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Видатні бібліотекознавці

науковий співробітник 
Державної науково-педагогіч
ної бібліотеки України 
імені В. 0. Сухомлинського

Особистість в контексті 
історії бібліотечної 
справи

У статті, підготовленій до річниці пам’яті ученого-бібліотекознавия, педагога, 
заслуженого працівника культури України, директора-організатора Державної на
уково-педагогічної бібліотеки (Д Н П Б )  України імені В. О. Сухомлинського Павли 
Іванівни Рогової (1947—2014), розкрито діяльність Д Н П Б  України імені В. О. С у
хомлинського, спрямовану на популяризацію наукових досягнень видатних бібліоте
кознавців, бібліографознавців, книгознавців та документознавців України та світу.

Висвітлення життя й діяльності 
окремих видатних діячів, як 
учених, так і практиків, в т. ч. і 

тих, чиї імена були незаслужено забуті 
або практично невідомі сучасній бібліо
течній громадськості, є в сучасних умо
вах одним із головних напрямів НДР з 
історії бібліотечної справи і бібліографії. 
Ці дослідження дають можливість по-но- 
вому, об'єктивно висвітлити внесоку біб
ліотечну справу багатьох подвижників 
друкованого слова.

На нинішньому етапі розвитку сус
пільства головним завданням, що стотгь 
перед установами культури, науки і осві
ти, є забезпечення відкритого доступу 
користувачів до різних джерел інформа
ції, зокрема до тих, які інформують про 
досягнення у бібліотекознавстві, бібліо
графознавстві, книгознавстві, докумен- 
тознавстві.

Уперше в Україні в червні 2009 року 
фахівці відділу наукового і прикладного 
бібліотекознавства Державної науково- 
педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського за ініціативою її 
першого директора П. І. Рогової розпо
чали створення на веб-порталі бібліоте
ки віртуального інформаційно-бібліогра- 
фічного ресурсу (ІБР) "Видатні бібліо
текознавці, бібліографознавці, кни
гознавці та документознавці Украї
ни та світу" (http://www.dnpb.gov.ua/sci- 
еп!іАс_іп1Ьгтаііог^огк/ехеІеггї_ресІа- 
дод/). Його метою є популяризація на
укових дося гнен ь видатних бібліотекоз
навців, книгознавців тощо, ознайомлен
ня з їхнім життям, діяльністю, творчою

спадщиною, а також висвітлення втілен
ня їхніх ідей у практику. Названий про
ект сприяє самоосвіті бібліотекарів, по
глибленню їхніх знань у питаннях роз
витку вітчизняного і зарубіжного бібліо
текознавства, підвищенню їхнього про
фесійного рівня.

Структуру ІБР, хронологічні межі яко
го -  ХІІ-ХХІ століття, складають біогра
фія діяча, бібліографія його праць та ма
теріалів про нього, окремі повнотекстові 
твори (праці особи та публікації про неї, 
що відзначаються особливою вагоміс
тю), фотогалерея, а також матеріали, що 
розкривають діяльність установи, яка 
носить ім'я особистості, нагороди, премії, 
пам'ятники, наукові читання, пов'язані з 
цією видатною особою тощо, а також по- 
силання на інтернет-ресурси, зокрема 
веб-сайти, які висвітлюють діяльність 
діяча.

Проекте відкритим, його керівницт
во підтримує участь у ньому інших кни
гозбірень мережі освітянських бібліотек 
МОН України та НАПН України, а також 
бібліотек інших систем і відомств як 
України, так і зарубіжних країн.

