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ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ
КАМ’ЯНЕЦЬ‑ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА (2012–2017 РР.)
У статті висвітлюється видавнича діяльність бібліотеки Кам’янець-Поділь
ського національного університету імені Івана Огієнка, яка спрямована на створення та поширення власної інтелектуальної продукції про фонди книгозбірні,
напрями її роботи, а також про становлення та розвиток університету, його
професорсько-викладацький склад.
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Огієнка, бібліографічні покажчики, серії видань, «Постаті в освіті і науці»,
«Бібліотекознавство. Книгознавство», «Календар знаменних і пам’ятних дат
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»,
«Хмельниччина краєзнавча», «Періодичні видання в науковій бібліотеці
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

Бібліотека вишу це не тільки структурний підрозділ університету, його ключовий інформаційний ресурс, а центр забезпечення якісної освітньо-наукової
діяльності, який повинен відповідати сучасним вимогам: виступати посередником між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами; використовувати на практиці досягнення розвитку бібліотечної справи та інформаційних технологій; мати доступ до міжнародних наукометричних баз даних.
Окрім інновацій, головним завданням книгозбірні університету залишається
ефективне розкриття та узагальнення її інформаційного ресурсу за допомогою
створення власного інтелектуального продукту, який сприяє оперативному задоволенню інформаційних потреб користувачів, що у підсумку стає гарантом
якості освіти.
Вагомим аспектом в інформаційному забезпеченні користувачів є видання бібліотеки, які розкривають інформацію про наявність у її фондах періодичних видань, рідкісних та унікальних документів, наукового доробку
професорського-викладацького складу та здобувачів наукового ступеня, збірників науково-практичних конференцій, книг тощо.
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Метою доповіді є аналітичний огляд та поширення інформації про друковану продукцію бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка, які побачили світ у 2012–2017 рр.
Власні бібліографічні видання посилюють престиж бібліотеки, саме як наукової структури університету, та сприяють оперативному інформуванню й розкриттю інформаційного потенціалу книгозбірні.
Усвідомлюючи важливість даного напряму роботи, працівники бібліотеки
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка започаткували ряд серій та працюють над їх випуском, а саме: «Постаті в освіті і науці», «Бібліотекознавство. Книгознавство», «Календар знаменних і пам’ятних
дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», «Хмельниччина краєзнавча», «Періодичні видання в науковій бібліотеці
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».
З 2005 по 2013 рр. виходив друком «Календар знаменних і пам’ятних дат
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», у
якому в хронологічній послідовності подавався перелік визначних подій університету. Дане видання ставить за мету привернути увагу до визначних подій
закладу, ювілеїв працівників університету, сприяти популяризації наукового
доробку викладачів та виконує роль рекомендаційного покажчика. Всього опубліковано вісім випусків. Восьмий випуск побачив світ у 2013 р. До 100-річчя
заснування університету у 2018 р. заплановано черговий випуск видання. Наразі проходить робота з підготовки матеріалу. Основну роботу виконують працівники інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки. В роботі вони керуються методичними порадами з розробки краєзнавчих бібліографічних покажчиків, які надані у методичному посібнику «Краєзнавча діяльність бібліотек», «Складання бібліографічних посібників» та рядом публікацій у фахових періодичних виданнях. Для якісної організації процесу сформована робоча
картотека визначних подій, які відбувалися у навчальному закладі за роки його
створення та розвитку, починаючи з 1918 р. [13, с. 268].
У першому розділі «Календаря…» в хронологічному порядку подано ювілейні дати подій та днів народження професорсько-викладацького складу університету. В другому розділі «Наші ювіляри. Біобібліографічні довідки» розкривається життєвий шлях вченого, його науковий доробок та література про
нього. Авторами біографічних довідок є викладачі університету. У виданні
розроблено науково-допоміжний апарат, що складається з іменного покажчика
ювілярів та переліку авторів статей.
