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ПРОГРАМА
Другої міжнародної наукової конференції
“УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА”
ПРОГРАММА
Второй международной научной конференции
“УКРАИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА”
(Київ, 17 червня 2011 р.)
(Киев, 17 июня 2011 г.)
900 – 1000
Реєстрація учасників
Регистрация участников
1000 – 1200
Пленарне засідання
Пленарное заседание

1. Вступне слово
Онищенко Олексій Семенович – академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН
України, академік НАН України
Вступительное слово
Онищенко Алексей Семенович – академик-секретарь Отделения истории, философии и права
НАН Украины, академик НАН Украины
2. Вітання учасникам конференції
Яцків Ярослав Степанович – голова Науково-видавничої ради НАН України, академік НАН
України
Дзюба Іван Михайлович – співголова Головної редакційної колегії Енциклопедії сучасної України,
академік НАН України
Жуковський Аркадій Іларіонович – співголова Головної редакційної колегії Енциклопедії сучасної
України, Почесний голова Наукового товариства ім. Шевченка у Європі, іноземний член НАН України
Приветствие участникам конференции
Яцкив Ярослав Степанович – председатель Научно-издательского совета НАН Украины, академик НАН Украины
Дзюба Иван Михайлович – сопредседатель Главной редакционной коллегии Энциклопедии современной Украины, академик НАН Украины
Жуковский Аркадий Илларионович – сопредседатель Главной редакционной коллегии
Энциклопедии современной Украины, Почетный председатель Научного общества им. Шевченко в Европе, иностранный член НАН Украины
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3. Енциклопедія сучасної України – здобутки, проблеми та перспективи
Железняк Микола Григорович – в. о. директора Інституту енциклопедичних досліджень НАН
України, к. філол. н.
Энциклопедия современной Украины – достижения, проблемы и перспективы
Железняк Николай Григорьевич – и. о. директора Института энциклопедических исследований НАН Украины, к. филол. н.
4. “Енциклопедія Молдови”: концепція та науково-організаційні аспекти
Манолаке Костянтин Михайлович – директор Інституту енциклопедичних досліджень АН,
к. політ. н., проф.
Церуш Дідіна – керівник Центру енциклопедичних досліджень Інституту енциклопедичних досліджень АН Молдови
Ксенофонтов Іон – учений секретар Інституту енциклопедичних досліджень АН Молдови,
к. і. н.
“Энциклопедия Молдовы”: концепция и научно-организационные аспекты
Манолаке Константин Михайлович – директор Института энциклопедических исследований
АН Молдовы, к. полит. н, проф.
Цэруш Дидина – руководитель Центра энциклопедических исследований Института
энциклопедических исследований АН Молдовы
Ксенофонтов Ион – ученый секретарь Института энциклопедических исследований АН
Молдовы, к. и. н.
5. Національно-регіональні енциклопедії Росії: основа та особливості розвитку
Саїтов Уїльдан Гільманович – директор ДУ «Наукове видавництво “Башкирська енциклопедія”», к. філос. н.
Национально-региональные энциклопедии России: основа и особенности развития
Саитов Уильдан Гильманович – директор ГУ «Научное издательство “Башкирская
энциклопедия”», к. филос. н.
6. Енциклопедистика в Татарстані та деякі питання історіографії народів Поволжя і Південного
Приуралля
Сабирзянов Гумер Саліхович – заступник директора ДУ “Інститут Татарської енциклопедії
АН РТ”, відповідальний редактор Татарської енциклопедії, к. і. н., доцент
Энциклопедистика в Татарстане и некоторые вопросы историографии народов Поволжья и Южного Приуралья
Сабирзянов Гумер Салихович – заместитель директора ГУ “Институт Татарской
энциклопедии АН РТ”, ответственный редактор Татарской энциклопедии, к. и. н., доцент
1200 – 1230
Перерва на каву
Перерыв на кофе
1230 – 1400
Продовження пленарного засідання
Продолжение пленарного заседания
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7. Реалії української Вікіпедії
Пероганич Юрій Йосипович – виконавчий директор та член правління Громадської організації
“Вікімедіа Україна”
Реалии украинской Википедии
Пероганич Юрий Иосифович – исполнительный директор и член правления Общественной организации “Викимедиа Украина”
8. Умови та передумови створення енциклопедій малих територій у країнах пострадянського
простору
Агліулліна Клара Ішбулдинівна – заступник директора з науково-видавничої діяльності ДУ
«Наукове видавництво “Башкирська енциклопедія”»
Условия и предпосылки создания энциклопедий малых территорий в странах постсоветского
пространства
Аглиуллина Клара Ишбулдиновна – заместитель директора по научно-издательской деятельности ГУ «Научное издательство “Башкирская энциклопедия”»
9. Досвід створення тематичних енциклопедій в Республіці Молдова (на прикладі енциклопедії
“Національна символіка Республіки Молдова”)
Кондратікова Ліліана – провідний науковий співробітник Інституту енциклопедичних досліджень та Інституту культурного надбання АН, к. мист.
Опыт создания тематических энциклопедий в Республике Молдова (на примере энциклопедии
“Национальная символика Республики Молдова”)
Кондратикова Лилиана – ведущий научный сотрудник Института энциклопедических исследований и Института культурного наследия АН Молдовы, к. искусств.
10. Основні функції енциклопедій, їх значення в житті суспільства
Латипов Булат Назірович – редактор науково-дослідного відділу історії ДУ «Наукове видавництво “Башкирська енциклопедія”»
Основные функции энциклопедий, их значение в жизни общества
Латыпов Булат Назирович – редактор научно-исследовательского отдела истории ГУ «Научное
издательство “Башкирская энциклопедия”»
11. Архівна україніка Канади: до питання про міжнародну співпрацю у створенні енциклопедій
Матяш Ірина Борисівна – помічник міністра юстиції України, д. і. н.
Архивная украиника Канады: к вопросу о международном сотрудничестве в создании
энциклопедий
Матяш Ирина Борисовна – помощник министра юстиции Украины, д. и. н.
1400 – 1500
Перерва на обід
Перерыв на обед
1500 - 1730
Продовження пленарного засідання
Продолжение пленарного заседания
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12. Український психологічний словник: сучасні виміри розуміння психічного
Болтівець Сергій Іванович – заступник директора з науково-експериментальної та організаційної роботи Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, д. психол. н.
Украинский психологический словарь: современные измерения понимания психического
Болтивец Сергей Иванович – заместитель директора по научно-экспериментальной и организационной работе Института психологии им. Г. С. Костюка НАПН Украины, д. психол. н.
13. Про корпоративну енциклопедію «Національна опера України»
Туркевич Василь Дмитрович – завідувач інформаційно-видавничого відділу Національної опери
України ім. Т. Г. Шевченка
О корпоративной энциклопедии “Национальная опера Украины”
Туркевич Василий Дмитриевич – заведующий информационно-издательским отделом Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко
14. Лабораторія енциклопедичної статті радянської історичної енциклопедистики УРСР 1944–
1972 рр.
Демиденко Тамара Петрівна – аспірант Відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України
Лаборатория энциклопедической статьи советской исторической энциклопедистики УССР
1944–1972 гг.
Демиденко Тамара Петровна – аспирант Отдела специальных областей исторической науки и
электронных информационных ресурсов Института истории Украины НАН Украины
15. Деякі питання методики створення Словника художників України
Михайлова Рада Дмитрівна – провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, д. мист.
Некоторые вопросы методики создания Словаря художников Украины
Михайлова Рада Дмитриевна – ведущий научный сотрудник Института искусствоведения,
фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского НАН Украины, д. искусств.
16. Енциклопедичні видання у фондах Одеської національної ордена Дружби народів наукової
бібліотеки імені М. Горького
Саєнко Людмила Іванівна – завідувач відділу “Одесіка” Одеської національної ордена Дружби народів наукової бібліотеки імені М. Горького, к. і. н.
Энциклопедические издания в фондах Одесской национальной ордена Дружбы народов научной библиотеки имени М. Горького
Саенко Людмила Ивановна – заведующая отделом “Одессика” Одесской национальной ордена
Дружбы народов научной библиотеки имени М. Горького, к. и. н.
17. Тематичні енциклопедії в довідково-бібліографічному фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Добко Тетяна Василівна – завідувач відділу довідково-бібліографічного обслуговування Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, к. і. н., с. н. с.
Тематические энциклопедии в справочно-библиографическом фонде Национальной библиотеки
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Украины им. В. И. Вернадского
Добко Татьяна Васильевна – заведующая отделом справочно-библиографического обслуживания
Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, к. и. н., с. н. с.
18. Концепція Енциклопедії Наукового товариства ім. Шевченка
Купчинський Олег Антонович – Голова Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, г. н. с. відділу теорії та методології створення тематичних енциклопедій Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, д. і. н.
Концепция Энциклопедии Научного общества им. Шевченко
Купчинский Олег Антонович – Председатель Научного общества им. Шевченко во Львове, г. н. с.
отдела теории и методологии создания тематических энциклопедий Института энциклопедических
исследований НАН Украины, д. и. н.
19. Українська музична енциклопедія як “об’єкт” національної ідентифікації
Сікорська Ірина Михайлівна – с. н. с. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, к. мист.
Украинская музыкальная энциклопедия как “объект” национальной идентификации
Сикорская Ирина Михайловна – с. н. с. Института искусствоведения, фольклористики и
этнологии им. М. Т. Рыльского НАН Украины, к. искусств.
Обговорення та прийняття ухвали конференції
Обсуждение и принятие постановления конференции
1730 – 1830
Фуршет
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Приветствие академика-секретаря Отделения истории,
философии и права НАН Украины
академика НАН Украины А. С. Онищенко
Энциклопедические издания в Украине всегда были связаны с Академией наук не только тем,
что ее сотрудники, как правило, готовили львиную долю статей, а прежде всего тем, что стояли у истоков их создания, в частности Украинской Советской Энциклопедии. Продолжительное время ее
Главная редакция, видные ученые Украины, входили в состав Академии наук Украины. Но наибольшее развитие энциклопедическое дело получило во время независимости.
В этот период учреждения Национальной академии наук Украины издают ряд энциклопедий,
например: однотомник Энциклопедия «Украинский язык», который уже имеет 3 переиздания; шеститомник «Юридическая энциклопедия» получил Государственную премию Украины в области науки и
техники; семь томов «Энциклопедии истории Украины» (в 10 томах); два тома «Музыкальной энциклопедии»; идет работа над изданием запланированных более двадцати энциклопедий разных отраслей науки и шести энциклопедических словарей и справочников. Среди множества этих энциклопедий почетное место занимает Энциклопедия Современной Украины, поскольку это первая универсальная энциклопедия, которая создается в независимой Украине, а ее составители поставили своей
целью представить современность и историю Украины во всех измерениях.
Думается, что нужно более тесно развивать сотрудничество между издателями национальных
энциклопедий, возможно, в рамках Международной ассоциации академий наук. Участникам конференции следует обсудить этот вопрос и выйти с инициативой создания Международной организации
энциклопедистов. Такое обращение можно направить и к нашим коллегам, которые по разным причинам не смогли принять участие в этой конференции.
Три года назад мы проводили первую конференцию по энциклопедистике. Приятно, что у начинания есть продолжение – выросло количество участников, расширилась их география.
Хочу поприветствовать наших коллег: из Молдовы – Манолаке Константин Михайлович – директор Института энциклопедических исследований Академии наук Молдовы, кандидат политических наук, профессор; из Башкирии – Саитов Уильдан Гильманович – директор ГУ «Научное издательство «Башкирская энциклопедия»», кандидат философских наук и Аглиуллина Клара Ишбулдиновна – заместитель директора по научно-издательской деятельности ГУ «Научное издательство
«Башкирская энциклопедия»»; из Татарстана – Сабирзянов Гумер Салихович – заместитель директора ГУ «Институт Татарской энциклопедии АН РТ», ответственный редактор Татарской энциклопедии, кандидат исторических наук, доцент, которые будут делать доклады на интересующие всех присутствующих темы.
Энциклопедистика – направление очень молодое, хотя со времени создания первых энциклопедий
прошло уже более четырех столетий. Желаю участникам конференции плодотворной работы, жарких
дискуссий и весомых результатов, которые, несомненно, будут направлены на усовершенствование нашего общества.
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Приветствие участникам конференции
сопредседателя Главной редакционной коллегии
Энциклопедии современной Украины
академика НАН Украины И. М. Дзюбы
Уже во второй раз Институт энциклопедических исследований НАН Украины собрал энциклопедистов из Украины и из-за рубежа – для беседы о перспективах развития энциклопедического дела
в Украине и в мире, о сотрудничестве со специалистами в этой отрасли из разных стран, а также о методике и методологии создания энциклопедических изданий различных типов.
Судя по программе конференции, разговор будет интересным и профессиональным. Этому послужат два аспекта: во-первых, среди заявленных есть доклады, посвященные проблемам подготовки
национальных, а также тематических и региональных энциклопедий; интересно будет обсудить вопросы, касающиеся их источников, проблему поиска авторов энциклопедических статей, отдельных
аспектов редакторской работы и др.; во-вторых, среди докладчиков есть специалисты-энциклопедисты
из Украины и из-за рубежа, а это значит, что нам представится прекрасная возможность обменяться
мнениями и поделиться опытом создания энциклопедических изданий в разных странах, узнать об
отношении общества к этому вопросу и участии государства в деле создания энциклопедий.
Такое представительство на нашей конференции, без всякого сомнения, даст возможность глубже осмыслить закономерности, тенденции и национальную самобытность процесса создания энциклопедии – тематической, региональной, универсальной и т. д.
Искренне надеюсь, что начатое три года тому назад дело проведения научных конференций по
энциклопедистике станет хорошей традицией, и такие встречи будут проводиться регулярно, потому
что никакие технические возможности, которые предоставляет нам научно-технический прогресс
(Интернет, скайп или что-то другое), не заменят живого общения заинтересованных общим делом
коллег.
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Приветствие
председателя Научно-издательского совета НАН Украины
академика НАН Украины Я. С. Яцкива
От имени Президиума Национальной академии наук Украины и академической научной общественности рад приветствовать в стенах Института энциклопедических исследований НАН Украины
участников Второй международной научной конференции «Украинская энциклопедистика». Особенно приятно видеть в зале гостей из-за рубежа – представителей энциклопедических центров Молдовы, Башкортостана, Татарстана, – которые откликнулись на наше приглашение и проявили интерес к
вопросу углубления контактов с украинскими коллегами.
Такие встречи специалистов-энциклопедистов, которые приобретают статус традиционных (поскольку это уже вторая конференция по этой проблематике), открывают перспективы для обсуждения вопросов украинской энциклопедистики в русле общих проблем энциклопедической науки в широком контексте проблем и заданий этой отрасли.
Приветствуя уважаемых коллег, желаю успешного выполнения напряженной программы конференции, интересных и плодотворных дискуссий, расширения контактов, ведь продвижение науки
вперед возможно только благодаря единству научной общественности.
Надеюсь, что организаторы конференции приложат все усилия, чтобы участие в ней оставило
приятные воспоминания о совместной работе, полезном обмене мнениями, а у иностранных гостей –
еще и приятные впечатления от более близкого знакомства с культурой Украины.
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Високій Президії Другої міжнародної наукової конференції
«Українська енциклопедистика»
ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Знову змушений звертатися до Вас листовно. На жаль, стан мого здоров'я не дозволив мені і цього разу бути присутнім на нашому зібранні. Однак, я щасливий, що наша справа, започаткована три
роки тому має продовження і що Наукове товариство ім. Шевченка в Європі є серед організаторів цієї
надзвичайно важливої конференції.
Так склалася моя доля, що майже півстоліття я пов’язаний з Науковим товариством ім. Шевченка і його найвизначнішою працею – Енциклопедією Українознавства, яка, як Вам відомо, творилася у
надзвичайних умовах: після закінчення Другої світової війни у червні 1947 р. у Мюнхені на загальних зборах дійсних членів і членів управи довоєнного НТШ було відновлено його діяльність. Тоді
ж виникла думка заснувати Інститут енциклопедії українознавства, завданням якого було створення та видання Енциклопедії Українознавства – правдивого довідника про минуле й сучасне
життя в Україні в усіх вимірах для двомільйонної маси українців і осіб українського походження, які
з різних обставин опинилися поза своєю Батьківщиною. Окрім того, таке видання було вкрай
необхідне для чужинців, які мало знали про Україну, а совєтська пропаганда робила все, аби фальшувати чи замовчувати нашу правдиву історію.
Головна редакція Енциклопедії Українознавства так формулювала своє кредо: «Енциклопедія
Українознавства спирається на ті вічні ідеали, які лягли в основу нашого світогляду й нашої культури,
підхід її базується на ідеалістично-християнських засадах і державницьких традиціях, і тому має саме
науковий, об'єктивно цінний характер, подаючи найважливіші відомості з різних ділянок
українознавства».
Тернистим був шлях редакції, однак завдяки титанічній праці та відданості енциклопедичній
ідеї Володимира Кубійовича і його колег справа Енциклопедії Українознавства не лише була успішно
завершена, а спонукала до створення Української радянської енциклопедії. У незалежній Україні
Енциклопедію Українознавства було перевидано, з нею зміг познайомитися читач материкової
України, окрім того, вона стала підґрунтям «Encyklopedia of Ukraine», з неї виростала й Енциклопедія
Сучасної України.
Знаю, що тут зібралися ті, хто поклав на вівтар енциклопедії не один рік свого життя, а також ті,
хто пов’язує своє майбутнє з енциклопедистикою. Думаю, Ви погодитеся зі мною, що енциклопедична справа – це справа вибраних осіб, оскільки вона вимагає цілковитої віддачі, посвяти й залюбленості.
Це справа на все життя! Але ж і справа яка! Недаремно ж в усі часи і всі народи вважали й вважають
енциклопедію найавторитетнішим джерелом знань. Останнім і найвищим аргументом! А це зобов’язує
її творців до високого професіоналізму.
Бажаю нашій конференції плідної роботи, вагомих результатів та гарних перспектив.
Аркадій Жуковський,
Почесний голова НТШ,
співголова Головної редакційної колегії ЕСУ
Сарсель, 16 червня 2011 року
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енциклопедичних досліджень НАН України

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Як відомо, слово “енциклопедія” вживалося в стародавній Греції на позначення обсягу знань,
які мав засвоїти кожний освічений громадянин. Нині енциклопедіями називають найавторитетніші видання, що містять стислий виклад найважливіших відомостей з усіх галузей людського знання.
Національна Енциклопедія – це візитівка держави, це сума знань про її історію, економіку, політику,
культуру, побут, про найвизначніших представників народу, власне, про все знаменне на її землі. Енциклопедія – це реєстр національних надбань і багатств країни, це свідчення її історичних піднесень
і падінь, це та скарбниця, в яку нинішнє покоління кладе все неперехідне й значуще, все те, що хоче
залишити своїм нащадкам. Багато націй і держав пишаються своїми Енциклопедіями. Кому не відомі
такі з них, як “Британіка”, “Ларус”, “Энциклопедический словарь” Брокгауза і Єфрона. Україна також
має значні здобутки в енциклопедичній справі.
Уже в перші сторіччя після запровадження християнства на протоукраїнських землях укладалися рукописи енциклопедичного змісту. Таким був «Ізборних Святослава» (Київ, 1073). Першим
друкованим довідником енциклопедичного змісту став «Лексикон словенороський і імен толкованіє»
П. Беринди (Київ, 1627).
Першою українознавчою енциклопедією став довідник «Украинский народ в его прошлом и настоящем», на жаль, видано його лише два томи (Москва, т. 1 – 1914; т. 2 – 1916). На початку 30-х рр. у
Харкові було засноване видавництво Української радянської енциклопедії (скорочено – УРЕ, головний редактор – Микола Скрипник), але 1934 р. в умовах загострення репресій видавництво ліквідовали. Перша українська універсальна енциклопедія – «Українська загальна енциклопедія», скорочено – УЗЕ (т. 1–3, 1930–1935), видана у Львові (головний редактор Іван Раковський) – містила статті,
які укладалися переважно за взірцем німецької енциклопедії Брокгауза, лише статті про українську
культуру, історію визвольних змагань, біографічні довідки про українських державних і громадських
діячів було написано спеціально, як і узагальнюючу статтю «Україна». У 1944 р. у радянській Україні
знову було розпочато підготовку до видання «Української радянської енциклопедії», але 1948 р. працю
над нею припинено.
Подією в історії української енциклопедистики стала поява «Енциклопедії українознавства»
(ЕУ). У перші післявоєнні роки Зенон Кузеля та Володимир Кубійович згуртували українських науковців на еміграції для створення цієї енциклопедії. ЕУ мала на меті дати об’єктивну інформацію про
Україну та український народ, зокрема висвітлити з наукових позицій питання, що замовчувалися або
фальсифікувалися в СРСР. Видання «ЕУ» спонукало керівництво УРСР погодитися на пропозицію
діячів української культури щодо видання в УРСР універсальної енциклопедії. У 1957 р. у складі АН
України засновано Головну редакцію Української Радянської Енциклопедії, головним редактором її
став Микола Бажан, а галузеві редакції очолили провідні науковці України. Протягом 1959–63 рр. видано т. 1–16 цієї Енциклопедії, в 1965 р. – том 17 «Українська Радянська Соціалістична Республіка» (по
суті, систематична Енциклопедія про Україну). Це видання було своєрідним компромісом між владою, що хотіла зробити Енциклопедію знаряддям пропаганди, і більшістю авторів, котрі намагалися
якнайповніше висвітлити досягнення українського народу в культурі, науці, економіці. У ній вдалося
опублікувати відомості про окремих діячів культури, репресованих комуністичним режимом і замовчуваних у попередніх радянських виданнях. За прикладом УРЕ аналогічні національні енциклопедії
видано і в інших республіках СРСР. У значно гірших політичних умовах (публікація енциклопедій
допускалася лише зі санкції Політбюро ЦК КПРС) здійснювалося 2-е видання УРЕ. Цим пояснюєть-