До сьогодні користувачам ІБР було 
представлено доробок 13 видатних осіб, 
які розробляли наукові основи бібліо
графознавства, книгознавства та бібліо
текознавства, прокладали нові шляхи в 
бібліотечній практиці: українського біб
ліографа, книгознавця, бібліотекознав
ця, геополітика, історика та мемуариста 
Лева Юстимовича Биковського 
(1895-1992); історика української біб
ліографії, бібліографа-практика, талано
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витого літературознавця Михайла Про- 
коповича Гуменюка (1918-1988); ви
датного бібліотекознавця і бібліографа, 
автора "Десяткової класифікації', одно
го із видатних бібліотечних діячів США, 
засновника школи бібліотечної справи 
при Колумбійському університеті (пер
шого в світі спеціалізованого освітнього 
закладу з підготовки бібліотекарів) Мел- 
віла Дьюї (1851-1931); українського 
бібліографа, видавця, перекладача, гро
мадського діяча, секретаря Бібліографіч
ної комісії НТШ уЛьвові, редактора Іва
на Титовича Калиновича (1884- 
1927); вченого-бібліотекознавця, орга
нізатора бібліотечноїсправи в СРСР, пе
дагога, канд. пед. наук, одного із заснов
ників Московського бібліотечного інсти
туту (нині -  Московський державний уні
верситет культури і мистецтв) Федора 
Івановича Каратигіна (1892-1957); 
українського критика, бібліографа, фоль
клориста, лексикографа, перекладача, 
громадського діяча Михайла Федоро
вича Комарова (1844-1913); держав
ного, партійного, бібліотечного діяча 
СРСР, теоретика і організатора радянсь
кої педагогіки й системи народної освіти 
Надії Костянтинівни Крупської 
(1869-1939); літературознавця, крити
ка, бібліографа, публіциста Юрія Олек
сійовича Меженка (1892-1969); бель
гійського бібліографа, книгознавця, до- 
кументаліста, мислителя, підприємця, 
громадського діяча й борця за мир, од
ного з тих, кого вважають батьками-за- 
сновниками теорії інформатики Поля 
Отле; російського книгознавця, бібліо
графа, соціолога-експериментатора, біб- 
ліопсихолога, письменника Миколи 
Олександровича Рубакіна (1862- 
1946); українського вченого-бібліографа, 
книгознавця, літературознавця, бібліофі
ла, громадського діяча, бібліографа і ре
дактора Укрдержвидаву (нині видавниц
тво "Україна ') Федора Кузьмовича Са
рани (1 921-1955); визначного вченого, 
громадського й політичного діяча, куль
туролога, історика освіти, педагога, біб
ліотекознавця, книгознавця, журналіста, 
краєзнавця, музеєзнавця, бібліографа, 
біографіста, перекладача, редактора 
Степана Онисимовича Сірополка 
(1872-1959) та видатного бібліотекоз
навця, бібліографа, заслуженого діяча 
науки РРФСР (1945), доктора педагогіч
них наук (1949) організатора першого в 
Російській імперії Наукового відділу біб
ліотекознавства Любові Борисівни 
Хавкіної (1871 -1949).

25 вересня 2014 року перестало би

тися серце ученого-бібліотекознавця, пе
дагога, заслуженого працівника культу
ри України, доцента Національного пе
дагогічного університету імені М. П. Дра- 
гоманова, директора-організатора Дер
жавної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського Пав
ли Іванівни Рогової. На ушанування 
пам'яті людини, яка понад 40 років сво
го життя віддала бібліотечній справі 
України, пройшла плідний, наповнений 
досягненнями й турботами шлях від біб
ліотекаря до директора державної біб
ліотеки, яка була ініціатором створення 
названого ІБР, фахівці відділу науково
го і прикладного бібліотекознавства 
ДНП Б України імені В. 0. Сухомлинсько
го в 2015 році підготували присвячений 
їй ресурс (http://dnpb.gov.ua/id/2832/).

