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В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА: 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тетяна КУЛАКОВСЬКА 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 
просп. 40-річчя Жов тня, 3, м. Київ, 03039, Україна, тел. (044) 524-93-47 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) є 
комплексним бібліотечним, науково-інформаційним, науковим, культуро-
логічним та видавничим центром, найбільшим за обсягом документно-
інформаційних ресурсів (15 млн од. зберігання) книгосховищем України. 
За змістом її фонд є універсальним, унікальним зібранням джерел інфор-
мації – від зародження писемності до сучасних наукових видань, біб-
ліографічних та повнотекстових баз даних найзначніших інформаційних 
установ світу. Як науково-дослідний центр НБУВ займається розробкою 
проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інфор-
матизації, національної бібліографії та біографістики, документознавства 
й архівознавства, наукового опису рукописів і стародруків, збереження, 
реставрації та консервації документів, вивчення і впровадження сучасних 
технологій інформаційно-аналітичного забезпечення науки й управлін-
ських структур. 

Ключові слова: НБУВ, науково-дослідний інститут, наукові досліджен-
ня, бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство, документо-
знавство, архівознавство, науково-інформаційний центр. 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) є спадкоємицею 
Національної бібліотеки Української Держави, яку заснували згідно з “Законом про 
утворення Фонду національної бібліотеки Української держави”, підписаним геть-
маном України П. Скоропадським 2 серпня 1918 р. та ухваленим Радою Міністрів1. 
Основним завданням (§ 2 Закону) було визначено “розповсюдження знання і під-
тримання наукової праці” та формування найповнішого фонду україніки – всіх руко-
писних і друкованих пам’яток духовного життя українського народу, виданих на 
Україні та за її межами. За роки існування бібліотека кілька разів змінювала назви 
(Всенародна бібліотека, Бібліотека Академії Наук, Державна публічна, Центральна 
наукова, а з 5 квітня 1996 р. згідно з Указом Президента України № 244/96 – Націо-
нальна бібліотека України імені В. І. Вернадського)2, але незмінно функціонувала в 
системі Академії наук України як науково-дослідна установа. 

Науковий статус бібліотеки неодноразово підтверджувався державними рішен-
нями. Так, “Положення про Всенародню Бібліотеку УСРР у м. Київі” її завданням ви-
значає (§ 1, п. 2): “провадити наукову працю в галузі бібліотекознавства і бібліогра-
                                                                          

1 Державний Вістник. – 1918. – 8 серпня. – С. 2. 
2 Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

1918–1941. – Київ: НБУВ, 1998. – С. 8. 
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фії”3. Згідно з “Положенням про аспірантів у галузі бібліотекознавства та книгознав-
ства” (затвердженим Президією Укрнауки 3 жовтня 1925 р., № 43, § 8, та 20 лютого 
1926 р., № 7, § 2) при Всенародній бібліотеці України створили Інститут аспірантури 
у складі науково-дослідного відділу бібліотеки для підготовки наукових кадрів4. 

Рішенням Державного комітету з питань науки і техніки при Раді Міністрів СРСР 
по науці і техніці від 4 травня 1971 р. № 28 та розпорядженням Президії АН УРСР 
№ 737 від 14 червня 1971 р. “Про надання Центральній науковій бібліотеці АН УРСР 
статусу науково-дослідної установи та віднесення її до другої категорії по оплаті 
праці наукових працівників” ЦНБ АН УРСР включили до числа наукових установ з 
покладенням на неї завдань щодо проведення фундаментальних досліджень, пов’яза-
них зі специфікою її діяльності, серед яких: удосконалення форм і методів наукової 
інформації та поглиблення роботи з інформаційного забезпечення наукових закладів; 
механізації та автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів; теорії та методо-
логії культури, історії книги і бібліотечної справи5. У 1989 р. Центральна наукова 
бібліотека ім. В. І. Вернадського АН УРСР* отримала статус академічного науково-
дослідного інституту6. 