М. Г. Железняк

15

ся те, що половина тиражу (50 тис.) 2-го видання опубліковано російською мовою, окрім того, цензура не пропустила багато матеріалу, що був у 1-му виданні УРЕ і в 1-му виданні УРЕС. Фактично у
той же час у видавництві Торонтського університету розпочато п’ятитомне англомовне видання ЕУ
– «Encyclopaedia of Ukraine». Серед діаспорних енциклопедичних видань варто назвати також «Українську малу енциклопедію» Євгена Онацького, видану в Буенос-Айресі в 1957–1967 роках, що характеризується особливою повнотою у висвітленні гуманітарних проблем та явищ української духовної
культури.
Поруч із загальними енциклопедіями було видано низку галузевих. Особливо плідно працювала
редакція УРЕ – видана нею двотомна «Енциклопедія кібернетики» була однією з перших у світі в цій
галузі. Її опубліковано також російською мовою в Києві та німецькою в НДР. Лише наприкінці «перебудови Горбачова» зменшився цензурний натиск на Головну редакцію УРЕ, що позитивно відбилося
на характері підготовки статей до «Української літературної енциклопедії». Найповнішим довідковим
виданням у своїй галузі є тритомна «Енциклопедія географії України», видання якої розпочато в УРСР
(1989), а закінчено у незалежній Україні (1993).
За роки незалежності видано однотомні енциклопедії «Українська мова» та «Архівна справа»,
тритомні «Енциклопедія лісівництва» та «Економічна енциклопедія», шеститомну “Юридичну енциклопедію», вісім з 10-ти томів “Енциклопедії історії України”, три томи «Музичної енциклопедії»,
здійснюється видання “Шевченківської енциклопедії” в шести томах. Усього близько двадцяти галузевих і регіональних енциклопедій та енциклопедичних словників і довідників створено за роки незалежності України, однак лише одна – Енциклопедія Сучасної України є загальною універсальною
енциклопедією про Україну ХХ.
Ідея створення Енциклопедії Сучасної України, до речі, вона замислювалася як третя частина
Енциклопедії українознавства (ЕУ-3) і відповідно мала таку ж назву, належить Аркадію Жуковському
– іноземному членові НАН України, професору Сорбони, довголітньому голові Наукового товариства
імені Шевченка в Європі. Завітавши в черговий раз в Україну в середині 90-х років минулого століття, він запропонував зробити «невеличку енциклопедію на 3–4 томи як доповнення до Енциклопедії
українознавства», виданої в діаспорі в 50–80-х роках під редакцією Володимира Кубійовича. На його
думку, енциклопедія мала охопити період 80–90-х років, насамперед, роки горбачовської перебудови
та перші роки незалежності, й містити статті про всі новітні події та явища, інституції, наукові та
мистецькі напрями, а також відомих людей України. На час оприлюднення ідеї про створення ЕУ-3
А. Жуковський входив до складу Комітету науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном
(КНК), до якого він і звернувся зі своєю пропозицією. Планувалося видати ЕУ-3 до 80-річчя заснування Національної академії наук України (1998 р.). Перший робочий зошит (літера «А») й було підготовлено до цієї дати. Але, як засвідчив досвід, доповнити існуючі енциклопедії (вони – завершений,
самодостатній продукт) не так просто, та ми про це тоді не знали, натомість уже мали досвід співпраці
з професором Жуковським над енциклопедичним проектом – допомагали йому з підготовкою 11-го
(доповнюючого) тому ЕУ-2.
Аби чіткіше усвідомити місце ЕСУ серед українських енциклопедичних видань, варто коротко згадати про Енциклопедію українознавства. Як відомо, Наукове товариство ім. Шевченка, що відновило свою діяльність після Другої світової війни в Німеччині, у 1947 році прийняло рішення про
створення цієї енциклопедії. Замислювалася вона та, власне, і була реалізована як два окремі, однак
взаємопов’язані й взаємодоповнюючі видання.
Перша частина цієї праці дістала назву ЕУ-1. Вона складається з 3-х томів, що охоплюють за
тематичним принципом усі галузі українознавства. На 1200 сторінках (нумерація наскрізна) подано
у формі низки наукових статей загальні відомости про Україну – назву території та її народу, географічне положення та межі її земель, адміністративний поділ, фізичну географію та природу, геологію,
клімат, рослинний та тваринний світ, населення й демографію, економіку, народне господарство, юриспруденцію, етнографію, мову, історію, культуру, літературу, пресу, охорону здоров’я та спорт, військо,
одним словом, усі аспекти життя країни та етносу, ймення якого – українці. Редакційну колегію цього
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видання очолювали Володимир Кубійович та Зенон Кузеля, серед авторів – відомі науковці: Наталя
Василенко-Полонська, Іван Раковський, Юрій Блохін-Бойко, Святослав Гординський, Василь Біднов,
Дмитро Дорошенко, Юрій Шевельов, Іван Зілинський, Григорій Махів, Іван Огієнко, Олександр Оглоблин, Ярослав Пастернак, Василь Сімович, Роман та Степан Смаль-Стоцькі, Дмитро Чижевський,
які волею долі опинилися на еміграції.
Друга частина – це гаслова, або словникова, енциклопедія (ЕУ-2), що складається з 10-ти томів
та згадуваного вже 11-го. Принцип укладання цієї енциклопедії абетковий, її статті значно коротші, а
іноді й зовсім малі, на кілька рядків, однак вона більш деталізована щодо широти охоплення різноманітних аспектів української історії та реалій часу її творення; включає численні факти й події з різних
сфер українського життя від найдавніших часів, а також окремі статті-персоналії про визначних діячів науки, літератури, мистецтва, політики, релігійного, громадського життя, війська, спорту в Україні
й почасти поза її межами. ЕУ-2 розширювала, доповнювала, конкретизувала ЕУ-1. Як ЕУ-1, так і ЕУ-2
мали свої часові обмеження. Перша подавала стан української наукової думки на еміграції кінця 40-х
– початку 50-х років ХХ ст., а друга охоплювала події до середини 80-х років цього ж століття. Окрім
того, насамперед через віддаленість від джерел інформації, неможливість користування архівами, довідковою літературою в ЕУ-2 не було вміщено низку як статей-персоналій, так і статей загального
характеру, зокрема про адміністративні одиниці, географічні об’єкти, промислові підприємства. Ще
однією з причин відсутності тієї чи іншої статті в енциклопедичному виданні, яка, відповідно до його
концепції, мала б там бути, є проблема автора – досить часто важко знайти потрібного фахівця, здатного підготувати енциклопедичну статтю. Зіткнулися з цим і творці ЕУ. Звичайно, будь-яке енциклопедичне видання має пропуски, тому в енциклопедистиці поширена практика видання доповнюючих
томів. Знаючи про такі пропуски, професор А. Жуковський, який після смерті В. Кубійовича 1985 року
очолив НТШ в Європі та головну редакцію ЕУ-2, звернувся до Національної академії наук України в
особі голови КНК академіка Я. Яцківа з проханням допомогти підготувати 11-й том ЕУ-2. Праця над
цим томом поклала початок багатолітньому спілкуванню з професором А. Жуковським і вилилася в
низку спільних проектів Наукового товариства ім. Шевченка та Національної академії наук України,
найважливіший з яких – багатотомна Енциклопедія Сучасної України.
Як уже було зазначено, теоретично провести роботу з доповнення та осучаснення ЕУ-2 здавалося абсолютно просто, однак практично це виявилося досить компліковано, оскільки А. Жуковський
планував наповнити ЕУ-3 не лише новими статтями про події та нові реалії останніх років існування
СРСР та перших років незалежної України, а й доповнити новою інформацією чимало статей, поданих
у різних 10-ти томах ЕУ-2. Це вносило плутанину, бо ЕУ-2 творилася протягом тридцяти семи років,
статті на перші літери абетки були написані в 50-х роках, з того часу на момент започаткування ЕУ-3
минуло понад 45 років, тому доповнювати ці статті було складно. Окрім того, читачеві потрібно було
мати комплект ЕУ-2, яку тоді лише розпочало перевидавати НТШ у Львові. Виникла дискусія серед
членів Ініціативної групи, яка утворилася у складі КНК, щодо статусу, структури та наповнення ЕУ-3.
Тим часом силами працівників КНК було проведено підготовчу роботу зі створення слóвника енциклопедії, розіслано значну кількість листів з анкетами та навіть замовлено кількасот статей у провідних науковців НАН України. Аналізуючи з позицій сьогоднішнього дня наші дії, мушу зізнатися, що,
на жаль, ніхто з нас, окрім Аркадія Жуковського, не мав практичного досвіду енциклопедичної роботи, тому й було зроблено чимало організаційних помилок. У процесі підготовки змінилася не лише
назва, а й сама концепція енциклопедії. Остаточно від доповнюючого характеру ЕУ-3 відмовилися,
коли почали отримувати відповіді на розіслані листи та анкети. Логіка зібраного матеріалу й те зацікавлення, яке виявила широка громадськість, підказували, що це має бути цілком самостійна оглядова енциклопедія із власним обсягом матеріалу, власними принципами його добору й інтерпретації,
власним науковим і творчим обличчям. А її назва мала засвідчувати, що ця енциклопедія присвячена
розвитку незалежної держави – Україні. Для кращого розуміння сучасних процесів державотворення
редакція вирішила вмістити певну кількість статей про організації та осіб, котрі позитивно чи негативно впливали на події становлення сучасної України, з попередніх періодів, насамперед української
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державності 1917–20 рр. Отож, на думку редакції, межі української сучасности сягають, принаймні,
початку століття, тому Енциклопедію Сучасної України варто розглядати як енциклопедію України
ХХ ст. За всієї умовності будь-яких періодизацій, столітній часовий масив виділяється як певна цілісність і хронологічно, і під кутом зору історичної подійности. Зрозуміло, що увібгати всю важливу
інформацію за такий період у три томи було не реально.
Енциклопедія Сучасної України – у певному значенні унікальний проект, оскільки на сьогодні в
Україні немає енциклопедій, що охоплювали б за столітній період усі сфери життєдіяльності цілої країни. З історичного погляду ХХ століття – надзвичайно цікавий і важливий період: це і час відновлення
української державности в 1918 році, і її втрата, і об’єднання українських земель, і, нарешті, Незалежність 1991 року та становлення сучасної держави – України. Відновлення державности покликало до
життя низку нових інституцій, на політичній арені з’явилися нові партії, рухи, об’єднання. Прийшло
нове покоління науковців, митців, політичних і громадських діячів, дипломатів, спортсменів тощо.
Про все це редакція вирішила зібрати матеріали, систематизувати й науково опрацювати їх. Такий
значний часовий період, а тим паче насичений небуденними подіями, цілком заслуговував на відбиття
в енциклопедії, окрім того, частина матеріалу, що була вже представлена в ЕУ, а також в Українській
Радянській Енциклопедії (УРЕ), потребувала доповнення, виправлення, об’єктивного висвітлення.
Саме це й стало поштовхом до з’яви ідеї про створення Енциклопедії Сучасної України, за реалізацію
якої взялися науковці Національної академії наук України, низки галузевих академій та вишів. Отже,
Ініціативна група вирішила творити абсолютно самостійну багатотомну енциклопедію, що всебічно
й неупереджено подала б багатогранний образ нашої країни у ХХ–ХХІ століттях. Професор Жуковський запропонував запросити до участи в праці над ЕСУ Івана Дзюбу, якого він, послуговуючись
назвою статті Дзюби про Сковороду, називав «найбільшим нашим розумом».
Згода І. Дзюби ввійти до складу Головної редакційної колегії, більше того, разом з А. Жуковським
та О. Романівим (тогочасним Головою відновленого у Львові Наукового товариства ім. Шевченка)
очолити її, остаточно розв,язала низку організаційних питань, зокрема місцезнаходження Головної
редакції та координаційного центру в справі створення ЕСУ. Перемогла думка професора А. Жуковського, який добре орієнтувався в ситуації в Україні й наполіг, щоб проект ЕСУ виконувався науковцями НАН України, а координаційний центр знаходився не у Львові, як бажав того О. Романів, а в
Києві. Усе це й зумовило створення спочатку в рамках згадуваного КНК Координаційного бюро ЕСУ,
яке 1998 року відповідно до постанови Президії НАН України набуло статусу самостійної юридичної
особи, а від 2005 року було реформовано в Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.
Новостворене КБ ЕСУ, у штаті якого було три особи, розпочало роботу з підготовки методичних
матеріалів для створення ЕСУ. До співпраці залучили багатьох колишніх працівників УРЕ. У той же
час розпочалися перемовини з керівництвом видавництва «Українська енциклопедія ім. Миколи Бажана», спочатку з Анатолієм Кудрицьким, а пізніше з Михайлом Зяблюком, щодо об’єднання зусиль
у праці над новою українською енциклопедією, однак домовитися не вдалося. Натомість Президент
Національної академії наук України академік Б. Патон підтримав починання А. Жуковського, Я. Яцківа, О. Романіва та І. Дзюби, було прийнято кілька постанов та розпоряджень Президії НАН України, у
яких проект ЕСУ трактувався як пріоритетний напрям діяльности Національної академії наук України, а її установам було рекомендовано включати до наукових планів питання підготовки ЕСУ.
Якщо порівнювати Енциклопедію Сучасної України з попередніми українськими енциклопедичними виданнями, то, насамперед, варто наголосити на двох принципових моментах – відсутність ідеологічних і партійних пріоритетів, особливо це стосується порівняння з УРЕ, і широтою охоплення
різних сфер буття в Україні. Друга особливість відрізняє ЕСУ як від УРЕ, так і від ЕУ, в якій до того ж
нерівномірно представлено матеріал з різних регіонів України (гірше центральні та східні її частини
порівняно з західними).
При обговоренні концепції ЕСУ постало питання принципів добору «героїв» статей. Енциклопедисти розрізняють формальні та неформальні критерії відбору, без наявности першого неможливо
творити енциклопедичний продукт, а другий не позбавлений суб’єктивності. Оскільки Головна редак-
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ційна колегія прийняла рішення, що ЕСУ має базуватися на принципах об’єктивности, неупереджености та всебічности у висвітленні того чи іншого явища, події, діяльности особи, то критерієм відбору
для вміщення останньої в реєстр ЕСУ є реальний внесок особи у сферу її професійної діяльності – чи
то в науку, чи в літературу, політику, спорт тощо. Редакції не завжди легко оцінити науковий чи мистецький доробок претендентів на включення до ЕСУ, у таких випадках спираємося на думку консультантів, які є авторитетами у своїй галузі, знають досягнення колег і можуть об’єктивно поцінувати
їхні професійні здобутки. Відбір персоналій на експертній основі, коли визначальними є наукові та
творчі здобутки, особливо важливий у нашому суспільстві, адже часто популярність чи навіть цитованість тієї чи іншої особи зумовлена її «розкрученістю». Звісно, час усе розставить на свої місця,
однак, творячи енциклопедію про сучасність, редакція має виявляти гнучкість, повинна бачити серед
загалу значне, вагоме й «відсівати» перехідне, пересічне, одноденне. Ті чи інші формальні критерії не
може ігнорувати жодна енциклопедія, але елементарна справедливість і здоровий глузд підказують,
що вони не повинні бути абсолютними. Укладачі ЕСУ прагнуть належно оцінити внесок в українське
життя, у науку й культуру не лише тих, хто вже отримав офіційне визнання, а й молодих науковців,
політичних та громадських діячів, митців, які вже сьогодні визначають плідні новаторські тенденції,
за якими – майбутнє. Головна редакція керується єдиним критерієм – представити події, факти, організації, персоналії в правдивому світлі, бути якнайбільш об’єктивною. Чи завжди це вдається? Оцінювати це насамперед читачеві, однак прагнення наші такі!
Якщо говорити про науковий блок в УРЕ, то в ньому переважають статті про членів-кореспондентів та дійсних членів АН СРСР та АН УРСР, натомість інформація про сотні відомих науковців,
що не мали цих звань, не потрапила на її сторінки. Відомо ж, що претендентами на зазначені вище
звання, зазвичай, є 8–10 осіб з майже рівними науковими здобутками (відкриттями, новаторськими
публікаціями тощо), однак в члени Академії потрапляють одиниці, очевидно, найкращі, але ж... Тому
редколегія ЕСУ вирішила змінити принципи відбору науковців і подавати статті про всіх, хто має ступінь доктора наук. Така настанова нібито повертала укладачів Енциклопедії до формального критерію, однак і дозволяла належним чином поцінувати внесок українських учених у вітчизняну й світову
науку. А формальний чинник нівелюється розміром статті, повнотою викладу інформації тощо.
Звичайно, і цього разу не обійшлося без дискусій. Особливо гостро виступав проти вміщення
статей про всіх науковців зі ступенем доктора наук О. Романів. Добрими аргументами на користь
антропологічного характеру ЕСУ було те, що донині в Україні є лише одне узагальнене видання про
науковців – «Учені вузів Української СРСР» (К., 1968), щоправда минулого року в Інституті енциклопедичних досліджень НАН України було підготовлено метабібліографію «Науковці України ХХ – ХХІ
століть» (К., 2010, укладачі М. Г. Железник, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич) як один з етапів підготовки
енциклопедичного довідника про наукові сили України.
У переважній більшості енциклопедичних видань статті-персоналії складають третину обсягу.
У передмові УРЕ так і зазначено: близько третини загальної кількості статей – біографічні матеріали.
Большая Российская Энциклопедия також декларує, що біографічні статті – «это самый большой по
числу статей раздел энциклопедии». В ЕСУ статті-персоналії складають понад 50 % об’єму загальної
кількості статей. І це й не дивно, оцінюючи значення ЕСУ, Я. Д. Ісаєвич у листі до редакції зазначає, що
ЕСУ «на даному етапі заміняє і національний біографічний словник».
Обидва критерії (формальний і неформальний) застосовує редакція при відборі персоналій із
мистецького блоку, оскільки система відзнак, яка й досі існує в Україні, не завжди адекватно оцінює
реальний внесок митця в ту чи іншу сферу української культури. Такий підхід дозволяє потрапити на
сторінки ЕСУ перш за все особистостям, які завдяки своєму розуму, таланту й праці зробили реальний внесок у розвиток тієї чи іншої галузі. Декого з них через об’єктивні чи суб’єктивні причини не
було поціновано офіційно, а нині чимало відомих літераторів, митців та музикантів і самі відмовляються від офіційних почесних звань, нагород та участи в професійних спілках. На жаль, нерозбірливість чиновників і корупція знівелювали майже всі державні звання та нагороди.
Початок будь-якої енциклопедії – це створення її сло'вника, або реєстру, якому, зазвичай, пе-
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редує вироблення та усталення концепції. Укладачі та автори ЕСУ коротко заманіфестували її так:
ЕСУ – це загальна універсальна енциклопедія про Україну ХХ–ХХІ століття в особах, інституціях,
поняттях. Вона охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії,
політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту
й молодіжної субкультури. Особливу увагу в ній приділено новим явищам – елементам громадянського суспільства, політичним партіям, громадським рухам, бізнесовим структурам, недержавним
формам економічної, культурної та іншої діяльности. Особливо широко представлені персоналії. Такий антропологічний характер ЕСУ, як уже зазначалося, не випадковий: для редакції кожна творча
особистість – цінність. Створюючи Енциклопедію Сучасної України, ми усвідомлюємо, наскільки багатогранно талановитий наш народ. Отже, кілька слів про реєстр ЕСУ, що містить не лише персоналії,
а й загальні статті. Відбір останніх зумовлений характером, типом енциклопедії, від цього залежить і
повнота видання, неабияку роль відіграє реєстр в утвердженні, кодифікації термінології. Відомо, що
всі словники поділяють на два типи – лінгвістичні й енциклопедичні. Предметом опису перших є лексична одиниця, других – реалія, яку називають реєстровим словом, заголовком статті. Ця типологія,
запропонована свого часу Л. Щербою, з певними модифікаціями актуальна й нині. Нормативність
реєстрового слова енциклопедії чи енциклопедичного словника визначає важливість цих видань для
розвитку будь-якої мови, зокрема й української. Власне, цим і пояснюється значна копітка робота, з
якої починається будь-яка енциклопедія, – укладання її сло'вника, або реєстру. Станіслав Кульчицький у статті «Вітчизняна історія в енциклопедичному форматі» (Енциклопедичний вісник України. К.,
2009. Ч. 1. С. 41) ділиться враженнями, як проходив процес укладання сло'вника Енциклопедії історії
України: «…переглядали наукові монографії останнього десятиліття, щоб знайти в них «свіжу термінологію». Критично аналізувався не лише набір термінів, але й логічний зв’язок між ними, змістове
наповнення. Робота над першим варіантом сло'вника тривала майже 2 роки».
Подібну роботу, але в значно ширших масштабах, що й зрозуміло з огляду на універсальність
ЕСУ порівняно з галузевим статусом Енциклопедії історії України, здійснила редакційна колегія ЕСУ.
Але оскільки Енциклопедія Сучасної України охоплює не лише ХХ, а й ХХІ століття, то доводиться
повсякчас доповнювати сло'вник не лише новими іменами, а й новими поняттями, науковими напрямами, інституціями, підприємствами, партіями, громадськими організаціями тощо. Чимало проблем
виникає з „плинністю“ інформації, численними перейменуваннями, змінами підпорядкування, форм
власності, які притаманні суспільству з перехідною економікою. Це одна з суттєвих проблем, з якою
стикаємося у своїй роботі. Якщо в інтернет-виданнях можна прослідковувати й відповідно вносити
зміни, то в друкованих енциклопедіях робити це надзвичайно складно.
Замовлення статей та збір інформації є не менш важливою ланкою підготовки енциклопедичного видання. В ЕСУ цю справу організовано з використанням досвіду редакцій попередніх українських
енциклопедій – ЕУ та УРЕ. Наприклад, інформацію про науковців редакція зібрала, звернувшись до
навчальних та наукових закладів з проханням подати списки докторів наук, що працювали в них від
часу заснування закладу. Фактично всі установи відгукнулися, надавши таку інформацію, окрім того,
було призначино координатора, з яким редакція співпрацює в питаннях підготовки статей, доповнення та уточнення, оновлення списків. Однак і тут укладачі ЕСУ зіткнулися з низкою проблем, адже
багато вишів та академічних інститутів не мали на той час опублікованої історії своїх закладів, лише
нині спостерігається значний інтерес до цього питання. Особливо в перші роки праці над ЕСУ відчувався брак інформації в наукових колективах про своїх колег-попередників. У Радянському Союзі
науковці, люди творчих професій досить часто змінювали місце проживання та праці, частина з них
переїздила у великі наукові чи навчальні центри, «выкачка мозгов и талантов» з республік у центр
Союзу – Москву чи Ленінград – досить добре прослідковується на долях талановитих людей у ХХ
столітті. Іноді доводиться здійснювати значну пошукову роботу для встановлення точних дат життя,
назв основних друкованих праць, адже до останніх десятиліть персональні бібліографічні чи біобібліографічні покажчики мав лише незначний відсоток науковців. У статті М.Г. Железняка, Л.М. Гутник,
Т.А. Галькевич «Персональні біографічні та бібліографічні посібники науковців України: сучасний
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стан і проблеми», вміщеній у вже згадуваній книзі «Науковці України ХХ–ХХІ століть. Метабібліографія», зазначено: «Якщо у 1920–60-х роках у середньому виходило декілька видань на рік, то від 1970-х
років їх випуск починає збільшуватися. Простежується динаміка зростання, за якою у 1970-х роках
у середньому видавали 6, у 1980-х роках – 15, у 1990-х – понад 20, у 2000-х – близько 70 покажчиків
на рік». Окрім того, і за часів радянської доби, і в наш час у державі немає належного ставлення до
людини, до її праці й здобутків, ми досі ще залишаємося в радянській системі координат, де людину
розглядали як “гвинтик” чи “коліщатко”, натомість варто пам’ятати Франкові слова про те, що народ,
який не вміє цінувати своїх визначних людей, не може називатися освіченим. У справі встановлення
біографічних даних багато допомагають редакції архіви, працівники яких, зазвичай, сприяють у пошуках нашим авторам чи редакторам. Натомість наші запити до Відділів реєстрації актів громадського стану після прийняття закону України «Про органи реєстрації актів громадського стану» втратили
будь-який сенс. Інформація про дату та місце народження чи смерті вважається конфіденційною і
розголошенню не підлягає. Це надзвичайно ускладнює працю над біографічними статтями.
За часів незалежності з’явилося чимало видань типу «Хто є хто?», що, безумовно, полегшує нашу
роботу, також видано низку довідників енциклопедичного характеру, в яких у тій чи іншій формі
представлені здобутки провідних науковців вишів України та академічних інститутів. Історія створення довідникових видань про університетські професорсько-викладацькі колективи сягає кінця
ХІХ століття, коли було підготовлено й видано низку довідників про професуру Харківського університету, університету Св. Володимира в Києві тощо. У кінці 20-х років ХХ століття Академія наук СРСР
опублікувала довідник у 4-х частинах «Наука и научные работники СССР», що містив інформацію про
багатьох учених Радянського Союзу. Довгий час він був чи не єдиним джерелом про науковців СРСР,
зокрема, й України. Окремі томи були присвячені науковцям Москви та Ленінграду, інформація про
вчених України була розкидана у двох інших томах, та все ж таки, це була перша систематизація відомостей (хоч і мінімальних) про наукові сили України. Навіть побіжне знайомство з довідником дозволяє твердити, що відсоток українців серед наукових кадрів СРСР був досить значним. Згадуваний
довідник «Учені вузів Української СРСР» містив розлогі статті про провідних науковців вишів України, зокрема, було вміщено статті про всіх завідувачів кафедр, докторів наук. Чимало інформації про
науковців України містить також довідник «Кто есть кто в высшей школе» в 5-ти томах (М., 1992). Такі
видання – це не лише реєстр наукових працівників, а й можливість представити суспільству здобутки
академічної та вузівської науки. Нові суспільні відносини, що розвиваються в Україні від початку 90-х
років, зумовили не лише створення нових навчальних закладів, а й породили конкурентну боротьбу
за майбутнього студента. Сучасним вишам, на відміну від радянських, коли проблемою для багатьох
були великі конкурси, довелося зайнятися просуванням своїх послуг на ринку освіти. Не останнім
аргументом для абітурієнта на користь вибору ним навчального закладу стала наукова база вишу,
наявність відомих науковців серед професорсько-викладацького складу, традицій, наукових шкіл
тощо. Керівництво багатьох вузів, розуміючи це, розпочало створювати іміджеві видання про історію
й сучасність свого закладу. Як зазначили Б. С. Зіменковський, М. Р. Ґжеґоцький та О. Д. Луцик у передмові до своєї книги «Професори Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького: 1874–2006» (Львів, 2006), видання було «заініційоване кількома чинниками: 1) підготовкою багатотомного видання Енциклопедії Сучасної України, до якого, за задумом його упорядників,
мали б увійти наукові біографії більшості провідних науковців Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького». Таким чином можемо константувати, що створення ЕСУ
дало своєрідний поштовх для вчених багатьох вишів, інститутів національної та галузевих академій
у справі опрацювання та підготовки відповідних довідників. Сьогодні редакція ЕСУ має більш-менш
повний реєстр вітчизняних науковців рівня доктора наук.
Мистецький блок в ЕСУ представлено статтями про архітектуру, живопис, графіку, скульптуру,
кіно, театр, музику, етнографію, естраду, цирк, теле- та радіомистецтво. За кількісними показниками
це найбільший тематичний блок ЕСУ. Значний відсоток його статей складають статті про види, жанри, стилі, течії та напрямки в мистецтві, представлено також найголовніші осередки, школи, творчі
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спілки, колективи, музеї та галереї; не поминули й наукові та навчальні заклади мистецького спрямування. Однак найбільшу кількість становлять статті-персоналії. Окрім статей про митців, що мають
почесні звання чи отримали державні премії, в ЕСУ подаємо персоналії про архітекторів, художників,
скульпторів, композиторів, виконавців, музик, акторів, що не мають офіційних звань та нагород, але
стали чи стануть (за всіма ознаками) явищем в українському мистецтві. Широко подаємо в ЕСУ і статті про мистецтво діаспори. Переважна більшість статей-персоналій підготовлена мистецтвознавцями
й містить оцінку творчого доробку, внеску особи в загальну скарбницю української чи світової культури. Нині з редакцією співпрацює понад 100 авторів-мистецтвознавців. Зазвичай, персоналії про
митців супроводжуються світлинами й фото однієї-двох робіт, одна з яких – на кольоровій вклейці.
Одне з важливих питань, що виникло при підготовці ЕСУ, – це обсяг статей-персоналій. Вони не
можуть бути однаковими, адже внесок різних людей в ту чи іншу галузь науки чи культури, суспільного життя різниться.
ЕСУ відкрила плеяду раніше замовчуваних особистостей або показала ті грані їхньої творчості, що мало висвітлювалися. Відомо, що про осіб, які зазнали репресій, в радянських енциклопедіях
переважно не згадували. Наприклад, відомий мовознавець Всеволод Ганцов, який уже першими працями заявив про себе як науковець загальнослов’янського масштабу, 27 років перебував у засланні за
сфабрикованою справою “Спілка визволення України”. Лише в 50-х роках він повернувся в Україну,
але його ім’я було викреслено з історії українського мовознавства. Таких прикладів тисячі... Це не
лише науковці, а й митці, письменники, громадські й політичні діячі, яким не дала комуністична влада
зреалізувати свій талант, застосувати свої знання, більше того – позбавила їх життя або перетворила
його на справжню муку. Нині є сотні публікацій про цих людей, але коли редакція розпочинала працю
над ЕСУ, ці імена були маловідомі, їхній внесок в українську науку, культуру, громадське життя ще
потребував адекватної оцінки. Ми ж намагалися не пропустити жодної значної постаті з українського
наукового, культурного, господарського, політичного життя.
У будь-якій енциклопедії персоналії займають відчутний відсоток статей, однак, окрім них, залежно від концепції видання, є певна частина гасел, що присвячена поняттям, географічним об’єктам,
адміністративним одиницям, установам, підприємствам, галузям промисловості та сільського господарства, науковим напрямам, політичним та громадським рухам, засобам масової інформації тощо. В
ЕСУ подаємо інформацію про всі адміністративні одиниці – області, міста, райони, селища міського
типу, навіть про деякі села, що відіграли відчутну роль в історії України, є осередками тих чи інших
народних промислів тощо.
У статтях про про міста, окрім їхньої історії, подаємо відомості про промисловість, сільське господарство, наукові та навчальні заклади, музеї, культові споруди, пам’ятки тощо. Матеріал, зібраний
про населені пункти України, містить багато цікавої інформації, а іноді й маловідомі факти. На жаль,
не всі знають (або мало знають) про унікальні природні об’єкти, пам’ятки архітектури, історичні споруди, експонати (оригінальні полотна відомих художників, артефакти з археологічних розкопок), що
є не лише в центральних, а й місцевих краєзнавчих музеях в різних регіонах нашої країни.
Значний відсоток статей в ЕСУ присвячено спортові та видатним українським спортсменам.
Критерієм відбору – у даному випадку він однозначний – є досягнення: перші три призові місця на
Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи. Подаємо також статті про найвідоміші українські команди, спортивні товариства, школи.
Специфіка ЕСУ і в її українознавчому характері. Це, власне, універсальна українознавча енциклопедія, тому будь-яка загальна стаття мусить бути «прив’язана» до України. Наприклад, у статті
«Кібернетика» лише коротко подано інформацію про цей науковий напрямок, історію його розвитку
та найвідоміших науковців галузі, основну ж частину статті присвячено розвитку кібернетики саме
в Україні, дослідженням широкого кола проблем кібернетики саме українськими науковцями. Так і
з іншими статтями про поняття, події та навіть країни. До статей про зарубіжні країни обов’язково вміщуємо відомості про українців, місця їх компактного проживання, їхні установи, організації,
видання. З ЕСУ можна дізнатися чимало нового, наприклад, що в бразилійському містечку Антонія
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Олінто живе багато українців, а саме містечко занесено до туристичної карти країни – подорожуючі
приїжджають, аби в українській церкві подивитися на вишиту коралами ікону Божої Матері. Або із
статті «Азара» можна отримати докладну інформацію про це містечко в Арґентині, яке заснували
українці (наші співвітчизники брали, активну участь у колонізації цієї країни). В ЕСУ подано статті
не лише про відомих осіб української діаспори, а й про представників інших націй з різних країн, які
досліджували чи нині досліджують широке коло питань української історії, культури та сьогодення.
Це й літературознавці, і перекладачі класиків української літератури, зокрема Тараса Шевченка, й археологи, історики, етнографи, мовознавці, кінознавці, політологи тощо.
ЕСУ добре ілюстрована. За незначним винятком, статті-персоналії містять світлину, загальні
статті, окрім фото, – схему, таблицю, а статті про області та райони – ще й карту. Іконографічний матеріал редакція трактує як продовження поданої в статті інформації. Кожний том містить кольорову
вклейку на 24–32-х сторінках. Чимало уваги укладачі ЕСУ приділяють питанням бібліографічного
забезпечення статей. Зазвичай, кожна загальна стаття містить пристатейну літературу.
Енциклопедії створюються довго, необхідна значна підготовча роботи та добра джерельна база.
Певною мірою редакція ЕСУ працює паралельно над виданням ЕСУ та створенням Бази даних. База
даних ЕСУ знаходиться на електронних носіях, що дозволяє швидко групувати інформацію за галузями, авторством, датами. Це відкриває широкі можливості для підготовки різноманітних галузевих, регіональних енциклопедій та словників. Базу даних ЕСУ використано при виданні спільно з
Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського НАН України довідника «Наукові бібліотеки
України» (К., 2004), а також книг «Імена України в космосі» (Л., 2003), «Жінки-вчені Києва» (К., 2003).
Уперше матеріали ЕСУ було використано 1997 року при виданні редакцією ЕСУ разом із співробітниками історико-архівного управління Міністерства закордонних справ України енциклопедичного
довідника «Дипломатія сучасної України». Це було своєрідне опробування матеріалів для публікації в
Енциклопедії. Статті, вміщені у довіднику, ввійшли, звичайно, з певними змінами та доповненнями до
низки томів ЕСУ. Чому було обрано розділ «Дипломатія» для створення такого «пробного» енциклопедичного видання? Перш за все тому, що цей напрямок, за винятком окремих персоналій, фактично
не представлений в ЕУ-2. Окрім того, таке видання, на думку укладачів довідника, певною мірою мало
б заповнити інформаційну прогалину про сучасний стан дипломатичної служби в Україні, бо тоді
ще не існувало цілісного видання про основні напрямки зовнішньої політики нашої держави та її
дипломатів, не було щорічника «Україна дипломатична». Методичні розробки та рекомендації ЕСУ
щодо створення енциклопедичних видань використані при підготовці тритомного Тернопільського
Енциклопедичного Словника.
До складу редакційної колегії ЕСУ входять відомі в Україні та світі науковці, мистецтвознавці,
громадські діячі. Серед них: В. Буркат, І. Гамкало, В. Геєць, Є. Головаха, Д. Горбачов, Д. Гродзинський,
І. Дзюба, А. Жуковський, Я. Ісаєвич, С. Кульчицький, І. Курас, В. Лісовий, Д. Макаренко, О. Маринич,
М. Мельник, О. Мишанич, В. Наулко, О. Онищенко, Б. Патон, В. Пилипенко, Л. Пиріг, В. Походенко,
О. Романів, І. Сергієнко, А. Шидловський, А. Шпак, Я. Яцків та ін. На жаль, чимало з них уже відійшли за світи. Тематичні відділи ЕСУ очолюють визнані авторитети своєї галузі. Нині над статтями до
ЕСУ працює понад 3000 авторів, переважна більшість яких – доктори та кандидати наук. Зокрема,
О. Астаф’єв, В. Борисенко, С. Брауде, Л. Брюховецька, О. Вацеба, В. Войтенко, І. Гамкало, Ю.Глеба,
М. Голубець, В. Грабовський, С. Грабовський, Д. Гродзинський, Ю. Грот, Ю. Губський, В. Драга, А. Жуковський, М. Жулинський, Р. Зорівчак, М. Ільницький, Я. Ісаєвич, Н. Клименко, Л. Крушельницька,
І. Лозовський, М. Мельник, О. Немкович, В. Панченко, Б. Патон, В. Пилипенко, Л. Пиріг, Г. Півторак,
В. Пожилова, М. Попович, Ю. Ранюк, О. Романів, М. Рябчук, Ю. Станішевський, М.Стріха, М. Сулима, О. Федорук, Б. Фільц, В. Ханко, Ю.Шаповал. Багато з них є авторами від першого тому, не можна
уявити ЕСУ без статей Г. Самойленка з Ніжина, Т. Сулятицького з Чернівців, Т. Пустовіта та В. Ханка
з Полтави, Г. Зленка та Т. Басанець з Одеси, братів Б. та К. Хоменків і А. Подолинного з Вінниці, М. Костриці з Житомира, Р. Зорівчак, Ю. Бірюльова, Л. Зашкільняка, М. Литвина, К. Науменка зі Львова,
Л. Богданової, Л. Тверської та Т. Шпаковської з Дніпропетровська, О. Єпіфанової та О. Хорунжої з
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Луганська, Є. Мірошниченка з Миколаєва, В Чирви з Сімферополя та багатьох інших поважних авторів. Саме завдяки їхньому ентузіазмові, допомозі, жертовності твориться ЕСУ. Якщо говорити про
авторів з діаспори, то, окрім А. Жуковського, з ЕСУ активно співпрацюють україністи зі Словаччини:
М. Мушинки, М. Неврлий, Л. Бабота, В. Ґрешлик. Від перших томів ЕСУ її автором є М. Василик з Аргентини, О. Борушенко з Бразилії, Р. Сенькусь, А. Макух, Л. Жук та С. Ільницький з Канади. Писали
для нас і Л. Рудницький, і Р. Сербин, і В. Ревуцький, і М. Шафовал. Багато статей з релігійної тематики підготував А. Баб’як з Італії. У Польщі маємо надійних авторів – С. Заброварного, Ю. Гаврилюка,
О. Колянчука. Значну кількість статей до ЕСУ підготували В. Чумаченко з Краснодара, В. Чорномаз
з Владивостока, Ю. Барабаш з Москви, Т. Лебединська з Санкт-Петербурга. У справі підготовки ЕСУ
багато допомагають керівник Інституту енциклопедичних досліджень АН Молдови К. Манолаке, головний редактор Грузинської енциклопедії З. Абашидзе, польський славіст Б. Бакула, викладач Гомельського університету В. Лебедєва та інші.
Завдання ЕСУ – побачити й інтерпретувати нове, що з’явилося в житті українського суспільства,
і включити його в багатющу, справді грандіозну картину реальної України в усіх аспектах, до того ж на
рівні всіх регіонів, що особливо важливо з огляду на активізацію регіонального життя в Україні. Ця
інформація здатна буде зміцнити в її громадян надію та викликати почуття гордості за свою країну, а
зацікавленим чужинцям дасть поважне уявлення про Україну.
Укладачі ЕСУ, як зазначав І. Дзюба у своєму виступі на загальних зборах Національної академії
наук України у квітні 2001 року, розглядають її як своєрідне підґрунтя Української Універсальної Енциклопедії (нині – Великої Української Енциклопедії) – найвищого узагальнення та систематизації
суми наших знань про світ і про себе, свідчення інтелектуального й культурного потенціалу нашого
суспільства, нашої здатности до саморепрезентації в сучасному насиченому світовому інформаційному просторі, спроможности посісти належне місце в світовій культурній взаємодії.
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ИНСТИТУТ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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В статье изложена история создания Института энциклопедических исследований Академии наук Молдовы, представлены первые достижения, а также рассматриваются перспективы развития, основные научные направления и задачи этого учреждения.
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The article describes the history of creation the Institute of encyclopedic research Moldovan Academy of Sciences,
presents the first achievements and perspectives of development, basic research areas and objectives of the institution.
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Институт энциклопедических исследований – одна из самых молодых организаций в области
науки и инноваций в Республике Молдова – был учрежден на основании Декрета Президента Республики Молдова от 26 марта 2007 г. о создании Национальной комиссии по подготовке и изданию Энциклопедии Молдовы, Постановления Правительства Республики Молдова от 12 сентября 2007 г. «Об
образовании Публичного учреждения Энциклопедия Молдовы» и Постановления Правительства Республики Молдова от 16 сентября 2008 г. «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Молдова от 12 сентября 2007 г.». Этими постановлениями перед лицом Академии наук Молдовы и, соответственно, Публичного учреждения «Enciclopedia Moldovei» были поставлены конкретные задачи: подготовить энциклопедическое издание «Республика Молдова» и национальную универсальную энциклопедию в 10-и томах. Как и предусмотрено в соответствующих законодательных актах, 29 января 2008 г. Публичное учреждение «Enciclopedia Moldovei» было зарегистрировано, а решением Верховного Совета по науке и технологическому развитию Академии наук
Молдовы от 6 декабря 2010 г. № 222 оно было реорганизовано и получило нынешнее название – Институт энциклопедических исследований.
В настоящее время в организации работают 30 человек, в том числе 24 научных сотрудника (11
из них в возрасте до 35 лет), 8 кандидатов наук, 2 доктора наук и один академик. Схема организации
включает: Административный корпус, Центр энциклопедических исследований, Сектор истории науки, Группу макетирования и художественного иллюстрирования.
Основными целями деятельности Института являются осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в областях: энциклопедические исследования, биографические исследования, исследования по истории науки, составление и подготовка к изданию научных работ.
Основные направления научной деятельности Института: энциклопедические исследования, их
взаимосвязь с другими науками; научные исследования по составлению работ энциклопедического
характера (универсальных, тематических); исследования по определению энциклопедического порядка/энциклопедической последовательности (методы классификации наук, идентификации корреля-
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ционных (соотнесенных) терминов и установлении референций (справок) и т. д.); ономасиологические исследования в составлении терминологического реестра (анализ понятий, подбор терминологии по отраслям науки и др.); исследование полисемии/омонимии многодисциплинарных научных
терминов; изучение принципов и методологий пополнения и организации (структурирования) перечней терминов для универсальных и тематических энциклопедий; исследование норм и моделей
структуры и содержания энциклопедических статей; подготовка к изучению работ энциклопедического содержания и по истории науки; исследования в области сциентологии, истории и методологии
науки, истории естественных, точных и социогуманитарных наук; исследования в области историографии и исторических источников науки; исследование истории Академии наук Молдовы и организаций из сферы науки и инноваций; теоретико-методологические биографические исследования; составление научных биографий известных отечественных и зарубежных личностей.
С 2008 г. в рамках учреждения были выполнены работы по фундаментальным энциклопедическим исследованиям и по изданию книг.
В августе 2009 г. был завершен самый значительный труд – энциклопедическое издание «Республика Молдова» (115 издательских листов), которое состоит из 21 раздела, библиографии и приложения «Личности из истории Молдовы». В работе обобщенно изложена информация о социальноэкономическом, политическом и культурном развитии страны. Представлены общая характеристика
и конституционные основы государства, внутренняя и внешняя политика, анализ экономического и
научного потенциала, информация об образовании и воспитании, культуре, искусствах и духовной
жизни. Чтобы работа была как можно более привлекательной для читателей, около 30% ее объема
было зарезервировано иллюстрированию, преимущественно в цветном варианте, около 800 изображений/фотографий, свыше 100 диаграмм и графиков, таблиц и карт.
Энциклопедическое издание послужит основой составления глоссария (перечня словарных статей) для 10 томов «Энциклопедии Молдовы». Энциклопедический том «Республика Молдова» будет
переведен на русский и английский языки и распространен через посредничество дипломатических
миссий в другие страны, дополняя, таким образом, составляющие визитной карточки Республики
Молдова. Тем самым книга будет содействовать продвижению образа нашей страны на международной арене, ее утверждению в европейском сообществе. В качестве комплексного информационного
источника издание, несомненно, будет полезно всем тем, кто заинтересован прошлым, настоящим и
будущим Республики Молдова.
В составлении энциклопедического издания участвовали известные ученые, признанные специалисты национальной экономики, писатели, деятели культ уры и искусств, отраслевые отечественные
и зарубежные эксперты. Общее число авторов энциклопедических статей составляет 111 человек,
среди которых 9 академиков, 1 член-корреспондент, 32 доктора наук, 53 кандидата наук, 16 авторов –
без научной степени. В разработке иллюстративного материала участвовали 7 учреждений (Центральная научная библиотека Академии наук Молдовы «А. Лупан», Национальная библиотека Республики Молдова, Книжная палата Республики Молдова, Национальный музей археологии и истории
Молдовы, Национальный музей этнографии и природной истории, Музей науки Академии наук Молдовы, Редакция журнала «Sport-Time») и 31 автор, среди которых 1 академик, 1 член-корреспондент,
2 доктора наук, 8 кандидатов наук, 19 – без научной степени.
Рецензентами работы были: Национальная комиссия по подготовке и изданию «Энциклопедии
Молдовы», Редакционная коллегия «Энциклопедии Молдовы», Научный совет Публичного учреждения «Enciclopedia Moldovei», Художественный совет Публичного учреждения «Enciclopedia Moldovei»,
организации из сферы науки и инноваций, органы центральной публичной власти, консультанты и
рецензенты, отечественные и зарубежные эксперты, неправительственные организации, религиозные сообщества.
В числе консультантов и рецензентов из Республики Молдова насчитываются 32 человека, среди
которых 7 академиков, 6 членов-корреспондентов, 7 докторов наук, 9 кандидатов наук, 3 – без научной
степени.
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Число внешних (зарубежных) консультантов составляет 14 человек, из которых 6 академиков,
4 члена-корреспондента, 4 доктора наук.
В подготовке работы участвовали 17 научных редакторов (1 академик, 1 доктор наук, 12 кандидатов наук, 3 – без научной степени) и 15 литературных редакторов (1 академик, 1 доктор наук, 13 –
без научной степени).
Корректуру осуществили 2 специалиста, в том числе один доктор филологических наук.
Являясь результатом энциклопедических исследований, работа отражает разнообразие взглядов. Некоторые моменты новейшей истории, которые порождают полемику, были представлены с
учетом различных взглядов на тот или иной вопрос. В ходе завершения работы было напечатано несколько пробных вариантов, в соответствии со стандартами и международной практикой.
В средствах массовой информации были опубликованы различные статьи и реализованы передачи, в которых сообщалось о выходе энциклопедического издания как о значительном научном и культурном событии. Издание было оценено на высоком уровне и за пределами страны. Оно является одной
из самых цитируемых научных работ Республики Молдова. В то же время, в нескольких республиканских средствах информации были и критические статьи, затрагивающие издание.
Сознавая, что нет пределов совершенству в творческой деятельности, мы выражаем постоянную
готовность к конструктивному диалогу с читателями в целях усовершенствования этого важного издания. В этом контексте, учитывая замечания и предложения всех заинтересованных в улучшении
содержания работы, мы приступили к разработке второго издания обобщающего тома «Республика
Молдова. Энциклопедическое издание». Запланировано также издание этого тома на русском и английском языках.
В 2010 г. под эгидой Института была подготовлена монография «Национальные символы Республики Молдова», комплексный научный труд о национальных символах Республики Молдова. Книга
объемом в 46 авторских листов содержит 900 иллюстраций (из 40 государственных и частных архивов), из которых 70 % опубликованы впервые. К работе над изданием было привлечено 27 учреждений. Впервые в Республике Молдова был осуществлен научный междисциплинарный синтез, относящийся к основоположным элементам государства, которые определяют символическую идентичность
государства как в европейском, так и во всемирном пространстве. Показана историческая эволюция
Государственного Герба, Государственного Флага и Государственного Гимна Республики Молдова.
Включены в обиход познания информации о государственных наградах, о производных и комплементарных (дополнительных) государственных символах, о национальных денежных знаках и т. д. Представлено научное видение генезиса описываемых знаков, их происхождения и исторических условий,
в которых они появились и эволюционировали. Работа «Национальные символы Республики Молдова» – это первый том, который открывает книжную коллекцию «Enciclopedica». В этой коллекции будут и другие работы: «Медицинская энциклопедия» (в 3-х томах), «Монастыри Молдовы», «Энциклопедический словарь-полиглот по экологической химии и защите окружающей среды» и др.
Эта издательская деятельность разворачивается параллельно разработке универсальной «Энциклопедии Молдовы». Был систематизирован и организован лексический фонд «Энциклопедии Молдовы» в 10-ти томах (около 40 тысяч терминов). Его разработка потребовала адаптирования и комбинации методов классификации, использованных в аналогичных энциклопедических изданиях, равно
как обращения к международной классификации научно-исследовательских областей. Статьи, соответствующие терминам отраслевых реестров, представят предмет и историю данной науки/искусства,
структуру, методы и теории, учреждения и выдающихся личностей, достижения и области применения и т. д. Общий словник, в качестве исчерпывающего списка включенных в энциклопедию статей,
связанных посредством сносок/ссылок концептуального/семантического характера, определит «цепочку знаний», представленную в работе. Теоретико-методологической основой издания являются
«Концепция Энциклопедии Молдовы» и «Методические рекомендации для авторов и редакторов Энциклопедии Молдовы в 10-ти томах». В настоящее время усилия Института направлены на разработку I и II томов «Энциклопедии Молдовы».
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Одновременно с реорганизацией Института было введено новое направление научного исследования – история науки, вследствие чего была задумана серия книг «История науки». Первой книгой в
данной коллекции стала работа кандидата исторических наук, директора Центра истории Института
истории, государства и права АНМ И. Жаркуцкого, под названием «Научная архивная комиссия Бессарабии (конец XIX – начало XX века)». Следующей станет работа почетного члена АНМ, И. А. Крупеникова и доктора географических наук Д. М. Балтянского «История почвоведения в Молдове».
Монография увидит свет в 2012 г. и будет приурочена к 100-летнему юбилею главного ее автора –
И. А. Крупеникова, патриарха отечественной педологии.
В Институте существует ежегодное издание, посвященное энциклопедическим исследованиям и
истории науки – «Энциклопедический бюллетень». Ежегодник ставит перед собой цель ввести в научный оборот результаты профильных исследований; способствовать распространению и усвоению
специфичной энциклопедической информации, сведений о разработке энциклопедических изданий
универсального или отраслевого характера, равно как и сведений об истории науки. Издание продвигает новые идеи, взгляды, парадигмы и подвергает обсуждению чувствительные вопросы, что, безусловно, ведет к развитию науки в целом. В то же время, оно подчеркивает необходимость унификации
отраслевого языка, строгого подхода к междисциплинарным научным терминам.
Ежегодно Институт энциклопедических исследований организовывает международный симпозиум «Актуальные вопросы энциклопедических исследований». В рамках этого научного мероприятия обсуждаются теоретико-методологические вопросы энциклопедических исследований, истории
науки и научных биографий.
Сотрудники Института активно включаются в процесс энциклопедического исследования и изучения истории науки, публикуя свои научные результаты в отечественных и международных изданиях. Они активно участвуют в национальных и международных научных мероприятиях; их достижения находят освещение в масс-медиа Республики Молдова.
В целях обеспечения высокого научного и методологического уровня энциклопедических изданий в Институте энциклопедических исследований действует Редакционная коллегия, в состав которой входят 55 членов – выдающихся ученых из разных областей науки, представляющих как Молдову,
так и зарубежье. Члены Коллегии дают экспертную оценку тех разделов, которые относятся к их области исследований.
Ввиду обеспечения прочной методологической основы и плодотворного международного сотрудничества, Институт установил отношения с энциклопедическими организациями Украины, Беларуси,
Российской Федерации, Азербайджана, Латвии, Эстонии, Болгарии и других стран. Самыми активными консультантами организации являются доктор Мыкола Железняк, директор Института энциклопедических исследований НАН Украины, и доктор, академик Клаус Бохманн (Klauss Bochmann), директор Молдова-Института в Лейпциге (Германия).
В среднесрочной и долгосрочной перспективе Институт энциклопедических исследований намерен учредить специализированный научный семинар и профильный научный совет для защиты
докторских диссертаций в области энциклопедических исследований. В целях приведения энциклопедических исследований в Республике Молдова в соответствие с аналогичными региональными и
международными исследованиями, особое внимание будет уделено сотрудничеству с зарубежными
энциклопедическими учреждениями. Отдельной целью, ввиду обеспечения высокого качества издаваемого материала, станет расширение сотрудничества с научными и литературными редакторами престижных национальных и международных издательств. В контексте повышения научного уровня энциклопедического материала будут организованы конкурсы отбора авторов для будущих изданий,
для привлечения выдающихся личностей (Молдовы и зарубежья) в качестве авторов энциклопедии.
Планируется также издание ряда общих работ с научными и энциклопедическими учреждениями Румынии, Украины, Германии и т. д.
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branches of science.
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Постановка проблемы. Адаптация и актуализация национального потенциала познания, освоение международного опыта, в том числе посредством деятельности в сфере энциклопедических исследований, являются существенным фактором формирования нового менталитета в Республике
Молдова на переходном этапе. Это процесс, который предполагает переоценку ценностей, возврат к
элементам концептуализации во многих сферах и к институционализации новых концептов в экономической, юридической, политической областях, в воспитании и культуре. Вместе с тем, расширение
правильного их использования требует новых источников знаний и информации универсального
или специального характера, таких как словари, энциклопедии и т. д., которые также способствуют
унификации и стандартизации языка. В то же время, изменения технологического порядка, которые
происходят в цифровых средствах организации и доступа к знаниям, как например гипертекст, взаимосвязанные сети и виртуальные пространства обуславливают своевременность новой формы энциклопедизма, новых способов чтения и мышления.
Издание новой энциклопедии – естественный и необходимый ответ на эти радикальные изменения и на потребность в информировании. Предыдущее издание такого рода – «Молдавская советская
энциклопедия», выпущенное в 8 томах в 1970–1981 гг. – во многих аспектах устарело, поэтому необходимо актуализировать рамки понимания, а также деидеологизировать путем переоценки некоторых
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фактов, событий, табуированных личностей по научным критериям. Основы институциональных рамок, необходимых для работы такого широкого охвата, были заложены образованием в 2007 г. Национальной комиссии по подготовке издания Энциклопедии Молдовы (в дальнейшем – Энциклопедия) и
созданием Публичного учреждения «Enciclopedia Moldovei». В обществе, основанном на знании и инновациях, предпринятые действия имеют своей целью формирование личности индивидуума, упрощение доступа широких масс к универсальной и тематической информации, включенной в энциклопедические издания.
Выполнение такой задачи придает Энциклопедии Молдовы универсальный, всеобщий характер,
требуя высокого уровня систематизации и обобщения совокупности знаний об окружающем мире,
являясь, таким образом, подлинным инструментом информирования и ориентации в самых разных
областях. Будучи органической частью этого мира и процесса интеллектуальной интерпретации, Республика Молдова становится объектом исследования во многих аспектах, равно как и субъектом интерпретации, усилиями ученых и экспертов, которые составят Энциклопедию на основании собственного подхода. Замысел работы основывается на методологическом принципе, согласно которому концептуальный продукт науки обусловлен особенностями эпохи, системой ценностей и мотиваций.
Энциклопедия будет ориентирована на требования специалистов разных областей (юристы, педагоги, врачи, журналисты, госслужащие, экономисты, представители культуры, науки и сферы инноваций и т. д.), а также на широкую публику. Издание предоставит достоверную информацию из всех
областей познания, изложенную как в кратких, ознакомительных, так и в более обширных статьях
синтезирующего характера. Такого рода инструменты, как маркировка, справки, ссылки обеспечат
доступ пользователя к информации корреляционного содержания.
Концепция Энциклопедии определяет общие рамки реализации ее как продукта, сопоставимого
по качеству с аналогичными изданиями.
Принципы составления Энциклопедии. В процессе научных исследований, составления и издания Энциклопедии будут соблюдены следующие общие принципы:
1. Принятие во внимание всеобщих человеческих ценностей, которые ставят в центр внимания
человека и всю его материальную и духовную деятельность в гармонии со вселенной, законами природы и общества, соблюдением фундаментальных прав человека. Определенные отрицательные явления, порожденные эволюцией общества, природными, экологическими катаклизмами, войнами и т. п.
будут представлены сквозь образовательно-воспитательную призму, чтобы избежать или уменьшить
их влияние.
2. Концентрация интеллектуальных ресурсов путем освоения человеческого, информационного, материального и др. потенциала, чтобы представить более широко и глубоко объекты и явления,
концепции об универсальной и национальной цивилизации.
3. Подача обобщенной информации на основе парадигм, концепций и общепринятых научных
взглядов, избегая снобизма, идеологизации и мистификации.
4. Придание научного характера информации, а также беспристрастность, объективизм и соблюдение деонтологических норм.
При написании статей Энциклопедии, помимо общих принципов, будут соблюдены и специфические принципы: правильность и уместность материала (изложение поддающихся проверке знаний
о предмете, представленных в заслуживающих доверия источниках); нейтральность точки зрения
(цитирование достоверных источников; избежание уклончивого изложения, приведение, в необходимых случаях, противоположных взглядов); неукоснительное соблюдение авторских прав; гибкость правил и образцов написания энциклопедических статей (о научных направлениях, художественных произведениях, биографических и т. д.).
Соблюдая принципы и учитывая динамику цивилизации, Энциклопедия представит междисциплинарные знания универсального и национального характера, систематизированные при помощи
актуальных научных методов и инструментов. Чтобы удовлетворить эти требования, приоритетные
направления деятельности по составлению и подготовке к изданию должны заключаться в освоении
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и продвижении научных результатов, универсальной и национальной культуры; обеспечении высокого научного и художественного уровня издания, использовании передовой техники макетирования
и форматирования; изучении опыта подобных учреждений в других странах.
Методы исследования и текстово-графического представления. В зависимости от специфики
трактуемых понятий, объектов и процессов, при разработке материала Энциклопедии будут применяться адекватные методы и инструменты научного исследования, структурирования и текстовографического представления. Для облегчения доступа к информации эпистемического или прагматического характера будут применяться, сквозь призму объективизма и междисциплинарности,
аналитико-описательный, сравнительный, биографический методы, а также методы дедукции, индукции, синтеза и т. д. При написании статей будут соблюдаться методические рекомендации относительно критериев требований к словнику, структурные модели и специфическое содержание различных
типов статей, объем информации в зависимости от значимости и актуальности темы, иллюстративный материал (фотографии, таблицы, диаграммы, карты и т. д.), а также разъяснения и ссылки на статьи из Энциклопедии, в которых освещаются соотносящиеся темы.
Методы упорядочивания знаний. Данный энциклопедический проект предполагает упорядочивание/накопление научно-художественных знаний с целью их распространения. Энциклопедия
представляет собой слияние совокупности знаний и методов их упорядочивания, чаще всего в алфавитном порядке. Метод алфавитного упорядочивания придает энциклопедическому сообщению
фрагментарный характер, прерывный по определению. Как показывает исторический опыт, этот факт
мотивировал постоянный интерес относительно двух главных проблем в упорядочивании знаний в
рамках энциклопедий: одна – теоретическая, касается выбора единицы знаний для унификации и издания определенного целого; вторая – операциональная, относящаяся к инструментам, необходимым для упорядочивания и доступа к этим знаниям, для восстановления глобального изображения
объекта познания или художественного отражения. Д. Дидро и Ж. д’Аламбер, авторы первой современной энциклопедии (Encylopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751–1772),
определили энциклопедию как «вереницу знаний», применяя тройную структуру упорядочивания,
состоящую из простого алфавитного перечня; иерархического древа классификации наук, соответственно, человеческих знаний; справок/ссылок от одной статьи к другой для отображения сходства/
близости между классифицированными в рамках иерархического древа материалами. Именно справки/ссылки составляют один из инструментов, который дополняет алфавитный порядок, ассоциируясь с картой, которая восстанавливает связи между статьями, рассеянными с точки зрения отношений содержания, существующих между ними. Они позволяют определить структуру больших фондов
знаний и придают энциклопедии систематический характер, а пользователя направляют (ориентируют) в сети взаимосвязей по вертикали/горизонтали между понятиями/темами в рамках одной области или разных областей.
Одним из современных развитий классического иерархического древа, составленного Д. Дидро,
является классификация, примененная в структуре французской энциклопедии Universalis. Анализ
накопленного в этой области опыта свидетельствует о значении выбора того или другого метода упорядочивания, классификации информации, освоения лучших методов работы в процессе составления Энциклопедии.
Язык и стиль изложения. Энциклопедия разрабатывается как научный труд, соответственно ее
стиль должен быть подобным стилю научных работ, а также должен иметь определенные особенности. Энциклопедия предполагает применение строгого стиля, но, будучи ориентирована также и на
широкую публику, она должна отличаться доступностью, облегчать восприятие информации. В процессе редактирования будут применяться инновационные и актуализированные элементы, призванные обеспечить усвоение знаний и информации как специалистами в определенной отрасли, так и менее сведущими читателями. Акцент будет сделан на общеупотребительные с лингвистической точки
зрения термины. Будет указываться этимология терминов, путь их проникновения в язык, соблюдая
при этом общепринятый стиль текста. Хотя Энциклопедия охватит статьи на различные темы, нужно
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стремиться к единому языку и способу изложения, который сочетал бы научный, публицистический,
художественный и риторический стили. В то же время, не рекомендуется чрезмерное употребление
общих утверждений или узкоспециальных слов.
Энциклопедический стиль допускает и даже требует использование эллиптических предложений, главным образом в кратких статьях. В то же время, заголовок (титул) каждой статьи должен быть
предельно сжатым (1–3 слова).
Иллюстративный материал. Иллюстративный материал органично дополнит текст Энциклопедии. Будут использованы различные виды иллюстраций:
фотографии (портреты, виды, изображения строений, растений, животных и т. п.);
репродукции по художественным произведениям (карты, портреты, графические работы, скульптуры, архитектурные строения, предметы пластического искусства и др.);
технические рисунки и схемы, которые иллюстрируют различные формулировки из области физики, астрономии, геодезии, математики, химии, геологии, минералогии, географии, биологии и т. д.
или которые описывают принципы конструкции и функционирования машин, агрегатов, устройств,
оружия, крепостей, а также различные производственно-технологические процессы (в технологических и инженерных науках);
графики, диаграммы и таблицы, иллюстрирующие эволюцию экономических процессов, динамику населения, развитие областей культуры и т. д.;
схемы, карты, иллюстрирующие исторические, военно-исторические, географические, политические статьи и т. п.
Часть иллюстративного материала будет представлена в цветном варианте. Приоритет будет отдан изображениям памятников искусства, включенных в универсальную национальную культурную
сокровищницу, а также некоторым картам. Фотографии и репродукции будут подобраны в зависимости от эстетического качества и дидактического значения. Рисунки и схемы задуманы и будут составлены на основе строгих технических правил.
Объем и качество работы. Энциклопедия выйдет в 10 томах объемом около 1000 авторских листов. В каждом томе будет по 100 авторских листов, включая иллюстративный материал (черно-белые
и цветные таблицы/рисунки), для которого предусмотрено выделить около 20% от общего объема.
Тематически Энциклопедия охватит две категории: тематика универсального порядка и тематика национального порядка о Республике Молдова. Дифференциация информативного содержания
не повредит целостности издания, все темы будут трактованы в единых структурных рамках. Для
общего представления Республики Молдова будет издан отдельный, синтезирующий, том. Остальные
9 томов включат информацию универсального или национального характера из различных областей
науки и искусств. Чтобы обеспечить равновесие национальной и универсальной тематики в процентном соотношении 40:60, используются количественные показатели (число авторских листов, количество знаков, число статей).
Одновременно, посредством экспертных оценок, были установлены процентные доли от общего
объема издательского пространства для областей/отраслей науки и искусств, исходя из процентной
пропорции 60:40 между социальными и гуманитарными науками и остальными категориями наук –
точными и естественными, инженерными и технологическими, медицинскими, сельскохозяйственными (см. Приложение). Такое распределение является относительно гибким, что дает возможность в
процессе написания томов делать перераспределения между областями/отраслями.
Энциклопедия требует научного, стилистического и информативного оформления высокого
уровня, что влечет за собой подготовку материалов (статей, схем, диаграмм, карт и т. д.) общепризнанными специалистами из разных областей, как отечественных, так и зарубежных. При подборе
следует учитывать их научную репутацию, инновационные, художественные качества и возможности
(ученые звания и научные степени, патенты и др.), их вклад в развитие отрасли, научной или художественной школы. Сама подпись автора послужит гарантией качества статьи.
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В энциклопедических статьях будет выделена сущность описываемого субъекта, учитывая, в то
же время, и отдельные детали. Более комплексные материалы будут подготовлены междисциплинарными группами авторов. Правильность и логическая последовательность издательского материала
будут обеспечены научными консультантами.
В качестве рецензентов материалов будут приглашены специалисты и эксперты высокой квалификации. При экспертизе материалов по определенным субъектам будут сотрудничать и представители общественности.
Этапы составления Энциклопедии. Процесс проведения исследований, написания и издания
Энциклопедии состоит из логических этапов, не обязательно последовательных, что делает возможным одновременное проведение некоторых из них: организация исследований по приоритетным направлениям, образование коллектива авторов и экспертов; собирание материалов и освоение опыта,
адаптация методов, классификация рамочной тематики, отраслей наук/искусств; составление отраслевых перечней и Общего перечня терминов, их экспертиза; разработка художественной и иллюстративной концепции Энциклопедии; составление методических рекомендаций для авторов и редакторов, в том числе по образцам статей и соотношениям между ними в том, что касается их величины; составление энциклопедических статей; экспертиза, научное и литературное редактирование статей;
подготовка к печати варианта на бумаге и выпуск электронной версии (в Интернете) Энциклопедии.
Классификация рамочной тематики. В качестве культурного проекта накопления и распространения знаний, соединенного с другими средствами, Энциклопедия может быть ассоциирована с
бесконечным пространством проблематик, в котором очерчены определенные приоритетные векторы, разграничены определенные тематические секторы: природные формирования (Вселенная, Земля, континенты и т. д.), геология, физическая география, флора и фауна, население (демография), экологические аспекты и т. п.; геополитические регионы (Европа, Азия, Америка и т. п.); страны, территории, административно-территориальные единицы; национальные единицы: нации, этнические
общности или национальные меньшинства, языки, диалекты и др.; учреждения (национальные и
международные) – политические, административные, военные, экономические, правовые, социальные, воспитательные, научные, художественные и др.; области деятельности – экономика, политика,
наука, медицина, воспитание, литература, искусство, спорт, развлечения и др.; исторические образования (государства), исторические периоды (эпохи, цивилизации), исторические события; сферы сознания: мифы, религии, идеологии; наиболее важные научные, технические, философские, повседневные и т. п. понятия; выдающиеся личности.
Эти тематические секторы представляют живую, бесконечную реальность познания, определяемого, интерпретированного наукой и искусством посредством теорий, концепций и т. д. С характером
бесконечности познания и возможностей отображения тем ассоциируется метод древа, который
представляется преимущественным в сравнении с методом сегментов круга, ассоциируемого с ограниченным пространством (примененным в энциклопедии «Britannica»). Одним из аргументов в пользу выбора метода древа при систематизации информации Энциклопедии является само определение
понятия «энциклопедия», приведенное в DEXI («Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române» – «Толковый иллюстративный словарь румынского языка», 2007 г.), и на котором базируется подход к данному проекту: «тип лексикографической работы большого разворота, которая… охватывает подробные
знания из одной или из всех областей, систематизированные в алфавитном порядке либо по проблемам или отраслям (науки и искусства)».
Идентификация отраслей науки/искусств, которые будут отражены в Энциклопедии, базируется
на сравнительном анализе номенклатурных листов и классификаций, которые применяются на национальном и международном уровне (номенклатура научных специальностей, номенклатура областей
профессионального формирования, номенклатура видов деятельности национальной экономики,
классификация комплексных областей деятельности по исследованию/развитию, применяемая Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; англ. ОECD), известная как учебник
Фраскати, классификация отраслей в Энциклопедии «Universalis» и др.).
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Рамочная классификация наук/искусств, а также терминов, образующих тематическое пространство Энциклопедии, составляет синтез, осуществленный путем отбора, расширения или углубления
исследуемых иерархических структур, на первом уровне: точные и естественные науки; технологические и инженерные науки; сельскохозяйственные (аграрные) науки; общественные науки; гуманитарные науки. Второй, третий и т. д. уровни содержат отрасли/темы науки и искусств, в качестве структурных элементов отраслей первого уровня, и конкретизированы они на последующих иерархических
уровнях подрубриками/статьями, которые раскрывают объект и историю каждой науки, метода и теории, выдающейся личности, структуру науки, области применения, учреждения и т. д. На высшем
уровне (условно нулевом) в рамочной классификации размещена рубрика науки: общие положения,
где представлено общее, суммарное отображение институциональных и взаимосвязанных рамок, методов и техник (способов) общего применения в науках, инфраструктуры науки, интерференций
между различными науками, посредством своих подрубрик: научно-технические организации и
учреждения; научно-технологическое кооперирование; подготовка научно-технических специалистов; научно-технические музеи; научно-технологические информации; науки и философия; междисциплинарные исследования.
Далее выборочно представлены отрасли науки и искусств различной степени углубления в качестве компонентов классификации рамочной тематики, которая является ориентиром и определяет
направляющие линии в организации знаний Энциклопедии.
Точные и естественные науки. Математика и информатика. В подрубриках общие положения
(объект, концепции, обучение, исследования) и история математики и информатики (личности, теории) содержится общая информация исторического характера. Последующие подрубрики представляют базовые математические науки, которые оперируют множествами, числами, группами, функциями,
уравнениями, дифференциалами и т. д., в качестве инструментов, определяющих пространство математики, а также информатику: математическая логика и основы математики (теория множеств); теория
чисел; алгебра; математический анализ; геометрия; топология; числовой анализ; комбинаторика; информатика (теоретическая, виртуальная, программирование, сети, информатика и телекоммуникации
и т. д.). Подрубрики вероятности и статистики, прикладной математики, специфические темы отражают приложения по моделированию, расчетам и оценке в разных областях. Физика. Характерные элементы физики представлены в подрубриках: общие положения (фундаментальные концепции, организации, учреждения); история физики (включая лауреатов Нобелевской премии); инструменты и методы; методология (единицы, электрические, магнетические, акустические, оптические, термические и
т. д. инструменты); теоретическая физика (относительность, квантовая механика, теория полей, хаос и
нелинейные динамические системы и т. д.). В следующих подрубриках классифицируются физические
науки, их объекты и инструменты исследования: атомная и молекулярная физика (структура атома,
спектроскопия и т. д.); ядерная физика; квантовая физика; физика частиц (ускорители, инструменты,
взаимодействия, антиматерия и т. д.); механика (аналитическая, жидких и газообразных тел, гидродинамика, гравитация и т. д.); тепло и термодинамика; электромагнетизм; оптика; акустика; состояния
материи (твердое, жидкое, газообразное; наночастицы, физика плазмы); физика и химия поверхностей
и интерфейсов (межповерхностей); криофизика (сверхпроводимость, сверхтекучесть, криогенность и
т. д.); физика и химия высоких температур; физика и химия низких давлений. Астрохимия и астрофизика. В подрубриках общие положения (каталоги информаций, организаций, учреждений и т. д.); инструменты и методы (обсерватории, оптические инструменты, астрометрические, фотометрические,
спектроскопические инструменты и т. д.); астрометрия в астрофизике; история астрономии (астрономы): представлены понятия, современные теории и инструменты, учреждения данной области, информация об объекте изучения, т. е. Вселенная с ее элементами и явлениями классифицированы в следующих подрубриках: Солнечная система (образование Солнечной системы и ее обследование, планеты,
метеориты, астероиды, кометы и т. д.); экстрасолярные планеты (открытия); звезды (возникновение,
определение расстояния до них, эволюционные траектории малых звезд и т. д.); межзвездное пространство (астрохимия и др.); звездные скопления; галактика (возникновение, соседи, спираль, спектр
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и т. д.); черные дыры; космические лучи (астральные частицы, нейтрино и т. д.); космология; внеземная
(инопланетная) жизнь и разум (экзобиология). Химические науки. Характерные элементы химии отражены в подрубриках: общие положения (научная информация, патенты, учреждения и т. д.); история
химии (включая лауреатов Нобелевской премии); инструменты и методы; аналитическая химия (методы анализа и измерения). Последующие подрубрики классифицируют химические науки в зависимости от объекта и области применения: физическая химия; неорганическая химия или минеральная химия (химия минералов); органическая химия; экологическая химия; химия и промышленность (процессы экстракции и сепарирования, способы обогащения/обработки, химическая продукция и т. д.).
Науки о земле и науки о пространстве. Информация общего характера из подрубрики общие положения (музеи и выставки, организации и учреждения) дополнена подрубриками, соответствующими в
основном отдельным наукам, представляют историю, методы, инструменты и их объект изучения: геология, геофизика (сейсмология и т. д.); физическая география (история через посредство географов и
исследователей по историческим периодам; картография (типологии, техники); рельеф, климат, гидрография, растительность; география океанов и морей); география по странам (страны мира по континентам, территориям); педология (типы почв, инструменты и методы, деградация почв); атмосфера
Земли (физика и химия атмосферы, загрязнение); метеорология (прогноз); климатология (категории
климата, климатические изменения, аномалии и т. д.); океанография; континентальная гидрология
(водный цикл, озера, приливы и отливы, аквагеология и т. д.); гляциология, исследование снегопадов и
лавин; земля: взаимодействия (биогеохимические циклы, экосфера, глобальная среда, гидрология и
т. д.); риск и природные катастрофы (землетрясения, наводнения и т. д.).
Науки о жизни. Подрубрики, представляющие общие характеристики и инструментарий наук о
жизни: (исследования, организации и учреждения и т. д.); история наук о жизни (включая лауреатов Нобелевской премии); инструментарии и методика экспериментирования; биологическая эволюция (происхождение жизни, механизмы и теории эволюции); принципы классификации и биологического номенклатурного листа; биотехнологии. Следующие подрубрики касаются деятельности, направленной на
предмет изучения данных наук: генетика (общая, молекулярная, клеточная, цитогенетическая, генетика
населения); биохимия; биофизика (криобиология, радиобиология); клеточная биология, цитология (клеточная структура, клеточная физиология); гистология; физиология (животная и человеческая, растительная); биология развития; биология воспроизводства; иммунология; зоология (палеозоология, эволюция
животного мира, биология животных, этология, ветеринарная медицина); биология человека (эволюция,
анатомия, цитология, гистология, генетика, иммунология, психология и т. д.); ботаника (эволюция растительного мира, растительная биология, палеоботаника и т. д.); микология; микробиология; биогеография
(животных и растений; палеобиогеография); экология (загрязнение и экотоксикология, отходы, деградация биоразнообразия, изменение глобальной среды; защита и управление средой; экологическое право,
политика окружающей среды).
Инженерные и технические науки. Общая информация касательно инженерных и технических
наук содержится в подрубриках: общие положения (исследования и инновации, обучение, организации и учреждения, промышленная собственность, безопасность, качество, коэффициент надежности
и т. д.); общая история (выдающиеся личности с древнейших времен до наших дней); автоматика и роботика; электроника; электронная инженерия; электротехника; авиационная и космическая инженерия (астронавтика, космическая механика, спутниковые телекоммуникации и т. д.); информационная
и телекоммуникационная инженерия; аппаратные средства; гражданская инженерия (гражданское
строительство, архитектурная техника, городская инфраструктура); вооружение и военная техника;
электронная инженерия; холодильная техника; вакуумная техника; промышленная химия; инженерия материалов.
За этим следуют подрубрики прикладного характера: прикладная механика, ремесленная техника; прикладная геология (шахты, карьеры); транспортная инженерия; полиграфия; звуковая и изобразительная техника; агропищевая инженерия; промышленные биотехнологии; медицинская/биомедицинская инженерия; нанотехнологии; агроинженерия.
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Медицинские науки. Общие и исторические положения касательно медицинской этики и деонтологии содержатся в рубриках: общие положения (обучение, исследования, организации и учреждения); история медицины (включая лауреатов Нобелевской премии); биоэтика (защита человеческого
генома, генетические тестирования и т. д.); медицинское право и медицинская деонтология; медицинские методики (медицинская информатика, зондирование и диагностика, микробиологическое обследование и т. д.). В следующих подрубриках представлены категории патологий, предмет исследования
и сферы применения медицинских наук, здоровье и альтернативная медицина: первичная медицина
(цитология, физиология, генетика, иммунология, токсикология и т. д.); фармакология (клиническая
фармакология, фармаконадзор, медикаменты, антисептики и т. д.); патология (симптоматология, сосудистая патология, пневмология и т. д.); клиническая медицина (анестезия, кардиология, хирургия,
внутренняя медицина, педиатрия, неврология, офтальмология); терапия; стоматология; общая медицина (анамнез, диагноз); общественное здравоохранение (эпидемиология, санитарная политика, услуги общественного здравоохранения, коллективная гигиена, превентивная медицина, экономика здравоохранения и т. д.); нетрадиционная медицина (гомеопатия, фитотерапия и т. д.); медицинская биотехнология; санокреатология (целенаправленное формирование и поддержание здоровья).
Сельскохозяйственные науки. Подрубрика общих положений (исследования, организации и
учреждения и т. д.), история (выдающиеся личности), сельскохозяйственные методы и техника (характеристика, история и инструментарий сельскохозяйственных наук). Следующие подрубрики классифицируют деятельность в рамках данных наук и их применение: агрономия, агротехника, агропочвоведение, агрохимия (улучшение плодовитости почвы и т. д.), фитотехния (технология выращивания полевых растений и т. д.); улучшение семян (создание новых сортов и гибридных растений и т. д.);
защита растений (методы борьбы с заболеваниями и вредителями, применение пестицидов; системы
интегрированной защиты растений и т. д.); садоводство (плодоводство, виноградарство, овощеводство, цветоводство); животноводство и ветеринарная медицина (линии и гибриды животных и птиц;
пчеловодство; шелководство; инфекционные заболевания животных и птиц); рыбоводство; лесоводство (лесная биология, системы и режимы лесных культур; формирование и регенерация лесонасаждений и т. д.); сельскохозяйственные биотехнологии.
Общественные науки. Социология. Подрубрика общих положений (история, учреждения и т. д.)
дополнена подрубриками о социологической науке (общая теория социального, общественная система и общественный процесс, общественная организация, общественное поведение, общественная
стратификация и мобильность); социология духовной жизни; социология культуры (культура и поведение с точки зрения аксиологии, национальная культура, мондиализация); социология общения
(стили, типы языка, роль масс-медиа); социология образования и искусства (формирование личности, социализация молодежи); экономическая социология (благосостояние и качество жизни, социальная политика, социальная интеграция и т. д.). Право и учреждения. Общая информация и история
содержатся в подрубриках общих положений (частное право, право и этика) и истории права (эволюция права с древнейших времен до наших дней). Также существуют подрубрики, представляющие методы, инструменты и учреждения права: современное национальное право (административное право, патентное законодательство, основные вехи конституционного развития и т. д.); теория права (закон, общие теории, философия права, сравнительное право, школы правовой мысли, социология права, антропология права); правосудие (организация, судебная процедура, судебное опосредование),
где представлены методы, инструменты и правовые учреждения. Осуществление права в разных областях отражено в таких подрубриках, как: частное право; гражданское право (деловое право, право
социальной защиты, конституционное право, административное право; трудовое право; права человека); экономическое право (общественные финансы, коммерческое право, торговые общества, промышленная собственность, конкуренция и т. д.; уголовное право (правонарушения, ответственность,
процедура и т. д.); публичное право: конституционное право (политические режимы и системы, конституция, конституционный суд), административное право (административная организация, административные акты, государственная служба, коммунально-бытовые услуги, благоустройство терри-

