графічної довідки заnитів/відповідей для самост і йного авто

вище дл я студе нтів. Н айближча перспектива для всіх бібл іо

матюаваного пошуку. Н аз вані напрями ЕДО с п рям о вані на
користування

тек ви щої школи - трансформщ і я їх в і нформаці й.но-сер
вісні центри, які н е тільки зберігають інформацію, а й на

Тр ан сфор мація бібліотек вищої школи в і дбувається за

дають послуги пошуку необх ідно го знання, його я кі сного
аналізу та беруть участь у накоnич енні нових знан ь.

зн иження

особистих

відвіду вань

віртуальною службою [І , с.

бібліотек,

100].

рахунок зміни їхніх і нформаці йних функцій, акум улюв ання

Напрям діяльності бібліотеки ВІ-ІЗ як інф ормаційного

зовнішніх та створення власFrих баз даних (БД), наданн я

центру поєлнує розроблення інструкти.вно- методичних ма

доступу до нац[онал ьннх і с вітових інформаційних мереж.

теріал і в у електронних варіантах; nроведення заходів, спря 

Бібліотеки вищих навчал ьних закладі в перетвор 1оються на
інформаційно-бібліотечні центри; традиційн і форми й мето

тувач і в ; рекламний супров ід нових і нформаційних послуг і

ди

ресурсів бі бл і отеки

обслуговуван ня

істотно

змінюються;

впроваджують

нетрадиційні методи обслуго вування , що створ юс умови для
об'ед нання ресурсів галузі на основі розподілених БД з
представленням їх в Інтер н еті

[5,

с.

17).

З вnровадженням автоматизо ваних технологій тращ1нійн а бібліотека вищої школи трансформується в автомати
зовану біблі отечна-інформаційн у систему (А.БІС) на базі

комn ' ютерів та оргтехніки. На наступному етаnі відбуваєть ся
процес об'Єднання АБІС у локальну мережу. З одержа н ням
доступу до І нтернету АБІС набува є новоІ-о з начення. н о11их

функцій обм і ну дан ими. В ерхн ій рівень розвитку бі бл і отек
ВНЗ

створенНJІ електронної бібл і отеки, базою якої є пов

-

нотекстові БД, ексnертні систем и (5, с. ! 7].
Електронн а бі бл іотека м ає електро н ний фонд та елект-

ронні служби. Її особливості:
О

ная вність електронних документі в;

С

читач -сnожfrвач і автор nубліка цій одночасно.

Актуальними про блемами електронних бібліотек є:

моnан их н а своєчасне опов і щення й консул ьтуван ня корис

[4].

На часі вирішення конкретн ого завдан ня: як за корот

кий термін до вести і нформацію до користувача, навчити йо
го методиці пошуку і нформації в різних інформаційно- по
ш уков их си стем ах.

Виконан ня

цих

програм дас

можл ивість

чальних закладі в на вищий рівень - п еретвореНЮІ їі в інте
грований

інформаційний

центр,

який

Абсолютно однакових методів реал і зації програми для
р ізних бібліотек ВНЗ бути не може, адже кожна з них має
враховувати свої особл и вості та с nециф і ку .
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11 Бібл .

nланета.- 2004.

- .N'2 3. -

С.
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Концеn-rуальні nідХоди до створення системи

і нформ а ційно-бібліотс<шого обслуговування І Ганна Шемаєва

л і отеки , 1·ому н и ні бібл іотечна - інформаційні центри не лише
до інших інформ аційн их канал і в.

-

nубличнЬІХ б11 блиотек І А. Пурник

кають потреби в інформанії, задовольнити які неможл иво
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Вьт. І . История и современнное состояние.

І М. Потапен.ко

Для в ирішення і н н оваційн их питань 1-ІДР С ВНЗ вини
л иш е за допом огою друко ваних каталогів та картотек біб

функції

на всіх існ ую'І ИХ видах носіїв.

:::J

ліографічних та nовнотексто вих БД) зосереджено в бібліотеках
81-13, тому зрое1-ає їхня роль як інформщі йно-сервісних цетрів.

nоєлнуює

традиційн ої бібліотек и з надання м користувачам [нфор мації

О

витку інноваційних технологій.

переходу

освітнJ,ої та інформ аці й ної фун кці й б і бліотек вищих нав

11 Вісоо.

6.

К н . nалати . -

1999. - .N'2 3. -

С.

17- 19.

Шмідт М. Теоретико- методологі ч ні основи бібліограф ічного
забезnече н ня n ідготовки фаховfrх уnравлі 1щів з корnоративної

Оrже, м11 вважаємо, що сьогодн і слід розглядати біб

с nравн І М . Шмідт, Я. Кудря 11 Оища шк. - .N'2

ліотеку ВНЗ як головний с.истемоугворюючий елемент, де

6. -

С.