Сьогодні Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, яка має майже 
15-мільйонний фонд документів на всіх видах носіїв інформації, – багатопрофільна 
міждисциплінарна науково-дослідна установа, що здійснює дослідження з проблем 
бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформатики, національної 
бібліографії і біографістики, документознавства й архівознавства, наукового опису 
рукописів, збереження, реставрації та консервації документів, автоматизації бібліо-
течно-бібліографічних процесів, вивчення і впровадження сучасних технологій 
інформаційно-аналітичного забезпечення науки й управлінських структур; форму-
вання, інтеграції і введення до суспільного обігу масивів наукової інформації; інфор-
маційного супроводу науково-дослідної діяльності, освіти, культури, управління7. 

Комплексне вирішення наукових і практичних завдань забезпечується структу-
рою бібліотеки. На правах науково-дослідних інститутів у НБУВ діють: Фонд прези-
дентів України8; Національна юридична бібліотека9; Служба інформаційно-аналітич-
ного забезпечення органів державної влади10; п’ять інститутів: бібліотекознавства, 
української книги, рукопису, архівознавства, біографічних досліджень; п’ять центрів: 
бібліотечно-інформаційних технологій, формування бібліотечно-інформаційних ресур-
сів, консервації і реставрації, культурно-просвітницький, науково-видавничий. 
                                                                          

3 Документ затверджено Колегією Укрголовпрофосу 24 березня 1924 р. і надруковано в “Бюлетені 
Наркомосвіти” (1924. – № 2. – С. 53). 

4 Бібліологічні вісті. – 1927. – № 2. – С. 104. 
5 Архів НБУВ, оп. 1, спр. 1471а, арк. 52. 
* Ім’я фундатора бібліотеки академіка В. І. Вернадського було присвоєно ЦНБ АН УРСР постановою 

Ради Міністрів УРСР № 46 від 19 лютого 1988 р. в ознаменування 125-річчя від дня народження видатного 
ученого. 

6 Згідно з постановою Президії АН УРСР № 137-Б від 7 квітня 1989 р. відповідно до рішення Дер-
жавного комітету СРСР по науці і техніці (лист № 37-3/347 від 27 липня 1987 р.). 

7 Статут Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 1997. – С. 8–9. 
8 Указ Президента України від 5 квітня 1996 р., № 244; Положення про Фонд затверджено Указом 

Президента України від 11 жовтня 1996 р. № 936/96. 
9 Заснована згідно з Указом Президента України від 23 червня 1999 р., № 921; Положення затвер-

джено Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2000 р., № 173. 
10 СІАЗ засновано згідно з угодою про співробітництво між Президією Верховної Ради України та 

Президією НАН України, листом Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1995 р. № 58-3379/49 та Поста-
новою Бюро Президії НАН України № 334-5 від 14 грудня 1995 р. 
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Науково-дослідна робота бібліотеки зосереджується в чотирьох пріоритетних 
напрямах, затверджених Президією НАН України, у рамках яких виконується вісім 
науково-дослідних тем та п’ять ініціативних проектів. Упродовж 1999–2007 рр. вико-
нано 18 науково-дослідних робіт. 

Проекти напряму “Формування і використання науково-інформаційних ре-
сурсів. Інформатизація бібліотек” спрямовані на розробку теоретико-прикладних 
засад трансформації бібліотек у центри глобальних інформаційних та наукових кому-
нікацій. За результатами дослідження створено комп’ютерний бібліотечно-інформа-
ційний центр, що інтегрує основні загальнодержавні документні ресурси і забезпечує 
включення їх до світового інформаційного простору. Формуються ресурси універ-
сальної електронної бібліотеки НБУВ. 

В останні роки, з метою кумуляції зарубіжних науково-інформаційних ресурсів, 
отриманих установами НАН України, і формування академічного центру таких ре-
сурсів, у НБУВ налагоджено роботу корпоративної системи онлайнового доступу до 
передплачених ресурсів провідних світових постачальників наукової інформації та 
впроваджено інформаційну технологію моніторингу використання цих джерел інфор-
мації установами НАН України. 

