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ПОДІЇ. ФАКТИ

27 лютого в Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку відбувся святковий захід на тему «Тарас 
Шевченко: борець за українську мову, самовизначення народів, права людини і соціальну справедливість».
Проводився він у рамках Міжнародного дня рідної мови і присвячувався 200-річному ювілею  всесвітньо 
відомого українського поета, художника, мислителя. Організаторами урочистостей стали Світовий кон-
грес українців (СКУ) і Всесвітня федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) за підтримки 
Постійного представництва України в ООН.

Програма вшановування складалася з вітання Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна і президента 
68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Джона В. Эша, виступів президента СКУ Є. Чолія і президента 
СФУЖО А. Сушко, доповіді професора Торонтського університету, доктора М. Тарнавського, а також ху-
дожньої частини. Вів програму перекладач Шевченкового «Кобзаря» П. Фединський.

Це святкування в ООН дасть змогу глибше ознайомити міжнародне співтовариство з творчістю 
Кобзаря, який боровся і постраждав за фундаментальні цінності, що є сьогодні основою діяльності ООН.

Режим доступу: http://most-dnepr.info/news/culture_and_science/
segodnja_ v_oon_budut_chtit_tarasa_shevchenko.htm
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ВЧЕНИЙ, УПРАВЛІНЕЦЬ, БІБЛІОТЕКАР
ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДЕРЛЕМЕНКО

Професор Дерлеменко Віталій Володимирович (1947–2013) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976–
2013 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов, 
Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К. : ФОП Д. Корзун, 2013. – 100 с.

В історії бібліотечної справи є чимало по-
статей, які зробили визначальний внесок 
в її розвиток. Однією з таких особисто-

стей є Віталій Володимирович Дерлеменко, який 
дуже вдало поєднував якості вченого, управлінця і 
бібліотекаря-практика. Про це переконливо свід-
чить його успішна робота в провідних бібліотеках 
України – Національній парламентській бібліотеці 
України (НПБУ), Державній бібліотеці України 
для юнацтва, Національній науковій сільськогоспо-
дарській бібліотеці (ННСГБ)1. Управлінський по-
тенціал В. Дерлеменка був успішно реалізований 
під час роботи у відділі бібліотек Міністерства 
культури України і на посаді заступника директора 
з наукової роботи ННСГБ. 

Провідне місце в його наукових зацікавленнях 
займала надзвичайно важлива проблематика – 
вдосконалення інформаційної діяльності наукових 
бібліотек України. В процесі дослідження даного 
напряму Віталій Володимирович переконливо об-
ґрунтував необхідність інтеграції українських 
сільськогоспо дар ських бібліотек у світовий інфор-
маційний простір на основі використання можли-
востей новітніх технологій та міжнародних баз 
даних аграрної інформації. Авторитетний фахівець 
переконливо доводив необхідність активізації ін-
формаційної діяльності наукових установ Націо- 
нальної академії аграрних наук  (НААН)  України. 
Показово, що більшість наукових положень, що 

знайшли відображення в його кандидатській і док-
торській дисертаціях, базувалися на власній бага-
тоаспектній практиці та слугували вдосконален-
ню практичної роботи сільськогосподарських біб- 
ліотек.

Значну увагу приділив В. Дерлеменко питанню 
організації бібліотечної діяльності шляхом участі в 
розробленні низки законодавчих, організаційно-рег-
ламентуючих документів, стандартів. 

Багаторічна плідна праця знаного фахівця зна-
йшла відображення в біобібліографічному покаж-
чику «Професор Дерлеменко Віталій Володи-
мирович (1947–2013)», виданому ННСГБ.

Книжка має розгорнуту структуру: вступна 
стаття; інформація про основні дати життя і дія- 
льності, нагороди і відзнаки; публікації колег про 
В. Дерлеменка; роботи з його наукової спадщи-
ни; світлини з життя; хронологічний покажчик 
наукового доробку; праці опубліковані за його 
науковою редакцією; література про його життя і 
діяльність; предметно-тематичний та іменний 
покажчики.

Видання починається зі вступної статті визнач-
ного українського вченого, президента Асоціації бі-
бліотек України, почесного директора Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, акаде-
міка НАН України О. Онищенка. У цій публікації 
висвітлюються основні напрями професійної діяль-
ності та наукові здобутки В. Дерлеменка. 

1. Тут і далі подано сучасні назви установ
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Багатоаспектний і ґрунтовний аналіз праць уче-
ного в царині бібліотечної практики, його наукової 
діяльності здійснив директор ННСГБ, член-корес-
пондент НААН України В. Вергунов. Він тепло 
згадує В. Дерлеменка як колегу і однодумця, під-
креслює його важливу роль у сучасних здобутках 
однієї з провідних бібліотек України. Високо оці-
нено в статті професійні й людські якості Віталія 
Володимировича та його особистий внесок у роз-
виток наукової роботи бібліотеки.

