Серце Могилянки - її наукова бібліотека
КИЇВ. - 24 травня студенти Національного
університету „Києво-Могилянська академія"
(НаУКМА) взяли участь у рідкісній, на жаль,
для України події - відкритті нової бібліотеки.
Бакалаврська бібліотека НаУКМА носитиме
імена Тетяни та Омеляна Антоновичів, фундація
яких зробила найбільший - 5 млн. грн. - внесок
у реконструкцію колишнього хірургічного корпусу лікарні ч. 15 та устаткування будинку під
бібліотеку.
Загалом проект реконструкції вартістю 8.6
млн. грн. підтримали 302 благодійники, яким
академія надзвичайно вдячна.
На відкриття бібліотеки завітали президент Києво-Могилянської фундації Америки
Марта Фаріон, співголова Ради директорів цієї
ж фундації Америки, колишній Посол США в
Україні Вільям Мілер, почесний доктор НаУКМА,
колишній прем'єр-міністер Канади Жан Кретьєн,
письменниця, власниця однієї з колекцій
бібліотеки НаУКМА Віра Вовк-Селянська, Посол
Польщі в Україні Яцек Ключковський.
Історики і культурологи знають, що бібліотека
НаУКМА нерозривно пов'язана з історією
славнозвісної Могилянки. Основу становила книгозбірня Петра Могили, яку він заповів
академії. Наприкінці XVII сторіччя бібліотека
налічувала понад 3 тисячі томів. У 1780 році
об'єднано „особую бібліотеку" для найбідніших
студентів, створену Миколою БантишКаменським, та бібліотеку Києво-Могилянської
академії. Наприкінці XIX сторіччя бібліотека
Києво-Могилянської академії, що на той час
вже налічувала 150 тисяч томів перейшла до
Київської Духовної академії (КДА). У 1920 році
КДА було закрито, а бібліотечні фонди склали
основу фонду Національної бібліотеки України
імені Володимира Вернадського.
У 1992 році відновила свою діяльність
Києво-Могилянська академія, а разом з нею бібліотека, що не мала на той час жодної книжки. Наразі фонд бібліотеки НаУКМА містить
понад 350 тисяч томів та близько 2 тисяч назв
періодичних видань.
Розповідає директор наукової бібліотеки
НаУКМА Тетяна Ярошенко:
„2004-2006 роки - знакові в історії КиєвоМогилянської академії не лише з огляду здобуття провідництва в галузі вищої освіти в Україні,
впровадження нових ідей та проектів, але й
з огляду на реалізацію широкомасштабного

проекту ремонту, реставрації та технічного
устаткування окремого корпусу під Бібліотеку.
Бібліотека для нашого університету - надзвичайно важлива творча лябораторія,
головна духовна скарбниця. Це не лише
місце книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету,
що пов'язаний численними нитками з усіма
світовими інформаційними ресурсами, які
не тільки легкодоступні, але й постійно
використовуються.
Це був складний проект, що передбачав комплексну реставрацію занедбаної будівлі кінця
XIX століття. Це складне завдання облаштування сучасної, на рівні світових стандартів
університетської бібліотеки - виконано завдяки
безперервності „золотої нитки" доброчинности.
На допомогу академії в цій важливій справі
прийшов відомий український громадський
діяч та патріот Омелян Антонович - головний
доброчинник проекту, який зробив внесок у
розмірі 1 млн. дол. Подвижництво Омеляна
Антоновича на ниві української культури та
просвіти вартує великої поваги й наслідування.

Це - створення доброчинного фонду родини Антоновичів, відбудова церкви в рідному
містечку Долині, Львівської наукової бібліотеки
ім. Василя Стефаника. А тепер з-поміж
доброчинних справ Омеляна Антоновича - і
Бакалаврська бібліотека Києво-Могилянської
академії, яка носитиме ім'я Тетяни та Омеляна
Антоновичів. Благодійниками проекту стало
також понад 300 фізичних осіб та інституцій,
передусім, з України та США.
Серед доброчинців, які зробили значні
грошові внески в розбудову бібліотеки - представники української діяспори США: Григорій
Малиновський, Юліян Куляс, Іван та Наталя
Даниленки, Ярослав Дужий, Євгенія Даллас, Павло
та Ірена Джулі, Андрій та Дарка Дужі, Володимир
Петришин, Надія Амінофф, Юрій Дейчаківський,
Іван Підгірний, Зенон та Віра Зубрицькі, родини Феденків, Ковалів, Козбур, Кредитові спілки
в Чикаґо, Рочестері, Мишиґені та багато інших
людей доброї волі з України та США.
Києво-Могилянська академія щиро дякує
всім, хто долучився до творення нетлінного
осередку української культури - протяжного в
історичному часі та духовному просторі".
УНІАН
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