На допомогу приходять бібліотеки, діяльність яких набуваєтепер нового змісту і смислу. Особливо бібліотек науко-

Просучасні напрями роботи наукової бібліотеки наша роз- Шановна Ларисо Дмитрів-

маційного забезпечення сфери

но, звичайно важко в одне ін-

освіти,

ДНПБ, яку Ви очолюєте протягом останніх п'яти років, але

ники установивзялиучасть у336

терв'ю вмістити все про роботу
намагатимемося хоча б дати

книгознавства,

історії

освіти, сухомлиністики. Працівнауково-практичних заходах та
виголосили понад 800 доповідей

чам про масштабність здійсню-

і повідомлень, Це все є впровадженням наших напрацювань.

сучасна науковабіблііотека?

запланову

точкове уявлення нашим чита-

ваноїдіяльності. Отже, що таке

- Науковабібліотека зараз - це

інформаційний центр, який застосовує всі можливі засоби для
забезпе
я споживачів бібліотечної продукції а це науков
ці-педагоги, бібліографи й бібліотекознавці, освітяни-практики
й читачі

усіх ВІКОВИХ

категорій.
Пріоритетними

І

фахових

в.о. Сухомлинського, що входить до Сі
відмічає своє 20-річчя.

- Нові технології внесли змі-

ни й у науково-інформаційнуліяльність бібліотек. Сучасні читачі-мілленіали

навіть уявити

не можуть, як це - піти в бібліотеку для переглядукаталогів і
замовлення літератури.

списків та оглядів з актуальних

питань освіти, педагогікита психології були затребувані 77 тис.
дистантних користувачів.
Написано об тис. рефератів на статті з наукових видань
до Українського реферативно-

роботу

результаті

колективу,

якої

підготовлено

п'ять збірників матеріалів науково-практичних

у 2016 році

інформує

іст орико-педаго-

го журналу «Джерело» і загаль-

го наукового об'єкта зумовила

нодержавної реферативної бази

формування п'яти колекцій рід-

і пам'ятних дат

у

галузі

освітиі педагогічної науки»(20152017 р. ДНПЬ
отрималагрант Киї ської міської

2019). Крімтого, у

їм. В.І. Вернадського. Розвива-

кісних видань - «Педагогіка»,
«Психологія», «Шкіл

ється

ники і

даних «Україніка наукова» НБУ
вічної,

реферативної й
мації - це спри-

кооперати 1

установи

з

мере

взаємодія
сю

освітяН-

ських бібліотек щодо поповнення «
вет рез
зативноїбази

Галу:

даних» ДНИБ. Науково-інформаційна

ведення фундаментальних і при
кладних наукових досліджень

ється на форм ування галузевого

їз питань галузевого бібліоте

інформаційногоресурсу.

кознанетва, бібліографознавста,
книгознавства,
педагогічі
джере! ознавстна, біог рафіки,
горії осніти, сухомлиністики, їн
формаційної діяльності, форму
вамня національного галузевого
інформаційного ресурсу у тому
числі шляхом розвитку корпо-

діяльність

спрямову-

ю, що бібліотека, хоч і
ає своє днадцятиріччи,
Не торале має глибокі коре
каючисьісторії - то буде окрема розмова- розкаж
будь
м.Їяк

ратинних зв'язків між бібліоте

ками мережі та інтеграція їх у

та

налуково-мето

дичне забезпечення функціону
вання

мережі

оєвігяногких

ім

бліотек МОН України та НАПН
України; розвиток соціокультур
мої

дінліності

М

міжнародного

співробітництва
- А можна це «розшифрувати» для широкого кола?
У 2015-2019 рро за результа
тами наукових досліджень нами
товлено й опубліковано по700 наукових праць. Значно

Українок
твори п
веденого в
го місячника шкі

ькою

документів педагогічного спря»
мування.

