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НАЦіОНАЛьНА НАУКОВА СіЛьСьКОГОСпОдАРСьКА 
БіБЛіОТеКА НААН — пЛАТФОРМА ГеНеРАЦії 

ТА РеАЛізАЦії НОВИХ ідей  
дЛЯ АГРОпРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

У Президії НААН

9 листопада 2017 р. в Національній 
науковій сільськогосподарській бібліо-
теці НААН відбулося виїзне засідання 
Президії Національної академії аграрних 
наук України з питання «інформаційно-
бібліотечна діяльність Національної науко-
вої сільськогосподарської бібліотеки НААН 
у контексті її 100-річного ювілею».

Воно стало ще однією сторінкою в істо-
ричній книзі функціонування бібліотеки се-
ред заходів з відзначення ювілейної дати, 
передбачених Постановою Верховної Ради 
України від 22 грудня 2016 р. № 1807 – VIII 
«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв  
у 2017 році» у світлі розпорядження 
Кабінету Міністрів України № 536 від 9 серп-
ня 2017 р. «Про відзначення 100-річчя за-
снування ННСГБ НААН» на їх реалізацію 
з боку Президії НААН.

У роботі засідання взяли участь члени 
Президії НААН, народні депутати України, 
представники Міністерства культури 
України, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України, громадські діячі, провідні 
фахівці установ НААН, що займаються проб-
лемами ведення сільського господарства та 
організації його науково-освітнього забез-
печення, бібліотечна спільнота провідних 
бібліотек м. Києва, керівники методично 
підпорядкованої мережі та ін.

У вступному слові, яким розпочало-
ся пленарне засідання, президент НААН, 
академік НААН Я.М. Гадзало зазначив, що 
серед цивілізаційних цінностей людства 
особливе місце належить книзі та бібліо-
теці. Вони є не лише генераторами знань, 

а й рушійною силою подальшого розвитку 
суспільства будь-якої країни. Що стосується 
бібліотечно-інформаційного супроводу нау-
кового забезпечення аграрної галузі, то цю 
функцію вже 100 років у країні успішно ви-
конує Національна наукова сільськогоспо-
дарська бібліотека НААН та 210 методично 
підпорядкованих їй наукових сільськогоспо-
дарських бібліотек.

Свої витоки вона бере з 1917 р. від бібліо-
теки Генерального секретаріату земельних 
справ Української центральної Ради. 

Неупереджену й об’єктивну історію підне-
сення та перспективну діяльність бібліотеки 
висвітлено В.А. Вергуновим у представле-
ній доповіді, в обговоренні якої взяли участь 
відомі вчені: В.і. Попик — генеральний ди-
ректор Національної бібліотеки України 
ім. В.і. Вернадського, член-кореспондент 
НАН України; В.П. Петренкова — доктор 
сільськогосподарських наук, професор, 
член-кореспондент НААН, керівник відді-
лу теоретичних досліджень у рослинництві 
та генетичних ресурсів рослин інституту 
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН; 
Р.А. Вожегова — доктор сільськогосподар-
ських наук, професор, член-кореcпондент 
НААН, заслужений діяч науки і техніки 
України, директор інституту зрошуваного 
землеробства НААН; і.О. Шевченко — пре-
зидент Української бібліотечної асоціації, 
директор інституту післядипломної освіти 
Національної академії керівних кадрів куль-
тури і мистецтв.

Завітав привітати колектив бібліотеки 
з ювілеєм Агапіт (в миру П.З. Гуменюк) — 
архієпископ Вишгородський, керуючий 
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справами Київського патріархату. Він пе-
редав вітання від Святійшого Патріарха 
Київського і Всієї Руси-України — Філарета. 
Знайшов час відвідати та привітати колек-
тив ННСГБ НААН В.Є. івченко — заступник 
голови Комітету Верховної Ради України 
з питань аграрної політики та земельних від-
носин, який передав привітання від Голови 
Верховної Ради України А.В. Парубія.

