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У статт проаналiзовано етапи формування й змют колекцш визначних 
дiячiв украшсько! дiаспори Тараса Гунчака та 1вана Боднарчука. Визначено 
основш напрями роботи щодо збереження та популяризацй зазначених 
колекцш.
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Постановка проблеми. Б1блютечна колекця -  це штучно оргатзований 

фонд за видами документв, способом !х вщтворення, предметно-тематичними, 

хронолопчними чи 1'ншими ознаками, культуролопчною цiннicтю, що е 

клаcифiкацiйною основою для виокремлення [13, с. 25]. У фондi ДНПБ Укра!ни 

iм. В. О. Сухомлинського зберiгаютьcя колекцй:

• переданi:

-  родиною В. О. Сухомлинського;

-  першим президентом АПН Укра!ни, академжом АПН Укра!ни 

М. Д. Ярмаченком;

• колекщя творiв Януша Корчака та л^ератури про нього, подарована 

головою Укра!нського товариства Януша Корчака С. В. Петровською;

• колекцii видань видатних представникв украшсько! дiаcпори -  

I. Д. Боднарчука та Т. Г. Гунчака.

У 2011 р. в рамках науково! роботи за темою «Теоретичт та науково- 

практичн аспекти створення штегрованого галузевого шформацшного ресурсу 

в Державнiй науково-педагогiчнiй бiблiотецi Укра1ни iменi

В. О. Сухомлинського» (наук. керiвник -  канд. ют. наук, старш. наук. cпiвроб., 

заслужений пращвник культури Укра1ни П. I. Рогова) науковщ книгозбiрнi 

вивчали досвщ роботи з колекцiями Нацiональноi бiблiотеки Укра1ни 

iменi В. I. Вернадського, науково! бiблiотеки Нацiонального унiверcитету 

«Киево-Могилянська Академiя», Науково! бiблiотеки iм. М. Максимовича КНУ 

iм. Т. Шевченка, науково! бiблiотеки НПУ iм. М. П. Драгоманова, Нащонально! 

науково! медично! бiблiотеки Укра!ни.

Зазначимо, що в 2000 р. фахiвцi Нацiональноi бiблiотеки Укра!ни 

iменi В. I. Вернадського шдготували «Методичнi рекомендацii з питань 

органзащ! роботи з колекцiями, особовими бiблiотеками та книжковими 

зiбраннями у бiблiотеках науково-доcлiдних установ НАН Укра!ни» [6], 

додатком до яких було запропоновано форму паспорта колекцй.

Аналiз наукових дослвджень. Важливicть паcпортизацii бiблiотечних 

колекцiй пiдкреcлювали у сво!х дослщженнях Г. I. Ковальчук [3], Л. В. Муха
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[7], Л. В. Лисенко [4], I. Лосевський [5] та rnmi. На думку Г. I. ^вальчук, 

паспорт колeкцiï (зiбpання, фонду) -  це облшовий документ, у якому з а ^ п л е н  

основнi хаpактеpистики певного, як давило, iстоpико-культуpного зiбpання, 

що в сукупност становить книжкову пам’ятку: повна назва колекцй', ïï шифp, 

кpитеpiï вiдбоpу та iстоpiя ствоpення (комплектування), походження 

пpимipникiв, обсяг зiбpання, стан збеpеженостi пpимipникiв, умови збеpiгання, 

введення пpимipникiв та зiбpання в цiлому в науковий об^ (наявнi каталоги та 

бiблiогpафiя публiкацiй) тощо [б].

Узагальнивши досвiд pоботи з колекцiями та вpахувавши особливостi 

оpганiзацiï фонду в ДНПБ Укpаïни iм. В. О. Сухомлинського, науковцi 

бiблiотеки уклали положення ^ о  колекцй' в ДНПБ У ^аш и 

iм. В. О. Сухомлинського та паспоpт колекцй', якi були затвеpдженi вченою 

pадою бiблiотеки. У положены зазначено, що колекцй' в ДНПБ У ^аш и 

iм. В. О. Сухомлинського ствоpюються з метою найповнiшого pозкpиття фонду 

та популяpизацй' найбiльш цшних i унiкальних видань, для забезпечення 

оптимальних умов 'х постiйного збеpiгання.