Знаний фахівець з аграрної інформатики ака-
демік НААН України М. Кропивко згадує спільну 
роботу з колегою на ниві розбудови аграрної інфор-
матики, його внесок в організацію роботи 
Всеукраїнської спілки інформаційних працівників 
АПК, ученим секретарем і одним з організаторів 
якої  був В. Дерлеменко. 

Високу оцінку професійних і людських якостей 
науковця дано в спогадах колишнього директора 
Інституту аграрної економіки, академіка НААН 
України П. Саблука. 

Здобуткам В. Дерлеменка в царині аграрної ін-
форматики, його ролі у входження України у сві-
товий аграрний інформаційний простір присвятив 
свою статтю начальник управління Президії НААН 
України І. Криворучко.

Ґрунтовний аналіз бібліотекознавчих здобутків 
В. Дерлеменка здійснила знана українська дослід-
ниця Н. Кушнаренко, яка була науковим консуль-
тантом його докторської дисертації. Вона з тепло-
тою згадує спільну роботу з колишнім дисертантом, 
зупиняється на високій оцінці його праці провід-
ними вітчизняними і зарубіжними дослідниками. 

Теплі спогади і слова вдячності колезі й настав-
нику висловили колишні працівники сільськогоспо-
дарських бібліотек України – професор Г. Шемаєва 
і доцент Т. Приходько.

Родзинкою видання є розділ «Наукова спад-
щина», в якому, зокрема,  вміщено передрук статті 
В. Дерлеменка «Невідкладні завдання організації 
процесу розповсюдження сільськогосподарських 
знань в Україні» та рецензія професора Т. Дмитренко 
на його монографію «Сільськогосподарські інформа-
ційно-консультаційні служби».

Гарне враження справляє бібліографічна час-
тина посібника. Наукові праці Віталія Володи-
мировича представлено в хронологічному порядку. 
Повноті ознайомлення з науковою спадщиною вче-
ного сприяють спеціальні розділи видання – «Праці, 
опубліковані за науковою редакцією В. В. Дерле-
менка» та «Література про життя та діяльність 
В. В. Дерлеменка». Пошуку необхідної інформації 
допомагають ретельно підготовлені предметно-те-
матичний та іменний допоміжні покажчики. Зазна- 
чу, що бібліографічна складова посібника є дуже 
кваліфікованою і може використовуватися для під-
готовки майбутніх фахівців-бібліотекарів.

На закінчення хочу висловити подяку автор-
ському колективу на чолі з директором ННСГБ, 
членом-кореспондентом НААН України В. Вер-
гуновим, які підготували гідну працю, присвячену 
світлій пам’яті прекрасної людини і знаного вченого 
Віталія Володимировича Дерлеменка.

КОНКУРС
«КРАЩИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРНОПІЛЬЩИНИ»

Л. Оленич, завідувач відділу,
М. Пайонк, завідувач відділу

Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

У 2012 р. Тернопільське обласне відділення 
Української бібліотечної асоціації та 
Тернопільська ОУНБ оголосили конкурс 

«Кращий бібліографічний покажчик Тернопіль-
щини». Його метою було сприяння розвитку бібліо-
графічної діяльності публічних книгозбірень об-
ласті, активізації роботи бібліографів і бібліотекарів 
із популяризації бібліотечних фондів та інформа-
ційних ресурсів шляхом бібліографування, а ос-
новними завданнями – виявлення кращих бібліо-
графічних видань, підготовлених центральними бі-
бліотеками та бібліотеками-філіалами області.

Переможців визначали в двох номінаціях: 
«Кращий історико-краєзнавчий покажчик» та «Кра- 
щий біобібліографічний покажчик». Основними 
критеріями відбору були актуальність і новизна те-
матики, суспільна значимість, професійний рівень 
відбору та систематизації матеріалів, дотримання 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інфор-

мації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліо-
графічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання».

Участь у конкурсі взяли 15 ЦБС області. 
Переможцями журі визнало п’ять покажчиків.

Збараж: події, дати, 
імена : реком. бібліогр. 
посіб. / Терноп. обл. від-ня 
Укр. бібл. асоц., Збараз. 
ЦБС ; уклад.: В. Радовська, 
Н. Сенчишин ; ред.: 
Т. Кульпа, О. Раскіна. – 
Т. : Підручники і посіб-
ники, 2013. – 80 с. : фо-
тогр., іл.

У цьому посібнику зро-
блено спробу щонайпов-
ніше висвітлити та систе-
матизувати матеріал, при-


