ім. М. Підгірянки Іриною
Лембрик, а також з лауреатом премій ім. М. Підгірянки і Б. Лепкого лікарем, композитором Йорданою Дранчук, лауреатом премії ім. М. Підгірянки Марією Гуцол та студенткою Христиною Лікар – дипломантом першого
місця Міжнародного конкурсу «Мій рідний край». Бібліотекарі підібрали
цікавий матеріал і оформили віртуальну фотовиставку – подорож «Мій Івано-Франківськ».
Відкриття музеїв, встановлення пам’ятників і меморіальних дощок є
ще одним важливим кроком у діяльності університету. Потрібно відновлювати те, що можна відновити, що говорить про наше коріння, про наше
минуле. Івано-Франківський національний медичний університет подарував рідному місту до його 350-ліття музей «Руської трійці», а сквер ім. Лесі
Українки, де знаходиться пам’ятник «Руській трійці», заклали студенти
першого випуску нашого університету.
На фасаді університету встановлено меморіальну дошку пам’яті майданівцю, учаснику АТО, випускнику нашого університету Ярославу Чомку.
Завдяки клопотанням професора Володимира Боцюрка повернуто історичну назву селу Маріямпіль, закладено перший в Україні «Біблійний сад».
Пропагувати краєзнавчі знання студентам, використовуючи інноваційні
технології, повинен бібліотекар-професіонал, який має глибокі знання, ерудицію, а також організаторські і ораторські здібності, а для цього потрібно постійно самовдосконалюватись та підвищувати свій кваліфікаційний рівень.
Професійному навчанню та розширенню світогляду присвячені методичні об’єднання бібліотекарів ВДНЗУ. Наші бібліотекарі беруть участь
у науково-практичних конференціях, відвідують музеї, виставки, театри,
концерти, екскурсії.
Сьогодні бібліотека – це гармонія традиційного і нового. Це нові люди
і нові ідеї…

²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß
ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÍÀÓÊÎÂÎ¯
ÓÑÒÀÍÎÂÈ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈ×ÍÎ¯ ÒÀ ÊË²Í²×ÍÎ¯ ÌÅÄÈÖÈÍÈ»
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÑÏÐÀÂÀÌÈ: ÐÎËÜ
ÍÀÓÊÎÂÎ¯ Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ
Øåñòàê Íàòàë³ÿ Â³êòîð³âíà
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê (á³áë³îòå÷íà ñïðàâà) Äåðæàâíî¿ íàóêîâî¿
óñòàíîâè «Íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé öåíòð ïðîô³ëàêòè÷íî¿ òà êë³í³÷íî¿
ìåäèöèíè» ÄÓÑ

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактич137

книжкових виставок медичної та краєзнавчої тематики використовуються
предмети декоративно-прикладного мистецтва, макети, композиції, слайди, артефакти, екслібриси, краєзнавчі матеріали…
Оригінально було оформлено виставку творів, цитат та експозицій до
творів Івана Франка до Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Іван Франко в сучасних вимірах та осягах».
Ілюстративно-документальна виставка-реквієм, присвячена Дню
пам’яті жертвам Голодомору, зацікавила своїм незвичним оформленням:
документальною статистикою, «Законом про 5 колосків», «символічною»
пшеницею і запаленою свічкою пам’яті, а також запропонованим меню 33
року…
За роки плідної праці колектив університету зробив вагомий внесок у
скарбницю української медичної науки та організацію медичної допомоги на теренах нашого краю. Наших вчених-медиків Миколу Рожка, Ганну
Ерстенюк, Степана Геника, Нестора Середюка, Ларису Ковальчук, Івана
Гудза, Василя Поповича, Володимира Боцюрка, Василя Зозуляка, Євгена
Нейка, Георгія Бабенка, Сергія Верхратського та інших знають далеко за
межами України.
Наші студенти вивчають анатомію на сучасному рівні. У приміщенні морфологічного корпусу відкрили найкращий анатомічний музей серед
усіх медичних ВНЗ України. У музеї зібрано понад 1000 найкращих експонатів, що представляють усі розділи анатомії та патології людини, а засновником морфологічної школи університету був Є. Мельман .
«Візитною карткою» медичного університету є народна самодіяльна
чоловіча хорова капела «Сурма», яка здобула визнання далеко за межами
університету і сприяє патріотичному і духовному вихованню студентів.
20 років її очолював заслужений працівник культури України кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського медичного університету Богдан
Волосянко. Наших медиків-співаків: Інну Калугіну, Олександра Семчука,
Віру Бойчук, Галину Баранкевич, Ірину Зінковську знають не тільки на
Прикарпатті, а й за межами України.
З метою формування у студентів почуття гордості за обрану професію
та фахового служіння своєму народу було організовано і проведено доброчинні акції і зустрічі з відомими медиками. Особливо студентів зацікавила
зустріч з Оленою Березовською, лікарем-гінекологом, випускницею ІФНМУ, засновником і керівником International Academy of Healthy Life (Онтаріо, Канада), для якої наші викладачі були взірцями і вражали не тільки
рівнем знань, але й духовними цінностями.
Завжди щирими, цікавими і незабутніми бувають зустрічі студентів з
нашими викладачами-краянами: лауреатом премії ім. Воляників-Швабінських (США), ім. В. Стефаника, ім. І. Франка, ім. Д. Яворницького, Міжнародної премії ім. Братів Лепких Володимиром Качканом, поетесою, лі136

До біобібліографічного словника включені не лише відомості про тих,
хто народився і працював в Україні і різних регіонах Росії, але й про тих
представників інших національностей, які внесли свою лепту в історію медицини нашої Вітчизни.
Зі сторінок видань серії «Медична біографістика», що вже вийшли
друком, постає кілька поколінь медиків. Більшість творчих біографій, представлених в основних і додаткових випусках серії (а це понад 1000 персоналій медиків XVII, XVIII, XIX ст.) яскраво ілюструє внесок українських
медиків у формування та розвиток європейської та світової медицини.
Роботу бібліотеки високо оцінили в Польщі, оскільки історію медицини нашої Вітчизни творили представники багатьох національностей і серед
них – поляки.
Ми двічі – на Окружній Лікарській палаті в Варшаві і на форумі полоністів світу презентували наш Словник і отримали високу нагороду –
Срібну Медаль Сенату Польської Народної Республіки, яку нам вручав сам
Голова Сенату Станіслав Карчевські.
Усвідомлюючи особливе значення культурних цінностей та їх важливу
роль в розвитку освіти, науки, культури, а також у збагаченні культурного
життя народів і взаємного співробітництва, бібліотеки прагнуть всіма засобами бібліотечної роботи активізувати краєзнавчу роботу. Така діяльність
медичних бібліотек сприяє росту національної гордості за свою історію,
культуру, мову, звичаї та традиції.
И пусть живем мы в ХХІ веке
И каждому доступен Интернет
Альтернативы нет библиотеке,
Библиотекарю замены нет!

ÊÐÀªÇÍÀÂ×² ÔÎÍÄÈ Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ ²ÔÍÌÓ:
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß, ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÒÀ ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖ²ß
²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎ¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÀÌ’ßÒ²
Òàòàðèí Ìèðîñëàâà Ìèêîëà¿âíà
Äèðåêòîð á³áë³îòåêè ÄÂÍÇ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé
ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»

Серед проблем, що розробляються українською історичною наукою,
чільне місце посідає історія формування та розвитку історичного краєзнавства, яке сьогодні значною мірою сприяє відродженню духовності й культури, піднесенню національної самосвідомості, вихованню патріотизму,
органічно поєднує покоління минулі з прийдешніми.
Вже стало доброю традицією, що бібліотеки координують свою робо9

ту з культосвітніми установами, навчальними закладами, музеями, громадськими організаціями по виявленню, вивченню пам’яток, пам’ятних місць.
Особлива увага приділяється співробітництву з місцевими осередками
Всеукраїнської спілки краєзнавців. Об’єднання зусиль численної громади
краєзнавців і бібліотекарів, зацікавлених у розквіті рідної землі, допоможе
у вирішенні багатьох проблем.
Не стоять осторонь і медичні бібліотеки, про що свідчить сьогоднішня
XVI Міжнародна науково-практична конференція, одним з основних питань якої є визначення ролі медичних бібліотек у дослідженні історичної
спадщини медичної науки та охорони здоров’я України.
Бібліотечні працівники усвідомлюють, що в сучасних умовах краєзнавча робота може стати тим необхідним фундаментом, який приверне до
бібліотек більше читачів і згуртовує навколо себе національно свідому громадськість.
Аналізувати роботу бібліотеки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» як осередка збереження та популяризації історико-культурної національної пам’яті слід розпочати з навчального закладу, в якому бібліотека є одним з основних структурних підрозділів.
Сучасний ВНЗ не може динамічно розвиватись без бібліотеки, яка працює на основі новітніх технологій. Бібліотека вузу – це фундамент освіти
і самоосвіти, скарбниця людського знання. Вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну цілеспрямовану допомогу студентам в опануванні знаннями, виховує бажання
розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчого читача.
Виховна робота бібліотеки базується на кращих традиціях національного виховання. Національне виховання – це виховання молоді на культурно-історичному досвіді нашого народу, його традиціях, звичаях і обрядах,
багатовіковій мудрості, духовності. Виховання, створене самим народом і
засноване на народних звичаях, має таку виховну силу, якої немає в найкращих системах, що ґрунтуються на абстрактних ідеях чи запозичених в
іншого народу.
В Івано-Франківському національному медичному університеті функціонує кафедра українознавства, яка наказом МОЗ України визначена як базова серед кафедр цього типу. Очолює кафедру доктор філол. наук, професор, академік АН Вищої школи, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат премії ім. Воляників-Швабінських (США), багатьох академічних та
літературно-мистецьких премій – В. А. Качкан. Обсяг зробленого вражає:
- автор понад cімдесяти книжкових видань: монографій, художніх і
документальних книг, новел, оповідань, повістей, романів, поезій, більше
півтори тисячі публікацій у журнально-газетній періодиці в Україні та інших країнах;
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На зустрічах, присвячених Дню рідної мови, студенти факультету підготовки іноземних громадян із Пакистану, Туркменістану, Індії зачарували
всіх присутніх виконанням народних танців та пісень, а також декламуванням віршів рідними мовами. Запрошені гості з інституту мистецтв ПНУ
ім. В. Стефаника виступили з монологами-уривками з класичних українських творів. Захід завершився запаленням свічок і хвилиною мовчання в
пам’ять про людей в усьому світі, які загинули за утвердження рідної мови.
Війна кардинально зміцнює цінності і пріоритети. Наша Батьківщина
– це держава патріотів. Незабутньою була зустріч, присвячена Дню захисника України, з героями-медиками нашого університету, учасниками АТО,
серед яких нагороджені орденами «За Мужність» III ступеня Іван Жмурко,
Степан Андрійців, Ярослав Семкович.
Студенти переглянули відеофільм, віртуальну виставку, які були змонтовані працівниками бібліотеки, театралізовані виступи, а також фотовиставку, яка висвітлила фронтові будні учасників АТО – наших сучасних Героїв, простих людей, які творять нову націю, нову Україну. Це розповідь у
фотографіях про ціну людського життя і найдовшу в Україні Хресну дорогу
протяжністю 460 км. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих
героїв України.
Традиційно березневі дні в Україні пов’язані з іменем Т. Шевченка.
На літературно-тематичному вечорі діти працівників ІФНМУ декламували поезію Кобзаря, а студенти-іноземці виконали «Заповіт» Т. Шевченка
12 мовами. Працівниками бібліотеки було змонтовано відеоролики «Поет
живе в серцях свого народу» та «Революція Гідності – Т. Шевченко».
На зустрічі з старшим співробітником Музею мистецтв Прикарпаття Іванною Равлюк, майстринею із писанкарства, наші студенти і студенти-іноземці не тільки дізнались про символічне значення орнаментів на писанках, а й взяли участь у майстер-класі, а потім власноручно виготовлені
писанки подарували присутнім.
Особливо цікаво та весело пройшли Андріївські вечорниці з студентами (ЕМSА) із піснями, частуваннями, забавами і залицяннями, юнацькими
збитками та захід активного відпочинку – квест, приурочений 71 річниці
заснування університету. Призери отримали квитки-запрошення на кінофільм.
До Міжнародного дня захисту дітей був запроваджений проект «Бібліоаптечка». Дитячій лікарні подарували книжковий будиночок дитячої
літератури для маленьких пацієнтів та лікарів, які професійно можуть застосовувати методи та принципи бібліотерапії в своїй роботі.
Книжкові виставки є однією із форм популяризації краєзнавчих документів. Вони розкривають фонд бібліотеки, наукову, педагогічну та краєзнавчу діяльність наших вчених-медиків і реалізують творчий потенціал бібліотекарів та привертають увагу читачів. Для створення цілісного образу
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Підготовка та виховання фахівців в Івано-Франківському національному медичному університеті здійснюється на основі вимог державної концепції національного виховання та положень Міжнародних стандартів ISO
9001:2015.
Сучасна бібліотека – це не тільки інформаційні технології і послуги, а і
підготовка висококваліфікованого спеціаліста, яка неможлива без духовного розвитку особистості. Краєзнавча діяльність нашої бібліотеки направлена на виховання у студентів патріотизму, національної свідомості, вивчення
історії рідного краю та національно-культурних традицій нашого народу з
урахуванням етнічних, соціальних і духовних особливостей студентського
колективу.
Бібліотека активно співпрацює з відділом освітньо-виховної роботи та
організації дозвілля, з кафедрами ІФНМУ, з Прикарпатським національним
університетом ім. В. Стефаника, з музичним училищем ім. Д. Січинського, з Івано-Франківським осередком Наукового товариства ім. Шевченка
(НТШ), Європейською медичною студентською асоціацією (ЕМSА).
Фонд краєзнавчої літератури нашої бібліотеки включає книги, статті
періодики, матеріали, в яких висвітлюються історичні і культурні особливості, традиції, екологічні проблеми, твори місцевих письменників та поетів, публікації про видатних людей краю.
У своїй діяльності бібліотека використовує інноваційні форми роботи:
комп’ютерні технології, мережу Інтернет, мультимедійні матеріали;
ай-стоппери, тизери, інтер’єр, незвичне розташування і оформлення
виставок;
органічне пов’язування тексту і пісень в мультимедійному форматі з
відеофільмами, аудіокнигами;
проведення доброчинних акцій, флешмобів та квестів.
Серед найцікавіших краєзнавчих бібліотечних заходів – зустрічі з видатними земляками: Т. Фіголь, Б. Томенчуком, М. Паньковим, Є. Бараном,
Я. Ткачівським та В. Бабієм. Наші студенти були вражені авторським декламуванням віршів і виступами студентів з музичного училища ім. Д. Січинського, камерного оркестру «HARMONIA NOBILE» та тріо бандуристів «Джерело».
Завдяки тісній співпраці з представниками «Просвіти» відбулася цікава зустріч з майстринею народної творчості Прикарпаття, секретарем
міського об’єднання НТШ, ініціатором проведення першого в Івано-Франківську параду вишиванок Наталею Синицею. Роботи майстрині: вишиті
сорочки, рушники, обкладинки до книг літературних діячів Прикарпаття і
вишивки працівників бібліотеки стали окрасою заходу.
Під час коляди учасники науково-просвітницького товариства «Просвіта» гурт «Світовид» у супроводі трембіти і скрипки виконали традиційні
гуцульські колядки та віншування і викликали неабияке захоплення.
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- подвижник національно-освітянської роботи;
- повернув до скарбниці національної культури близько ста імен.
Українознавство в медичному університеті – це виховна навчально-інтегративна система знань, спрямована на вироблення у студентів гуманістичних життєвих принципів, їх знання і розуміння початків та етапів
рушійних сил розвитку України, організацію дослідження подальшого поступу української нації. Введення українознавчих дисциплін до базового
змісту вищої освіти зумовлене перш за все його потужним пізнавальним
і виховним потенціалом, спрямованістю на цілісне правове, гуманістичне,
демократичне сприйняття і пізнання людини і світу.
Викладачами кафедри, за участю провідних вчених України та за редакцією завідувача кафедри проф. Качкана В. А., у 2014 р. підготовлено два
національні підручники: «Історія України» та «Історія української культури». У 2017 р. вийшла з друку книга «Українознавство в персоналіях – у
системі вищої медичної освіти».
Сподіваємося, що кожен студент, який братиме в руки цей підручник,
відчуватиме свою безпосередню причетність до рідної культури.
Кандидат філологічних наук, доцент, викладач українознавчих дисциплін ІФНМУ Микола Сулятицький є вдумливим та ретельним дослідником,
досить активним громадським діячем, знаним у своєму краї. Його різнобічний талант науковця й публіциста виявився у праці «Горить золотослова
пектораль». Він виражає авторську позицію щодо національної культури
в цілому, а також її регіонального різновиду, представленого численними
іменами творців культури з Прикарпаття.
Наявність такої праці в університетській бібліотеці сприятиме пожвавленню обігу ідей у сучасних гуманітарних науках, зокрема в їхньому молодіжному секторі, представленому аспірантами та студентами.
У фондах бібліотеки також нараховується багатогранна колекція праць
професора С. М. Геника. Крім того, що за період роботи в університеті він
написав багато медичних праць, ним написано такі книги, де він звертається і до широкого читацького загалу: «Людина. Сім’я. Україна», «Мистецтво
бути здоровим», «Скарби здоров’я навколо нас», «150 видатних українок:
видання енциклопедичного характеру», «Тернистий шлях до волі», «Усе
починається з родини», «Українські лікарі Прикарпаття», «150 великих
українців». Ось так, не як бездіяльний глядач світу, що гамірно несеться, а
як величний його учасник і творець, вчений-винахідник Степан Миколайович Геник поповнює галузеву науку новими надбаннями, розширює можливості практичної медицини, не покладаючи рук, служить людям, працює
для них.
Писати про славетних людей надзвичайно складно, перш за все тому,
що бракує слів для характеристики багатогранності їхнього таланту.
Академік Бабенко Георгій Овксентійович, безумовно, заслужив бути
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названим славетним. Започатковані ним щорічні збірники наукових праць
«Мікроелементи в медицині» (сім томів) стали настільними книгами для
молодих науковців та студентів-медиків.
В монографії «Біосфера, антропогенез і здоров’я» представлені вибрані роботи, виконані Г. О. Бабенком за останні 10 років, в яких висвітлено питання, пов’язані з основами вчення академіка В. І. Вернадського про
структуру біосфери та закономірності, що лежать в основі її функціонування. Вперше презентація цієї книги відбулася у стінах нашої бібліотеки.
На вшанування пам’яті великого вченого за рішенням Вченої Ради
ІФНМУ кафедрі біологічної та медичної хімії присвоєно ім’я академіка
Бабенка Г. О., а також започатковано проведення наукових читань в день
пам’яті видатного вченого.
Плідний доробок друкованої продукції проф. Є. М. Нейка поповнив
фонди нашої книгозбірні. Завдяки зусиллям Євгена Михайловича саме в
90-ті роки сформувалася Прикарпатська терапевтична школа, яка стала
поряд із відомими в Україні Київською, Харківською, Дніпропетровською
терапевтичними школами.
Значний крок уперед зробила і вузівська наука. Основною науковою
проблемою працівників медичної академії в 1990-1996 роках було «Дослідження впливу антропогенного і техногенного забруднення довкілля на
здоров’я та відтворення народу Прикарпаття». У 1992 році за редакцією
Євгена Михайловича Нейка вийшов збірник наукових праць «Екологія
Карпатського регіону». На честь великого вченого кафедрі присвоєно ім’я
академіка Нейка Є. М. і відкрито кімнату-музей.
На початку 2000 року було засновано Івано-Франківський осередок
Наукового товариства імені Шевченка.
Членами НТШ стали провідні науковці краю, представлені колективами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,
Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківської обласної спілки письменників України, Івано-Франківської обласної спілки художників України, Івано-Франківської обласної універсальної
бібліотеки імені Івана Франка, Клубу української інтелігенції імені Богдана
Лепкого, Івано-Франківської міської ради. Згодом було утворено шість комісій за спільністю наукових напрямків (історична, філології та фольклористики, філософсько-теологічна, фізико-хімічна, технічних наук та медико-біологічна).
У 2008 році було засновано періодичне видання «Прикарпатський
вісник НТШ», який виходить щорічно у чотирьох томах (серії «Число»,
«Слово», «Думка», «Пульс»). Поряд із науковцями Івано-Франківщини
до редакційних колегій серій входять імениті вчені України та зарубіжжя,
п’ять академіків та вісім членів-кореспондентів Національної академії наук
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Тому організували виїзну бібліотечну конференцію під назвою «Пізнай
свій рідний край: перлини Львівщини – Борислав, Сокаль, Золочів, Самбірщина та ін. Для цього ми замовляли невеликий бус на 9 чоловік, запрошували бібліотекарів з медичної мережі і виїжджали зранку на цілий день до
місця призначення. Їм привозили нову подаровану меценатами літературу
для поповнення бібліотечного фонду, потім за програмою конференції: обговорювали питання сьогодення, проблеми бібліотечної справи, обмінювались досвідом роботи бібліотекарів медичної мережі. Бібліотекар закладу,
на базі якого проводилася конференція, ставав екскурсоводом по музею та
цікавих історичних місцях районного центру, знайомив із пам’ятниками
архітектури: церквами, ратушею міста, історичними парками, замками та
іншими особливостями регіону. Ці всі події і красоти ми фотографували
та оформляли в альбоми – світлини про виїзні конференції. Тепер це вже
складова частина історії медичних бібліотек ОНМБ та Львівщини.
Ці виїзди надихали, піднімали культурно-освітній і патріотичний настрій, формували свідомость та поглиблювали історичні знання про свій
край. Після таких заходів починаєш ще більше любити і цінувати нашу
Батьківщину, великий і мудрий народ – націю, яка і зараз, як може виживає
і бореться за свою святу землю.
Ми приречені на успіх: рано чи пізно – все одно все буде добре. Адже ті
зміни, які почалися в середині кожного з нас, вже незворотні, незалежно від
того, що робить чи не робить влада. Тому разом із нами наша країна поступово, з кожним роком змінюється. Це вже не революційний шлях, а еволюційний, і назад дороги немає. Ми самі це почали й мусимо довести до логічного кінця. Тут жили наші предки, тут жити нам та нашим дітям з онуками…
Після проведеної роботи ще більше цінуєш своє призначення здійснювати культурно-просвітницьку роботу, яка є невидимим фронтом у формуванні та об’єднанні людей на різних рівнях в бібліотечній справі, і надихає
на нові кроки у своїй роботі в цей непростий для усіх українців час.

²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍ² Ï²ÄÕÎÄÈ Â ÊÐÀªÇÍÀÂ×²É
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ
Ñë³÷íà Òåòÿíà Äàíèë³âíà
Â. î. çàâ³äóâà÷à ñåêòîðó êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè â³ää³ëó
îáñëóãîâóâàííÿ êîðèñòóâà÷³â á³áë³îòåêè ÄÂÍÇ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé
íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»

Світовою практикою, самим життям доведено, що тісне поєднання
науки, освіти і культури є запорукою забезпечення високої якості освіти.
Створення комфортного середовища для користувачів допомагає читачам
підвищувати ефективність і якість навчання.
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діяльність колективу на протязі років і до наших днів. Досліджено і створення вулиці, де розташована наша книгозбірня, з’ясовано: хто архітектор
споруди і вивчено значення назви вулиці Руська. Це все відображено в інформаційному виданні – путівнику для ознайомлення з роботою ЛОНМБ.
Ми проводимо екскурсію по бібліотеці для всіх бажаючих: студентів
медичних коледжів та медичних вишів, інших груп читачів по відділах бібліотеки і навіть в «святая святих» - книгосховищі, де можна побачити металеві стелажі та гвинтові сходи - це все початок ХХ ст.; обов’язково розповідаємо як працювати з каталогами та правила користування бібліотекою.
В цьому ж будинку є сцена, на якій грали актори театру самого Леся
Курбаса. Це, звичайно, викликає пошану та інтерес у відвідувачів. І створений нами фотоальбом, який відображає роботу та досягнення колективу
бібліотеки.
Керівництво нашої бібліотеки в особі екс-директора Лозинської С. С.
та методиста Кубацької І. П. традиційно відвідувало бібліотеки мережі
Львівщини з метою перевірки та надання методичної допомоги бібліотекарям. Ми також рекомендували працівникам культурно–освітньої ниви
створити краєзнавчо–патріотичні виставки літератури, картотеки, папки
для вирізок з місцевих газет про видатних людей краю: героїв АТО, Майдану, лікарів, вчителів та висвітлювати інші особливості культурного та історичного розвитку району. Крім того, ми намагались хоч трішки пізнати
історико-культурний напрямок кожного районного центру.
В одній із таких поїздок, а саме - славне місто Борислав, як його називав галицький класик Іван Франко - «Борислав сміється» - знаходиться медичний коледж, бібліотеку якого очолює завідувачка з багатющим
бібліотечним стажем Рижова Чеслава Йосифівна та її колега - провідний
бібліотекар Ільків Лілія Петрівна. Ми були приємно вражені, що крім налагодженої професійної роботи в бібліотеці, бібліотекарі, завдяки ентузіазму та титанічній праці, створили ще одну структуру на базі медичного
коледжу – історико-краєзнавчий музей, який за своєю значимістю занесено
до реєстру музеїв Львівщини. Музей складається з 2-х кімнат, розділених
на дві частини: історія коледжу та побут і краєзнавство Бориславщини. Бібліотекарі професійно оволоділи знаннями та методами роботи екскурсовода, глибоко висвітлюючи кожен експонат давнього українського побуту,
а з історії медичного коледжу: видатних діячів–лікарів–науковців, які працювали раніше і зараз викладають та пишуть наукові роботи у коледжі. В
їхньому закладі навчався і жив на квартирі в завідувачки бібліотеки Чеслави Йосифівної сам Верховний Архиєпископ греко-католицької церкви
(очолює з 27 березня 2011 року) - Святослав Шевчук.
Ця екскурсія по музею вразила і запала нам в душу. Тому ми задумали
створити захід, щоб інші бібліотекарі медичної мережі змогли б побачити
це диво і мали б його за взірець для подальшої роботи в своїх бібліотеках.
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України. Відрадно, що всі серії Прикарпатського вісника НТШ є фаховими
у відповідних напрямках наук. Вісник має сайт (http:pvntsh.org.ua), реферується в Українському реферативному журналі «Джерело» та Українському
інституті науково-технічної і економічної інформації.
Медико-біологічна комісія Івано-Франківського осередку НТШ розпочала свою роботу у лютому 2000 року зусиллями провідних науковців
тодішньої Івано-Франківської державної медичної академії та першого
керівника осередку професора Боцюрка Володимира Івановича, який очолював вищеозначену комісію із 2000 до 2010 року. Впродовж наступних
двох років медико-біологічним підрозділом опікувалася професор Ерстенюк Ганна Михайлівна, а із 2012 року головою осередку НТШ в ІФНМУ є
доцент Сулятицький Микола Іванович.
До членства осередку медичного університету входять визначні науковці, серед яких відзначаємо заслужених діячів науки і техніки України:
проф. Рожка М. М., проф. Качкана В. А., проф. Геника С. М., проф. Середюка Н. М., проф. Островського М. М.; лауреатів державної премії України: проф. Рожка М. М., проф. Ерстенюк А. М.; заслужених лікарів України:
проф. Яцишина Р. І. та доц. Ткача В. Є. Пишаємось академічними вченими
– професором Вакалюком І. П. (академік Української Академії наук), професором Качканом В. А. (академік АН Вищої школи України), доцентом
Ткачем В. Є (академік Нью-Йоркської Академії наук).
Незабутніми в наших споминах є також вже світлої пам’яті члени осередку НТШ проф. Нейко Є. М., проф. Дацун І. Г., проф. Левицький В. А.
Вперше у березневій двадцять шостій науковій сесії НТШ випала
честь взяти участь нашій бібліотеці, яка є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом, що здійснює
бібліотечний супровід навчально-виховного процесу. Директор бібліотеки,
член осередку НТШ, виступила з доповіддю «Бібліотека ІФНМУ і НТШ.»
У стінах нашої бібліотеки зацікавлений читач зможе ознайомитися із
науковими збірками, матеріалами, які друкуються в Прикарпатському віснику НТШ.
Звичайно, що в нашій бібліотеці немає усіх видань Наукового товариства ім. Т. Шевченка, які є у фондах інших бібліотек. Але ми співпрацюємо з бібліотеками вишів нашого міста, а також з обласною універсальною
науковою бібліотекою імені І. Франка, яка є членом Наукового товариства
ім. Т. Шевченка, обмінюємось здобутим досвідом у роботі, фондами.
Сподіваємось на появу нових видань, які займуть чільне місце у фондах бібліотеки і стануть приємним подарунком для наших читачів.
Саме бібліотека і є тією творчою лабораторією, від ресурсів та послуг
якої багато в чому залежить якість та зміст навчання.
З ініціативи осередку Наукового товариства імені Т. Шевченка в ІФНМУ в приміщенні бібліотеки медичного університету була проведена
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виставка раритетних речей та світлин з Івано-Франківського та Київського
майданів із приватної колекції громадського діяча Юрія Гудчака, приурочена річниці Революції Гідності.
В стінах наукової бібліотеки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» відбулись Урочистості з нагоди вручення Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України,
лауреатом якої став доктор філологічних наук, заслужений діяч науки і
техніки України, завідувач кафедри українознавства й філософії ІФНМУ,
академік Володимир Качкан. «Дана премія не є межею, а лише поштовхом
до нових звершень. Так, як пізнання має початок, але немає кінця», - сказав
В. А. Качкан.
В центральній читальній залі бібліотеки було проведено вечір читання
поезії Тараса Шевченка «Живе слово Кобзаря». Перший проректор ІФНМУ Г. М. Ерстенюк сказала: «Наші студенти здобувають не тільки фахові
знання, але й «причащаються» Шевченком, вивчати Шевченка – це вивчати
Україну. Сучасна творча молодь додає до великого поетичного скарбу і свої
«золоті перлинки», які перегукуються з сьогоденням».
Справжнім подарунком для присутніх стало виконання Шевченкового «Заповіту» 12 мовами світу, а саме: українською, англійською, чеською,
французькою, іспанською, туркменською, італійською, німецькою, польською, арабською, сіндхі, румунською.
Проведення таких заходів, як:
- презентація наукових книжкових новинок, перлин української літератури та інших видань;
- зустріч з авторами та діячами культури, краєзнавцями;
- мандрівки в минуле: давні традиції та визначні історичні події;
- обговорення прочитаних книг;
- проведення виставок та вечорів;
- фотогалереї, - удосконалює професійну майстерність, виховує молодь, вчить їх берегти традиції та звичаї рідного краю, ознайомлює із сторінками героїчного літопису українського народу.
Отже, біймося безпам’ятства – цього невидимого і підступного руйнівника нашого життя. Бо народ без пам’яті – це народ без свободи. Працюймо
над вихованням своєї молоді, своїх громадян, і тоді Господь порятує нам
нашу Україну. Вивчаймо, досліджуймо, шукаймо і знайдемо, і воздасться
нам.
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ниження молоді (о 4-й ранку) в самому серці Києва – на Хрещатику. Це
cталося тому, що легітимний президент В. Янукович не захотів підписати
договір з Євросоюзом, бо вже давно запродався своєму кремлівському сюзерену В. Путіну.
Так, нарешті, почалася нова сторінка історії в нелегкому формуванні
української нації… А правдива незалежність завжди виборюється в муках,
бо, на жаль, «колесо історії змащується людською кров’ю…».
Три роки тому ми були свідками та учасниками подій, що відбувалися
на Хрещатику: від революції Гідності до загибелі (жертовність) «Небесної
сотні», до гібридної війни на Донбасі та загарбання Криму Росією. Але,
«Люди і народи то не шафи, яких пересувають з кута в кут», писав польський письменник-фантаст Станіслав Лем.
Сьогодні у нашому житті негаразди накопичуються на кожному кроці.
Люди, та й суспільство загалом, стали дуже агресивними. Гібридна війна
породила гібридну свідомість. Усе перекручується – на правду можуть говорити, що це брехня і навпаки – брехня, то правда, не моргнувши, кажуть
в очі… Тому, наш народ перебуває у важкому психологічному та економічному становищі: одні виїжджають за кордон, де краще життя, а ми з вами
не лишаєм Неньку-Україну і приймаємо всі тягарі, які випали на долю у
цей нелегкий час. І виживати нам допомагає пам’ять про людей і події, якими пишається нація.
В Україні є свої герої, їх треба знати, про них пам’ятати, вшановувати
та на їхньому прикладі виховувати молоде покоління патріотів. Так, Степан
Бандера став для нас ідеологічним символом боротьби за свою країну, за її
незалежність. Герої «Небесної сотні» та воїни, які полягли і зараз гинуть на
Донбаській землі, окропивши її своєю кров’ю – всі вони є прикладом самопожертви в ім’я свободи і народження нової свідомої нації українського
народу – держави Україна.
Бібліотеки, хоч медичні, хоч масові, на даний час працюють у звичному режимі: зберігають книжкові та електронні фонди, збирають та опрацьовують інформацію і доводять її до користувача. Але є тенденція до
зменшення кількості абонентів, бо інтернет – мегасвітова павутина, спрощує отримання потрібної інформації. Тому нам треба перебудовуватись і
бути ближче до своїх потенційних читачів – приходити до них через електронні мережі, книжкові виставки, тематичні конференції та вечори, презентації як медичної, так і художньої літератури, та використовувати інші
форми і методи бібліотечної роботи. З огляду на це, ми не повинні забувати
про збереження та популяризацію історико-культурної національної пам’яті краю в кожній, як окремому підрозділі, медичній установі: лікарні, НДІ,
медичному виші, коледжі тощо.
Львівська ОНМБ теж має свої надбання у висвітленні і пропаганді
історико-культурного минулого: створення закладу, бібліотечна робота і
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логи такий: змінюється не просто інформаційно-комунікаційні технології,
але під їх впливом міняється світ. Бібліотекарі відзначають нові підходи до
видання наукових праць вчених, аспірантів і студентів. А це в свою чергу
дає можливість використовувати повніше наукову інформацію. Основною
рисою бібліотекознавчих досліджень останнього десятиріччя є їх орієнтація на розкриття проблем інформатизації. Багато з них проводяться на досить високому рівні, мають значний науково-теоретичний ефект, на їх базі
можна виконувати обґрунтовані розробки, впровадження яких може дати
значний науково-теоретичний ефект. Проте відставання від європейських
бібліотек, а також з деякими затримками фінансування, дію їхнього практичного впровадження призводять до мінімуму. Питанням, пов’язаним з
функціонуванням електронних бібліотек та каталогізацією електронних
ресурсів, були присвячені спеціальні дослідження багатьох науковців.
Розуміння бібліотеки, як невід’ємної частини цивілізаційної інфраструктури стає все більш реальним, породжує надії на можливість відновлення значення наявної системи бібліотечних закладів,що сприяють
ефективному наповненню соціальних комунікацій як мережі сучасних інформаційних центрів, так і збереження історичної спадщини в медичній
галузі знань. Виконуючи важливі соціальніта комунікативні функції, роль
бібліотеки сприяє розвитку наукових громад, забезпечують успадкування
історичного досвіду й національної культури, традицій і звичаїв українського народу.
Третє тисячоліття відкрило новітню еру – еру комп’ютеризації, коли
інформаційно-комунікаційні технології стають одним із важливіших елементів формування нового суспільства, яке все частіше називають суспільством знань. Використовуючи спеціалізований профіль, працівники
бібліотеки прагнуть і роблять все залежне від них, щоб знання, отримані
насамперед медиками, а також й іншими громадянами через доступність
інформації, сприяли створенню в суспільстві таких відносин, коли кожен
громадянин буде впевнений в якості надання медичної допомоги і компетентності лікаря, а кожен громадянин, у свою чергу, дбав і відповідально
ставився до свого здоров’я.