Aктуальнiсть даного дослiдження полягае у необхщност pозкpиття 

змiсту колекцiй визначних дiячiв укpаïнськоï дiаспоpи I. Боднаpчука та 

Т. Гунчака, життевий шлях яких безпосеpедньо пов’язаний з iстоpiею pозвитку 

укpаïнськоï освiти за коpдоном, оскiльки iстоpiя укpаïнськоï дiаспоpи -  це 

багатоаспектне сусшльно-культуpне i пол^ичне явище, коли iстоpiя 

укpаïнськоï освгги мае надзвичайно важливе значення для культуpного 

збеpеження укpаïнськоï iдентичностi в умовах заpубiжжя. У сучаснiй У ^ а ш  

вивчення iстоpiï укpаïнськоï дiаспоpи pозпочалося з часу здобуття кpаïною 

незалежност в 1991 p., коли у ^ а ^ с ь ю  науковцi отpимали можливiсть 

спiлкуватися з пpедставниками укpаïнськоï дiаспоpи, котpi збеpегли свою 

нацiональну пpиналежнiсть у чужомовному оточенш, оpганiзовували 

укpаïнськi школи в piзних кpаïнах свiту, упоpядковували п ау ч н и ки  та 

навчальнi пpогpами за нацiонально-патpiотичною ознакою.
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Мета дослщження -  аналз етапiв формування й змюту колекцiй дiячiв 

укра!нсько! дiаспори Тараса Гунчака та 1вана Боднарчука, визначення основних 

напрямiв роботи щодо збереження та популяризацi! цих колекцш.

Основна частина. Ствпраця з укра!нською дiаспорою була iнiцiйована 

директором ДНПБ Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського П. I. Роговою ще в 

1993 р. -  iз часу заснування Центрально! освпянсько! бiблiотеки 1нституту 

змiсту i методiв навчання Мiнiстерства освiти Укра!ни (ЦОБ 1ЗМН), фонд яко! з 

кiнця 1999 р. став однею зi складових ДНПБ Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського. 

Центральна освпянська бiблiотека була однею з перших бiблiотек в Украш, що 

розпочала вищезазначену сшвпрацю з представниками укра!сько! дiаспори, я к  

пiсля проголошення незалежностi Укра!ни в 1991 р. почали при!здити на 

батьквщину, брати участь у громадських заходах, зокрема конференцiях, 

конгресах. С^впрац з дiаспорою сприяло розташування ЦОБ 1ЗМН у 

Ки!вському мiському будинку вчителя [11, с. 148].

У 1995 р. за успхи, досягнут в розбудовi ЦОБ 1ЗМН, директор 

бiблiотеки П. I. Рогова була нагороджена по!здкою до США для ознайомлення з 

передовим досвщом бiблiотек кра!ни та участi в XIV Мжнароднш конференци 

в Iллiнойському у ^ в е р ^ т е т . Пiд час вiзиту до США П. I. Рогова вщвщала 

редакцш газети «Свобода», налагодила зв’язки з укра!нською дiаспорою, 

укра!нськими видавництвами в США, започатковуючи мiжнародш зв’язки мiж 

ЦОБ IЗМН i бiблiотеками свггу.

