
Творчість — її життєве кредо 2

У кожній справі є люди, які своїми ідеями, своїм запалом роб-
лять її особливою. Саме до них належить директор Державної на-
уково-педагогічної бібліотеки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського,
бібліотекознавець, бібліограф, талановитий організатор, керів-
ник, кандидат історичних наук П. І. Рогова, яка сорок років від-
дала бібліотечній справі, зокрема розбудові спеціальних педаго-
гічних бібліотек, створенню Центральної освітянської бібліотеки
Міністерства освіти і науки та Державної науково-педагогічної
бібліотеки, що є структурною складовою АПН Укра їни.

Свою діяльність Павла Іванівна розпочала в бібліотеці Київ-
ського інституту іноземних мов, поєднуючи роботу з навчанням
у Київському державному педагогічному інституті імені
О. М. Горького. То були нелегкі часи. Але наполегливість, рішу-
чість, вимогливість до себе допомогли дівчині подолати труднощі
й піднятися на нову сходинку професійної майстерності: у 1972
році вона очолила сектор відділу рекомендаційної бібліографії
Республіканської бібліотеки імені КПРС. У 1989 р. Павлі Іванівні
запропонували посаду директора спеціальної педагогічної біб-
ліотеки Київського міського будинку вчителя, фонди якої майже
20 років були складовані, тому книгозбірні практично не було.
Завдяки творчому пошуку Павли Рогової, її вмінню працювати
з людьми бібліотеку відразу полюбили київські вчителі.

Наприкінці 1999 року з ініціативи МОН Укра їни і АПН Укра їни
на базі фондів Центральної освітянської бібліотеки та наукової
бібліотеки Інституту педагогіки АПН Укра їни було засновано Дер-
жавну науково-педагогічну бібліотеку Укра їни, а її директором
призначено Павлу Рогову. Очоливши авторитетну бібліотечну
уста нову, Павла Іванівна зіткнулася з низкою проблем, які потре-
бували негайного розв’язання: набір штату і визначення напрямів
роботи, фінансування установи, комплектування фонду, ремонтні
роботи тощо. А з наданням ДНПБ Укра їни статусу науково-дослідної
установи виникла ще й потреба розробити напрями її наукової
діяльності. Ці складні питання вирішували разом з президентом
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АПН Укра їни Василем Кременем, віце-президентами Олександрою
Савченко, Василем Мадзігоном, академіком-секретарем відділення
Ольгою Су хо млин ською та іншими провідними вченими. Підсумком
досліджень Павли Рогової в галузі бібліотекознавства стало на-
писання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
істо ричних наук «Педагогічні бібліотеки Укра їни (ІІ пол. ХІХ ст. —
20-ті рр. ХХ ст.)» (наук. керівник — академік О. Онищенко). Це
перше дослідження, в якому висвітлено складну історію педаго-
гічних бібліотек Укра їни, визначено періоди їх становлення, со-
ціальне призначення і функції як книгозбірень спеціального типу,
розроблено термінологічні питання галузі тощо.

Павла Рогова зі своїм колективом активно впроваджує сучасні
технології в бібліотечні процеси. Сьогодні в ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського діє локальна комп’ютерна мережа, через
веб-сайт бібліотеки надано доступ користувачам до електронного
каталогу книгозбірні, через навігатор — до баз даних інших
 бібліотек світу. Створюються повнотекстові бази даних, бібліо -
графічна й реферативна інформація з актуальних психолого-пе-
дагогічних питань. На базі медіа-центру ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су -
хо млин ського відкрито Ресурсний інформаційно-освітній центр,
який надає користувачам доступ до повнотекстових статей з
англо мовних книг, журналів і газет, виданих у Великій Британії
та інших країнах. У 2007 році ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин -
ського відзначає своє восьмиріччя. Про динамічний розвиток біб-
ліотеки, що розпочала свою діяльність, як кажуть, з чистого ар-
куша, сформувалася й утвердилася як науково-дослідний,
науково-інформаційний, науково-методичний і координаційний
центр освітянських бібліотек МОН Укра їни та АПН Укра їни, свід-
чать кількісні і якісні показники. Щорічно її фонди поповнюються
майже 10 тисячами видань, веб-сайт щомісячно відвідують понад
1200 користувачів. Павла Рогова наполегливо підвищує не тільки
свій фаховий рівень, а й дбає про наукове зростання співробітни-
ків, керуючи всією науковою роботою установи.

Плідну науково-дослідну й науково-виробничу діяльність Пав -
ли Іванівни неодноразово було відзначено нагородами й грамо-
тами. Її удостоєно відзнаки «Відмінник освіти Укра їни», номінації
«Бізнес-леді 1999 р.» із внесенням її імені до щорічного збірника
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Американського інституту біографії «Хто є хто серед кращих жі-
нок світу 1999 р.». Павлу Іванівну нагороджено почесними гра-
мотами і дипломами та подякою Міністерства освіти і науки Укра -
їни. У 2005 році за особливі досягнення на освітянській ниві,
участь у розробленні і впровадженні нових освітніх державних
стандартів — срібною медаллю Національного педагогічного уні-
верситету «Михайло Петрович Драгоманов» і Почесною грамотою
Укра їнської бібліотечної асоціації. А у 2007 р. за вагомий особис-
тий внесок у розвиток освіти і науки в галузі бібліотекознавства,
книгознавства та інформаційної діяльності, високий професіона-
лізм — Почесною грамотою Кабінету Міністрів Укра їни та ме-
даллю АПН Укра їни «Ушинський К. Д.».

Перелік професійних і наукових досягнень не може відтворити
повнокровного образу цієї чарівної жінки, турботливої доньки,
матері, мудрого керівника. Завжди переповнена новими ідеями
й творчими задумами, Павла Іванівна — справжній лідер свого
колективу, здібний, вимогливий до себе та підлеглих керівник.
Вона створила в бібліотеці творчу атмосферу та згуртувала на-
вколо себе відданих справі людей.

Вельмишановна Павло Іванівно, прийміть від колективу Дер-
жавної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни імені В. О. Су хо -
млин ського найщиріші вітання з нагоди ювілею й побажання до-
вголіття, міцного здоров’я, невичерпної енергії, вічної молодості,
творчої наснаги!

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Хай повниться душі криниця,
І здійснюються день за днем
Сміливі мрії, сонцем оповиті.
Здоров’я, щастя зичим не на рік —
На все життя бажаєм щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, вірою і миром.

Колектив
Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни 

імені В. О. Су хо млин ського

2007 р.
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