ÐÎÁÎÒÀ ËÜÂ²ÂÑÜÊÎ¯ ÎÍÌÁ Ó ÂÈÑÂ²ÒËÅÍÍ² ²
ÏÐÎÏÀÃÀÍÄ² ²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÌÈÍÓËÎÃÎ
ÑÂÎÃÎ ÊÐÀÞ
Êóáàöüêà ²ðèíà Ïåòð³âíà
Çàâ³äóâà÷ ìåòîäè÷íîãî ñåêòîðó ÊÇ ËÎÐ «Ëüâ³âñüêà ÎÍÌÁ»

Наша країна – Україна, хоч і завоювала незалежність у 1991 р., але
лише з кінця 2013 року, 29 листопада, прокинулася від побиття та при130

ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÔÎÍÄ²Â Á²ÁË²ÎÒÅÊ ßÊ ÓÍ²ÊÀËÜÍÎ¯
ÑÊËÀÄÎÂÎ¯ ÇÀÃÀËÜÍÎÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯
ÊÓËÜÒÓÐÍÎ¯ ÑÏÀÄÙÈÍÈ
Ñ³äëÿð÷óê Ãàííà Ìèõàéë³âíà
Äèðåêòîð ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ íàóêîâî¿ ìåäè÷íî¿ á³áë³îòåêè

В бібліотеках України зосереджені багаті книжкові фонди, в яких найповніше відображена національна історія і культура. Фонди містять в собі
унікальні документальні пам’ятки (рукописи, стародруки та ін.) національного і світового значення, забезпечують нагромадження історичного досвіду, спадкоємність національних цінностей, відіграють величезну роль у
пробудженні духовної пам’яті українського народу.
Збирання та збереження для прийдешніх поколінь цієї безцінної інформації та її носіїв в оригіналі є глобальним завданням, однією з головних
та доленосних функцій бібліотек.
Бібліотека є найдемократичнішим інститутом, який виконує своє
суспільне призначення і безкорисливо дає знання кожному, хто хоче припасти до цього життєдайного джерела.
На бібліотеку споконвіку покладалася двоєдина функція – зберігати
опубліковані й написані в минулому документи та забезпечувати доступ до
них нинішньому і майбутньому поколінням. Не просто зберігати, а зберігати, використовуючи. При цьому ступінь доступності документа багато в
чому визначається ступенем його збереження.
Забезпечення збереження бібліотечних фондів – це безперервний процес, який починається з моменту надходження документа до бібліотеки і
триває весь час його зберігання та використання.
Сьогодні збереження фондів – це відповідальна ділянка роботи бібліотек, яка ведеться за такими напрямами: правильна організація книжкового
фонду у бібліотеці та створення умов зберігання, контроль за наявністю й
переміщенням документів, дотримання правил обліку, фінансова підтримка збереження фондів, попередження й ліквідація читацької заборгованості.
Фонди медичних бібліотек – це унікальна частина загальнонаціональної культурної спадщини, найцінніше історичне джерело та інформаційний ресурс України, які не тільки включають велику кількість своєрідних
пам’яток, а й мають величезну духовну цінність.
Значна частина документів виняткової історичної і наукової цінності,
які зафіксували розвиток охорони здоров’я та медицини України протягом
століть, зберігається у фондах Івано-Франківської обласної наукової медичної бібліотеки.
Наші фонди є тими джерелами, на яких виросло не одне покоління
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науковців та практикуючих лікарів.
ОНМБ постійно працює над збереженням своїх бібліотечних фондів.
Бібліотекою за час свого 72-річного існування накопичено великий позитивний досвід організаційної, практичної і науково-методичної роботи в
забезпеченні збереження фондів.
Загальнокультурна і наукова цінність нашої книгозбірні визначається
чисельністю її фондів, які нині налічують понад 233000 видань від 1939
року до найновіших публікацій.
Бібліотека дбайливо зберігає видання, які донині мають значну цінність для медичної науки та практики. ОНМБ тривалий час отримувала
обов’язковий примірник медичних видань колишнього Союзу, тому у фонді широко представлені матеріали медичних з’їздів, конференцій. Належне
місце у фонді займають збірники наукових праць науково-дослідних установ, інститутів, академій, університетів. Цінною інформативною частиною
фондів є багаторічні комплекти вітчизняних та іноземних наукових журналів, рідкісних галузевих книг, які забезпечують повноту нагромаджених
суспільством інформаційних ресурсів, гарантують доступ до них читачів і
є символом книжкової пам’яті України.
За змістом фонд бібліотеки – це універсум медичних та суміжних за
змістом наукових видань, який забезпечує інформаційні запити практичних
лікарів, наукових працівників, студентів та інших користувачів.
Фонд ОНМБ – це база для глибокого вивчення розвитку не лише вітчизняної медичної науки, але й бібліотечної справи, це фундамент бібліотечно-бібліографічного та інформаційного документального забезпечення
фахових потреб фахівців медичної галузі.
Пріоритетом у роботі ОНМБ є накопичення та збереження фондів з
медичного краєзнавства. Інтерес до нього не зменшується, а, навпаки,
збільшується з кожним роком.
Краєзнавчий фонд бібліотеки дає можливість читачам познайомитись
із невідомими, або маловідомими сторінками діяльності медичних закладів
і відомих діячів медицини області.
Фонд краєзнавчих матеріалів почав формуватися з 1945 року, від дня
заснування ОНМБ. Була проведена робота з виявлення у своїх фондах і
виділення в окремий фонд краєзнавчих видань. До нього входять книги,
періодичні видання, бібліографічні покажчики та інші матеріали. Але особливою популярністю користуються альбоми газетних і журнальних вирізок та ксерокопій з історії медицини краю. Зараз ці матеріали служать для
написання наукових праць, статей і є неоціненним джерелом при написанні
історії лікувально-профілактичних закладів області.
Так, нещодавно у видавництві «Місто-НВ» вийшла у світ унікальна
для нашого краю книга «Медицина в Івано-Франківську: від лікарні графа
д’Есте до Центральної міської клінічної лікарні». Основою для написання
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Дослідження історії бібліотеки засвідчує, що формуванню фонду приділяється значна увага.
Більш вагомим внеском в історичну спадщину медичної науки були
наукові праці Нейка Є. М, який складає понад 700 робіт,у тому числі 30
монографій, підручників та посібників. Л. В. Глушко – автор понад 250 наукових праць, серед яких 4 підручники та 13 посібників. Н. М. Середюк –
автор 600 публікацій, у тому числі 20 монографій, підручників та посібників, які користуються попитом серед читачів. Історія показує, що бібліотека
завжди потрібна і буде надалі затребувана.
Впровадження мережних технологій і більш широке використання
електронних видань надають багато можливостей, що дозволяє в сучасних умовах забезпечити високий рівень інформаційного супроводження
навчальної і наукової діяльності вузу. Тому активним чином створюється
електронний бібліотечний фонд.
Науковий фонд накопичується роками і збирати його складно. Головною характеристикою фонду є повнота відображення наукової інформації.
Наукові документи збираються і зберігаються постійно, не підпадаючи під
ідеологічні чи політичні впливи. Саме тому вони, незалежно від змісту,
трактування різних подій, не підлягають списанню, а пошкоджені чи зношені матеріали мають бути відновлені. Тема збереження фондів є традиційно актуальною для всіх бібліотек.
Пріоритетним в роботі бібліотеки залишається удосконалення традиційних бібліотечних форм, впровадження іноваційних підходів в дослідженні історичної спадщини медичної науки, а також збереження її.
Запорукою насамперед успішної роботи бібліотеки є творча атмосфера у
колективі професіоналів, які вірні обраній справі і по-справжньому прагнуть примножити культурне надбання свого народу. Особливе важливе значення дослідження історії бібліотеки матиме для молодих бібліотекарів, які
зможуть зробити свій внесок у розвиток бібліотечної справи.
Бібліотека – скриня історичної спадщини медичної науки та охорони
здоров’я України, яку зберігають і примножують бібліотекарі. Важливо
те, що наукові бібліотеки порівняно з більшістю інших, як правило, мають
справу переважно із одним типом відвідувачів – науковцями, вони виробили оптимальні форми їх обслуговування традиційним ресурсом інформації.
Структура фондів медичних бібліотек переважно орієнтована на специфіку
наукової роботи і, що теж суттєво, самі бібліотекарі донедавна виконували
досить часто тією тією чи іншою мірою науково-допоміжну роботу у сфері
пошуку, творення нового знання.
Отож, саме спеціалізовані наукові бібліотечні заклади мають найбільший внутрішній потенціал для виходу на якісно новий рівень роботи і безпосереднє включення у виконання конкретних наукових досліджень.
Головний висновок до якого приходять соціологи, філософи, культуро129

Значний внесок в бібліотечно-інформаційне забезпечення спеціалістів
медичної галузі, розвиток медичної науки і освіти, покращення охорони
здоров`я і навчально-виховного процесу робить бібліотека ІФНМУ. Вирішує одне з складних і актуальних завдань – інформаційне забезпечення
всіх категорій спеціалістів галузі: науковців, лікарів-практиків, середнього
медичного персоналу, студентів. Зберігаючи традиції попередніх поколінь
бібліотека вбачає свій подальший розвиток в гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів, реалізації нової моделі сучасної бібліотеки вищого навчального закладу з використанням інтелектуальних комп’ютерних технологій.
Зародившись у далекому 1945 році, бібліотека ІФНМУ пройшла дорогу довжиною в 72 роки і перетворилася з маленької бібліотеки інституту
на сучасний інформаційно-бібліотечний центр наукової медичної інформації. На початку 1946 року книжковий фонд становив 5015 примірників.
Серед викладачів першими читачами були: Христін О. А., проф. Верхратський С. А., доц. Сушко О. О., доц. Савицький І. В., проф. Гарагашьян А. А.,
проф. Гончар М. І. Першим ректором медичного інституту був кандидат
медичних наук, доцент Іван Володимирович Савицький, який приділяв велику увагу комплектуванню фонду бібліотеки. В поповненні фонду брали
участь медичні вузи м. Харкова, м. Києва, м. Одеси і м. Москви. У 1948 р.
Фонд нараховував 54150 примірників. Попри існуючі проблеми, відповідно до вимог та можливостей навчального закладу бібліотека розвивалася.
Історія університетської бібліотеки – це і доля людей, відданих книзі, справі освіти і виховання студентської молоді, це життя кожного бібліотекаря.
Зрозуміло, що запорукою виконання книгозбірнею своїх завдань протягом
усього періоду існування, завжди були її кадри. Адже не приміщення і навіть
не цінні фонди роблять історію бібліотеки, а саме люди творили і творять її.
Становлення і плідний розвиток бібліотеки впродовж десятиліть відбувався завдяки професіоналізму, відповідальності, а головне – любові до
своєї справи працівників бібліотеки різних поколінь, відданих служінню
бібліотеки. В 1975 р. як самостійний структурний підрозділ створюється
довідково-бібліографічний відділ. Фонд відділу на той час складався з енциклопедій, словників, довідників, реферативних журналів. З відкриттям
стоматологічного факультету в 1978 році, фонд значно поповнився спеціалізованою літературою. Свій вагомий внесок напрацювань в бібліотеку
зробили видатні вчені: Бабенко Г. О., Мельман Ю. П., Мамчур Ф. І., Нейко Є. М. З 1994 р. при читальній залі функціонує відділ іноземної літератури, який нараховує 2767 журналів і 670 примірників книг англійською,
німецькою і французькою мовами. В придбанні цієї літератури ми завдячуємо Українсько-лікарському товариству Канади і Америки і професору медицини Малиновському, який особисто передав літературу із своєї власної
бібліотеки. В 2000 р. помітне зростання поповнення бібліотечного фонду.
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цього збірника, присвяченого історії становлення та розвитку Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні, стали наші краєзнавчі матеріали – альбоми і папки вирізок та ксерокопій із періодичних видань,
бібліографічні покажчики. Адміністрація ЦМКЛ висловлювала вдячність
ОНМБ за збереження таких цінних матеріалів.
Слід згадати про таке цінне для студентів-першокурсників видання,
як книга Гаргашьян А. А., Паращук П. В. «Розквіт охорони здоров’я на
радянському Прикарпатті», Київ, 1972, вид-во «Здоров’я», яка користується великим попитом. Це єдине видання, в якому, на основі архівних документів, описано стан медицини на Прикарпатті в період австро-угорського панування на наших землях (1875-1918 рр.) та стан охорони здоров’я у
Станіславівському воєводстві в період окупації панською Польщею (19191939 рр.).
Інтенсивне використання цього документу призвело до погіршення
його фізичного стану. Видача оригіналу шкодить йому тричі: спочатку його
бере до рук бібліотекар, далі гортає і мимоволі псує користувач і, нарешті, знову – співробітник бібліотеки, який повертає документ на книжкову
полицю. Тому ОНМБ, задля збереження оригіналу, виготовила якісні копії
цієї безцінної книги.
Один раз у п’ять років здійснюється випуск ретроспективних покажчиків літератури «Охорона здоров’я Івано-Франківщини». Вийшло 6 випусків цього видання, до яких включено понад тисячу описів. Зараз триває
робота над сьомим випуском даного покажчика, до якого буде включено
описи документів за 2012–2017 роки.
Також була проведена велика робота з пошуку та збору матеріалів для
випуску 2-х біобібліографічних видань, де представлено наукові доробки
відомих лікарів, які народилися, живуть та працюють у нашому краї. Це
доктор медичних наук, професор Середюк Нестор Миколайович та доктор
медичних наук, професор Геник Степан Миколайович.
Впевнено можна сказати, що сьогодні бібліотечні фонди виживають і
зберігаються не за рахунок створених державою комфортних умов існування і утримання фондів, а, здебільшого, за рахунок ентузіазму бібліотечних
працівників.
Основними напрямками роботи із забезпечення збереження документів в бібліотечних фондах є режим зберігання, умови зберігання, охорона
фондів, контроль за збереженням, фінансова підтримка збереження фондів.
Серед причин, які становлять головну небезпеку для фондів, слід вказати такі: погана якість матеріальної основи документа (хімічний склад паперу, якість друку), техногенні катастрофи, аварії, неналежні умови і режим
зберігання.
Для створення оптимального режиму збереження і безпеки фондів,
який відповідав би державним стандартам, ОНМБ забезпечує такі умови:
підтримка відповідного фізичного і санітарно-гігієнічного стану будівлі та
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книгосховищ бібліотеки, оснащення бібліотеки комплексами технічних
засобів безпеки, удосконалення матеріально-технічної бази бібліотеки, забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, контроль за бездоганним
виконанням ними посадових обов’язків.
Складовою частиною збереження фонду є його правильна організація.
Важливою складовою організації фондів є облік документів, що надійшли до бібліотеки або вибули з неї. Комп’ютеризація основних бібліотечних процесів нашої бібліотеки дозволила здійснювати електронний облік
нових надходжень, створювати електронний предметний каталог та брати
участь у Корпорації медичних бібліотек України.
Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, традиційно, важливе місце займає переоблік. Перевірка фондів проводиться як в
цілому, так і вибірково в підрозділах бібліотеки.
Заради збереження вже існуючого масиву фонду в ОНМБ систематично здійснюється робота по боротьбі з читацькою заборгованістю, а саме:
акції «Поверни книгу в бібліотеку», індивідуальні бесіди з користувачами
під час запису, відшкодування вартості втрачених видань, відвідування несумлінних читачів за місцем проживання, нагадування по телефону, виходи
на робочі місця боржників.
Одним із факторів збереження фонду є належний контроль за списанням літератури. Відбором документів для вилучення займаються працівники відділів. При необхідності проводяться консультації з науковцями і
фахівцями-практиками.
У наших фондах відсутні стародруки, рукописні матеріали. Немає у
нас і обладнання для оцифрування, мікрофільмування рідкісних і цінних
видань, їх сканування та перенесення на електронні носії. Тому, насамперед, рятуємо документи, які нищаться: періодичні видання, підручники,
краєзнавчі видання, які не підлягають списанню.
В ОНМБ, з метою збереження фонду, ведеться робота з реставрації
пошкоджених книг. Працівники бібліотеки, усвідомлюючи, що саме від
них залежить стан збереження бібліотечних ресурсів, власноруч виконують такі роботи: виготовляють ксерокопії втрачених сторінок, виконують
ремонтно-палітурні роботи, заповнюють вручну втрачені фрагменти аркушів, виводять плями.
Викликає тривогу стан збереження фондів у бібліотеках ЛПЗ. В результаті невиправданої реорганізації ЛПЗ частина бібліотек була переміщена, і деякі бібліотеки нашої мережі опинилися у невеликих непристосованих, іноді неопалюваних приміщеннях, де немає відповідних умов для зберігання фондів. Фонди нищаться через неналежний температурний режим.
Керівники медичних закладів, у яких бібліотеки були закриті, пропонують передати їхні фонди в ОНМБ. Однак, ми не можемо їх прийняти
через дефіцит площі у наших книгосховищах. Можливості наших книгосховищ практично вичерпані. На даний момент у них дуже висока щіль18

вулкан Старуню (Івано–Франківщина), «замок – привид» Червоногород
у кратері давнього вулкану та рукотворні Дендропарки в Умані та у Білій
Церкві.
Творчості славного скульптора, роботи якого презентувалися у Парижі, була присвячена поїздка «Слідами Пінзеля» (Бучач, Рукомиш).
Здійснили поїздки у Сонячне Закарпаття та на Полісся (Острог, Межиріч, Дубно). Відвідали і Вінницю (музей та мавзолей М. Пирогова), Немирів, Меджибіж та Летичів. Кілька мандрівок були скеровані на вивчення
історії релігії та відвідання релігійних святинь українців: Києво–Печерська
та Почаївська Лаври, Зимненський, Лаврівський, Корецький, Пліснецький,
Унівський, Крехівський монастирі, Свято–Духівський скит та Скит Манявський.
«Мрій і дій! Вивчай і пізнавай!» - це гасло спонукає працівників рухатися вперед, залучати до знайомства з Україною все більше коло наших
читачів.
Для кожної поїздки розробляється екскурсійний маршрут та готується
Путівник. Кожна поїздка є особливою та закарбовується у нашій пам’яті,
а фотозвіти викладаються у соціальних мережах. Така діяльність сприяє
інтелектуальному та культурному збагаченню працівників, змінює світосприйняття, формує оптимістичне ставлення та бажання пізнавати, цінувати, любити, знати, пишатися і презентувати нашу різноманітну, багату і
таку прекрасну нашу Україну цілому світу!

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÐÎË² ÌÅÄÈ×ÍÈÕ Á²ÁË²ÎÒÅÊ
Ó ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍ² ²ÑÒÎÐÈ×ÍÎ¯ ÑÏÀÄÙÈÍÈ
ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÍÀÓÊÈ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Âàñèëþê Íàòàë³ÿ Ðîìàí³âíà
Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó êîìïëåêòóâàííÿ òà íàóêîâî¿ îáðîáêè äîêóìåíò³â
á³áë³îòåêè ÄÂÍÇ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé
óí³âåðñèòåò»

Надзвичайно велика роль медичних бібліотек у дослідженні і збереженні історичної спадщини медичної науки та охорони здоров’я України.
Саме історична спадщина, отримана від видатних діячів медичної науки і
освіти, накладає на нас священний обов’язок пам’ятати й примножувати
славні традиції, гідно зберігати їх. Історичний шлях, який проходить кожна
медична бібліотека в тому числі і бібліотека ІФНМУ вражає яскравими подіями ,талановитими особистостями, прикладами сподвижництва, професіоналізму та патріотизму. Споглядаючи та вивчаючи минуле, ми дивимося
у майбутнє.
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бібліотекарі зберігають для нащадків друковану думку та досвід сотень науковців, дослідників та практиків у різних галузях науки, мистецтва, освіти
та культури.
Працівники нашої, Львівської обласної наукової медичної бібліотеки,
також виступають берегинями величезного книжкового фонду. Кваліфіковані фахівці, порадники і помічники для читачів, працівники бібліотеки
прагнуть вдосконалювати не лише свій фаховий рівень, але і виявляють
велику цікавість до історії Львова, Львівщини та нашої країни.
Краєзнавчу роботу веде відділ обслуговування. У фонді виділено окремо розділ краєзнавчої літератури. Для нових користувачів проводяться
тематичні лекції з історії Львова. У 2016 році працівники бібліотеки долучилися до урочистого відзначення 110 років будинку страхового товариства
«Дністер», однієї з яскравих сецесійних оздоб міста, спорудженого в 1905–
1906 рр. архітектурно-будівничою фірмою Івана Левинського. У цьому
будинку сьогодні розміщується ЛОНМБ. Провели семінар, присвячений
цій події та екскурсію для всіх бажаючих приміщеннями бібліотеки, де у
далекому минулому розміщувався іпотечний банк. В результаті цієї роботи
з’явився «Путівник вулицею Руською», у якому описана історія кожного
будинку однієї з найдавніших вулиць славного Львова.
Для працівників та гостей бібліотеки проводяться тематичні екскурсії
Львовом.
У рамках проекту «Мандруємо Україною», який впродовж кількох
років організовує відділ обслуговування читачів, працівники бібліотеки, у
вільний від роботи час, здійснили ряд поїздок нашою славною батьківщиною. У кожній поїздці до нас долучаються і читачі бібліотеки – лікарі, медичні працівники, студенти. Географія мандрівок є доволі широка.
Знайомство з періодом існування Галицько–Волинської держави вивчався у мандрівках «Давній Крилос та вічний Галич», «Княжий Володимир–Волинський та Луцьк», під час відвідувань давньої столиці Білих Хорватів у Стільську та знайомства з містом–державою Пліснесько.
Маршрути: «Королівська Жовква», «Золота підкова Львівщини», Замки Львівщини – «Поморяни, Бережани» відкривали нам період польського
панування. Мандрівка «Замки Тернопільщини» презентувала нам оборонні
фортеці Збаража, Тернополя, Микулинців, Теребовлі, Чорткова, Кременця,
Вишнівця, Скали. Подорож центральною та північною Україною (Біла
Церква, Київ, Холодний Яр, Чигирин, Суботів, Чернігів, Ніжин, Прилуки, Батурин) – славний козацький період. Героїчне минуле презентувало
славне Берестечко та Крути. Австро–Угорський період чудово презентують
походи Львовом та славне місто Чернівці. Вразили красою Хотинська та
Кам’янець–Подільська фортеці.
Ми відвідали і унікальні природні заповідники – Скелі Довбуша (Бубнище), печери Тернопільщини, Бакоту, єдиний діючий в Україні грязевий
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ність. Постійні пересування і ущільнення без того перевантажених фондів
не сприяють їх збереженню.
Тому ОНМБ, як методичний центр бібліотек обласної мережі, під час
проведення заходів з підвищення кваліфікації і професійної майстерності
акцентує увагу на таких питаннях: організація обліку бібліотечного фонду,
створення оптимальних умов зберігання, своєчасне реставрування або ремонт документів, інвентаризація фонду. Проводяться практичні заняття з
організації фонду, надаються консультації щодо очищення фонду.
Дуже важливо, щоб самі бібліотекарі усвідомлювали, що саме від них
залежить збереження фондів. Але цього недостатньо. Необхідно довести
це і до свідомості користувачів і до тих, хто може допомогти фінансувати
програми забезпечення збереження книжкових фондів.
Незважаючи на фінансові, політичні та економічні негаразди в країні,
медичні бібліотеки області роблять все можливе, а інколи неможливе, для
збереження своїх ресурсів.
Отже, форми і методи роботи з організації збереження книжкових фондів потребують постійної уваги і розвитку з урахуванням завдань і вимог
сьогодення. Тому проблеми організації збереження бібліотечних фондів є
особливо актуальними.

POLSKA BIBLIOTEKA MEDYCZNA W KIJOWIE
Lek. Krzysztof Królikowski
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Email do korespondencji: k.krolikowski@oilwaw.org.pl

Dwunastego października 2016 roku w Kijowie w gmachu Narodowej
Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy.
W roku 2011 Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie (OIL) i Narodowa
Naukowa Biblioteka Medyczna Ukrainy (NNBMU) zainicjowały projekt polonijny o nazwie: Dział Polskiej Książki Medycznej w Kijowie (DPKM). Projekt był inspirowany Polską Biblioteką w Paryżu i Polską Biblioteką Polskiej
Akademii Nauk w Rzymie. To właśnie podczas sesji medycznej Konferencji
Polskich Towarzystw na obczyźnie w Krakowie, prowadzący sesję prof. Andrzej
Szczeklik (1938-2012) życzył: “aby się udało”, gdy autor powyższego artykułu
przedstawiał projekt Działu Polskiej Książki Medycznej w Kijowie wyrażając
nadzieję, że z czasem będzie to Polska Biblioteka Medyczna.
Projekt zainicjował zbiórkę książek i czasopism medycznych dla DPKM.
Bardzo ważnym wydarzeniem było wsparcie ze strony wiodących polskich wydawnictw medycznych takich, jak: Aluna, Borgis, Czelej, Elsevier Urban and
Partner, Medycyna Praktyczna, Medical Tribune, Termedia.
Drugim ważnym czynnikiem dla rozwoju projektu były dary indywidualne
lekarzy, w tym dwa kluczowe dla tożsamości DPKM. Były to: księgozbiór z
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gabinetu prof. Zbigniewa Religi (1938-2009) przekazane przez dr Annę Wajszczuk Religę i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Drugim ważnym
darem były książki przekazane z osobistą dedykacją autora prof. Andrzeja Szczeklika. Te właśnie dary pozwoliły na to, iż DPKM w tak szybkim czasie stały
się ważnym i cennym księgozbiorem polskiej myśli medycznej poza granicami
Rzeczypospolitej.
Nie można pominąć wielu cennych darów od wielu lekarzy, doktorów, docentów, profesorów.
Regularne dostarczenie darów do Działu Polskiej Książki Medycznej to
zasługa wsparcia ze strony Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej i Ambasad
RP w Kijowie. W ramach DPKM odbyło się kilkanaście transportów.
Poza stałym gromadzeniem literatury, odbyło się szereg wizyt i spotkań.
W roku 2013 Raisa Pawlenko – Dyrektor Generalna NNBMU i Tatiana Ostapienko – Wicedyrektor NNBMU złożyły wiztę w Okregowej Izbie Lekarskiej w
Warszawie, Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotece Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Podczas wizyty nadano medal im. dr Jerzego Moskwy (medalu
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie) mgr Raisie Pwlenko i dr Annie Wajszczuk Relidze , a tkaże medal srebrny Senatu RP wręczony osobiście przez dr
Stanisława Karczewskiego – wicemarszałka Senatu RP.
Delegacja Izby Lekarskiej wizytowała Kijów wielokrotnie od 2011 roku.
Przedstawiciele OIL uczestniczyli w corocznych Konferencjach Bibliotek Medycznych Ukrainy odbywających się w różnych miastach Ukrainy, co pozwalało
poznać problemy innych Bibliotek medycznych Ukrainy. Warto podkreslić, iż
delegacja OIL była obecna na jubileuszu 85-lecia Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy.
Delegacja NNBMU wizytyowały w Warszawie na zaproszenie Dyrektor
Biblioteki Głównej WUM mgr Irminy Utraty na ogólnopolskiej konferencji
“Książka w epoce google”. Na zaproszenie Izby lekarskiej w 2016 roku delegacja NNBMU uświetniła II Swiatowy Zjazd Lekarzy Polskich i IX Kongres
Polonii Medycznej, który organizowała Okregowa Izba Lekarska w Warszawie.
Kongres był podsumowaniem pięciu lat współpracy pomiędzy Okręgową Izbą
Lekarską w Warszawie i Narodową Naukową Biblioteką Medyczną Ukrainy,
czemu poświęcona była specjalna jubileuszowa sesja w ramach wspomnianaego wczesniej II Zjazdu Lekarzy Polskich. Podczas sesji podpsiano umowę o
współpracy pomiędzy OIL i NNBMU i powołaniu Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie (PBM).
Wspomniana data dwunasty października 2016 roku pozostaje znamienną
datą w dziejach historii medycyny najnowszej i w dziejach bibliotekarstwa, tak
oto z udziałem licznej delegacji OIL na czele z dr Andrzejem Sawonim – prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL), prof. Anatolem Swięcickim – prezesem
Stowarzyszenia Polskich Lekarzy na Ukrainie, przedstawicieli Rady Najwyższej
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Ëîçèíñüêà ßðîñëàâà Ìèõàéë³âíà
Â. î. äèðåêòîðà Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñíî¿ íàóêîâî¿ ìåäè÷íî¿ á³áë³îòåêè

Україна сьогодні переживає важкий етап відновлення своєї державності. Бути гідною серед рівних, вільною та самодостатньою – головне
завдання, яке стоїть перед Україною. Творення державності базується на
творенні національної ідеї, ідеї, навколо якої об’єднаються всі громадяни
нашої країни, ідеї, заради якої вони будуть творити нову реальність, ідеї,
яка базується на любові до України. Головне завдання держави України –
формування нового українця: вільного, розумного, сильного, свідомого патріота своєї країни, вправного фахівця та цікаву особистість. Важливу роль
у цьому процесі виконує сім’я, суспільство, освітні та культурні заклади.
Чесний та правдивий погляд на історію, героїчне минуле та сьогодення,
аналіз помилок, краса та багатство українського краю, любов і відданість
своїй країні – це фундамент, на якому формується сучасний громадянин.
Всі зміни починаються з малого, всі зміни починаються з кожного з
нас.
Красиве і корисне, знання і праця віддавна ідуть поруч. Слід навчити
людину бачити та розуміти красу, милуватися творами мистецтва, слухати
прекрасну музику, читати поезію і прозу, вчитися, розвиватися, вдосконалюватися і мандрувати, пізнавати, порівнювати. Лише так можна навчитися любити свою землю, розрізняти добро і зло, тягнутися до кращого і
втілювати свої мрії в життя.
Сьогодні ми говоримо про бібліотеки як показник культури народу та
про людей, відданих бібліотечній справі.
З давніх–давен бібліотеки були осередками знань, архівом думок, місцем, де переплітається минуле і сучасність, де можна було пізнати нове,
удосконалити свої знання, навчаючись, відволіктися від метушні та навколишнього гамору, зануритися у прекрасний світ ілюзій, мрій і таємниць.
Час змінює світ. Те, що не іде в ногу з часом, приречене на забуття.
Змінився читач та його потреби. Змінилася і бібліотека. Електронні
технології сміливо увірвалися в інформаційний світ, домінують над книгою, пришвидшують та полегшують шлях до отримання інформації. Тож
сьогодні бібліотека – це доступ до електронної бази даних і вічна добра
книга, методичні та періодичні видання, стародруки та рідкісні екземпляри. А ще – це місце тиші, місце, де народжується думка.
І це – люди, які оберігають книгу, люди непомітні, але такі важливі. Серед тисяч примірників, серед десятків тисяч досліджень, серед мільйонів
сторінок вони знайдуть те, що цікавить саме вас, наші шановні читачі. У
надважкий час, в період руйнування і знівелювання моральних цінностей,
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Дієвою формою оперативного інформаційного обслуговування є презентації нових надходжень, які проводяться як в електронному, так і в традиційному вигляді.
Передача наукової медичної інформації іде шляхом надання доступу
користувачів до документних ресурсів.
Бібліотека обслуговує 5020 читачів. З них 69 організаторів охорони
здоров’я, 1531 лікарі, 1802 середній медичний персонал, 1414 студенти,
204 інші. За рік приблизно 15553 відвідувань, видається 100483 документів.
Найбільш популярною формою обслуговування в нашій бібліотеці
є виїзд на робочі місця медичних працівників в лікувальні заклади міста
та області за фаховими потребами: до хірургів Третьої Черкаської міської
лікарні швидкої медичної допомоги»; сімейних лікарів Другої міської поліклініки; урологів, імунологів, судинних хірургів Черкаської обласної лікарні.
Для кращого розкриття документного фонду організовуються тематичні виставки. Зокрема, до Всеукраїнського дня бібліотек була розроблена
виставка-інсталяція «Найкращі читачі нашої бібліотеки». Вона складалася
з різноманітних елементів: книг, журналів, фотокарток, формулярів, робіт
медичних працівників. Світлини виставки були розміщені на веб-сторінці
бібліотеки та викликали велику зацікавленість серед користувачів.
Впровадження нових інформаційних технологій розкрило доступ до
світового потенціалу знань через використання мережі Інтернет. Але, користувачі продовжують звертатися до бібліотеки зі складними тематичними запитами, які неможливо відшукати в Інтернеті. Наприклад: «Моніторинг центральної гемодинаміки за допомогою технології esCCO в анестезіології та інтенсивній терапії», «Некаротидна ендортеректомія», «Історія
шкірно-венерологічних диспансерів».
Відомо, що головний потенціал будь-якої установи – це її кадри. Жодні
найновітніші технології не замінять підготовленого фахівця своєї справи.
На базі ЧОНМБ кожного року проводиться атестація бібліотекарів лікувальних закладів міста та області. Систематично надається консультативна
допомога бібліотечним працівникам медичних установ як дистанційно, так
і на «робочих місцях».
В системі медичних бібліотек області працюють 40 фахівців, сукупний фонд мережі складає 437159 документів. Тому, ЧОНМБ, як головна
бібліотека медичної галузі області, є потужним інформаційним ресурсом та
невід’ємною складовою загального інформаційного простору країни.

Ukrainy, Ministerstwa Zdrowia, Narodowej Medycznej Akademii Nauk, Narodowego Uniwerystetu Medycznego w Kijowie, przedstawicieli Ambasady RP w
Kijowie, licznych przedstawicieli mediów ukraińskich, jak i polskich, jak: Polska
Agencja prasowa, TV Polonia, Polskie Radio, Polskie Radio dla zagranicy, Polskie Radio sekcja Ukraińska.
Uroczystego przecięcia wstegi dokonali dr Andrzej Sawoni – prezes ORL i
prof. Witalij Cymbaliuk – prezes NMAN.
Polska Biblioteka Medyczna, jedyną taką placówka poza granicami Polski rozpoczęła pracę, w najbardziej reprezentacyjnych salach NNBMU. Izba
Lekarska w Warszawie sfinansowała zakup dwóch komputerów i wyposażenia
meblowego dla jednego z pokoi PBM. W ramach projektu pomocowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych “Polska pomoc” i wsparcia Ambasady Rp w Kijowie NNBMU wygrała grant na osiemdziesiąt komputerów.
Polska Biblioteka Medyczna otrzymuje regularnie najnowszą polską literaturę medyczną, dary od lekarzy z Polski. Jednocześnie Biblioteka rozpoczęła
kursy języka polskiego dla bibliotekarzy. Wkrótce planowane jest uruchomienie
kursów języka polskiego dla lekarzy.
PBM nie stoi w miejscu i wraz z rozwojem techniki i nauki, rozwija się. Już
w najbliższym czasie będzie funkcjowała niezalezna strona internetowa, przygotowywane są kolejen działy Biblioteki. Chodzi tutaj o dział książki elektronicznej i dział historii Polski.
Polska Biblioteka Medyczna została objęta honorowym patronatem prof.
Jerzego Duszyńskiego – prezesa Polskiej Akademii Nauk. Ogromne wsparcie
i przyszłe plany naukowe Polska Biblioteka Medyczna w Kijowie wiąże z V
Wydziałem PAN na czele z prof. Witoldem Rużyłłą.

ÌÅÄÈ×ÍÅ ÊÐÀªÇÍÀÂÑÒÂÎ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ²ÑÒÎÐ²¯
ÒÀ ÑÓ×ÀÑÍÎÑÒ²
Îñòàïåíêî Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà
Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÍÍÌÁÓ ç íàóêîâî¿ ðîáîòè

Áóëàõ Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà
Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè ÍÍÌÁÓ

Для України краєзнавство завжди було не лише
міцним фундаментом історичної пам’яті,
але й формою самозахисту від ударів долі
(академік Петро Тронько,
голова Всеукраїнської спілки краєзнавців)

Серед розмаїття проблем бібліотечного життя, які потребують наукового осмислення та обґрунтування, в загальному контексті сучасних
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пріоритетів особливого значення набуває краєзнавча діяльність бібліотек.
Краєзнавство – саме та сфера, яка забезпечує безперервність розвитку та
наступність поколінь, інтеграцію регіонального аспекту в загальноукраїнський контекст. Показово, що одним з перших нормативних документів у
бібліотечній справі незалежної України стало «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України»
№ 314 від 11.06.1996, в якому знайшла відображення сучасна концепція
бібліотечного краєзнавства. На важливості цієї діяльності наголошує і указ
Президента України № 35/2001 від 23.01.2001 «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні».
В період становлення мережі поєднання інформаційного забезпечення
завдань охорони здоров’я та різних аспектів вивчення минулого, елементи
краєзнавства у медицині України здебільшого розглядалися як частина загальної історії окремих регіонів. Зважаючи на специфіку галузі, краєзнавча
робота бібліотек як органічних ланок наукового та лікувального медичного
процесу представлена досить стисло і фрагментарно, вона обмежувалася
переважно вивченням стану охорони здоров’я у регіонах та інформаційно-бібліографічним забезпеченням проблем крайової (тепер це географічна патологія або медична географія).
До речі, варто нагадати, що серед перших європейських теоретиків
географічної патології був видатний український вчений європейського
масштабу – засновник геохімії, біогеохімії академік В. І. Вернадський. Інший український вчений, Данило Заболотний на основі власного вивчення
світового розповсюдження інфекційних хвороб першим у світі дав вичерпне, актуальне і в наш час визначення цих самостійних дисциплін.
Використовуючи унікальну бібліографічну базу з питань історії медицини та охорони здоров’я, що акумулює в собі майже піввіковий науковий
доробок Національної наукової медичної бібліотеки України (ННМБУ) та
фахівців Товариства істориків медицини України, було створено ряд фундаментальних, тепер вже класичних покажчиків: «История медицины и
здравоохранения Украины», «Здравоохранение Киева и Киевской области», «Медицинские работники Украины, удостоенные почетных званий».
Сьогодні видання, які шляхом подання хронологічного переліку визначних дат з історії медицини кожного краю («Календарі знаменних і пам’ятних дат …», «Охорона здоров’я … області» у сукупності відтворюють цілісну картину розвитку всієї галузі, стали вже традиційними для наукових
медичних бібліотек країни. Серія «Імена в медицині у відгомоні часу», започаткована ННМБУ в 2011 році, продовжує цю славну традицію бібліотек,
більшість з яких активно співпрацює з нами, надаючи необхідні відомості
для зведеної картотеки «Охорона здоров’я України». Багато років бібліотека співпрацює і з автором «Медичного календаря», проф. Я. Ганіткевичем – справжнім дослідником «білих плям» в історії української медицини.
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Бібліотека поступово набуває інших властивостей, притаманних інформаційному центру. Вона обладнана комп’ютерною технікою (9 комп’ютерів, 6 принтерів, сканер, внутрішня комп’ютерна мережа, автоматизована
бібліотечна програма ІРБІС).
В 2017 році фонд нараховує 147246 примірників. З них: 67092 книг;
53387 періодичних та інформаційних видань; 7521 брошур та ін.; 19246
авторефератів дисертацій.
Інтегруючи документні ресурси в інформаційний науково-медичний
простір, фахівці бібліотеки створили і наповнюють бібліографічні електронні бази даних. Вся база даних налічує 83407.
Створення електронного каталогу – пріоритетне завдання, стратегія
розвитку, вектор діяльності бібліотеки. На сьогоднішній день електронний
каталог складає 74167 записів, ретроконверсія алфавітного каталогу 6472
записів.
В сучасних умовах визначальним моментом є співіснування друкованих та електронних джерел. Наряду з електронним каталогом в бібліотеці
функціонують традиційні карткові каталоги. Всього масив Довідково-пошукового апарату налічує 1221646 примірників карток.
Робота в системі ІРБІС та вступ до бібліотечної корпорації дозволяє
користуватись вітчизняними та зарубіжними джерелами інформації всієї
корпоративної системи медичних бібліотек України. Для «Зведеного електронного каталогу» бібліографом опрацьовується 8 журналів.
Пріоритетним напрямком роботи бібліотеки є впровадження новітніх
технологій та створення власних інформаційних продуктів і послуг. Інформаційні бюлетені нових надходжень, рекомендаційні списки літератури,
тематичні та інформаційні списки документів, анотовані бібліографічні покажчики – це власні інформаційні продукти ЧОНМБ. За рік розробляється
приблизно 20 прим., 1000 вик. джерел, тиражем 700.
Особливим попитом серед медичних працівників користується дистанційне надання інформаційних послуг, а саме статті із журналів, інформаційні листи і т. і. у електронному варіанті (450 замовлень в рік).
Важливим інформаційним ресурсом є веб-сторінка бібліотеки на сайті
Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації
(УОЗ ЧОДА), який представляє й оперативно рекламує всі аспекти діяльності та різноманіття інформації.
Особливістю наукових бібліотек є наявність диференційованого (ДЗК)
та вибіркового (ВРІ) інформаційного обслуговування. Всього 29 абонентів,
73 тем, 1148 джерел.
Багато нової інформації отримують медичні працівники на комплексних масових заходах: Днях інформації, Днях фахівця, які проводяться
згідно річному Плану організаційних заходів УОЗ ЧОДА разом з головними спеціалістами області.
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що розвиваються, поділені на дві групи: А – країни, установи яких мають
безкоштовний доступ до повнотекстових видань; Б – країни, організації
яких мають доступ до повнотекстових видань за дуже низьку вартість.
Списки країн складені на основі даних валового національного доходу (за
даними Всесвітнього банку, ООН). Україна належить до групи Б, тобто її
установи мають право доступу до повнотекстових видань за дуже низьку
вартість, а також на отримання безкоштовного тестового доступу протягом
шести місяців. Доступ до HINARI, AGORA, ARDI для країн з дуже низькою вартістю, у тому числі України, коштує $ 1500 (близько 40,5 тис. грн.)
за календарний рік; до OARE – $ 1000 (близько 27 тис. грн.) за рік. Списки
кожної програми складаються з двох частин: основна частина – використання повних текстів можливо тільки за умови оплати або надання тестового доступу на визначений термін для установ країн групи Б; інша частина
– загальнодоступні повні тексти. Тож, програма HINARI пропонує безкоштовні інформаційні ресурси до 4458 рецензованих журналів. Програми
HINARI, AGORA, ARDI і OARE для бібліотек України не є новинкою,
тому що в списках зареєстрованих організацій є українські установи. Так,
в програмі HINARI зареєстровано 51 установу із 21 міст України, із них
21 медичних університетів і 3 медичних академії післядипломної освіти.
Серед журналів програми HINARI є і «Український медичний часопис»
(Ukrainian Medical Journal) представлений з 1999 р. по поточне видання
2017 р.
В період недофінансування установ України, пов’язаного зі складною
політичною ситуацією в країні, особлива увага приділяється інформаційним ресурсам безкоштовним або за дуже низьку вартість, які можуть стати
в нагоді науковцям.

×ÅÐÊÀÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ ÍÀÓÊÎÂÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ
Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ßÊ ÃÎËÎÂÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ Ç
ÌÅÄÈÖÈÍÈ ÎÁËÀÑÒ²
Ä³õòÿðóê Ë³ë³àíà Ïåòð³âíà
Äèðåêòîð ×åðêàñüêî¿ îáëàñíî¿ íàóêîâî¿ ìåäè÷íî¿ á³áë³îòåêè

В наш час, коли Україна прокладає шлях до європейської спільноти,
не можна недооцінювати значення в цьому процесі наукових медичних бібліотек.
Черкаська обласна наукова медична бібліотека (ЧОНМБ) проводить
системну роботу з упорядкування великої кількості інформаційних потоків, доносить їх до користувачів – медичних працівників, здійснює пошук
потрібної інформації та її швидкого отримання, утримує та зберігає потужний інформаційний ресурс – документний фонд.
122

Стрімкі зміни, що відбулися в країні, спричинили трансформування і
самої краєзнавчої справи, поступово перетворюючи її в науку, покликану
розробляти теоретичне забезпечення ефективного функціонування національної індустрії інформації. Поява на науковому небосхилі національного
краєзнавства, якому надала нового імпульсу Незалежність, вимагає нових
підходів у розробці окремих її складових.
Цікаво знати, що перший практичний приклад до вивчення «медичного аспекту в ракурсі краєзнавчих досліджень», правда, без виокремлення
його із загального краєзнавства, дав один з фундаторів вітчизняного краєзнавства, член Центральної Ради Валентин Отамановський в праці про
історію медицини та аптечної справи Вінничини.
Сьогодні медична складова це – повноцінна галузь краєзнавства, наукова джерелознавча база, без якої неможливо всебічне вивчення як регіону,
так і всієї країни. Започаткування самостійної рубрики «Медичне краєзнавство: суть та науково-дослідницький потенціал» у відродженому журналі
«Краєзнавство» - свідоцтво тому.
З кожним роком набуває ваги меморіальна функція бібліотек як
«місць пам’яті» (за ємкісним визначенням французького історика і видавця П. Нора). і саме українознавство – дієвий інструмент формування національної пам’яті, а бібліотеки – це хранителі зафіксованої в документному вигляді пам’яті народу. З урахуванням пунктів програми ЮНЕСКО
«Пам’ять світу» (1992 р.) бібліотеки галузі є виконавцями широкомасштабного, розрахованого на тривалу перспективу проекту «Медична україніка
як складова частина документальної пам’яті України», в рамках якого вони
здійснюють комплекс заходів з накопичення, наукового опрацювання, збереження та популяризації всього інформаційного потенціалу галузі в історичному аспекті.
Меморіальний аспект краєзнавчої діяльності медичних бібліотек проявляється і у створенні на їх базі музеїв та музеїв-кімнат.
Слід назвати, насамперед, Київський НДІ кардіології ім. М. Д. Стражеска, кафедральні музеї Одеського Національного медичного університету (ОНМУ). На базі наукової бібліотеки київського Інституту фтизіатрії і
пульмонології ім. Т. Яновського планується створення музейно-бібліотечного комплексу. З 2011 року в Київському НДІ травматології та ортопедії за
підтримки академіка І. Гайка працює «Клуб пам’яті». Наукова бібліотека
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (ЛНМУ) активно співпрацює з музеєм історії медицини Галичини
ім. М. Панчишина. Завдяки зусиллям бібліотеки Бориславського медичного
коледжу з’явився музей «Історії медичного коледжу та українського побуту Бориславщини», який увійшов до переліку музеїв краю. Новим історико-культурним феноменом можна вважати появу віртуальних музеїв. Так,
на сайті Дніпропетровської ОНМБ Дніпровської обласної ради створено
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«Музей історії медицини» з рубриками «Хроніка подій», «Галерея лідерів
медичної справи», «Історія розвитку закладів охорони здоров’я», «Краєзнавча література», «Медичні постаті Дніпропетровщини», «Архів фото».
Навіть за відсутності відповідної нормативно-правової бази, відчутної підтримки на загальнодержавному рівні, на хвилі національного відродження краєзнавство стає не декларованим, а насправді пріоритетним
напрямом діяльності, який охоплює майже всі аспекти бібліотечної роботи:
науково-дослідницьку, бібліографічну, видавничу, інформаційну, масову. А
кооперація та координація в роботі, використання сучасних технологій дають можливість бібліотекам вирішувати цю актуальну проблему на якісно
новому рівні. Саме цим питанням присвячено науково-практичний семінар
«Науково-краєзнавчий аспект в діяльності медичних бібліотек України»,
проведений ННМБ України спільно з Чернігівською обласною науковою
медичною бібліотекою (ОНМБ) та Асоціацією бібліотек України (Чернігів,
2009 р.), круглий стіл «Робота бібліотек з популяризації літератури з медичного краєзнавства», який для бібліотек мережі пройшов на базі Івано-Франківської ОНМБ у 2016 р.
Займаючись популяризацією краєзнавчих документів, бібліотеки медичної галузі України не тільки активно інтегруються у краєзнавче середовище, а й проводять власну серйозну пошукову та дослідницьку роботу,
часто виступають справжнім координатором краєзнавчого руху на місцях.
Підвищення інтересу до вивчення історичної спадщини, яке спостерігається в усіх сферах суспільного життя, зумовило відповідну спрямованість
більшості науково-пошукових і дослідницьких розробок останніх десятиріч. Виконуючи традиційно притаманні бібліотекам краєзнавчі функції та
спираючись на власний багаторічний досвід, медичні бібліотеки поступово
розширюють тлумачення поняття краєзнавства у медицині, акцентуючи
увагу на історичному підході у вирішенні цієї актуальної проблеми і керуючись девізом «Минуле, збережене для майбутнього».
Сьогодні історико-медичне краєзнавство – це сукупність різних за
змістом і методами наукових досліджень, які вивчають усі аспекти охорони
здоров’я країни в ретроспективі. Основою ж краєзнавчої діяльності, її міцним базовим фундаментом є вся національна документальна медична спадщина. Особливий предмет вивчення і цінне джерело пізнання історії української медицини становлять книги з дарчими написами, іменні книжкові
зібрання з власних бібліотек відомих вітчизняних вчених, де кожен примірник, кожна колекція – не тільки цінний дар, а й вагомий чинник формування фонду «медичної україніки». Різновидом повноцінних наукових розвідок залишається науково-аналітичне опрацювання і більш повне розкриття
«ретроспективної» частини фондів, яка дає уявлення про те, яким багатством володіє Україна. Так, справжні перлини краєзнавства можна знайти у
фондах цінних і рідкісних видань, які є майже в кожній провідній бібліоте24

access Elsevier journals (559 журналів) та до БД SpringerOpen (200 журналів), які охоплюють різні напрями природничого, технічного, медичного
спрямування. Всі журнали відкритого доступу проходять експертну оцінку
і безкоштовні для перегляду або завантаження відразу ж після публікації
або із невеликою затримкою (до 90 днів). Для публікації в журналах БД
Open access Elsevier journals або SpringerOpen автори або організації сплачують вартість опублікування у Elsevier від $ 500 to $ 5,000 USD та фіксовану вартість у Springer – £ 1120/$ 1750/€ 1425. В той час для всіх користувачів Інтернет доступ до повнотекстових статей є зовсім безкоштовним.
Крім журналів видавництв Elsevier або Springer в БД Open access Elsevier journals і SpringerOpen медичного спрямування є часописи різних
товариств та асоціацій інших країн. При цьому авторські права належать
товариствам та асоціаціям, а Elsevier та Springer беруть на себе зобов’язання по видавництву та хостингу журналів.
Так, «Japanese Dental Science Review» – журнал Стоматологічної асоціації Японії публікується видавництвом Elsevier в БД Open access Elsevier journals від імені Асоціації. Відкритий доступ (затримка не більше 90
діб після публікації) до статей цього журналу – це вклад Японії у розвиток світової стоматології. Також в цій же БД журнал «Veterinary and Animal
Science» (видавництво Elsevier) пропонує відкритий доступ до статей відразу ж після їх опублікування. «Urological Science» – журнал Тайванської
асоціації урологів представлений у відкритому доступі з 2010 р. в цій же
БД.
Всі журнали БД SpringerOpen надають доступ до усіх статей відразу
ж після їх публікації, без затримки. Серед журналів як відомі українському читачу, так і нові. Так, «European Radiology Experimental» – журнал
Європейського товариства радіологів. Сучасний журнал «3D Printing in
Medicine» публікує досягнення тривимірного друку для медицини в рецензованих наукових статтях, оглядах, звітах наукових зібрань тощо. Автори
можуть спілкуватися і обмінюватися STL-файлами (формат файла, який
використовується для збереження трьохвимірних моделей при використанні технологій методом стереолітографії). Доступ до БД BioMed Central,
Open access Elsevier journals, SpringerOpen можливий через: Twitter, Facebook, Google Plus, YouTube, LinkedIn, Reddit, Weibo.
В Україні добре відомі програми Access to Research in Health Programme (HINARI), Access to Global Online Research in Agriculture (AGORA),
Online Access to Research in the Environment (OARE) і Access to Research for
Development and Innovation (ARDI). Одна із найбільших програм HINARI
дозволяє отримати доступ до світової літератури з біомедицини та охорони
здоров’я (понад 13 тис. журналів та 29 тис. е-книг).
Отримати доступ до цих програм мають право некомерційні та освітні
організації, національні бібліотеки тощо країн, що розвиваються. Країни,
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незначними коштами, а то й без них.
На Самміті Тисячоліття в 2000 р. Генеральний секретар ООН Кофі
Аннан представив концепцію про необхідність біомедичних досліджень
для поліпшення здоров’я в країнах, що розвиваються, а також про надання доступу до первинної медико-біологічної інформації цим країнам для
проведення досліджень їх вченими. На цій основі було створено низку баз
даних відкритого доступу, які дозволяють отримати безкоштовний доступ
до світової літератури з біомедицини та охорони здоров’я. Так були запущені реферативні бази даних MEDLINE і PubMed, повнотекстові PubMed
Central і BioMed Central як БД відкритого доступу.
Реферативна БД MEDLINE створюється з 1960-х, зараз використовується для розширеного пошуку статей із 5,6 тис. наукових журналів зі всього світу починаючи з 1946 р. Пошук ведеться за медичними предметними
рубриками Medical Subject Headings (MeSH), забезпечується посилання до
23 млн. повних текстів статей PubMed Central, включаючи їх цитування.
PubMed Central (PMC) – безкоштовний архів повнотекстових наукових
журналів Національної медичної бібліотеки США біомедичного спрямування і наук про життя, яка розпочала створюватися з 1996 р. PMC також
служить цифровою копією великої журнальної колекції друку, зберігає її,
надає доступ до неї, починаючи з 1946 р. і до поточних видань. Для досліджень науковцям представлені журнали з перших номерів видання. Так наприклад, «Bulletin of the World Health Organization» представлений з 1948 р.
по 2017 р. Деякі видання мають невелику затримку для вільного доступу
до повного тексту в PMC, зважаючи на дотримання авторського права між
видавництвом і PubMed Central, але це не стосується БД PubMed.
Реферативна БД PubMed створена в 1996 р. і на сьогодні налічує понад 27 млн. бібліографічних записів, включаючи найбільшу свою складову
MEDLINE. Опубліковані статті доступні в якості тимчасових в PubMed,
перш ніж вони будуть проіндексовані і включені в MEDLINE, цей процес
може зайняти кілька місяців. У БД PubMed є і українські журнали, серед
яких лише реферати «Ukrai ns’kyi biokhimichnyi zhurnal» (1942-2013),
«Ukrainian biochemical journal» (2014-2017), в той час на сайті Інституту
біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України і у БД «Наукова періодика України» представлено архів журналу лише з 2011 р., в реферативній базі даних
«Український реферативний журнал (УРЖ)» – з 1998 р.
Понад 15 років база даних BioMed Central (BMC) надає доступ до інновацій та досліджень у галузях біології, клінічної медицини і здоров’я, які
відображені у 290 наукових журналах відкритого доступу, систематизованих за 14 рубриками: медицина і охорона здоров’я (169 назв), біомедицина
(59 назв), науки про життя (55 назв) та інші (7 назв).
Найвідоміші європейські наукові видавництва Elsevier та Springer надають частину своїх журналів у відкритий доступ відповідно до БД Open
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ці галузі. Серед творчих напрацювань ННМБУ 2015 року – ілюстрований
альбом «Віки живуть в старому фоліанті. Скарби медичної думки», який
розповідає про раритетні видання у фондах головної медичної книгозбірні країни. Окрасою цього фонду є примірники прижиттєвих праць корифеїв світової медицини – наших співвітчизників Єфрема Мухіна, Матвія
Мудрова, Іллі Буяльського, Володимира Караваєва, Володимира Беца, Іллі
Мечнікова. Наукове вивчення документальних пам’яток – важливий вектор дослідницької діяльності медичних бібліотек Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова (ВНМУ), Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького (ЛНМУ),
Української медичної стоматологічної академії ВДЗ «УМСА» (м. Полтава),
Харківського національного медичного університету (ХНМУ), наукової
бібліотеки ДЗ «Дніпропетровська державна медична Академія МОЗ України» (ДДМА).
Наприклад, це повідомлення бібліотеки ХНМУ на Міжнародній Інтернет конференції «Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я» (2016 р.): «К истории создания
общины сестер милосердия в Харькове: по страницам редких и ценных
зданий», «Харківське медичне товариство як осередок подвижництва і волонтерства: по сторінках рідкісних і цінних видань», «Наукова спадщина
І. Мечнікова у фонді рідкісних та цінних видань університетської бібліотеки». Результати ґрунтовного вивчення фондів ВНМУ «Дещо з матеріалів
історії медицини Поділля» (з фондів бібліотеки ВНМУ) було представлено
на міжнародній науково-практичній конференції «Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону». Одним з питань
науково-практичного семінару «Краєзнавча діяльність бібліотек вищих навчальних закладів», що відбувся у травні 2016 року у Чернівцях, стала тема
«Скарби краєзнавства у фондах стародруків».
Діяльність бібліотек в царині медичного краєзнавства багатогранна.
Вивчення їх історичного місця у системі закладів культури кожної області,
а отже всієї України – вагомий внесок бібліотек мережі в загальну історію,
як вітчизняного бібліотекознавства, так і в медичне краєзнавство. Планове,
скоординоване вивчення найбільших медичних книгозбірень країни було
започатковано виданням першого в історії охорони здоров’я нашої країни
анотованого довідника «Медичні бібліотеки України» (1991 р.). На основі
ґрунтовних історичних розвідок, здійснених фахівцями наукових медичних
бібліотек України (ОНМБ, наукових бібліотек науково-дослідних інститутів та вищих медичних навчальних закладів), за останнє 10-річчя ННМБУ
підготувала і видала нариси історико-довідкового характеру, в яких процес
становлення мережі вивчається як під медичним, так і бібліотекознавчим
кутом зору. Адже історія бібліотек галузі – це не тільки хронологія подій, а
й люди, які творили цю історію.
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«Державна наукова медична бібліотека. До 70-річчя заснування»
(2002 р.), «Обласні наукові медичні бібліотеки України. Історія. Становлення. Сьогодення /1930-2005/» (2005 р.), «Бібліотеки медичних вузів України.
Історія. Становлення. Сьогодення» (2010 р.), «Бібліотеки науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України. Історія створення та розвитку. Історичний
нарис» (2014 р.). Триває робота над оновленим та доповненим виданням
з історії головної медичної книгозбірні країни – ННМБУ. На черзі аналіз
діяльності бібліотек медичних закладів середньої ланки. Малодослідженій
сторінці в літопису бібліотечної справи медичної України – історії створення бібліотек медичних товариств присвячені ґрунтовні історичні розвідки
ННМБУ, КЗ «Харківська наукова медична бібліотека» (ХНМБ). Вагомий
доробок у бібліотекознавство, а отже і медичне краєзнавство – дослідницька робота Донецької ОНМБ, присвячена історії діяльності медичних бібліотек регіону – «Актуальные вопросы развития медицинских библиотек
Донбасса». Результати ретельного вивчення становлення мережі медичних
бібліотек Рівненської області та її ролі в охороні здоров’я населення опубліковано у збірнику «Історія бібліотечної справи Рівненщини». Потребам
часу відповідають і розвідки з історії окремих медичних бібліотек України,
здійснені в рамках підготовки до ювілейних подій у житті цих установ.
Чільне місце в інформаційному полі медичної галузі сьогодні посідає
біографістика та біобібліографія. Як підґрунтя фундаментальної історичної
науки вони засвідчують певний рівень національної культури. Так, провідні бібліотеки галузі беруть участь у великих колективних наукових розробках, національних проектах, що репрезентують нашу державу в світі: «Народжені Україною», «Золота книга української еліти», «Жінки України»,
«Український біографічний словник», «Енциклопедія сучасної України».
Краєзнавча біобібліографістика в медицині має глибокі традиції і широкі перспективи розвитку. А біографічні дослідження акумулюють в собі
різні типи дослідницьких практик та способів викладу матеріалу. В тісній
співпраці з провідними медичними установами свого краю бібліотеки мережі працюють над підготовкою видань вже широковідомих серій «Славетні імена охорони здоров’я», «Вчені фармації», «Вчені морфологи», «Вчені Буковини», «Видатні імена охорони здоров’я Рівненщини», «Визначні
постаті медицини Закарпаття» тощо. Івано-Франківська ОНМБ плідно
працює над базою даних «Лікарі Івано-Франківщини», що увійде до «Біографічного словника Прикарпаття». Вагомим є внесок бібліотеки Закарпатського обласного медичного інформаційно-аналітичного центру (ЗОМІАЦ,
м. Ужгород) у дослідження історії медицини Закарпаття.
Чільне місце краєзнавство посідає в структурі українознавчих дисциплін вищої медичної школи.
Слід зазначити, що бібліотеки майже всіх медичних вузів України в
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текар О. А. Юрчишина. Видання вміщує праці співробітників університету
і бібліотеки.
Також книгозбірня готує та надсилає біобібліографічні статті про вчених університету до Інституту енциклопедичних досліджень Національної
Академії Наук України для видання «Енциклопедія Сучасної України», щорічно подаються матеріали до Вінницької обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва для «Календаря знаменних і пам’ятних дат
Вінниччини» і до Національної наукової медичної бібліотеки України для
видання «Імена в медицині у відгомоні часу».
Традиційно раз на два роки на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва проходять Міжнародні науково-практичні конференції з питань краєзнавства, в яких працівники наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова щоразу беруть участь, виступають
з доповідями, в основу яких покладені результати дослідницької роботи
бібліотеки з історії університету та медицини Поділля.
На сайті бібліотеки представлені повні тексти всіх біобібліографічних
видань та електронні виставки краєзнавчого спрямування.
У 2013 році створено частково повнотекстову електронну базу
даних «Історико-медичне краєзнавство», яка включає аналітичні записи з
періодичних видань, збірників, багатотомних видань тощо, незалежно від
їхнього місцезнаходження.
Статті та замітки з історико-медичного краєзнавства, підготовлені
працівниками бібліотеки, публікуються у збірниках матеріалів наукових
конференцій, часописах, альманахах, фахових виданнях, всеукраїнських та
місцевих газетах та розміщені в університетському інституційному репозитарії.
Краєзнавчі напрацювання бібліотеки використовують у своїй діяльності кафедри, факультети ВНМУ, інші навчальні заклади, науковці, студенти,
письменники, музеї, краєзнавці, дослідники історії краю.

ÑÂ²ÒÎÂ² ÁÀÇÈ Â²ÄÊÐÈÒÎÃÎ ÄÎÑÒÓÏÓ ÌÅÄÈ×ÍÈÕ
ÒÀ ÏÐÈÐÎÄÍÈ×ÎÍÀÓÊÎÂÈÕ ÆÓÐÍÀË²Â
Ïîëÿêîâà Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà
Ãîëîâíèé á³áë³îòåêàð Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³
Â. ². Âåðíàäñüêîãî

Значна кількість джерел наукової інформації, у т. ч. медичної і природничонаукової, як вiдкритого доступу, так і частково відкритого та ліцензованого сконцентрована в інтернет-середовищі. Аналіз зарубіжних авторитетних наукових ресурсів свідчить про те, що потреби медичних бібліотек
України можна забезпечити необхідною інформацією навіть володіючи
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(викладачі, випускники та студенти ВНМУ – жертви політичних репресій
тоталітарного режиму), «У бронзі, мармурі й граніті» (фотоматеріали та відомості про пам’ятники, меморіальні дошки видатним медикам Вінниччини та науковцям, видатним випускникам ВНМУ ім. М. І. Пирогова), «Професори ВНМУ: 1921-2017 рр. (віхи життя та діяльності), «Праці науковців
ВНМУ», «Літопис випускників» (славетні лікарі-випускники університету), «Герої Майдану і АТО» (викладачі та випускники університету), «З когорти великих» (видатні медики Вінниччини).
Особлива увага приділяється розвитку краєзнавчої бібліографії. В
2011 р. бібліотекою запроваджено щорічне видання календаря «Вінниччина медична: знаменні й пам’ятні дати». За останні роки бібліотека підготувала й видала біобібліографічні покажчики «Кафедра факультетської
хірургії: історія та сьогодення» (2013), «Ректори ВНМУ ім. М. І. Пирогова:
погляд крізь час (1930-2016)» (2016), біобібліографічний нарис «Степан Руданський – лікар-гуманіст» (2014). Видання «Лікар М. В. Оводов, міський
голова Вінниці» (2014) та «Лікар Йосип Ролле – краєзнавець, історик, письменник» (2015) розширили знання студентів і викладачів у галузі медичного краєзнавства. Проведення реорганізації медичної галузі в Україні та на
Вінниччині відобразилося в рекомендаційному покажчику «Реформування
системи охорони здоров’я на Вінниччині: проблеми та перспективи», які
були використані під час науково-практичних конференцій, проведених кафедрами університету.
Щорічно серія «Вчені нашого університету» збагачується новими виданнями біобібліографічних покажчиків: «Мороз Василь Максимович»
(до 75-річчя від дня народження ректора університету, академіка НАМН
України, професора), «Мазорчук Борис Федорович» (до 80-річчя від дня
народження доктора медичних наук, професора кафедри акушерства і гінекології № 1), «Болюх Борис Афанасійович» (до 75-річчя професора, завідувача кафедри онкології, променевої діагностики і терапії) та ін.
У співпраці з Національною науковою медичною бібліотекою України
в 2014 р. побачила світ книга «І я знов живий світ оглядую…» (до 180-річчя
від дня народження лікаря і поета Степана Руданського), яка стала дипломантом Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. С. Руданського
2015 р.; біобібліографічний нарис «Лікар Олексій Боржковський – нащадок славетного роду» (до 80-річчя від дня народження випускника ВНМУ);
біобібліографічний покажчик «М. І. Пирогов», (до 200-річного ювілею видатного хірурга) та завершено підготовку біобібліографічного покажчика
про видатного вченого та хірурга М. І. Пирогова у друкованому форматі.
Разом із вінницьким видавництвом «ПРАДА-АРТ» у 2013 р. бібліотека
підготувала матеріали до 5-го випуску регіонального альманаху «Подільські джерела», що вийшов за назвою «Під знаком Червоного Хреста». Серед членів редакційної колегії – директор Н. М. Кравчук та головний бібліо118

рамках учбово-виховного процесу традиційно здійснюють комплекс заходів краєзнавчого спрямування, а сучасні інноваційні технології в галузі інформації (віртуальні експозиції, веб-сторінки тощо) значно урізноманітнюють цю сферу діяльності, збільшуючи читацьку аудиторію. Так, в рамках
відзначення 100-річного ювілею, Державний заклад «Дніпропетровська
державна медична академія МОЗ України» організував цикл віртуальних
виставок: «Дніпропетровська мед. академія – колиска видатних вчених і
талановитої молоді», «Гордість країни (українські медики)», «Сторінками
100-літньої історії» тощо.
Найбільш плідно використовується потенціал краєзнавства в роботі бібліотек, що йдуть в авангарді цієї сфери діяльності: ВНМУ (у штаті бібліотеки посада бібліографа-краєзнавця), ЛНМУ, ХНМУ, ДДМУ, Буковинського Державного медичного університету (БДМУ) (м. Чернівці). Популяризація наукових надбань вчених вузів – важлива складова краєзнавчої роботи
університетських бібліотек, які не тільки формують колекції праць вчених
своїх вузів, а й в рамках краєзнавчих розвідок забезпечують інформаційну
підтримку створення галереї портретів професорсько-викладацького складу та науковців, чия діяльність є взірцем виконання професійного та морального обов’язку. Серед видань останніх років: «Професори Львівського
національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784-2006»
(2006 р.), при підготовці другого перевидання у 2009 році використовувалися матеріали з архівів Відня, «Славетні імена Національного фармацевтичного університету. Ректори та професори: Нариси про життя та діяльність видатних учених Національного фармацевтичного університету»
(Харків, 2005 р.). Фахівці наукової бібліотеки ДДМА підготували і видали в
2009 р. історико-біографічний нарис «Наші ректори». В серії «Вчені Одеського НМУ – ювіляри року», започаткованій 2015 р., вже у 2016 р. вийшло 3
персональних покажчики, присвячених Каштальянцу М., Сону А., Годлевському Л. Фонд краєзнавчої біобібліографії у 2016 р. поповнився виданням
«Ректори Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова: погляд крізь час (1930-2016): біобібліографічні нариси». Бібліотекою вузу також підготовлено декілька випусків регіонального альманаху
«Подільські джерела», здійснюється збір матеріалів «Почесні професори
ВНМУ», значна пошуково-дослідницька робота з ліквідації білих плям в
історії закладу.
Серед дослідницьких спільних напрацювань науковців та співробітників бібліотек слід назвати і фундаментальну працю ХНМУ «Історія в
історіях: Харківська вища медична школа у спогадах, документах і фотографіях» (2015 р). Працюючи в рамках медичного краєзнавства, акцентує
увагу на історії свого навчального закладу наукова бібліотека Національного медичного університету ім. акад. О. О. Богомольця (м. Київ). У рамках
підготовки до чергового ювілею славетного університету вийшов з друку
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перший том 2-томного видання «Біографічного словника завідувачів кафедр та професорів» під назвою «Медичний факультет Університету св.Володимира. 1841-1919».
Краєзнавча діяльність в навчальних закладах – це не тільки дієвий
засіб громадського та патріотичного виховання, а й шлях до формування
позитивного іміджу Вищого навчального закладу. Саме під такою назвою
відбувся семінар у Вінницькому національному медичному університеті
імені М. І. Пирогова (ВНМУ). І дуже позитивним і обнадійливим є те, що
однією з пропозицій 12-ої Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції
(Івано-Франківськ, 2011 р.) є включення до гуманітарного циклу дисциплін
у ВУЗах усіх профілів самостійного навчального курсу «Основи краєзнавства».
Поряд з інформаційним забезпеченням розробок історико-краєзнавчої
тематики медичні бібліотеки України надають особливого значення створенню і власних біографічних та біобібліографічних ресурсів інформації.
Продовжується робота ННМБУ над серією біобібліографічних словників енциклопедичного характеру «Медична біографістика», яка через
призму творчих біографій яскравих особистостей розкриває процес становлення та розвитку всієї української медичної науки і практики від найдавніших часів до наших днів. Кількість біографічних нарисів, представлених у випусках «Медицина в Україні», що вже вийшли друком, становить
понад 1000 персоналій вчених, дослідників, експериментаторів, практичних лікарів.
Історичну картину розвитку вітчизняної медицини в портретах її діячів, представлену в випусках цієї серії, значно доповнюють наукові напрацювання, які здійснюють обласні наукові медичні бібліотеки України –
справжні осередки історико-краєзнавчої роботи в регіонах. У рамках «Медичної біографістики» активно працюють провідні бібліотеки майже всіх
областей України, створюючи колективний портрет медичної еліти країни.
Це дослідницькі напрацювання Херсонської ОНМБ «Видатні лікарі Херсонщини» (До 70-річчя Херсонської області). На сайті Бібліотеки відкрито
нову сторінку «Відомі особистості», активно формується електронна база
даних «Авторитетні файли «Індивідуальні автори». А за створення ролика
«Медицина Херсонщини на сторінках преси» та за кращий інтернет-проект бібліотеку нагороджено Почесною грамотою в номінації «Створення
віртуального образу бібліотеки». Свідченням потужного наукового потенціалу галузі є такі біобібліографічні напрацювання останніх років, як
«Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету
(м. Харків), «Гордість твоя, Академіє» (УМСА, м. Полтава). Чернівецька
ОНМБ підготувала вже 2 видання бібліографічного покажчика «Медики
Буковини», нагороджені преміями ім. В. В. Залозецького, С. Окуневської,
Б. Л. Радзіховського. Традиційно, новаторським підходом відзначається
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підготовці зазначеної монографії були проаналізовані і акумульовані усі
наявні інформаційні ресурси наукової бібліотеки з питань розвитку ортопедо-травматологічної галузі України за столітній період у контексті Всеукраїнських з‘їздів. Представлена цілісна система напрямку, до складу якого
входять три НДІ, 20 кафедр, мережа закладів в областях. Таким чином, до
XVII з‘їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 2016) і 80-річчя директора інституту, академіка Гайка Г. В. здійснено суттєвий вклад у пропаганду нашої служби.
Отже, бібліотекарі ДУ «ІТО НАМНУ» послідовно і поглиблено аналітико-синтетично опрацьовували документи, формували інтегровані ресурси з доступними пошуковими можливостями, орієнтували користувачів у
багатоплановому фонді, спрямовуючи зусилля на дослідження і збереження наукової спадщини ортопедів-травматологів України для майбутнього.

ÏÀÌ’ßÒÜ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
Þð÷èøèíà Îëüãà Àíàòîë³¿âíà
Ãîëîâíèé á³áë³îòåêàð íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì. ². Ïèðîãîâà

Витоки Вінницького національного медичного університету імені
М. І. Пирогова сягають 1921 р. Майже за 100-річну історію ВНЗ виплекав когорту відомих вчених, винахідників, талановитих лікарів. З метою
збереження пам’яті про них наукова бібліотека ВНЗ проводить ґрунтовні
краєзнавчі дослідження, основними принципами яких є повнота, достовірність та науковість. Матеріали звіряються з першоджерелами. Значна
увага приділяється пошуковій діяльності. Тісні зв’язки підтримуються з
обласним, міським та університетським архівами, краєзнавчим музеєм та
музеєм Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, обласною
універсальною науковою бібліотекою ім. К. А. Тімірязєва та іншими установами й організаціями, які займаються краєзнавчою роботою, а також з
краєзнавцями не лише України, а й зарубіжжя.
На звернення бібліотеки про допомогу в проведенні пошукової роботи
відгукнулися викладачі й співробітники університету, лікарі-випускники,
студенти, родичі науковців закладу, краєзнавці, які поділилися спогадами,
надали фотоматеріали, випускні альбоми Вінницького медичного інституту 1940 і 1941 рр., публікації на сторінках періодичних видань, ін.
У 2017 р. бібліотекою започатковано краєзнавчий проект «Пам’ять
університету», який включає напрямки: «Вінницький медичний інститут у
Другій світовій війні» (вже зібрано понад 400 біографій, 150 фотоматеріалів), «ВНМУ ім. М. І. Пирогова: від фармацевтичних курсів до національного університету» (до 100-річчя університету), «Зламані, але нескорені»
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за 1998-2007 р.р. – 2.000 джерел (науковий консультант – член-кор. АМН
України, проф. Г. В. Гайко); «Бібліографічний покажчик наукових праць
співробітників ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» (20082012 рр.)» – Т. 7 / уклад. О. В. Долгополов, М. Ф. Мороз, Л. О. Половинка,
В. О. Дейнеко, О. І. Немирович-Булгакова. – Київ, 2014. – 125 с.
З ініціативи директора Інституту академіка НАМНУ Г. В. Гайка в
рамках створеного «Клубу пам’яті» (2011) проходять вшанування галереї
наших славетних співвітчизників київської школи з метою подальшого
формування історичної пам’яті і національної свiдомості у молоді. Відбулися творчі вечори-спогади присвячені Зайченку І. Л. (1896-1964), Бродському А. Ф. (1900-1979), Богданову Ф. Р. (1900-1973), Озерову А. Х. (19121976), Антонюку І. Г. (1926-1989). Фахівці бібліотеки творчо сприяють та
інформаційно підтримують «Клуб пам’яті». Зокрема, в часописі «Вісник
ОТП» щорічно публікуються «Визначні дати вчених київської школи ортопедів-травматологів». Основні етапи життя і творчості відомих українських ортопедів-травматологів висвітлені у біобібліографічних покажчиках «І. В. Шумада», «К. С. Терновий», «Г. В. Гайко».
Шляхи становлення та розвитку, цілісне уявлення про історію закладу,
галерею яскравих особистостей широко представлено у фундаментальних
ювілейних виданнях: Шумада И. В., Гайко Г. В. Очерк истории развития
Украинского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (1919-1994). – Киев: Здоров’я, 1994. – 189 с.; Державній установі
«Інститут травматології та ортопедії АМН України» 90 років: миттєвості
життя, наукові та практичні звершення /за ред. Г. В. Гайка. – Київ : Реферат, 2009. – 376 с. Вищезазначені твори знаменні тим, що носять комплексний історичний характер, містять архівні документи, спогади, фотографії
та створені за редакцією двох директорів інституту : І. В. Шумади (19691989), Г. В. Гайка (1989-по теп. час).
Беззаперечним авторитетом у науковому світі України користується
чинний директор інституту – академік Г. В. Гайко, основні етапи життєвого
і творчого шляху якого висвітлено у двох ілюстрованих біобібліографічних
книгах: Георгій Васильович Гайко: біобібліографія вчених України / уклад.
Рой І. В., Немирович-Булгакова О. І., Мороз М. Ф., Половинка Л. О., Сон
Л. К. – Київ: Реферат, 2009. – 108 с.; Життєвий і творчий шлях Георгія Васильовича Гайка / за ред. І. В. Рой; уклад. Немирович-Булгакова О. І., Хохол
М. І., Половинка Л. О. – Київ: Реферат, 2011.–128 с.
Фахівці бібліотеки професійно досліджували і популяризували історичні надбання медичного закладу, постійно підтримували позитивний
імідж, доводили свою значимість і необхідність. Ми пишаємось участю у
допомозі наукового видання: Гайко Г. В. Ортопедія і травматологія в Україні. Етапи розвитку та здобутки [Упорядники: Немирович-Булгакова О. І.,
Хохол М. І., Шило Н. О., Мандрик П. Т.]. – Київ : Софія, 2016. – 152 с. При
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кожне видання Чернігівської ОНМБ. Книга «Наші читачі – відомі лікарі
Чернігівщини» (2008 р.) представляє 100 імен медиків, професійне становлення та вдосконалення яких пов’язане з головною медичною книгозбірнею регіону. Презентація 3-го збірника «Відомі лікарі Чернігівщини»
(понад 200 постатей), присвяченого одному із засновників медичного краєзнавства Чернігівщини, колишньому директору бібліотеки, Матвію Дулі,
відбулася у 2014 р. на науково-практичній конференції «Розвиток медичного краєзнавства на сучасному етапі». Не випадково, становлення історичного краєзнавства як наукової дисципліни цілком слушно пов’язують з
іменем уродженця Чернігівщини Опанаса Шафонського (це перша відома
нам енциклопедія з українознавства, що започаткувала систему вивчення
минувщини краю).
За останні роки медичне краєзнавство збагатилось низкою покажчиків та біобібліографічних нарисів, присвячених окремим діячам вітчизняної медицини. Ось лише деякі з них: 2012 рік відзначився виходом у світ
покажчика бібліотеки ЛНМУ, присвяченого М. Панчишину. Покажчиками «Геник Степан Миколайович» та «Середюк Нестор Миколайович»
Івано-Франківською ОНМБ у 2013 р започатковано серію «Лікарі – уродженці Прикарпаття». У 2013 р.ННМБ України видала покажчик, присвячений А. П. Пелещуку – «Лікар світлої мудрості», а в 2016 р. – покажчик
до 90-ліття засновниці кафедри клінічної лабораторної діагностики ЛНМУ
– Захарії Катерини Андріївни. Розпочата бібліотекою у 2010 р. серія покажчиків «Товариство київських лікарів в особах» поповнилася у 2017
році покажчиком «Образцов Василь Парменович – видатний лікар-науковець світового рівня». Закарпатська бібліотека ЗОМІАЦ у 2016 р. видала
покажчик «Боршош Юлій Юліанович (1936-2003)». Вінницька ОНМБ покажчиком «Олександр Олександрович Приходський» започаткувала серію
«Охорона здоров’я Вінничини в особах». В серії «Славні імена охорони
здоров’я Житомирщини» Житомирська ОНМБ видала покажчик, присвячений лікарю-пульмонологу, поетесі В. І. Бистрицькій, а Запорізька ОНМБ
у 2016 р. - «Медицина в житті і творчості Ольги Джигурди». Віртуальний
блок «Житомирщина медична» представляє цикл віртуальних виставок та
покажчики «Визначні постаті медицини Житомирщини». До 185-річчя з
дня народження одного з перших дослідників Поділля, уродженця України польського походження присвячено покажчик «Лікар Йосип Ролле –
краєзнавець, історик, письменник» (2015 р.). Дуже цікавий довідник «Не
словом єдиним: 100 письменників-медиків», виданий Запорізькою ОНМБ
у 2016 році, подає відомості і про українських митців. В серії «Медична
еліта Дніпропетровщини» вийшов друком покажчик «Сосін Іван Микитивич» (2007 р.). Хмельницька ОНМБ в серії «Знані медики Хмельниччини»
підготувала видання «Пузич Ярослав Іванович» та «Бориско Олексій Семенович»; Дніпропетровська державна медична академія – покажчик, при29