Iнтерес до дiаспорних видань був зумовлений не тшьки фiнансовими 

проблемами комплектування фонду, а й ушкальmстю шформаци, яку вони 

мiстили: прац та бiографi! видатних укра!нських письменникв, педагогiв, 

науковцiв, державних та громадських дiячiв, iмена яких були незаслужено 

забут або забороненi за часв радянсько! влади. Центральнiй освiтянськiй 

бiблiотецi було подаровано чимало книг представниками укра!нсько! дiаспори з 

Канади, США, Великобритании Нiмеччини, Австралi!. Усього у фондi ДНПБ 

Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського нин зберiгаеться понад 8000 документв, 

подарованих представниками укра!нсько! дiаспори, що становить 2 % вщ
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загального фонду. СЛд зазначити, що понад 7000 документв надштттло 

впродовж 1993-1999 рр. (перюд дiяльностi ЦОБ 1ЗМН). Майже всi дiаспорнi 

видання збер^аються у примiщеннi фш! ДНПБ Укра!ни 

iм. В. О. Сухомлинського, яка розташована в Ки!вському мiському будинку 

вчителя.

У 1996 р. фонд Центрально! освггянсько! бiблiотеки 1нституту змюту i 

методiв навчання Мiнiстерства освгги Укра!ни прийняв у подарунок колекщю 

праць укра!нського та канадського педагога, письменника, громадського дiяча, 

диригента й режисера, автора читанок для шкш укра!нсько! дiаспори -  1вана 

Дмитровича Боднарчука. Колекцiю з 17 видань, до складу яко! увштттли 

художш твори та ттшльн1 пiдручники, подарувала бiблiотецi вдова педагога -  

Емшя Боднарчук. Пiзнiше ця колекцiя поповнилася працями I. Боднарчука, 

подарованими штттими представниками укра!нсько! дiаспори.

У цей час бiблiотека почала формувати колекщю книг, подарованих 

професором Ратгерського утверситету США Тарасом Гунчаком. У 1999 р. 

фонд ЦОБ 1ЗМН став однею зi складових фонду Державно! науково- 

педагогiчно! бiблiотеки Укра!ни iмеm В. О. Сухомлинського, засновано! 

наприкшщ 1999 р.

1ван Дмитрович Боднарчук (21.12.1910-05.05.1990, псевдонм 1риней 

Чабанрук) народився в селi Чернятин на Iвано-Франкiвщинi, закiнчив спочатку 

семирiчну народну школу в Чернятищ, а потiм пмназш iм. Т. Г. Шевченка в 

Городенщ, навчався в учительськiй семшари в Станiславi (з 1962 р. -  м. 1вано- 

Франкiвськ). 1з 1930 р. 1ван Дмитрович працював на К освш и^ вчителем та 

диригентом сшьських хорiв. Першi лiтературнi твори I. Боднарчук друкував у 

львiвських часописах «Каменярй> та «Жшочий голос». У 1939 р. вш закнчив 

учительськi курси при педагогiчному шститут в Станiславi. Пiзнiше навчався в 

цьому ж закладi на заочному в ^ ш е н н  фiлологiчного факультету, водночас 

працюючи вчителем укра!нсько! мови та лггератури в с. Шешори.

Головними передумовами формування свггогляду й життево! позици 

I. Боднарчука були соцiально-економiчнi та суспiльно-полiтичнi процеси в
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Захщнш Украш, особливо -  зростання нацюнально-визвольного руху та 

пiднесення культурно-просвiтницько! роботи в 20-30-х рр. XX ст. П д  час 

нiмецько! окупацi! I. Боднарчук працював волосним писарем у мютечку 

Пстень та навчався на заочних курсах вщдшення полiтичних наук в 

Укра!нському технiчно-господарському iнститутi в Подебрадах (Чехiя), 

оскiльки педагогiчний шститут у Станiславi було закрито нмцями. У 1944 р. 

I. Боднарчук ем^рував до Нiмеччини, де працював у Мистецькому 

укра!нському русi (МУР). У 1948 р. вш пере!хав до Канади, де пiзнiше став 

вщомий як талановитий педагог та культурно-громадський дiяч укра!нсько! 