"Романтик бібліотечноїсправи" -так 
назвали тіОлексій Семенович Онищенко 
й Тетяна Василівна Добко, чия стаття 
лягла в основу біографічної довідки. У 
житті Павли Іванівни було чимало проб
лем, труднощів, а також перемог, радощів 
від втілення задуманого; найголовнішим 
же став результат -  за короткий період 
розбудовано ДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського, яка утвердилася як на- 
уково-дослідна установа з питань галу
зевого бібліотекознавства, бібліографоз
навства, книгознавства, науково-інфор- 
маційний, координаційний і науково-ме- 
тодичний центр мережі освітянських 
бібліотек МОН і НАПН України, посіла 
чільне місце в інформаційному просторі 
країни. У рубриці "Архівні документи" 
представлені автобіографія П. І. Рогової, 
написана нею в 2000-му році, дипломи 
Київського державного педагогічного ін
ституту ім. О. М. Горького й Вищої атес- 
таційної комісііУкраїни, видані Павлі Іва
нівні; постанова президії Академії педа
гогічних наук України від 17 листопада 
1999 року "Про створення Державної 
науково-педагогічної бібліотеки Украї
ни", в якій зазначено, що директором-ор- 
ганізатором ДНПБ України призначено 
П. І. Рогову і наголошено на необхіднос
ті підготовки нею проекту статуту бібліо
теки. Основним джерелом для напов
нення рубрики "Бібліографія праць та 
публікацій про життя й діяльність" став 
підготовлений в 2012 році фахівцями 
ДНПБ України ім. В. 0. Сухомлинського 
біобібліографічний покажчик "Павла 
Іванівна Рогова -  вчений-бібліотекозна- 
вець, педагог, директор Державної на- 
уково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського" [4], яким бу
ло відкрито серію "Майстри бібліотечної

справи України”. У ньому відображено 
науковий доробок ученої, а також літе
ратуру про ті наукову, практичну, педаго
гічну й громадську діяльність. Окрім по
кажчика, у цій рубриці представлено 
публікації як самого бібліотекознавця, 
такі присвячені їй, що побачили світ про
тягом 2012-2015 років. Повнотекстову 
базу статей укладачі наповнили за таки
ми розділами: "Дослідження історії, типо
логії й діяльності освітянських бібліотек 
у науковому доробку П. І. Рогової’, "Омрі
яна дійсність: публікації про головну пе
дагогічну бібліотеку країни", "Розроблен
ня теоретичних засад формування інтег
рованого галузевого інформаційного ре
сурсу в Державній науково-педагогічній 
бібліотеці України імені В. О. Сухо
млинського в доробку П. І. Рогової', 
"Павла Іванівна Рогова -  укладач слов
ників, дослідник і популяризатор твор
чої спадщини діячів історії, освіти й куль
тури, рецензент", "Особистість, директор, 
науковець: публікації, присвячені П. І. Ро
говій", "Рецензіїна праці П. І. Рогової’. Се
ред публікацій -  автореферат дисертації, 
монографії, словники, наукові статті, вмі
щені у збірниках наукових праць, матері
алах конференцій, продовжуваних і пері
одичних виданнях. Усі вони дають уяв
лення про подвижницьку працю науков
ця на бібліотечній ниві, про її значний 
внесок у розвиток бібліотечної справи 
України, науково-педагогічну й гро
мадську діяльність цієї особистості. Фор
муючи фотогалерею, упорядники праг
нули показати різні аспекти професійної 
й громадської діяльності талановитої лю
дини. Світлини, представлені тут, дають 
змогу побачити Павлу Іванівну в дитячі 
та юнацькі роки, під час виступів на кон
ференціях, презентаціях, вечорах-зустрі- 
чах із видатними особистостями, у колі 
родини, друзів, колективу очолюваної 
нею книгозбірні. Доповнює життєву па
літру цієї неординарної особистості та 
розкриває її любов і відданість своїй про
фесії, своєму дітищу -  головній педаго
гічній бібліотеці країни -  відеогалерея, де 
представлені фрагменти фільму, знято
го до 10-річчя книгозбірні. Автором ідеї 
та режисером кінострічки була сама 
Павла Іванівна.