свячений Юрьєвій Л. М. (2013); НФУ (м. Харків) в 2009 році підготував покажчики про діяльність С. М. Коваленка та В. П. Черних. Співробітники бібліотеки ЛНМУ у 2014 р. видали покажчик до 125-річчя Т. Вільчинського, а
у 2016 р. прекрасно оформлений біобібліографічний покажчик до 145-річчя від дня народження львівського гістолога, автора одного з найкращих
посібників з гістології – професора В. Шимоновича, та 90-річчю клінічного патолога Д. Зербіно. Серію бібліографічних видань «Вчені нашого університету» бібліотека Вінницького ВНМУ поповнила біобібліографічним
покажчиком, присвяченим фтизіатру, імунологу Борису Пухлику (2015),
«Професор В. М. Чорнобровий: біографія, наука, викладацька діяльність
та діагностично-лікувальна практика» (2013), Сумська ОНМБ – фундатору
оригінальних наукових досліджень Шапаренку П. П. (2016). Спільно з НБ
ВНМУ та ННМБ України біобібліографічний нарис «Лікар Олексій Боржковський: нащадок славетного роду» (2014). Сподіваємося, що найближчим часом побачить світ друкований ретроспективний біобібліографічний
покажчик «Микола Іванович Пирогов (крізь час і плин століть (1810-1881)»
– спільна праця ННМБ України та Бібліотеки ВНМУ.
У своїй сукупності біобібліографічні словники та персональні бібліографічні покажчики, що становлять переважну більшість продукції провідних медичних бібліотек, допомагають вводити до наукового обігу імена
медиків, які в різні часи творили літопис медичної галузі в регіонах. Метою
багатьох дослідницьких напрацювань стає відродження краєзнавчої спадщини, реабілітація імен репресованих медиків (чимало вже зроблено у цьому напрямі Бібліотекою ВНМУ).
Розглядаючи медичну біографістику як чи не найголовніший аспект
краєзнавчої роботи останніх років, можна побачити якісно новий рівень
більшості дослідницьких розробок, які виконуються на високому професійному рівні і носять по-справжньому науковий характер. Так, значною
подією в культурному житті України стали книги (видання 2009 р. і 2014 р.),
присвячені 175-річчю та 180-річчю від дня народження великого сина України, талановитого поета, громадського діяча та лікаря за фахом – Степана
Руданського, підготовлені ННМБ України спільно з науковою бібліотекою
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Авторський колектив книги «І я знов живий світ оглядую…» нагороджений
дипломом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені С. Руданського у 2015 році.
Як галузевий центр науково-дослідницької та історико-краєзнавчої роботи ННМБ України стала ініціатором створення нової серії видань, присвячених людям, життя яких є прикладом служіння медичній книзі. За роки
існування серії «Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії» вийшли друком видання,
присвячені подвижникам медичної та бібліотечної справи: Раїсі Павленко,
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складової історичного інформаційного надбання держави.
Продовжується формуватись інформаційна база публікацій вчених з
дарчими написами, автографами (150 прим.). Не втратила своєї актуальності добірка літератури «Художні твори співробітників інституту» (А. С. Голопатюк, Д. П. Радченко, Є. Т. Скляренко, О. В. Войтенко, І. П. Вернигора,
Г. В. Гайко).
Почесне місце у фондах бібліотеки займають численні публікації,
посібники, дослідженя як патріархів інституту, так і наукові праці й монографії сучасних відомих учених-клініцистів – Г. В. Гайка (понад 500 наук.
праць), С. І. Герасименка (370), А. Т. Бруска (290), С. С. Страфуна (350),
І. В. Рой (274), А. В. Калашнікова (296), М. В. Полуляха (210), В. В. Григоровського (248) тощо.
Вагомим поповненням книгозбірні є матеріали Всеукраїнських з’їздів
ортопедів-травматологів (усього 17 з’їздів) і тези доповідей науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів з початку заснування інституту по теперішній час. Питому частину бібліотечно-інформаційних ресурсів
складають періодичні вітчизняні та зарубіжні видання за профілем інституту (усього 50 назв), зокрема: «Ортопедия и травматология» (з 1927 р.),
«Journal of Bone and Joint Surgery» (з 1926 р.), «Вестник травматологии и
ортопедии им. Н. Н. Приорова», «Гений ортопедии», «Травма», «Политравма», «Літопис травматології та ортопедії». На базі нашої установи видаються науково-практичні журнали «Вісник ортопедії, травматології та протезування» (1999), «Проблеми травматології та остеосинтезу» (2015).
Необхідною складовою частиною у дослідженні наукової спадщини
медиків інституту є чітко організований довідково-бібліографічний апарат,
власні електронні бази даних, традиційні карткові тематичні картотеки:
«Друковані праці співробітників інституту» (за алфавітом та роками); «Монографії», «Методичні рекомендації» (з 1939 р.), «Автореферати», «Дисертації» (з 1939 р.), «Звіти про НДР», «Картотека персоналій видатних ортопедів-травматологів» тощо.
З нагоди ювілею інституту проведено копітку роботу з систематизації
фотографій, газетних публікацій, організовано виставки «Про нас пишуть»,
«Наш інститут у періодичній пресі». Поповнюється новими матеріалами
«Картотека газетних статей, інтерв’ю» провідних учених.
Науково-бібліографічна діяльність – один з провідних напрямків роботи бібліотеки який розкриває її документальні ресурси. Важливою тенденцією у дослідженні наукової спадщини ортопедів-травматологів України ми вважаємо публікації тематичних і біобібліографічних покажчиків.
Результатом багаторічної праці наукової медичної бібліотеки ДУ «ІТО
НАМНУ» і науково-організаційного методичного відділу став «Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників УкрНДІ ТО [1919-1997
рр.]», 5.645 джерел, за редакцією проф. І. В. Шумади. Видано 5 та 6 томи
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ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» – один із
провідних науково-дослідних закладів у галузі травматології та ортопедії
в Україні – незабаром відзначатиме 100-річчя з дня заснування, а наукова медична бібліотека – 90-річчя (2016) самовідданої діяльності у стінах
інституту. Актуальний попит на дослідження розвитку охорони здоров’я,
медичної науки і освіти спонукало фахівців книгозбірні до ретельного вивчення історико-біобібліографічного напрямку установи, а збереження і
пізнання історичного досвіду наукових здобутків фундаторів української
ортопедії-травматології слугують формуванню потужного творчого потенціалу у вихованні інтелектуального користувача.
Систематизована і узагальнена спадщина ортопедів-травматологів
України де зосереджено найраціональніше ядро інноваційних наукових і
практичних здобутків по праву може ввійти у золоту скарбницю «Медичної Україніки».
Необхідно відмітити досягнуті успіхи у цілеспрямованому збиранні
наукового надбання медиків бібліотекою ДУ «ІТО НАМНУ», яка має один
із найбільших спеціалізованих галузевих фондів – понад 57 тис. примірників документів, у тому числі – 640 дисертацій, 5.800 авторефератів та
методичних рекомендацій, 13 тис. примірників іноземних видань, який різнобічно розкритий системою каталогів, картотек, бібліографічних покажчиків (понад 225 тис. бібліографічних описів).
Велику наукову цінність становлять унікальні прижиттєві видання
основоположників української ортопедії-травматології – М. І. Ситенка,
К. Ф. Вегнера, М. П. Новаченка, О. О. Коржа (харківська школа); видатних
засновників київської школи – І. О. Фруміна, Ф. Р. Богданова, О. Г. Єлецького, К. М. Клімова, Б. С. Куценка, Б. К. Бабича, А. Х. Озерова, Є. П. Меженіної, М. К. Панченка, В. І. Стецули. Гордістю бібліотеки є рідкісні та
раритетні публікації з питань травматології-ортопедії, загальної хірургії,
рентгенології – М. І. Пирогова, І. І. Мечнікова, І. П. Павлова, С. А. Рейнберга, Д. Г. Рохліна, В. С. Майкової-Строганової, А. Шанца, Р. Вредена,
В. В. Гориневської, Т. С. Зацепіна та ін. Наукову спадщину для майбутніх
поколінь представлено книжковими колекціями (оперативна хірургія, ортопедія, рентгенологія, ЛФК, спортивна травматологія, реабілітація, трансплантологія) відомих українських ортопедів-травматологів: І. В. Шумади,
В. Я. Фіщенка, О. І. Рибачука, В. О. Яралов-Яраланця, О. О. Путилової,
Е. В. Біняшевського, які ретельно зберігаються і мають велике значення для
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Юрію Віленському, Борису Криштопі, Ганні Матвєєвій, Василю Братусю.
Значно збагатили медичне краєзнавство видання ННМБ України, підготовлені спільно з Київським міським науковим інформаційно-аналітичним
центром медичної статистики – випуск, приурочений до визначних дат,
пов’язаних з іменами вчених – діячів санітарної, медичної та демографічної статистики України: Аркадія Меркова, Льва Камінського та Михайла
Птухи (2009), а також 2-е доповнене видання Чернігівської ОНМБ «Відданість» (2009), присвячене автору бібліотечного, медичного краєзнавства,
колишньому директору бібліотеки Матвію Дулі.
Наведені приклади – лише невеличкий відсоток того, що роблять співробітники медичних бібліотек з любов’ю до рідного краю.
Сьогодні бібліотечне краєзнавство перебуває у процесі пошуку інноваційних форм і методів діяльності. Знаковою подією для всіх медичних
бібліотек України стало відкриття нового структурного підрозділу Харківського Національного медичного університету – Центру медичного краєзнавства та «Клубу історії харківської медицини» при науковій бібліотеці
ХНМУ, які спільно проводять «краєзнавчі читання», меморіальні та науково-практичні конференції, «круглі столи».
Лише за останні 4 роки на базі Бібліотеки відбулися такі тематичні заходи: «Лікарі – поляки на мапі Харкова» (за участі консула Польщі у
Харкові та «Харківського польського Дому»), «Сторінки історії харківської
хірургії», «Славетні сторінки вітчизняної ендокринології», «Сторінки історії земської медицини. До 100-річчя Лозівської ЦРБ», «Славетні сторінки
історії Вовчанського земства», «Доктор Бобін: приклад служіння (лікарські
династії)», «Сторінки історії ортопедії та протезування України», науково-практична конференція, присвячена 150-річчю М. Б. Фабриканта тощо.
Життя не стоїть на місці. Час пропонує нові напрями історичних розвідок, нові предмети досліджень, розширення спектру наукових досліджень,
вимагає втілення у життя сміливих ініціатив та проектів.
Оригінальний напрям краєзнавчих досліджень меморіального характеру відродили співробітники ВНМУ ім. М. І. Пирогова, започаткувавши
наукову роботу «У бронзі, мармурі й граніті» (фото – пам’ятники, меморіальні дошки видатним медикам Вінничини та науковцям ВНМУ).
Нагадаємо, що першою спробою систематизації таких місць у Києві
була праця «Пам’ятні історико-медичні місця м. Києва» виконана ННМБ
України разом з Товариством істориків медицини .
Особливої ваги для дослідників сьогодні набувають мовні питання, без
аналізу яких неможлива всебічна і об’єктивна оцінка нашої медичної спадщини. 25-річчю відродження української медичної словникарської роботи
присвячено науково-практичну конференцію «Українська медична лексикографія», що пройшла під егідою Всесвітнього українського лікарського
товариства (ВУЛТ) у Києві в 2016 р. Науковий аналіз історії українського
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медичного наукового «називництва»/термінотворення, діяльності тих лікарів, хто стояв біля його витоків – певний внесок ННМБ України та ВУЛТ, з
яким активно Бібліотека працює, у вітчизняне медичне краєзнавство.
Результати систематичної пошуково-дослідницької роботи співробітників ННМБ України в архівах і музеях Києва, вивчення родинних матеріалів сім’ї Терещенків можуть стати фрагментом майбутнього дослідницького проекту «Меценатство та благодійництво у медицині». Впевнені
кроки у цьому надзвичайно перспективному напрямі вже зроблено творчим колективом ЛНМУ та його наукової бібліотеки, який створенням дуже
змістовного та ошатно оформленого біобібліографічного покажчика «Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького»
приєднався до вшанування пам’яті цієї постаті, знакової для релігійного та
світського життя України.
Доцільно започаткувати перспективну дослідницьку тему під умовною назвою «Медики і краєзнавство» (це, насамперед, медики-краєзнавці
Опанас Шафонський, Йосиф Ролле, Володимир Антонович, Володимир
Бец, Михайло Птуха, Рафаїл Шпізель).
Широкі горизонти в краєзнавчій дослідницькій роботі відкриває
співпраця в сучасному інформаційному просторі на міжнародному рівні.
Яскравим прикладом стало створення у ННМБ України Польської медичної бібліотеки, урочисте відкриття якої відбулося 12 жовтня 2016 р., і яка
стала 3-ю у світі медичною бібліотекою за межами Польщі (після Риму та
Парижу). У форматі спільного проекту ННМБ України з Окружною Лікарською Палатою у Варшаві та на основі матеріалів, наданих нашим давнім
другом, спільником та однодумцем, лікарем Кшиштофом Круліковським
Бібліотека здійснює велику інформаційну підтримку різних наукових проектів з історії медицини Польщі. За заслуги у створенні медичного середовища, висвітлення та популяризацію внеску лікарів наших країн в історію
медицини України та Польщі під гаслом «Нас об’єднала історія» ННМБ
України нагороджена Почесною відзнакою Сенату Польщі. Тісні зв’язки
з товариством «Світлиця польська» підтримує наукова бібліотека ВНМУ.
Результатом пошукової і дослідницької роботи стала презентація матеріалів та електронна виставка «Осяяні медициною. Видатні лікарі 19 ст. і Вінничина» (презентація 2015), виставка «Лікар Марія Веркентін – жінка-легенда». Яскравим прикладом міжнародної співпраці ЛНМУ з медичними
бібліотеками інших країн є біобібліографічний покажчик, присвячений
фундатору Львівської фізіологічної школи Адольфу Беку. При підготовці
видання використано колекції Каліфорнійського університету Лос-Анжелеса, архівні та музейні матеріали бібліотек медичних закладів Варшави та
Кракова, а також виступ директора бібліотеки М. Надраги на конференції у
Відні на тему «Санаторії та курорти Галичини за часів Австро-Угорщини».
Все це сприяє авторитету України у міжнародній гуманістичній співпраці.
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бібліотеки та першого ректора інституту Савицького Івана Володимировича, який приділяв значну увагу комплектуванню фонду, щороку кількість
книг зростала. Літературу надсилали звідусіль. Значну допомогу у поповненні фонду свого часу надали медичні вузи Харкова, Одеси, Києва, Москви.
Упродовж 1948-1952 рр. у бібліотеці працювало 5 працівників. У фонді вже налічувалося понад 54 тис. примірників, книговидача становила
понад 58 тис., було обслужено близько 1200 користувачів. Є точні дані, що
у 1973 р. кількість читачів сягнула 3146, а книговидача зросла до 237137.
Першим завідувачем бібліотеки була С. Ф. Арандаренко, згодом –
Н. С. Саргун, Є. М. Дяконов, А. Д. Діюк, З. О. Єрьоміна, М. С. Бойчук,
М. О. Пшик. На сьогоднішній день очільником бібліотеки ІФНМУ є Татарин Мирослава Миколаївна.
Динамічний розвиток університету, поява нових спеціальностей,
збільшення з року в рік кількості студентів позитивно вплинули на розвиток бібліотеки – розширилася інформаційна база, зріс книжковий фонд,
змінилася тематика комплектування відповідно до потреб навчального
процесу. Працею кількох поколінь фахівців, бібліотекарів за покликанням,
книгозбірня посіла чільне місце в інформаційному просторі вузу.
Інформатизація усіх сфер життя суспільства спричинила збільшення
числа напрямів діяльності бібліотеки вишу. Новітні технології, зокрема
Інтернет, стали потужними додатковими і доволі запитними ресурсами.
Завдяки їм читачі мають змогу користуватися електронним каталогом, що
обєднав пошукові можливості алфавітного, систематичного і предметного
каталогів.
Отже, діяльність таких соціальних інститутів, як бібліотеки та освітні
установи, завжди тісно взаємопов’язані. Кардинальні зміни в світовій системі освіти, приєднання України до Болонського процесу впливають на зміни в реалізації бібліотеками освітньої функції. Насамперед це стосується
бібліотек вищих навчальних закладів, адже державна політика в освітній
сфері, необхідність адаптації до впливу мінливого світу формують нову
парадигму діяльності бібліотек ВНЗ, вимагають постійного коригування
стратегій, цілей і завдань.
Таким чином, крізь призму віків медичні книгозбірні пройшли важкий історичний шлях становлення і розвитку від невеличких допоміжних
закладів до заснування потужної мережі медичних бібліотек. Вагому роль
відіграє вузівська бібліотека, як доступний, технічно обладнаний, прозорий
заклад із гнучкою структурою та організацією обслуговування. Це своєрідний підрозділ інформаційної сфери вузу, головним завданням якого є
формування інформаційної культури особистості, що набуває виняткового
значення і стає одним із пріоритетних напрямів вищої школи.

113

ційного центру, головним призначенням якого є культурно-просвітницьке
та бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів. Бібліотеки переосмислюють свою роль у сьогоднішньому суспільстві, виконуючи водночас свої традиційні функції.
Історія виникнення медичних бібліотек в Україні сягає XVII-XVIII ст.,
коли, окрім головної книгозбірні у давньому Львівському університеті, існували також «спеціалізовані» бібліотеки, орієнтовані на потреби певних
груп викладачів чи студентів. Окрему книгозбірню мала аптека колегіуму
– університет не мав права на той час на організацію окремого медичного
факультету, тому ця спеціалізована книгозбірня сприяла згуртуванню не
тільки єзуїтських, але і інших міських медиків та аптекарів, забезпечувала
потреби природознавчих навчальних курсів.
Уже у наступному столітті перші штатні медичні бібліотеки в Україні засновували при нечисленних на той час вищих і середніх навчальних
закладах: медичних факультетах університетів Львова (1784 р.), Харкова
(1806 р.), Києва (1841 р.), Одеси (1903 р.) та фельдшерських школах. За
функціональним призначенням вони являли собою суто навчальні структури, фонди яких складались переважно з підручників, написані латиною або
перекладами з основних європейських мов.
На початку діяльності бібліотек фонди містили по 3-5 тис. примірників; існували посади бібліотечного служителя чи книгозберігача. Наприкінці XIX ст. поряд із навчальними бібліотеками з’явилися перші медичні книгозбірні в наукових установах та лікувальних закладах. На відміну від попередніх бібліотек, їхні фонди створювались і поповнювались переважно
на пожертви медичних працівників, тому були нечисленними, а обов’язки
бібліотекарів виконували на громадських засадах лікарі. Згодом кількість
студентів на медичних факультетах провідних університетів значно зросла, було розпочато підготовку лікарів на Вищих жіночих курсах у Києві та
Харкові, засновано фельдшерські школи стоматологічної та фармацевтичної спеціалізації.
Розвиток наукової і практичної діяльності медичних кадрів, нагальна
необхідність в обміні медичною інформацією і практичним досвідом зумовили збільшення кількості медичних видань. Поява на книжковому ринку
вибору професійних видань і велика потреба медичних кадрів у постійному і кваліфікаційному забезпеченні науковою інформацією стали передумовами створення мережі медичних бібліотек.
Історія створення бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету безпосередньо пов’язана із заснуванням Станіславського медичного інституту. У 1945 р. у новоствореній бібліотеці працювало лише троє працівників: Н. Саргун, Ф. Дубиніна та З. Єрьоміна. За даними інвентарних книг на початку 1946 р. книжковий фонд налічував лише
5015 примірників. Та завдяки спільним зусиллям викладачів, працівників
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Характерною рисою дослідницької діяльності медичних бібліотек
України сьогодні є поглиблене вивчення країнознавчого інформаційного
ресурсу в медичному аспекті, поширення його репрезентативності у соціальних мережах та веб-просторі. А об’єднання всіх видів інформаційного
продукту є запорукою вдосконалення краєзнавчого інформаційного сервісу.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÈÑÊÀÌÈ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ (ÍÀ
ÏÐÈÌÅÐÅ ÐÌÁÈÖ)
Äðåøåð Þëèÿ Íèêîëàåâíà
Äèðåêòîð Ðåñïóáëèêàíñêîãî ìåäèöèíñêîãî áèáëèîòå÷íîèíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÌÇ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, ëàóðåàò
ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ã. Êàçàíü, Ðîññèÿ

При рассмотрении информационно-библиотечных процессов с точки зрения менеджмента рисков, как это требует ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
выявляется противоречие между необходимостью реализации требований этого ГОСТа и отсутствием методологического решения управления
рисками применительно к информационно-библиотечной деятельности
(ИБД). Отсутствие такой методологии не позволяет производить разработку эффективных документированных описаний процессов. Отсутствует
возможность четкого определения, какие именно риски организация хочет
уменьшить или устранить.
Создание методологии управления рисками ИБД требует решения
ряда задач, основными из которых являются: классификация рисков; планирование управления рисками; определение уровней воздействия на риски; определение рационального периода пересмотра рисков; идентификация факторов рисков; идентификация многофакторных рисков, зависящих
от многих процессов; организация мониторинга и контроля рисков; определение вероятности риска и его последствий на основе статистических
данных. Чрезвычайно важно решить также, как обеспечить выполнение
требований ГОСТ 9001 относительно управления рисками ИБД, не изменяя существующие документированные процедуры и рабочие инструкции
на процессы.
Какие же риски могут рассматриваться при построении процессов?
В первую очередь надо четко разделить два разных понятия: собственно
риски и следствия рисков. Под рисками мы понимаем возможность ненадлежащего выполнения определенных действий в рамках процесса, а также
возможность получения ненадлежащих входов в процесс. Главной харак33

теристикой рисков является вероятность их возникновения. Следствия
рисков – это уменьшение эффективности и результативности процесса
вследствие реализации рисков. Для них главной характеристикой является серьезность. При этом целесообразно рассматривать следствия рисков
не только для организации, но и для других заинтересованных сторон: в
первую очередь – для потребителей, возможно также – для персонала, поставщиков, общества.
Традиционно, сначала для каждого из процессов определяются риски,
связанные с их выполнением, а потом для каждого из этих рисков – соответствующие следствия, которые они могут вызвать. Но возможен и обратный вариант: сначала определение нежелательных следствий, а потом
– причин, которые могут к ним привести.
Безусловно, количество рисков, связанных с определенным процессом, может быть очень большим, поэтому целесообразно их оценить и
проранжировать. Основное внимание при разработке документированного
описания процесса отводится наиболее существенным рискам.
Учет рисков при выполнении процессов требует ответа на вопрос, как
мы можем устранить существенные риски, связанные с выполнением процесса, уменьшить вероятность их возникновения или их следствия, или, по
крайней мере, оперативно выявлять их реализацию и реагировать на нее.
Простейшим вариантом, который не требует существенной траты времени, является простое составление перечня существенных рисков и их
следствий перед разработкой или пересмотром документированного описания. Этот перечень составляется межфункциональной (экспертной или
рабочей) группой, в состав которой входят представители всех структурных подразделений организации, задействованных в процессе.
При составлении перечня рисков могут использоваться методы мозгового штурма и прочие. В простейшем варианте выбор существенных
рисков осуществляется группой без применения специальных методов на
основании общего понимания процесса.
Если экспертная группа определила, что выявленный риск является
существенным для процесса, она может принимать решение о необходимости таких действий: 1) выбор варианта реализации процесса, который
позволит исключить или уменьшить риск; 2) выбор варианта реализации
процесса, который позволит смягчить следствия риска при его реализации;
3) мониторинг реализации риска и оперативное реагирование на него, в
частности, для смягчения его последствий.
Дальнейшее развитие подходов риск-менеджмента связано с разными
методами оценки и ранжирования рисков. При этом могут применяться
классические методики управления рисками, представленные в ГОСТ Р
ИСО/МЭК 31010-2011.
Основной идеей является оценивание каждого из рисков по несколь34

виставок, музеїв, меморіалів;
- забезпечення електронними краєзнавчими продуктами екскурсійно-туристичної діяльності, розробки віртуальных путівників, екскурсій,
інтерактивних карт;
- розвитку видавничої діяльності у цифровому середовищі, створення
універсальних та тематичних електронних краєзнавчих енциклопедій.
Разом з тим, розвиток краєзнавчої діяльності бібліотек у цифровому
середовищі поки ще не можна визнати цілком успішним: окремі досягнення не складаються в систему роботи; рівень професійної підготовки фахівців та методичного і правового забезпечення цієї діяльності не завжди відповідають сучасним завданням.
Тому виникають потреби в:
- гармонізації музейного, архівного та бібліотечного законодавства для
розширення можливостей публікації і просування унікальних краєзнавчих
матеріалів і рівноправного співробітництва архівів, музеїв і бібліотек у цій
сфері;
- модернізації національних стандартів краєзнавчої діяльності центральних, регіональних та масових публічних бібліотек з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї діяльності в цифровому середовищі; розробки системи критеріїв і методів її оцінки;
- використання можливостей цифрового середовища для впровадження ефективних форм підвищення кваліфікації та обміну досвідом фахівців
у галузі бібліотечного краєзнавства.
Час змінює завдання і напрями діяльності бібліотек. Тому щоб успішно розвиватись, необхідно відповідати вимогам часу. Першочерговим
завданням сучасних бібліотек, в тому числі й медичних, є не тільки вивчення минулого рідного краю, але й осмислення перспектив його розвитку,
спрямування молодого покоління на активну участь у створенні майбутнього свого краю.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ²ÑÒÎÐÈ×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÊÍÈÃÎÇÁ²ÐÅÍÜ (ÍÀ ÏÐÈÊËÀÄ² ²ÑÒÎÐ²¯
ÐÎÇÂÈÒÊÓ Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ)
Àãåºâà Çîðÿíà Ìèõàéë³âíà
Â. î. çàâ³äóâà÷à ñåêòîðó ÷èòàëüíèõ çàë³â â³ää³ëó îáñëóãîâóâàííÿ
êîðèñòóâà÷³â á³áë³îòåêè ÄÂÍÇ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé
ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»

В умовах сьогодення, коли інформація стає одним із провідних ресурсів розвитку суспільства, значно активізується роль бібліотеки, як інформа111

диційними напрямами краєзнавства: історичне, народознавче, географічне,
екологічне, літературне;
- організація довідково-бібліографічного апарату краєзнавчої тематики;
- співпраця з викладачами та науковцями в організації пошуково- дослідницької роботи;
- використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і
проектної діяльності;
- організація виставок, вечорів-зустрічей із цікавими людьми тощо;
- популяризація творів про рідний край.
З кінця ХХ ст. у національних краєзнавчих дослідженнях дедалі більше зростає роль і значення комп’ютерних технологій. Завдяки їм виникла
можливість створення, підтримки і збагачення банків даних у короткі терміни і з малими затратами.
Цифрове середовище створює сприятливі умови для розвитку краєзнавчої діяльності бібліотек, відкриваючи принципово нові можливості
створення, зберігання та просування краєзнавчих ресурсів, забезпечення
їх найширшої доступності, формування єдиного інформаційного простору
регіону та його інтеграцію до національних електронних ресурсів.
Корисність і перспективність цілого ряду напрямів і форм краєзнавчої
діяльності в електронному середовищі має велике значення для:
- розвитку повнотекстових краєзнавчих баз даних різного призначення і змісту як найбільш доступної та зручної форми подання краєзнавчих
ресурсів для бібліотек усіх рівнів; повноцінного використання цієї форми
для публікації унікальних документів, які збираються і зберігаються бібліотеками;
- постійної роботи зі створення, коригування та інформаційної підтримки своїми ресурсами матеріалів в Вікі-проектах, що забезпечує підвищення якості загальнодоступної інформації про край, та ефективне просування краєзнавчих ресурсів бібліотек у цифровому середовищі;
- використання нових технологій для ефективного просування
краєзнавчої інформації та ресурсів бібліотек у соціальних мережах;
- розвитку «іменної історії»: здійснення соціально-культурних інтернет-проектів, які висвітлюють історичні події через призму біографій, документів, спогадів їх численних (у тому числі маловідомих) учасників і
свідків;
- міжрегіонального та міжнародного співробітництва у створенні великих біографічних і тематичних інтернет-ресурсів;
- повноцінного використання сучасних можливостей візуальної і звукової краєзнавчої інформації, які здатні створити «об’ємний» образ краю;
- використання сучасних технологій для просування результатів музейно-архівної краєзнавчої діяльності бібліотек: створення віртуальних
110

ким количественными параметрам, сведенным в таблицы. В первую очередь, такими параметрами являются вероятность реализации риска и
серьезность его следствий; в некоторых случаях может оцениваться также
вероятность выявления риска на ранней стадии (когда на него еще можно
оперативно отреагировать без существенных следствий для выхода процесса). Для каждого из параметров должна быть определена шкала оценивания.
Классификация опасных событий информационно-библиотечной деятельности.
Классифицировать риски можно по различным признакам. При этом
следует стремиться не столько перечислить все их виды, сколько создать
определенную базовую систему, которая позволила бы учесть существующие риски информационно-библиотечной деятельности.
Выявление рисков проводится на основании анализа моделей процессов по каждой процессной области. Риски определяются в результате
анализа содержания процесса как перечень факторов, влияющих на его основные характеристики.
К делению рисков на внутренние и внешние можно также подходить с
точки зрения степени влияния субъекта на возможность наступления опасного события.
Риски, причины наступления которых в достаточной степени контролируются субъектом, можно считать внутренними. Если же влияние
на причины невозможно или очень ограничено, риски будут считаться
внешними.
Поскольку возможности воздействовать на внешние риски не существует, то нет смысла при формировании реестра рисков рассматривать эти
опасные события.
Следует подчеркнуть, что возможно говорить лишь о достаточной или
недостаточной степени влияния, а не о полном контроле над причинами.
Если субъект имеет полный контроль над причинами, то исчезает неопределенность и связанный с ней риск. При этом понимание того, что считать
значительной степенью, является весьма субъективным и зависит от трактовки конкретного исследователя.
В соответствии с исследованиями, проведенными в Республиканском
медицинском библиотечно-информационном центре (РМБИЦ, Казань, Татарстан), нами определено, что внутренние риски могут подразделяться по
способам их выявления:
Риски потенциальные (виртуальные или возможные), которые формируются на основе анализа деятельности организации по критериям требований ГОСТ 9001, 9004, 10004, 19011.
Риски скрытые, выявленные в процессе анализа системы менеджмента качества (СМК) и деятельности организации со стороны высшего
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руководства (закономерности, обнаруженные в результате статистического анализа, прогностических оценок изменения показателей методами регрессионного анализа и т. д.).
Виды потенциальных рисков в информационно-библиотечной деятельности, в соответствии с ее процессами и методами управления, подразделяются на: стратегические и оперативно-тактические.
Формирование механизма управления рисками информационно-библиотечной деятельности.
Планирование реагирования на риски осуществляется с помощью
стратегии реагирования на риски. Стратегия реагирования на риски – это
методы, которые будут использованы для снижения последствий или вероятности идентифицированных рисков. Для каждого риска необходимо
выбрать свою стратегию (или комбинацию из различных стратегий), которая обеспечит наиболее эффективную работу с ним. Выбор стратегии
осуществляется на основании результатов количественной и качественной
оценки, позволяющей определить, сколько времени, денег и усилий потребуется затратить для ограничения риска.
Существует четыре типовые стратегии реагирования на появление рисков: предотвращение, передача, принятие и снижение.
В РМБИЦ введены три категории воздействия на риски:
Категория А (оценка риска от 1 до 4): риск считается приемлемым,
для него формируются предупреждающие действия по индивидуальным
планам подразделений. Корректирующих действий не предпринимается.
Категория B (оценка риска от 5 до 8): риск считается контролируемым. Для него формируются предупреждающие и корректирующие действия по индивидуальным планам подразделений.
Сохранение риска на существующем уровне не всегда означает отказ
от любых действий, направленных на компенсацию ущерба.
Организация может создать специальные резервные фонды (технические, финансовые, материальные и т. п.), из которых будет производиться
компенсация риска при наступлении неблагоприятных событий.
Такой метод управления риском называется самострахованием.
Категория С (оценка риска от 9 баллов до 15): риск значимый. Для
него формируются предупреждающие и корректирующие действия по индивидуальным планам подразделений.
В качестве корректирующих действий может осуществляться передача риска на аутсорсинг. Это позволяет не только снизить риски, но и
повысить эффективность деятельности, уменьшить затраты. В качестве
примеров можно привести страхование, которое подразумевает передачу
риска страховой компании за определенную плату, а также различного рода
финансовые гарантии, поручительства и т. д.
Следует заметить, что риски с оценкой более 15 баллов в информа36

Окремий розділ музею “Бойківська хата”. Тут розміщено образи 18 ст.
Скрипка невідомого львівського майстра поч. 19 ст., старовинне ліжко,
зроблене без єдиного гвіздка, якому понад 200 років, бамбетель (дерев’яне
ліжко, яке розкладалося на ніч, з матрацом напханим соломою, який зверху
покривався рядном, а на день воно слугувало лавою.
Зібрано багато старого кухонного посуду: намисники, горшки, тарілки,
рогачі, качалки та інший посуд. Праски на вугілля і на розжарене каміння.
Все це розміщено на спеціальній шафці. Прядка з усіма до неї додатками,
багато вишивок, старовинний жіночий одяг і ще багато інших цікавих речей.
Незважаючи на те, що музей працює на громадських засадах, в музеї
розроблено керівні документи:
1. Уніфікований паспорт.
2. Типовий статут музейного закладу.
3. Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв.
4. Облік і збереження фондів у громадських музеях /методичні рекомендації. Управління культури Львівського облвиконкому. Історичний музей/
Кожен рік звітуємо про свою діяльність. Звіт надсилаємо до Львівського історичного музею. Відомості про діяльність нашого музею відображені
у збірнику “Музеї Львівщини на громадських засадах”.
Після проведення екскурсії відвідувачі роблять запис у книгу відгуків.
Кожна новоприйнята група студентів обов’язково відвідує музей, а кожна
випускна – дарує нам свій альбом.
Традицією стали зустрічі випускників, які завершуються екскурсією
в музей.

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÊÐÀªÇÍÀÂ×À Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Á²ÁË²ÎÒÅÊ Ó
ÖÈÔÐÎÂÎÌÓ ÔÎÐÌÀÒ²
Ðîìàøêî Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà
Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó îáñëóãîâóâàííÿ á³áë³îòåêè
ÄÂÍÇ «²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»

Наш час характеризується небувалим сплеском краєзнавчої діяльності
в усіх бібліотеках. Побачити й пізнати рідний край можна своїми очима,
або за допомогою книг. Нам, бібліотекарям, близька така позиція.
Сьогодні краєзнавство – один із основних напрямів у роботі українських бібліотек. Забезпечення користувачів краєзнавчою інформацією –
важлива функція кожної бібліотеки, спрямована на виявлення, збирання і
розповсюдження знань про наш край.
Основними завданнями бібліотечного краєзнавства залишаються:
- комплектування фонду краєзнавчих матеріалів та документів за тра109

в гуртожитку коледжу, а через 2 роки його перенесли в основний корпус
учбового закладу. Профіль музею: етнографічний, історико-краєзнавчий.
Площа музею 72 кв. м. Всього музейних експонатів 365. З них оригінальних 122.
Експозиційні розділи: Історія коледжу: документи, які засвідчують заснування школи медсестер в 1946 році. Пізніше школа була реорганізована
в медичне училище, в 2006 році – в медичний коледж.
Зібрані фотографії студентів та викладачів цих років. Розміщено стенд
з минулого училища “Наше минуле”, альбом “Про нас пишуть”.
Життю і діяльності відомих медиків нашого міста та викладачів тоді
ще Бориславського медичного училища Ореста Юліановича Горницького
і Михайла Васильовича Мріха присвячено окрему експозицію, де розміщені портрети, написані місцевим художником Романом Ющаком. Після
смерті Ореста Юліановича, його дочка Ірина /також лікар/ передала в музей
особисті речі: диплом про закінчення Львівського медичного інституту, нагороди, посвідчення про присвоєння звання кандидата медичних наук, нотатки, конспекти та підручники з хірургії, авторучку. Також зібрано книги з
особистої бібліотеки Михайла Васильовича Мріха.
Представлено документи про проведення науково-теоретичної конференції, присвяченої життю і діяльності цих викладачів.
В музеї розміщено фотографії наших випускників різних років, які досягли певних висот в своїй діяльності.
Окрема експозиція присвячена нашим землякам: Стефану Коваліву,
письменнику, директору школи, який спілкувався з Іваном Франком. Розміщено його збірки оповідань про Борислав 20-30-х років минулого століття;
Івану Гнатюку, лауреату Шевченківської премії. Зібрано збірки його поезій;
Ірині Сеник, Героїні Світу, поетесі, вишивальниці. Представлена її поезія
“Розгортаю життя, як сувій полотна”. Одну з них “Біла айстра любові”, виданої в Торонто за допомогою її однодумців з політичної боротьби за українську державу подаровано з її автографом нашому музею.
Гордістю коледжу є випускник 1989 року, Глава Греко-Католицької
Церкви Святослав Шевчук. Йому присвячено окремий стенд, на якому розміщено фотографії студента училища в колі друзів і викладачів.
З нагоди святкування 70-річчя – відновлено і доповнено стенди про
наш колледж: «Віхи історії», «Ми пам’ятаємо».
Окремо створено експозицію, що відображає історію нашого міста Борислава. Стенд з старими фотографіями, на яких зображено нафтові вежі,
старі пошарпані будівлі, натовп робітників, які вимагають праці. Туристичний путівник польською мовою, датований 1930 роком. Настінний календар за 1928 рік, надрукований в Бориславі. Медичні терези з кінця 19 ст.
В Бориславі функціонувала унікальна озокеритова шахта. Таких шахт
було тільки дві. Одна у нас, друга в Каліфорнії. Маємо зразок цієї лікувальної речовини.
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ционно-библиотечной деятельности РМБИЦ не наблюдаются.
Полученная из разных источников информация о выявленных рисках
собирается в информационной системе по управлению рисками. Ее основой является так называемый реестр рисков. В нем собранные данные
структурируются определенным образом (обычно в табличном виде), позволяющим их наглядно представлять и сравнивать.
В РМБИЦ принята форма реестра рисков, наиболее отвечающая специфике информационно-библиотечной деятельности государственной организации.
Реестр риска состоит из следующих частей:
1) реестр стратегических рисков;
2) реестр оперативно-тактических рисков.
В условиях информационно-библиотечной деятельности вероятность
возникновения некоторых рисков зависит от нескольких процессов, поэтому по полученным результатам экспертной группой определяются те процессы, которые вносят наибольшую долю в вероятность возникновения
рассматриваемого риска, и для них строится матрица «риски – процессы».
Полученный реестр рисков является основой для планирования
управления рисками в подразделении. Индивидуальные планы управления рисками в подразделении согласуются с уполномоченным по качеству
и утверждаются директором. Индивидуальные планы подразделений по
управлению рисками для категории А (воздействия на риск) могут не формироваться, если в документированной процедуре или рабочей инструкции на данный процесс прописаны (указаны) предупреждающие действия.
Индивидуальные планы подразделений по управлению рисками формируются ежегодно. Их рассматривает рабочая группа и затем утверждает
директор.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 31000-2010, организация должна определить критерии, которые необходимо использовать для
оценки значимости риска. Критерии (факторы) должны отражать ценности, цели и ресурсы организации. Некоторые критерии могут основываться или возникать из правовых и регулятивных требований, а также других
требований, которые взяла на себя организация. Они должны быть согласованы с политикой управления рисками организации, определены в начале
каждого процесса риск-менеджмента и постоянно пересматриваться.
Установление критериев зависит от представлений о риске заинтересованных сторон, а также от соответствующих законодательных и/или
обязательных требований. Критерии рисков для принятия решений могут
быть более детально разработаны и/или переработаны (если определение
критериев риска проводилось в начале процесса разработки реестра риска)
после идентификации конкретного риска и выбора метода анализа риска.
Критерии риска должны соответствовать виду риска.
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Оценка некоторых критериев осуществляется по индикаторам, приведенным в документации РМБИЦ СМК ПЛ–22–2012. «Показатели (индикаторы) оценки качества информационно-библиотечных, библиографических услуг, продукции и эффективности деятельности РМБИЦ».
Реестр критериев рисков является неотъемлемой частью реестра рисков, поэтому пересмотр реестра рисков сопровождается пересмотром
критериев рисков. Изменения или пересмотр реестра критериев рисков, не
затрагивающие описание риска и его идентификационный код, не требует
пересмотра реестра рисков.
Мониторинг принятых мер осуществляют владельцы рисков с соответствующей отметкой в индивидуальном плане подразделения по
управлению рисками (один экземпляр находится у владельца риска, другой
– в отделе качества). Для мониторинга факторов используется реестр критериев риска.
Анализ эффективности принятых мер выполняет уполномоченный
по качеству или начальник отдела качества, ставя отметку в обоих экземплярах индивидуального плана управления рисками в подразделении.
В РМБИЦ принята следующая документация по менеджменту рисков:
Политика управления рисками РМБИЦ; Документированная процедура
РМБИЦ СМК ДП 4.4–1.9–01–2016. Управление рисками в информационно-библиотечной деятельности; реестр рисков информационно-библиотечной деятельности; критерии, используемые для оценки рисков при их
мониторинге; план управления рисками в подразделении; сводный отчет
отдела качества по управлению рисками.
Эффективный менеджмент рисков создает основу для повышения результативности системы менеджмента качества, улучшения результатов
деятельности организации и предотвращение неблагоприятных последствий.

ÌÅÄÈ×Í² Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ: ²ÑÒÎÐ²ß
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÌÅÐÅÆ²
Íàóìåíêî Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà
Â. î. çàâ. â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíî¿ òà íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè ÍÍÌÁÓ

Наша країна зараз переживає дуже складний, суперечливий історичний період. Однак, навіть в цій нелегкій ситуації, ми звертаємось до своїх
багатих і змістовних історичних джерел і традицій.
За неможливістю в рамках короткої доповіді детально розкрити становлення кожної медичної бібліотеки України, згадаймо найвизначніші події та особистості, що вплинули на розвиток медичних бібліотек, робили
нашу з вами історію.
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7. Наукова діяльність
• Наукові дослідження
• Наукові відкриття
• Наукові конференції
8. Медична практика
9. Видавнича діяльність
10. Міжнародна співпраця
11. Студентство
• Студентська наука
• Студентське управління
• Студентське дозвілля
12. Абітурієнти
13. Випускники
14. Громадська активність
15. Нагороди та відзнаки університету
16. Видатні особи – співробітники і випускники університету
17. Матеріально-технічна база і забезпечення
18. Відносини з органами державної та місцевої влади
19. Публічне представництво у засобах масової інформації
20. Інтернет-присутність
Визначена тематика є базовою. З метою удосконалення проекту вона
може коригуватися: змінюватися і доповнюватися.
Матеріали закінченого проекту будуть розміщені на сайті бібліотеки у
вільному доступі для широкої інтернет-аудиторії.
Університетознавство як унікальний напрямок діяльності бібліотеки
медуніверситету дозволяє через дослідження, збереження та популяризацію історії окремого вишу глибше пізнати, розкрити й показати історію національної медичної освіти й науки.
Крім цього, університетознавство сприяє формуванню корпоративної
культури в університеті, поваги до альма-матері, відчуття гордості за досягнення і щире прагнення внести свій достойний вклад в історію вишу та
історію української освіти й медицини.

ÅÒÍÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ÌÓÇÅÉ ÁÎÐÈÑËÀÂÑÜÊÎÃÎ
ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÊÎËÅÄÆÓ Ó ÏÀÒÐ²ÎÒÈ×ÍÎÌÓ
ÂÈÕÎÂÀÍÍ² ÌÎËÎÄÈÕ ÌÅÄÈÊ²Â
Ðèæîâà ×åñëàâà Éîñèô³âíà
Çàâ³äóâà÷ á³áë³îòåêè Áîðèñëàâñüêîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó

Музей створений за ініціативою колишнього директора коледжу Поцюрка Романа Івановича. Експозицію музею здійснювала завідувачка бібліотеки Рижова Чеслава Йосифівна. Спочатку музей було розміщено
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тива у е-форматі».
Основним завданням проекту є збір та систематизація першоджерел:
паперових, фото-, аудіо- й відеодокументів, що висвітлюють історію університету з початку його заснування і до сьогодні.
Першоджерела є основоположними документами у нашому проекті,
оскільки дозволяють незацікавленим особам робити власні історичні висновки без урахування суб’єктивної точки зору дослідника та його інтерпретацій.
Електронний (цифровий) формат проекту обраний нами з огляду на
те, що може забезпечити ефективну популяризацію результатів історичного дослідження і, завдяки сучасним інтернет-технологіям, надавати доступ
до них невизначеному колу осіб.
З метою цілісного представлення історії вишу, викладення інформації
про історичні факти, події, явища здійснюється у вигляді тез та ілюструється зібраними документальними матеріалами.
За змістом проект являє собою історію університету в тезах і документах, за формою – електронний текст з електронною колекцією різноформатних файлів у якості додатків.
При проведенні дослідження використовуються усі доступні джерела,
методи збору та способи обробки інформації. Документи у невідповідному
форматі оцифровуються.
Інформація упорядковується в хронологічному порядку за роками відповідно до певної тематики:
1. Заснування та реорганізація університету
2. Органи управління університету
3. Структура університету:
• Факультети
• Кафедри
• Бібліотека
• Допоміжні підрозділи
• Коледжі університету
4. Кадри
• Ректори
• Проректори
• Професорсько-викладацький склад
• Професійна спілка
5. Навчальний процес
• Спеціальності та дисципліни
• Навчальна робота
• Інформаційно-комунікаційні навчальні технології
• Олімпіади
• Навчально-методичні конференції
6. Післядипломна освіта
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Медичні бібліотеки існували в Україні ще з часів Київської Русі: при
монастирях, медичних факультетах університетів, медичних школах тощо.
Коріння бібліотеки Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця сягає далекого 1881 року, бібліотек Одеського національного та
Запорізького державного медичних університетів – 1903 року, бібліотека
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – 1918 року. У 20-х роках минулого століття було засновано бібліотеки
Харківського національного медичного університету (1920), Національного фармацевтичного університету (1921, Харків), Запорізької медичної академії післядипломної освіти (1927).
Створення мережі медичних бібліотек починає свій відлік з початку
минулого століття, коли в 1929 р. на базі бібліотеки Харківського медичного товариства було засновано Українську державну медичну бібліотеку. В
наказі Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР від грудня 1929 року
зазначалось: «Для того, щоб сконцентрувати в одній великій бібліотечній
установі розпорошені фонди медичної літератури й тим створити міцну
базу для наукової роботи лікувально-профілактичних і наукових установ
Наркомздоров’я УРСР – утворити в місті Харкові Українську державну
медичну бібліотеку» (УДМБ). Її основні завдання полягали в накопиченні
та збереженні всієї медичної літератури, організації консультаційно-довідкової служби для установ Харкова й Української РСР; керівництві бібліотечно-бібліографічною роботою інститутів Народного комісаріату охорони здоров’я та інших медичних установ і координації цієї роботи в межах
УРСР.
У травні 1930 року Народним комісаріатом охорони здоров’я (НКОЗ)
УРСР було прийнято директивний лист «Про організацію мережі медичних
бібліотек УРСР», а вже в листопаді – Наказ НКОЗ УРСР «Про заснування в
містах Києві, Дніпропетровську, Одесі, Сталіно (Донецьк) обласних медичних бібліотек». Так було створено Київську державну медичну бібліотеку
(зараз Національна наукова медична бібліотека України), а також обласні
медичні бібліотеки у Вінниці, Дніпропетровську, Одесі, Донецьку, Полтаві,
Чернігові, Запоріжжі, Миколаєві. На них покладались функції регіональних методичних центрів.
В цей період засновується і більшість бібліотек в медичних науково-дослідних установах. Остаточне формування мережі було завершено в
1938 році. На той час вона нараховувала 178 медичних бібліотек різних рівнів зі штатними бібліотечними працівниками та 900 бібліотечних пунктів,
які діяли на громадських засадах.
В 1939 році методичні функції медичних бібліотек було розділено. В
структурі Київської медичної бібліотеки було створено методичне бюро,
яке здійснювало методичне забезпечення медичних бібліотек Правобережної України, функцію методичного центру на Лівому березі здійснювала
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Українська державна наукова медична бібліотека в Харкові.
Друга світова війна та окупація України – окрема трагічна сторінка
нашої історії. Фонди і каталоги медичних бібліотек були майже знищені. В Харкові згоріло книгосховище стародруків (46 тисяч томів), майже
500 тисяч примірників фонду Київської державної наукової медичної бібліотеки. Більше 7 тисяч найбільш цінних книг та підручників бібліотеки
Вінницького медичного інституту було вивезено до Германії. Ризикуючи
життям, бібліотекарі ховали книги в підвалах книгосховищ, збирали і переховували найцінніші бібліотеки. За підпільну діяльність була розстріляна
нацистами бібліотекар Вінницької ОНМБ Валентина Любимова, яка зуміла зберегти частину найціннішого фонду бібліотеки. Бібліотечний фонд
Донецької ОНМБ зберегла бібліотекар Сич Ніна Василівна. Частково або
повністю були знищені та розграбовані фонди Миколаївської, Полтавської,
Дніпропетровської, Одеської, Чернігівської та інших медичних бібліотек.
Пограбовано, спалено та знищено було і бібліотеки більшості медичних
навчальних закладів України. Завдяки зусиллям професора Харківського
фармацевтичного інституту М. П. Красовського вдалося зберегти велику
частину наукового фонду бібліотеки та навчальних видань із спеціальних
дисциплін. Трагічно загинув, рятуючи поранених під час другої світової
війни, перший завідувач бібліотеки Одеського медичного інституту, лікар-ортопед Б. М. Фонарьов. І таких прикладів безліч. Про історію кожної
бібліотеки в цей нелегкий період можна писати повісті.
З визволенням України відновлювали свою роботу і медичні бібліотеки. Бібліотечні працівники, не шкодуючи сил і здоров’я, бралися за роботу.
Через 5 місяців після звільнення Києва, в серпні 1944 року, відновила свою
роботу Київська державна медична бібліотека. Робота медичної бібліотеки
Харкова відновилася зразу ж після звільнення міста. В 1944 році відкрились обласні медичні бібліотеки у Львові і Чернівцях; у 1945 – в Житомирі,
Луцьку, Івано-Франківську (Станіславі), Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Ужгороді. В 1945-1946 рр. відновили свою діяльність Кіровоградська,
Луганська, Херсонська обласні медичні бібліотеки. В 1954 році було засновано Черкаську ОНМБ із штатом 2 працівники. Керівником її було призначено, світлої пам’яті, Матвія Матвійовича Дулю, який пізніше у 1956 році
очолив Чернігівську ОНМБ і керував нею майже 40 років.
В червні 1948 року було видано Наказ «Про підпорядкування усіх медичних бібліотек Української РСР Міністерства охорони здоров’я (Харківську державну наукову, обласні наукові, бібліотеки при медичних учбових і
науково-дослідних інститутах, бібліотеки при різних медичних і лікувальних установах) Республіканській науковій медичній бібліотеці м. Києва».
Вона здійснювала організаційно-методичне керівництво медичними бібліотеками республіки.
До 1950 року в Україні функціонувало понад 600 медичних бібліотек,
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мають книгознавчий, біобібліографічний та краєзнавчий напрямки і є достатньо актуальними з історичної точки зору.
Проте, на нашу думку, абсолютно невиправдано поза увагою університетської бібліотеки як цілісний об’єкт історичного дослідження залишається сам університет.
Медичний університет є надважливим соціальним інститутом, оскільки орієнтований на найвищі соціальні цінності – людину, її життя та здоров’я. Як базова складова національної системи медичної освіти й науки
вищий навчальний заклад медичного спрямування, апріорі, має становити
значний дослідницький інтерес в історичному аспекті. Адже, історія окремого вишу – невід’ємна частина історії національної освіти й науки.
Необхідно відзначити, що певні історичні дослідження медуніверситетів деякими університетськими бібліотеками проводяться, але їх не можна
охарактеризувати як комплексне дослідження історії університету у цілому.
Принаймні, доповідач не зустрічав опису таких комплексних досліджень у
літературі та періодичних виданнях з бібліотечної справи.
Між тим, кожен медичний університет – це феномен, особливий мікросвіт у національному просторі зі своїми устроєм і традиціями, регламентами і правилами, принципами і методами роботи, освітньою і науковою діяльністю. Внесок кожного у розвиток освіти й науки – винятковий.
Без комплексного підходу до вивчення історії кожного медуніверситету, дослідження історії національної медичної освіти й науки не можна вважати
ґрунтовним.
Дослідження історії – не єдине завдання бібліотеки. Історію необхідно зберігати та популяризувати. Історична пам’ять формує громадянську
самосвідомість, історичний досвід складає основу майбутньому, історичні
досягнення заставляють діяти, історичні помилки дозволяють приймати
правильні рішення, історичні постаті розвивають прагнення нащадків увійти в історію. Лише збережена історія, про яку знають, наділена цінністю і
виконує своє призначення. Тому не менш важливим обов’язком бібліотеки
є зберегти історію й поширювати її.
З метою термінологічного окреслення напрямку діяльності університетської бібліотеки щодо комплексного дослідження, збереження та популяризації історії вишу, пропонуємо використовувати поняття «університетознавство». Вважаємо його таким, що максимально відображає суть і
характер цього напрямку бібліотечної роботи й ідентифікує обговорюване
історичне дослідження серед інших видів.
Цілком ймовірно, що такий напрямок діяльності для університетської
бібліотеки є дещо незвичним. Але, з позиції історичної цінності та бібліотечної практики, його можна вважати унікальним.
Кожна бібліотека вільна у виборі формату дослідження, збереження та
популяризації історії університету.
Нашою бібліотекою реалізується проект з університетознавства «Буковинський державний медичний університет: історична бібліоретроспек105

електронну доставку документів для обслуговування медичних працівників країни. Тільки 10 бібліотек з 23 є учасниками корпоративної співпраці
медичних бібліотек України.
Висновки та пропозиції:
По-перше, на виконання Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні потрібно комп’ютеризувати бібліотеки на належному рівні; забезпечити автоматизованими бібліотечними інформаційними системами, бажано
однаково високого рівня; підвищити кваліфікацію та провести навчання
працівників бібліотек. Це плани звичайно не найближчого майбутнього, а
до 2025 року.
По-друге, на теперішньому етапі ми вже можемо консолідувати зусилля для створення єдиного інформаційного джерела – зведеного каталогу періодичних видань. Всі бібліотеки можуть приєднатись до корпорації, взяти
на себе частину зобов’язань з розпису журналів та статей, якщо вони мають такі можливості (на даний час ще 5 бібліотек, які мають АБІС ІРБІС на
є учасниками корпоративного каталогізування). Це дасть змогу уникнути
дублювання створення записів, оперативно поповнювати бази даних якісними описами статей та журналів, розвантажити спеціалістів Національної
наукової медичної бібліотеки України для контролю та корегування наповнення зведеного електронного каталогу. Зведений каталог розширить інформаційні межі обслуговування користувачів, за системами міжбібліотечного абонементу (МБА) та електронної доставки документів (ЕДД) будьякий користувач зможе отримати джерело інформації у будь-якій бібліотеці.
По-третє, бібліотеки, які ще не комп’ютеризовані належним чином,
можуть отримувати допомогу у створенні карткових каталогів та інформуванні користувачів. Пропонуємо для таких бібліотек створити безкоштовний електронний ресурс на якому будуть розміщені файли з каталожними
картками.
Тільки об’єднавшись ми створимо єдину і повноцінну систему доступу до об’єктивної, достовірної і повної інформації.
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які обслуговували більше 100 тис. працівників медичних лікувальних та
учбових закладів, наукових установ. В Україні, вперше на території колишнього Радянського Союзу, було створено розгалужену мережу медичних бібліотек різних рівнів: від обласних медичних бібліотек до бібліотек районних лікарень. На той час це була одна з важливих ланок в системі підготовки медичних кадрів та підвищення їх кваліфікації. Треба віддати належне,
в той час держава достатньою мірою опікувалась розвитком бібліотек і наукової інформації. Виділялись кошти на комплектування фондів та передплату медичної періодики, видавались накази, спрямовані на поліпшення
роботи та підвищення авторитету бібліотек. Щороку видавався наказ МОЗ
«Про вивчення досвіду роботи медичних бібліотек та впровадження його в
бібліотечне обслуговування медичних працівників України», за яким, бібліотечні працівники мали можливість відвідати та познайомитись з роботою
своїх колег з інших областей і республік.
Позитивну роль у покращенні обслуговування медичних працівників
відіграв наказ МОЗ УРСР «Про комплектування медичних бібліотек при
районних лікарнях». Згідно з ним кожна обласна бібліотека здійснювала
комплектування бібліотек центральних районних лікарень своєї області.
У квітні 1960 р. при Вченій медичній Раді МОЗ УРСР було створено
Республіканську науково-методичну бібліотечну комісію, до складу якої
увійшли керівники наукових медичних бібліотек та наукові працівники різних галузей медицини. Комісія була дуже авторитетною і мала чималі повноваження. За її рішенням РНМБ МОЗ УРСР мала організовувати місячні
курси для бібліографів і каталогізаторів на базі Інституту вдосконалення
лікарів, проводити наради з директорами ОНМБ, завідувачами бібліотек
медичних училищ, семінари для завідувачів бібліотек міських, районних та
сільських лікарень тощо.
На нараді-семінарі методистів обласних наукових медичних бібліотек
України, яка проводилась у 1963 році на базі РНМБ МОЗ УРСР, було визначено кращі обласні бібліотеки – методичні центри. Це були: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Рівненська обласні наукові
медичні бібліотеки та Харківська державна наукова медична бібліотека.
Кожна обласна наукова медична бібліотека відповідала за бібліотечно-інформаційне обслуговування медичних працівників своєї області.
Значною подією для медичних бібліотек стала постанова Ради Міністрів УРСР, прийнята у квітні 1970 року «Про подальший розвиток наукової медичної інформації» та заходи МОЗ УРСР «Про подальше покращення діяльності медичних бібліотек», якими передбачалось створення
бібліотек в усіх центральних районних лікарнях, завершення створення
відділів наукової медичної інформації при ОНМБ. В обов’язки відділів входила співпраця з групами інформації лікувальних закладів, здійснення реферативних оглядів нових надходжень фахових видань, що значною мірою
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сприяло впровадженню нових методів діагностики і лікування.
На початку 70-х років активізувалась робота по виявленню, узагальненню та впровадженню, на той час, передового досвіду. За ініціативою
РНМБ, спільним рішенням Колегії МОЗ УРСР та Республіканського комітету профспілки медичних працівників республіканськими школами
передового досвіду було затверджено Івано-Франківську, Кіровоградську
і Рівненську ОНМБ. Було розроблено документи, які регламентували їх діяльність, як баз підвищення кваліфікації працівників медичних бібліотек
України. Одним з ініціаторів і активним учасником організації, становлення та проведення шкіл передового досвіду, впровадження прогресивних
методів у роботу медичних України була О. С. Згурська, яка біля 40 років (1973-2009) керувала відділом науково-методичної роботи РНМБ МОЗ
УРСР (ННМБУ).
Щорічно на заняттях підвищувало свою кваліфікацію понад 200 бібліотечних працівників медичних бібліотек не лише України, а й колишнього
Союзу. Ця система була визнана однією з найефективніших форм навчання.
Не можна, хоча б коротко, не згадати кожну з цих бібліотек, флагманів
медичних бібліотек мережі та їх керівників.
1959 року Івано-Франківську ОНМБ очолила Коврижина Марія Архипівна. Значну увагу приділяла бібліотека - методичний центр інформаційному забезпеченню медичних
працівників сільської місцевості. В селах було організовано понад 70 бібліотечних
пунктів, функціонувало 20
пересувних бібліотек. Спільно
з висококваліфікованим колективом однодумців було створено постійно діючу систему
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області,
яких на той час налічувалось На занятті Школи передового досвіду на
базі Івано-Франківської ОНМБ. 1972 рік
60 бібліотек.
Впродовж 15 років Івано-Франківська ОНМБ була республіканською,
а потім всесоюзною школою передового досвіду з питань управління та
організаційно-методичної роботи. За самовіддану працю з організації бібліотечно-інформаційного обслуговування медичних працівників області,
становлення та розбудову бібліотечної мережі Коврижину М. А. було удостоєно звань «Заслужений працівник культури УРСР», «Відмінник охорони здоров’я», «За відмінну роботу», нагороджено орденом Трудового Червоного прапора.
Відродження медичної бібліотечно-інформаційної служби в Кірово42

до інформації медичним працівникам всіх областей та регіонів України.
Об’єкт і методи: у анкетуванні прийняли участь 23 обласних медичних бібліотеки. Анкета містила 26 питань про технічне та програмне забезпечення, стан каталогізування, сучасні інформаційні технології, методичну
співпрацю тощо.
Результати: Всього у обласних бібліотеках працює 357 бібліотекарів. Середній показник становить 16 працівників на одну бібліотеку, штат
менше середньої кількості бібліотечних працівників у 12, а більше – у 11
бібліотеках. Зі всіх бібліотечних працівників тільки 273 людини зі знанням
комп’ютера, це лише 76%. Тільки у 8 бібліотеках 100% працівників володіють сучасними технологіями.
Технічне оснащення бібліотек. Всього у бібліотеках налічується 194
комп’ютери, з них 181 з доступом до мережі Інтернет, тільки 27 з них – для
користувачів. Якщо умовно розділити оснащеність бібліотек на групи отримаємо: до 5 комп’ютерів – 4 бібліотеки; 6-10 комп’ютерів – 15 бібліотек;
11-20 комп’ютерів – 2 бібліотеки; більше 20 – 2 бібліотеки. У 17 бібліотеках
є копіювальні апарати, у всіх бібліотеках є принтери, у 19 бібліотеках є сканери, тільки у 3 бібліотеках є зчитувачі штрих-кодів. Лише у 6 бібліотеках
комп’ютерний парк відповідає потребам, 12 бібліотек не зовсім задоволені, і
ще 5 не задоволені технічним оснащенням. Обслуговуванням комп’ютерного парку більшості бібліотек займаються сервісні центри та залучені фахівці.
Автоматизація бібліотечних процесів. У 15 бібліотеках є електронний
каталог, 9 з них відображають його на своїх сайтах в Інтернеті (сайти мають 16 бібліотек). З 15 бібліотек – 13 користується автоматизованою бібліотечною інформаційною системою ІРБІС різних версій, 1 – АБІС БРИЗ, 1
– BIBLIOS. 8 бібліотек не мають програмного забезпечення для автоматизації бібліотечних процесів, тому наповнюють каталоги, та обслуговують
читачів традиційними методами. У бібліотек, що користуються АБІС ІРБІС, різний ступінь її освоєння: 13 бібліотек користуються АРМом Каталогізатор та АРМом Читач для наповнення ЕК та пошуку відповідно, 6 бібліотек – АРМом Комплектатор і лише 2 бібліотеки – АРМом Книговидача.
Найстарший ЕК ведеться з 1994 року, а наймолодший з 2011 року. Кількість
записів у ЕК варіюється від 36468 до 471448 записів. 9 бібліотек проводять
ретроконверсію своїх фондів.
Каталогізування. 8 бібліотек, які не мають програмного забезпечення
створюють картки традиційно на друкарській машинці або через друк у
програмі Word, всі інші 15 бібліотек друкують картки в автоматизованому
режимі через АБІС. З них 8 бібліотек вже закрили предметні каталоги та
ведуть їх тільки в електронній формі, ще 3 бібліотеки планують закриття
ПК протягом 3-5 років.
Мережа та корпоративна співпраця. Мережа бібліотек лікувальних
закладів, яким надають методичну підтримку 23 обласних бібліотеки, складається з 603 бібліотек. Інформаційні відділи 17 бібліотек використовують
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До Дня медичного працівника бібліотека готує традиційну творчу виставку. Рік від року творчі виставки працівників медичних закладів Житомирщини стають все більш популярними і відкривають нові імена.
Минулого року ми започаткували співпрацю з Житомирським краєзнавчим музеєм. Протягом вересня в ОНМБ демонструвалась пересувна фотодокументальна виставка Житомирського обласного краезнавчого музею
«Видатний житомирянин Давид Штеренберг: живописець і графік ХХ ст.».
Виставка присвячена 135-річчю від дня народження Давида Петровича
Штеренберга – видатного художника-авангардиста, графіка, майстра художньої декорації, уродженця м. Житомира. Його полотна після чисельних
виставок залишилися у рідному місті і зберігаються в колекції Житомирської картинної галереї. Проводилися індивідуальні екскурсії для відвідувачів та групові для відділень обласної клінічної лікарні.
В рамках культурного проекту по сприянню творчій діяльності медиків Житомирщини активно функціонує блог ОНМБ ЖОР «Світ захоплень» (http://svitzaxoplen.zt.ua/), де збирається вся інформаційна складова
соціокультурної діяльності бібліотеки. В ОНМБ працює колектив блогерів.
Оновлення інформації відбувається із середньою по Україні активністю на
блогах (≈ 2 рази на місяць).
Активізація цієї роботи, завдяки популяризації бібліотеки, її документів та інформаційних ресурсів, сприяє залученню до бібліотеки користувачів різних вікових категорій та читацьких уподобань.
Закінчити свій виступ хочеться словами видатного письменника
К. Г. Паустовського: «Серце, уява і розум – ось те середовище, де зароджується те, що ми називаємо культурою».

ÑÒÀÍ ÒÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÎÁËÀÑÍÈÕ
ÌÅÄÈ×ÍÈÕ Á²ÁË²ÎÒÅÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂ²
ÏÐÎÂÅÄÅÍÎÃÎ ÀÍÊÅÒÓÂÀÍÍß
Âèíîãðàäñüêà Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà
Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ íàóêîâî¿ ìåäè÷íî¿ á³áë³îòåêè

З прийняттям Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025
року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»
і окресленням у ній пріоритетів діяльності бібліотек постають завдання
спрямовані на: консолідацію суспільства; дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське співтовариство; підвищення якості життя; рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання.
Метою нашого дослідження було вивчення та порівняння матеріально-технічного стану обласних медичних бібліотек України, вироблення
стратегій співпраці для надання повноцінного та більш широкого доступу
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градській області розпочалось з приходом у 1974 році нового директора
ОНМБ Дримченко Валентини Іванівни. Дякуючи її професіоналізму, працездатності та ентузіазму колективу, Кіровоградську ОНМБ вже за 5 років
було визнано кращою в УРСР, а в 1980 році її було затверджено республіканською школою передового досвіду з питань організації довідково-інформаційного фонду в умовах часткової централізації. Активно працювала
ОНМБ з групами медичної інформації лікувальних закладів, доносячи до
практикуючих лікарів найсвіжіші досягнення в галузі медицини. За значні
досягнення бібліотеку було нагороджено дипломом республіканського огляду роботи медичних бібліотек, а директору – присвоєно звання «Заслужений працівник культури УРСР».

За круглим столом на нараді-семінарі директорів ОНМБ.
Кіровоград. 1982 рік

Рівненську ОНМБ в 1957 році очолив Луценко Іван Гаврилович. Невеликий колектив бібліотеки активно розпочав роботу із створення каталогів у бібліотеках лікувальних установ та медичних коледжів. За наказом
Рівненського обласного відділу охорони здоров’я в усіх ЛПУ області було
створено групи референтів-лікарів та середніх медичних працівників для
інформування медичних працівників про нові надходження і досягнення
в медичній галузі. В 1974 році
Рівненську ОНМБ було офіційно
затверджено республіканською
школою передового досвіду з питань бібліотечно-інформаційного
забезпечення медичних працівників сільської місцевості. За досягнення в розвитку бібліотечної
справи регіону бібліотека неодноГорун П. Р. із заступником генерального
разово нагороджувалась дипломадиректора ННМБУ Остапенко Т. А.
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ми і почесними грамотами. Луценку І. Г. було присвоєно звання «Заслужений працівник культури», нагороджено орденом «Знак пошани». 1992 року
корабель під назвою Рівненська ОНМБ повів у плавання новий директор
Горун П. Р. (1992-2015) На його долю дістались нелегкі часи перебудови,
нестабільності. Однак, бібліотека з честю пройшла цей період і сьогодні це
невід’ємна ланка системи охорони здоров’я області, одна з кращих медичних бібліотек України, у якої є чому повчитись і що запозичити. Підтримуючи традиції, успішно виходить на сучасний рівень роботи новий директор
бібліотеки Зарічнюк Валентина Станіславівна.
Звання «Заслужений працівник культури України» було присвоєно
директору Донецької ОНМБ Фоменко М. Х., директору бібліотеки ВДНЗ
«Українська медична стоматологічна академія» Пилипенко Н. Ю., «Заслужений працівник охорони здоров’я України» директору Хмельницької
ОНМБ Яремчук Л. М.
Ініціаторами і активними організаторами впровадження прогресивних
методів у роботу медичних бібліотек, розвиток методичної служби мережі
медичних бібліотек України, становлення та проведення шкіл передового
досвіду в усі часи були керівники Республіканської наукової медичної бібліотеки (нині
ННМБУ): генеральний директор, заслужений працівник культури України, повний кавалер ордена княгині Ольги Павленко Р. І.,
заступники директора Матюшенко В. С.
(1976-2001) та Остапенко Т. А., зав. відділу
науково-методичної роботи Згурська О. С.
(1974-2009). Значну роль у розвитку бібліобслуговування
отечно-інформаційного
медичних працівників та методичної служГенеральний директор
би України зіграли і тогочасні директори
ННМБУ Павленко Р. І.

Заступник директора
Директор Чернівецької ОНМБ Гусак К. О.
ДНМБ МОЗ України (1963-1995) та завідувачка відділу науково-методичної
Матюшенко В. С.
роботи ДНМБ МОЗ України Згурська О. С.
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нім про групу спротиву концтабору, яку очолював доктор І. Г. Алєксєєв та
спроби ув’язнених вирватися на волю. Зокрема, про підкоп довжиною 70
метрів, проритий в’язнями, який фашисти називали «житомирське метро».
Письменник Геннадій Фатєєв, зворушений незвичайною долею Алєксєєва,
написав про нього книгу «Доктор Алексеев», про нього знято документально-художній фільм «Две жизни доктора Алексеева». На присутніх студентів 6 груп фармацевтичного коледжу, викладачів та гостей захід справив
глибоке враження і завдяки досі невідомим фактам про житомирський концтабір, і тим щирим почуттям, що вклали у виконання пісень воєнних років
студенти та студентки фармацевтичного коледжу.
Проведення творчих виставок талановитих медиків вже стало для нашої бібліотеки доброю традицією.
Протягом 2016 року в Арт-вітальні ОНМБ експонувалися персональні
виставки: Заслуженого майстра народної творчості України Ніни Володимирівни Бондар «Моя душа на крилах вишиванки» (10 березня в бібліотеці
відбулася її презентація); персональна виставка української народної вишивки і ляльки-мотанки Оксани Петрівни Дедюль «Я – Українка».
В доробку майстринь вишиванки, рушники, окрасою яких є аутентичні геометричні орнаменти, візерунки, які можна читати, як книгу. У своїх
роботах вони поєднують декілька технік вишивання: «зерновий вивід»,
«солов’їні вічка», «мережка», «вирізування» та інші.
Лялька-мотанка – це традиційна слов’янська іграшка-оберіг, історія
якої ведеться з часів трипільської культури. На виставці представлені різноманітні види лялечок: Лялька-мотанка «Вишенька» символізує зрілу наречену. Лялечка допомогає дівчині або жінці знайти пару. Лялечка-дзвіночок
– оберіг гарного настрою, який приносить у дім радість та веселощі. Лялька
«Калитка-травниця» наповнена запашною лікарською травою. Лялька «на
щастя» - жіночий, дівочий оберіг. «На вдалий шлюб» - стовпчикова лялька
без рук з дерев’яним стрижнем в основі, що символізує чоловічий початок
у жіночому образі».
Усі експонати зроблені з любов’ю до рідної землі, до традицій власного народу. Вони радують око і гріють душу. Для численних гостей, присутніх на презентації, майстриня провела міні майстер-клас по виготовленню
ляльки-мотанки «Брязкальце».
Партнерами в таких заходах виступають обком профспілки медпрацівників, обласний центр народної творчості, лікувальні заклади.
В листопаді експонувалася персональна виставка робіт Наталії Орженік – єдиної на Житомирщині жінки – майстра народної творчості України
художньої різьби по дереву. Кожна з робіт, створених Наталією, унікальна.
Майстриня вміє віртуозно використовувати фактуру дерева, даючи йому
друге життя. «Це чудове мистецтво, яке навчає бути творчим, працьовитим,
цілеспрямованим, уважним… і, звичайно, закоханим у світ прекрасного»,підкреслює майстриня.
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гу було сформовано за підсумками Всеукраїнського конкурсу з творів поетів – медичних працівників, присвячених 200-річчю від Дня народження
Тараса Григоровича Шевченка. Звучали нові вірші, історії їх створення та
роздуми виступаючих про роль і місце поезії в житті.
З метою національно-патріотичного виховання студентської молоді,
до Дня захисника України відбувся вечір-зустріч студентів Житомирського інституту медсестринства та Житомирського базового фармацевтичного коледжу з медичними працівниками – учасниками антитерористичної
операції «Ангели серед війни». Нашими партнерами в підготовці заходу
виступили обласний комітет профспілки працівників охорони здоров’я та
управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Захід було приурочено до християнського свята Покрови Божої Матері, берегині України. Для
нас в умовах сьогодення це не просто свято – адже війна, що точиться на
сході нашої країни, так чи інакше торкнулася кожної української родини.
Захисники України для нас не абстрактний образ – вони знаходяться серед
нас, ми захоплюємося тими, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю,
кожної миті ризикує життям.
З початку антитерористичної операції на сході України у ній взяли
участь 2,5 тисячі медичних працівників, 197 з них отримали державні нагороди, 35 – загинули. Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання. «Сьогоднішній вечір ми присвячуємо їм – мужнім
людям, фахівцям своєї справи, які до кінця залишилися вірними своєму
покликанню – рятувати життя. Цей день воістину їхнє свято, бо вони є захисниками наших захисників», - зазначила Алла Осика.
Почесні учасники заходу – 8 військових і цивільних медиків, які в умовах бойових дій надавали допомогу пораненим бійцям. Вони поділилися
спогадами про те, як важливо надати першу невідкладну медичну допомогу пораненим бійцям, як доводилося проводити операції у вкрай тяжких
умовах бойових дій, а також дали поради майбутнім медикам щодо опанування професійних навичок, які можуть стати в нагоді під час надзвичайних
станів. Студентська молодь була зворушена розповіддю старших колег. Для
шанованих гостей підготовлено святковий концерт. Вечір супроводжувала презентація. Захід широко висвітлювався в ЗМІ. Йому було присвячено
випуск програми обласного телебачення «Червона калина». Повідомлення
про захід розміщені на багатьох сайтах.
У лютому 2017 року такий же захід проведено на базі Житомирського
базового фармацевтичного коледжу ім. В. Г. Протасевича.
Вечір-реквієм, присвячений пам’яті жертв житомирського концтабору та долі в’язня цього концтабору лікаря Івана Гавриловича Алєксєєва,
проведено спільно із бібліотекою Житомирського базового фармацевтичного коледжу. На вечір був запрошений автор книги «Шталаг 358. Забытая
история житомирского Освенцима» А. В. Савчук, який розповів присут100

ОНМБ та бібліотек медичних учбових закладів: Вінницької – Степанова
П. М., Дніпропетровської – Коваленко О. Г., Магала Н. М., Закарпатської
– Юрченко В. О., Львівської – Лозинська С. С., Одеської – Гопак В. І.,
Полтавської – Коротич Р. Я., Сліпченко В. В., Чернігівської – Дуля М. М.,
Динька Н. П., Чернівецької – Гусак К. О., директори бібліотек: Вінницького
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Маєвська Л. В.,
Шпукал Л. І., Харківського медичного університету Іванова І. Ш., Запорізького медичного університету Винниченко О. А, Одеського ДМУ Павлова
Н. Б., Єпішкіна Л. І. та інші.
Крім занять шкіл передового досвіду, в практику роботи медичних
бібліотек було запроваджено проведення конференцій та нарад-семінарів.
На конференції запрошувались колеги з інших республік та бібліотечних
систем. Відбувалось обговорення нагальних проблем, вирішувались організаційні питання.
1984 року на базі Івано-Франківської ОНМБ було проведено нараду
директорів ОНМБ «Методичне керівництво як умова підвищення ефективності і якості діяльності бібліотек». У 1988 році на базі Закарпатської ОНМБ – нараду-семінар «Основні напрями розвитку охорони здоров’я і завдання медичних бібліотек», у 1989 році – на базі Кіровоградської
ОНМБ «Шляхи вдосконалення роботи централізованої мережі медичних
бібліотек», 1990 р. – на базі Чернівецької ОНМБ нараду-семінар директорів ОНМБ та завідувачів бібліотек медичних учбових закладів «Бібліотечно-інформаційне забезпечення медичних працівників та учбово-виховного
процесу медичних вузів на сучасному етапі».
В 1993 році РНМБ України було проведено спільну нараду-семінар
медичних працівників станцій швидкої медичної допомоги та працівників медичних бібліотек, на якій було накреслено подальші шляхи розвитку
бібліотечно-інформаційного забезпечення медиків усіх ланок, створення
в медицині єдиного інформаційного простору. Цього ж року МОЗ України було прийнято наказ «Про атестацію працівників медичних бібліотек»,
яким затверджувалось «Положення про атестацію». Згідно цього положення, працівники медичних бібліотек кожні п’ять років мали проходити атестацію на базі ННМБУ, що стало суттєвим стимулом до підвищення кваліфікації. У 2013 році до цього наказу було прийнято певні зміни.
2002 року на базі Хмельницької ОНМБ було проведено науково-практичну конференцію для фахівців ОНМБ та бібліотек вищих медичних учбових закладів «Бібліотеки в інформаційному суспільстві: медична бібліографія – складова національної бібліографії України».
Більш конкретні питання діяльності бібліотек обговорювались на зональних семінарах: у 1984 році на базі Чернігівської ОНМБ розглядалось
питання «Впровадження Бібліотечно-бібліографічної класифікації в роботу медичних бібліотек»; на семінарі на базі Вінницької ОНМБ – комплек45

тування документальних фондів і методичного забезпечення цього процесу; на базі Херсонської ОНМБ – інформаційно-бібліотечне забезпечення
медиків регіону.
Увійшло в практику також щорічне проведення нарад-семінарів завідувачів бібліотек науково-дослідних інститутів. Проводились вони не
лише в стінах Республіканської медичної бібліотеки, а в різні часи на базі
бібліотек: Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН, Інституту
ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України;
Інституту нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова НАМН України;
Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМН України; Інституту травматології та ортопедії НАМН України; Інституту урології Львівського НДІ
епідеміології та гігієни МОЗ України та ін.

Пройшовши славний історичний шлях, зберігаючи традиції, бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського виконує свою основну місію – сприяння вищому навчальному
закладу у виконанні навчально-виховного процесу та науково-дослідній
роботі.

Ç ÄÎÑÂ²ÄÓ ÑÎÖ²ÎÊÓËÜÒÓÐÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎ¯ ÎÍÌÁ
Îñèêà Àëëà Â’ÿ÷åñëàâ³âíà
Äèðåêòîð îáëàñíî¿ íàóêîâî¿ ìåäè÷íî¿ á³áë³îòåêè Æèòîìèðñüêî¿
îáëàñíî¿ Ðàäè

Ñìàëþõ ²ðèíà Ïåòð³âíà
Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÎÍÌÁ ÆÎÐ

Нарада-семінар завідувачів бібліотек науково-дослідних інститутів мережі.
Харків. 1978 р.

Традиційно, впродовж багатьох десятків років відділом організаційної та науково методичної роботи ННМБУ здійснюється обробка статистичних та аналітичних звітів бібліотек і на їх основі щорічно складається інформаційно-аналітичний огляд, який дозволяє володіти ситуацією та
визначати шляхи подальшого розвитку, що сприяє впровадженню нових
форм роботи в практику інших бібліотек. Започаткована ця традиція була
ще в далекі 50-ті роки минулого століття виданням “Обзор работы медицинских библиотек Украинской ССР за … год”. Інколи змінювався формат
видання, назва, але наповнення завжди містило детальний аналіз діяльності бібліотек мережі, цифрові показники бібліотек різних рівнів, висновки
та завдання на майбутнє.
Однак, останнім часом всі негаразди, які відбуваються в країні, позначаються і на роботі медичних бібліотек. На даний час, мало яка область не
мала прецедентів із намаганнями реорганізації в невідомо що, приєднання
до бібліотек інших відомств або й бажання взагалі ліквідації. По кількості
бібліотек в мережі зараз ми вийшли на рівень 1950 року. Майже в кожній
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Бібліотека, як культурний центр, в своїй діяльності передбачає розвиток соціокультурних функцій: інформаційної, виставкової, просвітницької,
науково-дослідної та консультаційної. Сучасну соціокультурну діяльність
можна представити у вигляді формули: культурна діяльність = творча діяльність + комунікаційна діяльність. Її мета – організація раціонального
і змістовного дозвілля читачів (користувачів), задоволення і розвиток їх
культурних потреб, створення умов для самореалізації і самоосвіти кожного індивідуума, розкриття його здібностей, самовдосконалення і аматорської творчості в рамках вільного часу.
Наша бібліотека вже декілька років розвиває культурний проект підтримки творчих особистостей – медичних працівників Житомирщини,
який об’єднує: клуб поетів-медиків Житомирщини «Натхнення»; клуб
«Майстрині»; творчі виставки медичних працівників («Арт-вітальня»);
веб-проект – блог «Світ захоплень». В партнерстві з обласною клінічною
лікарнею ім. О. Ф. Гербачевського започатковано проект «Фахове удосконалення молодшого медперсоналу», в який входить лекційна діяльність,
інформаційні масові заходи.
Клуб поетів-медиків Житомирщини «Натхнення» існує вже 14 років,
з того часу, як вийшла перша однойменна збірка віршів, біля витоків якої
стояла творча людина – голова обкому профспілки працівників охорони
здоров’я А. Ф. Супряга. Змінювалися обкладинки та формат збірок, змінювалася тематика віршів, змінювалися автори, але незмінними залишалося
одне – бажання знайти та виявити нові таланти, дати поштовх до розвитку творчого потенціалу поетів і прозаїків – медичних працівників області.
Традиційно, напередодні Дня медичного працівника бібліотека спільно з
обкомом профспілок медичних працівників проводить засідання клубу.
Минулого року відбулася презентація книги «Єднаймося, брати мої». Кни99

початку навчального року студентів
першого курсу проводяться ознайомчі екскурсії бібліотекою та бібліотечні уроки.
У 2016 році в рамках Року англійської мови в Україні в бібліотеці
створено Клуб розмовної англійської мови для викладачів і студентів
ТДМУ, заняття в якому проводять
волонтери Корпусу Миру. Мета клу- Літературно-музичний вечір-зустріч
бу – надати учасникам можливість
«Пісня лікує душу» (2016)
вдосконалити розмовну англійську
мову, дізнатись більше про культуру,
освіту, літературу, традиції та свята в
США. Запроваджено проведення Декади відкритих дверей до Всеукраїнського дня бібліотек, під час якої всі
бажаючі мають можливість ознайомитися з роботою закладу, долучитися до великої кількості масових заходів, повернути заборговані книги, Клуб розмовної англійської мови у
ознайомитися з новинками літерату- бібліотеці. Заняття проводить волонри та періодики, зустрітися з пись- тер Корпусу миру Нішат Мамуд (2016)
менниками, молодими поетами, художниками та видатними діячами літератури й мистецтва Тернопільщини.
Та бібліотека Тернопільського державного медичного університету
ім. І. Я. Горбачевського – це не лише фонди, користувачі та новітні технології. Це ще й потужний, високопрофесійний колектив однодумців, що
перебуває в постійному творчому пошуку та розвитку, команда сучасних
фахівців, яка завжди готова до нових пошуків, ініціатив та починань. У
творчих планах працівників бібліотеки чимало нових задумів.

Колектив бібліотеки
(2016)
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області скоротилась кількість медичних бібліотек лікувальних установ. Часто умови їх функціонування або значно погіршились або їх ліквідували
зовсім.
У нас є що взяти з нашого минулого. Медичні бібліотеки завжди були
авторитетними установами, користувались популярністю у користувачів і
підтримкою органів влади. Однак, одними минулими заслугами зараз далеко не зайдеш. Час, технології, світогляд стрімко рухаються вперед. Зараз ми
проходимо складний період пошуку шляхів виживання. На жаль, бібліотеки стали «бідними родичами» української системи охорони здоров’я. Спроби зекономити саме на медичних бібліотеках виникають мало не в кожному
регіоні. Національна наукова медична бібліотека України всіма законними
методами протидіє цим намірам. Ми стукаємо, і не безрезультатно, в усі
можновладні двері. Але треба розуміти, що від рівня роботи і авторитету
самої медичної бібліотеки, її керівника та колективу також великою мірою
залежить і її майбутнє.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА

Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ²Ì. ². ÔÐÀÍÊÀ ßÊ ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÒÎÐ
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÍÀ ÏÐÈÊÀÐÏÀÒÒ²,
ÍÀÓÊÎÂÈÕ ² ÒÂÎÐ×ÈÕ ÄÎÑßÃÍÅÍÜ Ä²ß×²Â
ÌÅÄÈÖÈÍÈ ÊÐÀÞ
Áàá³é Ëþäìèëà Âàñèë³âíà
Äèðåêòîð ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ óí³âåðñàëüíî¿ íàóêîâî¿
á³áë³îòåêè ³ì. ²âàíà Ôðàíêà

Краєзнавство – важливий сегмент діяльності бібліотечних закладів, який розкриває історію та сучасність Івано-Франківщини. ОУНБ
ім. І. Франка налагоджує і підтримує партнерські взаємини із вченими у
галузі медицини з метою популяризації їхніх здобутків, зафіксованих у
друкованому слові та у творчому прояві.
Спільний творчий проект «Інтелектуальний клуб творчих особистостей «Галицькі кмітливці» Ради Івано-Франківських обласних організацій
Товариства винахідників і раціоналізаторів, Спілки наукових і інженерних
об’єднань України та Івано-Франківської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. І. Франка впродовж 15 років діє як інформаційно-правовий
центр підтримки науковців, управлінців, винахідників, раціоналізаторів,
підприємців, колективних та самодіяльних авторів, які беруть участь у науковій та дослідній роботі.
За цей час в Інтелектуальному клубі «Галицькі кмітливці» проведено
біля 50 зустрічей з авторами наукових відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, представлено наукові здобутки творчих колективів,
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презентовано нові видання науковців.
Серед цієї потужної когорти творчих особистостей виділяються
вчені-медики, які представляли свій науковий доробок у стінах ОУНБ
ім. І. Франка.
Нейко Євген Михайлович – д. м. н., ректор Івано-Франківського національного медичного університету з 1987 до 2010 року. У науковому доробку вченого – понад 600 опублікованих наукових праць, 30 авторських
і співавторських монографій. Свій життєвий і творчий шлях Нейко Є. М.
відобразив у книзі «Академія – колиска мого життя».
Кардащук Микола Дмитрович – лікар-стоматолог, вчений-винахідник,
громадсько-політичний діяч. У творчому доробку автора – 32 наукові праці,
понад 20 раціоналізаторських пропозицій, 7 патентів України, 3 з них – за
хімічний препарат «Дісанол» (речовина, розчин і мазь).
Ковальчук Лариса Євгенівна – вчена-винахідник у галузі генетики та
молекулярної біології, професор Івано-Франківського національного медичного університету, співавтор наукового відкриття, єдина в Україні жінка – володарка Європатенту. У її доробку – авторитетна школа, більше 10
патентів на винаходи, 20 раціоналізаторських пропозицій.
Палійчук Іван Васильович – заслужений винахідник України, д. м. н.,
доцент кафедри стоматології факультету післядипломної освіти, керівник
патентно-інформаційного відділу Івано-Франківського національного медичного університету, автор 250 наукових праць, 13 підручників і навчальних посібників з грифом МОЗ України, 17 навчально-методичних посібників, більше 100 патентів, 45 винаходів та біля 50 рацпропозицій.
Грицик Андрій Романович – вчений-винахідник, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармації Івано-Франківського національного медичного університету. Наукова робота вченого є складовою
міжгалузевої програми «Біологічно активні добавки рослинного походження». У його творчому доробку 19 патентів на винаходи і корисні моделі,
понад 130 праць.
Попович Василь Іванович – д. м. н., завідувач кафедри отоларингології
з курсом хірургії голови та шиї, професор Івано-Франківського національного медичного університету, лікар-онколог, дитячий оториноларинголог
вищої категорії. Він автор першого наукового відкриття в галузі медицини
на Прикарпатті, зареєстрованого в Міжнародній академії авторів наукових
відкриттів і винаходів. У науковому доробку вченого – біля 300 наукових
робіт, в яких 13 винаходів, 17 рацпропозицій, 4 монографії, низка клінічних
досліджень.
Сулима Вадим Станіславович – д. м. н., завідувач кафедри травматології і ортопедії Івано-Франківського національного медичного університету,
травматолог-ортопед. У творчому доробку В. С. Сулими – 187 праць, більше 60 раціоналізаторських пропозицій, винаходів.
48