Якими ще сучасними похлугами можуть скористатиси

досліджень

видання установи

та

окажчик

аВасиль Олександре
Сухомлинський: до І00-річчя від дня
народження», 2015 р. з поміж
ТО інших відзначено 4

ступеня в номінах

ний покажчик» Вогу

го бібліотечного «Біографічного
рейтингу - 2018», проведеного

крутлих столів, вебінарів та їю-

30 1 пифоозжі зденурОФоваторо

чих заходів їз питань Тефор-

загалом фонд бібліотеки
на-

Загаз

ЛьТаТІв УСНИХ

ки» (24) електронних по

учення (ОАСІЇ - 34

рекомендаційний

ДНИБ», який висвітлює зміст 45

електронні наукові

в Сооціє Акав
яка У

сін.

кої мови в Україні» укладено

15 ог

Національною бібліютекаюУкраїни їм. В. І. Вернадського.
За останні п'ять рожив прове
дено 79 конференцій, семінарив.

галом

список «Англомовні рідкісні ви»
дання ХІХ- поч. ХХ ст. з фонду

китайською мовами (22). Зокреє

ма біобібліограф

з

Зусиллями
фахінців біблінагоди відзначення
оте
100-річчя Української
революції
в 2017 р. оцифровано періодичпе освітяйське видання «Нільна
українська школа» (1917-1920) і
розміщено його в Науково-пе-

анотований

наукометричних баз даних |.
зокрема 0 до Ме ої У
анга

но 7863; поповнено базу даних
«Рідкісні книги
яка
містить майже Щ) тис.

шення 2016 року Роком англій-

формаційно-біоліс
ресурс «Видатні пе

уко

20 років оцифровано 1251 ви»

дання, мікрофільмовано 118,
відновлено та
відреставрова-

Президента України «Прооголо-

Виховуємо громадя
ота України
Попов

їни та світу»
персонал
понад М)

«Колекція документів іноземними мовами», «Колекція часописів ХІХ - початку ХХ ст.За

ла
мій електронній біблік
теці (розділ «Киижкові пам'ятки»). У рамках реалізації Указу

зросла кількість статей, зокрема у виданнях, що входять до

опубсликованих

культурно-

менних

діяльності нашої, науково-педа
гогічної, бібліотеки є такі: про

координація

національного

го надбання України, Соціально-культурна значущість цьо»

гічних семінарів, «Календар зна-

напрямами

глойа льний інформаційний про
ния науково-інфор'
«тирі здійс
маційного зайе: печення розвит
куосніти, педагогіки, психології;

до

Сучасна

Не можу не згадати про по-

у

постановою Кабінету Міністрів
України Ме 1709 від 19 грудня
2001 р. видання 1850-1917 рр.
(28 081 документ) віднесено

кра-

и в інформаційному просторі
з 2017 р. існує проєкт «Беблюме-

триюа педагогічної нкуки». база
даних «НАПН Укрвіни»
Понад 600 библьюграфічних

лічує майже 6)
тис. докумен:

тв. Особлива частина
ше рідині видання, Фонду локументи
пеипологічНМо,

Інноваційна наукова установа

і 20199
суспільство
ментів за УДК, інформаційний

супровід масових заходів тощо.
Примітно, що в ДНГБ було
забезпечено тестовий доступ
до міжнародних наукометричних баз даних: Віо Оле(2015 р.),
Редіаїгіс
Мешгоїову
||Вгієів
(2015 р.), ЕФмагі Еіваг Іоиглаїіз

апі Деуєіортепі 51цшфієз Ебооке
(2016 р.), М/еБ ої 5сієпсе (20162017 рр.). Їз 2018 р. вона надає доступ до інформаційних ресурсів
фірми ЕВ5СО Рибіїзбіло (упродовж 2018 р. здійснено понад

- Одні лише назви виставок дають розуміння глибоких
традицій розвитку педагогічної науки у загальномумасиві
української культури.
Виставковою діяльністю
не обмежується робота кімнати-музею. Проводяться лекції,
екскурсії. Активнимивідвідува-

чами кімнати-музеює здобувачі
освіти, наукові, науково-педагогічні й бібліотечні працівники,

слухачі інститу ів післядипломної освіти таїн.