Віртуальний ІРБ, присвячений 
пам'яті П. І. Рогової, було презентовано 
на круглому столі "Струна високого не
спокою" (http://dnpb.gov.ua/news/2905), 
що відбувся в день народження першо
го директора -  2 листопада. Він викли
кав зацікавленість присутніх, серед яких 
були відомі українські вчені-педагоги
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О. В. Сухомлинська й О. Я. Савченко, ди
ректори й співробітники національних 
бібліотек України, книгозбірень вищих 
навчальних закладів, мережі освітянсь
ких бібліотек МОН України й НАПН 
України, донька Павли Іванівни Олеся 
Олександрівна, друзі й колеги. Інформа
цію про проведений захід також відоб
ражено в названому ІБР.

Віртуальному інформаційно-бібліо- 
графічного ресурсу "Видатні бібліотеко
знавці, бібліографознавці, книгознавці 
та документознавці України та світу" при
свячено кілька публікацій співробітни
ків ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсь- 
кого [5-7], про нього згадують у своїх 
статтях М. І. Комарова й А. М. Шилін [1, 
с.51 ] та Н.Т. Стронська [8, с. 20; 9, с. 628- 
629]. Остання зазначає, що цей ресурс є 
“найбільш професійно укладеним та де
тально розробленим" серед електрон
них ресурсів біографічноїінформації про 
українських бібліотекознавців і бібліо- 
графознавців [9, с. 628]. В. І. Попик, док
тор історичних наук, генеральний дирек
тор Національної бібліотеки України іме
ні В. І. Вернадського (НБУВ), у доповіді 
“Здобутки і завдання українських бібліо

тек в інтеграції та поширенні ресурсів 
біографічноїінформації", виголошеній на 
секції "Біографічна інформація в сучас
ному освітньому, науковому, культурно
му інформаційному просторі", що відбу
лася в межах Міжнародної наукової кон
ференції "Інноваційна модель наукової 
бібліотеки XXI століття" (НБУВ, 9-10 
жовтня 2012 року), звернув увагу на 
створені Державною науково-педагогіч- 
ною бібліотекою України ім. В. О. Сухом- 
линського ІР "Видатні бібліотекознавці, 
бібліографознавці, книгознавці, доку
ментознавці України та світу”, "Видатні 
педагоги України та світу” та "Педагоги- 
новатори України", відзначивши їхнє 
змістовне наповнення та технічне вико
нання [2, с. 58; 3, с. 337]. На веб-порта- 
лах деяких бібліотек існує посилання на 
нього.

Аналіз щорічних статистичних даних 
відвідувань І БР на порталі бібліотеки по
казав, що кількість користувачів його з 
кожним роком збільшується.Так,якщо в 
2009 році їх було трохи більше 600, то в 
2015 -  біля 2,5 тисячі.

У 2014 році в межах НДР "Організа
ція і методика створення галузевих біб

ліотечно-інформаційних ресурсів для ос
вітянської галузі України" було проведене 
дослідження "Моніторинг відвідування 
віртуального інформаційно-бібліографіч- 
ного ресурсу Державної науково-педаго- 
п'чної бібліотеки України імені В. О. Су- 
хомлинського "Видатні бібліотекознав
ці, бібліографознавці, книгознавці та до
кументознавці України та світу", яке дало 
змогу виявити динаміку зацікавленості 
ним дистантними користувачами кни
гозбірні. Проаналізувавши стан його від
відування протягом 2011-2014 років, 
виявивши сторінки ресурсу, найбільш 
запитувані відвідувачами, а також най
поширеніші пошукові фрази, з якими ко
ристувачі приходили на ІБР, можна зро
бити висновок, що бібліотечна спільнота 
поінформована про його існування, а ре
сурс користується популярністю. Крім 
того, він допомагає у вивченні історії роз
витку бібліографії, бібліотечної й книж- 
ковоїсправ, сприяє популяризаціїфонду 
кабінету бібліотекознавства ДН ПБ Укра- 
їни ім. В. 0. Сухомлинського й фондів ін
ших бібліотек, пробуджує інтерес до са
моосвіти.
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