У залі каталогів та картотек користувачі можуть отримати довідку про
наявність того чи іншого видання у бібліотеці, здійснивши пошук в електронному чи традиційному (паперовому) каталозі. Для зручності пошуку в
електронному каталозі в залі встановлено спеціальні пошукові термінали.
Щорічно послугами бібліотеки користуються понад 5 000 відвідувачів,
яким видається більше 350 000 примірників документів.
До послуг відвідувачів бібліотеки – 3 відділи: вiддiл обслуговування
та зберігання фондів, до якого входять навчальний та науковий абонементи, читальна зала та її фiлiали; вiддiл комплектування та наукової обробки
документів; інформаційно-бiблiографiчний вiддiл. Користувачі мають у
своєму розпорядженні потужний довідково-бібліографічний апарат, який
складається з 8 карткових каталогів і картотек та 7 баз даних (електронні
каталоги та картотеки) загальним обсягом понад 70 000 записів.
Бібліотечний фонд нараховує 389 669 примiрників документів. Тут
представлено широкий спектр наукової, навчальної, художньої, довідково-інформаційної літератури: підручники, посібники, багатотомні енциклопедії, словники, довідники, монографії, автореферати дисертацій та
дисертації, твори вітчизняних і зарубіжних класиків, сучасних письменників, документи на електронних носіях, медична періодика, починаючи
з 1957 року. Родзинкою фонду є колекція цінних і рідкісних документів, де
зібрано багато унікальних медичних видань.
Локальна комп’ютерна мережа бібліотеки об’єднує понад сорок сучасних комп’ютерів, більшість із яких надається для безкоштовного доступу
користувачів до мережі Інтернет у читальній залі. До послуг відвідувачів
– Wi-fi, Skypе, доступ до електронних баз даних тощо.
Новітнім каналом доступу до різноманітних бібліотечних послуг та
електронних ресурсів став веб-сайт бібліотеки, що дозволило перейти на
якісно новий рівень обслуговування користувачів. Читач із домашнього
комп’ютера може зайти на сторінку бібліотеки в мережі Інтернет і отримати необхідну інформацію про наявну літературу, попередньо роздрукувати
список для замовлення, ознайомитися з анонсом запланованих заходів тощо.
Забезпечення вільного доступу до баз даних ВООЗ HІNARI дає можливість знайти і отримати необхідні матеріали, повнотекстові статі більш
як з 2 000 фахових закордонних журналів, книг, компендіумів, баз даних,
серед яких Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group,
Wolters Kluwer International Health and Science, Springer Verlag, John Wiley.
Бібліотека забезпечує інформаційні потреби викладачів, аспірантів
та студентів університету, проводить роботу із розкриття фондів і популяризації книги та читання, розповсюдження бібліотечно-бібліографічних
та інформаційних знань серед студентів. Серед основних форм роботи
книгозбірні – семінари, майстер-класи, дні спеціаліста, презентації, творчі зустрічі та ін. Постійно організовуються огляди нових надходжень літератури, експонуються тематичні книжково-ілюстративні виставки. На
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установи як організації, що займається науково-дослідною, методичною, бібліографічною та інформаційною діяльністю.
У 2005 році бібліотека отримала окреме приміщення за адресою: вул. Січових
Стрільців, 8.
Шістдесят років історії, утворення та
становлення України як незалежної дерЧитальна зала. Інтернет-центр жави, інтенсивний розвиток інформацій-

Читальна зала

Читальна зала.
Зона для проведення зустрічей, презентацій

них технологій та комунікацій істотно вплинули на діяльність бібліотеки
та сформували її як науково-просвітницьку установу, що слугує інтересам
викладачів та студентів.
Сьогодні бібліотека ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського – гордість університету. У приміщенні книгозбірні облаштовано сучасна читальна зала для
викладачів, аспірантів та студентів, розділена на кілька функціональних
зон, зокрема: зона для роботи з документами, інтернет-клас на 12 робочих
місць, сектор періодичних видань, місце для проведення конференцій, зустрічей, презентацій тощо. Приміщення облаштовано зручними та
функціональними меблями. Триває процес комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів.
Завдяки запровадженню АБІС ІРБІС та штрихкодування документів книговидача в читальній залі
відтепер здійснюється в автоматизованому режимі.
Зала каталогів
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Середюк Нестор Миколайович – д. м. н., професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Івано-Франківського національного
медичного університету, заслужений діяч науки і техніки України, академік
Академії наук технологічної кібернетики України. В активі практикуючого
лікаря з міжнародним визнанням, наукового керівника обласного клінічного кардіологічного диспансеру понад 600 публікацій, 30 монографій, підручників та навчальних посібників, біля двох десятків винаходів, більше 20
раціоналізаторських пропозицій.
Усі дані про вчених-винахідників Прикарпаття, зокрема в галузі медицини, можна знайти у довідковому виданні: Інтелект-Клуб: роки діяльності / Б. І. Середюк, Л. М. Шляхтич, Л. В. Бабій, Н. М. Пасяка; ОУНБ
ім. І. Франка. – Івано-Франківськ, 2011. – 56 с.
Цього року готується до друку другий випуск видання, яке висвітлюватиме нові спільні напрацювання Інтелектуального клубу «Галицькі кмітливці» при ОУНБ ім. І. Франка за останні 5 років.
Репортажі про засідання Інтелектуального клубу, біографії та здобутки
науковців, зокрема й в галузі медицини, представлені на вебсайті обласної
бібліотеки за адресою: www.lib.if.ua, а також неодноразово висвітлювалися
на обласному телебаченні та на шпальтах місцевих газет.
У фондах обласної бібліотеки зберігаються чимало видань медичних
працівників Прикарпаття, серед яких не тільки наукові монографії, підручники, але й науково-популярні книжки, видання з історії та сьогодення охорони здоров’я Івано-Франківщини, окремих районів області.
В обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація
книги „Медицина в Івано-Франківську: від лікарні графа д’Есте до Центральної міської клінічної лікарні”. Автором ідеї видання був головний лікар м. Івано-Франківська Тарас Масляк.
В літературно-мистецькій вітальні експонувалася персональна фотовиставка заслуженого лікаря України, завідувача нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні Юліана Худецького „Краса природи
досконаліша творінь мистецтва...”, яка відкрила перед глядачами ще одну
грань творчого обдарування талановитого вченого.
Усе це свідчить про значну роль ОУНБ ім. І. Франка в популяризації
історії і сьогодення охорони здоров’я в регіоні, наукових і творчих напрацювань медичних працівників області.
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ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÑÏ²ËÊÀ Ë²ÊÀÐ²Â ÒÀ ÏÅÐØ²
Ì²Í²ÑÒÐÈ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÓÍÐ
Íå÷à¿â Ñâÿòîñëàâ Â’ÿ÷åñëàâîâè÷
Ãîëîâà ²ñòîðèêî-òåðì³íîëîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿ ÂÓËÒ

У березні 1917 року після розвалу Російської імперії в Києві було утворено Центральну Раду. До першого її складу увійшли вчені-лікарі – акушер-ґінеколоґ Олександр Крупський (1875–1943), репресований у 1937 р.,
і фтизіатр Андрій Журавель (1892–1938), розстріляний у 1938 році енкаведистами. Разом з ними у перших зборах Центральної Ради взяв участь
Юрій Вороний, який у 1933 р. першим у світі зробив трансплантацію нирки. В українській столиці 1917 року постає Спілка українських лікарів у
Києві.
Восени 1917 року у Києві в приміщенні Педаґоґічного музею з ініціативи новоствореної Спілки українських лікарів у Києві було проведено
Всеукраїнський лікарський з’їзд, в якому взяли участь представники 79 лікарських орґанізацій України. На з’їзді було створено Всеукраїнську Спілку Лікарів і обрано її тимчасову Президію, перед якою було поставлено
завдання: «...бути осередком, до якого горнулись би усі лікарські сили України; витворювати медичну термінологію, видавати медичні книжки та часописи, організувати медичні школи, проводити українізацію громадських
та урядових медичних установ». Орґанізаторами і активними учасниками
Всеукраїнської Спілки Лікарів були Євген і Олександр Черняхівські, Олександр Крупський, Овксентій Корчак-Чепурківський, Марко Нещадименко,
Михайло Левитський, Володимир Удовенко, Павло Кучеренко, Олександр
Тижненко, Євмен Лукасевич, Дмитро Одрина, Аркадій Барбар, Антін Собкевич, Іван Липа, Модест Левицький, Борис Матюшенко, Олександр Пучківський, Олекса Білоус, Василь Наливайко, Леонід Гиренко, Іван Тесленко, Мартирій Галин, Валентина Радзимовська та інші. У ці ж самі дні 12-14
жовтня 1917 року у Києві військові лікарі також провели свій з’їзд – Всеукраїнський військовий лікарський з’їзд.
Друкованим орґаном Всеукраїнської Спілки Лікарів був часопис
«Українські медичні вісти» - перше українське періодичне лікарське видання на Великій Україні (Адреса редакції: Київ, Васильківська, 104). У
редакційній статті тоді зазначалось: «Український народ, визнавши себе
хазяїном своєї землі та проголосивши свою державну незалежність в Українській Народній Республіці, владно кличе всіх до великої будівничої праці,
до праці нової, творчої та вдячної на великій, але занедбаній ниві України… Медико-санітарна справа в Україні, яка ніколи не була в руках лікарів-українців, переходить теж у руки властивого господаря… …наслідком
чого було з’єднання всіх лікарів України в одне товариство «Всеукраїнська
спілка лікарів» з осередком в Києві…».
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Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ÒÅÐÍÎÏ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ
ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ²
². ß. ÃÎÐÁÀ×ÅÂÑÜÊÎÃÎ: ÑÒÎÐ²ÍÊÈ ²ÑÒÎÐ²¯ ÒÀ
ÒÅÍÄÅÍÖ²¯ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
Ïðîö³â Îëåíà ßðîñëàâ³âíà
Äèðåêòîð á³áë³îòåêè ÄÂÍÇ «Òåðíîï³ëüñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ². ß. Ãîðáà÷åâñüêîãî ÌÎÇ Óêðà¿íè»

Бібліотека — це той храм, де завжди
народжується і зберігається духовність.
В. Сухомлинський

Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського — навчальний, науковий, інформаційний, культурно-просвітницький підрозділ університету, який
здійснює інформаційне забезпечення навчального
процесу і наукову роботу, надає допомогу в підготовці висококваліфікованих спеціалістів-лікарів.
Історія бібліотеки ТДМУ – невід’ємна складова частина історії університету. Її створено в липні
1957 року відповідно до наказу ректора Тернопільського державного медичного інституту № 21 від 27
червня. Книгозбірня розпочала свою роботу, маючи
у штаті 3-х фахівців-бібліДиректор бібліотеки отекарів.
До
Олена Проців (2016) послуг користувачів
були
абонемент та читальна зала, які розмістились у двох кімнатах. Бібліотечний
фонд нараховував 12 400 примірників
документів, більшість із яких було
передано з обмінних фондів інших Перші бібліотекарі. Зліва направо:
бібліотек. Завданням бібліотеки було Дарія Климчук, Сабіна Венгер, Павло
забезпечення навчального процесу лі- Герасименко — перший завідувач
бібліотеки (1957)
тературою, надання допомоги професорсько-викладацькому складу в науково-дослідницькій роботі, виховання
студентської молоді.
Із розвитком університету з року в рік покращувалася матеріально-технічна база бібліотеки, збільшувався книжковий фонд, зростала кількість
працівників та користувачів, створювались нові відділи, постійно вдосконалювалися форми та методи роботи, відбувався процес становлення
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Як відомо, хто не пам’ятає свого минулого, той не матиме майбутнього. Тому бібліотека коледжу долучається до виховання у студентів любові до рідної землі, до її історичного минулого. Колектив коледжу, в т.ч. й
бібліотека, знаходиться у постійному пошуку нового, актуального і креативного, відслідковує нові дослідження в галузі історії. До таких належать
праці з історії України В. Білінського та М. Кардащука. З дозволу автора в
бібліотеці відскановано книгу М. Кардащука «Хто ми? Хто наші пращури?...».Тепер кожен викладач і студент можуть користуватись як паперовим
(є 100 примірників), так і електронним варіантом книги.
Історія народу, як і життя людини, має героїчні, трагічні, щасливі і
нещасливі сторінки. Оскільки в героїчному найбільше виявляється національний характер народу, його душевна краса, талант, то ці сторінки історії особливо хвилюють і викликають почуття національної гордості. В
історичному минулому українського народу була неповторна і легендарна
Запорізька Січ. До послуг викладачів і студентів коледжу в фонді бібліотеки є багато літератури про козацтво, але найбільшої уваги заслуговує наш
фоліант – книга «Україна – козацька держава» (Київ: Емма, 2004. - 1216
с.). Це видання можна розглядати як унікальну енциклопедію українського
козацтва, де з правдивих сучасних наукових орієнтацій розкривається багатогранний об’ємний процес тогочасного життя ХVI–XVIII ст.
Минають роки, відлітають у вічність, але інтерес молоді до своєї історії не міліє!
Отже, виходячи з усього вищесказаного, зрозуміло, що сучасній бібліотеці недостатньо мати інформацію, потрібно організувати доступ до неї в
зручній для користувача формі.
У бібліотеку прийшло нове покоління користувачів, які вільно користуються комп’ютерною технікою та Інтернетом. Тому роль бібліотекаря як
консультанта, інформаційного посередника між студентом і різноманітними інформаційними ресурсами, набула особливого значення.
Наша бібліотека є джерелом живої думки для студентів та викладачів.
Сьогодні бібліотека – це потужний інтелектуально-інформаційний комплекс, просвітницький центр студентської молоді. Її навчальна, інформаційна, просвітницька діяльність ґрунтується на принципах надання якісних
освітніх послуг, інформаційного розвитку, інтеграції до єдиного світового
інформаційного простору, виховання багатогранної особистості ХХІ ст.
Опираючись на здобуті досягнення та досвід, книгозбірні вдалося накопичити значний потенціал інформаційних ресурсів, опанувати нові інформаційні технології, передові методи і форми розповсюдження інформації та
обслуговування користувачів.
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Багато з активних учасників Всеукраїнської Спілки Лікарів стали будівниками охорони здоров’я незалежної Української Народної Республіки
та Української Держави, а деякі навіть міністрами народного здоров’я й
опікування. Це, зокрема, Борис Матюшенко, Овксентій Корчак-Чепурківський, Дмитро Одрина, Олекса Білоус (Білоусов) та інші.
Матюшенко Борис Павлович (2 листопада 1883, Санкт-Петербург –
25 березня 1944, Прага) – український громадський, політичний і державний діяч. Доктор медицини – 1912, професор, лікар-гігієніст. Народився в
сім’ї офіцера царської армії. Закінчив гімназію і медичний факультет Київського університету (1909), працював військовим лікарем, асистентом у
клініках при Київському університеті, Жіночому медичному інституті. З
1903 – активний діяч РУП, з грудня 1905 – член УСДРП, належав до проводу київського комітету, за що його заарештовували і висилали з Києва. Як
військовий лікар 1914 мобілізований до діючої армії. До літа 1917 служив у
військових частинах і госпіталях Південно-Західного фронту. З серпня 1917
за дорученням УЦР почав роботу з організації служби охорони здоров’я в
Україні, очолював медично-санітарну управу при генеральному секретаріаті внутрішніх справ. Член Малої ради від УСДРП. За періоду Української
Держави завідувач департаменту здоров’я міністерства народного здоров’я
та опікування, у листопаді 1918 – лютому 1919 – міністр народного здоров’я
та опікування Української Народної Республіки. Входив до складу української делегації на Паризькій мирній конференції 1919-20. У 1919 – квітні
1920 – голова дипломатичної місії УНР у Бельгії. У 1920-1921 очолював
Закордонне бюро УЧХ. З грудня 1921 викладав в Українському вільному
університеті у Празі. Професор, доктор медицини Карлового університету
у Празі, керівник двох кафедр Євгеністичного інституту ЧСР. 1922 став засновником, у 1923-1935 очолював Спілку українських лікарів ЧСР, в 192325 редагував і видавав її друкований орган – «Український Медичний Вісник», співредактор «Медичного латинсько-українського словника» доктора
медицини М. Галина. Дійсний член НТШ з 1931 року. Помер у Празі.
Корчак-Чепурківський Овксентій (Оксен) Васильович (28 лютого
1857, Констянтиноград, Полтавської губернії – 27 листопада 1947, Київ) –
активний учасник створення Всеукраїнської Спілки Лікарів, визначний
український гігієніст і епідеміолог, доктор медицини, професор медичного
факультету Київського університету, відомий громадський діяч, один із ініціаторів заснування в кінці 1917 року першого в історії України медичного
факультету з викладанням українською мовою, декан медичного факультету Українського університету в Києві, другий міністр народного здоров’я
й опікування УНР періоду Директорії. З його іменем пов’язане створення
першої української класифікації хвороб, формування української науково-медичної термінолоґії, видання першого грунтовного Російсько-українського медичного словника.
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Закінчив Овксентій Корчак-Чепурківський повітову школу та духовну
семінарію в 1877, вступив на медичний факультет Київського університету,
з якого невдовзі за участь у студентських заворушеннях його виключили
з університету та вислали з Києва під нагляд поліції. Вищу освіту закінчив у Харкові (1883) на медичному факультеті Харківського університету.
П’ять років він працював земським лікарем у рідній Полтавській губернії.
З березня 1889 року служив санітарним лікарем у Херсонському повіті. З
1903 року він приват-доцент, потім професор гігієни Київського університету. В незалежній Українській державі, під час Гетьманату, він очолив
санітарний департамент Міністерства Народного Здоров’я і Опікування, а
також очолив кафедру на медичному факультеті київського університету.
Під час Директорії він працював міністром народного здоров’я Української
Народної Республіки. В радянський час він організував в Академії Наук кафедру охорони народного здоров’я (пізніше перейменовану в кафедру Гігієни і Санітарії) АН УРСР (1921–1934 роки). Потім очолив відділ Інституту
демографії і санітарної статистики АН УРСР, де працював протягом 1934–
1938 років. Він був також академіком-секретарем відділення Академії Наук
(1928–1934 роки). Його перу належать праці з історії земської медицини,
епідеміології та профілактики інфекційних захворювань; праці із санітарної статистики, він опрацював сучасну номенклатуру хвороб українською
мовою. Під його головуванням у 1920 році вийшов «Російсько-український
медичний словник», в якому максимально повно подавалася питома народна українська медична термінологія, максимально уникаючи запозичень.
Одрина Дмитро Антонович (1892, село Телешівка Васильківського
повіту Київської губернії, нині Рокитнянського району Київської області
– 16 листопада 1919, Кам’янець-Подільський) – український політичний і
державний діяч, лікар. Начальник санітарної управи Дієвої армії УНР. Дмитро Одрина був другим з восьми дітей. Під час навчання виявив непересічні здібності і вчитель поклопотав, аби йому надали можливість учитися в
чотирикласній земській школі коштом земства (родина грошей для навчання не мала). Дмитро закінчив навчання на відмінно і земство (виборний орган місцевого самоврядування) надало йому стипендію, аби зміг закінчити
Київську фельдшерську школу. Закінчив земське фельдшерське училище в
Києві, у 1911 році зміг здати екстерном іспити за курс Жмеринської чоловічої гімназії і вступити до медичного факультету Київського університету
Святого Володимира. Закінчив медичний факультет Київського університету (1916). В університеті став членом Української партії соціалістів-революціонерів. Керував санітарним потягом на фронті під час Першої світової
війни, який курсував в районі Тернополя і регулярно привозив до Кам’янця
поранених. Брав активну участь в українізації військових частин російської армії. На II Всеукраїнському військовому з’їзді 5-11 червня 1917 р.
був обраний членом Українського Генерального Військового Комітету. З
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тенціалу талановитого педагогічного колективу, вихованого на багаторічних традиціях медичної освіти, можливостей сучасної навчальної бази та
потужної клінічної бази обласного центру є добрим підґрунтям для якісної
підготовки медичних кадрів.
Не стоїть осторонь і бібліотека коледжу. Створена у липні 1947 року,
вона ще не знала такого швидкого, якісного оновлення, яке проходить за
останнє десятиріччя. Дирекція коледжу докладає фінансові, матеріальні,
організаційні зусилля для того, щоб бібліотека стала вагомим соціальним
фактором у структурі навчального закладу, центром, який би забезпечив
своїм користувачам швидкий доступ до знань, найсвіжішої інформації в
різних формах.
На засіданні бібліотечної ради чітко визначено вектор діяльності працівників бібліотеки у навчальному, методичному, професійному аспектах,
культурному та духовному зростанні студентів, викладачів.
До послуг користувачів бібліотеки універсальний фонд літератури,
який постійно поновлюється. Обслуговування здійснюється як на абонементі, так і в читальній залі (на 45 посадкових місць). Користувачі для задоволення своїх запитів мають змогу отримати від працівників бібліотеки ряд
довідково-інформаційних послуг. В читальній залі є абетковий і систематичний каталоги, систематична картотека статей, включаючи розділ «Краєзнавство» (в електронному варіанті). Довідковий апарат представлений
також довідниками, словниками, енциклопедіями з різних галузей знань.
Для ширшого розкриття фонду в бібліотеці оформлено ряд книжкових виставок, які поновлюються по мірі потреби. Особливим попитом у користувачів бібліотеки користується література з історії медицини краю.
Студенти закладу повністю забезпечені підручниками та посібниками
для навчання.
Накопичення інформації в усіх формах і на носіях усіх типів – первинна базова ланка діяльності бібліотечних та інформаційних служб на
сучасному етапі. Тому, з 2003 року в бібліотеці коледжу було встановлено
перші два комп’ютери, створено фонд електронних підручників (зараз їх
налічується 76 примірників, а також 65 електронних версій підручників,
необхідних для навчання). На даний момент у бібліотеці є 13 комп’ютерів,
11 з яких підключені до мережі Інтернет.
Бібліотека продовжує роботу зі створення автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи в програмі «Бібліограф».
На сайті коледжу створено бібліотечну сторінку, яка постійно поновлюється новою інформацією. Ведеться електронна база даних «Книгозабезпеченість навчального процесу», каталог електронних версій навчальних посібників та методичних матеріалів, створених викладачами, які постійно використовуються в роботі бібліотеки. Створено вільний доступ до
електронної версії газети «Голос України» та її архіву.
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науковців вишу як самовідданих творців української медицини та справжніх корифеїв медичної науки. Тому, історико-біобібліографічна робота
нашого колективу у цьому напрямку продовжується.

Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÁÀÇÎÂÎÃÎ
ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÊÎËÅÄÆÓ - ÎÑÅÐÅÄÎÊ ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß
ÒÀ ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖ²¯ ²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎ¯
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÀÌ’ßÒ²
Óíèöüêà Ë³ë³àíà Àäîëüô³âíà
Çàâ³äóâà÷ á³áë³îòåêè ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî áàçîâîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó

Дивлячись на минуле – схиліть голови,
дивлячись на майбутнє – засукайте рукави.
Б. Шоу

Івано-Франківський базовий медичний коледж – найстарший за «віком» вищий медичний заклад Прикарпаття та один з найавторитетніших в
Україні за якістю підготовки кадрів. Протягом багатьох десятиліть він здійснює випуск кваліфікованих фахівців для потреб закладів охорони здоров’я
Івано-Франківщини. Вихованці коледжу працюють і в інших областях нашої держави, а також далеко за її межами, у багатьох країнах світу. За час
його існування тут здобули фахову освіту майже 15 тис. осіб, у тому числі 7
тисяч медичних сестер. Нашою гордістю є також десятки докторів та кандидатів медичних наук, екс-міністр, кілька керівників обласних управлінь
охорони здоров’я України, які в різний час були його випускниками.
Тут нині здійснюється підготовка фахівців за трьома спеціальностями
– «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа». На
даний час у коледжі навчається 1150 студентів.
У навчальному закладі створено цілісну систему практичної підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів. У даному питанні, перш
за все, увага приділяється якості проведення практичних занять, їх матеріально-технічному забезпеченню. Це максимально наближує навчальний
процес до умов, у яких випускникам доведеться працювати.
Колектив коледжу в 2016-2017 навчального року працює над проблемою: «Формування професійної компетентності майбутнього медичного
фахівця в нерозривному зв’язку з патріотичним вихованням громадянина
України засобами інноваційних технологій, включаючи «Концепцію чотирьох рівнів духовного розвитку людини».
У закладі створено унікальні можливості для розвитку творчих здібностей студентів та їх духовного розвитку. Вдале поєднання творчого по92

кінця липня 1917 р. – завідувач санітарно-медичного відділу, став заступником Симона Петлюри з військово-санітарних питань. Безпосередньо
прилучився до створення українського відділення Міжнародного Червоного Хреста. У грудні 1917 року Одрина призначений головою Генерального
військово-санітарного управління армії УНР. 31 грудня 1917 р. і Петлюра, і
Одрина відправлені у відставку, опинилися в Гайдамацькому Коші Слобідської України, Петлюра – командиром, Одрина лікарем. У ніч на 27 липня
1918 р. Петлюра, М. Порш, Ю. Капкан, Одрина і багато інших заарештовані. З 4 грудня 1918 р. – начальник санітарної управи військ Директорії,
згодом – Дієвої армії УНР. Із червня 1919 р. – міністр народного здоров’я і
опікування та заступник голови ради міністрів УНР. 28-31 серпня 1919 р. в
Кам’янці-Подільському міністр народного здоров’я і опікування Д. Одрина
провів екстрений лікарський з’їзд, на якому зібралося 62 делегати, проте
були відсутні військові лікарі з огляду на київський похід. З’їзд обговорив
питання боротьби з пошестями, особливо холерою, розробив практичні
протиепідемічні заходи. Констатував брак персоналу, перев’язувальних
засобів, недостатнє медико-санітарне та харчове постачання. 2 листопада
1919 року Дмитро Одрина потрапив до шпиталю Кам’янця-Подільського.
Помер він від епідемічного висипного тифу в Кам’янці-Подільському. Поховали його на Польських Фільварках.
Білоусов Олексій Федорович (23 (11) березня 1868 – 1929 м. Париж) –
лікар-педіатр, доктор медицини, міністр народного здоров’я УНР (1919).
Народився Олексій Федорович у сім’ї міщанина. Виховувався у Сумській
Олександрівській гімназії. У 1889–1894 роках навчався на медичному факультеті Харківського університету. Після закінчення навчального закладу
склав іспит на повітового лікаря. 1895–1897 – лікар-асистент Московської
міської дитячої лікарні святого Володимира. Після цього переїхав до Сум
і там з 1897 по 1900 рік був завідуючим дитячою лікарнею святої Зінаїди.
З 1902 року Олексій Федорович – позаштатний чиновник медичного департаменту МВС. З метою наукового удосконалення був відряджений до
Санкт-Петербузької військово-медичної академії на кафедру дитячих хвороб професора М. П. Гундобіна. Захистив докторську дисертацію «К биологии и методике выделения так называемых „ацидофильных“ бактерий
из кишечника грудных детей». Працював у Подільській та Бесарабській
губерніях, лікарським інспектором Смоленської губернії. Завідував відділом допомоги емігрантам з України. У 1922 році був одним із організаторів
Товариства українських лікарів у Чехословаччині (м. Прага). З 1924 по 1927
рік Олексій Федорович працював на Закарпатті.
Після програшу визвольних змагань та окупації України російськими
більшовиками вони заборонили всі українські орґанізації, тож українське
національне життя, в тому числі й громадсько-медичне, вільно розвивалось
переважно на еміґрації, куди виїхала значна частина української інтелігенції, в основному у Празі.
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ім. В. І. Вернадського, кандидат історичних наук

Становлення мережі бібліотек академічних установ невіддільне від
організації та розвитку наукових установ НАН України. Українська академія наук і Національна бібліотека створювалися майже одночасно і над
статутом і структурою цих наукових закладів працювали видатні вчені та
громадські діячі – М. П. Василенко, В. І. Вернадський, О. С. Грушевський,
А. Ю. Кримський, Д. І. Багалій, П. А. Тутковський, В. О. Кордт, С. О. Єфремов. Фундаторами передбачалось, що паралельно із Національною бібліотекою Української держави при наукових установах має діяти система
невеликих, але ретельно підібраних книгозбірень з певних галузей знань.
Уже в першому Статуті УАН (1918 р.) зазначалося, що при наукових
установах Академії організуються бібліотеки з певних галузей знань, пов’язані з Національною бібліотекою і “...все, що друкується в межах України
будь-якими мовами, засилається в одному примірникові до Академії задля
бібліотек Відділів, установ та катедр, незалежно від тих примірників, які
надходять до Національної Бібліотеки”.
З 1919 по 1939 рр. при наукових установах Академії було створено
21 бібліотеку. Питання про різні аспекти діяльності бібліотек академічних
установ постійно розглядалися на засіданнях Президії Всеукраїнської Академії наук (ВУАН). До прикладу, лише протягом 1929 р. 11 разів заслуховувалися питання з різних напрямів організації бібліотечно-бібліографічної
роботи. З організацією бібліотек постало питання про створення у Всенародній бібліотеці України (ВБУ) підрозділу, який би координував методичну роботу відділів, пов’язану з розробленням та впровадженням бібліотечних технологій, підготовкою нормативно-інструктивних документів та
методичних матеріалів; вивчав, узагальнював, впроваджував у бібліотечну
практику передовий досвід роботи бібліотек. Таким підрозділом став відділ
бібліотекознавства ВБУ, одним з основних напрямів діяльності якого було
формування фонду видань з бібліотечної теорії та практики.
Згідно з рішенням Президії ВУАН від 22 січня 1929 р. при ВУАН було
організовано Бібліотечну комісію (БК), яка мала централізовано здійснювати управління бібліотечною справою. Бібліотечна комісія розпочала цілеспрямовану діяльність з формування єдиної мережі бібліотек та організації
науково-методичного керівництва їх діяльністю. Втім, науково-методичний
напрям діяльності оформився організаційно лише у 1937 р. після того, як
у структурі БАН УРСР почав функціонувати сектор методичної роботи, а
згодом методичний відділ. Саме в цей період закладено основи розвитку
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могла бути корисною для формування цілісного уявлення про особистість
вченого та його роботу.
Спогади колег та учнів з інших країн й областей України отримували
електронною поштою. Приміром, у покажчику опублікований лист професора Трухіної Галини Михайлівни з теплими відгуками про професора
Калину Георгія Платоновича, надісланий бібліотеці у відповідь на запит до
ФБУН «Федеральний науковий центр гігієни ім. Ф. Ф. Ерісмана».
Нарис про кожного корифея у покажчику наведений за однаковим
форматом: портрет; відомості про життєвий і професійний шлях; науковий
доробок; список підготовлених кандидатів та докторів наук; фотографії у
колі колег, друзів, на роботі, під час зустрічей; перелік публікацій про науковця; статті учнів і колег про вченого; фото з сімейних альбомів.
На сайті бібліотеки створений розділ «Корифеї науки БДМУ», де на
сторінці «Щоб пам’ятали…» розміщена інформація про науковців, життєвий та професійний шлях яких вивчався у ході обговорюваного нами
дослідження. Таким чином, результати дослідження відображені не лише
у біобібліографічному покажчику, а й на інтернет-ресурсі бібліотеки, що
дозволяє популяризувати їх серед широкого загалу.
Створювати щось фундаментальне у сфері науки в період 30-40-х років та інші нелегкі роки минулого століття, при вкрай складній політичній
та економічній ситуації в країні, потрібно було мати неабиякий ентузіазм,
інтелектуальний потенціал і управлінський талант.
Незважаючи на труднощі, науковці організовували кафедри, оснащували їх необхідною технікою, обладнанням та засобами (часто за власні
кошти), підбирали співробітників, гуртували колективи.
За кожною створеною кафедрою – нова наукова школа, нові напрямки
досліджень, нові відкриття, нові методи діагностики та лікування, нові розробки медичної техніки. І найголовніше – нові послідовники та нові кадри:
науковці й практикуючі лікарі. Постійний розвиток медицини і рух вперед.
Усі ці досягнення як частини професійних біографій засновників кафедр відображені у покажчику та на сайті бібліотеки.
Веб-сторінка «Щоб пам’ятали…» містить не лише біобібліографічні
відомості про засновників кафедр, вона доповнюється інформацією про інших вчених, які працювали в університеті і яких уже немає разом з нами.
Серед них: Круцяк Володимир Миколайович, Мільков Борис Олегович,
Проняєв Володимир Іванович, Савельєв Олег Миколайович.
На сторінці «Многая літа…» розділу «Корифеї науки БДМУ» на сайті бібліотеки ми розповідаємо про шанованих як у нашій країні, так і за
кордоном, вчених, яким ми бажаємо довголіття та ще багато років плідної
роботи.
У кожного – своє призначення в історії. Історичним завданням нашої
бібліотеки як бібліотеки університету залишається збереження пам’яті про
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Засновувати – це особлива місія в історичному розумінні і велика відповідальність з позиції історичного значення, тому нашою бібліотекою
було вирішено провести ґрунтовне історико-біобібліографічне дослідження про засновників кафедр університету.
Результатом цього дослідження стало видання Біобібліографічного покажчика «Засновники кафедр – корифеї науки Буковинського державного
медичного університету».
Висока оцінка дослідженню бібліотеки була дана доктором історичних наук, професором, завідувачем кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ Антонієм Мойсеєм, який у рецензії на покажчик відзначив,
що зібраний у ньому матеріал викладений з великим розумінням його важливості для вивчення історії розвитку університету, охорони здоров’я Буковини та української медицини загалом. Рецензія опублікована у фаховому
українсько-румунському науковому журналі «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» № 2 за 2016 рік.
У рамках дослідження вивчався життєвий і професійний шлях 32-х корифеїв медицини: Борими Трохима Васильовича, Венцківського Михайла
Каспаровича, Владковського Ігора Костянтиновича, Гладкова Олександра
Олександровича, Гржебіна Зіновія Наумовича, Гудзенка Прокопа Микитовича, Ельберга Володимира Олександровича, Закривидороги Степана Петровича, Калини Георгія Платоновича, Каська Ювеналія Семеновича, Кіршенблата Якова Давидовича, Клочкової Людмили Семенівни, Ковальова
Михайла Марковича, Ловлі Дмитра Сергійовича, Маліса Георгія Юрійовича, Малішевської Вікторії Антонівни, Мангейма Олександра Юхимовича,
Маньковського Микити Борисовича, Новикова Миколи Павловича, Пахмурного Бориса Андрійовича, Піська Григорія Тимофійовича, Радзіховського Бориса Леонідовича, Савенка Сергія Миколайовича, Самсон Олени
Іларіонівни, Сокол Олександри Семенівни, Татаренко Ніни Павлівни, Теодора Людвіга Борисовича, Туркевича Миколи Гервасійовича, Хенкіна Валентина Львовича, Чернецького Василя Кириловича, Шінкермана Наума
Мойсейовича, Щупака Натана Борисовича, Юхимця Олексія Дем’яновича.
Зверталася увага на родинні зв’язки й соціально-культурне оточення
науковців, що дозволило скласти уявлення про умови формування особистісних якостей, світогляду і професійної зацікавленості вчених.
При проведенні дослідження використовувалися різноманітні джерела
інформації: бібліотечні каталоги і картотеки, електронні ресурси, література, періодичні видання, архівні документи. Особливе інформативне значення для укладачів мали сімейні архіви, фото, розповіді близьких, знайомих,
колег та учнів.
Доповідач особисто відвідувала родини науковців, спілкувалася з членами їх сімей – представниками різних поколінь: дітьми, внуками, правнуками і скрупульозно збирала інформацію, не упускаючи жодну деталь, яка
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бібліотек АН УРСР як відомчої мережі з єдиним фондом, уніфікованою
бібліотечною технологією, координацією комплектування та книгокористування, системою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.
Формування бібліотечної мережі Академії було перервано подіями
Другої світової війни, і тільки в 1950-х рр. розгалуженість мережі досягла
довоєнних обсягів. Подальшого розвитку науково-методичне забезпечення
діяльності бібліотек Академії набуло після постанови Президії АН УРСР
1946 р. «Про стан бібліотечної справи в системі Академії наук УРСР». Президією АН УРСР було ухвалено низку заходів, спрямованих на кардинальне покращення роботи бібліотек наукових установ Академії.
Період 1956-1960 рр. став часом інтенсивного піднесення АН УРСР. В
академічних установах засновуються нові бібліотеки, зокрема, інститутів
машинознавства та автоматики (1951), чорної металургії (1953), проблем
матеріалознавства (1953), радіофізики та електроніки (1955) та ін. У 1956 р.
бібліотечна мережа АН УРСР налічувала 52 бібліотеки, у т. ч. 38 розташовувались у Києві, 6 – у Львові, 3 – у Харкові, 3 – в інших містах України.
Особливостями діяльності академічних бібліотек у 1960–70-х рр. було
їхнє функціонування в умовах розвитку системи науково-технічної інформації. На той час Академія наук уже сформувала розгалужену мережу,
яка складалася з 65 бібліотек, з них – 11 бібліотек суспільного профілю,
23 – хіміко-технологічного і біологічного та 31 – фізико-технічного і математичного. З 1971 р., після надання ЦНБ статусу науково-дослідної установи, бібліотеки мережі стали активно включатися в загальносоюзні, республіканські, відомчі дослідження. Це, наприклад, дослідження з проблем
формування фондів (1971–1974, 1981–1984), ефективності використання
зарубіжної наукової літератури (1980, 1984–1987), розвитку функціональної централізації на основі впровадження автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів (1985–1987).
Період незалежності України характеризується активізацією науково-дослідної та науково-практичної діяльності бібліотек, посиленням
участі громадськості в управлінні бібліотечною справою, розвитком міжнародного співробітництва. У 1990-х рр. мережа академічних бібліотек
стрімко зростає, тільки у 1992 р. створено 12 нових інститутів у шести
містах України. У 1996 р. в системі академії наук уже функціонувало 96
бібліотек, діяльність яких знайшла відображення в довіднику «Бібліотеки
Національної академії наук України». З метою удосконалення роботи бібліотек та підвищення кваліфікації бібліотекарів, започатковується серія
видань «Організація роботи бібліотеки наукової установи НАН України»
(підготовлено п’ять збірників), розпочинається випуск інформаційно-аналітичних щорічників «Робота бібліотек наукових установ НАН України в
… році» (підготовлено 21 випуск). У цей період активізувалися дослідження з історії бібліотек, НБУВ видано довідник «Наукові бібліотеки України»
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(Київ, 2004) та збірник наукових праць «Бібліотеки Національної академії
наук України: історія і сучасність» (Київ, 2006).
Нині бібліотечно-інформаційна мережа НАН України разом з двома
науково-методичними центрами – НБУВ та ЛННБУ – нараховує 96 бібліотек. Сукупний бібліотечний фонд системи НАН України становить 32
млн прим., щорічно бібліотеками мережі обслуговується понад 270 тис.
користувачів, яким видається близько 3,5 млн прим. документів. Ядро фондів більшості академічних бібліотек складали зібрання наукових праць,
архіви багатьох поколінь науковців, особисті бібліотеки та колекції відомих учених-засновників цих установ: О. В. Палладіна (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна), М. М. Доброхотова (Інститут газу), О. О.Богомольця та Р. Є. Кавецького (Інститут експериментальної патології,
онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького), М. М. Крилова (Інститут
математики), І. М. Францевича (Інститут проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича), Б. О. Фохта (Інститут філософії) та ін.
Серед академічних бібліотек найстарішими, заснованими ще в середині XIX ст., є бібліотеки Державного природознавчого (м. Львів) та Одеського археологічного музеїв. Найчисельнішими є фонди бібліотек інститутів
фізики, кібернетики та електрозварювання. Найбільша кількість стародруків зберігається у фондах бібліотеки Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного. Активно впроваджують нові технології, створили електронні каталоги
та віддалено надають доступ до своїх ресурсів бібліотеки інститутів зоології, географії, клітинної біології та генетичної інженерії, політичних та
етнонаціональних досліджень та ін.
Вагомий вклад у становлення академічних бібліотек внесли бібліотечні працівники, представники різних поколінь, це: О. П. Сно (Інститут
геологічних наук), О. С. Шур’ян (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця), К. С. Корнієнко (Інститут археології), Д. С. Пшеничникова (Інститут
електрозварювання ім. Є. О. Патона), Н. Г. Никитюк (Інститут ботаніки
ім. М. Г. Холодного), С. В. Сотніченко (Інститут проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича), Т. В. Посуднєвська (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка), В. В. Рєдіна (Інститут біохімії ім. О. В. Паладіна) та багато інших.

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ØÊÎËÀ ÍÀÓÊÎÌÅÒÐ²¯
Â³äüìà Àóðåë³ÿ Â’ÿ÷åñëàâ³âíà
Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÍÍÌÁÓ ç ïèòàíü ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é

Сучасне життя людини неможливе без наукової діяльності. Навряд
сьогодні когось потрібно переконувати, що наукові результати докорінно
змінюють світ і ці зміни у зворотному зв’язку піддаються його впливові.
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живания пользователей в 2006 г. внедрена система автоматизированной
книговыдачи. Для эффективного использования системы электронного
заказа и выдачи документов применяются технологии штрихового кодирования. Это обеспечило идентификацию пользователя и установление связи
между ним и выдаваемым документом.
С 2008 г. библиотека начала осуществлять ретроспективную конверсию традиционного генерального алфавитного каталога в электронный
каталог ГУ РНМБ. Общее количество библиографических записей в электронном каталоге на начало 2017 г. составляло около 723 тыс. Автоматизация позволила библиотеке, основываясь на собственных информационных
ресурсах и координации своей деятельности с другими библиотеками, создавать библиографические и реферативные базы данных.
РНМБ как научно-методический центр оказывает медицинским и
больничным библиотекам Республики Беларусь методическую помощь,
в том числе дает консультации по вопросам автоматизации библиотечных
процессов. Ежегодный анализ статистических отчетов показал, что медицинские библиотеки Республики Беларусь используют в своей работе
такие АБИС, как ИРБИС, «МАРК-SQL», «Библиотека» и «Библиограф»,
а также ведут собственные электронные каталоги. Однако использование
разнообразных автоматизированных систем создает дополнительные трудности при обслуживании пользователей.
Несмотря на то, что автоматизация библиотек началась в 1990-е г., уровень по-прежнему остается невысоким. Для решения проблем, связанных с
автоматизацией библиотек, требуется продуманная и взвешенная политика
в области автоматизации библиотечного дела, активная поддержка со стороны государства и достаточный уровень финансирования.