Здійснюється також архівування науково-інформаційних ресурсів глобальних 
комп’ютерних мереж, зокрема зарубіжних джерел інформації, наукової та суспільно 
значущої інформації українського сегменту Інтернету. Так, обсяг електронного фонду 
інтранет/екстранет-ресурсів НБУВ на початок 2008 р. становив 150 GB – понад 1,5 тис. 
річних комплектів журналів, 50 енциклопедичних, наукових та навчальних колекцій, 
а також колекцію мультимедійних матеріалів. Повнотекстові ресурси цього архіву 
встановлено на сайті НБУВ і надаються читачам у інтранет-мережі бібліотеки та ко-
ристувачам УАРНЕТ (Державного підприємства Науково-телекомунікаційний центр 
“Українська академічна і дослідницька мережа”). 

З метою концентрованого інформування про новітні результати теоретичної та 
прикладної діяльності установ НАН України та включення національних інформацій-
них ресурсів до міжнародної системи наукових електронних комунікацій створено 
загальноакадемічний портал наукової періодики (http://www.nbuv.gov.ua/portal/) 
(проект започатковано НБУВ у 2006 р.). Його складовими є: розподілена система пов-
нотекстових зібрань наукових онлайнових серіальних видань та загальнодержавна 
реферативна база даних “Україніка наукова” (наповнюється з 1998 р. НБУВ, Інститу-
том проблем реєстрації інформації НАН України за участі Національної медичної 
бібліотеки України, Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Су-
хомлинського, Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН, низки 
вищих навчальних закладів, редакцій періодичних та продовжуваних видань). На осно-
ві цієї бази даних здійснюється видання чотирьох галузевих серій Українського ре-
феративного журналу “Джерело” (24 номери щорічно). 

Перелічені вище заходи здійснювалися в рамках Національної програми інформа-
тизації, Програми інформатизації НАН України та “Державної програми розвитку ді-
яльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на 2005–2010 роки” 
і спрямовувалися на активне збагачення національного науково-інформаційного потен-
ціалу ресурсами глобального інформаційного простору; наповнення науковою, інфор-
маційно-аналітичною, прогностичною продукцією українського сегменту Інтернету; 
збереження наукової та культурної спадщини України шляхом її електронного доку-
ментування; створення системи довготермінового зберігання інформаційних ресурсів, 
у т. ч. електронних. 
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Практичним втіленням результатів дослідження розвитку інформаційно-аналітич-
ної діяльності бібліотек у процесі демократичних перетворень українського суспіль-
ства стала підготовка інформаційно-аналітичних продуктів, зокрема: інформаційно-
аналітичного журналу “Україна: події, факти, коментарі”, інформаційно-аналітично-
го бюлетеня електронних видань “Резонанс”, оглядів оперативної інформації “Регіо-
ни сьогодні” та “Київська влада сьогодні”; реферативного збірника матеріалів ЗМІ 
“Шляхи реформування української науки” тощо. Служба інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів державної влади НБУВ щорічно готує близько 200 науково-
аналітичних матеріалів для органів влади та управління, установ НАН України. 

У рамках наукового напряму “Створення національної бібліографії. Україн-
ська біографістика” напрацюваннями бібліографічної школи НБУВ створюється на-
ціональний репертуар друкованої продукції, якого Україна не мала за всю історію, 
видаються покажчики серії “Національна бібліографія України” (вийшло 11 томів), 
формується електронна база даних ретроспективної національної бібліографії “Зведе-
ний каталог-репертуар україномовної книги. 1798–1923 рр.” на основі відомостей про-
відних бібліотек держави та фондів бібліотек інститутів НАН України. Створюється 
база даних публікацій проекту Шевченкіана, вилучених з наукового обігу в радянські 
часи. Здійснюється підготовка системи друкованих каталогів спеціалізованих фондів 
НБУВ, зокрема, у 2007 р. вийшов друком науковий каталог “Українські нотні видан-
ня 1917–1923 рр. з фондів НБУВ” тощо. 