36

К. М. Манолаке, Д. И. Церуш, И. В. Ксенофонтов

тории, здравоохранение и т. д.); права человека (основные, право на убежище, права женщин, меньшинств, детей); международное право (публичное, частное и т. д.); специализированные отрасли права (морское право, речное право, право прессы, окружающей среды, спорта, право новых информационных технологий и коммуникаций и т. д.). Экономика. Определяющие элементы экономической
науки представлены в подрубриках: общие положения (обучение, экономическая информация, экономические агенты, показатели и т. д.); история экономической мысли (с древнейших времен до наших дней); экономическая история; экономисты (школы, течения, выдающиеся экономисты, включая
лауреатов Нобелевской премии); экономические методы (моделирование, экономическая статистика,
эконометрия, теория игр, опросы, математические методы, экономические расчеты); теории, экономические доктрины. Следующие подрубрики отражают элементы предмета и взгляд экономических
наук на производственную деятельность, ремонт, потребление; рынки и общественное вмешательство, развитие и кризисы: рынки и цены (национальная отчетность, ценовая политика, рыночная цена
и т. д.); общественное вмешательство (предприятия, благоустройство территории, механизмы борьбы
с бедностью, экономическая и финансовая политика, бюджетная политика, политика занятости рабочей силы, отраслевая политика и т. д.); отрасли экономической деятельности; производство (условия,
цена, факторы, инвестиции, производительность и т. д.); потребление (поведение, права потребителя,
экономия, покупательская способность); богатство и распределение (благосостояние и бедность, социальная экономика, социальное и экономическое неравенство, распределение доходов); развитие,
рост, кризисы (экономический цикл, экономика развития, экономический рост, кризисы и т. д.); труд
и занятость (труд, занятость, профсоюзы); международные экономические отношения (торговля, сотрудничество, интеграция, мондиализация, финансовые потоки, экономические организации и союзы, денежные системы и т. д.); монета (количественная теория, покупательская способность, валютный счет и т. д.); рынки капитала (биржи, валютные рынки, финансовые продукты, институциональные инвесторы, регулирование, финансовые учреждения и услуги и т. д.); международные финансы
(рынки, системы обмена, банковские и финансовые системы, приобретения и слияния предприятий,
отмывание капитала и т. д.); предприятие (организация, финансирование, частная бухгалтерия, менеджмент, маркетинг, распределение, управление человеческими ресурсами, управление производством и т. д.); управление (управление, контроль и аудит, коммерческое управление и т. д.); экономика стран. Воспитание. Педагогика. Образование. За подрубриками: общие положения (концепции, теории, учреждения, организации и т. д.); воспитатели и педагоги, история образования следуют подрубрики, представляющие образовательные науки, педагогику (дидактика, образовательная политика,
школьная и университетская программы), психология образования, образование и подготовка и т. д.
Далее следуют подрубрики: школьные системы, психология образования, экономика и менеджмент
образования, которые отражают очертания образовательной системы, способы управления ею и приведение ее в соответствие с новыми общественными возможностями и требованиями. Этнология,
культурная и историческая антропология. Вслед за подрубрикой общих положений (место в рамках
общественных наук, выдающиеся школы и т. д.) представляются история, выдающиеся личности, методы и теории, предмет изучения, этнические и межэтнические процессы, соотношение антропологияэтнология, физическая антропология и т. д. Психология. Подрубрики общих положений (концепции,
эмоциональная жизнь, психические функции и т. д.), история психологии (психофизика, бихевиоризм, психология формы и т. д.) и психологов дополняются дифференциальной психологией (тесты,
коэффициент интеллекта), когнитивной психологией (познание, память, восприятие, психолингвистика), экспериментальной психологией (поведение, личность, обучение), психологией развития (генетика, адаптация, детская психология), клинической психологией, психиатрией (психопатология,
психофармакология, детская психиатрия, учреждения), школьной психологией, социальной психологией и т. д. Психоанализ. За подрубрикой общих положений (концепция и т. д.) следуют подрубрики,
представляющие психоаналитическую теорию, историю психоанализа (фрейдистская венская школа,
школы психотерапии), психоаналитики, прикладной психоанализ (лингвистика и психоанализ, психоанализ и художественные произведения) и т. д. Человеческая география. Концептуальные рамки,
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история развития, предмет изучения представлены в подрубриках: общие положения; история (географы и исследователи разных исторических периодов); человеческая и экономическая география
(население, сельское хозяйство, промышленность, рыболовство, транспорт в разных областях и т. д.);
городская география (городское благоустройство, города – по континентам). Политические науки.
Подрубрики общие положения (история политики, политическая власть, демократия, управление государством, политический маркетинг и менеджмент; процессы, учреждения и организации и т. д.), политические теории, теория международных отношений дополняются сведениями из подрубрик, которые представляют политические науки сквозь призму структурных элементов, предмета и подходов к
политическим процессам и международным отношениям: политическая философия (теории государства, суверенитет, деспотизм, социальный договор, либерализм, марксизм, революция, тоталитаризм
и т. д.), политические технологии, идеологии, политические системы и режимы, глобальное развитие.
Демография. Помимо общих положений (показатели, переписи, естественное перемещение населения, учреждения, организации и т. д.) представляются также выдающиеся демографы, историческая
демография (великие миграции народов, заселение территорий), современные миграции (международная, внутренняя, трудовая); социальная демография (старение населения), методы географической статистики. Урбанизм и хабитат. Подрубрики общих положений (урбанизация, городское население, городской патримоний и т. д.) и истории урбанизма и хабитата (в различных исторических эпохах) дополняются подрубриками об урбанизме (урбанистические политики, городской план, промышленные комплексы, архитектурные памятники, новый урбанизм), хабитат (индивидуальный, общественный, городской, в традиционных обществах), пейзажная архитектура, жилище (жилищные
комплексы, жилищная политика и т. д.). Медиа и коммуникации. Классифицируются типы медиа
(журнализм, аудиовизуальные коммуникации, интернет), медийная власть (цензура, пропаганда и
т. д.), социология масс-медиа (общественное мнение, социология масс), теория коммуникации, медиарынок (глобализация). Спорт и развлечения. Подрубрики, характеризующие данную область в ее эволюции: общие сведения (федерации, пресса, право на спорт); история спорта (от истоков до 1895 г.; с
1896 г. до наших дней, олимпийское движение), спортивные дисциплины; спортсмены и личности из
области спорта. Следующие подрубрики классифицируют междисциплинарные отношения: экономика спорта (индустрия спорта, формула 1 и т. д.); социология спорта (социальная практика, насилие
в спорте и т. д.); медицина в спорте (психологическая нагрузка, допинг и т. д.). Подрубрика развлечения представляется посредством определяющих ее элементов, категорий деятельности и инфраструктуры: общие сведения, история, социология развлечений; туризм по странам; тематический туризм
(культурный, курортный), туристическая инфраструктура (парки, зоопарки, резервации, охраняемые природные заповедники и т. д.); игры, коллекции (филателия, нумизматика, библиофилия).
Гуманитарные науки. История, где представлена общая информация об эволюции человеческой цивилизации и исторической науки: общие положения (общество от античности до наших дней,
музеи, мемориалы), историческая наука (исторические теории, школы, историография и т. д.); источники и методы; историки (от античности до наших дней); исторические личности (от античности, по
континентам и регионам). Далее следуют подрубрики, отражающие специфические области вспомогательных исторических наук: тематическая история; археология; хронология (доистория, античность, средневековье, современная эпоха, современная история, новейшая история), палеография
(древняя письменность и документы), генеалогия, геральдика, эпиграфия, нумизматика (монеты, медали и т. д.). Подрубрика истории регионов и стран представляет историю стран, применяя соответствующий концептуальный, методологический, археологический и палеографический потенциал.
Языки и лингвистические науки. Сведения общего характера представлены в подрубриках общих положений (лингвистические единицы, категории, вербальная коммуникация); история (происхож
дение языка, лингвистические науки, структурная грамматика, румынские и зарубежные лингвисты и
грамматисты). Эта информация дополняется подрубриками, которые отражают суть лингвистических наук со структурной и функциональной точек зрения, равно как и социальную роль языков и общения: лингвистические теории и школы, прикладная лингвистика (дидактика языков, включая род-
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ной язык, лексикография, топонимия и т. д.), грамматика, фонетика и фонология, лексикология (этимология), семантика, социолингвистика, психология языка. Литература. Подрубрика общих сведений (приемы, литературная теория, литературные премии и награды, литературная критика и т. д.)
дополняется подрубриками истории литературы: всемирная литература (античная, средневековая и
литература эпохи Возрождения, литература XVII–XVIII веков; литература XIX и нач. ХX века, литература межвоенного и послевоенного периодов, литературные критики, эссеисты, переводчики; история литературных журналов и т. д.) и румынская литература (средневековая румынская литература и
фольклор; классическая и современная литература, литература межвоенного и послевоенного периодов, фольклористы, историки и литературные критики; переводчики); литературные движения, школы и течения (теории, жанры, виды, их представители); ведущие писатели (от античности до наших
дней); литературные произведения; литературные персонажи; литературные термины (эволюция литературы по жанрам, представители и т. д.). Затем следуют подрубрики, классифицирующие результаты литературной и издательской деятельности: книгоиздательство (история книги, история книготорговли, право и литература, издательское дело, иллюстрирование, рассказы в картинках, чтение).
Философия. Подрубрики, содержащие обширные и разнообразные сведения об эволюции философской мысли: общие положения (изучение философии, журналы, учреждения); история философии
(от античности до наших дней); философы (от античности до наших дней). Данные подрубрики дополняются теми, которые классифицируют доктрины, фундаментальные концепции, связь философии с другими науками, моралью, искусствами, верой: общая философия (концепция, познание, дух,
существование, свобода и т. д.); философские доктрины и школы (западные, восточные); философия
науки (эпистемология, оценка, эксперимент, гипотеза, случай, формализация, теория систем и т. д.);
философия искусства или эстетика; философия права (основы, справедливость, неравенство, теория
справедливости, ответственность и т. д.); философия языка (номинализм, риторика, филология, прагматика, диалогизм, герменевтика, семантика, семиология, семиотика); логика (традиционная, классическая, символическая и т. д.); этика и мораль (альтруизм, биоэтика, казуистика, деонтология, гедонизм, философия действия, теория ценностей и т. д.); философия религии (теология, атеизм, мистика
и т. д.); философия истории (теология истории, историцизм). Искусство. Подрубрики, содержащие
общие и исторические сведения: общие сведения (искусствоведение, учреждения, меценатство, культурная политика, рынок искусства, коллекции, художественная критика и т. д.); история западного
искусства (историки искусства, история от античности до наших дней); искусство и артисты по странам и континентам; теории искусства (философия искусства, этноэстетика, социология искусства,
феминизм, антропология искусства, музеология и т. д.). В следующих подрубриках классифицируются сведения о видах искусства: архитектура (общая информация, теории, архитекторы, история, гражданская архитектура, промышленная архитектура, религиозная архитектура, архитектура интерьера,
пейзажная архитектура, военная архитектура; техники строительства и т. д.); живопись; скульптура;
графика (художники, рисунок, карикатура, иллюстрации, афиши, комиксы, художественная каллиграфия и т. д.); декоративное искусство (керамика, фаянс, фарфор, гончарное ремесло, искусство лакировки, искусство металлообработки, мозаика, эмаль, искусство обработки драгоценных камней и
т. д.); музыкальное искусство (общие сведения: изучение музыки, музыкальное наследие; история,
традиции; музыканты; формы и жанры, музыкальные течения и школы; музыкальная теория и техники; учреждения и распространение музыки; музыкальные инструменты; музыкальные произведения;
музыка на разных континентах и в разных странах; современная музыка); искусство фотографии (фотографы, историки и критики, течения, жанры и темы, распространение художественной фотографии
и т. д.); кино; современное искусство; искусство представления; мода (история моды, выдающиеся
личности, музеи, журналы моды). Религия. За подрубрикой общих сведений (Бог, откровение, спасение, догмы, трансцендентность, свобода совести) следуют подрубрики о типологии религий и священных текстов: политеистические религии; монотеистические религии; восточные религии; религии
устной традиции; священные и канонические тексты (Библия, Тора, Коран и т. д.). Последующие подрубрики систематизируют религиозную практику и мышление: культы и ритуальные практики
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(паломничества, святые места, календари, праздники, монашество, музыка, народные религиозные
традиции и т. д.); мыслители, богословы, иерархи (историки и антропологи религий, социологи, богословы, иерархи); мифология (разных народов); эзотеризм (традиции, тайные общества, оккультизм и
спиритизм, предсказательные практики). Другие подрубрики касаются соотношения между наукой и
верой, рассматривают изучение религии в социальном, правовом, конфликтологическом плане и с
точки зрения сектантства: религиоведение (религиозная антропология, социология, экзегеза, теология, историография, право на вероисповедание); геополитика религии (современные конфликты, религиозный интегризм и фундаментализм, прозелитизм, светскость, религиозные меньшинства, цензура и гонения); секты и новые направления веры (new age, сатанизм, парапсихология).
Общий перечень терминов. В Энциклопедии, как и в любой универсальной энциклопедии, концептуализация предметов, процессов, явлений реальности достигается посредством научной терминологии – названий понятий, тем, определяющих ее содержание. Общий перечень терминов играет
первостепенную роль, интегрируя отраслевые терминологические перечни, относящиеся к науке и
искусству. В процессе разработки Общего перечня терминов различаются следующие этапы: документирование, выбор областей/разделов науки и искусства; составление отраслевых древ классификации и Общего древа рамочной классификации; выбор терминов и их организация в виде отраслевых реестров; проведение экспертизы и утверждение терминологических реестров; включение терминов в Общий реестр (ок. 40 000 в проектном варианте, исходя из того, что каждый том вместит ок.
4 000 терминов).
Экспертную оценку отраслевых терминологических реестров будут осуществлять специалисты
в соответствующих областях. Общий терминологический реестр будет представлен на обсуждение в
научных организациях и обществах, художественных союзах и т. д. Разработка, экспертиза и утверждение перечней терминов пройдут под научным руководством, с целью наиболее широкого охвата
научной проблематики; определения комплексных тем, нуждающихся в междисциплинарном подходе; взаимного информирования в целях унифицированного подхода к общим аспектам сопоставимых
статей (например, биографий), характера иллюстрирования, биографических данных и т. д.; исключения второстепенных, с точки зрения взаимосвязи наук, тем; определения междисциплинарных научных терминов; разрешения случаев омонимии путем адекватного определения одноименного термина в рамках каждой науки (пример: АКТ (филос.), АКТ (юр.), АКТ (театр.)).
В то же время, взаимосвязи между понятиями/темами, включенными в рамочную классификацию, будут отражены посредством ссылок, которые определяются и уточняются в процессе разработки реестров терминов, до и во время редактирования статей. Это позволит избежать противоречий,
дублирования повторяющихся сведений в разных контекстах и добиться наиболее широкого представления того или иного субъекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Процентное распределение по областям знаний в рамках
Энциклопедии Молдовы

Примечание: подгруппа общественных наук включает социологию, демографию, урбанистику,
хабитат, военные науки, социальную антропологию, этнологию, этнографию и антропологию, психологию и психоанализ.
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НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ РОССИИ:
ОСНОВА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
В статье представлены основные этапы и истоки развития национально-региональной энциклопедистики
России в контексте становления европейской и мировой энциклопедий. Определены основные проблемы развития энциклопедического дела в России на современном этапе.
Ключевые слова: национально-региональные энциклопедии, энциклопедистика, книгоиздание.
In article the basic stages and sources of development national-regional encyclopaedias are presented Russia in a
context of formation of the European and world encyclopedias. The basic problems of development of encyclopedic
business in Russia at the present stage are defined.
Keywords: national and regional encyclopedias, encyclopedists, publishing.

