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ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП К У Л Ь Т У Р Н О -П Р О С В 1 Т Н И Ц Ь т
Д1ЯЛЬНОСТ1 Н А Щ О Н А Л Ь Н И Х Б1БЛ1ОТЕК
ПорушенГ проблеми наукового анашзу культурно-просвгтницько' дГяльност! нацГональних бГблГотек за системного ш дходу. Запропонована концепцГя розгляду всГх заходГв, рГзних за типологieю, як системи, над якою
р озм щ ен а надсистема - суспГльство.
К л ю ч o в i сл о ва : к yл ьm yp н o-n p ocвim н u ц ьк a дiяльнicm ь, cucm eм нuй niöx iö , Н а щ он а л ьн а бiблiom eкa У ^ а ш и iмeнi В . I. B epн aдcькoгo.

Нащональна бГблютека Украши ГменГ В. I. Вернадського e комплексною
науково-дослГдною установою, до структури я к о' належать п ’ ять ГнститутГв: архГвознавства, бГблГотекознавства, бГографГчних дослГджень, рукопису, укра'нсько' книги. ЗначнГ зусилля НБУВ спрямовуються на проведення
рГзних наукових заходГв: конференцГй, круглих столГв, читань, семшарГв,
ДнГв науки та ш ., що вiдображаe колосальнГ потенцГйнГ м о ж л и в о т бГблГо
теки. Значна робота з оргашзацп цих заходГв покладена на культурно-просвГтницький центр НБУВ (далГ - KПЦ) [1 -3 ]. И доволГ великий обсяг вдаeться виконати т1льки завдяки тому, що при розробщ концепцГй, складаннГ
планГв, експлшацп заходГв ми застосовуeмо системний ш дхщ та послуговуeмося розробленими в И Ц технологГчними картами. Тобто, запорукою
якГсного виконання роботи e культура виробництва, яка fрунтуeться на науковГй основГ.
Структурна схема методу оргашзацп заходу, враховуючи дшчГ в суспГльствГ рГзнГ ГнформацГйнГ потоки, будуeться на засадах системного ш дходу,
що e засобом одержання нового знання [4 -6 ] й ушверсальним шструментом
вивчення проблеми. Цей основоположний принцип допомагаe «осмислити
складнГсть, полГструктурнГсть, б а га то сту ш н ч а тсть явищ соцГально' дГйсностГ, конкретно розкрити 'х функцГонування та розвиток» [7 -9 ], сприяe
висвГтленню проблематики, даe змогу дослГджувати «поведГнку» системи в
цГлому. До проблематики кож ного конкретного заходу ми ш дходимо з погляду системного пГдходу як конкретно-наукового методу дГалектично' методологГ' [1 0 -1 2 ], аналГзуючи проблему через призму ïï зв’ язкГв з навколишнГм середовищем; видГляючи головнГ та другоряднГ елементи; розглядаючи функцГ' та структури шд кутом зору прГоритету перших. Це даe змогу
уявити здатшсть системи до розвитку, збагачення, розширення, замши елементГв, спроможнГсть до накопичення шформацп.
Iснуe безлГч визначень системи [13, с. 13]. И характеризуe наявнГсть
таких ознак, як сукупш сть елементГв; 'х взаeмозв’ язок; 'х взаeмодiя;
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щлеспрямованкть, я к ми спостерiгаемо при оргашзацп будь-якого заходу,
при дуже складному, вщповщальному i специфiчному процесi - формуваннi аудиторП. Система (захщ) в результатi такого аналiзу починае виокремлюватися «як острiвок о р г а ш з о в а н о т в руслi часово-просторового потоку
середовища» [14, с. 14].
Ми виходимо з того, що система - це комплекс засобiв, я к утворюють
певну структуру, призначену для досягнення певно! мети з певним ефектом
[13, с. 13]; це - також «сукуп н кть елеменпв, взаемопов’ язаних структурно
i функцiонально» [15, с. 19], а «системш сть е атрибутом будь-якого об’ екта,
процесу чи явища» [16].
Розпочинаючи працювати над темою заходу ми, звичайно, вивчаемо джерела з проблематики. Це - елементи системного аналiзу, а шд ним ми розумiемо «процес реалiзацi! системного пiдходу, обмеженого координатами:
час - ощ нка - прийняття рш ен н я (висновок) за умов одночасного представлення всiх видiв процеав як обов’ язкового взаемопов’ язаного набору 1х
структурних компонентiв: вхiд - процес - вихщ » [17, с. 20, 37].
