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У контексті новітніх інформаційно-комунікаційних процесів роз-
глянуто питання розвитку інформаційних ресурсів регіональної біо-
графіки, предсталених у мережі обласних універсальних наукових
бібліотек України як складової бібліотечної системи країни. 
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Considered questions of development of information resources of re-
gional biography in the context of new information and communication
processes,which are represented in the network of regional universal sci-
entific libraries of Ukraine as clemassausa library system of the country. 
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В контексте новейших информационно-коммуникационных про-
цессов рассмотрены воросы развития информационных ресурсов
региональной биографики, представленых в сети областных уни-
версальных научных библиотек Украины как слставляющей библио-
течной системы страны. 
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Розвиток біографічних досліджень в Україні впродовж двадцяти
п’яти років незалежності, зростання широкої громадської зацікав-
леності до них обумовлюють необхідність ґрунтовного аналізу
цього явища. В сучасних умовах біографічні знання є галуззю гу-
манітарної науки та важливою частиною національної культури,
суспільно-політичного та духовного буття. Швидке зростання су-
часних потреб науки, освіти, культури, виховання, державного уп-
равління в Україні потребує науково достовірної біографічної
інформації.

У наш час у зв’язку з розвитком комп’ютерних технологій і ко-
мунікаційних мереж, формування великих інформаційних баз і за-
собів навігації, що дають змогу вільно оперувати всіма
нагромадженими в них матеріалами, по-новому окреслюють зміст
поняття «біографічна інформація». Відбувається інтеграція джерел
та широкого комплексу наукових досліджень із оцінками та суджен-
нями про певну особу. На зміну традиційним поняттям науки ми-
нулого прийшло узагальнююче поняття «ресурси біографічної
інформації», що відображає змістовну частину, способи та форми
збирання, внутрішню організацію, суспільне використання інфор-
маційних комплексів.

У сучасних умовах у зв’язку з бурхливим розвитком електронних
ресурсів в сфері біографічної інформації бібліотеки виступають як
провідні центри соціальних комунікацій. Вони не лише збирають і
зберігають біографічну інформацію, а й створюють умови для ін-
формаційно-технологічного забезпечення та організації обслугову-
вання користувачів на основі сучасних інформаційних технологій.
Сучасним бібліотекам належить провідна роль у галузі гуманітарис-
тики — інтеграція та поширення біографічних знань. 

Відповідні орієнтири для діяльності бібліотек України в сучасних
умовах дає прийнятий Президією УБА 7 липня 2015 р. Маніфест
Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи»
(htpp://www. kiev.ua/files/manifest_UBA.pdf), де зазначено, що біб-
ліотека в умовах кризи надає допомогу у формуванні ціннісних орі-
єнтирів особистості та суспільства, вона — організатор доступу до
достовірних джерел інформації, платформа для технологічної та
медіа грамотності, підвищення медійної культури. 

Окремо наголошується, що бібліотека створює гармонійний кому-
нікаційний простір для суспільної взаємодії на державному, регіо-
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нальному та місцевому рівнях. Це майданчик для комунікації та со-
ціального діалогу представників влади і громади, що послуговує від-
новленню довіри до влади. Також бібліотека сприяє взаєморозумінню
представників різних національностей, конфесій і поколінь, фор-
муючи толерантність, зберігає та популяризує культурно-історичну
спадщину країни, регіону та місцевої громади як основу національно-
патріотичного розвитку особистості. Вона створює умови для фор-
мування активних громадян і реалізації принципів і механізмів
функціонування демократичного громадянського суспільства, консо-
лідує та розвиває місцеву громаду. Бібліотека — це територія єдності,
на якій долаються стереотипи та зближуються світоглядні позиції,
згуртовується українське cуспільство та розбудовується нація.