В Башкортостане, как и в других российских регионах, с 90-х годов прошлого столетия на профессиональной основе развивается энциклопедическое дело. На счету у башкирских энциклопедистов такие фундаментальные издания, как краткая энциклопедия «Башкортостан», которая выпущена
на русском и башкирском языках в книжном и электронном вариантах, персональная энциклопедия
«Салават Юлаев», не имеющая аналогов в постсоветской российской книгоиздательской практике.
Ведется работа над универсальной национально-региональной семитомной «Башкирской энциклопедией» (1–6-й тома уже изданы).
Наша энциклопедия готовится по образцу советских энциклопедий, на принципах европейской
энциклопедической культуры, её истоки и корни уходят в глубину веков. Слово «энциклопедия» греческого происхождения, первоначально означало «перечень, круг дисциплин, подлежащих изучению
каждым свободным человеком». В качестве синонима энциклопедии в античной Греции выступает
понятие «свободные искусства», т. е. «общее образование, имевшее элементарный характер и ограничивавшееся важнейшими основами определенных наук», а конкретно – грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, астрологии, музыки. Как в древнегреческом, так и в древнеримском
обществе, термин «энциклопедия» имел сугубо учебный характер. Для наименования научного сочинения он не употреблялся. В таком значении термин просуществовал до VI века и затем исчез из
употребления на целое тысячелетие.
Термин «энциклопедия» вновь появляется в начале XVII века в прежнем значении в заглавии
сочинений немецкого профессора И. Г. Альштедта «Энциклопедия по курсу философии» (1620 г.) и
«Энциклопедия, разделенная на семь частей» (1630 г.). В том же столетии этот термин начинает использоваться для названия фундаментальных изданий, вмещающих в себя все накопленное знание и
удобных для использования. В 1680 г. Г. Лейбниц обратился к Людовику XIV c предложением об издании энциклопедии, которая должна была содержать выжимки из лучших книг с описанием наиболее значимой каждой из наук. По сути, Лейбниц впервые описал то, как должно быть подготовлено
справочное издание энциклопедического типа.
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В XVIII столетии в энциклопедиях постепенно становится нормой алфавитный порядок расположения статей. В 1728 г. англичанин Э. Чемберс использовал его при составлении «Энциклопедии,
или Всеобщего словаря искусств и наук», имевшего большой успех. В этом издании впервые была
введена в практику система ссылок, связывавшая близкие по содержанию энциклопедические статьи.
Вначале энциклопедии составлялись одним автором. Из-за возникающих определенных трудностей, связанных с постоянным увеличением объема научных знаний, объектов и явлений, требующих включения в энциклопедические издания, подготовка энциклопедий перестала быть уделом одиночек. Величайший памятник культуры XVIII века – универсальное справочное издание «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел», созданное коллективом авторов под руководством выдающихся французских мыслителей XVIII века Д. Дидро и Ж. д’Аламбера, 35 томов которого
вышли в 1751–1780 гг., определило облик и структуру энциклопедических изданий XIX и XX веков.
Таким образом, возникновение энциклопедий как справочных изданий относится к периоду Нового времени. Работы, имевшие энциклопедический (т. е. всеохватывающий) характер, известны с глубокой древности, но они под современное определение энциклопедий не подходят. Энциклопедия –
это «научное или научно-популярное издание, содержащее систематизированный (по алфавиту или
темам) свод универсальных, национальных, региональных либо специальных (отраслевых) знаний»
[1:955].
Российская энциклопедистика имеет более чем 200‑летнюю историю и богатые традиции.
В 1793–1794 гг. в Москве была издана первая российская энциклопедия под названием «Пространное
поле, обработанное и плодоносное, или Всеобщий исторический оригинальный словарь…». Она была
составлена священником Иоанном Алексеевым, носила характер компиляции из различных источников – русских и иностранных, сочетала достоверные данные с явными вымыслами. По замыслу составителя объем сочинения предполагалось довести до 12 томов, а вышло только два. Тем не менее
первая попытка состоялась. «Пространное поле…» и ныне сохраняет свое значение в качестве своеобразного российского исторического энциклопедического памятника.
В течение XIX столетия российскими издателями была продолжена работа по составлению и выпуску энциклопедий. В середине 20‑х годов вышел в свет «Энциклопедический словарь» С. И. Селивановского, а в 30‑е годы был выпущен 17-томный «Энциклопедический лексикон» Плюшара (СанктПетербург, 1835–1841). Далее последовали «Справочный энциклопедический словарь» СтарчевскогоКрайя в 12 томах (Санкт-Петербург, 1847–1855), «Словарь русских ученых и литераторов» (СанктПетербург, 1861–1863). К сожалению, ни одно из перечисленных изданий не удалось довести до конца.
Общей бедой их составителей было отсутствие четко продуманной структуры энциклопедии, программы ее создания. Как правило, выпуск прекращался на первых томах по причине нереальности
осуществления поистине грандиозных (иногда до 200 томов) замыслов.
Примером наиболее удачного энциклопедического издания небольшого объема стал трехтомный
«Настольный словарь» Ф. Г. Толя (Санкт-Петербург, 1863–1864), содержащий краткие сведения по широкому кругу вопросов в области истории, политики, права, экономики, географии, естествознания, техники, литературы и искусства. В дальнейшем словарь послужил образцом для целого ряда кратких энциклопедических словарей (издания И. Березина, О. Жолкевича, В. Клюшникова, Ф. Павленкова, из которых
последнее выдержало в течение XIX века 5 переизданий).
Событием огромной важности стало издание в России на рубеже XIX и XX столетий «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона (Санкт-Петербург, 1890–1907), занявшего достойное место
не только в русской, но и в мировой энциклопедической литературе. Словарь был признан одной из
лучших дореволюционных отечественных энциклопедий. Издание, состоящее из 86 полутомов, отличается насыщенностью фактическими и цифровыми данными, высоким научным уровнем статей,
обилием библиографических материалов. Благодаря этому многие его статьи и ныне не утратили своих справочных качеств. Брокгаузом и Эфроном также были осуществлены несколько изданий «Малого энциклопедического словаря», сохранившего лучшие традиции своего предшественника.
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В целом, в конце XIX – начале ХХ веков в России энциклопедическое дело получило исключительно большое развитие. В 1900–1909 гг. издательством «Просвещение» выпускалась «Большая энциклопедия» в 22‑х томах, редакторами которой были идеолог либерального народничества С. Н. Южаков и известный государственный деятель, возглавлявший партию кадетов, П. Н. Милюков. Особое
место в ряду больших российских энциклопедий занимает «Энциклопедический словарь Гранат» –
наиболее полный свод энциклопедических знаний России начала ХХ века. Словарь начал выходить
в 1910 году, к 1917 году были выпущены 33 тома, после революции продолжалось издание словаря (до
1948 года); всего издано 58 томов.
Энциклопедические издания дореволюционной России свидетельствуют о достаточно высоком
уровне, которого достигла практика отечественного энциклопедического дела. К сожалению, советские энциклопедические издания во многом утратили традиции русских энциклопедий из-за излишней идеологизированности и ориентированности лишь на марксистко-ленинскую теорию. Тем не менее 3‑е издание «Большой советской энциклопедии», которое было выпущено в 1969–1978 гг., признано одной из лучших энциклопедий в мире с точки зрения методики подготовки и подачи материала.
В советский период кроме 3‑х выпусков «Большой советской энциклопедии», вышли в свет «Малая советская энциклопедия», целый ряд энциклопедий и энциклопедических словарей специальной
тематики, осуществлялся выпуск национально-региональных энциклопедий в союзных республиках
[2].
К сожалению, с первых лет советской власти в нашей стране национальным административным
образованиям было запрещено иметь собственные энциклопедии. После Октябрьской революции
был прерван первый опыт подготовки и издания энциклопедического труда «Асар» («Следы», или
«Памятники»), предпринятый в нашем крае Ризаитдином Фахретдиновым на стыке XIX и XX веков. В
1900–1908 гг. были изданы два тома в 15-ти книгах. 3-й и 4-й тома, подготовленные к печати автором
накануне октябрьских событий, в советское время не были изданы. Рукописи будущих изданий удалось сохранить в Научном архиве УНЦ РАН. В 2007 г. Институтом истории, языка и литературы УНЦ
РАН осуществлен выпуск очередного тома, в настоящее время ведутся работы по подготовке остальных рукописей к печати.
В СССР только в 60-е годы ХХ века, в период «оттепели», право на подготовку и издание энциклопедической литературы получили союзные республики, а другим национальным образованиям:
автономным республикам, областям и округам – такое право не было дано. Так, одной из главных причин провала попытки подготовить и издать к 1970 г. трехтомный «Краеведческий энциклопедический
словарь» в Чувашии стало то, что «ЦК КПСС специальным решением осудил увлечение выпуском
различных энциклопедических изданий узкого профиля» [3:13-14]. В этих жестких условиях из российских народов лишь тувинцы, карелы, удмурты и коми сумели выпустить свои энциклопедии.
В конце ХХ столетия Россия обладала грустным наследием энциклопедического дела, доставшегося ей от СССР, где на долю энциклопедий, причем крайне политизированных и идеологически односторонних, отводилось лишь 6 процентов наименований ежегодно выпускаемых книг. На 1000 жителей постсоветской России приходилось всего 8 экземпляров энциклопедических изданий, в то время как в Эстонии – 153, в Латвии – 82, в Грузии – 13. По опубликованным данным, в 1990 г. через
книготорговую сеть еще существовавшей «Союзкниги» было реализовано 38627,6 тыс. экземпляров
подобных изданий при заказе на них в 83284,4 тыс. экземпляров. В 1992 г. издательства сократили выпуск энциклопедических и других справочных изданий по тиражу на 17,5 %, а по числу наименований – на 14,2 %. Неудовлетворенный спрос читателей на энциклопедическую и в целом справочную
литературу стал одной из причин бурного развития энциклопедического дела в России в начале
XXI столетия.
Другой причиной энциклопедического бума стало изменение вектора развития российского
общества, содержания социальных и общественных ценностей. В этих условиях постсоветской России нужна была новая энциклопедия, она была необходима для осмысления своего места в мире. В
середине 90‑х годов ХХ века она начала предпринимать меры для создания «Большой российской эн-
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циклопедии». 2 мая 1996 года Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ «Об издании Большой российской энциклопедии», согласно которому в проекте федерального бюджета на
1997 год предусматривалось финансирование редакционно-издательской подготовки первого тома
энциклопедии. По замыслу исполнителей проекта «Большая российская энциклопедия» должна была
состоять из 12 томов. Видимо, новая демократическая Россия как можно скорее хотела заиметь, пусть
небольшую по объему, но собственную энциклопедию как атрибут зрелой государственности. Однако создание новой российской энциклопедии затянулось. Президенту Российской Федерации В. В. Путину 14 октября 2002 года понадобилось подписать очередной Указ об издании «Большой российской
энциклопедии». Теперь уже речь шла о 30-томном издании, 1 том которого вышел в свет в 2005 году.
Энциклопедии теперь выпускаются не только в центре, но и в российских субрегионах, регионах, городах и районах. На начало 2010 года по России выявлено более 200 печатных региональных
универсальных энциклопедий по 68 субъектам федерации и четырем субрегионам (Арктический,
Каспийский, Черноморско-Азовский и Уральский), изданных в 1957–2010 гг. Помимо этого, выявлено
27 электронных версий подобных изданий в Интернете и на CD-ROMах [4]. В 183 областях, республиках и городах России ведется работа над различного рода региональными энциклопедиями [5:10].
Главной особенностью подъема энциклопедического дела в России является то, что подготовка
и выпуск энциклопедий в регионах начались раньше, чем в центре. В числе первых появились универсальные национально-региональные энциклопедии: «Башкортостан. Краткая энциклопедия» (1996);
«Все о Мордовии: Энциклопедический справочник» (1997); «Татарский энциклопедический словарь»
(1999); «Удмуртская Республика: Энциклопедия» (2000); «Краткая чувашская энциклопедия» (2001) и
др. Примечательно и то, что в постсоветском российском информационном пространстве впервые
появились энциклопедические издания на родных языках народов Российской Федерации: башкирском и татарском. Это «Башкортостан. Кыскаса энциклопедия» (1997) и «Татар энциклопедия сўзлеге»
(2002).
Бурное развитие энциклопедического дела в России в целом, особенно в национальных регионах, стало возможным в условиях демократизации общественной жизни страны, предоставления
большей самостоятельности субъектам Российской Федерации, подъема национального самосознания и возрождения культуры нерусских народов России. В российских регионах увеличиваются объемы выпуска энциклопедических и справочных изданий, приступили к выпуску многотомных, отраслевых и других энциклопедий. Наиболее успешно работают энциклопедисты Рязанской, Новгородской, Челябинской, Кировской, Самарской областей, Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Мордовии, Коми, Удмуртии, Якутии и других регионов.
За эти годы региональные энциклопедисты накопили определенный опыт работы по подготовке
энциклопедий, эйфория первых лет прошла, стали работать более вдумчиво, профессионально, больше уделяя внимания качеству выпускаемых изданий. Стало ясно, что в целях успешного развития
энциклопедического дела в регионах нужно принять дополнительные меры, которые позволили бы
избавиться от просчётов прошлых лет, решить имеющиеся проблемы. Одна из них – разобщенность
коллективов энциклопедистов регионов, отсутствие вертикали руководства процессом создания энциклопедий в субъектах России. Раньше издательство «Большая советская энциклопедия» оказывало
научно-методическую и практическую помощь энциклопедистам союзных республик, занималось
обобщением и распространением передового опыта, проводило совещания, семинары и т. д. В структуре издательства имелась редакция республиканских энциклопедий, которая по сути являлась связывающим звеном в вертикали взаимодействия центра и регионов. Ныне правопреемник прежнего издательства ОАО «Большая российская энциклопедия» отказалось от этой практики. В результате
центр оторвался от вновь образованных структур на местах, которые могли бы подпитывать его региональным материалом, а российские субъекты оказались без единого руководящего центра и вынуждены свои энциклопедические издания готовить по разной методике в учреждениях, отличающихся между собой по организационно-правовой форме.
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Неслучайно сегодня у региональных энциклопедистов возникают вопросы относительно принципов отбора и подготовки местных материалов для «Большой российской энциклопедии». Вызывают настороженность показатели количества выпущенных энциклопедических изданий в регионах
России, приведенные нами выше, а также – их качество. Это потому, что в список энциклопедических
изданий авторы включают все книги, имеющие энциклопедический характер, например, в их число
попали издания, выпущенные в нашей республике (Баймакский край. – Уфа: Китап, 2002; Алтын бишегем – Учалы. – Уфа: Китап, 2003; Земля и люди Калтасов. – Уфа: Башкирская энциклопедия, 2003
и др.), которые нельзя называть энциклопедиями. В этой связи следовало бы отметить, что ныне информационное пространство России заполняется разного рода энциклопедиями, выпускаемыми
коммерческими издательскими компаниями. Как правило, они готовятся в спешке и по законам зарождающегося дикого российского рынка. По этой причине многие энциклопедические издания, которые мы видим на прилавках книжных магазинов, низкого качества. Несмотря на это, многие издатели из коммерческих соображений стремятся свои книги называть энциклопедиями. Таким образом,
происходит девальвация самого понятия «энциклопедия». В начале 1999 г. Государственный комитет
Российской Федерации по печати вынужден был вновь разработать и ввести в действие стандарт отрасли, касающейся энциклопедий. В нём четко определены основные виды энциклопедий, изложены
требования к их основному тексту, аппарату издания и издательско-полиграфическому оформлению.
К сожалению, многие издатели игнорируют требования госстандарта.
В последние годы среди ученых и специалистов, принимающих участие в подготовке энциклопедических изданий, широкое распространение получил термин «энциклопедистика», который в основном применяется для обозначения практики энциклопедического дела. Проблемам энциклопедистики посвящаются конференции в Санкт-Петербурге (2003), Казани (2006) и Чебоксарах (2007) [6],
а также публикации [7:166–167, 169–172]. Осуществляются личные контакты руководителей энциклопедических структур регионов и т. д. На конференциях, как правило, происходит обмен опытом
работы над энциклопедиями, имеющаяся литература об энциклопедистике в основном носит прикладной характер, в большинстве публикаций речь идет о методике подготовки энциклопедических
изданий. Однако эффективность предпринимаемых мер недостаточна.
Не менее важна необходимость развития теоретических и прикладных исследований по проблемам энциклопедистики в целом, и региональной в частности, и на этой основе способствовать
повышению научного и профессионального уровня энциклопедических кадров, особенно редакторского персонала – сотрудников специализированных издательств и других учреждений, занимающихся выпуском энциклопедических изданий. Их не готовит ни одно учебное заведение страны, редакторами-энциклопедистами становятся в процессе работы специалисты различных отраслей науки и производства, люди, преданные энциклопедическому делу, патриоты своей Родины – большой и
малой. Однако одной практики мало, без постоянной «гимнастики ума» невозможно постичь секреты энциклопедического мастерства, стать высоким профессионалом своего дела.
Разумеется, проблемы энциклопедистики чрезвычайно актуальны и перспективны в качестве
темы для всестороннего обсуждения. Это может привести к разработке концептуальных оснований
энциклопедистики как специальной дисциплины, так как в настоящее время её нет в системе научного знания. Возможно, по этой причине в отечественной науке нет серьезных научных исследований по
энциклопедистике. В настоящее время бурно развивающаяся практика энциклопедического дела в
стране остро нуждается в глубоких теоретических исследованиях и выработке единых подходов. Методика работы над энциклопедиями, о чём сказано выше, настолько различна, особенно в регионах –
каждый творит, что хочет и как может.
Актуален вопрос – найдет ли свое место предполагаемая научная дисциплина в классификации
наук и какая наука будет её изучать. На сей счет имеются различные точки зрения. Например, один из
исследователей считает, что «обсуждать вопрос об энциклопедистике можно лишь под эгидой философии человека». По его мнению, энциклопедистику можно отнести к проблемно-ориентированным
комплексным наукам, которая должна занять свое место в рамках становящейся единой науки о чело-
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веке [8:102–106]. Становление энциклопедистики как науки невозможно без глубоких исследований
её различных аспектов историками, книговедами, филологами, социологами, политологами, философами и т. д. Только на основе комплексного изучения данного объекта возможно становление энциклопедистики как специальной дисциплины на стыке множества наук. Целью научных исследований должно стать всестороннее изучение истории мировой и отечественной практики энциклопедического дела, процессов создания энциклопедий, его распространения и использования. Необходимо
систематизировать и обобщить опыт работы над региональными энциклопедиями, выработать основополагающие принципы их подготовки, основные требования к тексту и, в целом – к оформлению
издания.
Центром изучения проблем национально-региональной энциклопедистики Урало-Поволжья
вполне может стать наша республика. Мы располагаем достаточным опытом подготовки энциклопедических и справочных изданий, среди наших ученых и специалистов имеются подготовленные кадры с солидным стажем работы в области энциклопедистики, наши энциклопедии коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, соседних республик и областей признаны одними из лучших в Российской
Федерации. В конце 2008 г. при нашем издательстве создан Научно-исследовательский центр по вопросам энциклопедистики. Научные исследования, которые ведутся, несомненно окажут плодотворное влияние на дальнейшее развитие энциклопедического дела в республике, позволят повысить профессиональный уровень кадров-энциклопедистов и качество выпускаемых изданий.
Одна из самых знаменитых средневековых энциклопедий называлась очень выразительно: «Сад
услад». Погружаться в энциклопедию было тогда высшим духовным наслаждением, в нашем же представлении энциклопедия – это что-то скучноватое. Наши энциклопедии могут стать «Садом услад»,
если мы преодолеем разобщенность в своем развитии, станем создавать свои энциклопедии на основе
синтеза различных традиций энциклопедических культур.
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There historical conditions of a creation of an universal national regional encyclopaedia in Tatarstan, questions of a
historiography of Tatars, the national policy in Russia are considered.
Key words: encyclopaedic knowledge, historiography, ethnogenesis, russification.

Универсальная национально-региональная энциклопедия в истории культуры Татарстана и татарского народа – совершенно новый жанр. Свою многотомную энциклопедию мы разрабатываем
впервые. Выпустили однотомные энциклопедические словари на русском и татарском языках (в 1999
и 2002 гг.) и 5 из 6 томов фундаментальной Татарской энциклопедии.
Опыт работы над этими изданиями и процесс практического использования их в редакциях
средств массовой информации, учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и личном пользовании специалистов показывает, что мы оправдываем ожидания народа1 и что рождение
таких трудов играет роль действенного фактора повышения его общей культуры и самосознания.
История письменной культуры предков современного татарского народа своими корнями уходит далеко вглубь веков – ко временам Стелы Кюль-Тегина – древне-тюркского эпиграфического памятника 8 века. Несмотря на это, путь татар к своей собственной энциклопедии оказался очень долгим.
Теперь мы знаем, что для создания своей фундаментальной энциклопедии народ должен иметь
ряд важных условий. Среди них я бы на первое место поставил политическую свободу, суверенитет
народа в организации собственной культурно-духовной жизни; во-вторых, необходим определенный
уровень развития наук, научной культуры, наличие квалифицированных специалистов по основным
отраслям современного знания и, в-третьих, возможности финансового обеспечения работ по реализации такой обширной программы.
Можно с уверенностью сказать, что на пути татарского народа к этой цели наибольшие сложности
существовали в вопросах политической самостоятельности. В условиях царизма об этом и речи быть не
могло. Тогда правители России прилагали огромные усилия к христианизации татар и их обрусению. В то
время типичными представителями татарского народа в верхних слоях русского общества считались
мелкие торговцы, московские дворники и извозчики. Но это было ошибочное мнение: к концу 19 и началу 20 веков эти самые древние корни культуры народа уже дали многочисленные побеги. Из татарского населения Казанской, Симбирской, Самарской, Уфимской губерний вырастали крупные предприни1
За разработку и издание Татарского энциклопедического словаря и Татар энциклопедия сузлеге шесть работников
Института Татарской энциклопедии в 2005 г. удостоены Государственной премии РТ в области науки и техники.
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матели – Акчурины, Дебердеевы, Рамеевы, Яушевы, Хусаиновы, Сайдашевы, Утямышевы и др., общественно-политические деятели – Юсуф Акчура, который получал образование в Стамбуле, в Высшей
школе политических наук при Сорбоннском университете, с 1923 года депутат Великого национального
собрания Турции, советник Президента Турции Кемаля Ататюрка; Максудов Садри, получивший образование на юридическом факультете Парижского университета; Шакулова Сара Касымхановна, математик; образование получила в Сорбонне и Московском университете; с 1920 года заместитель Наркома
просвещения в Башкирской АССР, с 1923 года в Москве, инспектор отдела национальных школ Наркомата просвещения РСФСР; Муса Бигиев, публицист, общественный деятель; Галимджан Баруди, религиозный и общественный деятель; писатели – Галиаскар Камал, Гаяз Исхаки, Г. Ибрагимов, журналисты и т. д.
Поэтому, когда совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, у татар окрепла надежда на воссоздание своей государственности, утраченной в 1552 году в результате завоевания
Казанского ханства Русским государством; эти их чаяния подпитывались и тем, что большевиками
был провозглашен лозунг о равенстве народов России и о предоставлении им права на самоопределение. Однако, выдвигавшиеся в 1917–1918 годах национально-демократическими силами проекты создания государственности татар, например, в виде «Урало-Волжского Штата», не получили одобрения
центральных властей.
По Декрету ВЦИК от 27 мая 1920 года в составе Российской Федерации была создана Татарская
Автономная Советская Социалистическая Республика, такая своеобразная форма номинально самостоятельного государственного образования. И всё-таки, в результате этого через 368 лет после падения Казанского ханства татары перестали считаться «инородцами» на землях, которые они обрабатывали задолго до появления в этих краях первых славян.
Однако в течение почти двух десятилетий после создания в СССР автономных республик они
жили без своих конституций – их не утверждал ВЦИК и лишь после принятия Конституции так называемого победившего социализма в СССР, в 1936 году автономии утвердили свои Основные законы. В течение всех этих лет лидеры татарского национального движения (М. Х. Султан-Галеев1,
Г. Г. Мансуров2, К. Г. Мухтаров3 и др.) пытались добиться расширения суверенизации прав татарского
народа в СССР, но Сталин этого не позволил, более того, вскоре они были репрессированы. Всё это
явилось одной из причин того, что в период первого бума разработки региональных энциклопедий в
СССР в конце 1920-х и в 1930-х годах Татарская АССР осталась на обочине этого процесса.
Была еще одна причина: в те же 1920-е – 1930-е годы татарскому народу пришлось пережить две
реформы своей письменности. С июля 1927 года она с арабского была переведена на латиницу. Не
прошло и двенадцати лет после этого, как по указанию сверху, в 1939 году вместо латиницы была введена кириллица, в результате чего народ дважды как бы низвергался в яму поголовной неграмотности, а подрастающие поколения были лишены прямого доступа к своему тысячелетнему письменному культурно-историческому наследию. В этот период наиболее актуальными для Татарстана были не
вопросы создания национально-региональной энциклопедии, а проблема обеспечения школ и других
учебных заведений учебниками на основе новых алфавитов и ликвидации массовой неграмотности
населения.
Вторая волна энциклопедического бума в СССР началась в конце 1950-х годов. За 1960–1970-е
годы коренные народы союзных республик уже заимели свои многотомные национальные энциклопедии, но такая возможность народам автономных республик не была предоставлена. В то же время
сама жизнь – практика деятельности вузов, потребности научных работников и т. д. – настойчиво
1
Султан-Галеев Мирсаид Хайдаргалеевич (1892–1940), политический и государственный деятель, теоретик национальногосударственного строительства, выступал против сталинского плана автономизации республик. Необоснованно
репрессирован.
2
Мансуров Гасым Гатич (1894–1955), историк, преподаватель университета трудящихся Востока, МГУ, проректор Института
этнических культур Востока, автор трудов по истории татарского национального движения. В 1931–1941 гг. был необоснованно
заключён в тюрьму.
3
Мухтаров Кашаф Галимович (1896–1937), в 1921–1924 гг. председатель СНК ТАССР. Необоснованно репрессирован в 1931 г.
(повторно в 1937 г.).
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ставила вопрос о создании своей региональной энциклопедии. Поэтому во второй половине 1970-х
годов по инициативе ряда учёных Казанского университета и крупных деятелей татарской культуры
руководству республики вновь было предложено организовать такую работу. Однако это начинание
в ЦК КПСС поддержки не нашло. Более того, обращение с просьбой о разрешении этого дела было
расценено как проявление партийной нескромности.
Но в конце 1980-х годов, в условиях так называемой «перестройки», под мощным давлением различных общественных сил татарского народа руководством тогдашнего обкома КПСС (первый секретарь Г. И. Усманов) и Совета Министров ТАССР (председатель М. Ш. Шаймиев) был сделан ряд
важных шагов по возрождению татарской национальной культуры, прежде всего родного языка,
укреплению национального самосознания народа. В качестве одной из важных мер, направленных на
это, стало принятие постановления Совета Министров ТАССР от 6 сентября 1989 года «О подготовке
и издании Татарской советской энциклопедии». Сообщение об этом среди населения не только в самой республике, но и татарами во всех местах их компактного проживания было встречено с ликованием и воспринято как одно из проявлений реального повышения политического статуса республики.
Что касается научной базы для создания Татарской энциклопедии, она накапливалась в течение
длительного времени, начиная с 1880-х годов.
Первым за работу по систематизации материалов по истории татарского народа взялся богослов, философ, историк, просветитель Шигабутдин Марджани (1818–1889). Его труды положили начало исторической науке у татар, а некоторые из них имели поистине историко-энциклопедический характер. Самый значительный среди них – биобиблиографический словарь «Вафийат аль-аслаф ва тахийат аль-ахлаф» («Достаточное о предшественниках и приветствие потомкам» – другой перевод названия этого произведения «Полные сведения о жизни предков и завещание потомкам»). Сочинение,
написанное на арабском языке, состоит из 4000 страниц, 6 томов, хронологические рамки его от 633
(год смерти пророка Мухаммада) по 1889 гг. В нём содержится 6057 биографий.
Этот труд в основной своей части всё ещё не издан. Но то, что увидело свет из его сочинений,
действительно представляет большую научную ценность. Мы в процессе работы над многотомной
Татарской энциклопедией активно пользуемся его сочинением «Мостафадель-әхбар фи әхвали Казан
вә Болгар» («Казан вә Болгар хәлләре турында файдалынган хәбәрләр»), в переводе на русский язык –
«Сведения, привлечённые для истории Казани и Болгара». Оно было написано в 1880-е годы и представляло собой свод исторических источников – в книге содержатся сведения по истории булгар, хазар, татар, ряда других тюркских народов. Труд состоит из двух книг: Первая из них была издана в
1885 и 1895 годах, 2-я – в 1890; в 1989 он переиздан вновь (в сокращённом виде), а в 1998 году напечатан в Турции.
Современник Ш. Марджани Каюм Насыри (1825–1902) – историк-этнограф, языковед, писатель
в 1895–1896 годах создает двухтомный толковый словарь татарского языка – «Ләхҗәи татари», пишет
труды по педагогике, фольклору, ботанике, земледелию, медицине и т. д.
В начале 20 века в культурном пространстве татарского народа плодотворно работал учёныйисторик, просветитель и богослов Ризаэтдин Фахретдин (1859–1936). В 1900–1908 гг. в Казани и Оренбурге им были изданы 12 биобиблиографических книжек под общим названием «Асәр» («Эзләр») –
«Следы прошлого». По общему объёму этот труд составляет 2 тома. В первом из них 1483 страницы и
краткие справки о 666 деятелях, во втором – 572 страницы, на которых даны материалы о 343 деятелях ислама и т. д. 3-й и 4-й тома этой работы ещё не издавались [1:9]. Его же перу принадлежат работы по истории Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского, Касимовского, Сибирского ханств. Исключительной популярностью пользуется его книга «Казан ханнары» – «Казанские ханы» (Казань,
1995), в которой содержатся биографии 20 ханов.
В начале 20 века отдельные представители татарской интеллигенции начинают создавать труды по-настоящему энциклопедического характера, хотя этим названием они ещё не пользуются.
Так, в 1912 году преподаватель татарской женской педагогической школы города Троицка Искандаров Халим Фаттах улы в г. Уфа выпускает книгу в 248 страниц под названием «Белек йорты» («Белем
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йорты») – «Дом знаний». В ней были собраны материалы по анатомии человека, о животном, растительном мире, птицах, об атмосфере, земле, солнце, народах, государствах, религии и т. д. Это – поистине энциклопедическое справочное издание на татарском языке. Поэтому в 1913 году оно было
переиздано.
В 1926 году писатель, библиограф Рамиев Исмагил Габдуллович (1895–1969) выпускает аннотированный библиографический указатель – «Вакытлы татар матбугаты (Альбом)» – «Татарская периодическая печать (Альбом)», в котором описаны все основные издания татарской периодики с 1905 по
1925 годы с биографическими сведениями об их редакторах, издателях и наиболее известных авторах.
Это, по существу, настоящий энциклопедический справочник.
Однако первый труд с прямым употреблением слова «энциклопедия» (на тогдашнем татарском
языке «камус» – арабский термин) в культуре нашего народа появляется лишь в 1927 году. Автором
этого сочинения был известный во всем тюркском мире педагог, издатель, журналист, общественный
деятель Максуди (Максудов) Ахметхади Низамутдинович (1868–1941). В 1927–1928 гг. он начал работу над справочником в 4-х томах на татарском языке и назвал его «Энциклопедический словарь».
Во вступительном слове к 1-му выпуску своей книги он писал, что со временем все народы с высокой культурой оказывались перед необходимостью издания многотомных научных энциклопедий.
Сейчас такая же необходимость стоит перед нашим народом, который встал на путь прогресса. Стремясь сделать первый шаг в этом деле, – продолжает он, – я решил разработать Энциклопедию, охватывающую около 10 тысяч терминов и понятий.
К сожалению, в начале 1930-х годов А. Н. Максуди органами НКВД был причислен к людям, которые вели скрытую контрреволюционную работу, в декабре 1932 г. он был арестован и вскоре сослан
в ссылку. В результате свет увидели лишь 4 брошюрки из материалов 1-го тома этого труда. Правда, по
своему содержанию то, что собирался издать Максуди, представляло собой скорее толковый словарь
общественно-политических и научных терминов, чем энциклопедию, но здесь важно отметить факт
появления в татарском лексиконе самого термина «Энциклопедический словарь».
В 1957 году, через 30 лет после неудавшейся попытки Максуди выпустить в свет такой труд, один
из крупнейших деятелей татарской литературы писатель Ахмед Файзи, выступил со статьей «Нужен
татарский энциклопедический словарь». В эти годы, как уже говорилось выше, в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) начиналась работа по созданию энциклопедий в союзных республиках
СССР, но автономным республикам разрешение на реализацию такого крупного проекта не давалось.
Однако мысль о создании универсальных научно-справочных изданий не утихала. Писатель и
библиограф Исмагил Габдулхакович Рамиев (1895–1969) в 1960-е годы выполнил огромный объём
работы, написал книгу «Литературный словарь (краткий справочник по дореволюционной татарской литературе и культуре)», которая, к сожалению, при его жизни не была издана. Через почти четверть века после ухода из жизни автора этот труд был опубликован вначале на страницах журнала
«Татарстан» (в 1992–1994 гг.), затем в 2001 году с дополнениями и уточнениями фактов, сделанными Раисом Науширвановичем Даутовым, был выпущен отдельной книгой [2]. В ней даны сведения
об учёных, писателях, общественных деятелях, представителях культуры, памятниках письменной
культуры, издательствах, типографиях, газетах, журналах на татарском языке и т. д. Это, по существу, краткое отраслевое энциклопедическое сочинение.
И, наконец, еще один факт. В 1977 году ушел из жизни историк, профессор Казанского педагогического института Тагиров Рифгат Шакирзянович (родился в 1903 г.). На его рабочем столе остались
22 папки с материалами; на первой из них было начертано: «Энциклопедический словарь «Татарстан»
(в 11-ти томах)». Он в течение многих лет собирал биографические сведения об известных деятелях из
различных отраслей общественной, культурной, хозяйственной жизни прошлого и современности.
Однако довести дело до конца ему не удалось.
Таким образом, во 2-й половине 1950-х годов татарская интеллигенция пришла к чётко сформули
рованной идее о необходимости создания собственных энциклопедических трудов, но реальная возможность для воплощения этой мечты возникла только с началом «перестройки», с конца 1980-х годов.
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Таков в кратком изложении путь, пройденный татарским народом, чтобы встать в ряды народов,
обладающих определённым суверенитетом, достаточным уровнем культуры, науки и экономики, необходимых для создания собственных энциклопедий.
В соответствии с упомянутым выше постановлением Совета Министров ТАССР от 6 сентября
1989 года при Институте языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова был создан Отдел энциклопедии, в начале 1992 года он был передан в штат вновь образованной Академии наук Республики Татарстан, затем в соответствии с Указом президента республики М. Ш. Шаймиева от 10 февраля 1997
года «О программе “Татарская энциклопедия”» был создан Институт Татарской энциклопедии (ИТЭ).
В его штате 107 единиц, в т. ч. 7 докторов и 26 кандидатов наук.
За годы существования Института изданы Татарский энциклопедический словарь на русском
и татарском языках, 5 томов ТЭ на русском языке и 2 тома ТЭ на татарском. В настоящее время идёт
работа над Татарским иллюстрированным энциклопедическим словарём, последним – 6-м томом
ТЭ на русском и 3-м томом ТЭ на татарском языках.
Начиная с 1990-х годов, свои энциклопедии создали или завершают работу над ними и наши соседи в Мордовской Республике, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике и в десятках краёв и областей России.
Можно сказать, что в потоке историко-аналитических, научно-справочных изданий последних
10–15 лет региональные энциклопедии занимают наиболее видные места. Являясь одной из важнейших форм подытоживания конкретно-исторической деятельности населения той или иной территории, региональные энциклопедии заключают в себе мощный заряд для воспитания патриотизма, гордости за свой край, его многонациональный народ и свою нацию.
Мы с большим вниманием знакомимся с каждым томом изданий наших соседей, а также с
научно-справочными изданиями тех территорий, где компактно проживает татарское население в
Российской Федерации и в зарубежных странах. Это нам необходимо делать потому, что, будучи весьма дисперсным народом, татары рассеяны почти по всему свету. Кроме того, в наших региональных
энциклопедиях – татарской, башкирской, чувашской, мордовской, удмуртской, ульяновской и т. д.
разрабатываются материалы и темы, которые являются общими – либо для всех них, либо для отдельных этнических общностей волго-уральской историко-культурной области. Поэтому в подходе к таким темам мы стремимся проявлять должную корректность и строгую научно-историческую объективность. Особенно – в вопросах, относящихся к проблемам этногенеза народов, их роли и месту в
мировой истории, оценки их вклада в общую сокровищницу культуры и т. д.
Социокультурная роль энциклопедий, как изданий, несущих в себе высокую общественную
значимость, особенно возросла в современных условиях, когда в обществе существует свобода слова, общественные науки освобождены от жёстких идеологических рамок. Пользуясь этим, коллектив Института Татарской энциклопедии вместе с учёными-историками Казанского государственного университета, Института истории, Института языка, литературы и искусств Академии наук Республики Татарстан заново осмысливает и нередко переписывает многие ключевые страницы истории татарского народа и Татарстана. При этом мы часто встречаемся с проблемами, когда совокупность фактических данных противоречит взглядам, утвердившимся в традиционной официальной
российской историографии. Общеизвестно, что в ней столетиями насаждалась целенаправленная
фальсификация истории татарского народа, всемерно искажался сам его образ. Он в течение столетий изображался как некая злая сила, способная только разорять устроенный быт других народов и
жить за счет награбленного у них; в сознание русского и других народов империи столетиями внушалась мрачная мифологема о «монголо-татарском иге». Первоначальное оформление она получила
в летописных церковных источниках 14–16 вв., когда окончательно определилась цель восточной
политики Москвы – завоевание богатых, благоустроенных территорий Казанского, земли других татарских ханств и торгового пути по реке Идель – Волге. Позже в трудах Н. М. Карамзина, С. М. Соловьёва, В. О. Ключевского и целого ряда других русских историков все эти пропагандистские измышления приобрели характер историографической концепции, которая стала методологической
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основой для трактовки истории России в школьных и других учебниках, для публицистики и сферы
идеологии вообще.
Со всей уверенностью можно сказать, что в царской России и СССР не было ни одного другого
народа, кроме татар, чья история подвергалась бы столь длительной и последовательной фальсификации. Дело дошло до того, что подрастающие поколения татарского народа в 1960-е–1980-е годы стали
стесняться своей принадлежности к этому этносу.
Не случайно то в одном регионе России, то в другом среди татар возникали своеобразные почины по изменению названия своего этноса. Наиболее популярным было желание переименовать его в
булгары, по имени населения средневекового государства Волжская Булгария на территории современного Татарстана.
Народ вплоть до начала «перестройки» не знал своей правдивой истории, а то, что его детям говорили о нём в школах и других учебных заведениях, унижало их достоинство. Не менее важно для
нас и то, чтобы достоверную историю татар знали широкие массы русского населения, а также соседние с нами чуваши, мордва, марийцы и др. Кстати сказать, в Румынии, Польше, Белоруссии, Литве и
Латвии испокон веков отношение к татарам было уважительное и их роль в истории этих государств
оценивалась весьма положительно [см., например, 3]. А в конце 2010 года в городе Гданьске был даже
поставлен памятник польскому татарину. На открытии его Президент этой страны Бронислав Коморовский выступил с речью, в которой благодарил польских татар, «которые на протяжении многих
столетий помогали строить современную Польшу» [4].
Татарскому народу энциклопедия была необходима прежде всего как зеркало, обращенное в его
прошлое, чтобы получить правдивое отображение того пути, который его далекие предки прошли через эпоху родоплеменной жизни у северных границ современного Китая, живя в составе тюркских каганатов, государств Великая Болгария в Приазовье, Волжская Булгария в Среднем Поволжье, являясь
частью населения Золотой Орды, татарских ханств, возникших на ее обломках, и после потери своей
государственности – падения Казанского, Астраханского и Сибирского ханств.
Нам предстояло все общественно-значимые события в прошлом татарского народа, в истории
его культуры, искусства, религиозно-духовной жизни проанализировать, исходя из его собственного
социально-исторического опыта и его национального самосознания, а также представителей других
народов, издавна проживающих на территории республики. А это означало, что нужно отказаться
почти от всех стереотипов, сложившихся в официальной российской историографии.
Исходя именно из этого посыла, опираясь на новейшие исследования археологов, историков,
лингвистов Татарстана, ученых Москвы, Санкт-Петербурга, ряда других научных центров Российской Федерации и некоторых зарубежных стран (Турции, Венгрии, США, Германии и др.) были написаны статьи по истории и культуре Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского и других татарских ханств. По-новому освещена история русско-ордынских отношений, завоевания Казанского ханства Русским государством и той великорусской национальной политики Москвы, которая уже со второй половины 16 века поволжских татар поставила в положение «иноверцев» на землях, где их предки появились вместе с гуннами ещё в период Великого переселения народов и где они
сформировались как часть большого этноса татар.
В 5-м томе Татарской энциклопедии напечатана внеразрядная по объему статья «Татары», которая, можно сказать, подытоживает все научные изыскания по татароведению. Из нее хорошо видно,
что к вопросу этногенеза татарского народа прямолинейный подход не приемлем. А на эту тему различных концепций было создано немало. В их числе большой интерес представляют материалы специальной научной сессии АН СССР, которая состоялась в Москве 25–26 апреля 1946 года, ровно через
год после окончания Великой Отечественной войны, когда полстраны лежало в развалинах. Она была
созвана в соответствии с решением ЦК ВКП(б) и посвящена рассмотрению вопроса о происхождении
казанских татар. На ней председательствовал очень авторитетный в то время академик Борис Дмитриевич Греков. В задачу сессии входило формулирование положений по реализации установок постановления ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 года «О состоянии и мерах улучшения массово-политической
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и идеологической работы Татарской партийной организации», в котором историкам и литераторам
республики было предъявлено обвинение в допущении ошибок националистического характера в
освещении истории Татарии, в частности, в приукрашивании Золотой Орды, популяризации ханскофеодального эпоса об Идегее.
Целевая установка сессии заключалась в санкционировании идеи о том, что у казанских татар
имеется единственная этническая основа – волжские булгары. Если бы возобладала такая точка зрения – получилось бы, что казанские татары не имеют никакого отношения к Золотой Орде. А о том,
как быть с астраханскими, сибирскими татарами в то время многие, видимо, вообще забыли. А ведь
это – органическая часть татарского этноса. Они испокон веков жили и живут на своих исконных землях в низовьях Волги и Западной Сибири. В конце 15 века там возникло Сибирское ханство с центром
Чинги-Тура, это – современная нефтяная столица Сибири – город Тюмень. Присоединение Сибирского ханства к Русскому государству было осуществлено во 2-й половине 16 века. В этническом формировании астраханских татар булгарское население участия не принимало.
Формирование современных поволжско-приуральских татар происходило на территории Поволжья и Приуралья, в пределах территории государства Золотая Орда, на основе главным образом
кипчакского языка и той культуры, которая развивалась еще в государстве Волжская Булгария до монгольских завоеваний.
В нашей энциклопедии достаточно убедительно показано, что ареал жизнедеятельности и расселения татарского народа не умещается только на территории от Среднего Поволжья до Южного Приуралья, он намного шире.
Универсальные национально-региональные энциклопедии – это не просто пособие для научносправочной работы, в них аккумулируется всё, что к данному времени наработано в историографии,
языкознании, литературоведении, искусствоведении, науковедении и т. д.
Конечно, при разумном подходе к делу, такая же представительная научная конференция по энциклопедистике, которая созвана в Киеве, должна бы состояться и в Российской Федерации, скорее
всего под эгидой РАН. Тогда можно было бы обобщить те новые подходы к освещению истории народов России, которые чётко обозначены на страницах наших энциклопедий. И думается, что это дало
бы возможность сделать важные выводы не только для исторических наук, но и для актуальной политики сегодняшних верхов в стране.
Один из таких выводов, на мой взгляд, состоит в том, что в так называемой новой России с каждым годом всё больше берёт верх тот бесплодный великорусский шовинизм, который в царской России уже достаточно себя показал.
Совершенно понятно, что по коренным своим интересам все нерусские народы России объективно заинтересованы в том, чтобы она была экономически и культурно высокоразвитой страной,
чтобы в глазах других народов мира страна пользовалась искренним признанием и уважением. Без такой России не может быть и благополучных субъектов этого государства. Однако среди русской интеллигенции, особенно кормящейся за счёт политических спекуляций, всё шире распространяется
убеждение в том, что Россия – это страна и государство одних русских, раз они составляют численное
большинство, другие народы не в счёт.
В этой связи невозможно не обратить внимание на истеричные выкрики вице-спикера Государственной Думы РФ В. В. Жириновского. И он это делает не где-нибудь, таясь, а открыто, с экранов всероссийского телевидения, со страниц официального правительственного издания – «Российской газеты»
и т. д. Так, в ней в номере от 4 декабря 2003 года была напечатана беседа с ним корреспондента газеты
В. Щедрина, где он говорит: «Не надо ссылаться на Конституцию, её списали с американской. Не надо
говорить о многонациональном народе…». Немного ниже продолжает, что он признаёт лишь «один славян
ский мир». «Кавказ! Молчать! Крым – молчать всем! Один народ у нас, одно гражданство… Мы, славяне…
Москва – во главе славянского мира, и всем молчать, иначе азиаты затопчут, третьего не надо» [5]. Его
мечта – оставить в России «всего 15 губерний, а губернаторов назначать» и т. д. И эту линию подыгрывания
нездоровым амбициям части русского населения Жириновский ведёт из года в год, настойчиво и последовательно.
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Понятно, что он принадлежит к наиболее оголтелому крылу российских политиков. Но ведь в
стремлении не замечать факт многонациональности России, того, что нерусские народы – нерасторжимая часть страны, он далеко не один. Почти в том же ключе ведут работу бывшие депутаты Государственной Думы РФ в 2004–2007 гг., Борис Алексеевич Виноградов, доктор политических наук, профессор социологического факультета МГУ Андрей Николаевич Савельев. Причём, Виноградов – бывший заместитель министра народного образования РФ. В начале 2011 года была опубликована их совместная статья под названием «Мультикультурализм не пройдёт». В ней они провозглашают: «С нашей точки зрения, в России уже сформировалась нация, и она существует как явление русской политической культуры. Никакой иной нации, кроме русской, в России нет, и не может быть» [6]. А как же
хотят эти деятели обходиться с чувашами, марийцами, удмуртами, башкирами, якутами, бурятами,
татарами, которые хотят жить полнокровной внутринациональной жизнью?
Один из крупных художников страны Илья Сергеевич Глазунов, непревзойденный патриот
русскости, на страницах газеты «Аргументы и факты» плакался: «Никто в наши дни не сможет оспорить тот факт, что хуже всех средь прочих «россиян» живется ныне русскому народу…» [7]. В этом
предложении в словосочетании «прочих «россиян» слово «россиян» Глазунов взял в кавычки. Выходит, уважаемый деятель современной русской культуры отказывает нам в праве называться россиянами? Хочется спросить его: По сравнению с кем русскому народу живется хуже? Какой части
русского народа – той, которая живёт в Мордовии, Чувашии, Татарстане и т. д.? На кого Илья Сергеевич возлагает вину за это? У кого он хочет отнять что-то и преподнести своему народу, чтобы ему
лучше жилось?
Среди политиков – идеологов «русоцентризма» – панацею от всех бед русского народа видят в
скорейшей руссификации нерусских народов, лучше, если они ещё перейдут в христианство. Но ведь
всё это уже было. Одни боролись за реализацию такой политики, начиная со времён Ивана IV, другие
за то, чтобы остаться самими собой. Какое море общественной энергии затрачивалось впуст ую!
Сегодня определённые силы вновь пытаются втянуть нерусские народы в ту же борьбу за самосохранение, за право оставаться самими собой. Но ведь идеологам их «старшего брата» когда-то надо
понять, что тяжкий путь, пройденный нерусскими народами России в Поволжье и Приуралье со времён падения Казанского ханства доныне, неоспоримо свидетельствует, что историческая справедливость на их стороне. Пусть настоящими русскими будут сами русские, нерусским народам достаточно
того, что они – россияне.
Опыт добровольного обрусения нерусские народы в СССР тоже прошли, когда в 1950-е годы
осуществлялась очень коварная политика формирования так называемой новой исторической общности – «советского народа». Последствия этой политики мы очень ощутимо почувствовали тут же,
как приступили к работе над своей энциклопедией. Дело в том, что первоначально предполагалось её
разрабатывать на татарском языке, а затем издать и на русском. Но не получилось: уже в первые месяцы после начала работы стало ясно, что разрабатывать энциклопедию на своём родном языке невозможно. Оказалось, что с 1950 годов, когда сеть татарских школ из года в год сокращалась, с каждым
годом всё больше нарастала недооценка родного языка, а в вузах будущих специалистов различных
отраслей знания родному языку никто не учил. Поэтому учёные в области не только естественнотехнических наук, экономики, юриспруденции и т. д., но даже истории и философии, музыковедения,
архитектуры, всей культурологии свои статьи в нашу энциклопедию писали только на русском языке.
Их надо было отдавать переводить на татарский.
При этом выяснилось, что даже квалифицированные переводчики, хорошо знающие и русский,
и татарский языки, не могут делать перевод статей на должном научном уровне: терминологический
аппарат татарского языка начала 1990-х годов отставал от потребностей языковой практики на многие десятилетия. Это явилось следствием того, что в период самого бурного развития в республике новых передовых отраслей народного хозяйства, таких как нефтедобыча, моторостроение, автомобилестроение, вычислительная техника, оптика и т. д., техническая документация вращалась только на
русском языке, специалисты обучались лишь на русском языке. Сфера функционирования татарского
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языка неуклонно сужалась, он жил лишь как язык художественной литературы, национальной периодики и средство общения пожилых людей в кругу своей семьи.
В связи с этим в 1992 году пришлось принять решение Татарскую энциклопедию вначале разрабатывать на русском языке, потом на её основе создавать вариант на татарском языке.
Подытоживая сказанное, необходимо подчеркнуть, что работа над многотомной энциклопедией
у нас по существу стала общенародным делом: при ИТЭ с самого начала работают мощная Главная
научно-редакционная коллегия, свыше 30 авторитетных отраслевых научно-редакционных коллегий;
у нас сложился огромный внештатный авторский коллектив, состоящий из сотен специалистов различных областей знания и народного хозяйства.
В своей работе, особенно в начальный период, мы получали огромную помощь со стороны Научного издательства «Большая Российская энциклопедия», от энциклопедистов Санкт-Петербурга,
Белоруссии, Узбекистана; поддерживаем творческие контакты с энциклопедистами Эстонии, Турции,
Ирана, начиная с 2010 года и Украины.
Энциклопедические поиски оказали весьма благоприятное влияние на развитие многих отраслей науки – особенно гуманитарных, они способствовали заполнению белых пятен в языкознании,
литературоведении, искусствоведении, религиоведении, истории народного хозяйства, физической
культуры и спорта. Благодаря им во многих случаях преодолена та приблизительность в определении
дат, в подаче фактических данных, которые встречались в отдельных кандидатских диссертациях, монографиях. Раньше на них не обращали особого внимания. По заказам нашего института многие министерства, ведомства, промышленные предприятия, учебные заведения организовали изучение архивных документов, относящихся к их истории.
Таким образом, Татарская энциклопедия как первая фундаментальная работа такого типа стала
важным средством критического анализа и тех достижений, которые имелись на историческом пути
татарского народа, так и упущений, которые ему нельзя допускать в будущем. Она стала стимулятором нового прочтения истории татарского народа, вопросов совместного жительства русских и татар,
начиная со времён существования раннего средневекового государства на территории Татарстана –
Волжской Булгарии.
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УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Последнее десятилетие XX и первое XXI века в России характеризуется энциклопедическим бумом. Издаются энциклопедии регионов (республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Челябинской, Саратовской и др.
областей), крупных и малых городов (Москва, Челябинск, Златоуст), наконец, энциклопедии административных
районов, и даже сельских поселений. В статье дана характеристика условий и предпосылок возникновения энциклопедий малых территорий.
Ключевые слова: регион, малая территория, провинция, социокультурное пространство, краеведение, региональное книгоиздание и энциклопедистика.
Last decade of 20th and first 21st century in Russia is characterized by encyclopedic boom. Encyclopedias of regions
(Republics Bashkortostan, Tatarstan, Chuvashiya, Chelyabinsk, Saratov and etc. areas), towns and cities (Moscow,
Chelyabinsk, etc.), at last, encyclopedias of administrative areas, and even rural settlements are published. In article the
characteristic of conditions and preconditions of occurrence of encyclopedias of small territories is given.
Keywords: national and regional encyclopedias, encyclopedists, publishing, social-cultural spaces of region, study of
local lore.

