КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ
ДУ «ІНСТИТУТ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ»
НА ПЕРІОД 2017-2022 рр.
(передвиборча програма кандидата на посаду директора М.Г. Железняка)
Мета цієї програми – представити власне бачення розвитку Державної установи
«Інститут енциклопедичних досліджень НАН України» на найближчі п’ять років у
вигляді концептуальних основ, зосереджених на описі вихідних положень, засад
діяльності установи, її видавничої діяльності та кадрової політики.
Отже, у разі обрання мене директором свою діяльність на посаді директора
будуватиму на викладених нижче концептуальних основах.
Вихідні положення діяльності Інституту
1. ДУ «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України» (далі – Інститут) є
провідною науковою установою в Україні в галузі енциклопедознавства. З його
діяльністю пов’язане створення найважливішого для сучасної України
енциклопедичного видання національного характеру – багатотомної
«Енциклопедії сучасної України»; та координація реалізації різноманітних
енциклопедичних проектів інших установ / організацій / товариств тощо.
2. Інститут функціонує з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на
отримання та використання нових знань у галузі енциклопедознавства,
доведення отриманих знань до стадії їх практичного застосування, задоволення
культурних, соціально-економічних потреб та інноваційного розвитку країни.
3. Наукові напрями діяльності Інституту:
- історія енциклопедознавства (формування й розвиток довідковоенциклопедичної літератури, історія представлення енциклопедичних знань;
енциклопедична бібліографістика і біографістика);
- теоретичне енциклопедознавство (типологія, класифікація, жанрова
стилістика довідково-енциклопедичної літератури, проблеми змісту і форми
наповнення енциклопедичних видань);
- прикладне енциклопедознавство (сфери використання енциклопедичнодовідкової літератури, роль і значення її для освітнього, культурного,
духовного та економічного розвитку держави; сучасні технології
представлення інформації енциклопедичного характеру);

- енциклопедична справа (методика підготовки й укладання довідковоенциклопедичної літератури; питання організації видавничого процесу
енциклопедій; підготовка фахівців (редакторів) з укладання енциклопедичних
видань).
Засади діяльності Інституту
1. Забезпечення стабільного функціонування установи та створення
сприятливих умов для творчої самореалізації співробітників, їх професійного
зростання;
2. Збереження та прирощення наукових здобутків Інституту, розвиток і
розширення напрямів фундаментальних досліджень, які склалися в Інституті,
планування нових перспективних напрямків;
3. Забезпечення гідного рівня оплати праці в Інституті, залучення додаткових
джерел фінансового забезпечення науково-дослідної роботи в Інституті,
зокрема за рахунок програм цільового фінансування, грантів, фінансування
на госпдоговірних засадах тощо;
4. Збереження та розвиток кадрового потенціалу Інституту;
5. Забезпечення наукового зростання молодих вчених;
6. Поглиблення міжнародних контактів й отримання практичних результатів від
міжнародної співпраці;
7. Модернізація й розширення матеріально-технічної бази Інституту; створення
гідних умов праці на робочому місці науковця;
8. Забезпечення прозорості діяльності керівництва, участі вченої ради в
прийнятті важливих рішень;
9. Забезпечення видавничої та поліграфічної діяльності Інституту;
10.Підвищення престижу Інституту в суспільному сприйнятті.
Видавнича діяльність
Основний науково-видавничий проект Інституту – це «Енциклопедія сучасної
України». За цим напрямом діяльності основна мета – забезпечити продовження
роботи з підготовки й опублікування чергових томів згідно з планом-графіком на

2015-2022 рр., затвердженим Постановою Президії НАН України № 11 від
15.01.2014 р. «Про хід підготовки Енциклопедії Сучасної України».
Серед завдань, які покликані досягти зазначеної мети, – підвищення рівня
координації роботи авторського колективу, посилення контролю за виробничими
процесами стосовного забезпечення якісної підготовки і вчасного виходу томів
«Енциклопедії сучасної України».
Окремою метою з реалізації проекту «Енциклопедія сучасної України» є
удосконалення представлення «Енциклопедії сучасної України» в електронній
формі в мережі Інтернет. До пріоритетних завдань за цим напрямом діяльності
належить розміщення на сторінках сайту нових енциклопедичних статей та
оновлення застарілої інформації у статтях, що вже розміщені.
Провідною ланкою діяльності Інституту є також провадження науково-дослідних
робіт у напрямі розв’язання фундаментальних проблем з теорії і методології
енциклопедознавства. Важливо, щоб практичним виходом таких робіт були окремі
видання (монографії, збірники наукових праць, посібники, словники, довідники,
енциклопедії тощо).
Поширення інформації в суспільстві про діяльність нашого Інституту – ще один
вид роботи видавничого характеру. Дирекція підтримуватиме й заохочуватиме
співробітників щодо популяризації нашої установи в Інтернеті, зокрема соціальних
мережах; надалі розвиватиме власний веб-сайт Інституту.
Кадри
В умовах недостатнього фінансування Націоанльної академії наук України
найважливішим завданням керівництва Інституту має бути пошук шляхів для
збереження колективу. Виконання цього неможливе без підтримки належного
морального клімату, без уважного ставлення до кожного співробітника. А отже,
створення умов для розкриття творчого потенціалу науковців розглядаю як
пріоритет роботи дирекції.