Важливе місце і роль в сучасних умовах належать регіональному
сегментові — обласним універсальним науковим бібліотекам Ук-
раїни як складової бібліотечної системи країни. В регіонах України
формуються історико-біографічні та біобібліографічні ресурси на-
укового, освітнього, культурно-інформаційного та пізнавального ха-
рактеру. Вони розбудовуються переважно в розрізі краєзнавства,
висвітлення місцевої історії, представлення персоналій відомих і не-
заслужено забутих земляків. Саме бібліотеки, завдяки своїй наукові
та краєзнавчій роботі є дієвими центрами об’єднання зусиль установ
і організацій, громадських осередків, окремих фахівців і аматорів
біографічної дослідницької роботи щодо використання біографіч-
них знань у культурно-освітній діяльності.

Потребу в спеціальних дослідженнях ролі та місця бібліотек Ук-
раїни загалом та обласних універсальних наукових бібліотек зок-
рема (регіонального сегменту) у новій соціокультурній ситуації
відчули як самі бібліотеки, так і наукова спільнота на загал. У межах
теми НДР «Бібліотеки як центри формування ресурсів біографічної
інформації», над якою упродовж 2013–2015 рр. працював Інститут
біографічних досліджень Національної бібліотеки України іме -
ні В. І. Вернадського (далі — ІБД НБУВ) 1, нами була зроблена
спроба з’ясувати сучасний стан і перспективні завдання розвитку
регіональної бібліотечної біографічної інформації [6].

У своїх пошуках і висновках ми засновувалися на аналізі кон-
тенту інформаційних порталів і сайтів обласних універсальних на-
укових бібліотек України, а також теоретико-методологічному
доробкові науковців ІБД НБУВ, зокрема низці праць В. І. Попика [6–
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1 Тема НДР «Бібліотеки як центри формування ресурсів біографічної інформа-
ції». I кв. 2013 – IV кв. 2015 рр. Науковий керівник чл.-кор. НАН України
В. І. Попик, основні виконавці : д. і. н. Т. І. Ківшар, кандидати історичних наук
Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко, Н. П. Марченко, О. В. Бугаєва.



9], дослідженні С. М. Ляшко [3], статтях Н. П. Марченко [4; 5],
О. М. Яценка [10] та ін.

Історіографічний пошук показав, що до аналізу окресленої про-
блеми в сучасних умовах українські вчені звертаються здебільшого в
руслі своїх наукових розвідок. Так, Н. І. Любовець досліджує мему-
арний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства [2], О. А. Вос-
кобойнікова-Гузева розкриває особливий зріз національного
інформаційного простору — соціокомунікаційну діяльність бібліо-
тек України [1], Н. П. Марченко [4] зосереджується на специфіці
створення та функціонування біографіки, орієнтованої на користу-
вача-дитину, зокрема в мережі дитячих бібліотек України тощо.

Метою дослідження було відстежити та проаналізувати інфор-
маційні ресурси регіональної біографіки, представлені у мережі об-
ласних універсальних наукових бібліотек України як складової
бібліотечної системи країни.

Матеріалами регіональної біографіки насичені портали біль-
шості обласних універсальних наукових бібліотек України. Здебіль-
шого на їхніх веб-сайтах регулярно оновлюються оригінальні
дослідницькі біографічні матеріали та біобібліографія (до прикладу,
Вінницької, Волинської, Харківської ОУНБ), широко представлена
фахово дібрана та належно анотована бібліографія публікацій, при-
свячених відомим землякам (скажімо, веб-сайти Миколаївської
ОУНБ імені О. Гмирьова, Херсонської ОУНБ імені Олеся Гончара,
Кіровоградської ОУНБ імені Д. І. Чижевського). 