Для социокультурного пространства современного российского региона характерно развитие
информационного компонента: появились новые формы СМИ, частное книгоиздание. Информационное пространство заполнили издания различного формата и жанра. Наблюдается коммерциализация во всех областях средств коммуникации. С одной стороны это стимулирует развитие краеведения, с другой – лавинообразное появление различных изданий, в т.ч. энциклопедий, после десятилетий жанрового книжного «голода» охлаждает читательский интерес. Снижается уровень книжной
культуры; повышается средний возраст читателей. В то же время в провинции репертуар местного
книгоиздания не так уж и разнообразен. Попытаемся определить условия возникновения краеведческих изданий энциклопедического типа.
На современном этапе в России, а также в государствах постсоветского пространства параллельно с наукой (регионологией) развивается т. н. ненаучное краеведение, или собственно краеведение.
Появляются новые его формы и направления, обусловленные трансформациями, происходящими на
рубеже веков: свобода слова, информатизация, открытый доступ к фондам библиотек, музеев и архивов, бурное развитие средств массовой коммуникации, в т. ч. Интернет и книгоиздания. Все эти факторы поддерживают и усугубляют интерес личности к исследованию малой родины. Несмотря на разрушение вертикали советского краеведения, местные исследователи развернули свою деятельность.
После небольшой паузы начала 90-х гг. XX в. возродились краеведческие общества, проводятся конференции, выпускаются различные издания.
Для регионального или провинциального краеведения характерно создание новых и возрождение
ранее существовавших краеведческих обществ, союзов краеведов, оживление их работы. Расширилась
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не только проблематика исследований – появились новые направления (религиозное, этнокультурное, генеалогическое) краеведения, но и круг лиц, участвующих в исследованиях; характерен также
рост интереса местных (региональных и муниципальных) властей к историческому краеведению, попытки использования его результатов для повышения имиджа и развития своих территорий.
С позитивными сторонами развития краеведения наблюдаются также явления, тормозящие его
развитие, и наносящие ущерб культуре. Например, «черные археологи» и нелегальные поисковики,
которые занимаются раскопками и исследованиями в целях обогащения, и не обращающие внимания
на сохранность и развитие территории. Дилетантизм, который присущ самодеятельному краеведению, в сочетании с массовостью, усиленный разрывом между академической наукой и участниками
краеведческого движения, несомненно, приносит ущерб. Наиболее ярко это выражается в подготовке
«золотых юбилеев»: когда необоснованные умозаключения краеведов получают поддержку местных
властей, например, в стремлении удревнить свой город или поселение. Это связано и с возможностью
получения дополнительного финансирования, и с местным патриотизмом. В таких случаях наблюдается консолидация региональной элиты с краеведческой общественностью, появляются новые направления историко-культурного развития территории.
С середины 90-х гг. XX в., несмотря на экономическую и политическую нестабильность, наравне с региональными энциклопедиями появляются энциклопедии малых территорий. Феномен этих
изданий состоит в том, что это явление уникальное, характерное только для России и стран постсоветского пространства. Это обусловлено исторической общностью и объясняется спецификой развития глубокого исследования территории в основном местными силами (краеведами). Параллельно со становлением профессиональной региональной энциклопедистики во многих регионах появляются энциклопедии малых территорий.
Очевидно, что появление краеведческих энциклопедий – это показатель не только уровня краеведческих исследований, но и саморефлексии и идентификации самого социума малой территории.
Вне зависимости от того, коллективный это или авторский труд, идея о подобных изданиях попала на
плодотворную почву. Начиная с середины 1990-х гг. («Заинская энциклопедия» [1] и «Зарайская энциклопедия» [2], которые считаются первыми среди энциклопедий малых территорий) во всех российских регионах появились в большом количестве энциклопедии районов и малых городов, инициируемые местными краеведами.
По данным РНБ (проект «Региональные универсальные энциклопедии: Библиографический
справочник»), всего в РФ известно более 255 изданий, отвечающих основным параметрам региональных энциклопедий. В них содержатся самые разнообразные сведения по региональной истории, географии, экономике, культуре, искусстве, демографии, фольклору и др.; включены биографические
данные о людях, жизнь и деятельность которых была связана с тем или иным краем. В Республике
Башкортостан издано 14 справочных изданий административных районов, в Чувашии – 9, Челябинской области – 6, Новгородской – 16 [3].
Система краеведческого и регионального знания, реализованная в энциклопедических изданиях
разного уровня, позволяет расширить границы исследования, так как подготовка таких изданий
предполагает систематизацию и унификацию информации, что обуславливает выявление малоизученных и неисследованных сторон истории, культуры, природы малой территории. Апробация краеведческих изысканий на страницах СМИ, а затем в энциклопедиях малых территорий, стимулирует
дальнейшее их развитие.
Анализ имеющихся изданий позволяет определить основные лакуны в системе знаний о малой
территории: микро- и мезотопонимика, малые географические объекты, система расселения, исчезнувшие населенные пункты, местная промышленность и народные ремесла.
В первую очередь, эти издания различаются по территориальному признаку: энциклопедии, посвященные одному населенному пункту (город или село/деревня), административному району, субрегиону (несколько административных районов).
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По способу организации текстов выделяют: систематические, алфавитные, систематически-алфавитные; авторские и составительские энциклопедии, то есть созданные группой авторов, причем
последние преобладают, что объясняется спецификой энциклопедических изданий, заключающейся в
подаче многоаспектной информации о территории. Энциклопедии малых территорий выполняют
культурную, социализирующую, популяризаторскую, эстетическую функции. Для эффективного
удовлетворения этих функций необходимо обеспечить наивысшее качество изданий, в данном случае
необходимо разработать методическое руководство, отраслевые стандарты для каждого типа энциклопедий; нужно также организовать профессиональные консультации по созданию таких энциклопедий.
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В формате данного сообщения автор акцентирует внимание на анализе методик создания тематических энциклопедий, исходя из опыта Института энциклопедических исследований Академии наук Молдовы, а именно – создания первого энциклопедического исследования, посвященного национальным символам страны, истории возникновения, роли и значению различных символов для дальнейшего развития страны. Авторский коллектив охватил в своих изысканиях многочисленные аспекты, касающиеся государственной символики и военных отличий, территориальных символов и правительственных наград, а также деятельности Национальной комиссии по геральдике.
Ключевые слова: энциклопедия, символ, исследование, награда, совет, геральдика.
The author focuses it’s atention on the creation methodology of topic encyclopedias, taking into account the
experrience of the Encyclopedic Research Institute of the Republic of Moldova, mainly the publication of the first
encyclopedic research of it’s kind dedicated to national symbols of the country, the consolidation history of the state, the
importance of certain symbols for the further development of the state. In their research, the team touched upon aspects
like state, military, theritorrial symbols and government awards and the National Heraldry Council activity.
Key words: encyclopedia, symbol, research, award, council, heraldry.

Институт энциклопедических исследований Академии наук Молдовы – сравнительно молодое
научное учреждение, успевшее зарекомендовать себя благодаря достижениям в проведении как тематических, так и отраслевых изысканий. Возросший интерес к энциклопедическим исследованиям отмечается во многих сопредельных государствах, вследствие этого обмен накопленным опытом и профессиональное мастерство в плане создания таких объемных и всесторонних исследований весьма
уместны для начинающих специалистов.
Таким образом, нам хотелось бы поделиться своим опытом создания представленных научных
работ, в качестве примера приведя ключевые работы Института, в частности энциклопедию «Республика Молдова» [1], которая является первым исследованием, посвященным изучению становления
молдавской государственности с древнейших времен до наших дней, рассматривая основополагающие сферы деятельности человека. Колоссальный труд исследователей всевозможных областей позволил в рекордные сроки воплотить идею создания энциклопедии, необходимость которой остро
ощущалась как специалистами, так и читающей публикой.
Энциклопедическое издание «Республика Молдова» было приурочено к 650-летию создания
молдавского государства. На страницах книги нашли свое место сведения, имеющие отношение к
природе и населению страны, конституционным основам государства и административно-терри
ториальному делению, законодательству и экономике, науке и культуре страны, языку и литературе,
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архитектуре, живописи и декоративно-прикладному искусству, музыке, театру, кинематографу и, что
немаловажно, вопросы сохранения культурного наследия Молдовы. На страницах этого престижного
издания можно найти необходимые данные о медицинских учреждениях и социальном обеспечении
населения, истории религии и молдавской церкви, внешней политики и национальной безопасности,
а также всевозможные политические партии и неправительственные организации, военное дело и
печатные издания, спорт и развитие туристических объектов республики. Дополняют публикацию
внушительный библиографический список и краткие сведения о личностях страны, т. е., господарях
Молдовы, губернаторах Бессарабии, президентах и премьер-министрах. Прекрасный дизайн и графическое оформление книги свидетельствуют о мастерстве и высоких профессиональных требованиях
при создании такого издания, необходимость которого самоочевидна.
Появление второй публикации [2], создание которой нам хотелось бы более подробно представить в рамках нашего исследования, было хорошо освещено в местных и зарубежных печатных изданиях и Интернет-ресурсах. Речь идет о первой (за исключением нескольких брошюр) и основной
энциклопедии государственных символов Республики Молдова. Можно смело заявить, что эта работа
является первой во многих европейских странах и постсоветском пространстве, на страницах которой представлены история и содержание молдавских национальных символов.
Идея создания такой работы возникла 27 апреля 2009, когда молдавская общественность впервые отмечала национальный день флага–триколора. Таким образом, Институт энциклопедических исследований Академии наук Молдовы дал старт серии научных трудов под символическим наименованием «Энциклопедика». С нашей точки зрения, можно поздравить авторский коллектив с великолепным дебютом в данной области и пожелать воплотить в жизнь все свои идеи.
В предложенной работе все замечания и рекомендации были учтены настолько, что даже у самых придирчивых рецензентов не было возможности что-либо покритиковать. В данном контексте,
мы были бы рады поделиться своим опытом и методикой создания такой тематической энциклопедии. Исходя из этих убеждений, мы представляем вашему сведению основополагающие принципы
создания энциклопедии, ключевые темы и некоторые советы при планировании и создании последующих изданий.
После провозглашения независимости Республики Молдова в 1991 г. данная работа стала единственным исследованием, представившим поразительный объем аспектов, являясь ярким примером
междисциплинарного изучения, в котором превосходно нашли общий язык историк и архитектор,
политик и военный, художник и геральдист. В то же время, так как книга была создана в более чем
сжатые сроки (всего за девять месяцев), мы считаем целесообразным отметить особый вклад всего
авторского коллектива, который доказал, что число 13, в данном случае, является вполне счастливым.
Под непосредственным руководством ответственного за выпуск, кандидата политологии Константина МАНОЛАКЕ и координатора, научного редактора, кандидата исторических наук Сильвиу АНДРИЕШ-ТАБАК, над книгой трудились доктор искусствоведения Марианна ШЛАПАК (вице-президент
Академии наук Молдовы), кандидаты исторических наук Анна БОЛДУРЯНУ (Национальный Музей
археологии и истории Молдовы), Виталий ЧОБАНУ (Военная академия Молдовы), Влад МИСКЕВКА
(Институт истории и права Академии наук Молдовы), Ион КСЕНОФОНТОВ (Институт энциклопедических исследований Академии наук Молдовы), кандидат филологических наук Варвара БУЗИЛЭ
(Национальный музей природоведения и этнографии г. Кишинева), кандидаты экономических наук
Михай ПАТРАШ (Государственный университет Молдовы) и Дидина ЦЭРУШ (Институт энциклопедических исследований Академии наук Молдовы), а также Владимир БОГДАН, представляющий аппарат президента Республики Молдова и научные исследователи Петру КОСТИН (Музей национальной армии) и Сильвия ДОНИЧ (Институт энциклопедических исследований Академии наук Молдовы).
Все тексты были скрупулезно отредактированы и проверены филологами Виталием Цуркану,
Виктором Германом, Еленой Пиструй и Еленой Варзарь.
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Бесспорно, благодаря великолепному дизайну, особому подбору и обработке фотоснимков и
других графических материалов, работа занимает почетное место в книжном искусстве Молдовы и
станет, со временем, своеобразным эталоном для современной книжной полиграфии. Над обрамлением научного «бриллианта» в особое украшение, обложку и суперобложку, трудились с энтузиазмом
и воодушевлением превосходные специалисты, художники, графики и дизайнеры – Алексей КОЛЫБНЯК, Валерий ОПРЯ, Виталий ПОГОЛША, Олег ЧЕБОТАРЕВ, Виталий РОШКА и Сорин ИВАСИШИН.
Представленная работа компетентно и рационально структурирована и знакомит нас с 11 главами. Несмотря на то, что разделы были написаны различными авторами, при чтении создается впечатление целостности и единства представленных сведений, что, несомненно, свидетельствует о титаническом труде научного редактора и всего авторского коллектива.
Открывает книгу вступительное слово президента Академии наук Молдовы, академика Георгия Дуки, который выразил уверенность, что представленная работа является лицом всей страны
и станет неотъемлемым инструментом для дальнейшего продвижения имиджа страны на международном уровне (с. 8).
Краткое описание энциклопедии «Национальные символы Республики Молдова» дано во Введении, в котором авторы (С. Андриеш-Табак, И. Ксенофонтов, Д. Цэруш и С. Донич) представили основные данные по Республике Молдова, т. е. географическое положение, численность населения, экономическое положение, акцентируя свое внимание на необходимости изучения основных государственных и вспомогательных символов, разъясняя такие термины, как геральдика, символ, эмблема,
нация и др.
Первые три ключевые главы данной работы (посвященные государственному флагу, гимну и
гербу) были написаны С. Андриеш-Табак, о профессионализме и скрупулезности которого свидетельствуют его многочисленные труды по геральдике, архивистике и истории [3:5–22].
Как историк, не могу не отметить, что данная энциклопедия станет в скором времени настольной книгой преподавателей, учеников и студентов, являясь единственным дидактическим пособием такого высокого уровня в деле воспитания у подрастающего поколения уважения и почтения к
своим национальным символам. Для молодежи флаг и герб должны стать не просто спортивными
атрибутами в футбольных матчах или велосипедных гонках, но и неотъемлемыми свидетельствами
единства всего народа и предметами гордости за свою страну и свой народ, для того чтобы с уверенностью заявить: «Я – гражданин Республики Молдова!». Будем надеяться, что следующие выпуски
книги на английском, французском и немецком языках, а также электронные версии для пользователей Интернета, станут также востребованными среди специалистов всех профессий и желающих
узнать больше о своей стране.
Анализируя с исторической точки зрения становление молдавского герба, автор с гордостью
рассказывает о гербах молдавских господарей и их значении в развитии нашей страны, о гербах Бессарабской губернии и Румынского королевства, которые сыграли неопровержимую роль в продолжении геральдических традиций, в то время как псевдогеральдика советского времени выставляла напоказ агропромышленные идеи (серп и молот) и, что хуже всего, практически лишала гражданина той
или иной республики своей неповторимости и индивидуальности.
Поэтому, с провозглашением независимости в 1991 г., эти «символы» были с легкостью забыты, а
автор продолжает вести нас по лабиринтам истории для того, чтобы восстановить полную картину тех
событий. Необходимо заметить, что конкурс на создание государственного герба молодой независимой республики был объявлен 1 мая 1990 года. В нём приняли участие историки и художники, стремясь максимально передать дух времени и ценность самых важных и существенных для народа идей,
воплощенных в символах. После продолжительного диалога между «властью, наукой и народом» 30
ноября 1990 г., эскиз герба авторского тандема Георге Врабие и Марии Догару был принят парламентом страны.
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Нужно подчеркнуть, что особое место в данной энциклопедии занимает глава, посвященная национальному флагу страны, истории его возникновения и принятии триколора как государственного
флага, т. е. основных цветов – желтый, красный и синий. При чтении этих страниц, волнение переполняет каждого участника тех недалеких событий, ведь принятие государственного триколора стало
возможным благодаря стараниям не только политиков и историков, но и основной массы народа,
пламенно желавшей восстановления исторической справедливости.
В данном контексте хочется обратить внимание на то, что, отталкиваясь от архивных и исторических данных, третья глава, посвященная национальному гимну, весьма пространно истолковывает
роль и значимость хвалебных песен или гимнов. Принятый в 1989–1994 гг. гимн «Deşteaptă-te, române!»
(«Пробудись, румын!») был заменен 22 июля 1995 года другим гимном, который является в настоящий
момент национальным гимном страны, а именно «Limba noastră» («Наш язык»), на слова Алексея МАТЕЕВИЧА и музыку Александру КРИСТЯ.
Рассматривая систему представления основных сведений, прекрасно дополненных обширным
изобразительным материалом, необходимо отметить, что показанные в хронологическом развитии
основные проблемы часто переносят читателя в то время, когда были приняты флаг, герб или создавался гимн страны. В то же время, на страницах книги можно всегда найти достоверную информацию
о том или ином символе, его истории и наглядно убедиться в его символичности и значимости для нашего народа.
И если ключевые национальные символы немного известны населению, то должностные символы остались неизведанной тайной даже для многих специалистов, историков и искусствоведов.
В настоящее время мы знаем когда, где, как и по каким принципам вывешивают государственный
флаг, президентский или премьерский флаги. В то же время, авторы представляют нам ценную информацию о господарских и, позднее, президентских символах власти, таких как золотые короны,
украшенные драгоценными камнями и жемчугом; королевский трон, выполненный из массивного
позолоченного дерева; различные мечи, булавы, скипетры, символизирующие власть, которые
можно увидеть на использованных гравюрах и портретах того времени. В духе того времени, Государственная комиссия по геральдике приняла 27 декабря 1996 г. и 3 февраля 2009 г. основные президентские отличия, флаги президента и премьера страны, автором которых являются художники
Симион Одайник и Михай Малашевский, изображение которых, благодаря этой книге, стало достоянием всего народа.
Особое место в развитии страны и культурного наследства населения занимают вспомогательные символы, предложенные Национальной комиссией по геральдике и описанные авторами С. Табак и В. Бузилэ. Впервые эти символы, обозначающие этнографическую и национальную гордость
страны, были детально представлены в таком престижном издании. Таким образом, сейчас каждый
гражданин страны сможет с гордостью заявить и рассказать, почему в Республике Молдова столь высоко ценятся базилик и цветок шиповника (претендующие на титул национального цветка); чем
привлекают орех, дуб или дикая черешня как национальные деревья; а среди растений особое место
занимает, бесспорно, виноград. На звание национального животного претендуют бык и овца; а среди птиц – аист. Интересно, что за титул национальная река соперничают Днестр и Прут, среди праздников – Мэрцишор, Нора и Родительский день, а национальным памятником незамедлительно был
признан памятник Штефану Великому в центре Кишинева.
В разделе, посвященном государственным наградам (авторы С. Андриеш-Табак и В. Богдан), широко представлены основные награды Молдовы всех времен, число награжденных, авторы и исполнители наград. На протяжении двух десятилетий независимости, в стране были созданы собственные
наградные знаки, медали и ордена, которые наглядно показаны в данной главе.
С нашей точки зрения, для создания тематических энциклопедий, в данном случае, посвященных
национальной символике, особое место должны занимать денежные знаки и монеты страны. Соответствующая глава (авторы А. Болдуряну и М. Патраш) весьма широко показала историю становления
и печатания денег в Молдове на протяжении многих веков, акцентируя свое внимание на том, что
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государственность страны является нерушимой в финансово-экономическом плане, владея собственными денежными ресурсами и валютными резервами. Таким образом, авторы повествуют о том, что
Национальный банк Молдовы был учрежден 4 июня 1991 г., после чего была инициирована денежная
реформа и 29 ноября 1993 г. введена национальная валюта, молдавский лей. Необходимо заметить, что
все разделы представленной энциклопедии являются оригинальными текстами, основанными на архивных источниках и исторических документах, а также богатом иллюстративном материале, во многих случаях, эксклюзивном и опубликованном впервые.
В этой тематической энциклопедии также представлена символика национальной армии, пограничных войск и карабинеров. Авторы раздела, К. Манолаке и В. Чобану, впервые в национальной историографии описывают и рассматривают военные символы, введенные в 2000 году, автором которых являются С. Андриеш-Табак, В. Мискевка и Ю. Каминский. Будем надеяться, что в данном контексте эти
символы – различные петлицы, погоны, эмблемы – обретут свое достойное место и поднимут имидж и
уважение молодых к военной службе. К тому же, желающие стать пограничниками смогут получить образование в данной области, поступив в Национальный пограничный колледж, основанный в 2007 г.
В данной книге достойное место занимает изображение таможенных символов. Авторы П. Костин и В. Чобану подчеркивают роль и необходимость таможенных структур, Таможенного Кодекса и
подписания международных контрактов в данной области. Необходимо заметить, что при создании
тематических энциклопедий важно учитывать все аспекты материальной и духовной жизни, чтобы
воссоздать наиболее цельную и значимую картину всех сфер деятельности человека и, в то же время,
напомнить о целесообразности изучения и уважения символов, которые представляют наш народ и
страну, в которой мы живем. Было бы неплохо, если б в каждой стране были изданы подобные энциклопедии, которые, будучи переведенными на русский, английский или французский языки, позволили
бы лучше узнать людей из сопредельных стран, постигнуть их историю и культуру, способствуя дружбе и уважению различных народов вопреки культурным различиям или разному вероисповеданию.
В то же время, хотелось бы поделиться опытом в плане создания особых символов (герб, гимн,
мантия), касающихся официальной символики Академии наук Молдовы, разработанной С. АндриешТабак и М. Шлапак и принятой на заседании Национальной комиссии по геральдике 8 июля 2005 г.
Было бы весьма интересно произвести сравнительный анализ вышеупомянутых академических символов и соответствующих отличительных знаков других учебных заведений нашего государства и соседних государств, что и будет, смеем полагать, сделано в ближайшем будущем.
Довольно интересны в данном случае гимн Академии, на слова Думитру Матковски и музыку Теодора Згуряну, а также особые предметы костюма, специально разработанные для академиков и
членов-корреспондентов, примером для которых стали сюртуки и мантии французской и румынской
академий наук. Строгие, и в то же время оригинальные, академические облачения представляют довольно замысловатый цветочно-растительный вышитый орнамент, разработанный по моделям архитектора М. Шлапак. Особое место в системе академической символики занимают президентские знаки отличия, автором которых стали С. Андриеш-Табак, М. Шлапак и художник С. Одайник.
В предпоследней, десятой главе, автор С. Андриеш-Табак сосредоточивает интерес читателей на
такой важной проблеме как территориальная, местная геральдика, применяемая для установления и
идентификации основных характеристик того или иного региона. Будучи в большинстве случаев и автором гербов и флагов населенных пунктов, С. Андриеш-Табак создал профессиональную команду, в
которую вошли художники и архитекторы – Ю. Каминский, М. Шлапак, С. Чокану, С. Одайник, Г. Врабие, С. Замша – опыт которых был бы весьма полезен для многих желающих создать свою семейную
или территориальную символику. Также, опыт и методология работы этих специалистов при создании каждого герба и флага и отражающих единство, и в то же время неповторимость, будут весьма
кстати для историков и культурологов, специализирующихся на изучении национальной символики.
Важно заметить, что создание каждого символа требует неимоверных усилий со стороны местных геральдистов и художников. Но, просматривая книгу о национальных символах и анализируя
изображенные изделия, необходимо отметить, что в Республике Молдова громко заявляет о себе на-
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циональная школа по геральдике, а методика и профессионализм старших товарищей и начинающих
мастеров требуют детального анализа в специализированной литературе.
Неоспоримый вклад в создание национальных символов приносит Национальная комиссия по
геральдике. Авторы последнего раздела, М. Шлапак и В. Мискевка, постарались максимально осветить деятельность комиссии на протяжении многих лет, начиная от первого рабочего заседания 12
января 1996 года. Стабильная разработка нормативных актов, организация научных мероприятий,
утверждение новых символов и постоянное совершенствование техники и методологии творения и
научного изыскания свидетельствуют о высоком профессионализме, сотрудничестве с международными учреждениями в данной области и продвижении национальных символов Республики Молдова далеко за ее пределами.
На последних страницах книги можно детально проследить хронологическое развитие исторических событий независимой Республики Молдова в 1989–2010 гг. и ознакомиться с очень обширным
библиографическим списком на заданные темы.
Следовательно, несмотря на то, что представленная книга «Национальные символы Республики
Молдова» стала вторым изданием молодого исследовательского института, важно отметить существование особой методологии и своеобразной методики создания данных тематических энциклопедий. Оригинальные идеи и замыслы, наличие слаженного авторского коллектива, научный подход и
архивные источники, великолепный иллюстративный материал, тщательный подбор информации и
формирование особой структуры исследования, определение круга интересов и рассматриваемых
проблем, а также взаимосвязи между различными областями деятельности – вот лишь несколько методологических «секретов» создания тематических энциклопедий. Мы вправе заметить, что опыт
молдавских специалистов в области проведения подобных междисциплинарных исследований будет
полезен нашим коллегам из других научных и учебных заведений страны и за ее пределами.
Создание энциклопедии, тематической или отраслевой, это благородный, но титанический труд.
Ведь для того, чтобы описать в нескольких словах, но наиболее точно определенный термин или понятие, необходимо в буквальном смысле пересмотреть горы специализированной литературы.
Опыт и методика создания молдавскими энциклопедистами таких исследований, как «Республика Молдова» и «Национальные символы Республики Молдова» показательны во многих отношениях. С нашей стороны, мы были бы рады посредством данной публикации выразить признательность и уважение авторскому коллективу и поздравить Институт энциклопедических исследований
с воплощением своей идеи, для многих скептиков кажущейся неосуществимой. Энциклопедия была
выполнена в соответствии с последними требованиями в области научных изысканий и олицетворяет собой превосходный книжный дизайн и объемные научные статьи на обусловленные темы, которые найдут отзыв и среди узких специалистов, и среди любителей истории и культуры своей державы.
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В данной статье исследуются основные аспекты влияния энциклопедий на жизнь общества. Рассматриваются ключевые моменты и функции энциклопедий.
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В энциклопедических изданиях, и особенно в научной литературе, довольно редко встречаются
разъяснения об основных функциях энциклопедий, их значении в жизни общества. Одним из основных достоинств энциклопедий является возможность представить информацию на родном языке, сохраняя её ценность в аспекте культурной принадлежности. Поэтому является актуальным и имеет
научно-теоретическое значение освещение данной темы. Энциклопедия – от новолатинского
encyclopaedia (не ранее XVI века) из древнегреческого языка «обучение в полном круге», редко Циклопедия от новолатинского cyclopaedia, «круговое обучение» – приведённое в систему обозрение всех отраслей человеческого знания или круг дисциплин, в совокупности составляющих отдельную отрасль
знания. Энциклопедией называют также научное справочное пособие, содержащее обозрение наук
или дисциплин преимущественно в форме словаря. В широком понимании – сборник научных сведений и справок на различные темы, предназначенный для широкого круга читателей. В зависимости от
подготовки читателя, которому энциклопедия адресована, она не только может содержать информацию о некой определённой области знания, например, об истории, медицине, философии, военном
деле или юриспруденции, но и излагать материал более или менее специальным (научным) языком. В
начале перед энциклопедиями ставились следующие задачи: сбор и классификация знаний, предоставление информации в виде трактатов, возможность использования в качестве учебников. В дальнейшем одной из важнейших функций для первых энциклопедий становится классификаторская (систематизация знаний). По целям использования энциклопедии видоизменяются от формы с короткими
справками до алфавитного свода знаний.
Потребность в своде и классификации знаний возникла у человечества в глубокой древности. В
Древнем Египте своеобразные терминологические словари стали появляться уже в период Среднего
царства (2 тысячелетие до н. э.). Своды знаний составлялись и в Древнем Китае (XII–X века до н. э.).
Постепенно задача «обучения по всему кругу знаний» формулируется с более конкретной просветительской целью – сообщить совокупность сведений, содержащихся в семи свободных искусств (от латинского septem artes liberales), которые в период античности и в средние века включали грамматику,
диалектику, риторику («тривиум») на первой ступени обучения; арифметику, геометрию, музыку и
астрономию – на второй («квадривиум»). Другие сведения считались практическими и в круг «высокой» науки не входили.
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В издании «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремёсел» (на французском
языке «Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers», т. 1–35, 1751–1780)
[1:237] под редакцией Дени Дидро и д’Аламбера дано чёткое определение цели энциклопедии: «На
самом деле, цель энциклопедии – собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придёт после нас, с тем, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащённые знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям». Таким образом, по мнению Дидро, основная цель энциклопедии – классификаторская и
просветительская. Дидро считает, что совершенная энциклопедия должна быть чем-то большим, нежели сумма её составных частей: «Даже если бы аналитический словарь наук и искусств был лишь
методичной комбинацией своих отдельных элементов, я все же спросил бы, кто отвечает за подбор
этих элементов?» [1]. Дидро считал, что энциклопедия должна устанавливать связи между понятиями. Понимая, что весь массив человеческих знаний невозможно изложить в одной работе, он все же
считал, что в ней можно, по крайней мере, показать взаимозависимость между ними.
В наши дни большой популярностью пользуются литературные, технические, медицинские,
исторические, музыкальные, театральные и другие энциклопедии, а также книговедческие словари.
По целям использования энциклопедии варьируются от форм с короткими справками до многотомных изданий алфавитного типа. По читательскому адресу выделяют энциклопедии для специалистов,
для широких кругов читателей, для женщин, детей, пожилых людей, для семейного чтения, например,
американская общая энциклопедия The World Book Encyclopedia, где приведена понятийная статья об
энциклопедии. «Энциклопедия – коллекция (сборник) информации о людях, местах, событиях и вещах. Она может быть связана со всеми областями знаний или ограничена лишь одной областью. Всеобщая энциклопедия как World Book включает информацию по теме в каждой области знаний. Функцией редактора энциклопедии является предоставление точной и объективной информации читателю, которая должна быть легко воспринимаема. Они выступают в роли переводчиков, которые представляют информацию так, чтобы читатель мог легко понять» [2:234–237]. Анализируя англоязычные
энциклопедические издания: Encyclopedia of World Biography [3:5–6] (Всемирная биографическая энциклопедия), в которой представлены около 7 тысяч статей о выдающихся людях, внёсших большой
вклад в человеческую культуру, Encyclopedia of World Cultures [4:17–18] (Энциклопедия мировых
культур), где представлены культуры различных частей света; Encyclopedia of 20th century Technology
[5:21–25] (Энциклопедия 20 века. Технологии), которая посвящена технологиям (изобретениям) 20
века; Encyclopedia of historical archaeology [6:16–19] (Энциклопедия исторической археологии), в которой отражены практические воззрения археологов в начале двадцать первого века; Encyclopedia of
new religious movements [7:6–17] (Энциклопедия новых религиозных движений), где представлены
разнообразные виды новых религиозных движений, которые возникли в разных частях мира – все
вышеперечисленные энциклопедические издания несут в себе различные отраслевые информационные нагрузки на читателя. Выделяют следующие основные функции энциклопедии:
1. Информационная (передача научного опыта). Эту важную функцию энциклопедия выполняет
посредством сложной знаковой системы, математических символов и формул, которые сохраняют
научный опыт поколений в понятиях и словах.
2. Познавательная (гносеологическая). Энциклопедия концентрирует в себе лучший научный
опыт множества поколений людей. Она накапливает богатейшие знания о мире и тем самым создаёт
благоприятные возможности для его познания и освоения.
3. Коммуникативная функция как важнейшее качество энциклопедии. Эта функция неразрывно
связана с информационной. Через систему массовой коммуникации (печатная и электронная продукция) охватывает большинство членов общества.
4. Функция фиксирования информации и ее сохранения, обусловленные материальной формой
энциклопедии.
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5. Культурная.
6. Мемориальная.
7. Управленческая.
8. Свидетельствования.
Энциклопедия – источник знаний, продукт и памятник духовной и материальной культуры, память поколений. Эстетическую, гедонистическую, рекреативную функции энциклопедии можно рассматривать как подфункции, или разновидности проявления культурной функции, причем в большей
мере они присущи определенным видам энциклопедий, а не всем энциклопедиям. Воспитательная,
популяризаторская, учебно-образовательная функции энциклопедии представляют собой проявление культурной, познавательной, управленческой функций, то есть усиление этих функций при одновременном выполнении всех прочих. Управленческая функция по отношению к энциклопедии обычно не называлась, однако по ее характеристике видно, что она присуща любой энциклопедии, поскольку последняя выполняет информационную функцию. Формой проявления управленческой
функции является и идеологическая функция энциклопедии. Функция свидетельствования, выполняемая энциклопедией, иногда приобретает оттенок подтверждения истинности, достоверности описываемых в ней фактов, событий. Существенная черта энциклопедии, отличающая её от других изданий, её активная роль в формировании общественной идеологии, науки, искусства, морали, общественного мнения и т. д. Можно назвать ее функцией преобразования общественного сознания, поскольку эта функция – функция воздействия энциклопедии на наше сознание, функция, активизирующая участие человека в преобразовании мира и самого себя. Функция преобразования общественного сознания, свойственная энциклопедии, позволяет ей по-иному выполнять познавательную,
культурную и управленческую функции. Энциклопедия также в большей мере выполняет эстетическую функцию. Важнейшей функцией энциклопедии является товарная. Из рассмотренных функций
энциклопедии вытекает ряд её свойств, дополняющих и уточняющих эти функции. Среди них следует назвать конкретно-исторический характер энциклопедии. Энциклопедия не только создаётся в ответ на потребность общества на том или ином историческом этапе его развития; она вообще становится возможной только в результате общественного признания её ценности. Энциклопедия определённым образом дисциплинирует человека, влияет на его сознание и поведение.
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Стаття інформує про нове видання «Архівна україніка Канади», яке свідчить про багатющі й до
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Українські архівні зібрання в Канаді (й ширше – у Північній Америці) – явище яскраве і специфічне. Йдеться не лише про їхній зміст, особливості утворення та шляхи міграції, а й про організацію
зберігання та доступу (передусім інтелектуального). Належну збереженість документів, пов’язаних із
історією України, українського народу та українців у Канаді забезпечили канадський уряд (на загальнонаціональному рівні, в державних архівних установах) та українська громада Канади (на суспільному
рівні, в архівах колективної та приватної форми власності). Федеральна політика багатокультурності у
двомовному середовищі, офіційно визнана Урядом Канади в жовтні 1971 р. провідною в гуманітарній
сфері, сприяла повноцінному розвитку всіх національних спільнот, які тоді населяли Канаду. Визначальну роль вона відіграла і в забезпеченні збереженості документів, утворених представниками (особами/установами) різних етнокультурних громад. Уже 1972 р. при Рукописному відділі Національного
архіву Канади (тепер Бібліотека і архів Канади) Національного етнічного архіву, реформованого 1989 р.
в Багатокультурну архівну програму (Multicultural Archives Program). Організація державного зберігання таких архівів гарантувала збереження документальної спадщини задля об’єктивного дослідження
історії українських, польських, німецьких, угорських, інших груп у Канаді та їхнього внеску в розбудову
канадського суспільства. Водночас копітку працю зі збирання і зберігання документів українського
походження проводили українські громади, формуючи архівні фонди й створюючи спеціальні установи пам’яті: архів Осередку української культури і освіти (1944) та Архів Української вільної академії
наук і Військово-історичний музей-архів (1969) у Вінніпезі; Українсько-канадський архів-музей Альберти в Едмонтоні (1972); Українсько-канадський дослідно-документаційний центр у Торонто (1982) та ін.
Історично обумовлений інтерес мали такі зібрання для дослідників у тодішній Українській РСР,
однак до часу відновлення незалежності України їх зміст залишався terra incognitа для переважної
більшості науковців. Тут «спрацьовували» політичні чинники, фінансові труднощі, мовні бар’єри
тощо. Відтак в умовах фрагментарності джерельної бази щодо будь-якої історичної канадсько-української проблеми (канадським науковцям бракувало знань щодо архівних джерел в Україні, українським – у Канаді) виникало питання про достовірність висновків. Ключем до його вирішення могло
бути лише розширення як фізичного доступу до інформації першого рівня, так і інтелектуального
доступу до інформації другого рівня шляхом створення спеціальних довідників.
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Така можливість з’явилася на початку 1990-х рр., коли в нових умовах в українському академічному та архівному середовищі постало питання про створення інформаційної системи, яка б акумулювала відомості про документи з історії України та українців, що зберігалися не лише в географічних межах нашої держави. Потреба духовного відродження українства, яке тривалий час перебувало в шорах ідеологічних обмежень, вимагала заповнення інформаційних лакун. Українські архівні
зібрання, що зберігаються в зарубіжних архівних установах, отримали назву «зарубіжна архівна
україніка», а їх реєстрація, дослідження складу і змісту набуло пріоритетності. Питання про загальну
концепцію зарубіжної архівної україніки активно обговорювалося під час Першого конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, вересень 1990) за участі широкого кола зарубіжних науковців. Одним із результатів дискусії стало започаткування Археографічною комісією АН УРСР (тепер – Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України) серії «Зарубіжна архівна україніка», в межах якої побачив світ упорядкований тодішнім директором Канадського інституту українських студій (КІУС) проф. Богданом Кравченком стислий довідник «Архівні матеріали з історії України в Канаді»1, що містив основну інформацію про склад фондів/колекцій, які
увійшли до видання, відомості про життя та діяльність або історію фондоутворювачів, бібліографічні відомості про довідкову літературу щодо окремих фондів, зібрань та колекцій.
Основні засади виявлення, реєстрації та алгоритм запровадження до наукового обігу архівної
інформації, обмеженої змістом поняття «архівна україніка», було визначено Державною програмою
«Книжкова та рукописна спадщина України: створення бібліографічного реєстру і системи збереження та загальнодоступності» (1992), зокрема її підпрограмою «Архівна та рукописна Україніка: Національна зведена система документальної інформації» (1991 – 1996). Серед авторів терміна «книжкова
та рукописна зарубіжна україніка» були знані вчені – члени-кореспонденти НАН України Г. В. Боряк
та Л. А. Дубровіна, д.істор.н., проф. В. І. Ульяновський2. Упродовж 1993 – 2007 рр. було здійснено певні заходи щодо реалізації програми. Уже 1993 р. до співрозробників проекту (Інститут української
археографії АН України, Інститут рукописів ЦНБ та Головархів при Кабінеті Міністрів України) приєдналися Міністерство культури України та Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України, а 1994 р. було підписано угоду про спільне виконання Українським науковим інститутом Гарвардського університету (США), Академією наук України,
Головархівом України та Міністерством культури України спеціального міжнародного проекту «Українська археобібліобаза».
1994 р. до розроблення програми долучився щойно створений Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД). За участю співробітників інституту було підготовлено та видано складову проекту «Українська археобібліобаза» – довідник «Архівні установи України» (К., 2000 – перший випуск) та «Архівні установи України: державні архіви», т. 1 (К., 2005 – другий
випуск, розширений і доповнений), укладено методичні рекомендації щодо реєстрації документів архівної україніки, підготовлено український переклад Загального міжнародного стандарту архівного описування, укладено бібліографію з цієї проблеми, а 2007 р. розроблено Концепцію створення та функціонування Національного реєстру «Архівна україніка», в якому на генеральному рівні виокремлено три
групи: «автентичну україніку», «історичну україніку», «модерну україніку»3 .
Проблеми реєстрації архівної україніки знайшли відображення в Державній програмі «Культурні
Архівні матеріали з історії України в Канаді: Попередній анотований перелік / Уклав Богдан Кравченко. Археографічна комісія Академії наук УРСР; Канадський інститут українських студій Альбертського університету. – К.;
Едмонтон, 1990. – 38 с.
2
Детальніше див.: Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст. – К., 2008. – С. 15–32; Лозицький В. С., Боряк Г. В., Дубровіна Л. А. Національна архівна інформаційна система України «Архівна та рукописна україніка» // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна україніка». – Вип. 1. Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – К., 1996. – С. 13.
3
Матяш І. Б. Концепція створення та функціонування Національного реєстру «Архівна україніка» // Студії з
архівної справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15. – С. 12–18.
1
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цінності України: Втрати. Шляхи повернення», прийнятій у червні 1999 р., та в рішеннях Колегії Державного комітету архівів України, спрямованих зокрема на створення і реалізацію програми виявлення архівної україніки за межами України на період від 2001 р. до 2010 р.
Питання про створення уніфікованого (центрального) каталогу українських архівних зібрань
розглядалося і зарубіжними науковцями. У середині 1990-х рр. стан і перспективи розвитку українських архівів у Канаді обговорювали архівісти й науковці з Провінційного архіву Альберти,
Українсько-канадського архіву-музею Альберти в Едмонтоні, Катедри української культури та етнографії ім. Гуцуляків на круглому столі «Архіви як засіб для розвитку громади», що відбувся під час
роботи наукової конференції «Студії з української культури та етнічности: Академічні та громадські
перспективи» (26 – 28 квітня 1996 р., Едмонтон, Альберта). Результати дискусії засвідчили потребу
створення належних реєстрів українських архівів. 21-а Українознавча Конференція в Іллінойському
Університеті в Урбана-Шампейн (19 – 20 липня 2002 р.) спеціально присвячувалася стану й перспективам українських архівів у Північній Америці. Згідно з рішенням конференції було створено Комісію з координування українських архівів Північної Америки, а її головним завданням визначено
розроблення анкети-запитальника та збирання основних відомостей про архівну та рукописну
україніку для пiдготовки «Довідника українських архівів Америки і Канади». Менше року по тому,
19 – 20 березня 2003 р., з ініціативи Конґресу Українців Канади у Вінніпезі в Коледжі св. Андрія Манітобського університету відбувся симпозіум, присвячений питанням збереження і розвитку українських канадських архівів як важливого ресурсу для створення «узагальненого портрета» багатокультурного канадського суспільства. Ухвала зібрання констатувала необхіднiсть проведення повного огляду українських архівів у Канаді з метою позитивного впливу на суспільну свідомість та
забезпечення збереженості безцінних джерел для історії українців у Канаді. Йшлося також про потребу створення при одному з університетів центру підготовки архівістів для різних етнокультурних груп Канади.
Реальні кроки до створення комплексного анотованого довідника про українські архівні зібрання в Канаді зроблено в 2006 – 2007 рр. завдяки співпраці в цьому напрямі українських і канадських
науковців та спеціальній меморіальній стипендії ім. І. Коляски Канадського інституту українських
студій, що дозволила тодішньому директорові УНДІАСД І. Б. Матяш перевірити підготовлену в Україні емпіричну інформацію в канадських архівах та виявити максимально повну топографію архівної
україніки в Канаді на інституційному рівні.
Канадські архіви набули значення бази для пілотного проекту довідника про українські архівні
зібрання в зарубіжних країнах саме з огляду на вагомість їх складу і змісту. В державних і недержавних архівах (бібліотеках, музеях) та приватних колекціях зберігається величезний інформаційний масив архівної україніки (лише в Національній бібліотеці та архіві – понад 220 таких фондів). Упродовж
понад століття чотири хвилі української еміграції (її офіційним початком вважається прибуття до
Альберти 1891 р. в пошуках землі для себе та своїх односельчан, мешканців Небиліва – Івана Пилипіва та Василя Єленяка) утворили або вивезли як найціннішу (або й найнебезпечнішу) частину свого
дорожнього скарбу – величезні документальні комплекси, що є важливими історичними джерелами
як для історії українців у Канаді, з’ясування їхньої ролі в канадському поліетнічному суспільстві, історії еміграції, так і для історії України та українського народу в цілому.
Локалізовані в Канаді архівні документи, вивезені українськими емігрантами переважно другої
й третьої хвилі, та утворені українцями за межами України, можна поділити на такі типологічні групи:
а) документи, утворенені в Україні; б) документи, утворені українцями в Канаді; в) документи, утворені українцями за межами Канади; г) документи, утворені в Канаді1. Вони зберігаються в державних
та громадських установах, зокрема державних архівах: а) Національній бібліотеці і архіві; б) провінційних: Провінційному архіві Онтаріо, Провінційному архіві Альберти, Провінційному архіві Саскачевана, Провінційному архіві Манітоби, Провінційному архіві Британської Колумбії, Провінційному
архіві Квебека; в) муніципальних: Архіві м. Едмонтон, Архіві м. Торонто, Архіві м. Атабаска, Архіві
1