дiаспори. !ван Дмитрович працював учителем у багатьох укра!нських школах 

Канади, викладав на курсах укра!нознавства, укладав читанки, тю льж 

пiдручники, збiрники диктантiв для початково! школи. Протягом 17 рокiв 

працював директором школи iм. М. Грушевського, а з 1974 р. за дорученням 

Компету укра!нцiв Канади -  шкшьним iнспектором. Iз 1978 р. протягом 12 

рокв I. Боднарчук очолював у Канадi видавничу дiяльmсть Об’еднання 

працiвникiв лiтератури для дггей i молодi iм. Л. Глбова. Iз власних заощаджень 

вiн вщкрив Фунда.ц1'ю при кафедрi укра!нознавчих студш Торонтського 

унiверситету, вклавши 75 000 доларiв для видання укра!нських книжок, а також 

став сщвзасновником Шевченквсько! Фундацi! в Канадi. У 1983 р. 

I. Боднарчука було нагороджено Шевченквською медаллю «За заслуги, в^ д ан  

укра!нськiй громадi на полi навчання укра!нсько! мови в Рiдних i Державних 

школах» [1].

В iсторiю вггчизняно! педагогiки I. Д. Боднарчук увшшов як автор 

оригiнальних пiдручникiв для рщномовних шкiл, написаних на нацюнальнш 

духовнiй основi, з урахуванням найновших досягнень сучасно! дидактики та 

досвщу педагогiв укра!нсько! дiаспори.

Творчiсть I. Д. Боднарчука укра!нськ науковцi почали вивчати 

наприк^^ XX ст. У 1999 р. у Чернвцях вийшла друком монографiя

С. З. Романюк «!ван Боднарчук. Життя i педагоочна дiяльнiсть», а в 2001 р. 

авторка захистила дисертацш на здобуття наукового ступеня кандидата
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педагопчних наук за темою «Педагопчна дiяльнiсть Iвана Боднаpчука в 

контекстi pозвитку укpаïнського ттш'льництва. в Kанадi», у якш висвiтлила 

життевий та твоpчий шлях I. Боднаpчука та його pоль в оpганiзацiï укpаïнського 

шкшьництва в умовах дiаспоpи. У 2000 p. I. С. Руснак у сво'й дисеpтащï на 

здобуття наукового ступеня доктоpа педагогiчних наук за темою «Розвиток 

укpаïнського ттш'льництва. в Kанадi (кiнець XIX-XX столiття)» досить 

фунтовно висвiтлив дiяльнiсть Iвана Дмшровича як педагога та автоpа 

укpаïнських читанок. У 2002 p. I. С. Руснак та С. З. Романюк тдготували 

моногpафiю «Укpаïнське шкшьництво в Kанадi», у якiй здшснено детальний 

аналiз читанок I. Боднаpчука. Вищезазначенi видання е у фондi ДНПБ Укpаïни 

iм. В. О. Сухомлинського.

Н ин колекцiя I. Боднаpчука складаеться з б9 пpимipникiв, iз яких 49 -  

пpацi I. Д. Боднаpчука (20 пpимipникiв -  художн твоpи, 14 -  посбники для 

шкiл, 15 -  публжаци в жуpналах), 20 пpимipникiв -  лiтеpатуpа, пpисвячена 

твоpчостi I. Д. Боднаpчука. Hеобхiдно зазначити, що основу колекци пpаць 

I. Боднаpчука становлять канадськ видання, якi були видан в Тоpонто та 

Вiннiпезi з 1954 по 1993 p. Сеpед канадських видань особливу увагу пpивеpтае 

повють iз життя укpаïнськоï молодi в емiгpацiï «У доpозi життя» (19S6), яку 

автоp пpисвятив сво'м онукам Романовi та Лаpисi. Будiвникам канадсько' 

Укpаïни пpисвячено повiсть «Поколшня зiйдуться» (1974) iз пеpедмовою Юpiя 

Kлинового, який пiдкpеслив обpазнiсть мови I. Боднаpчука, свiжiсть метафоp та 

поpiвнянь [2]. Також до колекци увшшли повiсть «Розквiтлi сузip,я» (19S7), 

«Дpузi мо'х днiв» (19б7), «Далек обpiï» (196s), «У вiкнах життя» (1990), «На 

пеpехpесних шляхах» (1954), «За Збpуч» (1993) та збipки оповiдань i новел, 

зокpема твip «Еладка» (19S2), який автоp ^исвятив укpаïнським дiтям, що не 

цуpаються piдноï мови в чужинi.