Календар привертає увагу студентської молоді до важливих подій університетського життя, популяризує імена працюючих викладачів та ветеранів університету, відомих громадсько-політичних й культурно-освітніх діячів України, причетних до створення та функціонування найдавнішого навчального закладу на Поділлі, 100-річчя якого відзначатиметься у 2018 р.
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На сучасному етапі одним із пріоритетних завдань бібліотеки університету є
упорядкування, систематизація та розкриття наукового доробку професорськовикладацького складу. «Статус університету насамперед визначається кількістю та науковим авторитетом його викладачів» – так зазначив С. Абрамович, доктор філологічних наук, професор, академік АНВО України [1, с. 368].
З метою узагальнення та поширення інформації про викладачів університету,
в 2008 р. розпочато укладання персональних бібліографічних покажчиків, які
виходять у серії «Постаті в освіті і науці», що розкриває науковий доробок вчених навчального закладу, подає біобібліографічні відомості й літературу про
їх життя та діяльність. Головними елементами структури випусків цієї серії
є передмова, вступна стаття про життєвий і творчий шлях вченого, література про нього, покажчик його друкованих праць, допоміжні покажчики та зміст.
Біобібліографічний покажчик – це не тільки штрих до портрету науковця, але
й цінний матеріал з історії університету, його наукових шкіл та факультетів
[16, с. 213].
Першим з цієї серії вийшов покажчик, підготовлений працівниками бібліотечного підрозділу фізико-математичного факультету «Конет Іван Михайлович
(до 30-річчя науково-педагогічної діяльності)». Згодом з’явилися покажчики
про життя та науково-педагогічну діяльність С. Д. Абрамовича, А. П. Гаврищука, династію математиків Гнатюків, І. В. Іванюха, П. С. Каньосу, Б. Р. Ліпмана,
П. Д. Плахтія, П. І. Свідера, В. А. Сорича і Н. М. Сорич, Є. І. Сохацьку, Т. І. Сурову, Г. П. Ткачука, З. П. Яропуда. Всього друком вийшов 21 випуск.
Протягом 2012–2017 рр. опубліковано три випуски, які присвячені професору В. П. Струманському (19 випуск), ректору університету, доктору історичних
наук, професору С. А. Копилову (20 випуск) та з нагоди 75-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної діяльності А. Ф. Сурового (21 випуск)
[7; 19; 22]. Наразі триває робота з підготовки ще двох випусків, присвячених:
завідувачу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктору історичних наук, професору С. Е. Баженовій та завідувачу кафедри всесвітньої історії,
доктору історичних наук, професору В. С. Степанкову.
З метою поширення практичного досвіду, теоретичного узагальнення проб
лем бібліотекознавства та книгознавства, публікації тез та доповідей науковопрактичних конференцій, що проводяться на базі бібліотеки університету, а також оприлюднення бібліографії, рецензій, критичного матеріалу та документів
з різних питань бібліотечної справи й книгознавства, започатковано науковий
збірник «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету»
серії «Бібліотекознавство. Книгознавство». Ініціаторами створення виступили
доктор історичних наук, професор О. М. Завальнюк та доктор історичних наук,
професор В. С. Прокопчук.
Перший випуск «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство» побачив світ у 2008 р.
До нього увійшли доповіді та повідомлення міжнародної науково-практичної
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конференції «Бібліотека вищого навчального закладу – центр науковоінформаційного забезпечення підготовки національних кадрів», яка відбулася
на базі бібліотеки університету. Збірник містить постійно діючі та змінні рубрики. Всього вийшло друком чотири випуски.
Упродовж 2012–2017 рр. вийшло два збірника (2013 р. та 2015 р.). До третього і четвертого випусків увійшли доповіді й повідомлення всеукраїнських
науково-практичних конференцій «Степан Сірополко – освітянин, науковець,
бібліотекознавець» (2013 р.) та «Університетські бібліотеки в сучасному інформаційному просторі» (2015 р.), організатором яких виступила книгозбірня
університету [11; 12]. На 2018 р. до 100-річчя університету заплановано випуск
п’ятого збірника. Зараз проводиться робота з підготовки матеріалів.