ПроГлюструемо наш i викладки. Так, 26 березня 2009 р. в НБУВ до
2 0 0 ^ ч ч я вэд дня народження М. В. Гоголя проходила Мiжнародна науко
ва конференщя «М икола Гоголь i свiт X X I столггтя». Органiзатори: НАН
Укра!ни, НБУВ, Укра!нський комiтет славiстiв, Ки!вський нацiональний
ушверситет iменi Тараса Шевченка, Ки!вський славктичний унiверситет.
Конференцiя (система) працювала в пленарному та секщ йному режимах
(шдсистеми). Пiдсистемою системи е комплекс презентащй. У даному разi
це були презентацп таких праць, як: Супронюк О. К. «Н. В. Гоголь и его
окружение в Нежинской гимназии: биобиблиографический словарь» (К. :
Академпериодика, 2009); Супронюк О. К. «Литературная среда раннего Го
голя» (К. : Академпериодика, 2009. - 180 с.); «Микола Гоголь : укр. бiблiогр .»; уклад., авт. передм. П. В. Михед (К. : Академперюдика, 2009). До
вказано! шдсистеми включено: дистанщйну штернет-презентащю вщд1лу
к т ор п укра!нсько! книги Бiблiотеки укра!нсько! лиератури в М осквi; про
ект вiртуального музею «М икола Васильович Гоголь у фондах НБУВ»; спещально пiдготовленi виставки iз фондiв НБУВ: книж ково-ш формащ йш «Микола Гоголь i свiт X X I столiття: до 2 0 0 ^ ч ч я вiд дня народження
М. В. Гоголя»; «Твори Микола Гоголя мовами св м у »; «Лектура Миколи Го
голя»; iдеографiчна (карти) - «Бiографiя Миколи Гоголя в географiчних к о 
ординатах»; виставка представлених Державним кторико-культурним заповщником м. Дубно (Рiвненська обл.) худож ш х робiт «Ш ляхами лiтературних геро!в Миколи Гоголя»; виставка робiт народних майстрiв Укра!ни
«Лауреати конкурсу «Золота голка» (Громадське творче об’еднання «Ексклю зив»); науково-просвiтницький захiд, що включав виступи науковщв
та громадських дiячiв, урочисте вiдкриття виставок, читання уривш в iз
творiв Миколи Гоголя мовами народiв свiту, що виконали сш вробмники
НБУВ та студенти Ки!вського нащонального ушверситету iменi Тараса
Шевченка i Ки!вського славiстичного унiверситету.
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Мети конференцГ' було досягнуто завдяки представленню п як системи i
копГткГй роботГ з науковим складом, щ о дало м ож ливкть порушити, зокрема, такГ проблеми, як: творчГсть М. Гоголя-письменника; М. Гоголь - слав к т ; фГлософ; мислитель; Гсторик; психолог; лГтературознавець; мистецтвознавець; фольклорист; критик; публщист; пророк на сво'й i чужГй землГ;
Гоголь i Укра'на; джерелознавство творчостГ М. Гоголя; бГблютека Миколи
Гоголя; Гоголь та гоголезнавство у фондах бГблГотек свГту; Гоголь i християнство; Гнтелектуальне середовище гоголГвського часу; оточення Гоголя;
шляхами Гоголя; рукописи Гоголя; твори М. Гоголя у фондах бГблГотек свЬ
ту; Гоголь мовами свГту; психолопя гоголГвсько' творчостГ; смГхова культу
ра, страх i буття в творчостГ Гоголя; гшотеза кторичного розвитку в твор
чостГ Гоголя; ешстолярна спадщина; документальна спадщина про Гоголя у
фондах архГвГв, музе'в, бГблГотек; бГблюграфГя матерГалГв про М. Гоголя;
Гоголь в образотворчому мистецтвГ; Гоголь (гоголГвська ГконографГя) та йо
го твори в художнГй творчостГ; книжковГ виставки в пам’ ять Гоголя; просвини цьш видання на честь М. Гоголя; видавщ Гоголя тощо.
Як система розглядаються i традицшш для НБУВ читання академГка
В. I. Вернадського, якГ проводяться спГльно з Kомiсieю НАН Украши з розробки науково' спадщини науковця. У 2009 р. X IX читання академГка
В. I. Вернадського вГдбулися на тему: «Учення про ноосферу В. I. Вернад
ського i духовна культура X X I столГття». Тут схема дещо п р остш а , але во
на e гнучкою i змшюваною, щ о даe змогу реаизувати креативний пГдхГд.
Обов’язковими e академГчнГ доповГдГ, кГлькГсть яких варiюeться. У 2009 р.