37-49.

генеруєп,ся і нфо рманійн о -осв ітн є та соціо кул ьтурне середо-

УДК

027.7(477-25)

Колекція В 'ячеслава Брюховецького в Могиляиській бібліотеці

Теmя11а Патрущева,

Тетя tщ Ярошеико,

віце-президент з іш/юрмаційного

зав ідувач відділу бібл іографії

забезпе чеющ директор Наукової

Наукової бібліотеки

бібл іотеки НаціоІІальІІ ого

НаціmtШІьІІого у;rіверс шпету

університетету "Києво

"f(иєво-Могилянська академія"

АfогиляІІська академія"

У Конгрегаційній залі Староакадеміч ного корпусу Мо-

І<а академія", доктора фі лологі'І Н ИХ наук, відомого л ітера

гилянки , де, здається, ож иває сама і стор і я, в н айважлиІJішій

турознавцЯ, культурного та гром адського ді яча, · одно го із

частині університетської біблі отеки
тальній залі

-

-

Дослідни.цьк[й чи-

ініці аторів створення Народного руху Украj'ни В 'ячеслава

розміщена особиста колекція книжок ректора-

засновн ика відролженого ун іверситету,

а шші

Степ анови'І а Брюховець1<ого.

почесного

Перш і книги

президента Національного у ніверситету "Кигво-Могилянсь-

©

Яpmueuкo Т.. Г!атрушева Т, 2008

( 1168

прим і рн.иків) з і своєї пр иватної

кни гозбі рні він nередав до новостворен ої уні верситетсь кої

17

(б ібліотека тоді розмішува

знавuями: В. Дончиком. М. ЖушшсІ,ким, П. Загребельним,

лась в одній кімнатці[) . Восе ни -rо го ж року в ідроджен а

А. Дім аровим , І . Качуровським , Д. Павличком, Г. Сивоко
нем. 11. Перебийнісом, М. Слабошпишким , М. Іщенком ,

бібліотеки ше в лютому

1992 році

M on~;umкa орийняла своїх перших с1удентів. Нині НаУКМА

-

nотуж н ий та авторитетний уні верситет, один з к раших за

Б. Олі~tником. М. Стрсльбицьким, О. Чорн огузом. Є. Чак.

рейтингом в Украінj. Університетська біблjсn·ека- добре знана

М . І льни ttьким, І . Римаруком ,

в Укра'іні. укомплектована та сер йозна кни гозб ірня із поtщд

Ї НІІ!И~ІИ .

2008 році

вже ~tайжс

11

М ушкетиком та багат ьм а

Створення власної кни гозбірні ноеипо до певно't· м іри

пі~мільйоІнrими фондам и. А приватна колекція В . Бр юхо

вецького налічус в

10.

прагмати<tний характер. більша <tастина зібраних у ній кни

тисяч nримірникіо.

У нашому університеті ІІродовжуються традинії, зано

жок (особливо з украТнеької л ітератури, мови, літературо 

Ака

з навства) читал ась, а нал ізувалась, досліджу валасr,, тексти

дем їі сnою бібліотеку. шо збирав уn родо вж усього життя.

використовувались для роботи власннком колекції. У газет і

•rac

чатковані Петром Могилою. який запо вів у свій

Су ч асна наукова книгозб ірня

"Л ітератур на Україна" від

5

червня

1979

року оnубліковано

нілсотк і в від загально го фо нду склада~еться з

ре нензію під н аз вою "Силове п оле критики" на книгу Г. С и

особистих кол екцій . Кожна з них с унікал ьною - зібрані

воконя " Визнач ен ість тала нту". В особистій колекції В'ячсс

мїі майже на

48

Киево- Моги лянської акаде

20

в ній книжки розповідають про інтереси, коло за ці кавлень,

лаnа Брюховецького L\Я книrа, крім дарчого н апису

спі л кувань, інтелсt-.'Туал ьний рівен ь с вого власника. В рома

автора: "Дорогому Вяч еславу з симnатією і з надією на усnі 

ні Еліаса Кан етті "Заслі nлення" н аскрізною є ідея. шо біб

х и його не nересічні . Г. Сивокі нь.

-

ліотека

це частина люди н и, •rастиІ·rа й біо графії- і зов

21.12.78".