Див.: Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст. – К., 2008. – С. 47–52.
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м. Ванкувер, Архіві м. Гленбоу), церковних (Архіві Консисторії Української Православної Церкви в
Канаді (м. Вінніпег, Манітоба), Архіві Української Католицької Архієпархії (м. Вінніпег, Манітоба),
Архіві конференції канадської об’єднаної церкви Альберти та Північно-Західних Територій; Архіві
конференції канадської об’єднаної церкви Манітоби та північно-західного Онтаріо; Архіві Монастиря
св. отців Василіан в Мондері); архівах самоврядних установ і організацій (Архіві Української вільної
академії наук в Канаді); університетських архівах і бібліотеках (Бібліотеці Карлтонського університету
(м. Оттава, Онтаріо), Архіві Альбертського університету (м. Едмонтон, Альберта), Українському
фольклорному архіві Богдана Медвідського (м. Едмонтон, Альберта), Архіві університету Вікторія, Архіві університету Йорка, Архіві та спеціальних колекціях університету Ріджайни, Архіві та спеціальних
колекціях Манітобського університету; Спеціальних колекціях Калгарського університету та ін.); архівах
громадських об’єднань (Архіві Осередку української культури і освіти (м. Вінніпег, Манітоба); Архіві
Українсько-канадського дослідно-документаційного центру (м. Торонто, Онтаріо), Україн
ськоканадському архіві-музеї Альберти (м. Едмонтон, Альберта); музейних зібраннях (Українському музеї Канади Союзу українок Канади (головний офіс – м. Саскатуні (Саскачеван), відділення – у містах
Торонто, Вінніпег, Едмонтон, Калгарі, Ванкувер), музеї «Село української культурної спадщини»
(м. Едмонтон), приватних архівах.
Типо-видовий склад архівної та рукописної україніки в Канаді досить різноманітний. Це документи офіційного й особового походження: управлінська (організаційно-розпорядча, фінансова) документація, офіційне і приватне листування, науково-технічна документація, щоденники, спогади,
рукописні книги, аудіовізуальні, картографічні документи та документи усної історії.
Перші кроки до археографічної реєстрації та вивчення українських архівів у Канаді було зроблено канадськими українцями в 1970–1980-х рр. Вагомий внесок у виявлення, упорядкування, описування «українських» фондів/збірок/колекцій та залучення їх інформації до наукового обігу зробив
відомий канадський архівіст Мирон Момрик. Упорядкований ним довідник про українські фонди в
Національному архіві Канади став першим довідником про архівну та рукописну україніку в Канаді
(на рівні «загальнонаціонального» архівосховища)1. Крім того, Мирон Момрик підготував ґрунтовні
описи колекцій Катерини Антонович (1985), Олени Кисилевської (1985), відомого громадського діяча, дипломатичного працівника, публіциста Андрія Жука (1986), Союзу українських канадських ветеранів (1988)2 та ін.
Упродовж 1980-х рр. переважну більшість архівних довідників про зібрання українського походження та утворені етнічними українцями було підготовлено й видано за фінансової підтримки
КІУСу при Альбертському університеті (м. Едмонтон, Альберта). Так, побачили світ архівні довідники про картографічне зібрання у фондах Альбертського університету, матеріали до родинної
історії, збірка Товариства опіки над українськими переселенцями в Канаді ім. св. Рафаїла, колекції
Євгена Бачинського, Івана Боберського, Михайла Лучковича3 та ін. До українських дослідників ці
A Guide to sources for the study of Ukrainian Canadians by Myron Momryk. – Ottawa, 1984. – 42 p.
Sowtis D., Momryk M. The Kateryna Antonowych Collection. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies,
1985. – 28 p. – (Research Report; № 13); Sowtis D., Momryk M. The Olena Kysilewska Collection. – Edmonton: Canadian
Institute of Ukrainian Studies, 1985. – 36 p. – (Research Report; № 12); National Archives of Canada. Manuscript Division.The Andry Zhuk Collection MG 30, C 167. Finding Aid № 1663 / Prepared by Myron Momryk, National Ethnic Archives. – Ottawa, 1986. – 241 p.; The Ukrainian Canadian Veterans Association Collection. National Archives of Canada,
MG 28, V 119: Finding Aid / Prepared by Wiktor Holowacz and Myron Momryk. – Edmonton: Canadian Institute of
Ukrainian Studies The University of Alberta, 1988. – 27 p. – (Research Report; № 20).
3
Friesen, Paul T. “Ukrainian Lands” Maps in the University of Alberta Map Collection: A Cartobibliography. – Edmonton:
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. – 44 p. and 21 appendices. – (Research Report № 24).
Himka, John-Paul and Swyripa Frances A. Sources for researching Ukrainian family history. – Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies The University of Alberta, 1984. – 37 p. – (Research Report; № 6).
Iwanus J., Senchuk W. The St. Raphael’s Ukrainian Immigrants Welfare Association of Canada Collection. – Edmonton:
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. – 22 p. – (Research Report; № 21).
The Batchinsky Collection Carleton University Library: Finding Aid / Canadian Institute of Ukrainian Studies Press,
1
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важливі довідкові видання до відновлення державної незалежності України потрапляли переважно
приватним шляхом, а згодом – зі значним запізненням (у другій половині 1990-х рр.) до бібліотек
України (зокрема, до відділу «Зарубіжна україніка» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського). Упорядкуванню та археографічному опрацюванню українських і українсько-канадських фондів сприяла проведена КІУСом у 1980-х рр. гуманітарна акція із організації програми
«архівного підмайстерного навчання» для студентів упродовж літніх місяців з метою подальшого
виконання ними такої роботи в громадах. Не менш важливе значення мала й «Архівна програма»
КІУСу 1982 – 1983 рр., реалізована з метою описування архівних колекцій, їх мікрофільмування та
страхування. Головним об’єктом програми стали зібрання усної історії, сформованих як окремими
особами, так і українськими установами в Канаді. 1989 р. було опубліковано каталог зібрань Українсько-канадського дослідного та документаційного центру в Торонто.
Відомості про зібрання українського походження та утворені етнічними українцями містили
також загальноканадські довідники. Так, у рамках багаторічного проекту дослідження «усної історії»
канадського суспільства, у 1992 р. побачив світ путівник по колекції Багатокультурного історичного
товариства Онтаріо (Провінційний архів Онтаріо), який містив відомості про документальну спадщину багатьох етнічних груп Канади1, в тому числі українців. 1993 р. було опубліковано ґрунтовний
путівник по колекціях «усної історії» в Канаді, у якому, зокрема, подано відомості про 38 збірок «усної
історії», що містять інформацію про українців Канади2.
2000 р. вперше в Україні проф. Юрій Мицик опублікував укладений архівістом консисторії Української православної церкви в Канаді Володимиром Сеньчуком опис фонду митрополита Іларіона (І.
Огієнка)3. Ця публікація довідкового характеру сприяла активізації досліджень життя й діяльності
Івана Огієнка й передруковувалася в інших виданнях.
Окрім довідкових видань, у період від початку 1970-х рр. до 2006 р. в історіографії архівознавства
сформувався окремий напрямок, який можна окреслити як історіографія архівної україніки. На першому її етапі інтерес до архівної україніки в Канаді засвідчували статті канадських (Іроїда Герус-Тарнавецька, Надія Казимира, Мирон Момрик, Андрій Макух, Ярослав Розумний, Франсес Свиріпа), а
від початку 1990-х років – українських (Ігор Гирич, Ярослав Дашкевич, Марина Палієнко, Георгій Папакін, Ігор Срібняк, Микола Тимошик, Ірина Тюрменко) та польських (Анна Крохмаль) авторів. Увага
дослідників переважно зосереджувалася на оглядах однієї збірки чи колекції (Андрія Жука, митрополита Іларіона, Дмитра Донцова), відображенні конкретної проблеми в документах канадських архівів,
рідшими були статті узагальнюючого характеру. Такі публікації мали надзвичайне джерельне значення, особливо, якщо ґрунтувалися на інформації, почерпнутій не з довідників (у будь-якій формі), а в
результаті безпосереднього ознайомлення автора з тією чи іншою колекцією.
Так, ґрунтовне дослідження І. Герус-Тарнавецької кириличних рукописів у бібліотеках та приватних зібраннях Канади, опубліковане в «Ювілейному збірнику Української вільної академії наук»
(Вінніпег, 1976)4, не лише містило матеріал великого наукового значення і новизни, а й відкривало
перспективний напрям українознавчих досліджень. На підставі детального джерелознавчого та
University of Alberta; Prepared by John S. Jaworsky and Olga S. A. Szkabarnicki; Ed. By Jeremy Palin. – Edmonton,
1995. – 101 p. – (Research Report; № 47); The Iwan Boberskyj Archival Collection. Ukrainian Cultural and Educational
Centre, Winnipeg: Finding Aid / Prepared by Jaroslaw Iwanus and Wolodymyr Senchuk. – Edmonton: Canadian Institute
of Ukrainian Studies University of Alberta, 1988. – 9 p. – (Research Report; № 23); The Michael Luchkovich Collection /
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta; Prepared by Serge Cipko. – Edmonton, 1992. – [14]
p. – (Occasional Research Reports.Research Report; № 49). [Українсько-канадський архів та музей Альберти].
1
A Guide to the Collections of the Multicultural History Society of Ontario / Comp. Nick G. Forte, Ed. Gabriele Scardellato. – Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1992. – 696 p.
2
Guide to oral history collections in Canada = Guide des fonds d’histoire orale au Canada / Ed. Normand Fortier. – Ottawa: Canadian Oral History Association = Société canadienne d’histoire orale, 1993. – 402 p.
3
Див.: Болохівщина: Земля і люди. – Хмельницький: Стара Синява; Любар, 2000. – С. 269 – 274.
4
Gerus-Tarnawecka I. Cyrillica Canadiana: Cyrillic manuscripts in Canada // Ювілейний зб. Української Вільної
Академії Наук в Канаді / Упоряд.: О. Герус, О. Баран, Я. Розумний. – Вінніпег, 1975. – P. 522 – 540.
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книгознавчого аналізу виявлених унікатів дослідниця дійшла висновків про те, що всі вони репрезентують південно-слов’янську традицію, мають переважно релігійний характер і свідчать про
стійку традицію копіювання у XVIII ст. Цінну частину публікації склав перелік слов’янських кириличних книг із детальним описом та вказівкою на місце зберігання. 1981 р. побачила світ окрема
монографія І. Герус-Тарнавецької «Східнослов’янська кириліка у канадських сховищах»1.
Залученню до наукового обігу рукописів видатних українців прислужилися Осередок української культури і освіти та Українська вільна академія наук у Канаді (Вінніпег, Манітоба). Публікація
спогадів видатного українського композитора Олександра Кошиця 1947–1948 рр. стала першим археографічним проектом створеного 1944 р. Осередку української культури і освіти2. До підготовки першої частини видання було залучено дружину митця – Тетяну Кошиць, другу частину спогадів підготували до друку Т. Кошиць, Ф. Коссар та д-р П. Маценко. Упродовж 1952 – 1974 рр. Осередок реалізував
ще один «кошицівський» проект – видання його записів про подорож Української республіканської
капели країнами Європи та Америки, підготовлені Т. Кошиць, В. Мартинцем та П. Маценком3. У середині 1960-х рр. у серії «Літопис УВАН» побачили світ спогади Катерини Антонович – емоційно насичені стислі розповіді про дитинство та юність у Харкові, перші відвідини Києва, родину Алчевських,
знайомство з майбутнім чоловіком – Дмитром Антоновичем (Мухою)4. Ці видання мали істотне джерельне значення для вивчення діяльності конкретних персоналій та загалом дослідження внеску
українців у світову культуру.
Детальний аналіз колекції фотографій, зроблених Миколою Гавінчуком, що зберігаються у
Провінційному архіві Альберти, здійснила Франсес Свиріпа5. Фотодокументи 1920 – 1950-х рр. дослідниця справедливо назвала «незрівнянним візуальним записом» подій українського життя в східно-центральній частині провінції Альберта. За її підрахунками, в Провінційному архіві Альберти
загалом зберігається 12 тисяч цінних фотодокументів (портретів, фотографій весіль, ювілеїв, похоронів), у тому числі близько 4 тисяч – із сільської місцевості. Ці історичні джерела заслуговують на
спеціальне вивчення.
Утім, праці канадських науковців до початку 1990-х рр. на теренах України залишалися маловідомими. Натомість роботу українських дослідників у канадських архівах унеможливлювали переважно «фінансово-просторові» труднощі. Відтак інформація, залучена в будь-який спосіб до наукового
обігу, не лише розширювала уявлення про архівну україніку в Канаді, але й сприяла стиранню багатьох білих плям нашої історії, з’ясуванню невідомих в Україні фактів життя та діяльності видатних
українців. Істотну допомогу в реалізації дослідницьких проектів надавав КІУС. Започаткування КІУСом у 1990-х рр. спеціальних стипендій і програм для українських науковців сприяло безпосередньому ознайомленню їх із фондами канадських архівів. Результатом стала низка наукових публікацій та
видань, залучення до наукового обігу відповідної архівної інформації першого й другого рівнів.
Серед перших після відновлення державної незалежності України згадок про українські архіви в
Канаді слід назвати інформацію відомого вченого зі США Тараса Гунчака про перевезення з Франції
до Оттави архіву Українського центрального комітету та оцінку його як «надзвичайно важливого»
«для пізнання українського життя на західноукраїнських землях»6. У контексті огляду українських
Gerus-Tarnawecka I. East Slavic Cyrillica in Canadian Repositories. – Winnipeg, 1981. – 186 р.
Кошиць Олександр. Спогади. Частина перша. – Вінніпег: Культура й освіта, 1947. – 367 с.
3
Кошиць Олександр. Спогади. Частина друга. – Вінніпег: Культура й освіта, 1948. – 272 с.; Кошиць Олександр. З
піснею через світ. Подорож Української республіканської капели. – Т. І. – Вінніпег: Культура й освіта, 1952. – 194
с.; З піснею через світ. Із «Щоденника» О. Кошиця. – Т. II. – Вінніпег: Осередок культури й освіти, 1970. – 119 с.; З
піснею через світ. Із «Щоденника» О. Кошиця. – Т. III. – Вінніпег: Осередок культури й освіти, 1974. – 184 с.
4
Антонович К. З моїх споминів. – Вінніпег, 1965. – 31 с. – Серія: Літопис УВАН, ч. 23; Антонович К. З моїх
споминів. Частина 2. – Вінніпег, 1966. – 80 с. – Серія: Літопис УВАН, ч. 24.
5
Антонович К. З моїх споминів. – Вінніпег, 1965. – 31 с. – Серія: Літопис УВАН, ч. 23; Антонович К. З моїх
споминів. Частина 2. – Вінніпег, 1966. – 80 с. – Серія: Літопис УВАН, ч. 24; Swyripa, Frances. Ukrainian-Canadian
Prairie Life Through the Lens of a Camera // Journal of the West. – July 1999. – Vol. 38, № 3. – P. 56–62.
6
Гунчак Т. Україна XX сторіччя в зарубіжних архівах // Український історичний журнал. – 1991. – № 10. – С. 141.
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документних комплексів, що зберігаються в архівах Австрії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та США, автор називає три установи, де зберігаються документи про Україну: Канадський інститут
українських студій в Едмонтоні, Український документаційний центр у Торонто, Державний архів у
Оттаві. Враховуючи, що на той час уже побачили світ довідники Мирона Момрика та Богдана Кравченка та неточність поданих назв установ, ця згадка не мала впливу на розвиток досліджень архівної
україніки в Канаді.
Кількома роками пізніше стислий огляд згаданого американським ученим фонду Українського
Центрального Комітету в Національному архіві Канади подав у «Матеріалах засідань Історичної та
Археографічної комісій НТШ в Україні» відомий львівський історик Ярослав Дашкевич1. Попри те,
що увага дослідника зосереджувалася на проблемах польсько-українських відносин у 1941 – 1944 рр.,
стаття містила цінні завваги щодо кількісного складу та змісту фонду, стану документів. Наголошувалося на тому, що на частині документів прізвища та посади осіб, пов’язаних із УЦК, «замазані чорною
фарбою або вирізані ножицями». Учений переконливо довів джерельну значущість документального
комплексу, вказавши на необхідність публікації документів, що містяться в ньому.
Цінну інформацію про історію формування (реалізацію Багатокультурної архівної програми) і
склад українських зібрань у Національному архіві Канади містили виступ Мирона Момрика на Другому міжнародному конгресі україністів у Львові (1993) та ґрунтовна стаття в журналі «Архіви України» (1995). Серед найповніших та найінформативніших автор назвав колекції Михайла Єремієва, Андрія Жука, Іллі Витановича, Євгена Вертипороха, Дмитра Донцова, Володимира Кубійовича, Василя
Авраменка, Юрія і Наталії Русових. Мирон Момрик уперше поставив питання про можливість повернення в Україну архіву Андрія Жука та анонсував передавання архіву Українського Національного
Уряду в екзилі.
Факт початку інкорпорації українських архівних збірок із Національного архіву Канади до Національного архівного фонду України зафіксовано в статті Георгія Папакіна про передавання колекції
мікрофільмів з документів консулатів Російської імперії кінця XIX – початку XX ст. до Центрального
державного історичного архіву України (м. Київ)2. Автор детально описав склад колекції, кількісні
параметри якої – 4 тисячі паспортів та 11 тисяч посвідчень, свідоцтв, інших документів про народження, хрещення і смерть (хронологічні межі – 1900 – 1920 рр.).
Стислий огляд українського картографічного матеріалу в Канаді опублікувала 1999 р. Уляна
Кришталович, зосередивши увагу на колекції атласів і карт із відділу картографії бібліотеки Альбертського університету та з приватної колекції Івана Лисяка-Рудницького в Архіві Альбертського університету3. Цінність огляду полягала передусім у його новизні для українських дослідників.
Серед публікацій, присвячених окремим архівним збіркам, превалюють статті про колекцію Андрія Жука у Національному архіві Канади та зібрання Івана Огієнка в Архіві Української православної
церкви в Канаді у Вінніпезі. Склад колекції Андрія Жука на підставі укладеного Мироном Момриком
опису висвітлювали Марина Палієнко, Ігор Срібняк та Ігор Гирич4. Зокрема, Ігор Гирич не лише окреслив склад і зміст колекції, але й подав основні етапи життя та діяльності Андрія Жука (у другій статті
значно детальніше), долю його архіву, а також зробив перші вагомі кроки в публікації невідомих руДашкевич Я. Документи Українського Центрального Комітету в Національному архіві Канади про польськоукраїнські стосунки 1941 – 1944 рр. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. –
Л., 1999. – Вип. 2. 1995 – 1997. – С. 157 – 159.
2
Папакін Г. В. Колекція мікрофільмів з Національного архіву Канади // Архіви України. – 1995. – № 4–6. – С. 92 –
96.
3
Кришталович У. Карти України XVII – XVIII ст. в архівах та бібліотеках Канади // Матеріали засідань Історичної
та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Л., 1999. – Вип. 2. 1995 – 1997. – С. 216 – 217.
4
Палієнко М., Срібняк І. Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення
історії України // Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану М. Я. Варшавчика. – К., 1999. – С. 168 – 175;
Гирич І. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку XX
століття // До джерел: Зб. наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Л., 2004. – Т.
I. – С. 441 – 454.
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кописів Андрія Жука. 2002 р. в рубриці «Архів» спеціально присвяченого діяльності цього громадсько-політичного діяча числа альманаху «Молода нація» він опублікував великі фрагменти спогадів
Жука, дві його автобіографії, нотатки про Всеукраїнську національну раду, «плятформу» Союзу визволення України, листи до Симона Петлюри. У цьому ж числі опубліковано дві статті Андрія Жука
«Проф. М. Грушевський і Союз визволення України в роках Першої світової війни» та «Як дійшло до
заснування Союзу визволення України (Спомини у 20-ліття «Союзу»)»1.
Листування Андрія Жука та В’ячеслава Липинського, яке власник архіву вважав однією із найцінніших частин свого зібрання й зберігав у оригіналах і копіях, опубліковано 2003 р. в першому томі
серії «Архів» проекту «В’ячеслав Липинський: повне зібрання творів, архів, студії», започаткованого
Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В. К. Липинського.
Документи із Національного архіву Канади, пов’язані з життям Дмитра Донцова (витяг із метричної книги, посвідки про освіту, довідку про склад сім’ї, закордонний паспорт), опублікувала
2003 р. Галина Сварник, подавши в передмові стислу характеристику фонду2.
Археографічний проект за результатами наукового стажування в Колегії св. Андрія при Університеті Манітоби (1997) започаткував проф. Микола Тимошик. Йдеться про серію «Рукописна спадщина», що є складовою видавничого проекту Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле
вороття». Упродовж 2002 – 2006 рр. у цій серії вийшли праці Івана Огієнка, які не були видані за життя вченого і зберігалися в Архіві Консисторії Української Православної Церкви в Канаді у м. Вінніпезі:
«Українське монашество» (2002), «Тарас Шевченко» (2003), «Українська церква за часів гетьмана Мазепи» (2004), «Розп’ятий Мазепа» (2005), «Церковна хронологія» (2006). Тексти рукописів було надано
видавцям (співголови редакційної ради проекту: Анна Фігус-Ралько (Канада) та Микола Тимошик)
Консисторією УПЦ в Канаді. Видання супроводжувалися ґрунтовними передмовами і необхідними
коментарями.
Послідовну роботу з публікації документів, що зберігаються в канадських архівах, здійснює проф.
Юрій Мицик. За результатами наукових стажувань у КІУСі (1999, 2004) дослідник систематично оприлюднював виявлену ним у архівах та бібліотеках Канади архівну інформацію у вигляді добірок документів та окремих документальних видань. У цьому контексті заслуговує на увагу публікація проф.
Мициком вибраних листів Ілька Борщака, Романа Дашкевича, Юрія Клена, Леоніда Мосендза, Наталії
Полонської-Василенко до митрополита Іларіона із Архіву УПЦ в Канаді. У започаткованій Юрієм Мициком серії «Джерела з історії української еміграції» вийшло два випуски: «Листування митрополита
Іларіона (Огієнка)» (2005) та «Листування Леоніда Мосендза» (2005). Крім того, вчений підготував і
видав щоденник Івана Боберського за 1918 – 1919 рр. (2003), оригінал якого зберігається в архіві Осередку української освіти і культури у Вінніпезі.
Склад і зміст архіву митрополита Іларіона (Івана Огієнка), крім Юрія Мицика, досліджували
проф. Микола Тимошик та проф. Ірина Тюрменко. Зокрема, Микола Тимошик уперше розглянув проблему повернення архіву митрополита Іларіона в Україну, опублікувавши тексти заповітів (1945, 1967)
митрополита та проаналізувавши причини їх написання3.
Загалом окремі добірки українських документів із канадських архівів публікувалися в археографічних виданнях Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
НАН України, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та ін.
1
Андрій Жук: матеріали до біографії (автобіографія, спогади, листування) // Молода нація. – 2002. – № 3 (24). –
С. 177 – 240; Жук Андрій. Проф. М. Грушевський і Союз визволення України в роках Першої світової війни //
Молода нація. – 2002. – № 3 (24). – С. 111 – 134; Жук Андрій. Як дійшло до заснування Союзу визволення України
(Спомини у 20-ліття «Союзу») // Там само. – С. 135 – 150.
2
Сварник Г. Дмитро Донців у невідомих документах 1890 – 1945 рр. з Національного архіву Канади // Воля і
Батьківщина. – Л., 2003. – Ч. 1 – 2. – С. 173 – 186.
3
Тимошик М. Архів митрополита Іларіона в Канаді: проблема повернення в Україну // Студії з архівної справи та
документознавства. – 2001. – Т.7. – С. 95 – 99.

