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тчизняному бібліотечному спеціалістові Анатолію Пет-
ровичу Корнієнку, який зробив значний внесок у розви-
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АНАТОЛІЙ  ПЕТРОВИЧ  КОРНІЄНКО 
 
З ім’ям заслуженого працівника культури України 

Анатолія Петровича Корнієнка (1935–2004)  пов’язані яск-
раві сторінки розвитку бібліотечної справи в Україні. Про-
тягом 38 років він перебував на відповідальних керівних 
посадах і сумлінно працював на користь галузі.  

А.П. Корнієнко вмів об’єднати навколо справи великі 
колективи співробітників, виявляючи у кожному своєму 
управлінському рішенні якості істинного громадянина своєї 
держави, вдумливого і досвідченого фахівця, гуманної та 
справедливої людини. Його авторитет серед діячів культу-
ри, бібліотечних працівників був незаперечним.  

Народився Анатолій Петрович 10 вересня 1935 року у 
селі Соколівка Васильківського району Київської області у 
дружній селянській родині. У 1954 році закінчив Лосятин-
ську середню школу. З вересня 1954 по грудень 1957 року 
служив у Радянській Армії, після демобілізації призначений 
завідувачем сільського клубу і бібліотеки. З 1958 по 1962 
рік навчався в Харківському інституті культури, після його 
закінчення направлений на роботу до Державної республі-
канської бібліотеки України (нині – Національна парламе-
нтська бібліотека України) із набутою спеціальністю «біб-
ліотекар і бібліограф найвищої кваліфікації». 

Ділові якості та професіоналізм молодого спеціаліста 
були швидко помічені, і його призначають спочатку інспек-
тором відділу бібліотек Міністерства культури України, а з 
1967 по 1975 рік – заступником директора з наукової робо-
ти новоствореної Державної республіканської бібліотеки 
УРСР для дітей (нині – Національна бібліотека України для 
дітей). Анатолій Петрович взяв активну участь у станов-
ленні та розвитку цієї бібліотеки, разом із співробітниками і 
особисто розробляв важливі регламентуючі й методичні 
документи.  

Набутий досвід став у пригоді, коли А.П. Корнієнку 
доручили створення і керівництво Державною бібліотекою 
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УРСР для юнацтва, де він був директором з 1975 по жов-
тень 1983 року. Уже через порівняно короткий час під кері-
вництвом Анатолія Петровича запрацював дружний, згур-
тований і творчий колектив, який швидко опанував новий 
стиль і методи роботи з молодим читачем, а бібліотека ста-
ла визнаним загальноукраїнським методичним центром.  
А. П. Корнієнком було докладено чимало зусиль для утвер-
дження ідеї диференційованого обслуговування юнацтва, 
значним був його внесок у створення мережі обласних біб-
ліотек для юнацтва і юнацьких структурних підрозділів у 
ЦБС. 

Наприкінці 1983 року відбувається головне призна-
чення А.П. Корнієнка: з цього часу і до кінця життя він 
обіймає посаду директора, генерального директора Націо-
нальної парламентської бібліотеки України. Високий статус 
національного закладу колектив провідної бібліотечної 
установи країни здобув саме під керівництвом Анатолія 
Петровича. Це були складні роки для бібліотек, коли вна-
слідок багаторічної економічної кризи галузь фінансувалася 
вкрай незадовільно. Всі бібліотеки України, включаючи і 
НПБ України, потерпали через неможливість оновлення і 
розвитку на планомірній, науковій основі матеріальних та 
інформаційних ресурсів, періодичну відсутність коштів на-
віть на сплату комунальних послуг і засобів зв’язку.  

Але саме на цей період прийшлися й доленосні для бі-
бліотек процеси комп’ютеризації, підключення до Інтерне-
ту, створення і накопичення масивів документів на елект-
ронних носіях, загальнодержавної та міжнародної інтеграції 
і корпоратизації у розвитку інформаційних ресурсів, вхо-
дження у світовий інформаційний простір.  

Анатолій Петрович гідно справлявся з цим комплек-
сом проблем, він зумів мобілізувати колектив як на подо-
лання об’єктивних матеріальних та фінансових труднощів, 
так і на переведення бібліотечної роботи, включаючи й тех-
нологію, на сучасні рейки. Не можна сказати, що було 
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розв’язано абсолютно всі проблеми, це і неможливо, але 
НПБ України розвивалася і, зокрема, як загальнонаціональ-
ний методичний центр, даючи відповідні орієнтири для всіх 
бібліотек країни. 

Анатолій Петрович був взірцем демократичного стилю 
керівництва. Його вимогливість була спрямована не на слі-
пе виконання підлеглими своїх обов’язків і вказівок згори, а 
на формування у них свідомого, творчого ставлення до ро-
боти, вміння бачити результати своєї діяльності в широкому 
контексті державних і суспільних потреб. Демократичність  
А.П. Корнієнка ґрунтувалася не на абстрактних принципах, 
а на глибоко органічній для його особистості повазі до лю-
дей, делікатності і гуманності.  

Як фахівець Анатолій Петрович завжди мав у своєму 
полі зору найбільш важливі, нагальні для конкретного мо-
менту проблеми, і його обізнаність, компетентність надава-
ли професійному спілкуванню із ним особливої ваги. 