20 тис. запитів). Зазначимо, що

бібліотека
спільно з ТОВ «Інформатіо» проведено цикл науково-інфор
ційних практичних заходів, шо
забезпечих » дієве використання
цих ресурсів.

У 2016 році

дкрито вну:

музейрідкісноїкниги,

Відзначу надання відповідних
консультацій на сторінці ДНПБ
у соціальній мережі Расеїоок,
на порталі бібліотеки (майже 14
тис.відвідувань).
- Але ж залишилася й робота
бібліотеки як культурно-освітнього центру у звичномурозумінні?

- Так. Серед освітянськоїта науковоїгромадськостіздобу
знання наша експозиційно-ви-

ставкова діяльні ть. Протягом
20 років організовано майже
2200 книжкових виставок, 30крема в 2015-2019 рр. 295: тема-

ичні
ерсональних 143, їз яких «Ювіляри НАПН
Ук
(віртуальних - 30),
. Від-

У чому суть і важливість

МОН
України, Мінкультури
України. Популяризації установи сприялитакож акції даруван-

ня книг, флешмобитощо.
- ДНПБ носить ім'я видат-

ного українського педагога
В.О. Сухомлинського. Щоце означає?
- Відзначу, що нині ДНПБ є
інтегратором

і

поширювачем

сухомлиністики в інформацій-

науково-методичного забезпечення мережі освітянських бібі

є затребуваною. Загалом розширилося інформування суспільства про діяльність ДНПБ на її
вебпорталі, сайтах НАПН України й Української бібліотечної
асоціації, сторінці бібліотеки в
соціальній мережі Басеїоюї, у
ЗМІ, Учені бібліотеки здійснюють експертнудіяльність у різних комісіях НАПН України,

ному просторі України та за ї

межами, зокрема взяла активну участь під егідою ЮНЕСКО у

отек?

Забезпечення мережі освітянськихбібліотек (а
понад 15 тис.) ї
ня конс

відзначенні 100-річчя в
родження В.О.

дня на-

хомлинськога,

На базі оновленого в 2016 р.

ки будь ласка.
- ДНПБ плідно співпрацює
з Київською малою академією
наук, бібліотеками, Педагогічним музеєм України, громадськими організаціями (Всеукраїнською асоціацією Василя
Сухомлинського, Українською

бібліотечною асоціацією й ін.)

закладами освіти. Саме у нас
проходять переддипломну та
виробничу практику студенти (Київського університету
імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету та ін. Розвивається Й
міжнародне співробітництво із
зарубіжнимиосвітніми, науко"
вими установами,бібліотеками
та громадськими організація"
ми: створеноза підтримки про-

грами ЄС Еразмуєз (Жан Моне)
Пункт європейської інформації

(з 2017 р. проведено близько 20

заходів) тощо. Розвитку набула участь у мі народних нау
ково-практ
их заходах за-

і міжнародна

рубіжних

наукових є

допомоги; фо!

Найого базі здійснюєтьсяна
уково-дослідна, культурно-освіт
ня та виставково-експозиційна
діяльність. Презентовано понад

мобільність

ного інфо

бітників. Продовжується м

М) виставок, присвячених видат

ва бібліотека та
освіти», Щ

ним вітчизнянимі зарубіжним
ученим, педаготам і виз
ним
подіям, що розкривають розви.
токо

та зарубіжної
наприклад «Костянтин

української

освіти,

народний кпигообмін.

методичної
проведения з 2016 р. ні

- Як Ви бачите розвиток бібліотеки?