Дослідження з української біографістики спрямоване на вирішення теоретичних, 
методичних та структурно-організаційних проблем створення в Україні національ-
ного електронного біографічного науково-інформаційного ресурсу. На сучасному 
етапі досліджуються стан і тенденції розвитку української та світової біографістики, 
методичних принципів і практики формування електронних біобібліографічних ре-
сурсів ХХІ ст., зокрема, методичні питання формування електронного середовища 
співпраці дослідників-біографістів центру, регіонів України та зарубіжжя у вигляді 
віртуальної біографічної лабораторії; репрезентації в електронних ресурсах персо-
налій сучасних українських діячів, працівників науки, освіти і культури для справи 
інтеграції України до європейського та світового науково-інформаційного простору. 
В межах даного напряму реалізується проект “Російсько-українські культурні зв’яз-
ки: біографічний аспект”, що виконується в рамках спільного конкурсу НАН України 
та Російського гуманітарного наукового фонду. Розробляються теоретичні проблеми 
біографістики, історіографії, виявлення джерельної бази російсько-українських куль-
турних взаємин у галузі науки, освіти, літератури та мистецтва, журналістики, книж-
кової, бібліотечної та музейної справи. За результатами дослідження сформовано спе-
ціальний випуск збірника наукових праць російських і українських дослідників. 
Результати досліджень оприлюднюються в науковому збірнику “Українська біогра-
фістика” (вийшло п’ять випусків). 

У межах проектів напряму “Нові технології збереження, консервації та рестав-
рації бібліотечних фондів” здійснюються розробки сучасних технологій консервації 
та реставрації книг, рукописів, фотоматеріалів, моделей страхового фонду, моніторинг 
екологічного стану книгосховищ та біологічний моніторинг книгосховищ і документів. 

Для вирішення завдань збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів за ре-
зультатами дослідження НБУВ розроблено теоретичні та науково-практичні засади 
фазового зберігання фондів та стабілізації документів з ослабленою матеріальною 
основою стосовно фізико-хімічного, механічного та біологічного факторів. Для впро-
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вадження в наукових бібліотеках України технологій фазової консервації та масової 
стабілізації фондів підготовано та опубліковано збірник наукових праць “Інноваційні 
технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайної ситуації у 
бібліотеці, шляхи її подолання” (Київ, 2007. – 170 с.). 

Фонди рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівний 
фонд та депозитарій НБУВ занесено до переліку наукових об’єктів, що складають 
національне культурне надбання України, для збереження і введення у суспільний обіг 
якого потрібне належне наукове забезпечення. Тому в напрямі досліджень “Вивчен-
ня, збереження та видання української історико-культурної спадщини” істотні 
результати отримано під час вивчення теоретичних підвалин джерелознавчих дослі-
джень, створення методик археографічного опису, дослідження писемної та книжко-
вої спадщини України в цілому та рукописної спадщини діячів науки і культури 
країни зокрема, формування археографічних реєстрів рукописних фондів, бібліотеч-
них зібрань та історичних колекцій. Видається серія наукових довідників, каталогів 
та публікацій унікальних рукописних пам’яток, документальної спадщини видатних 
українських вчених та діячів української культури. 

Створюється науково-інформаційна база з історії діяльності НАН України, 
формуються бази даних її архівного фонду, публікуються збірники документів, путів-
ники, покажчики, каталоги. Так, у межах четвертого напряму продовжувалася роз-
робка теоретичних, науково-методичних та практичних аспектів організації й управ-
ління Архівним фондом НАН України на сучасному етапі. На підставі вивчення його 
структури, принципів формування та функціонування за період з 1918 р. підготовано 
до друку видання “Архівні фонди установ НАН України: Путівник”. Здійснювалось 
подальше джерелознавче, археографічне і документознавче дослідження науково-
інформаційних ресурсів з історії та діяльності НАН України; за його результатами 
видано збірники документів і матеріалів “Історія Національної академії наук України. 
1941–1945” та “Історія Національної академії наук України. 1946–1950” (колектив 
укладачів; відповідальний редактор – акад. О. С. Онищенко). В межах вивчення доку-
ментальних ресурсів наукової спадщини видатних учених України розпочато форму-
вання електронної бази даних на їх особові архівні фонди. 