Не надто численні матеріали регіональної біографіки містять
сайти: Запорізької ОУНБ імені І. П. Котляревського (htpp://www.lib-
rary.pt.ua/) — у розділі «Віртуальні виставки та бібліографічні по-
кажчики» та «Про Запорізький край», де в підрозділі «Запоріжжя в
особах» розміщені біобібліографічні покажчики персоналій; Одеської
ОУНБ імені М. С. Грушевського (htpp://www.biblioteka.od.ua/) — у
розділах «Віртуальні виставки», «Видання» та «Календар знамен-
них дат Одещини», а також у ресурсі «Бібліотечні блоги», що містить
блог «Одесский краєвед» («Одеський краєзнавець»), де розміщені
короткі біографічні довідки персоналій, фото, біобібліографія та
інші матеріали; Рівненської ОУНБ (htpp://www.libr.rv.ua/) — у роз-
ділах «Віртуальні виставки», «Мистецька Рівненщина», «Літера-
турна Рівненщина» та «Історична Волинь»; Тернопільської ОУНБ
(htpp://www. library.te.ua/) — у розділах «Віртуальні виставки», «Ка-
лендар знаменних дат» та «Події культурного життя»; Хмельницької
ОУНБ (htpp://www. ounb.km.ua/) — в інформаційних ресурсах «Вір-
туальні виставки», «Краєзнавчий календар», «Історична Волинь» та
«Наш регіон».
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Водночас кожний веб-сайт є значною мірою неповторним відбит-
ком соціокомунікативних процесів краю, в межах якого створений.
Так, інформаційний портал Дніпропетровської ОУНБ імені Перво -
учителів слов’янських Кирила і Мефодія (htpp://www.lib.dp.ua/) міс-
тить матеріали регіональної біографіки у розділах: «Віртуальні
виставки» та «Календар знаменних дат», «Електронна бібліотека.
Колекції», «Вернісаж талантів: віртуальні зустрічі», «Анонси: Що?
Де? Коли?». Проект «Дніпропетровщина» вміщує значний матеріал
із різних аспектів життя краю та є цікавим і затребуваним ресурсом,
що репрезентує регіон. Зокрема проект містить цікавий із погляду
регіональної біографістики інформаційний ресурс «Персоналістика
краю», де розміщено електронну бібліотеку про край зі світлинами
обкладинок книг, короткі анотації, бібліографічні описи, вказано
джерело електронної копії та кількість переглядів. Зазначено, що
електронна бібліотека містить 358 документів, зокрема «Звіт міської
бібліотеки за 1907 р.», «Постанови сесій губернських земських збо-
рів» тощо. Також у бібліотеці розміщено праці Д. Багалія, Д. Явор-
ницького, А. Скальковського, В. Машукова, І. Акінфієва, В. Бабенка,
Я. Новицького, І. Кондорського та ін.

Сайту Житомирської ОУНБ імені Олега Ольжича
(htpp://www.lib.zt.ua/) містить цікавий для біографіста інформацій-
ний ресурс «Імена в історії краю». До списку включено фото та біо-
графічні матеріли про сорок відомих людей Житомирщини, які
народилися, жили або працювали в краї. Це матеріали про худож-
ника Ю. Камишного, співачку Н. Матвієнко, композитора А. Пашке-
вича, піаніста С. Ріхтера, інженера-програміста Я. Шрайберга та ін.
Матеріали регіональної біографіки вміщені також у розділах: «Вір-
туальні виставки» та «Мистецьки виставки».

На сайті Закарпатської ОУНБ імені Ф. Потушняка (htpp://www.bi-
blioteka.uz.ua/) матеріали регіональної біографіки вміщені у розділах
«Виставки» та «Календар краєзнавчих знаменних дат». Інформа-
ційні ресурси «Художники Закарпаття», «Письменники Закарпаття»
та «Видатні закарпатці» наповнені матеріалами про персоналії. Зок-
рема вміщено перелік 182 художників Закарпаття, їхні фото, короткі
біографічні довідки, бібліографію та зображення творів. Також ре-
сурс містить матеріали про 69 письменників Закарпаття — лауреатів
літературних премій (перелік робіт авторів, фото персоналій, короткі
біографічні довідки та перелік нагород). Подано також інформаційні
матеріали про 119 видатних закарпатців (містять фото, стислу біо-
графічну довідку та бібліографію).

