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Су•tасні проблем11 організації наукової роботн в університетській бібліотещ харnктеризуються
декількома основв11м11 положеш1ямн. які не сnр11яють розгортанню наукової діяльності в н11х. На
державному рівні - І-tевідвовідність документів, що регламентують оrранізацію наукової робот11
універснтетських бібліотек. їх фуНІщіональним обов'язкам: на методологічному - нерозробленість
пшології наукової бібліотеюt (універсІІтетсько.І); на організаційному рівні - слабка коордннація }
створенні міжбібліотсчннх науковнх об'rднань, тнмчасових творчих колект11вів Д11Я здійснення
науково-дослідних nроектів . Великі наукові бібліотеки не викорнс-rовуют ь наукового потенціалу
універс11тетських бібліотек у здійснені масш габннх досніджень, які репрезентують сучасни І! ста••
бібліотс•Іної наукн в Укра"іні.
Науково-дослідІІа діяльність Бібліотеки НаУКМА спрямована на здійснення ІІІІзки наукоВІІХ
nроектів,

реалізація яких дозволила б11 !JідІювнт~• (в разннх формах) фондн славетно·• КІ1rво
~1огилянської Академії, з nаралсльннм дослідженням фондів су•tасної Бібліотеки - як пам 'ятки
відродженої Академії та сподвижницького руху чнсле1шх бібліотек, наукових та rромапськю.

організаціі\ та осередків, прнватн11х осіб , якими подаровано nонад 80 тис. nрим . у 1992-1998 рр .
В рамках nроблемн" Києво-Могилянська Академія : історія та сучасність": планується проведення
сnільно з науково-дослідНІtМ центром "Спадщина НаУКМА" дослідження по вщтворенню істори•tних
фоІ-ІДів бібліотек11 Києво-Могилянської Академії. Крім створення автоматизованої джерелознавчої
базн даних про книжки тn рукописн із зібраннь Києво-Могилянської Академії, які наявні у фондах
наукових бібліотек Києва , наукових центрів Україин. а також зарубіжНІtх країн, проект передбачає
nридбання дублетів. вивчення поnиту на старі видання із фондів КІІєво-Могиляttської Академії серед
наукової громадськості для створення CD-ROM на їх основі . Цей проект nередбачає також виданІіЯ

серії

CD-ROM,

які б репрезеН1увалн у світі діячів Киево-Могилянської Академії. ІІаслідком вел11кОІ

nошукової роботи мас станt створення повної бібліографічної баз11 даних 11ро втрачені ВІЩаtІІІЯ.

архівні матеріали та документи. які міст11ли інформацію про Києво-Мопшянську Академію .
Бібліотекою розnочато роботу по вІІвченню та розкриттю найбільш цінно!· •Іаспtни су•Іасноt о
бібліотечного фонду, основу яку становлять колекції, (на сьогодні їх І~) . Заночаткуnано серію
науково-бібліографічнІ1Х видань про рідкісні фондІІ Бібліотекн '"Бібліоrс•Іні колекції Науково·•
бібліотеки ··киrво-Мо1 илянської Академії"': з дсмонстраніrю їх на home-page Бібліо rеки і иарале;ІьНІt\1
в11данням друкарськ11м способом , тдго говлен о до друку" Каталог бtб .1іотеки Я . Гоновача ".
Практикуєтt.ся і видання матеріалів про ціtІІІі видання вже вІДродженої біб.tіоІ·скн. зокрема
nоюtжчнк змісту часопнсу "Л рка ..
З метою відображення наукового. педагоrі'Іноrо, культурно-осв11ІІього жн ГІЯ С)"ІасноІ Академії
веде-rься автоматІІЗована бібліографічна база дан11х" НаУКМА: історія та відродження", ~руковаtІІІМ

варіантом їі є Іlото•ІНІtй Gібшографічний покажчик "ІІаціональн11іі універсІtтет"Києво-Мопt:~янська
аІ<адемія" ... рр." . До друку підготовлено 2-й внп., до якого вклю•Іено відомості про вубліІОЩЇІ
вик:~мачів НаУКМЛ за шість роюв .
Складовою роботи по виnченню tсторїt фон~ів є дослідження кІІІtжковн-.. знаюв на ВІІДаІtІІях , яю
зберігаються в науковій бібліотt>ці ІІаУКМА. 1 1993 року Бібліотека має n; ІЗСНІІІІ кнІt...кковІІЙ щак .

автор якого Іван Крнслач Серед 111х мнтtов. що nзяш1 участь у конкурсі на кннжков11Й знак ІІЬ
НаУКМА б) ЛІІ вІщатні \ІІІТUІ сучасного кн11жкового знаку в Україні - Іван Крислач. Ьорнс Рома11ов.
Орест Кр11воручко. Бор11с І<) новсью1Н . ГрІІГОр Корінь, Олександр Губарев тощо. Ці матеріа:Ін стали
основою в11дання про кнІІжков11й знак наукової бібліотеки Національного уttіверснтету "Киево-
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МоІssлянська академІя та КІІІtЖКОІJі з11акн видань із колекцій Юрsя Паславського , Во.іюднмstра
Стар11цького, Ярослава Г олова•Іа тощо.
Третій блок nитань. nов 'язанІІІі із тематнкою внв•Існня історії )Країнської кщtгІІ nоза межам11
Україmt t nередба•Іає роботу за такимв науковнмн-nроектам11 "Л11сра 1ура української діасnор~1 у
фондах Наукової бібліо 1скн На УКМА ·· ," Фонд~І української КІІІІГІ1 в наіібільшstх універснтет<Іх
Свроn11. США, Канади".
Роботн по цих темах nередбачають дослідження діяльності видавництв, науковнх товариств з
мстою отримання інформації про ступінь зосередженості у фондах І [f) НаУКМА найбільш цінних
наукових видань с1арю. років видання з nрофілю сучасної Акад~мїі

Українська кннжка зберігається у багатьох слов'янських колекціях еві гу: РосіііськІй Національній
Біблютеці. Бібліотеці Конгр~су США, Слов'янського ВІдділу Іллінойського Унівсрснтету (США) ,
Бібліотеці Наукового Товарнетва ім . Т Шевченка (США, Канада) . Слов'янській бібніоІеці (Чеська
ресnубліка) гощо. Здійснення nроекту "Фонди української кннп1 в найбільших універснтетах Євроnн.
С ША, Канади·· буде сприяти nоширенню серед наукової 1 ромадкості . зокрема студентства, відомостсіі
про історІю формування цнх фондів, їх склад, можливості кор11стування нюш за л.оnомогою СІН.їемІІ

INTERNEТ. Проект nередбачає отрнмання інформnuїі про ВІІкорнстання української КНІІжки в
універсsнетськнх книгозбірнях ~tа)ковцям н різннх країн. можливості (або необхідність) актІІвізацІІ
юшгообміну між ціма інст11тущямн та біблютеками України.