В межах виконання науково-дослідної теми “Унікальні книжкові та рукописні 
фонди: науковий опис, державна реєстрація” здійснювалася робота з вивчення складу 
і змісту та укладання наукових описів рукописних колекцій та зібрань Інституту 
рукопису НБУВ як історико-культурного явища. Досліджувалася рукописно-книжко-
ва спадщина України, зокрема, рукописні книги XIV–XVI ст. (студіювалися окремі 
кодекси, уніфікувався науковий опис, визначалися характерні особливості палеогра-
фічного, текстологічного, джерелознавчого аналізу). В контексті дослідження писем-
ної культури України підготовано до видання наукові каталоги пам’яток церковної, 
світської та музичної культури11. 
                                                                          

11 Вийшли другом каталоги: Бодак О. П. Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопи-
су Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог. – Київ, 2007. – 409 с.; Культур-Ліга: 
художній авангард 1910–1920-х років: наукове дослідження, альбом-каталог / укл. Н. О. Щеколдіна, наук. 
ред. І. А. Сергєєва. – Київ, 2007. – 350 с.; монографія: Міщук С. М. Рукописні та книжкові зібрання Волині 
у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, склад, наукове дослідження. – 
Київ, 2007. – 242 с.; Методичні рекомендації для Державної реєстрації книжкових пам’яток України. 
Кириличні рукописні книги та стародруки / укл.: Н. Б. Бондар, Л. А. Ігнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зуб-
кова, О. А. Іванова, Г. І. Ковальчук. – Київ, 2007. – 134 с.; тощо. 
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Завершено трирічну роботу “Кириличні видання друкарні Почаївського мона-
стиря XVIII – першої третини ХІХ ст. Історико-книгознавче дослідження. Каталог. 
Збереження”, яку свого часу підтримали на спільному конкурсі наукових праць Росій-
ського гуманітарного наукового фонду та Президії НАН України. За цей період укла-
дено ґрунтовні описи 350 примірників почаївських стародруків загальним обсягом 
більше 30 друкованих аркушів, відскановано й упорядковано всі зразки художнього 
оздоблення для майбутнього альбому (понад 1000 файлів), виготувано повнотекстові 
копії найцінніших видань, проведено наукову реставрацію найбільш ушкоджених 
примірників. Вийшов друком каталог “Автографи на книжках із колекції рідкісних 
видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського” (укладач Л. М. Де-
ниско); підготовано “Каталог кириличних стародруків XV–XVIІ ст. Національної біб-
ліотеки України імені В. І. Вернадського” (укладач Н. П. Бондар). 

Результати досліджень бібліотеки широко оприлюднюються в наукових журна-
лах, збірниках, монографіях, науково-методичних публікаціях, статтях, бібліографіч-
них покажчиках, довідниках, каталогах. НБУВ має своє наукове видавництво і видає 
фахові журнали: “Бібліотечний вісник” (з 1993 р.), український реферативний журнал 
“Джерело” (з 1999 р.), “Україна: події, факти, коментарі” (з 1998 р.); наукові збірни-
ки, серед яких: “Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського” (з 1998 р.), “Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослі-
дження унікальних архівних та бібліотечних фондів” (з 1993 р.), “Українська біогра-
фістика” (з 1996 р.), “Библиотеки национальных академий наук: проблемы функцио-
нирования, тенденции развития” (з 2000 р.), “Українсько-македонський науковий 
збірник” (з 2005 р.), міждисциплінарний збірник наукових праць “Слов’янські обрії” 
(з 2006 р.). За 2001–2007 рр. бібліотека видала 221 наукову працю обсягом 3,5 тис. 
обліково-видавничих аркушів та опублікувала 3 тис. наукових статей (1,5 тис. обліково-
видавничих аркушів). 