І. Б. Матяш

77

До публікацій узагальнюючого характеру, що побачили світ упродовж 2004 – 2006 рр., слід віднести
статті Ірини Тюрменко «Україніка в канадських архівах», Анни Крохмаль «Торонто – центр українознавчих досліджень», Ярослава Розумного «Українські архіви Вінніпеґу». Кожна з цих праць вирішує конкретне завдання. Так, у статті описового характеру Ірина Тюрменко подала інформацію про окремі документальні комплекси (листування В. Кубійовича, Д. Дорошенка, Н. Полонської-Василенко, М. Мандрики, О. Войценко) в складі українських зібрань Національного архіву і бібліотеки Канади, склад архіву
митрополита Іларіона у Вінніпезі, окремі архівні збірки Осередку української культури і освіти. Польська дослідниця Анна Крохмаль стисло висвітлила склад бібліотечних (Бібліотека університету Торонто,
Бібліотека музею Тараса Шевченка) та архівних (Українсько-канадський дослідно-документаційний
центр, Архів провінції Онтаріо, Архів м. Торонто) зібрань м. Торонто, які зберігають документи, пов’язані з українською історією та культурою. Особливістю публікації є аналіз внеску української громади м.
Торонто у формування та зберігання українських документальних колекцій. Проблему створення спеціального довідника про архівну та рукописну україніку в Канаді порушив професор Манітобського університету Ярослав Розумний. Вчений детально репрезентував склад українських архівів у Вінніпезі та
проаналізував проблеми, пов’язані із забезпеченням збереженості джерел до історії України та українців
у Канаді1.
2007 року побачив світ спеціальний, присвячений 40-річчю утворення Канади, випуск археографічного часопису «Пам’ятки» з передмовами Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні
Абайни М. Данн та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді Ігора Осташа, а також координаторів Українсько-канадської програми КІУСу Ярослава Балана та Андрія Макуха. У рубриках випуску («Історія еміграції», «Історія Другої світової війни», «Традиції, культура, освіта», «Історія установ,
товариств, об’єднань», «Історія церкви», «Персоналії») репрезентовано джерельні знахідки українських
і канадських науковців. Уперше до наукового обігу залучено архівну інформацію з історії трудової еміграції з Буковини в Канаду, про другу хвилю української еміграції до Канади з фондів Державного архіву Івано-Франківської області, текст «Споминів» Андрія Яковліва, епістолярій Андрія Чайковського та
Євгена Коновальця з архівів Консисторії УПЦ в Канаді та Осередку української культури й освіти (м.
Вінніпег, Манітоба, Канада). Презентація цього випуску з успіхом відбулася 20 жовтня 2007 р. під час
XXII Конгресу українців Канади у Вінніпезі за участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в
Канаді Ігоря Осташа та головного редактора видання Ірини Матяш.
Успішним результатом співпраці українських архівознавців та КІУСу став вихід 2010 р. фундаментального довідника «Архівна україніка в Канаді», який містив відомості про склад і зміст фондів/
колекцій з історії та культури України і українців, що зберігаються в архівних установах Канади.
Отже, можна констатувати, що проблеми археографічної репрезентації архівної україніки набули актуальності в Канаді в 1970-х рр., а в Україні – на початку 1990-х. Істотним є внесок у розвиток
вивчення, упорядкування та залучення до наукового обігу документів архівної україніки КІУСу та
УВАН у Канаді. В українській історіографії тематичний спектр досліджень архівної та рукописної
україніки досить обмежений через недостатню поінформованість науковців щодо складу і змісту
українських збірок у Канаді. Вихід комплексного довідника про архівну україніку в Канаді не можна
вважати завершенням роботи з виявлення україніки в Канаді, натомість об’єктивно існує потреба
підготовки біографічного довідника про українські родини в Канаді, довідника про українські «установи пам’яті» (архіви, музеї та бібліотеки) в Канаді, що потребують спільних зусиль українських і канадських науковців. Важливим чинником у розвитку такого напряму міжнародної наукової співпраці
може стати створення Міжнародної асоціації енциклопедичних досліджень.

Розумний Я. Українські архіви Вінніпеґу // Український історик (The Ukrainian Historian), журнал Українського
історичного товариства (The Journal of the Ukrainian Historical Association). – Вип. 43, число 1–3. – 2006. – 336 с.
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ЛАБОРАТОРІЯ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОЇ СТАТТІ ІСТОРИЧНОЇ
ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ УРСР у 1944–1972 рр.
У розвідці досліджується процес творення історичної енциклопедичної статті у другій половині ХХ ст.
крізь призму першого видання Української радянської енциклопедії та Радянської енциклопедії історії України із
застосуванням широкої архівної джерельної бази.
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Енциклопедія у сучасному інформаційному суспільстві залишається пріоритетним, акумульованим джерелом інформації. Будучи віддзеркаленням інтелектуального потенціалу кожної нації, загальні, галузеві та тематичні енциклопедії набувають усе більшого значення на шляху до збереження національної духовної спадщини. У формуванні перспектив розвитку національної енциклопедичної
справи України значну роль відіграє візія історичного досвіду українських енциклопедій.
Друга половина ХХ століття стала часом становлення і, заразом, часом ренесансу української
енциклопедичної справи. У 1944 році Постанова № 1441 Ради Народних комісарів УРСР та ЦК КП(б)
У «Про видання Української радянської енциклопедії» (УРЕ) на тлі здобутків попереднього
вітчизняного [1] і зарубіжного українського енциклопедичного досвіду [2] заклала підвалини для
формування, за висловом академіка Миколи Бажана, національного «енциклопедичного портрету»
України [3:4].
Oрганізація української радянської енциклопедистики довоєнного періоду та 50-x – 60-x рр. ХХ
ст. знайшла певне відображення в радянській та еміграційній історіографії і працях сучасних
дослідників [4]. Цінним на сьогодні є науковий доробок з енциклопедистики Н. І. Черниш у галузі
книгознавства та видавничої справи [5]. На сторінках навчального посібника «Нариси з історії
світової енциклопедичної справи» вона висвітлила основні етапи становлення енциклопедичної справи крізь призму фундаментальних енциклопедій «Британіка», «Американа», «Большая советская энциклопедия», «Большая Российская энциклопедия», оригінальні довідкові праці видавничих фірм
«Ларусс» і «Ф. А. Брокгауз» [6]. Значну роль відіграють праці з енциклопедистики в Україні, виголошені
під час Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» (м. Київ, червень 2008 р.),
організованої Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України спільно з Науковим товариством ім. Шевченка в Європі [7]. Проте досі залишаються малодослідженими сторінки історичної енциклопедистики повоєнних років ХХ ст. з точки зору українського історіографічного процесу. На основі
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вивчення масиву практично неоприлюднених донині архівних документів Всеукраїнського державного
спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, Центрального державного aрхіву вищих органів влади (ЦДАВО) і Центрального державного архіву громадських об’єднань
(ЦДАГО) України, спробуємо проаналізувати процес творення історичних гасел першого видання
Української радянської енциклопедії (далі – УРЕ) як основи до подальшого формування української
радянської історичної енциклопедистики другої половини ХХ ст.
У доповідній записці до ЦК КП України, Ради Міністрів УРСР та Президії АН УРСР від 26 жовтня 1965 р. зроблено висновки про завершення підготовки першого видання УРЕ. У ній сказано:
«Плідна робота понад п’яти тисяч українських науковців завершилась випуском у світ 26 вересня 1965
року 17 тома УРЕ «Українська Радянська Соціалістична Республіка». «Широкий розвиток у республіці
досліджень з суспільних наук та всіх інших галузей науки і техніки, марксистсько-ленінське загартування наукових кадрів дало можливість створити УРЕ […] за Постановою ЦК КП України і Ради
Міністрів УРСР від 18 грудня 1957 р.» [9:1].
Організаційно-видавнича і науково-редакційна робота зі створення УРЕ фактично розпочалася
у другій половині 1958 р. При Академії наук УРСР була створена науково-редакційна установа – Головна редакція Української радянської енциклопедії. З огляду на зіставлення й аналіз документів ЦДАВО, ЦДАГО України та документів Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва «Україн
ська енциклопедія» імені М. П. Бажана, можемо припустити, що енциклопедична робота другої половини 1958 р. постала на досвіді редакційної діяльності УРЕ 30-х та другої половини 40-х років ХХ ст.
[10]. Листування відновленої редакції УРЕ з Українською книжковою палатою та бібліотекою Академії
наук України [11:5,6,11] засвідчує неодноразове звернення вченого секретаря УРЕ Федора Бабенка з
проханням надати переданий архів, словники та книги енциклопедій 30-х років ХХ ст., що були видані
під керівництвом колишнього наркома освіти України та головного редактора Української радянської
енциклопедії М. Скрипника. Крім того, звернемо увагу на документи Центрального державного архіву
громадських об’єднань України (ЦДАГО України), Фонд Центрального Комітету Компартії України
(Ф. 1), який було розсекречено на підставі акта № 3 від 06.08.1992 р. В описі 6, справа 2737 «Особливий
сектор. Протокольна частина. Матеріали до протоколів №№ 72, п. 1з-3з, 1-21 засідань Президії ЦК
Компартії України» від 11 – 26 грудня 1957 р., важливою, на думку автора, є довідка про попередній
досвід та стан видавництва енциклопедій [12:25-27]. Вважаємо цінним це першоджерело з огляду на
зміст інформації, що звучала під час засідань Політбюро ЦК КПУ у 1957 р., коли офіційно, на державному рівні, знову винесено на обговорення проект постанови про видання УРЕ. Знаходимо свідчення:
«[…] 2 січня 1945 року Головній редакційній колегії УРЕ було передано картотеку, бібліотеку,
літературу і всі справи створеної свого часу комісії по складанню УРЕ, що зберігалися в книжковій
палаті УРСР» [13:25]. У 1958 р. головний редактор відновленої УРЕ Микола Бажан особисто відряджав
до Харківського державного архіву працівника редакції [14:1] з метою одержання усіх справ колишньої
Української радянської енциклопедії 1930–1936 рр. [15:62]. Отож, базуючись на наведені документи,
можемо припустити, що спроби спертися на попередній досвід знайшли своє відображення у складених словниках до енциклопедій протягом 1945–1946 рр. Відповідно, надалі були використані лише
списки словників і літератури під час відновленої роботи редакції УРЕ 50-х років ХХ ст.
Цікавим фактом з точки зору інституалізації та формування умов для написання енциклопедій
був проект [16:6] створення у 1946 р. наукового інституту «УРЕ» при АН УРСР. У проекті третього
варіанту постанови про видання УРЕ 1946 р. ця проблема стояла як першочергова. Але це питання
залишилося невирішеним і було забуте майже на шість десятиліть, до часу створення Координаційного
бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України у 1998, а у квітні 2004 р. на базі бюро постановою
Президії НАН України створено Інститут енциклопедичних досліджень, який є провідною науководослідною установою в галузі енциклопедистики в Україні [17].
Від 1958 р. видання енциклопедії було покладено на Академію наук УРСР, для чого затверджено
Головну редакційну колегію, утворено головну редакцію й у її складі науково-галузеві редакції.
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Домінантою і зразком для редакції УРЕ була московська «Большая советская энциклопедия»
(БСЭ), перше видання якої вийшло у 1926–1947 рр. у 65 томах. На радянських просторах БСЕ залишалася єдиною теоретично та ідеологічно «правильною» у відображенні історичної самоідентифікації
Радянського Союзу [8:154].
Проте також передбачалося створити статті на основі оригінальних матеріалів, які були б
опубліковані вперше. Тому з метою випрацювання єдиної методики у підготовці, редагуванні й
оформленні енциклопедичних гасел у стислому викладі, з науковою точністю, Головна редакційна
колегія ухвалила рішення видати у 1958 р. «Методичні вказівки для редакторів і авторів УРЕ» [18]
(далі: «Вказівки»).
Лабораторія зі створення історичних гасел підпорядковувалася узагальненій схемі «Вказівок»
нарівні із гаслами інших науково-галузевих редакцій. Але щоденна робота редакцій постійно корегувалася новими інструкціями, вказівками, зауваженнями і т. д., затвердженими Головною редакційною
колегією, або ж за особистою вказівкою головного редактора УРЕ Миколи Бажана. Зміст «Вказівок»
був корисним з огляду стандартизації написання статей як для авторів рукописів, так і редакторів.
Серед типових схем для статей історичного характеру «Методичні вказівки» містили зразки щодо
оформлення комплексних і загальних історичних статей, історичних епох, подій, конференцій,
документів, прізвиськ, літописів, імперій, монархій, ханств та ін. [18]. Окремо приділено увагу схемі
написання біографічних статей.
Параграф 15 «Вказівок» присвячений окремим словам і висловам, «написання яких потребує
певного усталення, прийнятого в УРЕ» [18: 133-140]. Серед поданих в алфавітному порядку слів,
чільне місце належало й історичним термінам Української РСР: Всеукраїнський Центральний Виконавчий комітет до 1936 року (ВУЦВК); Галичина; Гетьманщина (тер. одиниця); Директорія (Франція,
Україна); Запорізька Січ; Києво-Печерська Лавра; Київська Русь (давньорус. держава); «Руська правда», «Салічна правда»; Укр. Директорія; Укр. Рада, але Укр. Центральна рада; Хортицька Січ; та інші.
Принцип роботи над виданням УРЕ полягав у проходженні статей-термінів таких етапів:
1. Складання тематичних словників (за перший рік було підготовлено 42 томи з усіх галузей
знань на все 16-томне видання УРЕ);
2. Видання тематичних словників;
3. Обговорення в наукових установах УРСР тематичних словників;
4. Замовлення статті автору, групі авторів;
5. Формування алфавітних словників (по два томи одночасно), врахування пропозицій під час
обговорення словників;
6. Можливе повернення статей на доопрацювання авторам;
7. Рецензування статей;
8. Спеціальне редагування статей науково-галузевою редакцією, надсилання на погодження статей партійним організаціям;
9. На стадії гранок – суміжне обговорення статей;
10. Розгляд, підпис статей до набору членами Головної редакційної колегії;
11. Повторний розгляд гранок статей Головною редакційною колегією;
12. Зауваження, розгляд і підпис головного редактора перед здачею до набору;
13. Звірка набору, підписана авторами;
14. Остаточний підпис головного редактора.
Така схема є доволі узагальненою, оскільки кожна окрема авторська стаття проходила «свій
шлях», який часто характеризувався низкою проблем, нищівних скорочень, а то і просто категоричних заборон потрапити на сторінки енциклопедії. Кожна авторська стаття мала власну «справу», яка
містила початковий авторський рукопис та фінальний текст статті, затверджений головним редактором УРЕ. Доволі часто стаття замовлялася на різних етапах формування й обговорення тематичних
словників.
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Редакцію історії СРСР, УРСР, археології та етнографії очолювали Крип’якевич Іван Петрович,
Гуржій Іван Олександрович та Гуслистий Костянтин Григорович. Авторський колектив історичних
статей підбирався з особливою увагою. Це було пов’язано зі складністю роботи, адже українознавчий
енциклопедичний матеріал подавався вперше в географічних рамках УРСР і мав відповідати усім
ідеологічним принципам і настановам, корегованим із Москви.
До проекту тематичного словника з історії Української РСР увійшло 2220 термінів [19:3]. У
складанні словника взяли участь науково-галузеві редакції історії СРСР, УРСР, археології та етнографії.
До словника мали увійти «найважливіші терміни, які охоплюють всі періоди історії українського народу з часу формування української нації (цікавим тут є саме ХІV ст. – Т. Д.), до наших днів» [19:4]. Обо
в’язковою при складанні словника була особлива увага до «братерської дружби українського з великим
російським народом та іншими радянськими народами, їх спільної визвольної боротьби проти
іноземних загарбників та внутрішніх ворогів – поміщиків, буржуазії, російського царизму» [19:4].
До словника увійшло близько 1770 термінів, що стосуються історичних подій, громадських і
політичних організацій, а також понад 500 біографічних термінів.
Усі терміни в проекті словника були систематизовані відповідно до за
галь
ноприйнятої в
радянській історіографії схеми періодизації, в основу якої покладений «історично послідовний розвиток суспільно-економічних формацій» [19:2].
Наведемо характеристику Радянської енциклопедії історії України (РЕІУ) в 4 томах, що міститься
на сторінках Енциклопедії історії України: «...Треба визнати, що праці енциклопедичного характеру з
історії України, створені до 1991 року, містять значний обсяг важливої інформації і, без сумніву, залишаються вагомим досягненням історичної науки. Водночас необхідно пам'ятати про полі
тичну
заангажованість цих праць, зумовлену догмами й стереотипами комуністичної доби, у зв'язку з чим
їхнє значення як інформаційного ресурсу в сучасних умовах істотно понижується. Особливо глибоких
фальсифікацій зазнала історія українського народу (причому різних епох та періодів). Щодо опису й
аналізу минулого українських земель, які свого часу не входили до складу УРСР, то в енциклопедіях
для них раніше майже не знаходилося місця. Спотворювалися реальні (науково обґрунтовані)
пропорції щодо висвітлення історичних епох. Так, більше половини усіх статей РЕІУ присвячувалося
одному періодові – після 1917 року» [20].
Загалом на сторінках РЕІУ міститься близько 9 тисяч статей. Принцип побудови статей фактично зберігався, але основний тягар праці ліг на плечі провідних науковців та співробітників Інституту
історії АН УРСР. Цікавим, з огляду на формування історіографічного минулого Радянської України, є
комплекс архів
них джерел, виявлений у сховищах архіву Всеукраїнського державного спеціа
лі
зованого видавництва «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана. Це – фонд статей, знятих із
РЕІУ. Для порівняння, пропонуємо таблицю термінів, що не увійшли до РЕІУ, а також порівняння
щодо їх наявності у «Советской исторической энциклопедии» (СИЭ).
Зняті статті з РЕІУ
1. Академізм
2. Аннєнков Микола Миколайович
3. Бандерівщина
4. Безак Олександр Павлович
5. Бойї
6. Васильчиков Іларіон Іларіонович
7. Великобурімська стоянка
8. Гапак Павло
9. Гейл Франтішек
10. Германаріх
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11. Главачек Франтішек
12. Глаголєв Василь Васильович
13. Горн Маврици Маврикій Вольфович
14. Гостічка Володимир
15. Гребеняк Володимир
16. Гурко Йосип Володимирович
17. Дрентельн Олександр Романович
18. Друга особлива армія радянських військ
19. Дубельт Леонтій Васильович
20. Дубровін Микола Федорович
21. Дука (назва на Україні в ХVI-XVIII ст. багатіївлихварів, заможної верхівки козацтва […].)
22. Думка Павло Андрійович
23. Дурново Іван Миколайович
24. Дюрюкс Павло
25. Еберт Макс
26. Евакуація
27. Ейнгорн Віталій Йосипович
28. Ейхвальд Едуард Іванович
29. Ессен Марія Мусіївна
30. Ємельянов Олексій Андрійович
31. Єфремов Василь Степанович
32. Жук Андрій Ілліч
33. Забєлін Іван Єгорович
34. Завадовський Петро Васильович
35. Зап Карел Владислав
36. Збійники
37. Зедін Карл Янович
38. Зотов Рафаїл Володимирович
39. Іоанн («дяк, переписав «Ізборник Святослава
1072 р.»)
40. Калиновський Костянтин Брониславович
41. Карпенко Андрій Леонідович
42. Карпуша Омелян Мартинович
43. Карташов Никифор Олександрович
44. Каширін Микола Дмитрович
45. Кікін Василь Петрович
46. Ковальов Сергій Павлович
47. Костенецький Василь Григорович
48. Купчанко Григорій Іванович
49. Лащ Самуїл
50. Лігдаміс
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51. Лодій Петро Дмитрович
52. Ламакін Василь Іванович
53. Ломако Ілля Павлович
54. Лопатін Герман Олександрович
55. Лосєв Анатолій Іванович
56. Лоскутова (Коптєва) Раїса Михайлівна
57. Лукасінський Валеріан
58. Лукомський Петро Ілліч
59. Луппов Володимир Васильович
60. Луференко Іван Йосипович
61. Любименко Володимир Миколайович
62. Люзні люди
63. Люткевич Владислав Вацлавович
64. Лянцкоронські
65. Ляпота Степан Костянтинович
66. Лях Данило Пантелеймонович
67. Львівський таємний університет
68. «Львов’янин»
69. Маєвський Казімеж
70. Малигін Костянтин Олексійович
71. Маргелов Василь Пилипович
72. Матеріали з етнографії та мистецтвознавства
73. Матеріали і дослідження з археології
Прикарпаття і Волині
74. Махарадзе Пилип Ієсійович
75. Мацієвич Степан Устимович
76. Мошинський Казімеж
77. Межерауп Петро Христофорович
78. Мельник Кіндрат Семенович
79. Мельников Семен Іванович
80. Мехліс Лев Захарович
81. Мєхоношин Костянтин Олександрович
82. Музика Людмила Ананіївна
83. Наумов Степан Степанович
84. Невська битва 1240
85. Незвиське поселення
86. Никон
87. Озолін Костянтин Іванович
88. Орлов Володимир Митрофанович
89. Орлов Олександр Якович
90. Оссолінський Юрій
91. Ошлей Пето Матвійович
92. Петрушевич Антін Степанович
93. Петрушевич Євген
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94. Пій XII
95. Поплавський Станіслав Гілярович
96. Порш Микола Володимирович
97. Продовольчі управи 1917-1919
98. Прокуратура СРСР
99. Робер Сіпріан
100. Солодухін П. А.
101. Стоянов Андрій Миколайович
102. Стученко Андрій Трохимович
103. Трібуц Володимир Пилипович
104. Труфанов Микола Іванович
105. Уніати
106. Федик Теодор
107. Фокін Віталій Олексійович
108. Фохт Іван Федорович
109. Фролов Олександр Пилипович
110. Хлібзаготівлі
111. Худяков Микола Акимович
112. Чарушин Микола Аполлонович
113. Шахирєв Андрій Іванович
114. Шебалін Михайло Петрович
115. Шимков Іван Федорович
116. Шишонко Василь Никифорович
117. Шорін Василь Іванович
118. Яковлєв Микола Дмитрович
119. Юрчак Василь Михайлович
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Як бачимо з наведеного вище списку, виразно прослідковується принцип творення
енциклопедичної історіографії Радянської України 60 – 70-х рр. ХХ ст. Окрім значного викривлення
змісту національних історичних статей, великий відсоток термінів просто не потрапляв до
енциклопедії і, відповідно, був недоступним для українського читача. Але титанічною працею
корифеїв української історичної науки ХХ ст. І. П. Крип’якевича, І. О. Гуржія, Ф. П. Шевченка та ін.
зроблено значний внесок у становлення історичної енциклопедистики радянської України як широкий базис для подальшого дослідження та переосмислення національної енциклопедичної справи.
Лабораторія енциклопедичної історичної статті УРЕ та РЕІУ є яскравим і адекватним
віддзеркаленням епохи другої половини ХХ ст. в історіографічному, політичному, науково-суспільному
та національному вимірах.
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Мета статті – надати інформацію про методику, характер та концепцію роботи над новим академічним виданням Словника художників України.
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Навесні цього року завершено роботу над першим томом нового «Словника художників України.
Майстри образотворчого мистецтва» (далі – Словник). Задумана понад десять років тому як багатотомне видання довідково-енциклопедичного типу праця базується на сучасних дослідженнях мистецтвознавчої науки. Словник концентрує відомості про митців образотворчого, візуального мистецтва,
авторів мистецьких творів, які з певних причин опинилися за межами батьківщини, а також іноземців, які своєю професійною діяльністю були пов’язані з Україною та залишили в її художній культурі
свій слід. Словник містить відомості про творчі здобутки анонімних мистців стародавнього часу та
доби середньовіччя, чия творчість позначена індивідуальною манерою та оригінальним художнім баченням.
Актуальність підготовки академічного науково-довідкового видання викликана необхідністю
узагальнити результати теоретичних та прикладних мистецтвознавчих досліджень в Україні, висвітлити сучасний рівень обізнаності з питань творчого життєпису, показати ступінь розробленості цієї
проблематики у вітчизняному мистецтвознавстві, уніфікувати відомості, накопичені за кілька століть
на сучасному науковому рівні, а також відобразити багатство та різноманітність історії українського
мистецтва через історії життя особистостей – художників, скульпторів, графіків та діячів інших напрямів, які персоніфікують його рушійні сили.
Видання має розкрити завдання, що постали перед українським мистецтвознавством у зв’язку зі
змінами, які відбулися в країні після отримання нею державної незалежності – відновити втрачені через певні політичні обставини імена, здійснити масштабні заходи з повернення пам’яті про митців,
надати об’єктивної інтерпретації та тлумачення їхній діяльності.
Таких підходів до видання, яке вміщує різноманітну інформацію мистецького змісту, нагально
потребують для професійної роботи різні категорії науковців, викладачів, студентів, працівників органів управління установ та закладів культури й мистецтва.
Ініціатива укладання нового видання Словника художників належить провідним мистецтвознавцям відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. У межах роботи словникової групи, сформованої у відділі, була
визначена загальна концепція словника, його будова, схема написання статей. Під час роботи залуча-
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лися фахівці інших наукових установ та закладів Києва та міст України. При редагуванні статей збережено особливості подання матеріалу, в тому числі загальну схему висвітлення біографій, хоча не всі
біографії, в силу певних об’єктивних обставин та інформаційних можливостей, «вкладаються» у її
рамки.
Джерельну базу нового видання складають універсальні енциклопедії та спеціальні довідники,
особові справи членів Національної спілки художників України, архівні матеріали Центрального державного історичного архіву України, Національного художнього музею України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, а також мистецтво
знавчі монографічні дослідження, каталоги виставок, альбоми і журнали з мистецтва, у тому числі зарубіжні. Важлива частина джерел належить виданням, котрі з’явилися ще у Російській імперії, до
складу якої входила Україна. Їх цінність полягає у тому, що зібрана свого часу інформація дозволила
визначити за деталями біографій досить велику кількість митців, які походили з України або були дотичні до українського мистецтва. Вироблені у цих виданнях принципи написання біографічних статей – конкретність, індивідуалізований підхід, насичений фактаж, увага до мистецького доробку кожного діяча – залишаються взірцем для послідовників і продовжувачів такого типу досліджень. Опрацювання зазначених джерел дає можливість ширше персоніфікувати творчий процес в образотворчому мистецтві України.
Варто підкреслити, що незважаючи на досить значні об’єми зазначених праць, які доповнюють
численні сучасні вітчизняні публікації, присвячені біографіям митців, спектр інформаційнодовідкових біографічних видань досить вузький, адже більшість із них, що адресовані широкому колу,
зазвичай непрофесійних читачів, носить загальний характер.
Програмою для нової праці стали здобутки національної біографічної школи, зокрема, створення Українського біографічного словника, ідею якого оприлюднено в 1874 році. Обговорена на III Археологічному з’їзді в Києві, ця ідея, як відомо, була підтримана В. Б. Антоновичем, М. С. Грушевським,
у подальшому – Г. Л. Берло, К. М. Мельник-Антонович, С. О. Єфремовим, В. Л. Модзалевським,
М. П. Василенком, Д. І. Багалієм, Ф. Л. Ернстом, П. Я. Стебницьким, І. Крип’якевичем, Д. Еварницьким, Є. Сіцінським, С. Щербиною, Б. В. й О. Б. Варнеке, А. Верзиловим та утілена у спеціальних, зорієнтованих на мистецьку діяльність виданнях Головної редакції УРЕ, серед яких – «Словник художників України» (1973), «Митці України» (К., 1992), «Мистецтво України», «Енциклопедія сучасної України» (К., 2001–2007, тт. 1–7); «Художники України: Творчо-біографічний альбом-довідник» (К., 2000–
2006, вип. 1–4); «Художники України: Енциклопедичний довідник» (К., 2006, вип. 1), низка регіональних видань тощо.
Словник містить наукові статті, з яких вибудовується уявлення як про складну систему взаємозалежності розвитку мистецтва минулих часів та сучасності, так і про різні аспекти суспільногромадського й особистого, приватного життя митців. Такі складові формують уявлення про історичний загал як суму різних людських доль, що персоніфікують історію мистецтва України та її народу.
Оригінальність Словника полягає у тому, що в теоретичних оглядових статтях подано особливості
прояву чи розвитку певних мистецьких явищ та процесів як в Україні, так і поза її межами, за участі
вітчизняних митців.
Значна частина статей Словника – нові, вперше вміщені у виданні такого типу. Вони базуються
на докладних бібліографічних довідках та оповідях, яким автори прагнули надати максимальної докладності, детальності та об’єктивності. Натомість, укладання реєстру персоналій, представлених у
запропонованому «Словнику художників України. Майстри образотворчого мистецтва», не обмежується критерієм значущості чи популярності творчості того чи іншого митця.
З позицій сучасних поглядів висвітлено також принципи творчої діяльності кожного з митців,
дано характеристику основних напрямів його роботи, проаналізовано жанрові пріоритети, стилістичні тенденції, приналежність до певних творчих угруповань, спілок, організацій. Великим внеском
у дослідження є інформація про засновників окремих художніх напрямків, авторів та осіб, які мають
звання заслуженого діяча мистецтв, заслуженого працівника культури, народного художника, лауреата
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Державної премії УРСР та України, іменних премій, а також членів Спілки художників, дійсних членів
та членів-кореспондентів академій мистецтв. Уперше, на основі уніфікації матеріалів, в Україні здійснено спробу узагальнити творчий спадок конкретного митця, дати на такій основі компактний аналіз
художньої діяльності, стислу мистецтвознавчу характеристику, визначення стилістики.
Велику увагу приділено також питанням суміжних областей творчої практики митців – живописців, графіків, скульпторів, які проявили себе водночас як архітектори, сценографи, кінохудожники або залишили доробок у декоративно-ужитковому мистецтві. Так само акцентовано життєві факти, коли митці відзначилися як актори театру, на літературному поприщі, у наукових дослідженнях чи
поза межами безпосередньо мистецького фаху, наприклад політичній та громадській діяльності.
Значне місце у Словнику відведено матеріалам про місця збереження творів митців, у тому числі
музейним та приватним колекціям, куди потрапили твори.
Автори також прагнули забезпечити кожну статтю бібліографією про життя та творчість митця,
з якої можна отримати додаткові відомості. Літературу подано з урахуванням хронологічної послідовності.
Усі статті в словнику розміщені у алфавітному порядку. Для забезпечення внутрішнього
взаємозв’язку близьких за темою статей і уникнення повторень вжито систему посилань.
Ретроспективний характер видання обумовлюють хронологічні межі, установлені для представлення персоналії в Словнику: нижня – досліджений на сьогодні матеріал, верхня – 31 грудня 1930 року,
що відділяє викладений фактаж на часову відстань, яку прийнято вважати історичним минулим.
Перший том багатотомного видання «Словник художників України. Майстри образотворчого
мистецтва» містить статті на літери А, Б, В.
Статті Словника супроводжує відповідний апарат. Назвою статті є, як правило, прізвище митця, в
деяких випадках, за нестачею даних – лише ім’я, криптонім тощо. При написанні українською мовою
власних іншомовних назв, автори дотримувалися сучасних правил; за необхідності, в дужках подано
назву відповідною іноземною мовою. Подекуди назву статті, що зазвичай починається прізвищем митця, подано за типом твору, наприклад: «ВОВЧОГО СЕЛА МАЙСТЕР». Представників мистецької родини по можливості об’єднано в одну статтю; при набутих нових прізвищах членів родини зроблено відповідне посилання на цю статтю.
Укладання реєстру персоналій, що входять до Словника, не обмежується критерієм значущості
чи популярності творчості того чи іншого митця: статті добиралися за принципом ступеня вивченості й доступності інформації.
Обсяг біографічних статей Словника також визначається за кількістю відомої інформації, її обмеженість найчастіше стосується митців віддаленого часу, інколи тих, про кого вперше пишеться біографія. Певною мірою на обсяг впливає й значущість імені в історії культури.
Щодо окремих митців не встановлено ініціалів, точних відомостей про час і місце народження,
подекуди – смерті й місця поховання. Не завжди пощастило з’ясувати повно і творчий доробок, хоча
під час підготовки видання вдалося уточнити низку фактів життя і творчості багатьох діячів. Автори
цієї праці свідомі того, що чимало художників лишилося з об’єктивних причин поза словником. Персоналії митців, які не увійшли до цього видання, будуть долучатися до перевидань.
Запропонований Словник орієнтований на дослідників образотворчого мистецтва, культурологів, істориків. Знайомство з ним дозволить читачам отримати не лише біографічні дані, а й уявлення
про історію вітчизняного мистецтва та художні процеси в ті чи інші часи. Матеріали Словника сприятимуть проведенню досліджень образотворчого мистецтва та художньої культури України.
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У статті представлено джерела формування фонду Одеської національної ордена Дружби народів наукової
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Одеську національну ордена Дружби народів наукову бібліотеку ім. М. Горького (далі – ОННБ)
засновано 25 вересня 1829 р. Вона стала другою в Російській імперії (після Імператорської бібліотеки в Санкт-Петербурзі) публічною бібліотекою і першою на території України. Імператор Микола І
видав рескрипт про заснування в Одесі публічної бібліотеки за ініціативою генерал-губернатора
Новоросійського і Бессарабського краю графа М. С. Воронцова та газети «Одесскій вѣстникъ». Нині
ОННБ є провідною науковою бібліотекою України, загальнодержавним сховищем національного
друку. Загальний фонд бібліотеки становить 5 мільйонів документів на паперових і нетрадиційних
носіях інформації з усіх галузей знань понад 100 мовами світу. У фонді ОННБ близько 200 тис.
примірників рідкісних видань і рукописів, серед них – 52 інкунабули, понад 100 палеотипів, різноманітні раритети та стародруки, зокрема, пам’ятки слов’янської писемності «Хіландарські аркуші» й
«Охридські аркуші», Євангелія ХІ ст., а також понад 2 тис. рукописів ХІІ – ХІХ століть слов’янськими,
латинською, грецькою, італійською та іншими мовами.
Шляхи формування документального фонду найстарішої книгозбірні України досить різноманітні. З перших днів заснування і впродовж багатьох років головним джерелом її поповнення були пожертви. Дослідження подарованих у різні роки особистих книжкових колекцій, їх ретельне вивчення
і опис є одним із важливих напрямів наукової діяльності ОННБ. Перший вагомий внесок у фонд бібліотеки зробив ініціатор її заснування Михайло Семенович Воронцов, який подарував бібліотеці
близько 66 томів рідкісних видань. Його приклад наслідували громадські й політичні діячі, науковці,
діячі культури, які активно передавали бібліотеці свої книгозбірні. Серед таких книжкових зібрань
особливо цінною є колекція мецената і попечителя бібліотеки графа Михайла Михайловича Толстого – понад 40 тис. видань, а також книжкова колекція міського голови і мецената Григорія Григоровича Маразлі – 10 тис. видань.
Гордістю бібліотеки є книжкова колекція «Україніка», у складі якої є перші видання, здійснені кири
лицею (зокрема, вітчизняним першодрукарем Іваном Федоровим), архів і бібліотека видатного українського бібліографа і книгознавця Михайла Федоровича Комарова, що є важливим документальним
джерелом для дослідження історії книговидання та бібліографії України.
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Серед інших знаних особистих колекцій – книжкове зібрання Івана Олексійовича Стемпковського, відомого історика, археолога, засновника Одеського і Керченського археологічних музеїв. У
1887 р. свою колекцію книг, 3176 томів, передав бібліотеці Платон Йосипович Бурачков, відомий археолог, почесний член Одеського товариства історії старожитностей, дійсний член майже всіх російських товариств археології.
У 1893 р. Олександр Олексанрович Борзенко, магістр цивільного права, перекладач, краєзнавець, пожертвував бібліотеці свою книжкову колекцію, у складі якої є унікальне 17-томне енциклопедичне видання П. Ларруса «Великий універсальний словник ХІХ ст.», що містить інформацію з французької мови, історії, географії, міфології, бібліографії, художньої літератури.
Яків Юлійович Бардах, заслужений діяч науки, мікробіолог, інфекціоніст, який 1903 р. в Одесі
організував першу в Росії станцію швидкої медичної допомоги, подарував бібліотеці «Lexicon
chaldaicum, talmudicum et rabbinicum» Дж. Баксторфа (1639), а також галузеві медичні словники, опубліковані в 1663 р. та 1788 р. І це лише частина колекції книг, подарованих бібліотеці.
Гордістю ОННБ є книжкова колекція відомої французької художниці, громадського діяча, почесного громадянина Одеси, мецената Сюзанни Саварі-Полідорі. Упродовж останніх десяти років
вона передає до фонду бібліотеки цінні альбоми, книги, журнали, газети. Нині ця колекція нараховує
1694 прим., серед яких видання з історії, економіки, теорії літератури, психології, медицини, книги з
історії костюма різних народів країн світу, каталоги мод тощо. Увагу читачів привертають шеститомна енциклопедія П.-М. Гійона «Захист ваших прав» (Париж, 1978), восьмитомна праця того ж автора
«Енциклопедія з питань розміщення капіталів» (Париж, 1978), ілюстроване довідково-енциклопедичне
видання «Жінки і художники» (Париж, 2002).
Повнота фондів вітчизняної літератури гарантується надходженням обов’язкового примірника
документів на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок доставлення обов’язкових
примірників документів» від 10 травня 2002 р.
У формуванні національної самосвідомості українського народу все більшого значення набуває
відновлення історичної пам’яті, очищення ментальності від усього наносного, того, що суперечить
його природо-соціальній сутності, плекання інтелектуального потенціалу, осмислення історичної місії в контексті загально-цивілізаційного поступу.
У процесі формування й розвитку українознавчої науки винятково важлива роль відводилася і
відводиться розробленню наукового інструментарію. З цією метою твориться і система довідкових,
зокрема енциклопедичних видань.
Енциклопедичні видання завжди були й залишаються науково вивіреним джерелом достовірної
інформації, свідченням всебічного розвитку національної науки і культури, освоєння здобутків світової цивілізації. У фондах ОННБ зберігаються як загальні енциклопедії, що охоплюють увесь комплекс відомих на цей час наук, так і енциклопедії з окремих ділянок знань, що набувають усе більшого
значення для розвитку й примноження інтелектуального потенціалу нації. Особливим попитом користуються «Українська радянська енциклопедія» (у 12 т., 1979; у 16 т., 1984), «Українська літературна
енциклопедія» (у 5 т., 1988), «Українский радянський енциклопедичний словник» (у 3 т., 1988), «Універсальний словник-енциклопедія» (1999), «Российский энциклопедический словарь» (у 2 т., 2000),
«Большой энциклопедический словарь» (1999), «Мала радянська енциклопедія» (1931; 1959). Не слід
забувати і про енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. Перелік енциклопедичних видань досить великий, але є одна проблема – у роки незалежності України до бібліотеки практично не надходять енциклопедичні видання з республік колишнього СРСР. Можна розраховувати лише на подарунки від колег.
Наявність у народів національних енциклопедій, енциклопедичних видань з різних галузей вітчизняної науки є свідченням їхньої цивілізованості, самодостатності, відображенням і чинником
культурологічного процесу в суспільстві. Ще за часів Київської Русі на наших теренах з’являлися
рукописні, а пізніше й друковані видання, які стали своєрідними носіями енциклопедичних знань
того часу. Проте справжньої української енциклопедії, яка б давала відповіді на запитання, що
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накопичувалися упродовж століть, де б містилися об’єктивні, достовірні знання про всю нашу тисячолітню історію й культуру, тривалий час не було.
Чи не першою спробою системного викладу знань про Україну був «Синопсис» ьІнокентія Гізеля, що з’явився у 1674 р. й упродовж XVIІ – XVIІІ століть витримав близько 30 перевидань. Цінні узагальнюючі праці про козацьку Україну в ретроспективі історії були створені у другій половині XVIII
ст. Це, зокрема, «Краткое описание о козацком народе» П. Симоновського (1765) та «Краткая лѣтопись
Малой Россіи» В. Рубана (1776), «Лѣтописное повѣствованіе о Малой Россіи» О. Рігельмана (1778). Усі
видання знаходяться в фондах ОННБ.
Кращі представники української наукової та художньої інтелігенції, які на початку XX ст. вимушено опинилися за межами рідної України і розпорошилися по всьому світу, все ж зуміли створити
цілу низку цінних енциклопедичних видань українською мовою, в яких якнайповніше на той час було
відображено матеріальне, духовне й культурне життя українського народу, а також всебічно використовувався досвід інших народів. За формою і змістом ці видання зробили б честь будь-якому європейському народові.
Особливе місце серед бібліотечних колекцій, що зберігаються у фондах ОННБ, належить книгозбірням та архівним матеріалам наших співвітчизників, які мешкають за кордоном. Надходження цих
колекцій стало можливим завдяки активному розвитку зв’язків з українською діаспорою у роки незалежності України. Фонд бібліотеки поповнили цінні історіографічні матеріали про поселення українців за межами батьківщини, книжкові колекції та архівні матеріали громадських діячів та митців Австралії і Канади: Дмитра Нитченка, Степана Радіона, Ольги Терлецької та ін. Значення цих матеріалів
неоціненне, оскільки вони акумулюють культурну пам’ять нашого народу, розкривають різнопланові
сторони життя і діяльності через особисте сприйняття і є справжнім джерелом для науковців українських поселень. Зокрема, з енциклопедичних видань до фондів ОННБ надійшли три загальних томи
«Енциклопедії українознавства» (1949) та її десятитомна словникова частина.
1995 р. Фундація українознавчих студій в Австралії (далі – ФУСА) надіслало до фонду бібліотеки 5-томну англомовну енциклопедію України, «Українці в Австралії: Енциклопедичний довідник»
(2001). Завданням цієї книги, поряд з інформацією про нові здобутки громад, є надання максимально
повно імен тих, чия праця була гідним внеском у загальну суспільну справу. Основним завданням
книги було надати інформацію не тільки про знаних діячів спільноти, але й про маловідомих осіб, які
заслуговують на відзначення їхньої плідної праці в громадському і культурно-освітньому житті. Крім
того, читачі познайомилися з українсько-англійським та англо-українським «Словником», укладеним
М. Дейко. У 2004 р. у Видавничому домі «Києво-Могилянська академія» опубліковано «Англоукраїнський тлумачний словник економічної лексики» Анни Шимків (Австралія). Видання свідчить
про перманентний інтерес і підтримку вітчизняних учених у їхніх наукових дослідженнях українцями
з-за кордону.
Науковій спільноті і пересічним читачам стала відомою “Мала літературна енциклопедія” Павла
Богацького – праця, потрібна для українців не лише Австралії, але й для України. Робота над енциклопедією розпочалася 1948 р. у таборах політичних переселенців-емігрантів у Німеччині, закінчена в
Австралії 25 травня 1950 р. Її підготовлено до друку заходами сина П. Богацького – Левка Богацького.
Укладена енциклопедія зі знанням справи, з любов’ю до рідного слова, вона і сьогодні потрібна для
пізнання естетичного і громадсько-культурного функціонування художнього слова, необхідна усім,
хто цікавиться історією і теорією літератури.
У фондах бібліотеки зберігаються також праці С. Радіона, зокрема: «Словник українських дипломників в Австралії» (1982), «Словник українських прізвищ в Австралії» (1981), «Словник українських громадсько-культурних трудівників Австралії» (1992).
Результатом використання всіх енциклопедичних та довідкових видань є праці ОННБ:
науково-бібліографічний покажчик «Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр.” (2001, 2008), підготовлений
спільно з Інститутом історії України НАН України й ФУСА, бібліографічний покажчик «Митці розстріляного відродження» (2002) та антологія поетичних творів «Шляхами пам’яті» (2011).
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Створення Національної бібліотеки України (НБ) було однією з найвизначніших подій початку
XX ст. «Закон про утворення фонду “Національної бібліотеки Української держави”», розроблений
М. П. Василенком, В. І. Вернадським, В. О. Кордтом, ухвалений Радою Міністрів, підписаний гетьманом Павлом Скоропадським 2(15) серпня 1918 р. (набув чинності після опублікування у «Державному
віснику» 8(21) серпня 1918 р.) затвердив створення національної книгозбірні, заклав її основні концепції діяльності [2].
23 серпня (5 вересня) 1918 р. було утворено Тимчасовий комітет для заснування Національної
бібліотеки Української держави в м. Києві. Цей день фактично вважається початком діяльності Бібліотеки. До складу Тимчасового комітету входили: голова – академік В. І. Вернадський (перший президент Української академії наук) і його члени: С. О. Єфремов, Г. П. Житецький, В. О. Кордт, професор
А. Ю. Кримський, секретар комітету Е. Ю. Перфецький.
Фундатори не лише декларували принципи формування універсального книжкового і рукописного фонду, збирання творів національного друку, стародруків, музичної, картографічної спадщини про Україну та український народ, а й бачили бібліотеку загальнодоступною науковою установою,
науковим центром бібліотекознавства, бібліографознавства, бібліографічної роботи на Україні, «поза
політичними і суспільними настроями, що постійно змінювалися» [4].
2 вересня 1918 р. Тимчасовий комітет Національної бібліотеки Української держави в м. Києві
під головуванням академіка В. І. Вернадського поставив першочерговим завданням створення, разом
з відділами україніки та рукописів, Довідкового відділу.
Так, у документі Тимчасового комітету про заснування Національної бібліотеки Української держави у м. Києві від 2 вересня 1918 р. зазначалося: «При ній [бібліотеці] має одчинитися систематично
дібраний Справочний Відділ, складений з декількох десятків тисяч томів на зразок того, що існує в добре зорганізованих бібліотеках цього типу: в Брітанському Музеєві, в Берлінській або Вашингтонській бібліотеках. В тім відділі мають бути згуртовані книжки по мовам, наукам, педагогічному життю, техніці, закони й постанови правительства та громадських установ. Тут мають зосередитися найкращі, найновіші й найважніщі книжки для всіх наук і для всякого прикладання їх до життя, писані
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всіма мовами, і систематично дібраний відділ Ucrainica. Цьому справочному відділові треба постановитися в особливо зручну форму користування для всіх тих осіб, які забажають працювати в бібліотеці» [3, с. 3].
Великого значення у перші роки адміністрація надавала організації та упорядкуванню книжкового фонду. Найголовнішим завданням було формування фонду, визначення шляхів збирання, використання. Багато довідково-бібліографічних видань надійшло до НБ в колекціях видатних діячів науки і культури.
Як зазначав директор Бібліотеки С. Й. Постернак: «Справочний Відділ (шифр Відділу – І) було організовано ще в 1921 році, коли було одібрано до 2 тисяч всяких справочних виданнів, енциклопедій,
словників, каталогів, тощо. До цього відділу поступав весь аналогічний матеріял із сортувалень, і таким чином в ньому мав збіратися весь справочний матеріял без огляду на те, чи має він хоч якусь справочну вартість і чи придатний і потрібний для справок чи ні. В такому вигляді Справочний Відділ і
функціонує; при читальні, має окремий картковий каталог, приступний читачам» [8, с. 18].
Але наприкінці 1922 р. принцип організації Довідкового відділу було переглянуто, в основу
його формування було покладено принцип «життєвости». Зазначалося, що «в склад його повинні
входити не всі справочні книжки, що їх має В. Б-ка [Всенародна бібліотека], а тільки ті, що мають
живий, сучасний інтерес, а не історичне тільки значіння; справочні книжки вузько спеціяльного характеру, запит на які може бути дуже рідкий, в склад його також не включаються» [8, с. 30-31].
На засіданні Ради Всенародної бібліотеки України при ВУАН 17. 04. 1923 р. було обговорено і затверджено «Інструкцію Справочного відділу», проект якої склав В. Ф. Іваницький і розглянула Комісія Ради Бібліотеки [14, арк. 7–8]. У 1923 р. довідковий відділ нараховував уже близько 3000 томів енциклопедій, словників, юридичних довідників, збірок законів, декретів та інших документів [9, с. 17].
В Інструкції йшлося про принципи формування довідкового фонду, необхідність його постійного оновлення, поповнення новими, сучасними виданнями, описано структуру фондів. Інструкція досить детально і чітко розкривала напрями формування довідкового фонду, відзначала принципи наукового підходу до відбору видань, висвітлювала універсальний характер фондів [14, арк. 7]. Основними складовими одиницями фонду визначені загальні та спеціальні енциклопедії; календарі, альманахи, щорічники (історичні, генеалогічні, церковні, адресні, статистичні, біографічні), словники філологічні (орфографічні, етимологічні, історичні, порівняльні, синонімічні, іноземних мов, термінологічні, чужоземних слів) тощо [8, арк. 7–8].
Як зазначав С. Й. Постернак, «За 5 років свого існування Всенародна бібліотека України не тільки наздогнала всі бібліотеки УСРР, а й встигла своїми розмірами заняти перше місце в усій УСРР, встигла пройти шлях, який не проходила жодна бібліотека всесвіту» [9, с. 22].
За перші роки формування Бібліотеки, порівняно невеликий історичний період, відбулося становлення ВБУ як національної установи світового рівня, визначення наукових засад формування та
опрацювання фондів, обслуговування читачів, становлення довідково-бібліографічної діяльності,
розвиток бібліографознавчих, бібліотекознавчих, книгознавчих наукових досліджень.
Багатогранна діяльність НБУВ, у тім числі й питання формування фондів, докладно висвітлена у
монографіях, наукових статтях Л. А. Дубровіної і О. С. Онищенка «Історія Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського. 1918–1941» (К., 1998), «Історія Національної бібліотеки України ім.
В. І. Вернадського. 1941–1964» (К., 2003), «Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 1965–1991» (К., 2008) [5, 6, 7].
Значний вплив на покращення комплектування довідково-бібліографічних фондів бібліотек
мала постанова Ради Міністрів СРСР та ЦК КПРС від 25 червня 1955 р. № 1185 «О мерах по улучшению использования научной и технической литературы, патентов и каталогов». Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 липня 1955 р. № 898 «Про заходи щодо поліпшення використання наукової і технічної літератури, патентів і каталогів зарубіжних країн в Українській РСР» зобов’язала розробити заходи щодо розширення фондів іноземної наукової і технічної літератури у Державній публічній бібліотеці (ДПБ) і бібліотеках системи АН УРСР [16]. Згодом було прийнято постанову, якою передбачалося
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збільшення коштів у бюджеті Бібліотеки на закупівлю літератури, удосконалення книгообміну, врахування під час закупівлі літератури конкретних побажань науковців. Важливо, що постановою Президії АН УРСР від 4 серпня 1955 р. було зобов’язано ДПБ підготувати зведений ретроспективний каталог іноземних періодичних видань за 1945–1955 рр., що зберігаються у фондах бібліотек АН УРСР,
систематично публікувати списки нових надходжень монографічних і довідкових видань [16, арк. 46].
У вересні 1955 р. Президія АН УРСР ухвалює постанову “Про заходи щодо поліпшення використання наукової і технічної літератури зарубіжних країн», що значно активізує міжнародний книгообмін. 1955 р. Президія АН УРСР вжила заходів з поліпшення використання наукової і технічної літератури зарубіжних країн у системі АН УРСР. Державній публічній бібліотеці УРСР надано право безпосереднього обміну виданнями з іноземними установами та організаціями. Вжито заходів з розширення фондів іноземної науково-технічної літератури в ДПБ і бібліотеках окремих наукових установ АН
УРСР, а також щодо обслуговування цією літературою науково-технічних працівників АН УРСР [10].
У 1964 р. довідково-бібліографічний фонд відділу бібліографії ДПБ нараховував 26565 видань
[15, арк. 24], у 1968 р. – 36130 прим. [13, с. 19].
Від 1939 р. здійснюється систематичне інформування про нові надходження зарубіжних періодичних видань і книг до бібліотек АН УРСР. Ураховуючи важливість довідкових і бібліографічних видань для забезпечення потреб науки і виробництва та з метою поліпшення науково-бібліографічної
інформації читачів було видано «Список іноземних бібліографічних і патентних журналів, які одержує в 1957 році Державна публічна бібліотека Академії наук УРСР» (К., 1957), «Список іноземних довідників і бібліографічних покажчиків, які одержали в 1950–1956 роках Державна публічна бібліотека
і наукові установи Академії наук УРСР» (К., 1957).
Наступний ретроспективний покажчик зарубіжної довідкової літератури, що надійшла до бібліотек наукових установ – «Довідкова зарубіжна література у фондах Центральної наукової бібліотеки та
бібліотек наукових установ Академії наук УРСР: систематичний покажчик (надходження за 1955–1964
рр.)» (К., 1967) – містив відомості про надходження до 49 бібліотек АН УРСР і відображав 1357 назв.
Аналогічний ретроспективний покажчик, що охоплював надходження за 1966–1970 рр. («Довідковобібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦНБ та бібліотек наукових установ АН УРСР». –
К., 1973), уміщував відомості про надходження до 65 бібліотек АН УРСР і відображав 1260 назв. Від
1974 до 1991 р. покажчик виходив раз на два роки під назвою «Довідково-бібліографічні зарубіжні
книжкові видання у фондах ЦНБ і бібліотек наукових установ АН УРСР» і, відповідно, містив документи цього періоду. Від 1992 р. покажчик виходив під назвою «Довідкові та бібліографічні книжкові
видання у фондах бібліотек наукових установ АН України», від 2003 р. – «Енциклопедичні, довідкові
та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України», де відображено надходження
за останні два – три роки, зокрема «Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові
видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і бібліотек науководослідних установ НАН України (надходження 2003–2005 рр.)» (К., 2007).
Отже, у НАН України було налагоджено систематичне інформування користувачів про важливі
нові іноземні довідково-бібліографічні, енциклопедичні видання, яке нині продовжується з застосуванням нових інформаційних технологій і відображається в електронних каталогах бібліотек.
Розкриває унікальні енциклопедичні фонди НБУВ і науковий каталог «Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII – поч. ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського» (К., 2008) [11].
Цілком погоджуємося з Л. А. Дубровіною та О. С. Онищенком, які, встановлюючи історичну
справедливість, повертаючи нашій країні правдиву історію заснування та діяльності Бібліотеки, віддаючи належне вченим, культурним діячам і бібліотекарям, які створили і розвивали бібліотеку,
стверджують, що тісна співпраця з Академією наук України дозволила зберегти Бібліотеку як національну не за назвою, а за змістом її фондів, функціями та роллю у суспільному і культурному житті
України, зберегти і примножити гордість нашої держави. «Бібліотека нагромаджувала, зберігала,
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опрацьовувала величезну книжкову та рукописну спадщину України, розвивала ідеї національного
книжного фонду та національної бібліографії. Це дозволило підтримувати ідейну традицію фундаторів Бібліотеки, пронести її упродовж десятиліть та відродити вже за сприятливих умов сучасного життя, коли Україна стала незалежною державою» [5, с. 7].
Нині довідково-бібліографічний фонд (ДБФ) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – найзначніше в Україні за обсягом і унікальне за змістом та науково-інформаційним значенням
зібрання документів нормативного характеру, енциклопедій, довідників, словників, бібліографічних
посібників. Фонди відділу довідково-бібліографічного обслуговування є складовою спеціалізованою
частиною ресурсів Бібліотеки, до якого з метою оперативного задоволення інформаційних запитів користувачів внесено найважливіші довідково-бібліографічні документи. ДБФ – один із основних ланцюгів інформаційно-пошукової системи бібліографічного пошуку та бібліографічного інформування,
основа всіх напрямів бібліографічної діяльності бібліотеки і довідково-бібліографічного обслуговування читачів. У ньому зібрано понад 175 тис. найрізноманітніших джерел інформації: вітчизняні та
зарубіжні енциклопедії, словники, довідники, видання органів національної бібліографії та науковотехнічної інформації України й інших держав, друковані каталоги найбільших бібліотек світу, електронні довідково-бібліографічні ресурси. У фонді представлено різні типи видань: книги (19 %); бібліографічні періодичні видання (61 %); видання, що продовжуються (10 %); періодичні видання (19,5 %).
Понад 10 тисяч примірників нараховує фонд зарубіжних видань, де зібрані, переважно, енциклопедії, галузеві довідники (найбільш цінні з наукового погляду), міжнародні та національні бібліографічні видання країн Європи й Америки.
Популярними у користувачів є енциклопедії, адже це – основний вид довідково-інформаційних
видань, у яких досить концентровано (фахово й стисло) відображено питання тієї чи іншої галузі науки або діяльності, і, водночас, надано головну, основну інформацію, а універсальні (або національні)
енциклопедії є своєрідними візитівками держави (Britannica, Brockhaus, Larousse, Americana тощо). Стаття 12 Закону України «Про інформацію» визначає, що інформацією довідково-енциклопедичного характеру є систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості
про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище [1].
Дослідниця енциклопедичної справи Н. І. Черниш у книзі «Українська енциклопедична справа:
Історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань» (Л., 1998) подає сучасну типологію енциклопедій, які вона розрізняє за цільовим призначенням, читацькою адресою, характером інформації, за
структурою, обсягом, форматом [12].
За характером інформації можна виділити універсальні, галузеві, спеціалізовані та регіональні
енциклопедії. Серед галузевих енциклопедій виділяються підгалузеві та міжгалузеві. Спеціалізовані
енциклопедії, на відміну від галузевих, містять відомості з певної проблеми, розкривають одну локальну тему, висвітлюють питання або факти життя та діяльності видатного діяча, науковця, митця,
літератора (їх називають тематичними, персональними енциклопедіями). У них більш поглиблено
розкриваються питання, терміни, поняття досліджуваної теми. Дуже популярні географічні, мистецтвознавчі, історичні тематичні енциклопедії. Тематичні наукові енциклопедії призначені швидше
для професіоналів у кожній конкретній галузі, ніж для людей, що бажають просто розширити свій
кругозір або знайти відповідь на те чи інше запитання.
ДБФ НБУВ уміщує широкий спектр довідково-енциклопедичних видань різних видів і жанрів,
де представлені енциклопедії різних країн і епох, які є важливими авторитетними джерелами.
Завжди користуються попитом у читачів вітчизняні універсальні та галузеві енциклопедії: «Енциклопедія Сучасної України» (Т. 1–11. – К., 2001–2011; видання продовжується), «Енциклопедія українознавства» (в 11 т., перевидання в Україні. – Л., 1993–2003), «Українська радянська енциклопедія» (два
видання; К., 1959–1985), «Юридична енциклопедія» (в 6 т. – К., 1998–2004), «Енциклопедія історії України» (Т. 1–8. – К., 2005–2011; видання продовжується).
У новітній період незалежної Української держави активізувалися дослідження з питань історії,
правознавства, культурології, українознавства, які втілюються як у наукові, академічні видання, так і
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науково-популярні, розраховані на різну читацьку аудиторію: «Енциклопедія етнокультурознавства.
Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи» (за ред. Ю. І. Римаренка. – К.,
2000–2001), «Мала енциклопедія теорії держави і права» (К., 2010), «Мала енциклопедія етнодержавознавства: етнос і соціум» (відп. ред., кер. авт. кол., упоряд. Ю. І. Римаренко. – К., 1996), «Українське
козацтво: мала енциклопедія» (С. В. Абросимова [та ін.]. – К.; Запоріжжя, 2002; 2-е вид., доп. і перероб. – 2006), «Енциклопедія Трипільської цивілізації» (В 2 т. – К., 2004), «Українська народна енциклопедія» (Л., 1996), «Мала енциклопедія українського народознавства» (Л., 2007), «Дорогоцінна енциклопедія українознавства» (Донецьк, 2009), «Енциклопедія нашого українознавства О. Кривенка, В.
Павліва (2-ге вид. – К., 2003), «Велика ілюстрована енциклопедія України» (Борисенко В. К., Брюховецька Л. І., Веселовська Г. І. та ін. – К., 2009), «Дорогоцінна енциклопедія українознавства: традиції,
свята, обряди, народна мудрість, фольклор» (ред.-уклад. О. В. Зав’язкін. – Донецьк, 2011), «Політична
енциклопедія» (голова редкол. Ю. Левенець; упоряд. Ю. Шаповал. – К., 2011) та ін.
Низка енциклопедичних видань висвітлює питання культури і мистецтва: «Мала енциклопедія
Театру на Подолі» (авт. та упоряд. С. Г. Васильєв, В. М. Жежера. – К., 2008), «Українська енциклопедія
джазу» В. С. Симоненка (К., 2004), «Енциклопедія для видавця та журналіста» (К., 2010) тощо.
Серед тематичних енциклопедій вирізняються енциклопедії домашнього господарства, енциклопедії за гендерною ознакою (для чоловіків, жінок), що містять необхідну інформацію з широкого
кола питань, необхідних у повсякденному житті. До прикладу, енциклопедії здоров’я жінки, – досить
специфічні збірники інформації, але містять усі важливі питання, які можуть виникнути у жінки
щодо здорового способу життя, профілактики захворювань, надання першої медичної допомоги чи
лікування («Сучасна енциклопедія краси та здоров’я жінки» (Донецьк, 2007), «Жіноча енциклопедія
краси і здоров’я» (Донецьк, 2005), «Золота енциклопедія сучасної жінки: доля, здоров’я, життя» (Донецьк, 2006) тощо).
Значну колекцію у ДБФ НБУВ складають видання зарубіжних країн, багато з яких нині видаються в перекладах українською або російською мовами: «Оксфордская иллюстрированная энциклопедия»
(в 9 т.; ред. В. Фукс. – Москва, 1999–2001), яка відображає фізичний світ і Всесвіт, світ природи, світову історію, мистецтво, винаходи і технології, «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии» Х. М. Палмера (пер.с
англ. – Москва, 2007), «Энциклопедия ангелов» (Льюис Дж., Оливер И.; пер. с англ. – Ростов-на-Дону,
1997) тощо.
Розмаїттям відрізняються й енциклопедичні видання російських науковців: від ґрунтовних академічних видань до науково-популярних, авторських енциклопедій: «Общественная мысль России
XVIII – начала XX века: Энциклопедия» (отв. ред. В. В. Журавлев. – Москва, 2005), «Славянская мифология: Энциклопедический словарь» (науч. ред. В. Я. Петрухин. – Москва, 1995), «Славянская мифология: Энциклопедический словарь» (отв. ред. С. М. Толстая; 2-е изд. – М., 2002), «Славянская
энциклопедия. Киевская Русь – Московия» (в 2 т.; авт.-сост. В. В. Богуславский. – Москва, 2005), «Славянская энциклопедия. XVII век» (в 2 т.; авт.-сост. В. В. Богуславский. – Москва, 2004), «Русское масонство. 1731 – 2000: Энциклопедический словарь» А. І. Сєркова (Москва, 2001).
Останнім часом з'явилися нові теми для викладу у вигляді енциклопедичних знань. Зокрема, вийшли «Энциклопедия бодибилдинга» (Москва, 2000), «Энциклопедия свадьбы» (Москва, 2001) тощо.
Отже, у форматі енциклопедій нині випускають збірники інформації з будь-яких сфер життя людини,
що поповнюють фонди НБУВ як універсальної книгозбірні.
В останні роки українські видавництва надають перевагу підготовці енциклопедичних видань
для дітей, що пояснюється популярністю такого ресурсу в читачів і комерційним інтересом видавців.
Спеціалізуються на цьому видавництва «Махаон», «Країна мрій», «Перо» (Київ), «Фоліо», «Пегас»,
«Промінь» (Харків) та інші.
У доробку видавництва «Країна мрій» (серія «Атласи та енциклопедії») низка перекладних, гарно ілюстрованих енциклопедій, які мають освітній, пізнавальний характер, розраховані на різні вікові категорії. Серед них: «Видатні особистості: повна ілюстрована енциклопедія» (К. Гіффорд (уклад.),
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Р. Фещенко (пер. з англ.). – К., 2008), «Світ динозаврів: Повна ілюстрована енциклопедія» (Берні Девід; Т. Котляревська (пер.). – К., 2006), «Повна ілюстрована енциклопедія Ерудита» (Вільямс Б. – К.,
2008), «Всесвітня історія: повна ілюстрована енциклопедія» (Бінгем Дж., Чандлер Ф., Таплін С. – К.,
2007), «Повна ілюстрована енциклопедія Чомучки» (Паркер С., Вільямс Б.; А. Горобець (пер. з
англ.). – К., 2007), «Повна ілюстрована енциклопедія школяра» (пер. з англ. – К., 2010), «Світ науки.
Повна ілюстрована енциклопедія» (уклад. Х. Берд, пер.з англ. О. Здір. – К., 2008), «Лицарі та зброя: повна ілюстрована енциклопедія» (Фірс Р.; пер. М. Сиволап. – К., 2008) та ін.
Харківське видавництво «Фоліо» видає серію «Дитяча енциклопедія», у якій вийшли книги, що
висвітлюють спорт, тваринний та рослинний світ, математику, літературу, географію, архітектуру, автомобілі, інші цікаві для дітей теми. Прекрасну енциклопедію «Український космос» видало видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», над якою працювали В. Чередниченко, С. Грабовський, В. Абліцов, В.
Гаркуша, І. Малкович (К., 2009).
Однак на сучасному етапі у питанні формування ДБФ спостерігаємо певні протиріччя. З одного
боку, на ньому відображається загальне недостатнє фінансування науки, поповнення бібліотечних
фондів важливими іноземними довідковими виданнями. Через вимушене скорочення комплектування необхідних енциклопедій і словників з’являються прогалини в бібліотечних фондах. З іншого боку,
нині все більше довідкових, енциклопедичних видань надаються користувачам через мережу Інтернет, видаються на CD/DVD-дисках, що дуже зручно і компактно, а головне – забезпечується швидкий
ефективний доступ до інформації.
Зважаючи на це, НБУВ формує колекції традиційних та електронних енциклопедій усіх типів,
здійснює пошук онлайн-енциклопедій, вільно представлених в Інтернеті, їх архівує і систематизує, організовує доступ користувачів, а також здійснює оцифровування рідкісних друкованих видань.
Незважаючи на появу всесвітньої електронної Вікіпедії, яка динамічно розвивається, завойовує
популярність демократизмом формування і оперативністю відображення подій, і на сьогодні є одним
з найбільших україномовних електронних сховищ знань, традиційні енциклопедичні видання залишаються найавторитетнішими джерелами інформації, адже у їх підготовці, написанні статей беруть
участь найкращі науковці та фахівці з різних галузей знань.
Необхідність розвитку і поширення української мови потребує створення насамперед якісного
інформаційного продукту українською мовою, зокрема, й в електронному середовищі. Зважаючи на
це, фахівці бібліотек вирішують два взаємопов’язаних завдання: інформують користувачів про доступні універсальні довідкові видання, спрямовують зусилля на формування електронних бібліотек
довідково-енциклопедичного профілю, розкриття і популяризацію бібліотечних фондів.
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УХВАЛА
Другої міжнародної наукової конференції
«Українська енциклопедистика»
Друга міжнародна наукова конференція «Українська енциклопедистика» відбулася в Києві 17
червня 2011 р. Її організували Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук
України і Наукове товариство ім. Шевченка в Європі. У конференції взяли участь 27 науковців, із них
6 іноземців (Молдова, Башкортостан, Татарстан). Заслухали 13 доповідей із 18 заявлених у програмі.
Учасники конференції дискутували про перспективи розвитку енцикло
педичної справи в
Україні та інших країнах, співробітництво з енциклопедистами різних країн, а також з питань методики і методології створення енциклопедичних видань різних типів. Після виступів учасники
конференції
УХВАЛИЛИ:
1. Подякувати оргкомітетові за створення комфортних умов для роботи конференції.
2. Відзначити роботу енциклопедичних центрів України, результати якої було представлено на
книжковій виставці.
3. Надіслати вітання учасників конференції Почесному голові Наукового товариства ім. Шевченка в Європі, співголові Головної редакційної колегії Енциклопедії Сучасної України А. І. Жуковському.
4. Запропонувати оргкомітету конференції звернутися до Президії НАН України з проханням
підтримати розвиток енциклопедичної справи в Україні, розширити наукову співпрацю з енциклопедичними центрами інших країн і створити умови для роботи над сучасними енциклопедичними виданнями.
5. Звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та вищих навчальних
закладів України з пропозицією розробити програму з навчальної дисципліни «енциклопедична справа» і ввести її як спецкурс (або факультатив) на гуманітарних факультетах. Розробити програму
дистанційного навчання енциклопедичній справі, в першу чергу з метою підготовки кадрів для створення регіональних енциклопедичних видань.
6. Для забезпечення об’єктивності інформації в енциклопедичних виданнях розширити дієве наукове співробітництво з енциклопедичними центрами в Україні і за кордоном щодо редагування енциклопедичних статей та для обміну іконографічними та картографічними матеріалами. З цією метою
створити Міжнародну асоціацію енциклопедистів, доручивши організацію цієї справи ініціативній
групі.
7. Проводити конференції з проблем енциклопедистики регулярно (з періодичністю один раз на
два роки).
8. Опублікувати матеріали конференції в спеціальному збірнику (учасникам конференції до
кінця липня 2011 року надати тексти доповідей в електронному вигляді до оргкомітету конференції).
9. Сприяти розширенню української інформації та інформації українською мовою у Вікіпедії.
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Решение Второй международной научной конференции «Украинская энциклопедистика»
РЕШЕНИЕ
Второй международной научной конференции
«Украинская энциклопедистика»