від

має ше іі nіllІ\-рес

нення та особли r3і помітк и на nолях. У далекому вже

1976 por1i

ІІ і r нньої. і внутрішньо·(. Через книжки приватної кн и гозбірні

u од ній зі своїх nраць того періоду" ... Бо глухий не засіс nо

зрозумілінJОю стас nоt--тать

ля" // Л іт. У кра'іна.-

·11 влас ника, не лише професійна
! це яскраво ПU\ТВердж ус

(публ ікувалась з nродовжен ням в

кіл ькох

колекція nочесно го nрезидента Могнлянки В . БрюховеІІького.

рецензував твори ук раїнськи х письменників О.

В

од н ому з внету нів
бібл і оте ка

Перший

.. .
я

по•шв

вілвідувати

ч ій біблі оте ці. Оскі л ьки мо'і
батьки бул и людьми далеко
не заможн и ми, то к нижки я

читав

бібл і отечні .

була розкіш

.. А

Яка

це

як пеке,т ь

но мріялосt,, що

коJІИсь у

мене буде своя б і блі отека.

Таке світле Диво!" 1 . Захоn
лення ,

кою.

зачарування

яке

п о ч алось

книж

в

ди-

тинстві, В ' ячеслав Стеnанович

зберіг

на

Прізвише

все ж~п-тя.

Брюховецько го

можна з найти серед чита•1ів бібліотек різ н их міст та кра'ін:
Національної бібліотеки Украі'ни

ім . В.

І.

Вернадськоr·о.

університетської бібліотеки ім . М. Максимовича, біблі отек
Київського наці о нального університ~-гу культури і мистецтв,
Інституту літератури, міст Черкаси. Одеси ...

Свого часу.

викладаючи за кордо ном, В . Б!!юхове цький був акти вним
читач ем б іблі отек Ратге рсько го та Колумбійського уні верси

Бібл і отеки Конгресу США, Манітобського

уні веvеитету ( Канада) ...
у газеті "Радян ська Верховина" була оnуб

лікована стаття-нарис "Коли очі вбираюп, красу:" 2 • Так в
українські й літературі з'яв ився писІ,мснник, а трохи nізніше

-

літературознавець і літературний критик В . Брюховець

кий. Багато його літературоз навчих праць nе ріоду 70-х

-

80-х рр. мин улого століття були ІІ рисвя ч ені не тільки до
сл ідженням особли востей л ітературно-критично'! твор чості

та л ітературного nроцесу вза галі, а й аналізу творч ості
окремих авторів. Тому не дивно. що в особ истій колекції
В. Брюховецького зібрані книжки, nридбані власним кош

том, або видання, nодаровані авторам и - відомими літера
то рами , nостами , nисьменниками, публіциста.\І и, літературо1

Брюховецький В. С. Передн є слово

//

дбюшя , або як дарунки.

"Дорогому В ' я чеславу Брюховещ.кому- Л од вижни

гурток,

течний. у Черкасах, в дитя

197 1 ро ці

Ільчен ка,

М. І шенка, Є. Гуцала та і н .

Твори цих авторів , як і багатr,ох інших українських літера

та

школ я рем. бу в саме бібл і о

У

1. Сенчен ка,

Брюхо вець к ий

тор ів. з найшл и своє місце в особ истій колекції як nри

"Кни га

який

CUlA,

І. Земляка. І. Дрозда,

13.

В ' ячес.тав Сте пан о вич зга

рідні .

тетів в

літературний кри·r ик

дус:

для мене поняття близькі й

В. Брюховецький

номерах)

1976

діЯ JІьвість, а й особисті захош1ення.

Особисті книжкові колекцїі

кові украУнської націо н ально'! освіти

nеrшому Рекrорові

-

відновленої Киє во-Могил.я н сько'і Академїі з на й 1·либшо ю
nовагою і бла гого вінням .

писав

сnою

12

л иnня

художньо-бі ографіч н у

друком у видаоt ІИІlтві

"

Просвіта"

2005

року" -так nід 

nов іст ь,

2004

що

вийшла

року Михайло !шен

ко ( І щенкоМ. С nалився за Україну.- К.,

2004).

Ця книжка

є своєрідною хрон і кою життя Олекси Гірника- славного си
н а украУнсько го народу, героя. шо заради України nривів се
бе на вогняну Гол гофу. У

2003

році Київський фоид ім. О. Гір

ника і Л і га Українських меценатів заснуnали nрем і ю імені
Олекси Гірника. Присуджують 'й "за великий внесок в ук
раінське національне відродже ння та за зна•rні усnіхи в на

Іtіоналt.но-nатріоти •шому вихо ванні дітей та мо лоді , за при
щеплення ї~1 патріотичного ставлення до украУнської мови".