'х представили: директор Iнституту економГки НАН БГлорусГ, акад. НАН
БГлорусГ, д. е. н. П. Г. ШкГгенко («Ноосферне економГчне мислення та ноосферна економГка»); директор Iнституту геохГмп, мшералогп та рудоутворення Гм. М. П. Семененка НАН Украши, чл.-кор. НАН Украши О. М. П о
номаренко («В . I. Вернадський - засновник науки радю логп»); зав. лабораторГ' технГчно' пдробю л огп !нституту гГдробГологГ' НАН Укра'ни, д. б. н.
О. О. Протасов («Kонцепцiя ж иво' речовини В. I. Вернадського»). УсГ доповГдГ виставленГ на сайтГ НБУВ i доступнГ широкому колу користувачГв. ПовГдомлення: про концепцш «Вибраних праць академГка В. I. Вернадсько
го» доповГв академш-секретар ВГддГлення ГсторГ', фГлософГ' та права НАН
Украши, генеральний директор НБУВ, заступник голови ^ м Г с и з розробки
науково' спадщини академГка В. I. Вернадського, акад. НАН Украш и
О. С. Онищенко; «Про вГдновлення садиби Володимира !вановича Вер
надського на Бутовш горГ поблизу смт Ш ишаки Полтавсько' обл.» - пер
ший проректор Полтавського ш ституту економГки i права, голова Фонду
В. I. Вернадського, к. арх. В. М. Губар. Ш дсистемою читань e книжковошформацшна виставка з фондГв НБУВ «Учення про ноосферу В. I. Вернад
ського в сучасних наукових дослГдженнях», шдготовлена виставковим сек
тором И Ц , та презентащя: Никитенко П. Г. «Ноосферная экономика и
социальная политика» (Минск: Беларусская наука, 2006); П. Г. Никитен
ко, В. А . Чигирев, П. И. Юнацкевич «Профилактика социального парази
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тизма» (Минск: ИООО «Права и экономика», 2009); П. Г. Никитенко,
В. А . Гребень, С. Ю. Солодовников, Д. П. Рыбка, С. Л. Черныш «Н оосферное развитие Белоруси: теория, методология и практика» (М инск: Беларусская наука, 2009).
Такий ш дхщ створюе платформу для повноцшного та всебiчного розкриття теми, що шдтверджують i X X читання, п р ов ед ет в 2010 р. на тему «А ктуальш напрями науки X X I стол птя та ноосферш ще! Володимира Вернад
ського».
Система заходу складаеться зi вступно! частини (вступне слово новообраного голови Комiсп з розробки науково! спадщини академша В. I. Вернад
ського, головного ученого секретаря НАН Укра!ни, директора Шституту те
оретично! фiзики ш . М. М. Боголюбова НАН Укра!ни, академiка НАН Укра!ни А . Г. Загороднього); академiчно1 доповiдi «Нооетика - етичний к о 
декс X X I столггтя», яку представив ректор Одеського державного медичного ушверситету, академш Нащонально! академп медичних наук Укра!ни
В. М. Запорожан, але ново! шдсистеми - розгорнуто! дискусП з теми доповiдi; повiдомлення першого проректора Полтавського ш ституту економiки i права, голови Фонду В. I. Вернадського, к. арх. В. М. Губаря «Фонд
В. I. Вернадського в кон текси ш дготовки до юв1лею великого вченого»; науково-просвiтницько! частини, що складалася з шдсистем: шформаци про
1 5 ^ ч ч я укра!нсько! антарктично! станцп «Академiк Вернадський» (Нащональний антарктичний науковий центр М ш стерства освiти i науки Укра!ни) та культуролопчно! - демонстрацП фiльму «Антарктична станщ я
«Академiк Вернадський».
Отже, науковий захщ, як i будь який шш ий, - це цiлiсна сукупнiсть складових системи (вищезазначених елементiв), а елементи в 11 складi також е
цш сн и м и об’ ектами; це стала впорядковашсть у просторi i в ч а а !! елементiв та зв’язш в; цiлiснiсть, група пов’ язаних мiж собою складових. Утiм,
загальна властивкть, як зрозумiло iз наведених прикладiв, не е сумою властивостей елеменпв, що до не! входять. Захщ, на нашу думку, е системою сукупних елементiв, щ о перебувають у взаемозв’язку.
Тобто, можна зробити висновок, що науковий, науково-просвмницький
захщ, що часто входить у систему першого, культурно-масовий захщ, що
теж може входити до структури основного заходу, становить собою структу
ру, що виконуе низку взаемопов’язаних мiж собою функцш i вщповщних
операцiй. Це - система з певною ш л ькк тю пiдсистем (елементiв), що реаль
но взаемодш ть мiж собою. Вони приводять до одержання ш ш их функцш.