Вторая международная научная конференция «Украинская энциклопедистика» прошла в Киеве
17 июня 2011 г. Её организовал Институт энциклопедических исследований Национальной академии
наук Украины и Научное общество им. Шевченко в Европе. Принимали участие в конференции 27
научных сотрудников, из них 6 иностранцев (Молдова, Башкортостан, Татарстан). Заслушали 13 докладов из 18 заявленных в программе.
Участники конференции дискутировали о перспективах развития энциклопедического дела в
Украине и других странах, сотрудничества с энциклопедистами разных стран, а также по вопросам
методики и методологии создания энциклопедических изданий разных типов. После выступлений
участники конференции
РЕШИЛИ:
1. Поблагодарить оргкомитет за создание комфортных условий для работы конференции.
2. Отметить работу энциклопедических центров Украины, результаты которой были
представлены на книжной выставке.
3. Отослать приветствие участников конференции Почетному председателю Научного общества
им. Шевченко в Европе, сопредседателю Главной редакционной коллегии Энциклопедии Современной Украины А. И. Жуковскому.
4. Предложить оргкомитету конференции обратиться к Президиуму НАН Украины с просьбой
поддержать развитие энциклопедического дела в Украине, расширить научное сотрудничество с
энциклопедическими центрами других стран и создать условия для работы над современными
энциклопедическими изданиями.
5. Обратиться в Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины и к высшим
учебным заведениям с предложением разработать программу по учебной дисциплине
«энциклопедическое дело» и ввести ее как спецкурс (или факультатив) на гуманитарных факультетах.
Разработать программу дистанционного обучения энциклопедическому делу, в первую очередь с целью подготовки кадров для создания региональных энциклопедических изданий.
6. Для объективности информации в энциклопедических изданиях расширить международное
научное сотрудничество по редактированию энциклопедических статей. Наладить действенную связь
с другими энциклопедическими центрами в Украине и за границей для обмена иконографическими и
картографическими материалами. С этой целью создать Международную ассоциацию
энциклопедистов, поручив организацию этого дела инициативной группе.
7. Проводить конференции по проблемам енциклопедистики регулярно (с периодичностью
один раз в два года).
8. Опубликовать материалы конференции в специальном сборнике (участникам конференции
до конца июля 2011 года предоставить тексты докладов в электронном виде в оргкомитет).
9. Содействовать расширению украинской информации и информации на украинском языке в
Википедии.
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Протокол о намерениях

ПРОТОКОЛ
о намерениях
Киев, Украина 					

Уфа, Башкортостан

18 июня 2011 года
Институт энциклопедических исследований НАН Украины в лице и.о. директора ЖЕЛЕЗНЯКА
Николая Григорьевича и ГУ «Научное издательство «Башкирская энциклопедия»» в лице директора
САИТОВА Уильдана Гильмановича подписали протокол о сотрудничестве в области издательской и
исследовательской деятельности.
Предмет протокола:
Стороны договорились о проведении совместных мероприятий в области научных исследований по энциклопедистике и иных форм сотрудничества на регулярной основе.
Для осуществления этих договоренностей стороны постановили:
1. Сотрудничать в разработке и реализации совместных издательских проектов, наладить постоянный обмен научной информацией по вопросам энциклопедистики.
2. Проводить совместные конференции и семинары, включая Интернет-конференции, для обмена научно-издательским опытом.
3. Участвовать в программах и выставках, проводимых организациями Украины и Республики
Башкортостан.
Стороны договорились о регулярном сотрудничестве на основании дополнительных соглашений.
Протокол составлен сроком на два года с возможностью пролонгации.
От Института энциклопедических
исследований НАН Украины
И. о. директора
Н. Г. ЖЕЛЕЗНЯК

От ГУ «Научное издательство
«Башкирская энциклопедия»»
Директор
У. Г. САИТОВ
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Протокол о намерениях

ПРОТОКОЛ
о намерениях
Киев, Украина 					

Казань, Татарстан

18 июня 2011 года
Институт энциклопедических исследований НАН Украины в лице и.о. директора ЖЕЛЕЗНЯКА
Николая Григорьевича и ГУ «Институт Татарской энциклопедии АН РТ» в лице заместителя директора САБИРЗЯНОВА Гумера Салиховича подписали протокол о сотрудничестве в области издательской и исследовательской деятельности.
Предмет протокола:
Стороны договорились о проведении совместных мероприятий в области научных исследований по энциклопедистике и иных форм сотрудничества на регулярной основе.
Для осуществления этих договоренностей стороны постановили:
1. Сотрудничать в разработке и реализации совместных издательских проектов, наладить постоянный обмен научной информацией по вопросам энциклопедистики.
2. Проводить совместные конференции и семинары, включая Интернет-конференции, для обмена научно-издательским опытом.
3. Участвовать в программах и выставках, проводимых организациями Украины и Республики
Татарстан.
Стороны договорились о регулярном сотрудничестве на основании дополнительных соглашений.
Протокол составлен сроком на два года с возможностью пролонгации.
От Института энциклопедических
исследований НАН Украины
И. о. директора
Н. Г. ЖЕЛЕЗНЯК

От ГУ «Институт Татарской
энциклопедии АН РТ»
заместитель директора
Г. С. САБИРЗЯНОВ
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Протокол заседания инициативной группы

ПРОТОКОЛ
заседания инициативной группы о создании
Международной ассоциации энциклопедистов (МАЭ)
г. Киев 						

18 июня 2011 года

Мы:
директор ГУ «Научное издательство «Башкирская энциклопедия»»,
к. филос. н.
Саитов Уильдан Гильманович;
директор Института энциклопедических исследований Академии наук Молдовы, к. полит. н.,
профессор
Манолаке Константин Михайлович;
заместитель директора ГУ «Институт Татарской энциклопедии АН РТ», ответственный редактор Татарской энциклопедии, к. и. н., доцент
Сабирзянов Гумер Салихович;
и. о. директора Института энциклопедических исследований Национальной академии наук
Украины, к. филол. н.
Железняк Николай Григорьевич
обсудили вопросы сотрудничества между разработчиками и издателями национальных энциклопедий и пришли к выводу о необходимости создания Международной ассоциации энциклопедистов (МАЭ).
С целью координации деятельности научно-исследовательских и издательских организаций, работающих в области энциклопедистики, организации обмена опытом работы и т. д.
РЕШИЛИ:
1. Направить информацию об этой инициативе нашим коллегам из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Болгарии и др. и
обратиться к ним с предложением присоединиться к ней (до 1 ноября 2011 г.). Исполнитель – Н. Г. Железняк.
2. Разработать основные направления деятельности, цели и задачи МАЭ (до 1 ноября 2011 г.).
Исполнитель – Н. Г. Железняк.
3. Разработать устав МАЭ (до 1 ноября 2011 г.). Исполнитель – К. М. Манолаке.
У. Г. Саитов 			
Г. С. Сабирзянов
К. М. Манолаке 			Н. Г. Железняк

104

Виставки. Презентації. Відгуки

ВИСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦІЇ. ВІДГУКИ
Під час конференції працювала книжкова виставка, де репрезентовано енциклопедичні та довідкові видання, наявні в науковій бібліотеці Інституту енциклопедичaних досліджень НАН України.
Окрім українських енциклопедичних видань, було широко представлено сучасні енциклопедії та
енциклопедичні словники й довідники з-поза меж України, зокрема національні енциклопедії Молдови, Татарстану, Башкортостану, Російської Федерації, а також тематичні та регіональні енциклопедії.
Домінувала на виставці біографістика – видання вищих навчальних закладів, наукових установ, творчих спілок та громадських організацій України про своїх найвидатніших діячів.
***
У рамках конференції відбулася низка презентацій нових енциклопедичних, видань.
Делегація енциклопедистів Молдови представила загальний том енциклопедії «Republika
Moldova».
Науковці з Башкортостану презентували 7-томну «Башкирську енциклопедію» та енциклопедичне видання «Салават Юлаєв».
Гумер Сабірзянов із Татарстану представив 6-томну «Татарську енциклопедію».
***
Про роботу Другої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» у низці
українських періодичних видань опубліковано відгуки, зокрема:
Добко Т. В. Реалії та перспективи української енциклопедистики // День. – 2011. – 1–2 лип. – С. 23.
Івченко В. І. Для сучасників, і для нащадків: Нотатки з Другої міжнародної наукової конференції
«Українська енциклопедистика» // Науковий світ. – 2011. – № 9–10. – С. 9–11.
Ткаченко В. «Українська енциклопедистика»: Друга міжнародна наукова конференція // Літературна Україна. – 2011. – № 46(1 грудня). – С. 14.
Шитик В. Конференція «Українська енциклопедистика» // Слово і час. – 2011. – № 8. – С. 76.
***
Хід роботи конференції у світлинах представлено на сторінках 105-113.
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Виставка енциклопедичних видань
України та зарубіжжя

Костянтин Манолаке, Йон Ксенофонтов,
Наталія Ніч, Гумер Сабірзянов

Йон Ксенафонтов

Юрій Пероганич та Любомир Пиріг

Наталія Ніч, Йон Ксенофонтов,
Гумер Сабірзянов

Всеволод Ткаченко
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Відкриває конференцію Іван Дзюба

Вітальне слово Ярослава Яцківа

Іван Дзюба та Микола Железняк

Під час конференції

Людмила Рябець, Юрій Пероганич,
Віктор Кубайчук

Під час конференції

107

Йон Ксенофонтов

Клара Агліулліна та Уільдан Саітов

Людмила Рябець

Юрій Пероганич, Людмила Рябець,
Любомир Пиріг, Володимир Івченко

Під час конференції

Сергій Болтівець та Гумер Сабірзянов
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Іван Дзюба, Микола Железняк,
Ярослав Яцків

Сергій Болтівець

Юрій Пероганич

Гумер Сабірзянов

Всеволод Ткаченко і Тамара Демиденко

Ірина Матяш
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Тамара Демиденко

Клара Агліулліна

Тетяна Добко

Костянтин Манолаке

Гумер Сабірзянов

Рада Михайлова
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Людмила Саєнко

Уільдан Саітов

Юрій Пероганич

Юлія Щербак, Клара Агліулліна,
Уільдан Саітов

Співробітники редакції ЕСУ

Валентина Зубченко, Наталя
Попович-Кузнецова, Руслан Пилипчук,
Наталія Фещенко
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Олена Немкович презентує «Українську
музичну енциклопедію»

Колеги-енциклопедисти

Світлана Очеретянко та Людмила Рябець

Угоду про співпрацю підписано!

Йон Ксенофонтов, Гумер Сабірзянов,
Костянтин Манолаке, Уільдан Саітов,
Микола Железняк

Людмила Саєнко та Анатолій Біленко
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Ігор Кутовий

Володимир Тарасюк

Енциклопедії України, Башкортостану,
Молдови, Татарстану

Роман Судик та Наталія Андрющенко

Учасники конференції біля входу до приміщення Інституту енциклопедичних
досліджень НАН України

Українська енциклопедистика
Матеріали Другої міжнародної наукової конференції
17 червня 2011 року, м. Київ

Тексти доповідей до друку підготувала Л. В. Рябець
Оригінал-макет Р. П. Судика, В. В. Тарасюка
Обкладинка В. В. Тарасюка
Фотокартки В. С. Мухи, В. В. Тарасюка
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