Провідну роль у забезпеченні інформаційних потреб різних категорій користувачів виконує краєзнавча бібліографія. Вагомим джерелом вивчення регіону є фонд краєзнавчої літератури, фонд рідкісних видань, наукові праці викладачів університету тощо. Отже, з метою покращення організації краєзнавчої роботи, популяризації та розкриття документальної бази краєзнавства започатковано видання бібліографічних покажчиків серії «Хмельниччина краєзнавча».
Серія «Хмельниччина краєзнавча» започаткована у 2012 р. За даний період вийшли друком п’ять випусків. А саме: «Просвітницький рух на Поділлі
(1906–2011 рр.)», вип. 1 (2012 р.); «Матеріали і тези Подільських історикокраєзнавчих конференцій (1965–2010): зведений каталог і покажчик змісту»,
вип. 2 (2013 р.); «Шевченкіана Хмельниччини: бібліографічний покажчик. До
200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка», вип. 3 (2014 р.); «Наукові збірники історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зведений каталог і покажчик змісту», вип. 4 (2015 р.);
«Наукові збірники філологічних факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зведений каталог і покажчик змісту», вип. 5 (2016 р.) [20, 8, 24, 9, 10].
У 2017 р. передбачено опублікування шостого випуску з назвою «Наукові записки (праці) Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка: бібліографічний покажчик змісту (1920–2017 рр.)», робота над
яким знаходиться на завершальному етапі.
Щорічник «Періодичні видання в Науковій бібліотеці Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка» розкриває перелік передплачених бібліотекою фахових періодичних видань на поточний рік.
Інформація про видання систематизована за розділами «Газети», «Журнали»,
«Місцева періодика», підрозділами «Українські періодичні видання», «Зарубіжні періодичні видання» й подані в алфавітному порядку. Зазначена й періодичність виходу газет, журналів та бібліотечні підрозділи університету, в яких
вони знаходяться. Поточний покажчик друкується незначним накладом, а також розміщений на сайті бібліотеки у рубриці «Сторінка користувача».
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За бібліографічної підтримки працівників бібліотеки видається ще дві серії
біобібліографій – «Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» (серія друкується під керівництвом доктор історичних наук, професор О. М. Завальнюк) та «Наукові школи університету» (серія друкується під керівництвом науково-дослідного сектору та
доктора фізико-математичних наук, професора, проректора з наукової роботи
І. М. Конет).
З кожним роком збільшується поповнення бібліотечного фонду власними
виданнями, що не увійшли до серій, які випускає книгозбірня. Вони розкривають фонди бібліотеки, характеризують науково-педагогічну діяльність університету й мають велике значення для створення праць з його історії. За період, який досліджувався, працівниками бібліотеки було підготовлено вісім документів: збірник наукових праць, бюлетень, довідково-бібліографічне видання та низка бібліографічних покажчиків.
Серед цих видань особливої уваги заслуговує метабібліографія «Бібліографічні покажчики у фондах Наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського націо
нального університету імені Івана Огієнка» (2013 р.) [2]. Покажчик містить
повний перелік бібліографічних посібників з різних галузей знань, наявних у
фондах університетської бібліотеки. У виданні, вперше за багато років існування бібліотеки, зібрано та систематизовано бібліографічні покажчики різної
тематики, які хронологічно охоплюють період з 50-х рр. ХХ ст. по 2013 р.
Покажчик «Періодичні видання у фондах наукової бібліотеки Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка» (2014 р.), укладений з метою донесення до користувачів найповнішої інформації про наявні у фонді книгозбірні часописи як українські, так і зарубіжні, 1937–2013 років видання [18].