²ÑÒÎÐÈÊÎ-Á²ÎÁ²ÁË²ÎÃÐÀÔ²×ÍÅ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß
Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ ÁÄÌÓ ÏÐÎ ÊÎÐÈÔÅ¯Â ÍÀÓÊÈ –
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ²Â ÊÀÔÅÄÐ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
Öèìáàë Âàëåíòèíà ²âàí³âíà
Äèðåêòîð íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè Áóêîâèíñüêîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî
óí³âåðñèòåòó

Історія – багатогранне явище, але, насамперед, це — люди: ініціативні, цілеспрямовані, амбітні, творчі, які прогресивно мислять, нестандартно
працюють, приймають сміливі рішення і діють не завдяки, а всупереч.
Саме такі неординарні особистості стояли у витоках Буковинського
державного медичного університету, торували серйозний історичний шлях
його розвитку й, разом з іншими українськими науковцями, були творцями
української медицини.
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Российские разработки программного обеспечения для автоматизации
библиотек также имеют широкое распространение в библиотеках Республики Беларусь. Это такие АБИС, как ИРБИС, «МАРК-SQL», «Библиотека». Белорусская сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ) является
официальным представителем Ассоциации ЭБНИТ по продажам Системы
автоматизации библиотек ИРБИС. АБИС «МАРК-SQL» применяется в основном в библиотеках учреждений образования Республики Беларусь.
В библиотеках Беларуси нет широкой практики внедрения дорогостоящих систем дальнего зарубежья, исключение составляет АБИС
«LiberMedia» (Франция). Однако при внедрении зарубежных АБИС в библиотеках России и Украины происходит длительная адаптация систем,
необходима оплата за базовую установку, ежегодно обновляемые версии,
техническую поддержку, обучение персонала и консультации.
Государственное учреждение «Республиканская научная медицинская
библиотека» (РНМБ) является информационным центром библиотечного
и библиографического обслуживания ученых и специалистов в области
медицины и здравоохранения в Республике Беларусь. РНМБ постоянно
внедряет средства автоматизации: это касается как внутренних библиотечных технологических процессов, так и сферы информационного обслуживания читателей. В конце 1991 г. в РНМБ начался процесс автоматизации:
было закуплено три программных модуля системы ИБИС, разработанной
ДИТ-М для ГЦНМБ; это позволило на первом этапе автоматизировать
комплектование, обработку и каталогизацию документов. Главным результатом этой работы стало создание электронного каталога новых поступлений, на основе которого начала формироваться база данных «БелМед».
Электронный каталог стал первой машиночитаемой базой данных РНМБ,
позже представленной в открытый доступ в Интернет.
Важным событием 1998 г. в жизни библиотеки стало приобретение
новой системы автоматизации библиотек ИРБИС, разработанной специалистами ГПНТБ России. Выбор программного пакета ИРБИС в первую
очередь был обусловлен следующим фактором: основа как первой АБИС
ИБИС, так и новой системы – единая. Это CDS/ISIS – пакет, который
бесплатно распространяет ЮНЕСКО. Единая СУБД позволит легче осуществить конвертирование электронного каталога и других баз данных в
новую систему. АБИС «ИРБИС» позволила организовать замкнутый цикл
библиотечно-информационного обслуживания: от процессов формирования информационных ресурсов, управления ими и обеспечения сохранности до заказа и выдачи документов из фонда библиотеки. Система ИРБИС
предназначена для автоматизации традиционных библиотечно-информационных технологий. На данный момент в библиотеке используется версия
САБ ИРБИС-64.
В целях улучшения качества библиотечно-информационного обслу88

Наука як сума і система знань – об’єкт, який знаходиться в сфері інтелектуальної діяльності людей. У той самий час наукові знання виникають,
розвиваються і практично використовуються в конкретних матеріальних
формах і умовах. Значна частина останніх може бути порівнянна або, у всякому випадку піддається певному обліку.
Ці реальні матеріалістичні передумови послугували серйозному вивченню багаторічних статистичних даних: про кількість наукових результатів (у тому числі відкриттів та винаходів), друкованих робіт та взагалі про
інтенсивність та структуру потоків наукової інформації, про чисельність
науковців, про кількість і структуру наукових установ, про розмір капіталовкладень в науку та економічну ефективність наукових розробок, про
частоту використання вже виконаних раніше досліджень.
Кожне покоління науковців працює, спираючись на досвід всіх попередніх поколінь. Видатний Ньютон говорив про себе колись: «Якщо я бачу
далі Декарта, то це тому, що стою на плечах гіганта». Кожна нова наукова
концепція, ідея або навіть принципово важливий факт викликають новий
цикл наукових робіт, які розвивають, перевіряють або заперечують висунуті раніше положення та введені у науковий вжиток факти. Все більше
прискорення темпів розвитку є загальним законом руху науки.
Всі ці питання щодо виокремлення та впорядкування наукознавства
в окремий напрямок були опрацьовані засновником «київської школи наукознавства» Геннадієм Михайловичем Добровим (1929-1989).
На початку його наукової кар’єри наукометрія не була його пріоритетом. Інженер за освітою, він закінчив Інститут теплоенергетики АН УРСР
(на теперішній час це Інститут технічної теплофізики НАН України), захистив дисертацію по історії вугільних комбайнів. Пізніше, у співавторстві,
він опублікував двотомну монографію з історії вугільної промисловості.
Але на початку 60-х років Г. М. Добров зацікавився проблемами кібернетики та теорії управління. У результаті чого у 1966 році вийшла в світ
його книга «Наука о науке».
1966 рік можна вважати роком заснування наукознавства у СРСР, а зазначену монографію наріжним каменем наукознавства та наукометрії. Публікація цієї праці ознаменувала собою початок розвитку наукознавчих та
наукометричних досліджень в Україні.
Минулого 2016 року виповнилося 50 років з моменту виходу в світ
першого видання книги Г. М. Доброва «Наука о науке». Відтоді вона не
втратила значення непересічної події у міжнародному науковому житті на
одному рівні із працями Дж. Бернала, Л. Бріллюена, Ф. Махлупа та ін.
Монографія «Наука о науке» витримала іспит часом не тільки у вигляді трьох видань (1966, 1970, 1989), а й у практичній актуальності та плідному застосуванні її ідей у сьогоденні. Підтвердженням тому є найбільша
цитованість цієї праці у проблематиці наукознавства не лише у колишньо57

му СРСР, але і в сучасній Україні.
Одним з найскладніших завдань, яке стоїть перед науковцем – це
сформувати предмет, об’єкт та методи напрямку наукового дослідження
задля подальшого визнання за ним статусу науки. Звісно Г. М. Доброву
не належить першість у застосуванні терміну «наукознавство», але йому
вдалось розкрити значення наукознавства як науки про закономірності
функціонування і розвитку, структуру і динаміку наукової діяльності, взаємозв’язок науки із соціокультурним та економічним середовищем тощо.
Визначення наукознавства як такого Геннадій Михайлович виніс у назву
своєї фундаментальної праці – це «наука про науку». Автор підкреслює,
що наукознавство – це не просто комплекс різних дисциплін і навіть не просто синтез знань про різноманітні сторони функціонування цілісного організму наук, не просто наука про наукову діяльність, а наука про взаємодію
елементів, які у своїй сукупності визначають розвиток науки як особливо
складної системи, їх роль та вплив на поведінку всієї системи як визначеної
цілісності.
Досліджуючи місце наукознавства в системі наук Г. М. Добров визначив три його характерні методологічні ознаки:
 об’єкт дослідження – наука як специфічна та цілісна соціальна система;
 методи дослідження – комплексний, якісний та кількісно визначений аналіз, системні міждисциплінарні дослідження;
 цілі – встановлення закономірностей і обґрунтування оцінок досвіду
функціонування науки для отримання конкретних даних, необхідних для
ефективного управління науково-технічною діяльністю і підготовки рішень в політиці щодо науки.
Концептуально наукознавство має спільні сфери з логікою наукового
дослідження, кібернетикою та інформатикою, економічними науками, соціологією, історією науково-технічного прогресу, правом та психологією.
У своїй праці Г. М. Добров описав процес свідомої взаємодії при комплексному вивченні світу наук як цілісної системи, де згадані вище наукові
дисципліни забезпечують наукознавство своєю специфічною інформацією
про факти, які виявляються цією наукою, розроблені нею методи або концепції. Завдяки цій інформації та у процесі її застосування під час вивчення
досвіду функціонування наукових систем і на основі переробки інформації
наукознавство напрацьовує свої власні наукознавчі факти, методи та концепції.
Серед методів, які формують методологічну базу наукознавчих досліджень, особливе місце, як наголошував Г. М. Добров, посідає наукометричний аналіз як конкретно-науковий метод кількісного оцінювання продуктивності суб’єктів наукової діяльності на різних соціальних рівнях.
У книзі «Прогнозирование науки и техники» (1969) Г. М. Добров на58

тизация больше всего затронула информационную сферу, так как именно
информация нуждалась и нуждается в быстром поиске, отборе и хранении,
а также обеспечении доступа к ней потребителей.
Этап автоматизации в Республике Беларусь начался с 1993 г. с принятия утвержденных региональных программ создания и развития автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС), согласно
которым областные библиотеки первыми приступили к работе по переходу на автоматизированный режим. Дальнейшая автоматизация библиотек
осуществлялась в рамках Государственной программы информатизации
Республики Беларусь на 2003–2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь» и отраслевых программ: «Информатизация объектов
культуры на 2003–2005 гг. и на период до 2010 г.», «Сохранение и развитие
культуры в Республике Беларусь на 2006–2010 гг.», «Культура Беларуси» на
2011-2015 гг., основной целью которых являлось формирование в Беларуси единого информационного пространства. Объем проделанной в области
автоматизации работы существенно различается в зависимости от размера,
бюджета, ведомственной подчиненности, месторасположения библиотек.
На сегодняшний день на информационном рынке существует множество АБИС, обладающих различными качественными и количественными
характеристиками. В Беларуси действует только одно негосударственное
предприятие ООО НПФ «ИНЕАК», которое занимается разработкой и
поддержкой АБИС «ALIS WEB» для библиотек Министерства культуры.
В этой АБИС работают все областные библиотеки, централизованные
библиотечные системы, а также другие библиотеки. Значительную роль
играет Объединенный институт проблем информатики Национальной
академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси), в котором имеются специалисты, занимающиеся библиотечной автоматизацией. ОИПИ НАН
Беларуси разработана Система БИТ-2000u, предназначенная для создания
корпоративных АБИС. АБИС БИТ-2000u внедрена и эксплуатируется в
Центральной научной библиотеке НАН Беларуси им. Я. Коласа, Республиканской научно-технической библиотеке, Научно-технической библиотеке
Белорусской железной дороги. Средствами системы созданы и поддерживаются Сводный электронный каталог библиотек Беларуси. Есть разработчики, которые занимаются созданием АБИС для конкретной библиотеки, например, АБИС Гродненского университета. Эта система с 2000 г.
интегрирована в АСУ «Университет» и обеспечивает специфическую для
библиотек учреждений высшего образования функцию книгообеспеченности. Она распространена в нескольких учебных учреждениях г. Гродно.
Функционирование всех библиотечно-информационных технологических
процессов достаточно эффективно обеспечивается АБИС Национальной
библиотеки Беларуси и АБИС «AlBela-2», которая используются в Президентской библиотеке, но они разработаны только для нужд этих библиотек.
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Анатолія Петровича Пелещука)». Видання присвячене засновнику наукових шкіл у галузі нефрології та гастроентерології, багаторічному завідувачу кафедр терапії Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця (1962-1987 рр.), заслуженому діячу науки УРСР, лауреату Державної премії УРСР і премій імені М. Д. Стражеска та Ф. Г. Яновського
НАНУ, доктору мед. наук, професору, автору близько 400 друкованих робіт;
 2013 – «Дупленко Костянтин Федорович. Організатор охорони здоров`я та історик медицини». Покажчик присвячений доктору медичних
наук, професору, історику медицини, соціал-гігієністу, організатору охорони здоров`я, заслуженому діячу науки України. До видання увійшла 181
праця: рукописи, статті, монографії тощо.
Окремої уваги заслуговує подарункове видання, назвою якого послужили слова видатної української поетеси Ліни Костенко «Віки живуть в
старому фоліанті», що містить відомості про стародруки, рідкісні і цінні
видання з фондів Національної наукової медичної бібліотеки України. Книгу випущено з нагоди 85-річного ювілею бібліотеки, що відзначався восени
2015 року.
У передмові до видання написано: «Час іде, за вікнами бібліотеки ХХІ
століття, вона пульсує сучасним життям – впроваджуються нові технології, прогрес надихає на нові ідеї та звершення, а поряд з цим є дивовижне
старовинне царство, подароване людству древніми, які стояли біля витоків
пізнання Всесвіту, Світу та Людини, і залишили нащадкам справжні шедеври – документальні свідчення злету творчої і наукової думки».
Увесь науковий доробок, поряд зі збереженими книжковими фондами
Національної наукової медичної бібліотеки України, залишиться у спадок
майбутнім поколінням, які крізь час зможуть долучитися до величезної
творчої спадщини, яку залишили по собі корифеї медичної науки.

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ
Ñëîáîäñêàÿ Äàðüÿ Ãåííàäüåâíà
Áèáëèîòåêàðü 1-é êàòåãîðèè Îòäåëà áèáëèîòå÷íîãî ìàðêåòèíãà è
ðåêëàìû ÃÓ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ íàó÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ áèáëèîòåêà»,
ã. Ìèíñê, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü

В настоящее время процессы автоматизации затронули не только
производственную, техническую и технологическую сферы деятельности
человечества, но и информационное пространство: библиотеки, музеи,
информационные центры. Уже сложно представить жизнь общества без
таких понятий, как Интернет, средства телекоммуникации и т. д. Автома86

дав визначення двох основних законів функціонування науки:
І. Закон прискореного розвитку науки, у відповідності до якого, загальний прискорений характер розвитку науки є формою її життєдіяльності.
Наука перестає бути наукою, втративши цю принципову властивість, тому
що подібне означало б закінчення приросту нових знань – тобто смерть
науки.
ІІ. Системність науки. За своєю природою наука має принципово
системний характер. Втрата цієї властивості перетворила б науку у накопичення розрізнених фактів, а її творців – в автономні угрупування або індивідуально діючих аматорів-колекціонерів. Системність організації науки
обумовлена у своїх першоджерелах принциповою та незмінною системністю наукових знань, для генерування, зберігання та передачі яких вона
призначена.
Добров Г. М. наголошував на широкому використанні у наукознавчому
аналізі досвіду математичної теорії систем та методів дослідження операцій. Ці методи можливо застосовувати у наукометричних дослідженнях,
важливих для аналізу, діагностування та прогнозування науки:
- дослідження комплексу питань щодо потреб та розподілу ресурсів
(фінансових, матеріальних, людських);
- аналіз оптимальності організації дослідницьких робіт та наукових
закладів;
- розробка методів вибору галузей застосування ресурсів;
- планування, прогнозування та управління складними дослідницькими програмами.
Те, що наукові знання виникають, розвиваються та практично використовуються в конкретних матеріальних формах і умовах, є матеріальними передумовами, які послугували поштовхом до вивчення багаторічних
статистичних даних, таких як:
- кількість наукових результатів (у тому числі відкриттів та винаходів);
- друковані роботи;
- інтенсивність і структура потоків наукової інформації;
- кількість науковців;
- кількість і структура наукових організацій і установ;
- розміри капіталовкладень в науку;
- економічна ефективність наукових розробок;
- частота використання результатів виконаних досліджень;
- кількість наукових журналів і т.і.
З великим натхненням Г. М. Добров пише про нові ідеї в галузі інформаційних методів аналізу розвитку науки, які з’явилися у зв’язку з можливістю автоматизованого складання індексів бібліографічних посилань
між різними науковими публікаціями (метод «Цитата-індекс»). Він наголошує, що хоча основним призначенням цього індексу є функціонування
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базою для складання перехресних бібліографічних покажчиків інформації
по головним галузям науки, однак індекс цитування виявився могутнім і
перспективним інструментом для аналізу тенденцій розвитку науки, діагностики стану міждисциплінарних зв’язків і прогнозування ряду явищ
у життєдіяльності науки, як організму. Похідна передумова цінності для
наукознавства якостей індексів бібліографічних зв’язків міститься у тому
факті, що мережа фактичного взаємовпливу, побудована на підставі цитування, є інформаційним відображенням – моделлю історично-логічної мережі зв’язків реального процесу розвитку науки.
Наступна фундаментальна праця Г. М. Доброва «Наука: информация
и управление», написана у співавторстві з О. О. Корінним, була присвячена
інформаційним проблемам управління наукою та вийшла в світ у 1977 році.
Велику увагу автори приділили питанням математичного забезпечення інформаційного аналізу науки, визначенню характерних закономірностей принципів старіння та розсіювання публікацій.
Розглядаючи проблему наукознавства стосовно отримання та аналізу
статистичних розподілів у потоках науково-технічної інформації, автори
висунули ідею створення так званих n-процентних бібліотек, укомплектованих найбільш цінними, з точки зору користувача, виданнями, які задовольняють більшість запитів. Ця ідея базувалась на аналізі різних складових інформаційно-бібліотечного обслуговування, де розглядались питання:
які комплекти і види джерел інформації необхідно мати в інформаційних
та бібліотечних службах різних масштабів; які журнали і в якій кількості
передплачувати; як найбільш раціонально витрачати валюту на придбання
закордонних періодичних видань. Також наведені цікаві дані, отримані експериментально в Лондонській науковій бібліотеці, які свідчили про те, що
80% запитів користувачів інформації припадали всього на 40% видань, які
входили до фонду бібліотеки.
Окремий розділ книги «Наука: информация и управление» присвячений бібліографічним посиланням, як індикаторам інформаційних зв’язків.
Визначаючи бібліографічне посилання як сукупність точних та детальних
відомостей, достатніх для можливості ідентифікувати видання або його частину, Добров Г. М. та Корінний О. О. трактують систему бібліографічних
посилань як своєрідну кодову мову, яка описує інформаційні потоки у науці,
встановлює асоціативний зв’язок між читачем (потенційним дослідником)
і більш ранніми працями, які вміщують первісні або викладають аналогічні
та суміжні проблеми. Однією з характерних особливостей бібліографічних
посилань є те, що вони у специфічній формі відображають логічну послідовність і спадковість наукових результатів, які притаманні в науці вцілому.
У цьому розділі проведено глибокий аналіз покажчиків “Science
citation index” та визначено властивості бібліографічних посилань як «індикаторів» інформаційних зв’язків між документами, завдяки яким можливо
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До ювілеїв видатних медиків видано біобібліографічні покажчики:
 2012 – «Палкий ентузіаст науки. До 150-річчя від дня народження
Григорія Федоровича Писемського». Покажчик присвячений видатному
акушеру-гінекологу, доктору медицини, професору Київського медичного інституту, заслуженому діячу науки УРСР. Видання містить дані про 69
друкованих праць Г. Ф. Писемського: монографії, лекції, доповіді, вступні
статті, медичні звіти, передмови тощо, а також 49 робіт про його життя та
професійну діяльність;
 2016 – «Захарія Катерина Андріївна – засновниця кафедри клінічної
лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. До 90-ліття з дня народження». Покажчик
присвячений видатному вченому, доктору медичних наук, професору, чий
науковий доробок налічує 337 праць за період з 1951 по 2014 роки. Це монографії, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників, матеріалів наукових конференцій та періодичних видань, авторські свідоцтва,
раціоналізаторські пропозиції, інформаційні листи.
Біобібліографічні покажчики у серії «Товариство Київських лікарів в
особах»:
 2011 – «Лікарська совість м. Києва початку ХХ ст.», присвячений
150-річчю від дня народження Теофіла Гавриловича Яновського – першого
в історії української медицини академіка-клініциста, видатного терапевта
та фтизіатра, одного із засновників Київської школи терапевтів, Голови Товариства київських лікарів. До першого видання серії увійшли 72 друковані
праці Т. Г. Яновського: монографії, підручники, лекції, статті з журналів,
доповіді та 125 робіт про нього;
 2011 – «Караваєв Володимир Опанасович. До 200-річчя від дня народження». До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць
вченого за період з 1838 по 1886 рр.: монографії, статті, лекції, а також матеріали про його життя і діяльність;
 2014 – «Життя, присвячене людям. До 160-річчя від дня народження Володимира Костянтиновича Високовича». Містить інформацію про науковий доробок професора, що налічує 165 наукових праць, бібліографічні
дані та літературу про нього;
 2017 – «Образцов Василь Парменович – видатний лікар-науковець
світового рівня». До видання увійшли бібліографічні описи друкованих
праць періоду 1880-1950 рр. доктора медицини, професора, видатного клініциста, засновника Київської терапевтичної клініки Університету Св. Володимира. Покажчик вміщує також матеріали про життя та діяльність
В. П. Образцова.
У серії «Медична бібліографістика» вийшли біобібліографічні покажчики:
 2013 – «Лікар світлої мудрості: (до 100-річчя від дня народження
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ка А. А., Педаченка Г. П., Ганіткевича Я. В., Поліщука М. Є., Запоточного Б. О., Зубара А. М., Синькевича Н. С., Колпакова І. С., Тринуса Ф. П.,
Толстанова О. К., Сердюка А. М., Віленського Ю. Г., Борисенка Ю. Г., Кухара І. В., Криштопи Б. П., Духіної М. О., Паська В. В., Захарії К. А., Дикої-Костюченко О. І., Ледощука Б. О., Зозулі І. С., Коханевич Є. В.
Першою до фондів бібліотеки 50 років тому, у 1967 році, надійшла
колекція Григорія Федоровича Писемського, яка нараховує 2026 одиниць
зберігання. Вона є найбільшою та найціннішою і потребує ретельного вивчення, як і решта колекцій.
Результатом копіткої науково-дослідної роботи краєзнавчої тематики є
підготовка та видання історичних нарисів, календарів знаменних та пам`ятних дат, бібліографічних та біобібліографічних покажчиків, що виходять в
серіях: «Медицина в Україні. Видатні медики», «Товариство київських лікарів в особах», «Медична біографістика». Бібліотека продовжує і розвиває
традиції у справі збереження галузевої історичної спадщини.
Одним з наймасштабніших проектів ННМБУ з вивчення історії української медицини крізь призму портретів її діячів стала низка біобібліографічних словників «Медицина в Україні». У 2012 році видано черговий
випуск «Медицина в Україні. Медична біографістика. Випуск 2: Друга половина ХІХ – початок ХХ століття: Літери Л-С».
Впродовж останніх років фахівці ННМБУ підготували цілу низку видань:
 2010 – бібліографічний покажчик «Товариство Київських лікарів:
до 170-ї річниці з дня заснування». Покажчик підготовлено спільно з працівниками Київського міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики;
 2012 – науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Історія
медицини та охорони здоров`я в Україні (1992-2011 рр.)». Видання містить
1232 друковані праці історико-медичного спрямування: монографії, збірники наукових робіт, автореферати дисертацій, статті з періодичних видань;
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дослідити види наукових зв’язків:
- між вченими всередині наукового колективу, напрямку або галузі науки;
- між вченими різних галузей наук, що виникають у процесі вирішення
спільної комплексної наукової проблеми;
- між результатами і методами різних наук, як поєднані між собою
спільними дослідженнями;
- між окремими науковими системами.
Дуже важливим для Г. М. Доброва було втілення узагальнюючої інформації наукознавства в обґрунтованих рекомендаціях, конкретних рішеннях та комплексних проектах оптимізації наукових систем. У своїх
монографіях він виділив наукометрію як спеціальний вид наукознавчого
аналізу, одним з найважливіших завдань якого є розробка методів отримання об’єктивної та кількісно визначеної інформації, яка б слугувала основою
практичного управління наукою. І ці методі повинні використовуватися на
всіх стадіях управління – від підготовки і прийняття рішень до оцінювання
їх наслідків.
Проблеми управління наукою детально розглянуті Г. М. Добровим у
монографіях «Науковедение как наука об эффективном управлении научной деятельностью: опыт, проблемы, перспективы», «Организация и эффективность науки» і в написаній у співавторстві з В. М. Глушковим та
В. І. Терещенком книзі «Бесіди про управління».
Окрім великої кількості фундаментальних праць з наукознавства
Г. М. Добров плідно займався редакторською діяльністю. Так, у 1969 році
він започаткував збірник «Науковедение и информатика» і був його відповідальним редактором. З 1979 року Геннадій Михайлович був членом
редакційної колегії міжнародного журналу Scientometrics, який видавався
професором Т. Брауном у Будапешті.
Г. М. Добров був невтомним і наполегливим у співпраці з міжнародною наукознавчою спільнотою. Він намагався донести до вітчизняних науковців нові тенденції в світовому наукознавстві. Так, у свою книгу «Наука о
науке» Геннадій Михайлович включив переклад праці професора Д. Прайса «Малая наука, большая наука». За його запрошенням в Україну приїздили професор Д. Прайс та засновник “Science citation index” Ю. Гарфілд.
Активна наукова діяльність та незгасна енергія Г. М. Доброва призвели до
створення у 1986 році Центру досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки, який він очолював до кінця життя (1989 р.). Зараз це ДУ
«Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені
Г. М. Доброва НАН України».
Ідеї видатного українського вченого Г. М. Доброва послугували заснуванню київської школи наукознавства, збагатили наукову спільноту фундаментальними знаннями і пройшли випробування часом через суперечливі
трансформації. Учні Г. М. Доброва є гідними послідовниками київської
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школи наукознавства, функціонування якої відбувається сьогодні у активній підтримці, подальшій розробці та практичному застосуванні ідей її засновника, які знов набули сучасності та актуальності.

ÊÎËÅÊÖ²ß ÐÀÐÈÒÅÒÍÈÕ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²É Ó ÔÎÍÄ²
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÑÜÊÎ¯ Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ: ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß É
ÖÈÔÐÎÂÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß
Êèðè÷îê ²ðèíà Âàñèë³âíà
Äèðåêòîð íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî
óí³âåðñèòåòó

Êîñòþêåâè÷ Òåòÿíà Âàñèë³âíà
Çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëó çáåð³ãàííÿ ôîíä³â íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó

З відкриттям у 1805 році Імператорського Харківського Університету
(ІХУ) його медичний факультет сприяв стрімкому розвитку Харкова. Щоденна праця викладачів та студентів медичного факультету сприяла поліпшенню екологічного стану майбутнього мегаполісу: окрім лікувальної
роботи вивчали епідемічні ситуації болотистої місцевості, підтримували і
надавали медичну допомогу місцевим мешканцям під час епідемій, організовували військові шпиталі під час війн. Ці дослідження знайшли своє
відображення в наукових працях. Для навчання студентів до міста ввозили
наукову медичну літературу, яка потім надходила до бібліотеки університету, кафедр, лабораторій та університетських клінік.
До фонду раритетних видань Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету (НБ ХНМУ) потрапили книжки в основному з кафедральних і клінічних бібліотек, література з студентської бібліотеки і бібліотеки Жіночого медичного інституту. Чимало у нашому фонді
документів з особистих бібліотек вчених та викладачів університету – це
підтверджують їхні власні печатки та автографи. Ці документи сьогодні
складають фонд рідкісних та цінних видань (ФРЦВ) бібліотеки.
ФРЦВ був виділений у 2002 році і сьогодні налічує понад 5 тис. примірників. До нього входять: 652 прим. іноземних видань друком до 1900
року; 3270 прим. – вітчизняних друком до 1920 року (обмежили у зв’язку з
реорганізацією у 1920 році медичного факультету ІХУ в самостійний ВУЗ);
виокремлено 1487 прим. дисертацій друком до 1941 року; 57 назв медичних періодичних видань з 1864 року. Фонд налічує 13 прим. іноземних стародруків виданням до 1800 року та 2 прим. видання гражданського друку
до 1830 року, які підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання України. Робота з пошуку рідкісних та цінних
видань у загальному фонді, їх виокремлення та вивчення триває.
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Колекція «Художня творчість українських медиків» нараховує 300
примірників художніх творів та творів образотворчого мистецтва медичних працівників України, які зуміли поєднати кілька іпостасей: науковця,
лікаря, письменника та художника. Художні книги та альбоми репродукцій
власноруч написаних картин всебічно обдарованих науковців-медиків достойно поповнюють колекцію. Серед них: книги Ю. Г. Віленського «Академик Елена Лукьянова», «Доктор Булгаков»; збірка віршів А. В. Попова
«Яблочный шар»; романи Ю. М. Щербака «Знаки», «Чорнобиль», «Світлі танці минулого»; повісті В. П. Войтенка «Гоголь. Геній та божевілля»,
«З хроніки життя і творчості Миколи Гоголя», «Гоголь. На ріках вавілонських»; романи В. В. Паська «Ночь забытых песен», «Час прощення», «Порок истины»; альбом репродукцій художніх полотен В. В. Безрукова; книга
В. А. Шендеровського «Нехай не гасне світ науки», яка містить 51 нарис
про українських вчених медиків та ін.
Зібрання 38 персональних колекцій з власних бібліотек українських
вчених-медиків та дослідників історії медицини у фондах ННМБУ нараховують: 13352 книг, 1152 авторефератів, 2403 журнали. Всі вони підлягають
включенню до Державного реєстру національного культурного надбання
України. Ці документи ретельно зберігаються у фондах та виокремлені в
довідково-пошуковому апараті бібліотеки. Більша частина документів із
колекцій має виняткове історичне значення. На багатьох з них є особисті
печатки та екслібриси власників, автографи авторів, присвяти колег, друзів,
діячів медичної науки (В. Бехтєрєва, І. Сікорського, Я. Фрумкіна, В. Протопопова, В. Комісаренка та ін.). Крім дарчих написів, часто зустрічаються помітки на полях, зроблені власниками книг. Багато видань надруковано малим накладом, що робить їх бібліографічною рідкістю. В колекціях
близько 1,5 тис. одиниць зберігання конвалют, серед яких є раритети XVIIXVIII ст. Кожен конволют об’єднує в собі 20-30-60 документів.
Персональні колекції, що зберігаються у фондах ННМБУ, це колекції:
Писемського Г. Ф., Громашевського Л. В., Фрумкіна Я. П., Беліцера В. А.,
Барабоя В.А., Даценко І.І., Квітницького-Рижова Ю.М., Малахальцевої І.В.,
Семенюти М. М., Саєнка В. Ф., Бернадського Ю. Й., Западнюка В. Г., Пирога Л. А., Добровольського Л. О., Кочіна В. І., Куликовського А. Г., Чума83

ної бібліотеки України посідають колекції. Серед них: колекція «Медична
Україніка», яка нараховує майже 2500 видань; колекція «Художня творчість
українських медиків» у кількості 300 видань, 38 персональних колекцій з
власних бібліотек українських вчених-медиків та дослідників історії медицини.
Книжкова колекція “Медична Україніка” наповнюється впродовж багатьох років із видань творів українських медиків. До колекції включаються видання, подаровані авторами, з власноручними дарчими написами та
автографами.
В колекції є книги таких українських видатних вчених-медиків: академіка, одного з основоположників легеневої та серцевої хірургії України
Миколи Михайловича Амосова; академіка, президента Академії НАНУ,
директора Інституту урології та нефрології НАМНУ Олександра Федоровича Возіанова; академіка, члена НАНУ і НАМНУ, члена Нью-Йоркської
академії наук Олександра Олексійовича Шалімова; академіка, всесвітньо
відомого нейрохірурга Андрія Петровича Ромоданова та багатьох інших
видатних науковців-медиків. Є багато книг цілої династії лікарів-гомеопатів Попових.
Великий внесок у поповнення колекції «Медична Україніка» зробили представники української діаспори: Ярослав Ганіткевіч, Павло Пундій,
Григорій Малиновський, Ігор Галярник та ін.
Почесне місце в колекції займають твори відомих вчених-медиків сучасності: Ісаака Михайловича Трахтенберга – академіка, члена-кореспондента НАНУ, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки;
Івана Сергійовича Чекмана – члена-кореспондента НАМНУ, академіка
Нью-Йоркської академії наук; Євгена Степановича Товстухи – фітотерапевта, книга якого «Фітотехнологія українців» не має аналогів у вітчизняній
медичній літературі, Владислава Вікторовича Безрукова – геронтолога,
експерта ООН та Всесвітньої організації охорони здоров’я, члена-кореспондента НАМНУ, Любомира Антоновича Пирога – академіка, члена-кореспондента НАНУ, почесного президента Всеукраїнського лікарського
товариства та інших відомих науковців.
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Цінність нашого фонду не тільки за давністю років, він дає змогу вивчати розвиток медичної науки у світі й в нашому краї з першоджерел.
Будь-яке суспільство завжди відповідальне перед майбутнім поколінням за
збереження світового наукового та культурного надбання. Перед нами так
само, як і перед іншими хранителями історичної спадщини, стали важливі
питання щодо збереження історичних документів, різнобічного вивчення
і популяризації знань з медичного краєзнавства. Як поєднати ці функції?
Більшість документів у ФРЦВ датовані 19 ст. і надруковані на кислотному папері, який швидко руйнується під впливом всіх чинників навколишнього середовища, тому він потребує дуже обережного поводження. Але
саме цей період часу ніс в собі інформацію, яка потребувала вивчення. Тож
нагальним стало обмеження доступу до документів та їх використання.
Але це не вихід, адже фонд повинен працювати! Вирішити цю проблему допоміг придбаний для бібліотеки універсальний комплекс для оцифрування (сканер ScanSnap SV600 та комп’ютер зі збільшеною оперативною
пам’яттю 8 Гб для обробки зображень). З’явилася можливість задовольняти запити користувачів цифровими копіями першоджерел. У майбутньому дуже хотілося б показати науковому світові й підручники і посібники,
за якими навчались студенти того часу, роботи і дослідження професорів,
конспекти лекцій, розмножених студентами за допомогою літографії, звіти
студентів та викладачів після відряджень під час епідемій, які вирували в ті
часи. Всі ці матеріали безцінні і потребують вивчення.
Раритетні дисертації є особливою колекцією у ФРЦВ, до якого входять 1454 прим. дисертацій з медицини та суміжних наук друком до 1920
року, в тому числі 142 прим. (80 назв) дисертацій представляють Харківську медичну школу. Надруковані гражданським шрифтом – 1295, іноземні
видання латинським шрифтом – 159. Є у фонді 33 прим. (21 назва) дисертацій друком 1920-1941 років, продовжується виявлення дисертаційних робіт друком до 1946 року. Найстаріша дисертація – іноземна, датована 1821
роком Schmidt L. F. «De Concrementorum Biliariorum Genesi», найстаріша
серед вітчизняних – Афанасьев Н. «Физиологическое действие обливаний
тела холодной водой», датована 1863 роком.
Ця колекція надзвичайно цікава не тільки за змістом досліджень, а і
за списком знаменитих імен вчених, серед яких: Jacubowitsch N. (1848),
Schoenberg C. (1857), Менделєєв Д. І. (1865), Гіршман Л. Л. (1868), Високович В. К. (1882), Трінклер М. П. (1899), Бокаріус М. С. (1902), Шатілов П. І.
(1902), Фавр В. В. (1903), Фабрикант М. Б. (1907) та інші.
Тому було прийняте рішення розпочати оцифрування ФРЦВ саме з
дисертацій. Окреслено пріоритетні завдання: «друге життя» раритетним
виданням можна надати, забезпечуючи необхідні умови їх зберігання,
оцифрування і презентацію світовій спільноті е-копій документів.
Для зберігання рідкісних та цінних видань у НБ ХНМУ створено
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належні умови: а) виокремлено приміщення в загальному книгосховищі
з обмеженим доступом до фонду; б) встановлено сучасну вентиляційну
систему з температурним режимом; в) змонтовано систему відеоспостереження та датчики руху із сигналізацією з метою запобігання небажаним
діям; г) проводяться заходи щодо гігієни рідкісних та цінних видань (використання освітлення тільки під час роботи у фонді, видалення плісняви,
дрібний делікатний ремонт тощо).
В НБ ХНМУ розроблено алгоритм створення цифрових копій рідкісних та цінних видань та їх презентації. Алгоритм передбачає: а) створення
е-копії документу за допомогою універсального комплексу для оцифровки
оригіналів, до якого входить безконтактний сканер з обробкою документів
до формату А3 включно (а саме: створення страхової е-копії документу;
створення користувацької е-копії документу з нанесенням водяного знаку
«НБ ХНМУ»); б) створення в Репозитарії ХНМУ (платформа DSpace) е-колекції «Книжкові пам’ятки»; в) формування бібліографічної БД «Книжкові пам’ятки» з властивостями електронного каталогу (платформа АБІС
ІРБІС64), яка поєднує службову і користувацьку функції, та можливістю
подальшої паспортизації документів (створення бібліографічного опису
документу, внесення особливих приміток документу (дарчі надписи, екслібриси, печатки, фізичний стан тощо), приєднання гіперпосилання на е-копію документу); г) створення на сайті НБ ХНМУ (платформа Jumla) Віртуального музею (рубрика «Книжкові пам’ятки»).
Таким чином, алгоритм дає можливість представити е-копії дисертацій окремою колекцією у глобальній мережі, створити бібліографічний покажчик раритетних дисертацій з посиланнями на їх повні тексти
за допомогою ЕК. На цей час оцифровано і представлено у Репозитарії
ХНМУ понад 100 е-копій дисертаційних робіт (http://repo.knmu.edu.ua/
handle/123456789/12669).
В процесі роботи із старим фондом знаходяться артефакти в раритетних виданнях. На наш погляд, вони будуть цікавими не тільки нам, тож сканували і їх – так з’явилася у Віртуальному музеї колекція «Цікаві знахідки»
на сайті НБ ХНМУ. Робота з ФРЦВ копітка, відповідальна, але дуже цікава,
вона триває.
Впровадження цифрових технологій в діяльність бібліотек, використання у повсякденній роботі переваг автоматизованих бібліотечних інформаційних систем надає широкі можливості щодо збереження та цифрової
презентації рідкісних та цінних документів, але ставить перед бібліотечними фахівцями низку питань, які необхідно сьогодні вирішувати, зокрема:
 вдосконалення нормативної та науково-методичної бази: створення
єдиних детальних інструкцій/рекомендацій щодо визначення вартості видань, технології обліку різних видів документів з фонду рідкісних та цінних видань (включаючи конволюти) тощо, доцільність технічної обробки
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серце Каменяра, сьогодні пропонують зробити Всеукраїнським днем краєзнавства.
Це рішення було прийняте 23 січня 2017 року у м. Києві під час проведення VІ з’їзду Національної спілки краєзнавців України, де було відзначено значне зростання ролі краєзнавчого руху в розбудові й утвердженні
української державності: «Краєзнавству належить виняткове місце у процесі відродження духовності, історичної пам’яті та національної культурної спадщини, вивчення і збереження багатовікових культурних традицій
самобутніх куточків України. Основні тенденції розвитку та суспільнозначима роль краєзнавства, виявляють необхідність повноцінного використання його широкого потенціалу».

Учасниками з`їзду було вирішено звернутися до органів влади щодо
встановлення Всеукраїнського дня краєзнавства та щорічного його відзначення 28 травня, зважаючи на той факт, що саме цього дня відбулося відкриття І Всеукраїнської конференції з краєзнавства 1925 р. у м. Харкові.
Як здійснюється робота зі збереження та популяризації документальної пам`яті у Національній науковій медичній бібліотеці України? Статтею 7
Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 року
№ 32/95-ВР наголошено «Бібліотечний фонд національної бібліотеки
України є національним культурним надбанням Українського народу, невід’ємною складовою частиною культурної спадщини та перебуває під
охороною держави». Серед більш ніж 1,5-мільйонного книжкового фонду
Національної наукової медичної бібліотеки України є унікальні стародруки, рідкісні та цінні видання XVI-XVIII століть. Це твори медиків античності, епохи Відродження та Просвітництва. Їх кількість становить понад
20 тисяч примірників видань. Дані про них вносяться до електронного реєстру з метою включення до Реєстру національного культурного надбання
України. Наразі в ННМБУ є потужний сканер, за допомогою якого можна
сканувати видання, що є унікальними і надавати доступ до них через мережу Інтернет.
Особливе місце у раритетних фондах Національної наукової медич81

ки імені В. Г. Короленка 12 жовтня 2016 року було проведено ХІХ міжнародну науково-практичну конференцію «Короленківські читання 2016»
за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та
історико-культурного простору»;
 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 9
грудня 2016 року проводив XXXIV Міжнародну краєзнавчу конференцію
молодих учених «Краєзнавство та пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони пам’яток історії і культури)»;
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка спільно з Національною спілкою краєзнавців України та Софійським університетом «Св. Климента Охридського» 29 березня 2017 року підготували і
провели Міжнародну науково-практичну конференцію «Другі києвознавчі
читання: історія та етнокультура»;
 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна спільно з Центром краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька та Асоціацією музеїв вищих навчальних закладів м. Харкова 30 березня 2017 року провели
VІIІ Луньовські читання «Проблеми збереження музейних колекцій».
Сьогодні Національна наукова медична бібліотека України як головний
науково-методичний центр мережі медичних бібліотек проводить XVI Міжнародну науково-практичну конференцію “Медичні бібліотеки як осередки
збереження та популяризації історико-культурної національної пам’яті”,
співорганізаторами якої виступили Наукова бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету та Івано-Франківська обласна
науково-медична бібліотека. Конференція відбувається у місті, яке з нагоди
300-ліття від дати заснування було перейменоване 9 листопада 1962 року
зі старої назви Станіслав на Івано-Франківськ з метою вшанування пам`яті
Івана Яковича Франка (27.08.1856, с. Нагуєвичі – 28.05.1916, Львів) – видатного українського письменника, поета, публіциста, перекладача, ученого,
громадського та політичного діяча. Цікавим є той факт, що через 35 років,
9 листопада 1997 року, згідно Указу Президента України встановлено День
української писемності та мови, який відзначається щорічно в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця. Цього ж дня, починаючи
з 2013 року, встановлено ще одне свято – Всеукраїнський день працівників
культури та майстрів народного мистецтва. Обидва свята є патріотичними
та мають пряме відношення до краєзнавства.
У 2016 році вся Україна відзначала 160-річчя від Дня народження та
100-річчя від дня смерті одного з найвеличніших Українців. Іван Франко
писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не
буковинськими, а українцями без соціальних кордонів…». Ці слова видатного сина України можна вважати пророчими, сьогодні наша країна переживає нелегкі часи розбрату і дух патріотизму має бути піднесеним як
ніколи. Містичним збігом є те, що день 28 травня, коли перестало битися
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першоджерела для автоматизованої видачі документа; необхідність розробки технології і встановлення реальних строків проведення інвентаризації
раритетних видань з урахуванням їх фізичного стану, складання звітності;
 розвиток матеріально-технічної бази;
 забезпечення нормативного режиму зберігання першоджерел (гігієна та реставрація);
 постійне навчання та підвищення професійних компетенцій бібліотечних кадрів.
Впроваджуючи у бібліотеках інноваційні технології, опановуючи нові
технологічні процеси, необхідно пам’ятати, що найголовнішим залишається збереження оригінальних пам’яток книжкової культури, національної
культурно-історичної спадщини України, духовної скарбниці людства.