Як багатопрофільна наукова установа НБУВ координує свою діяльність із ба-
гатьма іншими установами, провідними бібліотеками та вищими навчальними закла-
дами України. Координаційна робота здійснювалась як у рамках Інформаційно-біб-
ліотечної ради НАН України, Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних 
центрів академій наук – членів МААН (голова Рад – генеральний директор НБУВ, 
академік НАН України О. С. Онищенко)*, фахових асоціацій, товариств (Українського 
біографічного товариства, Асоціації бібліотек України), так і шляхом безпосереднього 
співробітництва наукових підрозділів бібліотеки, її окремих співробітників з устано-
вами і навчальними закладами спорідненого профілю. Основними напрямами цієї 
діяльності є підготовка спільних видань; організація і проведення спільних наукових 
заходів; розвиток творчих та книгообмінних взаємозв’язків з бібліотеками; викла-
дацька робота співробітників у вищих навчальних закладах; участь у роботі державних 
екзаменаційних комісій, опонування при захисті дисертацій; участь у роботі спеціалі-
зованих рад, редакційних колегій; взаємне рецензування та експертиза документів. 

НБУВ підтримує наукові і книгообмінні зв’язки з понад 1500 науковими бібліо-
теками та інформаційними центрами зарубіжних країн. Вона є членом міжнародних 
об’єднань наукових бібліотек: Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і уста-
нов (IFLA), Конференції національних бібліотек держав Ради Європи (CENL), Не-
комерційного партнерства “Бібліотечна Асамблея Євразії”, Міжнародної асоціації 
                                                                          

* НБУВ є базовою бібліотекою цих організацій. 
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музичних бібліотек, архівів і документальних центрів (LAML). НБУВ є також базо-
вою організацією Асоціації бібліотек України (президент Асоціації – генеральний ди-
ректор, академік НАН України О. С. Онищенко). 

Піднесенню рівня наукової роботи, розвитку професійного потенціалу бібліо-
теки сприяє діяльність організованих 1993 р. спеціалізованої вченої ради по захисту 
кандидатських та докторських дисертацій і аспірантури. За 15 років на базі НБУВ 
було захищено 10 докторських і 75 кандидатських дисертацій, закінчили аспірантуру 
54 молодих спеціалісти. Сьогодні бібліотека є базою для проведення практики сту-
дентів вищих навчальних закладів України. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського, концепція якої з початку існування передбачала наукову діяль-
ність, в останнє десятиріччя перетворилася на потужний міждисциплінарний науково-
дослідний інститут, що займається теорією і практикою формування, інтеграції, син-
тезу і введення в суспільний обіг масивів наукової інформації, стала загальнодержав-
ним науково-технологічним центром інформаційної індустрії. В ній сформувалися і 
діють відомі в Україні і за її межами наукові школи з бібліотекознавства, інформа-
цієзнавства, національної бібліографії, рукописознавства, біографістики, технологій 
консервації і реставрації бібліотечних фондів, інформаційно-аналітичного забезпе-
чення, інтелектуальних інформаційних технологій, бібліотечно-бібліографічної кла-
сифікації. Вона відіграє важливу роль у науково-інформаційному супроводі наукових 
досліджень, діяльності органів влади. НБУВ є потужним ядром науково-інформацій-
ного потенціалу держави. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ 
ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО КАК НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Татьяна КУЛАКОВСКАЯ 

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, 
просп. 40-летия Октября, г. Киев, 03039, Украина, тел. (044) 524-93-47 

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ) – это комп-
лексный библиотечный, научно-информационный, научный, культурологический и 
издательский центр, самое большое по объёму документально-информационных 
ресурсов (15 млн ед. хранения) книгохранилище Украины. По содержанию её фонд 
является универсальным, уникальным собранием источников информации – от за-
рождения письменности до современных научных изданий, библиографических и 
полнотекстовых баз данных самых значительных информационных учреждений мира. 
Как научно-исследовательский центр НБУВ занимается разработкой проблем биб-
лиотековедения, библиографоведения, книговедения, информатизации, национальной 
библиографии и биографистики, документоведения и архивоведения, научного опи-
сания рукописей и старопечатных изданий, хранения, реставрации и консервации 
документов, изучения и внедрения современных технологий информационно-анали-
тического обеспечения науки и управленческих структур. 

Ключевые слова: НБУВ, научно-исследовательский институт, научные исследо-
вания, библиотековедение, библиографоведение, книговедение, документоведение, 
архивоведение, научно-информационный центр. 
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