Серед тих, хто став лауреатами ці єї nремїі за

2005

рік,

-

В'ячеслав Бр юховецький. Зважаюч и на те. шо книжка є
дуже

ВЗЖЛИВОЮ

'tаСТИН ОЮ

ЖИТТЯ

КОЖНОГО

М ОГИ ЛЯН!.\Я ,

ВСЮ

грошову винагороду, яка су проводжує nремію, в повном у
обсязі. В Брюховецький nередав університетськjй бібл і отеці.
На отрим ані кошт и були nридбані новинки наукової та
художньої літератури. Титуль на сторінка кожно го видаІн \Я
містить наnис про те, шо це видання nридбано за кошти
премії ім . О. Гірн и ка . Всі ці видання долучені до особистої

колекції В. Брюховецького. Це не nерша nремія, яку nрези 
де нт Н аУКМА nеред ав дл.я nридбання книжок. Трохи рані
ш е, у

2001

році, він став також лауреатом Всеукраїнс І,кої

nремі'і "Визнання" в номінації "Інноваційні кул ьтурологічн і
nроекти о галузі гуманітарних наук, культури та мистецтва".

n

і нтерв'ю газет і
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"

Президентський ві сн ик" від З І березня

року. В 'я чеслав Стеnан ович зазначив: "Зрештою, що таке

ун іверситет чи академія? Це кілька nрим і щень навколо біб
л іотеки , шо є храмом нау ки. Свою премію я передаю бібліо
теці Києво-Мо1·илянської академії для nоnовнення Гі книж

кового фонду новими надходженнями" 3 . На грошову винаго
роду в розмірі І О тисяч гриве н І, було придбано для Наукової
бі б.1іотеки НаУКМА

358

назв юшжок, долучених до осо

бистої колек цїі В ' ячесл ава Стеnановича. Майже п оловина з
них

!51

назва - ю;ижки з літературознавства. м овознав'--т

ва. і сторїі української n исе:".Іності, твори nредставників нео -

та особо ві фонди діячів українсь кої діасnори в б ібліоте ках та архі
ва,х України :зб. матеріа.1ів конф./ уклад.: Н. Казакова, О. Масті пан.

-

К. : [б . в.] , 2004 .- С.

5-7.

'Брюховецькиrі В. С. Кол и оч і вбирають красу
Гараса] /І Рад. Верховина.

- 1971 . - 5 жовт.

:

нарис [про Георгія

1

Ректор НаціоІІа;Іьного університету "К и єво- Моmля нська акаде

мія" В ' ячеслав Брюхо в ецький : "Наш університет - то кілька П1><Імі
щень навколо біблі отеки , що є храмом науки " 11 Президент. вісн.-

2001.-3 1 берсз.- С. 11.
18

класицизму, "шісrд~сятників", ::~вторів су~асиої української
літератури. Ііа кошти премії були придбані також коnії
та реnринтні відтворення р<Іритетних видань Ф. Титова.
А. Булгакова, М. Ханенка та інших з історії КМА-КДЛ.
Класична українськ а література, без якої важко уявити

будь-яку кюt rозбірню. в колекttії В'ячеслава Стеnанови'Іа
ш11роко nредставлена творами Т. Шевченка, І . Франка,
Л. Українки. м . Вовчка, І Котляревського, М . Конюбинсь
коІ·о, В. Стефанию~ Г. Квітки-Основ'янсІ~ка, 10. Федькови,~а

та ін . Ці та інші видання. як і твори автОрІВ - nредстав никІв

сучасної української л ітератури, в nоєднанні з ви~аннями

60-х - 80-х років минулого сrолітrя роблять юtи:гозбtрню до
nевної міри унікальною та дають можл ивісrь ~Іита'ІУ n~.гля
нути на українську л ітературу в розвитку

-

вщ давнt,ОІ ук 

раїн ської літератури до о tщань н аших суч ас ниюв. ІІ едарем

но особисrа колекuія В'я'tеслаоа Брюховецького - одна з най
улюбленіших серед стуі\еІІТів, ОІІКJІадачів, сnівробітників.
..
На одній з книг-дарункіІJ (Слабошnицький М. У краІ
нець який відмовився буrи бідним (Петро Яцик). - К.. 2005)

Стар оакадемі'Іний корпус. де знаходиться
Дослідтщька бібліотека HaYIOv.lA (зберігаються

відо~юго нрозаїка, критика, літсратуrознавця, nубліцисrа,

громадського діяча та давнього знайомоt·о в· ячеслава Сте
nановича - Михайла Слабошnицького с дарчий напис: "Одно
му з найбагатших людей нації - В 'ячеславові Брю~овеLLь:

кому. який має Академію, що їі nобачив у сно't й уяо 1 , а далІ

зробив. З усією можливою адорщією і щиро. 19.06.2006 р.".

