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21 грудня виповнюється 60 років відомому 
українському вченому, досліднику в галузі 
бібліотекознавства, бібліографознавства, доку-
ментознавства та інформаційної діяльності, док-
тору історичних наук, професорові Михайлу Се-
меновичу Слободянику.

З перших років своєї трудової діяльності  
М.С. Слободяник проявив талант вченого і 
педагога. У поєднанні з неабиякою творчою 
енергією це сприяло його професійному зро-
станню. У різні роки Михайло Семенович за-
ймав ряд керівних посад: директор Інституту 
бібліотекознавства і заступник директора з 
наукової частини Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського (1993-1997), дирек-
тор Центральної наукової сільськогосподарської 
бібліотеки Української академії аграрних наук 
(1998-2000), завідувач кафедри документознав-
ства та інформаційно-аналітичної діяльності 
Європейського університету (2000-2002). Сьогодні 
М.С.Слободяник – директор Інституту держав-
ного управління та інформаційної діяльності, 
завідувач кафедри документальних комунікацій 
Державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв (ДАКККіМ). Він член науково-
методичної ради із спеціальності «Документоз-
навство та інформаційна діяльність» Міністерства 
науки і освіти України, член науково-технічної 
ради програми інформатизації галузі культури 
і мистецтв при Міністерстві культури і туризму 
України.

Бібліографія М.С.Слободяника нараховує понад 
150 праць. Тематика публікацій охоплює широ-
кий спектр проблем бібліотечно-бібліографічної 
галузі. Значну увагу приділяє дослідник 

розробці загальнотеоретичних засад документо-
знавства. М.С.Слободяник брав активну участь 
в обговоренні дискусійних питань, пов’язаних із 
визначенням місця документознавства серед нау-
кових дисциплін, об’єкта і предмета його вивчен-
ня. Вченому належить оригінальна концепція 
структури документознавства як комплексу 
наукових дисциплін. Ним запропонований влас-
ний погляд на документологію як інтегруючу для 
документознавчих і суміжних наук дисципліну, 
а також інформаціологію – фундаментальну 
щодо документознавства науку. Крім теоретич-
них досліджень, Михайло Семенович приділив 
значну увагу проблемам підготовки фахівців-
документознавців. Зокрема, напрацювання вче-
ного використані при розробці навчальних планів 
та стандарту вищої освіти зі спеціальності «До-
кументознавство та інформаційна діяльність». 
М.С. Слободяник є одним із провідних дослідників 
у галузі бібліотекознавства і документознавства, 
авторитетним представником вітчизняної науки, 
на праці якого посилаються як українські, так і 
зарубіжні науковці. 

Активну наукову роботу вчений поєднує з ви-
кладацькою діяльністю, участю в атестації нау-
кових кадрів як член спеціалізованих учених рад 
Державної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, Київського національного університе-
ту культури і мистецтв, Харківської державної 
академії культури. Він є головним редактором 
журналу «Бібліотекознавство. Документознав-
ство. Інформологія», а також членом редколегій 
фахових видань «Вісник Книжкової палати», 
«Бібліотечна планета», «Вісник Харківської 
державної академії культури». Михайло Семе-

о.в. михайлюк, м.о. правдіна
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нович – один із засновників та організаторів 
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Документознавство. Бібліотекознавство. Інфор-
маційна діяльність: проблеми науки, освіти, 
практики», яка щорічно збирає науковців з 
України і зарубіжних країн. 

За плечима Михайла Семеновича роки наполег-

ливої і плідної праці. Попереду, безсумнівно, 
– нові досягнення. Широке коло наукових 
інтересів, багата ерудиція дозволяють вченому 
завжди обирати актуальну тематику досліджень, 
іти в ногу з часом. Щиро бажаємо ювілярові 
міцного здоров’я, незгасаючого натхнення, нових 
успіхів на його життєвому і творчому шляху!