На сайті Івано-Франківської ОУНБ імені І. Франка
(htpp://www.lib.if.ua/) матеріали регіональної біографіки вміщені у
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розділах «Календар знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківської
області» та «Віртуальні виставки». Розділ сайту «Франко і Прикар-
паття» містить матеріали, присвячені Великому Каменяреві. Фахівці
бібліотеки підготували бібліографічний покажчик, методичні реко-
мендації, віртуальну виставку, електронну книгу та провели соціо-
логічну розвідку. Ресурс містить: розділи про роки та місця
перебування І. Франка на Прикарпатті; перелік праць, що висвітлю-
ють різні аспекти життя Галичини ХІХ – поч. ХХ ст.; пам’ятники та
пам’ятні знаки, встановлені на честь І. Франка; перелік установ та
організацій, які носять ім’я І. Франка; зазначені лауреати міської
премії імені І. Франка в галузі літератури та журналістики. У розділі
«Музична Франкіана Прикарпаття» представлено відомих україн-
ських композиторів, уродженців Івано-Франківщини, митців, які в
певний період перебували в краї, чия творчість переплелася з по-
етичним словом Івана Франка. У розділі «Образотворча Франкіана
Прикарпаття» представлені українські художники — уродженці
краю та митці, які перебували на Прикарпатті та багатий творчий
доробок яких присвячений Іванові Франку. В розділі «Франкознавці
Прикарпаття» представлено короткі біографічні дані науковців і кра-
єзнавців Івано-Франківщини, які зробили вагомий внесок у прикар-
патську дослідницьку франкіану. Наукові праці та публікації з
періодичних видань подано в алфавіті назв за період 2006–2014 рр.
У розділі «Спогади» представлено спогади про І. Франка визначних
особистостей, сучасників письменника — уродженців краю, а також
відомих постатей нашої держави, життя яких пов’язане з Івано-
Франківщиною.

Незважаючи на сучасну складну ситуацію на Донбасі, в м. Старо-
більську продовжує працювати колектив Луганської ОУНБ імені Горь-
кого (htpp://www.bibrary.lg.ua/). Аналіз сайту свідчить, що попри
складні умови працівники бібліотеки повністю відновили його роботу.
Кожний розділ сайту насичений інформаційними матеріалами. Так,
розділ «Краєзнавцям» містить регіональну біографіку — матеріали
конференції «Микола Руденко — поет, філософ, борець», бібліогра-
фічні покажчики «Співець Донбасу» (присвячений письменнику та
поету Г. С. Довнару), «Юрій Єненко — талант людяності» (про жит-
тєвий і творчий шлях відомого вченого, лікаря, письменника, худож-
ника, громадського діяча). Матеріалами регіональної біографіки
насичені також інформаційні ресурси «Знаменні дати Луганщини»,
«Матеріали наукових конференцій» та «Ресурси бібліотеки».

На сайті Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського
(htpp://www.library.pt.ua/) матеріали регіональної біографіки вмі-
щені у розділах «Віртуальні виставки», «Календар знаменних і
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пам’ятних дат Полтавщини» та «Хроніка культурного життя По-
лтавщини». Ресурс «Видатні люди Полтавщини» містить матеріали
про гетьмана Д. Апостола, письменника-модерніста В. Барку, ху-
дожник В. Боровиковського, педагога Г. Ващенка, поета-байкая
Л. Глібова, композитора І. Дунаєвського, вченого М. Духова, спор-
тсмена І. Піддубного та інших видатних полтавців. Тут також подані
біографічні довідки, вибірково фото, біо- та бібліографія персоналій.
Інформаційний проект «Регіональні краєзнавчі ресурси» містить
розділ «Полтавщина історична» про полтавських міських голів за
період 1800–1917 рр. Тут подано перелік усіх 25-ти очільників По-
лтави, а також, фото та біобібліографію шести полтавських міських
голів: С. М. Кованько (1868–1871), О. М. Абаза (1872–1888),
В. П. Тегубова (1889–1906), П. І. Кулябко-Корецького (1906–1908),
О. О.Черненка (1909–1913), С. С. Заньковського (1913–1917). Зазна-
чено, що матеріали взято із видання «Архівний збірник на посвяту
90-річчю Полтавської Вченої Архівної Комісії» (Полтава, 1993).