З іменем В'ячеслава Стеnановича Брюховецького не

розривно nов'язано ім'я відродженої Києво-Могилянсь.к.ої
академії. В ощюму з інтерв ' ю він зазначив: " До академн я
взагалі не мав досвіду роботи у вищих на в<tальни х заюадах.

Тільки трохи викладав у Національному університеті
ім. IJ Іевченка, в ун іверситеті культури. ще більше за кордоном
у США Канаді.

-

1я

не маю досвіду тернисrого шлях:>: до

рскторсrва. Я сам nрийшов і сам написав наказ. Дуже щка:.
вий документ - наказ N~ І

no

Киево-МогилянсьКІй акадсмн

віJ\ \S . t\ .91 - "Я nочинаю nрацювати ректором". і ще "Яс
президентом Києво-Могилянської Академії, це моя дитина".
- о цьому короткому реченні 15 років nодвижшщької nра
ці, зусиль, безсонних ночей. сnодіоань. розчарувань, мр!й.
звер utень, досягнень . Одним із з римих досягнень ~ ~ в~д

иоuл~аня, а прю,-тнчио сrворення університ~;Тськоl бІбЛІо

теки. яка розпочала свою діяльнісrь у лютому

1992 року не

маючи жодної книжки . Сьогодн і фонд книгозбірні - майже
nівмільйона друковашsх томів. nонад 2 тисяч назв nеріодич
них та nонад 40 тисяч назв елс""тронних видань. Особливою
гордісrю універс t1тстсько'і бібліотеки є

48

приватних колек

цій. І все це стало можлиІJим , nередусім, завдя ки щирому

nрихftльникові бібліотеки . книt·олюбу. книгознавцю, збира

чу книг- В ' ячеславу БрюхоІJсцькому. Заодяки 'Іисленним
добрим сrосункам. а часrо і щирій nрихильності до npeзи

дetrra відродженої Могиля нсь кої ак~емії багать?х . nрсд
сrавників української діаспори, о різнІ часи до бtбтотеки
надходили , nередавались, дарувались , заnовідались. книжко
ві колекції відомих очених. дослідниКІ в, меценатІВ, дІЯЧІВ

української діаспори: особисті книжкові колекції Юрія Пас

лавського, родини Стебельс t,к их, Тетя ни та Омеляна Анто

новичів (фундаторів Бакалаврської біблjотеки). Ярослава та
Ольги Дужих, Омеляна Пріцака. Євгена Лащика та ін. "Ісrо
рія нашої бібліотеки творилася на на':'lих очах і ло. цього
доклали зусиль різні за nрофесіями, sнтересами. фtнансо

ви:vtи можливосrями люди, але всіх їх об'Єднувало все житrя
одне захоnлення книги. Мені nощасrило бути знайомим з

власниками більшості колекці й. подаровани х нашій бібліо

теці, і я хО'ІУ nідкреслити, що nотрібно братися за оn и си не

тільки історій їх сrворсння. але й ГІОІ!ернення в Україну" 

зазначав В ' ячеслав Брюховецький 4

Одна з найбільших універсальних за зм істом колекLLій

наукової бібліотеки Володю1ира Старицького

-

вченого

мовознавця. nоета, нашадка князівського роду, небожа відо-

всі

48 колекцій, в т. ч. ~о:олекція В. Брюховецького)

мого українського nисьменника і драматурга Михайла Ста
рицького була nодарована до бібліотеки ним осо~исrо. У
квітні

1993

ро ку. Вона нараховує nонад

12 тис.

nрим1рниюв.

Особисті дружні сrосунки між ним та В'ячеславом Брюхо
вецьким засвідчує наnис зроблений рукою В. Старицького

на сооїй книжечtLі: Старицький в. Пелюстки туги= Petals or
the sorrO\V [s.I.] : Сліди Поетичних Зітхань, 195 1. - 56 с. : і~.
- "Милому Вячеславу Стеnанови 'Іу БрюховеLLькому вщ
автора. В. Старицький. 30.04. 199Зр." Олег Зуєвський. -

ноет, nерекладач. науковеLLь, педагог,. колекщя ~ко~~ nосщас

чі льне місце в книжковому фондІ

науково! бюшотеки,

засвідчив nовагу до в·ячеслаІJа Брюховецького наnисом
на

збірнику своїх nоезій: Голуб серед ательс. -

Едмонтон ,

1991: Об-ня Укр. Письм. "Сло8о", 1991. -98 с.: "Докторові
Брюховецькому на сrюгад про Урбану. - Олег Зуєвський.
22.06. 199 1." На збірнику сrатей- Одарченко П. Тарас Шев
ченко і українська література. - К. : Смолоскиn , 1~94. 422 с. -рукою автора наnисано "Високоnоважному 1 доро

гому В 'ячеславу Стеnанови чу Брюховецькому з глибокою

nошаною від а&тора. І4.04 . 1997." .