Як дpаматуpг, Iван Боднаpчук спpобував сво' сили, п1дготува.вши 

декiлька п’ес для шкшьно' молодi, якi зiбpано у виданн «Kвiточка пpибpанiй 

матусi» (1993). Також у колекци пpедставлено дpаму на тpи ди з життя УПЛ

351



«Над Черемошем» (1992), яку автор присвятив подiям 1943-1944 рр. у Захщнш 

Украшь

Сдине укра!нське видання в колекцй -  це збiрка вибраних новел та 

оповщань «Знайомi обличчя», яка вийшла друком у Киевi в 1997 р. iз 

передмовою вщомого укра!нського лiтературознавця, доктора фшологчних 

наук, лауреата Державно! премi! Укра!ни iм. Тараса Шевченка Федора 

Погребенника. Аналзуючи художнi твори I. Боднарчука, Ф. П. Погребенник 

пщкреслив, що як письменник, Iван Дмитрович сформувався на грунт 

педагогч^! дiяльностi, яка дала йому багатий матерiал iз життя укра!нсько! 

дiаспори в канадському середовишд [8]. Вiн вiдзначив помггний вплив на 

творчiсть I. Боднарчука стильово! манери його земляка В. Стефаника. Зокрема 

у сво!х творах I. Боднарчук майстерно вщображав складну психологiю 

стосункiв рiзних поколiнь ем^рантв, прагнення старших зберегти укра!нську 

мову й традицй та навчити сво!х дiтей i онукiв любити Укра!ну.

Новели та оповiдання, якi вмщено до укра!нського видання «Знайомi 

обличчя», було передруковано з трьох збiрок автора, що вийшли в рiзm роки: 

«На перехресних шляхах» (1954), «Знайомi обличчя» (1961), «Замряченi ранки» 

(1978).

Педагогчний доробок I. Боднарчука в колекцй представлено читанками 

для ттткш укра!нсько! дiаспори: для 2 класу -  «Ластiвка» (Торонто, 1975), для 

3 класу -  «Ромашка» (1974), для 4 класу -  «Соняшник» (Нью-Йорк, 1991), для

5-6 класу -  «Ватра» (Торонто, 1982).

I. С. Руснак вщзначае, що читанки I. Боднарчука побудован вщповщно 

до рiвня розумового та психiчного розвитку дггей певного вiку, на цкавому, 

доступному !м матерiалi [12]. Змют читанок становлять художнi тексти рiзних 

жанрiв: казки, оповiдання, вiршi, загадки, що значно активiзуе щзнавальну 

активнiсть учнiв, а це особливо важливо у процес вивчення укра!нсько! мови в 

умовах дiаспори.

Необхщно зазначити, що велику увагу I. Боднарчук придшяв саме 

збагаченню лексичного запасу учнв. Кожне слово в читанках позначено
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наголосом, наприкшщ е укра!нсько-англшський словник, подано рiзномаmтm 

вправи на закрiплення матерiалу. Читанки I. Боднарчука призначенi не тшьки 

навчити укра!нсько! мови, а й виховати любов до Укра!ни, до укра!нських 

традицiй. Кожна читанка починаеться молитвою, а змют поступово 

збагачуеться творами укра!нських письменникiв: Т. Шевченка, I. Франка, 

Лесi Укра!нки, О. Шаненко, Л. Храпливо!, Л. Глiбова, I. Боднарчука та штттих.

Крiм читанок, у колекцi! представлено «Збiрник диктантiв з укра!нсько! 