Сайт Сумської ОУНБ (htpp://www.ounb.sumy.ua/) містить мате-
ріали регіональної біографіки у розділах «Віртуальні виставки»,
«Календар знаменних і пам’ятних дат Сумщини» та «Корисні сто-
рінки». Також у розділі «Краєзнавство» є інформаційний ресурс
«Видатні персоналії Сумщини», наповнений матеріалами про меце-
натів, письменників, поетів і видатних сумчан. Персоналії містять
коротку біографічну розповідь і фото. У розділі «Видання» вміщено
біобібліографічні покажчики, присвячені видатним сумчанам за пе-
ріод 2008–2016 рр.

Сайт Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка (htpp://www. li-
brary.ck.ua/) містить матеріали регіональної біографіки у розділах
«Віртуальні виставки» «Наші дарувальники» та «Бібліокафе». У
розділі «Краєзнавство» є підрозділ «Видатні краяни», де персоналії
містять короткі біографічні довідки та бібліографію. Сайт бібліотеки
має інформацію про наявність краєзнавчої картотеки персоналій, а
також картотеки персоналій відділу літератури іноземними мовами.
Також інформаційний ресурс бібліотеки повідомляє про численні
культурно-мистецькі заходи, засновані на біографічній інформації
(скажімо, книжкові виставки до 100-річчя від дня народження пе-
дагога й історика О. Тканка, 160-річчя від дня народження україн-
ського актора та режисера М. Садовського тощо).

Інформаційний портал Чернівецької ОУНБ імені М. Івасюка
(htpp://www. library.cv.ua/) у розділі «Про бібліотеку» містить проект
«Світлиця М. Івасюка», наповнений матеріалами за тематичними
підрозділами: «Він ішов по терню до зірок», «Життя задля України»,
«Михайло Івасюк. Поетичний образ сина», «Фотографії», «Літера-
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тура», «Архів М. Івасюка». Бібліотечнний сайт містить також знач-
ний масив віртуальних виставок, заснованих на персоналістиці, ска-
жімо: «Микола Равлюк» (До 135-річчя від дня народження
науковця-філолога, просвітницького діяча Буковин), «Назарій Ярем-
чук — портрет на тлі Буковини», «Знаний і незнаний Єротей Пігу-
ляк» (До 165-річчя від дня народження політичного діяча, голови
товариства «Український Народний Дім в Чернівцях»), «Дослідник
культури Буковини» (До 150-річчя від дня народження німецького
історика Рудольфа Вагнера), «Нездолання квітка Буковини» (115
років від дня народження німецької поетеси Рози Ауслендер), «По-
движник народної просвіти» (До 145-річчя від дня народження ук-
раїнського письменника Івана Синюка), «Українськиий підкорювач
космосу» (до 65-річчя від дня народження Леоніда Костянтиновича
Каденюка — першого космонавта-буковинця незалежної України)
та ін.

Портал Чернігівської ОУНБ імені В. Г. Короленка
(htpp://www.libkor.com.ua/) містить матеріали регіональної біо -
графіки в розділах «Хроніка культурного життя Чернігівщини» та
«Календар знаменних дат». Розділ «Краєзнавче розмаїття Чернігів-
щини» складають підрозділи «Пам’ятні місця» та «Відомі особис-
тості». У розділі «Мистецький вернісаж» вміщено матеріали про
визначних чернігівців — художника О. Гузя та фотографа А. Чор-
ноівана. Розділ «Виртуальна виставка» наповнений матеріалами про
вихідців сіверянського краю — скульптора П. П. Забілу, майстра
кіно О. Довженка та ін.