З вітаннями виступили державні діячі, 
посли іноземних держав, керівники вишів 
аграрного спрямування: В.В. Коблош — 
директор Департаменту гуманітарної та 
соціальної політики Секретаріату Кабінету 
Міністрів України; О.О. Гончаренко — 
народний депутат України; В.В. Шере-
мета — заступник Мінагрополітики та 
продовольства України; А.Х. Абдуалієв — 
Надзвичайний та Повноважний Посол 
Республіки Узбекистан в Україні; Жан 
Жака Єрве — академік Французької аграр-
ної академії наук, Почесний член НААН, 
Радник правління з питань сільського 
господарства Credit Agricole Bank; Ніколь 
Перрен — радник з питань сільського 
господарства Посольства Франції в Україні; 
А.Г. Наумовець — Перший Віце-президент 
НАН України, академік НАН України; 
С.М. Ніколаєнко — ректор Національного 
університету біоресурсів і природокористу-
вання України, голова Ради ректорів аграр-
них вузів. Від Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка при-
вітали колектив: В.С. Мартинюк — прорек-
тор з наукової роботи, доктор біологічних 
наук, професор та О.О. Сербин — директор 
Наукової бібліотеки імені М. Максимовича 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор наук із со-
ціальних комунікацій, професор кафедри 
соціальних комунікацій та інформаційних 
наук Київського національного університе-
ту культури і мистецтв. Від Полтавщини: 
С.О. Фролов — директор Департаменту 
агропромислового розвитку Полтавської 
обласної державної адміністрації та 
В.і. Аранчій — ректор Полтавської дер-
жавної аграрної академії, професор. 
Прозвучали привітання від В.П. Коцура — 
ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет іме-
ні Григорія Сковороди», академіка НАПН 

України. З вітальними словами та вдячніс-
тю за співпрацю виступили представники 
директорського корпусу науково-дослідних 
інституцій НААН і бібліотечної спільноти.

Протягом року бібліотека здійснювала 
багатоаспектну роботу щодо репрезентації 
її досягнень — це експонування тематич-
них виставок з історії і сучасної діяльності; 
надання інтерв’ю; участь у теле- і радіопе-
редачах; підготовка відео- та фотоматеріа-
лів про бібліотеку; оприлюднення в газетах 
публікацій, присвячених ювілейній даті. Було 
виготовлено спеціальну марку і художньо 
маркований конверт, присвячені віковому 
ювілею бібліотеки; 19 травня 2017 р. прове-
дено Xіі міжнародну конференцію молодих 
учених і спеціалістів «історія освіти, науки 
і техніки в Україні», присвячену знаменній 
події за участі Азербайджанської Республіки, 
Республіки Дагестан, Російської Федерації, 
Турецької республіки, Республіки Хорватія. 
Усі заявлені 240 наукових доповідей, по-
відомлень знайшли відображення у підго-
товленому до початку конференції збірнику 
матеріалів конференції (560 с.). Крім того, 
вийшла друком 2-га частина матеріалів 
у серії «Наукові історико-бібліографічні чи-
тання». На стендах виставкової зали пред-
ставлено історію організаційних змін станов-
лення бібліотеки (1917 – 2017), видавничу 
діяльність від минулого до сучасного стану, 
а також державні нагороди, якими відзна-
чено колектив та окремих співробітників за 
значний внесок в інформаційно-бібліотечне, 
науково-інформаційне забезпечення розвит-
ку аграрної науки, пропаганду і популяриза-
цію сільськогосподарських знань. 

Підготовлено і видано ряд літературних 
видань, присвячених ННСГБ НААН, а та-
кож виготовлено пам’ятну ювілейну медаль 
«100 років Національної наукової сільсько-
господарської бібліотеки НААН», якою на-
городжено 200 працівників наукових сіль-
ськогосподарських бібліотек, науковців 
науково-дослідних установ НААН, фахівців 
інших установ і відомств, що беруть активну 
участь у вирішенні питань науково-інформа-
ційного та інформаційно-бібліотечного за-
безпечення агропромислового виробництва.

В.А. Вергунов, 
академік НААН