мови для шкш i самонавчання», який уклав i видав власним коштом

I. Боднарчук у Торонто в 1974 р. У встуш укладач зазначив, що даний збiрник 

можна використовувати не тшьки вчителям, а й батькам для занять iз дпьми 

вдома. Збiрник мiстить рiзноманiтнi види диктантiв: графiчнi, попереджувальнi, 

пояснювальнi, вибiрковi, творчi, самодиктанти, диктанти-завдання, диктанти- 

переклади, вiльнi, контрольнi диктанти. У першш частинi збiрника викладено 

методику проведення кожного виду диктанту, тексти диктантв п о б р а н  за 

рiзними правилами орфографй та вiдповiдають програмi початкових класв.

Вивчаючи творчiсть I. Боднарчука, науковщ ДНПБ Укра!ни 

iм. В. О. Сухомлинського дослщили його оповiдання i новели, розмiшенi в 

журналах «Новi дн» та «Жiночий свгг», я к  були подарованi бiблiотецi рiзними 

представниками укра!нсько! дiаспори. Також у цих виданнях мютяться статтi, 

присвяченi творчост I. Боднарчука.

У 2000 р. з шщативи ДНПБ Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського вiдбувся 

урочистий вечiр, присвячений 90-рiччю вiд дня народження !вана Боднарчука 

[10], до якого ствробггниками бiблiотеки було тдготовлено книжкову 

виставку праць педагога i документiв, присвячених його життю та дiяльностi.

14 грудня 2010 р. у ДНПБ Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського вщбулись 

Педагогiчнi читання, присвячен 100-рiччю вiд дня народження I. Боднарчука, у 

рамках яких теж експонувалася колекщя праць !вана Дмитровича [1].

Численною за кшьюстю й цiкавою за змiстом е колекщя, подарована 

професором Ратгерського унверситету США, юториком, членом 

Американсько! асо^а^! сприяння розвитку науки, Укра!нсько! академп
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мистецтв i наук Тарасом Григоровичем Гунчаком. Видатний дiяч народився у 

1932 р. у с. Старе Мюто Тернопшьсько! область У 1955 р. вш здобув стушнь 

бакалавра, а в 1958 р. -  ступшь мапстра у Фордгемiвському унiверситетi (Нью- 

Йорк, США). У 1960 р. Тарас Григорович здобув науковий стутнь доктора у 

Вщенському утверситет (Австрiя). 1з 1965 р. вiн працюе в унiверситетi штату 

Нью-Джерсi в Ратгерсь Тарас Гунчак -  професор юторп й полiтичних наук, 

член Сенату унверситету (1976-1984), а з 1991 р. -  також професор КНУ 

iм. Т. Шевченка та почесний доктор i професор НТУ «КП1». Т. Г. Гунчак -  

автор численних праць, присвячених юторп укра!нських державницьких i 

визвольних змагань, розвитку укра!нсько! полпично! думки, репресям i 

голодомору в Украш, органзатор наукових конференцiй, присвячених 

укра!нськш тематищ, головний редактор часопису «Сучаснiсть» (1984-1996) та 

щоквартальника «The Ukrainian Quarterly» ^з 2004 р.), член редколегш багатьох 

журналiв. У 1989 р. Т. Г. Гунчак заснував у США фонди сприяння 

демократизацп в Украш та допомоги дiтям Чорнобиля. У 1993 р. вш отримав 

звання заслуженого дiяча науки й культури Укра!ни, а в 1996 р. -  нагороду 

Пилипа Орлика за сприяння розвитку укра!нсько! демократй.

Усього колекщя Т. Гунчака мютить близько 400 книг iз всесвпньо! 

ютори, политологи, ютори Укра!ни, ютори освiти, ютори православно! 

укра!нсько! церкви, етнографи, лiтературознавства, художньо! лiтератури, а 

також власн працi. Бiльшiсть iз цих книжок було видано за кордоном, частина 

з них -  англшською мовою. Наприклад, праця Т. Гунчака «The Ukraine, 1917

1921: A Study in Revolution», у якш вщображено революцiйнi подi! в Украш, 

була видана Гарвардським унверситетом (США) англiйською мовою в 1977 р. 