у 1989 році, будучи професором-госrем Манітобсь
кого ун іверситету у Вінніnезі, президент НаtLіональноrо
уttіверситету "Києво-Могилянська академі~", nрофес~р В'я
чеслав Брюховецьк и й ознайомився та защкавився рtзними

видruшями Української Вільної Академії Наук (УВАН), що nро
дукувались майже niвcroлfrrя. В'ячеслав Стеnановж Брюховець
кий офіційно з вернувся до УВАН з nроханням передати д~
НаУКМА комnлект видан ь Академії та надсилати наступнІ

видан ня , і тим уможливити новому nоколінню сrудентства

доступ до широкого кола наукової інформаLLіЇ. Завдяки
ініціативі, щирій зацікавлен ості та клопотанню В ' ячеслава
Стспанови~а між двома науковими усrаиовами було укла
дено "Угоду npo cniвnpawo" , за якою фонд бібліотеки було
збагачено ще однією колекцією. наукову вартість якої важко
оцінити. 14 березня 1997 року Бібліотека отримала 560 nачок
книжок вага яких майже десять тонн. Цей вантаж сrано вили

комnле~и серійних видань, збірники наукових сrате" і

розвідок, історія укра'інtLів Канади та різ~Іі інші nублікації:.

видан і

YBA}J уnродовж їі n'ятдесятиЛІтньої видавничоІ

діяльносrі в Канаді. В 2004 році було nідnисано nодібну
угоду з УВАН у США. за якою НаУКМА отримала всі ви
дання УВАН (майже ЗО тис.

np.)

не лиш е для свого викорис

тання а і для всіх бібліотек України, які мали бажання nо

повн~ти свої книжкові фонди (а ue більше І ЗО міських,

районних, сільських бібліотек Украіни, куди nотраnили ці
видання).

Ім 'я ученого, кері вни ка провідного вищого навчаль но,

закладу Украіни широко відоме в Україні та поза їі ме
жами . .Не дивно, шо В. Брюховеuький досить часrо брав учасrь

'Брюховецький В.С. Переднє слово І/ ОсобІІст~ .кнІІжкові колекц~ї та

J' O

особові фонди діячів української дІасnори в о tбшотеках та архtвах

у різноманіт них наукових конференціj!Х. нарадах, семінарах,

Україшt : зб. матерІалів конф. / уклад. : Н . Казакова, О . Macnna.JІ .

[б. в.] , 2004. - С. 5-7.

симnозіумах . То ж особисrа колекція nоnовнювалась нови-

К.

19

ми науково- методичними розробка.vш, збір н иками матер і а

В'ячеслава Брюховецького в р ізний спосіб. Ось як він з гадує

лів, привезеними з цю: відрядженІ,, які (особли во зако рдонні

часи свого нав•ІашІя на факультеті журн алістики Ки1вського
державного у~;іверситету і м. Т. Г. Шевченка та спілкуаан11я

видан ня) важко знайти у вітчизняних б і бл і отеках.

Багато видань з особистої колекції В 'я•1еслава Степа
новича розкр ивають перед уважним читач ем не тільки свій

з професором А. !щуком, який викладав курс української л і

зм і ст, а й розповідають про ШJІЯХИ, якими вони потранили

сійов и ча. і ві н давав мен і читати книжки та журнали із своєl

до

тератури 20-х років:

" ...

почав приходити до Арсена Олек

"географія"

бібл і отеки. Радив- ось це, ось це. Перечитавши, я повертав

видань! Це Україна, Р осія, Білорусь, Чехія, Болгарія. Іспанія ,

цj nожовклі літературні раритети і брав інші. Якось Арсен

Польша,

Олексійович відгор~;ув чергову купку журналів, що я по 

науково[

бібл іотеки .

Бельгія,

Ч ого

Австрія,

варта

Франц ія,

тільки
Англія,

Н імеч•Іи на,

США, Бразилія , Канада, Австралія, Аргенти на.

вертав йому: "Заберіть собі, все одно (він назваа одне по

Книжки є сві дками нашого життя , а з ібран і о особисту
колекцію, ще й цікавим матеріалом до біографії. "Брюх о

важне п різвище) все соб і позабирає, не повертає взятого.