Підсумовуючи, маємо визнати, що в сучасних умовах у регіонах
України провідну роль у галузі формування біографічних ресурсів
відіграють обласні універсальні наукові бібліотеки. Вони накопи-
чили певний практичний досвід і теоретичні напрацювання у цій
галузі. У бібліотеках формуються історико-біографічні та біобіб-
ліографічні ресурси наукового, освітнього, культурно-інформацій-
ного та пізнавального характеру. Вони розбудовуються переважно
в розрізі краєзнавства, висвітлення місцевої історії, представлення
персоналій відомих і незаслужено забутих земляків. Форми органі-
зації їх діяльності досить різні: читацькі форуми, тематична біобіб-
ліографія, добірки матеріалів про визначних діячів науки, освіти та
культури, книжкові виставки, календарі пам’ятних дат тощо.

На сьогодні обласні універсальні наукові бібліотеки України
мають досвід створення високоінтелектуальних інформаційних про-
дуктів у галузі біографістики — баз даних, бібліографії та біобіб-
ліографії, каталогів і путівників по книжкових і рукописних фондах
і колекціях, тематичних картотек, що перебувають в електронному

270

Міщук С. М., Міщук Г. А.



інформаційному просторі. Регіональні бібліотеки України мають
певний досвід в організації (нині — віртуальних) тематичних вис-
тавок (персональних та ювілейних), проведенні наукових круглих
столів, літературних читань, конференцій, семінарів, що є основою
у подальшому розвитку інформаційно-біографічної справи.

Водночас нині є необхідність появи нової складової у роботі біб-
ліотек, а саме — створення Web-проектів із регіональної біографіки
на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек із залученням
усієї бібліотечної системи регіону, що сприятиме швидкому та ефек-
тивному просуванню інформаційних ресурсів за запитами користу-
вачів та їх популяризації.

Таким чином, інформаційні ресурси регіональної біографіки, що
представлені в мережі обласних універсальних наукових бібліотек
України як складової бібліотечної системи країни, є важливим ре-
сурсом, який сприяє розбудові української європейської держави.
Дослідникам усіх регіонів України необхідно докласти зусилля для
формування сукупного національного біобібліографічного ресурсу,
укладання в країні великих, складно структурованих історико-біо-
графічних ресурсів, зокрема із залученням регіональної біографіки.
Сучасні регіональні ресурси біографічної інформації за своїм зміс-
том повинні примножувати здобутки української науки та культури.
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графічних досліджень Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, доктор історичних наук (Київ); 

Міщук Г. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри все-
світньої історії Житомирського державного універитету імені Івана
Франка ( м. Житомир).

273

ISSN 2520-2855 Українська біографістика 14/2016



Українська біографістика = Biographistica ukrainica. – Київ,
2016. – Вип. 14. – С. 263–276.

У статті висвітлено питання розвитку інформаційних ресурсів
регіональної біографіки в контексті новітніх інформаційно-комуні-
каційних процесів, що представлені в мережі обласних універсаль-
них наукових бібліотек України як складової бібліотечної системи
країни.

В бібліотеках формуються історико-біографічні та біобібліогра-
фічні ресурси наукового, освітнього, культурно-інформаційного і
пізнавального характеру. Вони накопичили певний практичний до-
свід та теоретичні напрацювання у цій галузі, розбудовуються пе-
реважно в розрізі краєзнавства, висвітлення місцевої історії,
представлення персоналій відомих і незаслужено забутих земляків.
Форми організації їх діяльності досить різні: читацькі форуми, те-
матична біобібліографія, добірки матеріалів про визначних діячів
науки, освіти та культури, книжкові виставки, календарі пам’ятних
дат тощо.

На сьогодні обласні універсальні наукові бібліотеки України
мають досвід створення високоінтелектуальних інформаційних про-
дуктів у галузі біографістики — баз даних, бібліографій та біобіб-
ліографій, каталогів і путівників по книжкових та рукописних
фондах і колекціях, тематичних картотек, що перебувають в елек-
тронному інформаційному просторі.