тодологічного семінару

- Зважаючина виклики сього
я
ої дер:

бліотечних сеї
країнсь
х педагогіч

дення, входж:

до європейського простору, най»
толовнішим завданням ДАІШПБ є

«Василь Сухо»
янський у діало
зі з сучаєністю»,

модернізація бібліотечно-інфор-

Ушинський (182 24-1870 рр)

маційного

засновник наукової педагогіки й
початкової школи», «Зарубіжні

читального залу Фонду ВО. Су:

періодичні виданняу фопді ДНО

хомлинського

України ім, МО, Сухомлинсько

проведено

то», «Провідні оспітяни періоду
ької революції 1917-1921
Укр:
се років від дня народжені
рр.

сії, тематичні лекції для пра-

організовано

низкузаходів:

й

куль

но-освітні (оглядові екскур-

цівників і здобувачів закладів
освіти, бібліотечних працівників; інсценува
казок та оповідань; виставки творчих робіт

ня Бориса Дмитровича Грінченка
Швоз-1О)», да100-річчя Україн

ської революції(1917-1921), до 135
рі я від заснування(15 2) Київ
сікого товариства грамотності;
до ІЗ5-річчя журналу «Кисвекая

дітей за творами ВО. Сухомлинського, презентація проекту
«Я і моя родина - казковий ди-

«тарина»(185 52 19407); до П00-річчя

восвіт»; читання казок та опові-

Української революції (1917 1921);
до 165 річчя від дня про, дження

дань дітьмиразом із бібліотека-

рем тощо); науково-практичні
(семінари, круглі столи, бібліо-

Володимира Павловича Науменка
(1352-1919) українськогопедаго

течні секції в рамках Всеукра-

педагогічних читань);
ууково-інформаційні (формування електронних ресурсів, а
саме: електронних к

творів

«Серце віддаю дітям», «Я розВам казку
Філософія
для дітей», «Обережно дитина:
ВО. Сукомлинський про важх дітей»); оновлено інформаю в ресурсі «Видатні педаготи
Українита світу»; поповнено
базу даних «Сукомлиністика»
(внесено 1306 бібліографічних
записів); підготовлено книжкові
повім

виставки. Читальний зал відві-

тек. воєукраїнські веблн.

та, філолога, учителя: до175-річчя

мід дня народження «Сергій Миропольський

(|542-19075

педа»

гогічна, наукова та просвітницька діяльністьк до ІСЗ-річчя віл
дня нарояженняЇ. 0. Сікорського
Кия.

- Фаховими порадами й ре-

зу МОНУкраїни (2017
диться інтенсивжа робота шодо
науково-методичного супроводу
впроваджения УДК у практику
роботи освітянських баблютек.

дують освітяни, науковці з різних куточків України та зарусіжая:

зоРес

у

зультатами ліяльності ДНІ

Польща й Китайської Неродної

- Ми щоденно маємо підтьєр-

- Нині важливими є професійна комунікація і співпраця.

дження. наскільки наша робота

ської

супроводу

освітян-

галузі шляхом побудови

інноваційної моделі науковоїбі-

бліотеки, яка здатна ефективно
забезпечувати сучасні потреби
користувачів, володіє потужни:
ми базами даних, надає віл:

доступ до
них мереж на основі широкого
використання інформаційно»комунікаційних технологій.

Ми й надалі реалізовуватимемо розроблену Стратегію
розвитку ДНО з урахуванням нових змін у сфері освіти
та інформаційних викликів задля утвердженняїї в структурі
НАПН України як потужного
науконого, науково інформаційного,
науково методичного,
культурно-освітиього
центру
України, відомогоі за

межами.

А ще з 2016 р. в установі функці-

онує Рада молодих учених, яка

здійснює роботу, спрямовану на
розвиток

потенціалу

наукової

молоді бібліотеки.
Узвязку з 30-річчям наукової
установи хочу подякувати колек
тиву ДНИЬ за самовіддану творчу працю протягом цих років,
президенту НАЙН України, ака»
із
дєміку Василю К
тримку нашихініціатив,

партнерам - мсЗ
- Дякую за змі
у
ам

Успіхів Вам!

"

-

рем

Ж

Республіки.

Розмову вів
Юрій ШЕРЕМЕТА,
«біс»