вецьким у їх таку завжди, де б то не було. гостинну (й І·іа

з'явилося кілька номерів "Життя й революцїі", " Червоного

•rитану!) хату іще один том . З найкращими побажаннями

шляху", "Української хати". Тепер вони

Мих. Стреnьбицький.

бібліотеки Києво-Могил янської академії." Зако~;омірно, що

написан о на титульній

25.02.1976." -

вже майже й нічого не залишилося". Так у моїй книгозбір11і

f

фонді Наукової

"Н езрубай -де

до з ібрання періодики особистої колекці ї В. Брюховецького

рево" . виданої в Одесі 1976 року. Збірку Олеся Силина " Н а
род мій є! Народ мій завжди буде!" (К., 2003) з части ною

з життя у ніверситету за різні роки: "Академічна nанорама",

публікацій їі автора протя гом півстоліття було в ида н о за

"Кур'єр УКМА", "Могилянські джерела", "Центр Європи" та ін.

сторіШlі зб ірки

nоезій М. Стрельб ицького

ввійшли і видання 1-!аУКМА, з якю: можна дізнатись про події

сприяння Міжнародного фонду" Укра'іна-3000". ПризначеІ·І

Чимало в колекц ії і книжок про Києво-Моrнлянську

привернути увагу громадсько сті до па

академію від П історичного минулого до матеріалів між

м'яток і сторії та І<ультури УІ<раїни. які становлять найоищу

нnродних наукоnи х конференцій , зб і рників науІ<ооих праць:

національно -духоа ну цінність кожного цив ілізова~;ого на

наукових записок, випусків магістеріуму, кул.ьтурологічних

роду. Природньо: родина українських інтелігентів Брюхо

студ ій, матеріалів студе нтських кон ференцій. щорі<r11их мо

вецьких долучилась до проекту цього в идання , що засвідчус

гилянських читан ь, інавгураці йних лекцій вю1~ ачних нау

дарчий напис автора книги "Високодостойному. дружньому

ковців, календарів-довідників, біобіблі ограф ічн ю: nокажеш

і милому ме11і nодружжю Лесі та В 'ячеславові Бр юхо
вецьким - Олесь Сил ин, з давнім і щонайщир і шим сердеч

ків серії " Вче11і НаУКМА" тощо.

ним почугтям до Вас та незабутніми с погадами нашої спіль

кою

н ої боротьби за відродже~;ня славетної "Києво-Могиля нсь

кості, п р ижиттєві (особливо перші видання к ласиків л ітера

кої академії". А також з глибокою вдя'ГІІістю ВалІ за помір ну

тури, науки, видатних діячів громадського та полjтичного

допомогу у видан11і цієї кшІ жки- "фоліа нта".

О. Си л ин,

життя) з дарчим на п исом автора, автографом, з цікавими в

У роди11ах, де 11е уявляють свого життя без читання , де

додат ковими вкладе11нями, а також книжки, видані поза
межами України; праці у країнських науков и х інституцій та

ня цієї кн иги

10.02.2004

-

р., м. Київ".

існує культ кни г11, до формува~;ня домаш11ьої бібліотеки, як
nравило, долучаються всі . Тому части на книжок потраnила

до особистої колекції завдяки дружи І·Іі В ' ячеслава Степано
вича- відомого украї~;ському к і нокр итика, журнал і ста, ре
дактора журн алу "Кіно -Театр" , виклада'Jа Києво-Могилянсь
к ої академії- Ларисі І ван і вні 6рюховецькій. П оповнюють
батькову колекцію й до ньки Оксана та Ольга.
"В'ячеславу Брюховецькому на спомин 11аwого круїзу
по Дніпру, з поклоном - Віра Вовк.

-

1989.

Ріо-де-Жанейро"

напис на книжuі-дарунку: Вовк В. "Триптих до циліидро

вих карти н Юрія Соловія.

- Rio De Janeiro : ompanhia
brasi leira de artes graficas, 1982. - 72 с. Йдеться про круїз по

Д~;іпру. зор ганізован ий Спілкою письменників України до

175-ї р і чниц і від дня народженн я Т. Шевченка у

1989

р. Із

СІ1оrадів учасниці тих под і й Катер ин и Мотрич: "Ковчег для
Атлантиди ", опублікованих в зб ірнику до бО-річчя В. Брю

ховецького

//

Той~ хто відродив Могилянку І редкол.: В. Пан

че~;ко, В. Море11ець, Т. Ярош ен ко [та ін.] , упо ряд.: В. Пан 
ченко, В . Моренець, Т. Ярошенко.