З метою інформування читачів про джерельний масив газет та журналів доби Української революції 1917–1920 рр., розроблено покажчик «Періодичні видання доби Української революції 1917–1920 рр. у науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»
(2014 р.), який розкриває періодичні видання, що зберігаються у відділі рідкісних видань, а це 98 назв, що складають 1465 примірників [17].
Довідково-бібліографічне видання «Доктори наук, професори Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка» (2013 р.) акцентує увагу на еліту викладачів університету, а саме розкриває життєвий
шлях і науково-педагогічну діяльність докторів наук, професорів університету [5]. У виданні представлено їх науковий доробок – перелік основних наукових, навчальних і навчально-методичних праць. Збірник відкриває довідковобібліографічна інформація про трьох ректорів – докторів наук, професорів
(А. О. Копилова, О. М. Завальнюка та С. А. Копилова), наступні 38 біобібліографічних статтей, розташовано в алфавітному порядку прізвищ. Кожній персоналії присвячена коротка довідка про життя та науково-педагогічну діяль60
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ність, подані основні науково-педагогічні праці (до 75 описів), а також основні
праці про них (до 5 назв).
Протягом 2012–2017 рр. науково-педагогічний колектив університету поповнився новими прізвищами викладачів, які здобули науковий ступінь доктора
наук або отримали вчене звання професора, що зумовило відновлення роботи
з підготовки нового біобібліографічного матеріалу. Також за ініціативи Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету формується зведена база даних «Науковці Хмельниччини» як єдина краєзнавча БД про видатних
науковців області, що зайвий раз підкреслює актуальність проведення розпочатої роботи.
У бібліотеці університету зберігаються два особові фонди: Євгена Михайловича Паранюка – краєзнавця, етнографа, книголюба, історика української
еміграції, мецената із США та Павла Миколайовича Дорожинського – українського політичного і громадського діяча, публіциста, журналіста української
еміграції, мецената із Канади. З метою поширення інформації про цих особистостей та популяризації вищезгаданих фондів було підготовлено науковий
збірник «Євген Паранюк – етнограф, дослідник української діаспори, меценат
(до 90-річчя від дня народження)» (2013 р.) та бібліографічний покажчик «Видання особового фонду Павла Дорожинського, які зберігаються у фонді читального залу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка» (2017 р.) [6, 4]. Збірник містить матеріали,
які присвячені 90-річчю від дня народження Євгена Паранюка. А бібліографічний покажчик надає інформацію про документи історичного спрямування особового фонду П. Дорожинського, до якого увійшли спогади учасників подій в
Україні, релігієзнавчі та історичні документи, художні та літературознавчі видання, що вийшли на теренах України й за кордоном.
Цінним джерелом інформації про фонди бібліотеки університету є публікації працівників книгозбірні в фахових періодичних виданнях, збірниках наукових праць та виданнях за матеріалами наукових конференцій з питань бібліотекознавства, книгознавства. Упродовж 2012–2017 рр. працівниками бібліотеки було підготовлено більше 90 публікацій. Це, зокрема, низка статей, доповідей та повідомлень, що спрямовані на розкриття наступних питань: зміст фонду відділу рідкісних видань (Н. Д. Крючкова); веб-сайт бібліотеки як складова
інформаційного забезпечення університету (Л. В. Климчук); поповнення фонду бібліотеки рідкісними дарчими виданнями (Л. В. Климчук); портрети фундаторів бібліотечної справи (родина Токарів), (Л. В. Климчук); склад фонду бібліотеки університету (Л. В. Резничук); походження й зміст особового фонду Є. Паранюка (Л. В. Резничук); моніторинг процесу обслуговування користувачів (Л. В. Резничук); про значення моніторингу в науково-обґрунтованому
комплектуванні фонду (Т. П. Клімчук); роль довідково-бібліографічних видань
й бібліотечно-бібліографічної роботи у популяризації та ефективному використанні бібліотечного фонду (Т. М. Опря); проблеми формування та збереження
61
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фондів (Л. В. Литвиненко); зведений краєзнавчий каталог бібліотеки університету та його використання (Н. О. Козак); удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки ВНЗ (Н. О. Козак); автоматизована книговидача у книгозбірні
(Т. В. Сологуб); інформаційно-бібліографічне інформування користувачів засобами Інтернет-ресурсів (А. В. Райхель); творча співпраця бібліотеки з кафедрами університету (І. І. Грінішина); репрезентація діяльності бібліотеки в соціальних мережах (А. П. Куверіна); «Обзоры Подольской губернии» як джерело історії бібліотечної справи в Подільській губернії 90-х рр. ХІХ – початку
ХХ ст. (Н. Д. Крючкова); інвентаризація бібліотечних фондів вищих навчальних закладів: вимоги та практика (О. В. Литвиненко) тощо.
