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ЮВІЛЕЇ ТА ЮВІЛЯРИ

У 2004 р. за багаторічну самовіддану працю та ви-
сокий професіоналізм М. Довгань було відзначено об-
ласною літературно-мистецькою премією імені Сидора 
Воробкевича. У 2012 р. їй присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник культури України» та нагоро- 
джено медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. 

Велика бібліотечна родина, друзі, партнери щиро 
вітають ювілярку та бажають здоров’я, натхнення, 
нових творчих проектів, підтримки і взаєморозуміння, 
вдячних користувачів та всього доброго на многії літа!

З повагою 
колектив Чернівецької ОУНБ  ім. М. Івасюка

У грудні 2014 р. виповнилося 65 років 
від дня народження відомого нау-
ковця в галузі бібліотекознавства, 

документознавства та інформаційної діяль-
ності, доктора історичних наук, професора 
Михайла Семеновича Слободяника. Вод-
ночас ця подія збігається із 40-річчям його 
наукової діяльності. Постать цієї людини при-
вертає до себе увагу своєю фундаменталь-
ністю не тільки ззовні, а й масштабністю 
думок, поглядів, ідей.

Народився М. Слободяник 21 грудня 1949 р. в 
м. Поліське Київської області, у сім’ї службовців.

У 1968–1973 рр. він навчався у Київському держав-
ному інституті культури. В 1979-му вступив до аспіран-
тури Московського державного інституту культури і в 
1982-му захистив кандидатську дисертацію із спеціаль-
ності «Бібліотекознавство та бібліографія».

Плідною була науково-організаційна та адміністра-
тивна діяльність у період роботи М. Слободяника 
(1986–1997) у Національній бібліотеці України імені 
В. І. Вернадського. Напрацьований досвід і творчі здо-
бутки стали основою його докторської дисертації 
«Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в 
період інформатизації» (1995).

Новим етапом фахового зростання Михайла Се-
меновича стала робота в 1998–2002 рр. на посаді ди-
ректора однієї з провідних бібліотек України – 
Центральної наукової сільськогосподарської бібліоте- 
ки Української академії аграрних наук (нині Націо-
нальна наукова сільськогосподарська бібліотека На- 
ціональної академії аграрних наук України).

Надалі важливою особливістю професійної діяль-
ності М. Слободяника стало поєднання його наукової 
та адміністративної діяльності з педагогічною. В 2002 р. 
доля привела Михайла Семеновича до Державної ака-
демії керівних кадрів культури і мистецтв (нині 
Національна академія керівних кадрів культури і мис-

тецтв, НАКККіМ), де він почав працювати в 
новому для себе науково-освітньому на-
прямі – «Документознавство та інформа-
ційна діяльність». І наразі М. Слободяник – 
один із провідних учених у цьому напрямі 
науки.

В академії Михайло Семенович заснував 
кафедру документознавства (1 вересня цьо-
го року їй виповнилося 10 років), а також 
науковий журнал «Бібліотекознавство. Доку- 
ментознавство. Інформологія», став органі-

затором щорічних Міжнародних наукових конферен-
цій «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформа-
ційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики» 
(2004–2011).

Здобута роками важкої праці педагогічна майстер-
ність у поєднанні з толерантністю, вимогливим і добро-
зичливим ставленням до студентів дали йому змогу 
завоювати повагу студентської молоді і педагогічного 
колективу. Як завідувач кафедри Михайло Семенович 
залучив до навчального процесу провідних докторів 
наук, відомих керівників і талановиту молодь.

Під науковим керівництвом М. Слободяника захи-
стили кандидатські дисертації сімнадцять аспірантів.

Колектив кафедри документознавства та інформа-
ційно-аналітичної діяльності НАКККіМ щиро вітає Ми-
хайла Семеновича з ювілеєм!

Бажаємо: довгих років життя при міцному здоров’ї, 
приймати – хороших абітурієнтів, навчати – розумних 
студентів, захищати – талановитих аспірантів, ви-
пускати у світ – успішних особистостей.

Творчого натхнення Вам, наукової оригінальності, 
тепла і добробуту Вашому дому!

За дорученням колективу кафедри 
документознавства та 

інформаційно-аналітичної діяльності Н АКККіМ
О. Збанацька, В. Добровольська

ВІВАТ ЮВІЛЯРУ!

НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ З ЛІТЕРАТУРИ ОТРИМАВ Ф РАНЦУЗ 
ПАТРІК МОДІАНО

Цього року Нобелівську премію в галузі 
літератури  отримав французький письмен- 
ник і сценарист П. Модіано.

Премію присуджено «за мистецтво 
пам’яті, завдяки якому він виявив найне-
збагненніші людські долі й розкрив жит-
тєвий світ людини часів окупації».

П. Модіано є автором 30 романів. 
У 1978 р. йому було присуджено Гонкурівську премію 
за роман «Вулиця темних крамниць». 

Твори автора перекладено багатьма мо-
вами, зокрема українською. Практично всі 
вони автобіографічні та пов’язані з темою 
окупації Франції під час Другої світової війни.

Підготував Ю. Ворона, 
головний бібліотекар 

Національної парламентської бібліотеки 
України
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