Серед книг iз лпературознавства привертае увагу «Iсторiя укра!нсько! 

лператури» Володимира Радзикевича, яка була видана укра!нською мовою 

видавництвом «Батькiвщина» (США, Детройт, 1955). Серед письменникв, 

творчють яких дослiджено у цьому виданы, -  Б. Антоненко-Давидович, 

G. Маланюк, У. Самчук, Н. Кобринська, О. Олесь та багато штттих, чи! iмена 

знову повернулися в Укра!ну саме завдяки дiяльностi укра!нсько! дiаспори за
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коpдоном, яка ствоpювала видавництва укpаïнськоï книги, вщ ^ивала недт ьщ 

школи та у ^ а ш ^ к  цеpкви в piзних кpаïнах свггу. Особливий iнтеpес викликае 

«Пpоект системи осв^и в самостiйнiй Укpаïнi», пщготовлений вiдомим 

укpаïнським педагогом Г. Ващенко (Мюнхен, 1957). Ця книга мае даpчий 

напис: «Високоповажному Таpасу Гpигоpовичу Гунчаковi на спомин вiд 

автоpа». У виданнi мiститься коpоткий огляд систем осв^и в piзних ^аш ах  

свiту, а також основнi засади системи укpаïнськоï освiти. Педагоги, я к  

викладають хpистиянську етику, досить часто замовляють iз колекци 

Т. Гунчака <^блда в малюнках» Гiлбеpта Бееpса (199б), яку було видано за 

с^ияння Укpаïнськоï Лютеpанськоï Цеpкви. Xудожня лiтеpатуpа в колекци 

Т. Гунчака пpедставлена твоpами В. Баpки, В. Винниченка, В. Пачовського, 

У. Самчука, В. Симоненка, Л ес У ^аш ки, Т. Шевченка, В. Шекспipа.

Iз часу пpоголошення незалежностi Укpаïни в 1991 p. Таpас Гунчак 

неодноpазово вiдвiдував батькiвщину, читав лекци у вищих навчальних 

закладах, бpав участь у piзних гpомадсько-полiтичних заходах, пpисвячених 

^TOpii' Укpаïни та сучасним пpоблемам у ^ а н ^ к о г о  суспiльства. У 200б p. в 

^ 'в ^ к о м у  мiському будинку вчителя вщбулася пpезентацiя книг Т. Г. Гунчака 

«У ^аш а XX столiття», «Мо' спогади -  стежки життя» (видавництво « Д н ^о » , 

2005). Пpезентацiю пpовели диpектоp ДНПБ У ^аш и iм. В. О. Сухомлинського 

П. I. Рогова та д ^ е к г ^  Шституту укpаïнознавства МОН Укpаïни Петpо 

Kононенко [9].

Збеpеження колекцiй, подаpованих пpедставниками укpаïнськоï дiаспоpи, 

потpебуе ч^кого дотpимання темпеpатуpно-вологiсного pежиму. Особливо це 

стосуеться книг, я к  були видан з поч. XX ст. до 50-х pp. XX ст. i pанiше 

пеpебували в умовах, непpидатних для довготpивалого збеpiгання документiв 

та мають незадовшьний стан. Kiлькiсть таких документв сеpед лiтеpатуpи, 

подаpованоï у^анською  дiаспоpою, становить 40 %. Починаючи з 2010 p., у 

фши ДНПБ У ^аш и iм. В. О. Сухомлинського здшснюеться щоденний 

контpоль та pеестpащя темпеpатуpно-вологiсного pежиму за допомогою 

психометpичних гiгpометpiв типу ВIТ-1. Важливим аспектом збеpiгання
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колекцш е також !х оптимальне розмщення. Колекцiя Т. Г. Гунчака розмщена 

у шафi читально! зали, а колекця I. Д. Боднарчука -  на окремих полицях 

книгосховища. Гз метою узагальнення iнформацi! про колекцй для кожно! з них 

створено паспорт, який мютить коротку юторичну довiдку та обставини 

походження, а також характеристику кшьюсного та видового складу. 