Ми уявляемо систему (захщ) як дiалектичну еднiсть структурних функцш,
з огляду на о с о б л и в о т характеру пов’ язаних мiж собою елементiв, специфiку зв’ язку об’екта з навколишшм середовищем.
Захiд - це процес перетворення шформаци, шд час якого елементи систе
ми змш юють свш стан. Оргашзована система (вона оргашзуеться цiлеспрямовано координатором заходу; в НБУВ - культурно-просвиницьким цен
тром) характери зуется динамiчним процесом накопичення i перетворення
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вхэдних елеменмв (вхщно'1 шформацп) у вихэдш елементи (вихiдну шформацiю).
Розглянемо на шдтвердження наших висновкiв ще один приклад. 26 лис
топада 2009 р. в НБУВ вщбувся круглий т л «Украш ська генеалогiя: династiя Тулубiв». Органiзатори: Нацiональна академiя наук Укра'1ни; Нащональна бiблiотека Укра'1ни iменi В. I. Вернадського; Украшський комiтет
славiстiв. Мета заходу: привернути увагу вiтчизняних дослiдникiв та ш иро
ких к1л громадськостi, уряду до нагально'1 необхiдностi започаткувати створення в НБУВ електронного зiбрання «Генеалогiя Укра'1ни», в якому про
дуктивно та плэдно функцiонуватиме електронна бiблiотека. Iдея круглого
столу Грунтуеться на тому, що генеалогiя визнае цш ш сть кожно'1 особистостi, мщ но об’еднуе кра'1ни i народи. Звернення до родових традицш народiв Укра'1ни збагачуе всiх нас, дае змогу краще усвiдомити багатство нашо'1
давньо'1 iсторП.
Зша'1да Павлiвна Тулуб (1 8 9 0 -19 6 4 ) - автор панорамно'1 дилоги «Людолови», в якiй вiдображено iсторичне тло Укра'1ни за гетьманування Конашевича-Сагайдачного (написана в 1934-1937 рр.), роману «В степу безкра'1м за
Уралом», п о в к п «На распутье», низки кшосценарпв, п ’ ес, численних вiршiв. Вона переклала багато творiв з украшсько'1, французько'1 мови росш ською. Павло Олександрович Тулуб - вщомий свого часу юрист i поет, який
писав вiршi та нариси росш ською мовою i друкувався у таких вщомих ж ур
налах, як: «Неделя», «X удож ник», «Вестник Европы», «Одесский листок»,
«Ж изнь и исскуство», «П уть», «Мир Б ож ий», «Н ива», «Педагогический
листок», «Донская речь», «Приазовский край», «Ю жный край», «Таган
рогский вестник», «Ж урнал для всех» тощо. близавета Василiвна Тулуб,
мати Зша'1ди Павлiвни, друкувала сво'1 оповщання в журналах: «Детское
чтение», «Наблюдатель», «Путеводный огонек», «Светлячок» та ш.
Круглий т л (система) охоплював шдсистеми - науково-просвиницький
захэд та пiдготовку книжково-iнформацiйних виставок iз фондiв НБУВ
«Укра'1нська генеалопя: династiя Тулубiв»; виставок архiвних докум ента
iз фондiв - Iнституту рукопису НБУВ; Вщд1лу рукопису Iнституту лиератури 1м. Т. Г. Шевченка НАН Украши; Центрального державного архiву-музею лмератури, мистецтв Укра'1ни. У свою чергу, шдсистема «науково-просвиницький захiд» складалася з урочистого вщкриття, презентацП збiрки
невиданих поезiй Зша'1ди Тулуб «Стихи моей молодости» (упорядник М. Сльозко).
Як випливае iз прикладiв та висновкiв, структура системи (заходу)
охоплюе складовi (елементи), 1х iерархiю та зв’ язки. Шд структурою ми розумiемо основу оргашзацп системи: складовi елементи, число i характер
зв’язкiв мiж ними. Якщ о змш юються елементи (структури), то, вщповщно,
змiнюватимуться i зв’ язки мiж ними.
Взаемодiя мiж суспiльством (надсистема) та заходом (систем ою ) вщбуваеться в сп о а б задання функцiй, концепщ я чого розглядалася нами в
ш ш и х працях. П отоки iнф ормацil зам икаю ться, коли н еобх щ ш сть
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перетворюеться на м ож л и вкть, а система, щ о формуеться, починае функщ онувати зп д н о iз запитом надсистеми (суспiльства) i система (захiд)
адаптуеться до надсистеми. Отже, будь-який науковш захiд мае бути
об’ ектом наукового дослщ ження.
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