Ë²ÊÀÐÍß ÃÅÒÜÌÀÍÑÜÊÎ¯ ÑÒÎËÈÖ² – Â²ÄÊÐÈÒÒß
ÍÎÂÎ¯ ÑÒÎÐ²ÍÊÈ Â ÌÅÄÈ×ÍÎÌÓ ÊÐÀªÇÍÀÂÑÒÂ²
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ ×ÅÐÍ²Ã²ÂÙÈÍÈ ÇÎÊÐÅÌÀ
ßðåìåíêî Íàä³ÿ Äìèòð³âíà
Äèðåêòîð ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñíî¿ íàóêîâî¿ ìåäè÷íî¿ á³áë³îòåêè

2010 року до Чернігівської обласної науково-медичної бібліотеки звернувся Микола Іванович Терех, завідувач відділу «Цитадель батуринської
фортеці» Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська
столиця». Тематика його запиту – які є матеріли й література з історії приватної лікарні Кирила Григоровича Розумовського, останнього гетьмана
Лівобережної України? На жаль, історичних джерел було обмаль. Одне з
них, книга А. М. Груші, М. М. Дулі «З історії медицини Чернігівщини», де
вказувалося, що «…Батуринську лікарню відкрито у другій половині ХVІІІ
сторіччя і збудовано на кошти гетьмана Кирила Розумовського на 15 ліжок,
згодом передано до приказу громадського опікування; тривалий час була
єдиною сільською лікарнею на Україні». Саме це дало можливість авторам
не припиняти копітку роботу з відтворення історії лікарні. І 2016 року бібліотека отримала у подарунок від авторів книгу «Лікарня гетьманської столиці» (з історії зародження та розвитку лікарні, відкритої гетьманом К. Г. Розумовським у м. Батурин – столиці чотирьох гетьманів України). Вона стала
результатом багаторічних краєзнавчих і наукових пошуків авторів по історії
зародження та розвитку першої на Лівобережній Україні лікарні в резиденції 4-х гетьманів України. Книга побудована за хронологічно-тематичним
принципом і охоплює період від часу зародження до сьогодення. Матеріал викладений у 12 розділах. Бібліографія і література налічує близько 400
джерел.
Перший розділ присвячено історії Батурина, яка б могла вміститися в
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короткому епіграфі до розділу – «Батурин… Це в ньому відбувались знамениті події минулого; це він, Батурин, був центром тодішнього суспільно-політичного життя… Нарешті, це в ньому, в Батурині, перегорнулась
і назавжди закрилась остання сторінка життя гетьманської України…».
(В. Бондаренко). За твердженням науковців, Батурину, як місту понад 900
років, він був заснований на зламі ХІ-ХІІ ст., хоча перші заселення були ще
у У-ІІІ тис. до н. е. Під час монголо-татарської навали місто було знищено. 1625 року засновано місто-фортецю Батурин під протекторатом польського магната Олександра Пясочинського, розпорядником лівобережних
маєтностей. 1632 року Московські війська розгромили польсько-литовську
і козацьку залогу в Батурині, острог «взяли и вижгли, а многих людей побили». 1635 року створено Чернігівське воєводство. У перший рік визвольної війни (1648-1654) Батурин звільнився від польського ярма. Після підписання Батуринських статей між представниками московського уряду та
гетьманом Іваном Брюховецьким, 1669 року на Глухівській нараді Дем’яна Многогрішного обрано гетьманом Лівобережної України, а Батурин –
гетьманською столицею. Через два роки через старшинську зраду Дем’яна
Многогрішного було заарештовано, таємно відправлено до Москви, а потім
заслано до Сибіру.
Наступним гетьманом обрано Івана Самойловича, за часи гетьманування якого відродилася і почала розвиватися економіка і культура, велося
масштабне муроване будівництво. Через 15 років його спіткала доля попередника.
Особливо статус гетьманської столиці зростає під час правління Івана
Мазепи. Саме за часи гетьманування Мазепи Батурин досяг найбільшого
розвитку, в ці часи в Батурині працюють генеральний писар, автор першої
конституції Пилип Орлик, генеральні судді Василь Кочубей та Іван Домонтович, літописець Самійло Величко та ін. Розбудовуючи гетьманську столицю, Іван Степанович мріяв про незалежну державу. Не судилося. 1708 року
російськими військами батуринська фортеця була знищена вщент. Лише
через 32 роки, у 1740 році російська імператриця Анна Іванівна підписала
Указ «об устроении конного завода в Малой Росии…». 10 років Батурин
підпорядковувався командуванню Кінної Лейб-Гвардії.
Особливого розквіту він досяг, коли Указом Імператриці Єлизавети
Петрівни було відновлено гетьманство і гетьманом призначено Кирила
Григоровича Розумовського, який дуже любив Батурин і багато приклав
зусиль, щоб місто повернуло собі колишню велич. За К. Розумовського тут
запрацювали цегельня, лісопильня, сирний завод, суконна мануфактура,
вівчарний та фарбувальний заводи, воскова свічкова фабрика, мурований в
два поверхи млин, паровий винокурний завод, дзеркальна фабрика, машинна кузня, завод листового золота та срібла, пивоварні, шкірний та кінний заводи. Але найважливішою заслугою вважається побудова лікарні, яка мала
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таблицю символів; відображено і сучасне звучання назв книг та імен авторів. При описі книжкових видань річних комплектів журналів послідовно
вивчалися всі сторінки для деталізації описів. В ІРБІСі наявні поля для відображення фізичного стану кожного видання, при потребі вони заповнюються. З метою надання читачам більш повного уявлення про кожне видання зі скарбів рідної бібліотеки продовжується робота над удосконаленням і
розширенням їх бібліографічного опису.
Можна з упевненістю стверджувати, що документальний медичний
спадок, тобто видання, які мають краєзнавчу, наукову, історичну або поліграфічну цінність, цікаві не тільки вузьким спеціалістам у галузі книго- та
бібліотекознавства. „Покоління гугл” – студентська молодь, утомившись
від мерехтіння дисплеїв гаджетів, із задоволенням, захопленням і цікавістю
розглядає старовинні книги, уважно слухає розповіді бібліотекарів і бере
участь у масових заходах, що популяризують ці видання.
Так, у рамках святкування 95-річчя ВДНЗУ „УМСА”, бібліотекою
створено й презентовано загалу перший розділ віртуального Путівника
„Сторінки академічної біографії в книжкових виданнях: перший період
1921-1931 рр.”, в якому непростий тернистий шлях становлення та розвитку Української медичної стоматологічної академії представлений саме
крізь призму колекції старовинних медичних видань. А під час Тижнів
першокурсників було проведено кілька тематичних бесід із бібліографічними оглядами „Зі скарбів бібліотеки: старовинні видання” та „Зі скарбів
бібліотеки: енциклопедії давні та сучасні”, які давали можливість не тільки
прослухати цікаві змістовні розповіді, а й потримати, погортати унікальні
раритетні книги.
Використання мультимедійних ресурсів, звукових фонограм, художніх репродукцій під час цих заходів дозволяє їх урізноманітнити, зробити
більш насиченими, цікавими та пізнавальними.

ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÒÀ ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖ²ß ²ÑÒÎÐÈÊÎÊÓËÜÒÓÐÍÎ¯ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÀÌ’ßÒ² – ÎÄÈÍ
Ç ÃÎËÎÂÍÈÕ ÂÅÊÒÎÐ²Â ÐÎÁÎÒÈ ÑÓ×ÀÑÍÎ¯
Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ
Ê³ð³øåâà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà
Â÷åíèé ñåêðåòàð Íàö³îíàëüíî¿ íàóêîâî¿ ìåäè÷íî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè

Аналізуючи тематику науково-практичних конференцій останніх років, можна зробити висновок про те, що тема краєзнавства знаходиться на
самому піку популярності. Про це свідчать назви форумів, які щойно відбулися у різних куточках України: Ось деякі з них:
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стоматології, які належали видатному хірургу, засновнику щелепно-лицевої хірургії Мойсею Борисовичу Фабриканту, що були видані на початку
ХХ століття провідними європейськими видавництвами. На сторінках цих
видань збереглися автографи, а також маргінальні записи вчених, що свідчать: ці книги не просто читали, їх вивчали та аналізували.
Примірники з провенієнціями, які розповідають про належність книжок у минулому різним особам і установам – це надзвичайно цікавий напрям книгознавчого дослідження. Шлях видання від одного власника до
іншого, відображений в печатках і штампах, – це буккроссинг епохи „до
інтернету”. Наприклад, вражає захоплююча подорож 1-го тому енциклопедичного словника Ф. А. Брокгауза та І. А. Єфрона, відтворена штампами: „Офицерская библіотека саперного баталіона, Библиотека 14-го
Военно-телеграфного парка, Бібліотека Просвітнього Союзу „Українська
культура” і книжковим ярликом на обкладинці – Библіотека 12 Саперного Батальона (збережена дореформенна орфографія). Або простежується
непростий шлях історії книгозбірні ВДНЗУ „УМСА”, частина фонду якої
під час окупації Харкова в 1941 р. була евакуйована до м. Фрунзе, влита
до новоствореного стоматологічного факультету Киргизького медичного
інституту, після реевакуації повернена, про що свідчать трикутні печатки
„Библиотека Киргизского госуд. мед. ин-та”.
Знахідками та відкриттями стали 24 конволюти, які об’єднують у собі
по декілька документів. Привертають увагу конволютні видання, принципи складання яких не піддаються логічному поясненню, незбагненні й загадкові. У них зшиті різнорідні за тематикою і хронологією медичні книги.
Книжкова колекція історичної спадщини медичної науки зберігається
в окремій ізольованій кімнаті, на неї створено детальний опис в електронному каталозі. Опис стародруків здійснювався впродовж декількох років
у базі даних ІРБІСа „Книги”. При необхідності, в разі відсутності даних
для опису, що пов’язано, головним чином, із поганим фізичним станом окремих видань, проведено додаткові дослідження, пошук даних у мережі.
Обов’язково уточнювалися відомості про авторів.
При описі видань до 1917 р. намагалися робити опис таким чином,
щоб він давав якомога детальніше відображення всіх частин видання, з
яких брались дані для опису. Звичайно, найбільше їх віддзеркалював титульний лист. Таким чином, до описів увійшли, наприклад, поіменний
склад редакцій журналів, не тільки назви видавництв і типографій, а і їхні
адреси. Цікавими є дані з корінців книг, що теж відображувалися в описі
видань, старіших 1917 р.
Бібліографічний опис проводився мовою видання, а основні елементи
опису ще й перекладалися українською мовою. Видання російською імперською мовою до мовної реформи 1918 р. описано з дореформенною орфографією, але з наявними обмеженнями ІРБІСу: наша версія не підтримує
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приймати на лікування і містян, і селян без будь якої плати.
Постать Кирила Розумовського, його роль і значення в історії країни,
в розвитку різних сфер її життя, в тому числі й медицини, на жаль, ще і
досі залишається мало вивченими. Історики, на погляд авторів, звертають
більшу увагу на той факт, що він незаслужено отримав гетьманську булаву та титул графа, став на чолі Російської академії наук виключно завдяки
протекції брата і прихильності імператриці Єлизавети Петрівни. Вся увага
дослідників зосереджується на «цікавій історії» про те, як звичайні сільські
хлопці-пастухи стали: один – чоловіком імператриці, другий гетьманом
Країни. Автори книги пропонують подивитися на цю «цікаву історію» з
іншого боку. Заможний, відомий у Росії і за її межами граф міг би насолоджуватися життям у розкошах, не замислюватися над життям якогось там
міста Батурина. Аж ні. Може то сама доля з небес зглянулась, змилостивилась над забутим, безвинно знівеченим Батурином і в особі сільського пастуха дала йому шанс піднятися з колін. Сама доля побачила людину, здатну
присвятити своє життя цьому краю. Адже в «Новому Завіті» сказано: «По
плодах их узнаете их».
Дійсно, щасливий випадок змінив життя 14-річного Кирила. Він за викликом брата їде до Петербургу, де під опікою кращих на той час педагогів
і вихованців отримує пристойну освіту, слухає лекції видатних вчених Німеччини, Франції, Італії. Наставником Кирила був Григорій Миколайович
Теплов – вихованець і учень знаменитого Феофана Прокоповича, ректора
Києво-Могилянської академії. Пристойні знання, гострий розум, знайомство з життям в країнах Заходу спонукали до бажання зробити самому
щось значне, серйозне. Його думки і погляд все частіше повертаються на
Україну. Тим більше земляки, якими опікується Розумовський, почали висловлювати клопотання за відновлення гетьманства. На початку 1750 року
на Генеральній нараді було призначено Кирила Григоровича гетьманом
України з резиденцією у м. Глухові. Знову ж, вже за особистим проханням
Кирила Григоровича, Резиденцію перенесли у м. Батурин. Саме з 1750 року
життя краю почало кардинально змінюватися.
Значною подією стала побудова лікарні на особисті кошти. Які були
мотиви?
Тяжке сільське дитинство позначилось на фізичному здоров’ї хлопця,
майбутнього гетьмана, «нагородивши» тяжкою невиліковною хронічною
хворобою – ревматизмом. Пристойні побутові умови в зрілому віці дадуть
йому можливість успішно боротись і стримувати її розвиток, але ускладнення: поліартрит, серцево-судинна недостатність, подагра, астма змусять
взятися останні 19 років за милиці, заберуть можливість писати і навіть
підписувати документи. Може саме особисті фізичні страждання стали поштовхом до розуміння страждань іншої хворої людини, тим більш якщо
вона не має коштів?
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Друга версія – благодійництво, зробити для свого краю щось корисне.
Якщо розглядати з позиції меценатства, то Кирило Розумовський став
родоначальником ери милосердя в Україні.
Найбільш поширеною серед істориків версія є бажання К. Розумовського добре виглядати перед Європою.
Як би там не було, а лікарню було відкрито. Новозбудована Батуринська лікарня мала всі необхідні приміщення для надання медичної допомоги як стаціонарним хворим так і тим, хто отримував «единовременное
пособие», тобто амбулаторним. Вона була зовсім не схожою на лікарні
Приказів громадської опіки, що будуть пізніше відкриватися у великих містах і повітових центрах. Їх відкриття, як правило, проходило етапи через
приюти, богодільні і подібні їм заклади «для казенных людей», а приміщення здебільшого орендувались у приватних осіб. Набагато пізніше, приміщення «для устройства дома для больных», що будуть організовуватися
в губернських містах, стануть називати лікарнями, у військових частинах
– шпиталями.
Паралельно з розбудовою лікарні відбувається процесс відкриття і
аптеки. Німецький лікар Отто фон-Гун, заїхавши в Батурин у 1805 році
відзначав «Крестьяне благославляют память покойного фельдмаршала
Разумовского. Сколько я ездил по здешней стороне, везде находил, что и
старые, и малые, и дворяне, и простолюдины, без изьятия, все единогласно
прославляют память Кирилла Григорьевича, быв исполнены к покойному
почитания и благодарности. Времена, в кои он жил посреди их, называют златыми». «Златыми» були ці часи і для лікарні. Понад 50 років (17511803 рр.) під опікою гетьмана К. Розумовського вона успішно працювала,
не знаючи проблем: закуповувались необхідні медичні інструменти, медикаменти, продукти харчування, предмети догляду за хворими. Своєчасно
виплачувалась заробітна плата персоналу, по господарські утримувались
приміщення. Лікарня була заповнена хворими: «не только графскими служителями и подданными, но и посторонними, коих принимали без всякой
платы». Лікарня відповідала всім вимогам науки того часу і була еталоном
для земства при організації пізніше лікарень.
Після смерті Кирила Розумовського (1803), лікарня у складі Батуринської економїї переходить у спадок до сина гетьмана – Андрія Розумовського, який хоч і не проживав в Батурині, але приділяв маєтності достатньо
уваги. Склад медичного персоналу не міняється, кошти на утримання лікарні не зменшуються. Понад 100 років лікарня житиме і працюватиме в
статусі «Лікарня Батуринської економії», фактично утримуючись на кошти
родини Розумовських. Її офіційний статус зміниться лише в 1855 році, коли
вона перейде в підпорядкування Міністерства державного майна і стане
«Батуринской казенной лечебницей».
Сьогодні згадують і милуються перш за все палацом, збудованим геть68

на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів через систему каталогів і картотек, оформлення виставок навчально-методичної літератури, розкриття культурно-історичної, духовної спадщини, ідей
національного державотворення .
Усе це сприяє формуванню почуття вдячності до тих медичних працівників, котрі своїми практичними та науковими розробленнями внесли
вагомий вклад у медицину всього світу. Діяльність цих медиків є гідним
прикладом для всіх прийдешніх поколінь їхніх колег.
Краєзнавча робота наукової бібліотеки ДВНЗ «ІФНМУ» допомагає не
лише осягнути самобутню історію університету, а й сприяє вихованню в
студентів почуття патріотизму, бажання досліджувати й вивчати історію
медицини, відкривати нові сторінки історії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Â²ÊÎÂ² ÑÊÀÐÁÈ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÍÀÓÊÈ
Áîðîâèê Îëüãà Áîðèñ³âíà
Äèðåêòîð íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè Âèùîãî äåðæàâíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
Óêðà¿íè „Óêðà¿íñüêà ìåäè÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà àêàäåì³ÿ”

Збереження, наукове дослідження і популяризація історичної спадщини медичної науки – надзвичайно важливий напрям діяльності бібліотеки
ВДНЗУ „УМСА”.
Книжкове зібрання старовинних медичних видань є предметом дбайливого й шанобливого зберігання, а протягом останніх років ще й ретельного вивчення. Невелика кількість (трохи більше 300) книжкових пам’яток
дає поштовх для детального й поглибленого аналізу кожного примірника.
Багато творів привертають увагу власне своїм змістом, деякі є бібліографічною рідкістю (літографований рукопис „Компендиум практического
зубоврачевания” Ю. М. Гофунга, видана типолітографією Савви Іванченка
у 1906-1907 роках), значну цінність мають видання, що містять провенієнції. У книгознавстві провенієнції трактують як власницькі записи (авторські
помітки, дарчі написи тощо) і позначки на книзі, що дозволяють визначити
історію володіння певними особами чи інституціями конкретної книги, яка
часто пов’язана з належністю її до особистих книжкових зібрань, колекцій або бібліотек установ (Соколов В. Визначення терміна „провенієнція”
в книгознавстві в контексті досліджень відомостей про власницьку належність книги. Вісник Книжкової палати, 2014, № 10. С. 19-22).
На особливу увагу заслуговують книги, які знаходилися у приватних
бібліотеках видатних науковців вищої вітчизняної зуболікарської освіти: зібрання творів професора, доктора медичних наук, заслуженого діяча науки
УРСР Юхима Михайловича Гофунга та низка підручників і монографій зі
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організмі людини за різних фізіологічних і патологічних умов. Академік
Георгій Бабенко – засновник школи «Мікроелементи в медицині». Вчені
медики є гордістю прикарпатського краю.
Оскільки наукова діяльність багатьох вчених-медиків пов’язана в силу
різних обставин з декількома навчальними закладами, виконуємо окремі
запити, що надходять з різних куточків України, щодо уточнення бібліографічних даних, окремих сторінок біографій науковців.
Це робота з пошуку інформації про випускників ДВНЗ «ІФНМУ»: заслужених лікарів України, почесних професорів ДВНЗ «ІФНМУ», науковців, талановитих лікарів, пов’язаних з університетом та краєм.
Збираємо також матеріали про викладачів університету – учасників
АТО.
Діяльність наукової бібліотеки ДВНЗ «ІФНМУ» в царині медичного
краєзнавства спрямована на збереження наукової спадщини університету,
знаходження та дослідження незаслужено забутих сторінок історії та імен
в історії вузу.
У фонді інформаційно-бібліографічного відділу є багато біобібліографічних покажчиків, де представлено наукові доробки відомих медиків
ДВНЗ «ІФНМУ», серед яких Геник С. М., Середюк Н. М., а також біобібліографічний покажчик письменника, вченого, педагога та громадсько-культурного діяча, відомого краєзнавця Качкана Володимира Атаназійовича.
Працівниками інформаційно-бібліографічного відділу було підготовлено біобібліографічний покажчик “Нейко Євген Михайлович (1932-2010).
Біобібліографія” – фундатора прикарпатської школи терапевтів, академіка
АМН України, ректора ДВНЗ «ІФНМУ». Він пройшов шлях від аспіранта
до професора, завідувача кафедри, проректора і впродовж 23-х років очолював вищий медичний навчальний заклад Прикарпаття.
Багатьма іменами видатних учених – представників теоретичної медицини, клініки, гігієни, соціальної та профілактичної медицини збагатили
нас останні століття. Це сталося значною мірою завдяки тому, що медики, особливо на межі останнього тисячоліття, спиралися на неоціненний
досвід своїх попередників. Минуть роки і століття, з’являться нові імена
і нові відкриття, але першопрохідники в медицині не будуть забуті. Вони
залишили незгладимий слід у медичній науці, їхні імена назавжди вписані
в золоту книгу її історії. Не один раз ще вони змусять згадати про себе,
освітлюючи своїм генієм і мудрістю тернистий шлях розвитку медицини.
Саме великим ідеям видатних медиків ми завдячуємо сучасним розвитком медицини. Гіппократ, Авіценна, Гален, Парацельс, Кох, Пастер,
Пирогов, Стражеско, Мечников, Заболотний, сотні й тисячі вчених-медиків
своїми ідеями докорінно змінили нашу уяву про людину, хворобу, здоров’я
та життя.
Повне, оперативне і якісне обслуговування користувачів здійснюється
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маном на лівому березі річки Сейм. Поряд із його помпезністю, будинок
самого гетьмана, а тим більше лікарня виглядають, менш значущими, а
нерідко і мало помітними. Будуть часи, коли все, навіть палац, не зможе
протистояти руйнівній силі часу і «безразличия», а лікарня буде працювати,
продовжувати служити людям, виконуючи свою благодатну місію протягом століть.
Уже той факт, що і через 130 років умови гетьманської лікарні дозволять прогресивному земському лікарю Василю Валентиновичу Шеболдаєву виконувати 476 операцій на рік (23 % всіх операцій в Чернігівській
губернії в 1884 році!!!) свідчить про те, наскільки важливою була ця новобудова – перший медичний заклад, подібних якому на той час не було. Валентин Васильович увійде в історію медицини як прогресивний земський
лікар, який чудово оперував, лікар, який один з перших почне вести медико-статистичні звіти з народжуваності, смертності за віковими категоріями
і за епідеміями. Медико-статистичні звіти лікарів Конотопського повіту
були визнані «зразковими» і стали прикладом для інших земств. Чернігівський губернський з’їзд лікарів (1882 р.) визнав що «медицинские отчеты
Конотопских врачей, могут быть названы образцовыми по обилию данных
в их разработке, по крайней мере ни одно из земств губернии не печатает
таких отчетов». Конотопська земська Управа заохотила лікаря Шеболдаєва
200 рублями. Офіційну статистику в Росії було введено у 1884-1885 роках.
Батуринська волость стала колискою перших сезонних ясел на Україні. Саме за ініціативи Валентина Васильовича на період «страдної пори»
перші сезонні дитячі ясла були організовані в селах Батуринської лікарської
медичної дільниці, що в рази сприяло покращенню здоров’ю дітей, смертність яких на той час була занадто високою. Що ж являли собою ці дитячі ясла-приюти. В перші роки вони розміщались в звичайних сільських
хатах, згодом приміщення або будували, або орендували. Головним було
триразове харчування й догляд за дітьми. Лікарі дільниць упродовж всього
періоду вели за дітьми медичний нагляд. Ніхто за роботу в дитячих яслах
не отримував ніякої заробітної плати. Надалі Лікарем Шеболдаєвим були
запропоновані профілактичні огляди дітей у школах. Таким чином, за дослідами авторів книги, земський лікар В. В. Шеболдаєв на 15-20 років раніше своїх колег в Росії запропонував і впровадив в практику ефективну
організаційно-профілактичну форму збереження здоров’я дітей і по праву
є засновником ясельної справи.
Тут завжди працювали дипломовані лікарі, випускники Київського
медичного університету ім. Св. Володимира – О. Ф. Головня, В. В. Шеболдаєв, Л. М. Окерблом, які стали ініціаторами багатьох починань в питаннях
реорганізації медицини. Період земства закінчувався, а попереду були громадянська війна, розруха, голод, війна і нові випробування.
Історія Батуринської лікарні в радянський період (1917-1990 рр.) – це
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період виснажливої боротьби колективу за виживання в роки розрухи, двох
війн, будівництва, та найвищого розквіту матеріальної бази в статусі районного закладу в 1964-1998 роках, напруженої, самовідданої роботи медиків
по покращенню доступності та якості медичної допомоги жителям краю,
покращенню їхнього здоров’я на протязі останніх десятиліть.
Реформування медицини незалежної України розпочалось у 2010.
Нові медичні реформи дійшли і до Батуринської лікарні. В листопаді 2013
року в Бахмацькому районі проходить реорганізація медичних закладів.
Батуринська районна лікарня закривається і на її базі створюється – лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. В штаті лікарської
амбулаторії 15 посад. Терапевтичне відділення розраховано на 20 ліжок,
паліативне (хоспіс) – на 15 ліжок. Дивно, що пройшовши шлях 250-річного розвитку, лікарня повернулася до того часу, коли вперше була відкрита
К. Г. Розумовським всього на 15 ліжок
Не претендуючи на всебічну, глибоку оцінку постаті К. Г. Розумовського, автори зробили першу спробу проаналізувати в комплексі факти і
події спрямовані на те, щоб вивести медичну допомогу з темряви безпросвітного знахарства, зробити перші кроки до зародження в Україні наукової
медицини. Кирило Григорович мав амбітні плани щодо Батурина. Зробити
місто на зразок Європейських через проведення реформ: судової, військової, податкової, освітньої та ін. Серед інших, треба розуміти і медичну реформу, адже всі дослідники відносять медицину, як правило, до розряду
«інших». А може і тому, що реформувати фактично не було чого: офіційна
наукова медицина ще не прийшла на терени Лівобережжя. Населення задовольнялося послугами народної. Очевидним, першочерговим завданням
в сфері медицини було створення осередків офіційної, наукової медицини,
робочих місць для дипломованих лікарів. Саме однією з перших забудов
стала лікарня. Надалі планувалось створення Батуринського Малоросійського університету з медичним факультетом. Як і його попередники, він
мріяв, про незалежність України. Суди були виборними і це була найбільша
відмінність між Росією і Україною. У цей період серед селян і старшин
запроваджуються деякі прогресивні звичаї, шана до народу. Селяни змогли трохи звільнитися і налагодити своє господарство. Але, на превеликий
жаль, через 14 років, Указом Катерини ІІ скасовується гетьманство та ліквідується Запорізька Січ. Кирило Григорович гідно прийняв відставку і вже
не міг втілювати в життя свої проекти. Через 30 років він таки повернеться
на Україну, в Батурин, тут проведе останні 8 років і буде похований в церкві
Воскресіння Господнього. Він не міг передбачити, що лікарня, побудована
ним, буде служити людям і стане базою дипломованих високоосвічених лікарів на століття, що карета, замовлена сином у Відні для нього немічного,
стане прототипом швидкої допомоги, яка з’явиться лише через 80 років на
вулицях Відня, а ще пізніше на вулицях Москви. Але шанс, подарований
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створюються у бібліотечній інформаційній системі «УФД/Бібліотека». В
електронному каталозі створено бібліографічну базу даних «Праці вчених
ІФНМУ», яка збирає бібліографічні описи публікацій вчених університету
за всі роки їх діяльності. Це дає можливість отримати відомості про науково-дослідну діяльність співробітників. Її структура відображає структуру
ДВНЗ «ІФНМУ». Завдяки їй можна прослідкувати розвиток наукової діяльності університету в цілому, чи окремого підрозділу, кафедри, або окремого
працівника.
Картотека наукових праць працівників вузу є цінним довідковим посібником під час складання бібліографії праць окремих учених, під час організації виставок тощо. В цій картотеці відображено весь науковий потенціал вузу, видання і праці його працівників. Важливості краєзнавчої роботи
бібліотек і, зокрема, створенню різноманітних бібліографічних ресурсів
присвячено низку публікацій.
Згадаймо славну сторінку видатних вчених медиків Прикарпаття:
Мельман Ю. П. (1913-1994) – український анатом та морфолог, професор,
заслужений діяч науки України. Член президії Всесвітнього товариства
анатомів, гістологів та ембріологів. На кафедрі анатомії людини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» зберігається і творчо розвивається наукова спадщина заслуженого діяча науки і техніки України професора Юхима Петровича Мельмана. Його нащадки працюють в медичному інституті Сумського державного університету: син Ільїн Валерій
Юхимович – доцентом кафедри анатомії людини, викладає топографічну
анатомію і оперативну хірургію; внучка Захлебаєва Вікторія Валеріївна –
доцентом кафедри інфекційних хвороб. У 1970 році у видавництві “Медицина” вийшла монографія зав. кафедрою анатомії Івано-Франківського медичного інституту професора Ю. П. Мельмана “Функциональная морфология иннервации органов пищеварения” обсягом 299 сторінок. Покажчик
літератури охоплював 707 джерел вітчизняної і 558 джерел іноземної літератури. Ілюстративний матеріал представляють 138 схем та мікрофотографій з препаратів. Редактором книги був відомий нейрогістолог А. С. Гусєв
Верхра́тський С. А. (1894-1988) – український вчений-медик та письменник. Написав підручник «Історія медицини». У 1958 році вийшла друком його історична розвідка «Життя і діяльність доктора медицини Франціска-Георгія Скорини».
Мамчур Франц (Федір) Іванович (1924-1996) – знаний івано-франківський професор-уролог, хірург і не менш відомий в Україні учений-фітотерапевт, автор циклу книг і довідників про лікування травами. Заслужений
винахідник України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки.
Бабенко Г. О. (1921-2001) – ректор Івано-Франківського медичного
інституту. Праці присвячені виявленню біологічної ролі мікроелементів в
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правдивої історії, глибока шана до предковічних традицій свого народу,
поваги до його видатних діячів, шани до інших народів є могутнім засобом
виховання національної свідомості та патріотизму, духовності, моральності
й загальної культури студентів – майбутніх лікарів, еліти української нації.
Пріоритетними напрямами діяльності бібліотек і надалі залишаються систематична робота з формування, оновлення, актуалізації книжкового
фонду та його ефективного використання, покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, запровадження новітніх інформаційних технологій. Інтенсивний розвиток інформаційних технологій та
специфіка формування читацьких інтересів і потреб читачів є добрим стимулом для пошуку нових моделей забезпечення бібліотечних послуг та інтеграції університетського бібліотечного середовища у контексті світового
гуманітарного дискурсу. Серед пріоритетних завдань та механізмів їх виконання у сучасних умовах: забезпечення та збереження унікальних фондів,
пошук та доступ до актуальних ресурсів.
Медичне краєзнавство поки що не представлене у жодній фундаментальній праці, тому цей напрямок роботи доводиться проводити з дотриманням загальнонаукових та конкретно-історичних методів. Втілюється це
через вивчення історико-медичного краєзнавчого фонду не лише бібліотеки, а й регіону; постійно здійснюються пошуки в мережі Інтернет, тобто по
усьому світі. Основними принципами, якими керується бібліотека в краєзнавчій діяльності є повнота, достовірність та науковість.
Працівники інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки ДВНЗ
«ІФНМУ» поставили за мету в якомога найповнішому обсязі виявити, зібрати, систематизувати, опрацювати, зберегти та популяризувати серед студентів, викладачів, співробітників ВНЗ та громадськості інформацію про
вчених університету, їх наукову спадщину, вклад у розвиток вітчизняної та
світової медицини й фармації, історію університету від його створення до
сьогодення, його наукових шкіл тощо.
Створюючи різноманітні бібліографічні ресурси, працівники відділу
розкривають вклад учених університету в розвиток тих чи інших галузей
знань. Важливим принципом бібліографічної роботи університетської бібліотеки є підпорядкування її навчальним, науковим та виховним цілям
навчального закладу. Цей принцип і визначає зміст краєзнавчого напрямку
бібліографічної роботи бібліотеки.
В рамках інформаційно-бібліографічної роботи проводиться збір матеріалів «Персоналії вчених», «Праці працівників ІФНМУ». Тема бібліотечного краєзнавства розкрита в працях вчених із дня заснування в 1945 році
Станіславського медичного інституту. За 72 роки існування Івано-Франківського медичного вузу видатними вченими та педагогами внесено значний вклад в розвиток світової медичної науки, закладено потужний інтелектуальний фундамент. З 2009 року бібліографічні описи документів
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долею, він використав сповна, залишивши по собі добру пам’ять і добрі
справи, що підтверджує напис латиною на родинному гербі «Famom extendere factis», що в перекладі означає «Славу примножити ділами».

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÏÐÅÄÌÅÒÍÈÕ ÐÓÁÐÈÊ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ Á²ÁË²ÎÒÅÊÈ ÑØÀ Â
ÌÅÄÈ×ÍÈÕ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ (ÍÀ ÎÑÍÎÂ²
ÑÒÀÆÓÂÀÍÍß ÇÀ ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÍÀÓÊÎÂÈÕ
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ ²Ì. ÊÀÐÍÅÃ²)
Ñòð³øåíåöü Íàä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà
Ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè
³ìåí³ Â. ². Âåðíàäñüêîãî, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê

Традиційно розкриття змісту видань у процесі їх каталогізації здійснюється за допомогою предметних рубрик, які забезпечують тематичний
доступ до бібліотечних фондів за допомогою контрольованого словника.
Цей процес називається каталогізацією за змістом або предметною каталогізацією (subject cataloging). У медичних бібліотеках України використовуються Предметні рубрики в галузі медицини (Medical Subject Headings,
скороч. MeSH) Національної медичної бібліотеки США.
Про ці рубрики, їх структуру, типи термінів йшлося на конференції
медичних бібліотек у Чернівцях два роки тому. Як відомо, MeSH використовується для надання тематичного доступу до кожного видання у е-каталозі Національної медичної бібліотеки США та для відомої бази даних
MEDLINE, підготовкою якої також займаються фахівці Бібліотеки.
MeSH 2016 налічує 27 883 рубрик, які нерідко називають дескрипторами через подібність будови Списку медичних рубрик з тезаурусом. Їх
доповнюють понад 87 тис. термінів-синонімів, які допомагають у пошуку
(наприклад, синонімом до терміна «Аскорбінова кислота» є словосполучення «Вітамін С», яке також використовується у пошуку). Нині MeSH це
відкритий, е-ресурс, яким може скористатися будь-яка бібліотека. На його
сайті (https://www.nlm.nih.gov/mesh) – основній точці доступу до предметних рубрик в е-вигляді, MeSH можна отримати в XML та інших форматах,
завантаживши https://www.nlm.nih.gov/mesh/filelist.html. Рубрики доступні
також у форматі RDF.
Кожен термін MeSH представляє окреме поняття, яке використовується в біомедичній літературі. Список предметних рубрик забезпечує уніфікацію і послідовність індексації біомедичної літератури. Терміни MeSH
розташовані як в алфавітному, так і в ієрархічному порядку, який називається «деревовидною структурою» MeSH. «Дерево» MeSH організоване
за 16 основними напрямами – «гілками», серед них: А. Анатомія; B. Ор71

ганізми; C. Хвороби; E. Аналітичні, діагностичні та терапевтичні методи і
обладнання; F. Психіатрія і психологія; G. Біологічні науки; H. Природничі
науки і т. д.
Зараз гостро стоїть питання перекладу MeSH українською мовою.
Адже очікування російського перекладу з Москви призводить до досить
значної затримки з оновленням предметних рубрик в медичних бібліотеках
України, що при сучасному динамічному розвитку медицини і біотехнологій стає на перешкоді розвитку організації та пошуку медичної інформації. Крім того, оскільки англійський оригінал перекладається російською,
продовжується русифікація лінгвістичного забезпечення предметизації в
українських медичних бібліотеках. В умовах воєнної агресії Росії проти
України продовження означеної практики тим більше є неприйнятним.
Національною медичною бібліотекою США для сприяння перекладу
MeSH іншими мовами, співпраці з міжнародним біомедичним співтовариством створено Систему технічного підтримання медичного перекладу
(Medical Translation Maintenance System, MTMS) як інтерактивного інструменту для підтримання перекладів рубрик, забезпечення стандартизованих
форматів даних, розширення використання MeSH за рахунок перекладів.
Слід зауважити, що кілька організацій, надають перекладені версії MeSH,
використовуючи свої власні системи.
Переклади MeSH включено в якості вихідних словників до Об’єднаної
системи медичної мови (Unified Medical Language System, UMLS). Користувачі можуть отримати копію цих перекладів через отримання ліцензії від
UMLS або звернувшись до організації, що здійснює переклад. Такі ліцензії
надаються лише фізичним особам, а не організаціям чи підприємствам. Національна медична бібліотека США не стягує плату за ліцензування. Деякі
види використання UMLS можуть потребувати додаткових угод з окремими постачальниками термінології.
Об’єднана система медичної мови включає переклади MeSH хорватською, чеською, голландською, фінською, французькою, німецькою, італійською, японською, норвезькою, польською, португальською, російською,
іспанською та шведською. Підтримання цих перекладів в актуальному стані здійснюється організаціями, які їх готують.
Систему технічного підтримання медичного перекладу (MTMS), розроблено Національною медичною бібліотекою США для допомоги організаціям, які зацікавлені у підготовці перекладу MeSH. Переклад зазвичай
передбачає певні спільні зусилля Національної медичної бібліотеки США
і бібліотеки чи організації, яка здійснює переклад. Перекладені версії, як
правило, базуються на поточних версіях MeSH і додаються до Об’єднаної
системи медичної мови, яка оновлюється у травні й листопаді кожного
року. На сторінці перекладу (MeSH Translations // https://www.nlm.nih.gov/
mesh/MTMS_MeSH.html) передбачено можливість звернення до американ72

ських фахівців з питань перекладу через інтерактивне посилання: «Contact
the U.S. National Library of Medicine».
Навчальні ресурси на сайті Національної медичної бібліотеки допомагають глибше зрозуміти, як функціоную Об’єднана система медичної мови (https://www.nlm.nih.gov/research/umls/user_education/learning_
resources.html).
Питання розвитку MeSH розглядаються і на сторінках бюлетеню
“NLM Technical Bulletin”, що його готує Національна медична бібліотека
США, надаючи у відкритий доступ (https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/
tb.html). Бібліотекою також пропонуються розроблені електронні курси і
вебінари, приміром, «PubMed® for Librarians: MeSH» (https://nnlm.gov/
class/pml_mesh/370), у т. ч. й відео. Цікаві можливості надають тренінги,
доступ до яких відкритий на сайті Бібліотеки (https://www.nlm.nih.gov/
hsrinfo/trainingsites.html).
Рубрики MeSH постійно переглядаються та оновлюються. Співробітники, відповідальні за певну предметну ділянку, постійно відстежують
та актуалізують термінологію розділів, володіючи знаннями і досвідом у
цій сфері. Окрім пропозицій, які вони отримують від каталогізаторів, вони
відбирають нові терміни в науковій літературі, визначають їхнє місце у
контексті існуючого словника і рекомендують до MeSH. Саме таким оригінальним джерелом і мають користуватися медичні бібліотеки України.

ÐÎÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ-Á²ÁË²ÎÃÐÀÔ²×ÍÎÃÎ
Â²ÄÄ²ËÓ Ç ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖ²¯ ²ÑÒÎÐ²¯ ÌÅÄÈÖÈÍÈ
ÊÐÀÞ ÒÀ ÂÈÄÀÒÍÈÕ ÌÅÄÈÊ²Â
ßêèìîâè÷ Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà
Çàâ³äóâà÷ ³íôîðìàö³éíî-á³áë³îãðàô³÷íîãî â³ää³ëó á³áë³îòåêè ÄÂÍÇ
«²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò»

Розвиток інформаційних технологій, систем електронних комунікацій, масове використання Інтернет-ресурсів у повсякденному та науковому
житті призвели до суттєвих змін як в уявленнях людства про навколишній світ, так і в професійній діяльності. Формування інформаційного суспільства суттєво вплинуло на діяльність бібліотек загалом та краєзнавчу
роботу зокрема: бібліотеки сьогодні отримали більше можливостей щодо
збагачення складу краєзнавчих ресурсів, форм і засобів обслуговування користувачів.
У світлі останніх доленосних подій в Україні: Революції Гідності, жертовного подвигу Героїв Небесної Сотні, збройного протистояння на сході
країни зростає роль краєзнавчої діяльності, зокрема в царині історико-медичного краєзнавства. Любов до рідної мови, рідного краю, знання його
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