-

Могилянська академія",

С.

2007. -

: Вид. дім "Києво
52---66: " ... В 'я ч есла в
К.

Брюховецький зн и кав із теплоходу, я к т ільки ві н зупиf1Я вся
у якомусь черговому порту ... Повертався незадовго до в ід
nравлення і щоразу казав мені rюшепки:

".. я

й тут започат

кував осередок Руху". Говорив про це грайливо і ніби між
іf!шим. Творив nерш і стор інки нового літопису, нової ук
-1Jаїнської історії ... ". СІ,огодні чомусь забули імена тих лю
дей, які реально багато вклали у створен f1Я Н ародного руху

України, хоч при бажанні навіть книги, що зберігаються в осо
бистій колекuії в·ячеслава Брюховецького, можуть засвідчити
цю історичну подію, а в архіві зберігається вер~-rка Програ..,ш

t'yx)' з "Літературиої України" з його численнимJ1 правками.
Долу•І ені до колекції також і періоди•ші видан11я з м ис
тецтва, літератур и, історії, економ і ки, освіти, права, р елі гіє

Особливе м і сце в колекції займають вида н ня з поз~;ач

-

"рідкісне". Це книги надруковані у невеликій кіль

істори чному або художньому відношенні ексл і брисами, з

літературно-мистецьких осередкі в, а саме: Українського Науко
вого Інституту, Українського Вільfюrо Університету, Українсь
кої Віт,ної АкадеміJ Наук

(

США, Ка11ада); Наукового Това

ри~тва ім. Т. Г. Шевченка (США, Канада, Фрющія) та іншю: .
Особливістю цієї колекції є те, що вона весь час по
повнюється, рухається. сп і лкується з читачем, навчає, вона
продовжується, як nродовжується життя , як nродовжується

викладач у своїх учнях. Ось дарч ий напис од11ого з них

-

Дмитра Дроздовського. ви пускника НаціОНа.Jlьного у~;івер
ситету "Києво-Могилянська академія", лауреата Міжнарод
ІЮЇ л ітературної прем і ї імені О. Гончара, автора низки ста
тей та декількох книr: "Вел ьмишанов11ий В ' ячеславе Степа
новичу! Дозвольте мені подарувати шо книжку. Як на мене

це свідчен ня того що ми, студе11ти , усвідомлюємо наукову
спрямованість Ки єво-Могиля11ської академ і ї, від•tуваємо Гі

гуманітарну у країнську ауру. ·Сі дух . Бажаю Вам гармон і ї і
злагоди, добробуту і здоров'я, сил для відн овлен~;я-оновлення
українського суспіm,ства, формування украї11ської націона.%f1ОЇ
еліти! " (Дроздоаський Д. Енергетика мовомислеиня,

2005).

Крім різних видів друкованої продукції книжок, альбо
мів, періоди•ших видань то що, В ' ячеслав Степа11ович пере
дав до наукового архіву бібліотеки у~;ікальні особисті доку
менти : рукоп исні , маwиноnисні, друкован і матеріали, статті,
реценз ії, л исти, біографі ч ні документи тощо. Багатогран
ність

творчої,

громадс ь кої

та

ор ганізаційної

діяльності

В. Брюховецького суттєво доnовнюють програми наукових

конфере н ці й , запрошення на твор чі заходи та документи

(прото коли, заяви, пояснювальні записки ) то шо.
Крім безумовної культурологіч ної цін11ості , особиста
колекці я та архів В . Брюховецького унікал ьн і ще й тому, що
почали своє житrя разом з відродженням 1-!аціо~;ального

з навства, міжнарод них відносин, пол ітики. Серед них відомі

у~;і верситету

"Арка", "Український історwtІщй журнал", "Записки У1'v!МАІ-І".,

л и сь та розвивал.ись разом з ним і вже стали йо го ~;евід'єм

-"Альманах Українського Народ~;ого Союзу", "Зап иски Нау
'1\ового товариства ім . Т. Г. Шевченка", "Dialog", "В сесвіт" ,
'\!В ітчизна", "Слово і час", "Київн, ''Київська старовина", "Людина

і світ" , "УкраІна" , "Українознавство" , "Лам'ят:ки України",
"Зона", та ін. Часописи п отрапляли до особистої бібліотек и

"Києво - Могилянська

ною часточкою.

А за відомим

академія",

поnовпюва

висловом: " Ч ас плин~;ий.

Києво-Могилянська академія nіч на".

' БрюхQвецькІІй В. Слово-зброя // Слово-зброя // Пам ' ять століть.

2007 . -N2 3. -С. 125-144.
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