Обласні універсальні наукові бібліотеки України мають пев ний
досвід в організації (нині — віртуальних) тематичних виставок
(персональних та ювілейних), проведенні наукових круглих столів,
літературних читань, конференцій, семінарів, що є основою у по -
дальшому розвитку інформаційно-біографічної справи.

Ключові слова: обласні універсальні наукові бібліотеки України,
біографістика, регіональна біографіка, ресурси біографічної інфор-
мації, контентний ресурс.

Informacin resource regonline biografi oblasnyh unversally of
naukovih bblock Ukraine.

Mischuk S., Doctor of science (history), Institute for Biographical
Research V. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv);

Mischuk G., Ph. D., Associate Professor department the World His-
tory Zhitomir University of. I. Franko (Zhitomir).
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The article deals with the development of information resources of
regional biography in the context of new information and communication
processes represented in the network of regional universal scientific lib-
raries of Ukraine as a component of the library system of the country.

The libraries formed the historical-biographical and bibliographic re-
sources for scientific, educational, cultural, informational and educational
nature. They gained some practical experience and theoretical develop-
ments in this field, developed mainly in the context of local history, co-
verage of local stories, views, personalities well-known and unjustly
neglected countrymen. Forms of organization of their activities are very
different: readers’ forums, thematic biobibliografiya, collection of mate-
rials about prominent figures of science, education and culture, book ex-
hibitions, calendars of memorable dates and the like.

Today regional universal scientific library of Ukraine, have experi-
ence of creating highly intelligent information products in the field of
biographicity — databases, bibliographies and biobibliographies, direc-
tories, and guides to book and manuscript collections and collections of
thematic files that are in the electronic information space. 

Regional universal scientific library of Ukraine have a certain expe-
rience in the organization of the (now virtual) exhibitions (solo and ju-
bilee), scientific round tables, literary readings, conferences, and
seminars, which is the basis for further development of information and
biographical works.

Keywords: regional universal scientific library of Ukraine, biography
studies, regional biography, resources biographical information, content
resource.

Информационные ресурсы региональной биографики облас-
тных универсальных научных библиотек Украины.

Мищук С. Н., ведущий научный сотрудник Института биогра-
фических исследований, доктор исторических наук (г. Киев);

Міщук Г. А., кандидат исторических наук, доцент кафедры все-
мирной истории Житомирского государственного университета
имени Ивана Франка (г. Житомир).

Украинская биографистика = Biographistica ukrainica. – Киев,
2016. – Вып. 14. – С. 263–276.

В статье освещены вопросы развития информационных ресурсов
региональной биографики в контексте новейших информационно-
коммуникационных процессов, представленные в сети областных
универсальных научных библиотек Украины как составляющей
библиотечной системы страны.
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В библиотеках формируются историко-биографические и биобиб-
лиографические ресурсы научного, образовательного, культурно-
информационного и познавательного характера. Они накопили
определенный практический опыт и теоретические наработки в этой
области, развиваются преимущественно в разрезе краеведения, осве-
щение местной истории, представления персоналий известных и не-
заслуженно забытых земляков. Формы организации их деятельности
весьма различны: читательские форумы, тематическая биобиблио-
графия, подборки материалов о выдающихся деятелей науки, обра-
зования и культуры, книжные выставки, календари памятных дат и
тому подобное.

Сегодня областные универсальные научные библиотеки Украины
имеют опыт создания высокоинтеллектуальных информационных
продуктов в области биографистики — баз данных, библиографии
и биобиблиографий, каталогов и путеводителей по книжных и ру-
кописных фондах и коллекциях, тематических картотек, которые на-
ходятся в электронном информационном пространстве.

Областные универсальные научные библиотеки Украины имеют
определенный опыт в организации (ныне — виртуальных) темати-
ческих выставок (персональных и юбилейных), проведении на-
учных круглых столов, литературных чтений, конференций,
семинаров, что является основой в дальнейшем развитии информа-
ционно-биографической дела.

Ключевые слова: областные универсальные научные библиотеки
Украины, биографистика, региональная биографика, ресурсы биог-
рафической информации, контентный ресурс.
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