Результати планових перевiрок колекцш вщображен у додатку до паспорта 

«Перевiрка кiлькiсного та фiзичного стану колекцй».

Колекцй I. Боднарчука та Т. Гунчака привертають увагу багатьох 

науковцв, педагогв та студентв, я к  вивчають iсторiю укра!нсько! освiти, 

культури та лператури за кордоном. Для якнайповышого розкриття змiсту 

колекцiй та надання шформацй вiддаленому читачевi в 2011 р. науковцями 

ДНПБ Укра!ни iм. В. О. Сухомлинського було здшснено ретрокаталогiзацiю 

колекцiй I. Боднарчука та Т. Гунчака шляхом введення описв цих документв 

до електронного каталогу бiблiотеки.

Висновки. Дослiдження колекцш Т. Гунчака та I. Боднарчука дало 

пщстави резюмувати: ц  колекцй е важливою складовою фонду ДНПБ Укра!ни 

iм. В. О. Сухомлинського, одним iз джерел вивчення юторй укра!нсько! 

дiаспори. Вони сприяють поверненню в Укра!ну творчо! спадщини талановитих 

письменникiв, педагогiв, полiтикiв, науковцiв та дiячiв мистецтва. Основними 

напрямами роботи з цими виданнями е:

-  ведення паспортв колекцiй;

-  ретрокаталогiзацiя колекцш шляхом введення !х до електронного 

каталогу;

-  дотримання вщповщного фiзико-хiмiчного, бiологiчного та сантарно- 

гiгiенiчного режиму збер^ання колекцiй;

-  органiзацiя традицiйних та вiртуальних книжкових виставок;

-  у перспективi -  створення страхових електронних копiй окремих 

на.йц1нн1ших видань iз колекцiй.
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Т. В. Лога
Коллекции выдающихся деятелей украинской диаспоры Ивана 

Боднарчука и Тараса Гунчака в фонде Государственной научно
педагогической библиотеки Украины имени В. А. Сухомлинского

В статье проанализированы этапы формирования и содержание 
коллекций выдающихся деятелей украинской диаспоры Тараса Гунчака и Ивана 
Боднарчука. Определены основные направления работы по сохранению и 
популяризации указанных коллекций.

Ключевые слова: коллекция, паспорт коллекции, диаспора, издания 
украинской диаспоры, библиотечный фонд, Тарас Гунчак, Иван Боднарчук, 
Государственная научно-педагогическая библиотека Украины имени 
В. А. Сухомлинского.

T. V. Loga
The Collections o f  Famous Figures o f the Ukrainian Diaspora Ivan 

Bodnarchuk and Taras Hunchak in the Fund o f the V. Sukhomlynskyi State 
Scientific and Pedagogical Library o f Ukraine

The stages o f forming and the content o f the collections o f famous figures o f the 
Ukrainian Diaspora Taras Hunchak and Ivan Bodnarchuk are analyzed. The main 
directions o f work on storage and popularization o f the collections are defined.

Keywords: collection, certificate o f collection, diaspora, editions o f the Ukrainian 
Diaspora, library fund, Taras Hunchak, Ivan Bodnarchuk, the V. Sukhomlynskyi State 
Scientific and Pedagogical Library o f Ukraine.
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МОДЕЛЬ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ У ХХ1 СТОЛ1ТТ1

Проаналiзовано проблему кризи читання в сучасному суспшьств! та 
охарактеризовано причини !! виникнення. Розглянуто погляди науковцв на дитяче 
читання. Запропоновано концептуальн шляхи вирпттення проблеми нечитання 
д^гей та молод! на основi змш у дiяльностi школи i бiблiотеки.

Ключовi слова: проблема читання, дитяче читання, учень-читач, 
лтература, модель читання, соцiологiчне до^дження.

358