Отже, створення і випуск власних бібліографічних посібників сприяє поширенню інформації про фонди бібліотеки, проведенню наукових досліджень,
якісному задоволенню потреб користувачів у вторинній інформації, узагальненню та відображенню стану розвитку науки, освіти і практики закладу, а також популяризує досягнення викладачів університету та розкриває їх науковий доробок.
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ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ БИБЛИОТЕКИ
КАМЕНЕЦ‑ПОДОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИВАНА ОГИЕНКА (2012–2017 РР.)
В статье освещается издательская деятельность библиотеки КаменецПодольского национального университета имени Ивана Огиенко, которая направлена на создание и распространение собственной интеллектуальной продукции о фондах библиотеки, направлениях ее работы, а также о становлении
и развитии университета, его профессорско-преподавательском составе.
Ключевые слова: Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко, библиографические указатели, серии библиографических
изданий, «Особы в образовании и науке», «Библиотековедение. Книговедение», «Календарь знаменательных и памятных дат Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко», «Хмельницкая краеведческая», «Периодические издания в научной библиотеке Каменец-Подольского
национального университета имени Ивана Огиенко».
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ISSUES AND PUBLICATIONS OF THE LIBRARY OF
KAMYANETS-PODILSKY IVAN OHIENKO NATIONAL
UNIVERSITY (IN 2012–2017)
Summary:
The aim of the report is the disclosure of the publishing activity of the library of
Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University directed to create and
extend own intellectual products about library funds, its activity, formation and
development of the University and its professorial staff.
Methodology: There are used theoretical methods in the report. On the basis of
analitic review it is disclosed information about library editions of KamyanetsPodilsky Ivan Ohienko National University published in 2012–2017.
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Finding: The result is an overview of library intellectual product.
The publication series «Calendar of memorable dates of Kamyanets-Podilsky
Ivan Ohienko National University» aims to draw attention to significant events,
anniversaries of the university staff, to promote the popularization of scientific
achievements of professors and teachers and serves as recommendation indexes.
Bibliographic indexes series «Figures in Education and Science» reveal scientific
achievements of the university professors, submit bibliographic information and
literature about their life and work.
A series «Khmelnytsky regional studies» promotes local history, distribution of
information on native land and intensify regional research.
Scientific collections of the series «Library science. Bibliography» aim extention of
practical experience, theoretical generalization problems of library and book science
publishing abstracts of scientific conferences held at the university library.
Yearbook «Scientific periodicals in library Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko
National University» reveals a list of pre-paid professional periodicals for the
current year.
Results: Thus, the writing and publishing of intellectual products promote fulfillment
of informational function, operational information, the disclosure of library
informational resources and raise library prestige.
Key words: Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University, the publishing
activity of the library, «Calendar of memorable dates of Kamyanets-Podilsky Ivan
Ohienko National University», «Figures in Education and Science», «Khmelnytsky
regional studies», «Library science. Bibliography».
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