Ці ж якості повною мірою проявилися і в друкованих 
працях А.П. Корнієнка, який завжди умів привернути увагу 
читачів до найактуальніших проблем, запропонувати їм 
своє, завжди сучасне бачення. 

Перші публікації А.П. Корнієнка з’явилися на шпаль-
тах газет і журналів у другій половині 60-х років ХХ століт-
тя. Молодий автор висвітлював хроніку бібліотечних подій, 
піднімав окремі проблемні питання бібліотечного розвитку. 
Там, де ускладнювався предмет розгляду, автор частіше 
вдавався до аналітики і узагальнення.  

У 80-ті роки Анатолій Петрович досліджував і висвіт-
лював у спеціалізованій пресі і засобах масової інформації 
розвиток окремих технологічних процесів, напрямів бібліо-
течної діяльності. У 1987 році разом із тодішнім начальни-
ком відділу бібліотек і бібліотечних мереж Міністерства 
культури УРСР В.Д. Навроцькою він аналізує діяльність 
всієї бібліотечної галузі у дванадцятій п’ятирічці [18]. Його 
статті дедалі більше набувають наукового характеру: він 
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скеровує та аналізує науково-дослідну діяльність НПБ 
України, активно виступає за інтеграцію бібліотечної науки 
і практики, за плідну взаємодію провідних бібліотек різного 
підпорядкування та спеціальних бібліотечних  кафедр. У 
коло  дослідницьких інтересів А.П. Корнієнка входять про-
блеми соціології читання; наукового тлумачення поняття 
«національна бібліотека»; розвитку національних інформа-
ційних ресурсів; соціальних функцій бібліотек, їхніх 
зв’язків із територіальними громадами і владними структу-
рами; створення українського бібліографічного продукту і 
т. ін. Він виступає як автор, науковий редактор і упорядник 
численних збірок наукових статей, що видавалися бібліоте-
кою.  

Труднощі, викликані недостатнім фінансуванням біб-
ліотек, примушують А.П. Корнієнка виступати з гострими 
статтями та інтерв’ю, самі назви яких є красномовними: «В 
этой библиотеке пишут диссертации и влюбляются: Если 
бы государство любило бы её чуточку больше» [36], «Ситу-
ацію, що склалася, інакше як інформаційний голод, кваліфі-
кувати складно» [43]. Наскрізною темою газетних виступів 
Анатолія Петровича є доля, діяльність і шляхи розвитку 
бібліотеки, з якою пов’язана більша частина його професій-
ного життя – Національної парламентської.  

1998 року НПБ України заснувала загальноукраїнсь-
кий науково-виробничий журнал „Бібліотечна планета”. Від 
першого номера до кінця життя А.П. Корнієнко очолював 
редакційну колегію цього видання як головний редактор. 
Жодний номер не вийшов без його авторської рубрики 
«Колонка головного редактора». В цьому циклі статей Ана-
толій Петрович виклав багато своїх ідей, показавши себе 
непересічним бібліотечним спеціалістом, керівником і гро-
мадянином.  

Він щиро радів можливості створення цього каналу 
професійної комунікації з бібліотекарями України. Його 
статті ставали помітним фактором позитивного впливу на 
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розвиток бібліотечної справи, надавали серйозний матеріал 
для практичних роздумів і теоретичних узагальнень. Зі 
шпальт журналу головний редактор дружньо, з теплотою 
звертався до колег, орієнтував їх у вирі складних проблем, 
підбадьорював, підкреслював високе громадянське призна-
чення бібліотечної професії. Програмною і принциповою є 
назва однієї зі статей А.П. Корнієнка: «Бібліотека – гідність 
держави» [53]. В іншому матеріалі – «Сільська бібліотека – 
критерій культурності держави» – він стверджує: «Ми зо-
бов’язані використати всі можливості – інтелектуальні, ор-
ганізаційні, будь-які – для того, щоб загальнодоступність 
бібліотечного обслуговування залишалася реальним фактом 
на всьому просторі нашої держави» [67, 4]. Саме таким бу-
ло його професійне і громадянське кредо. 

Особистий внесок Анатолія Петровича у розвиток біб-
ліотечної справи було гідно поціновано державою. Інфор-
маційні матеріали про нього було включено до тому «Укра-
їна, рік 2004. Шляхи розбудови»  загальноукраїнської кни-
жкової серії – видавничого проекту «500 впливових особис-
тостей», що реалізується в рамках Національної іміджевої 
програми «Лідери ХХІ століття». 

А.П. Корнієнко залишив по собі вагому духовну й ін-
телектуальну спадщину. Ті, хто був поряд з ним, за-
пам’ятали його як доброзичливу, мудру людину, справж-
нього професіонала, прекрасного сім’янина, відданого сина 
і батька.  

 
Упорядники цього біобібліографічного видання впев-

нені, що науково-професійні праці Анатолія Петровича Ко-
рнієнка ще довго залишатимуться актуальними як чесне і 
принципове віддзеркалення значного періоду у розвитку 
бібліотечної справи в Україні. 
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ко] // Друг читача. – 1985. – 10 жовт. 
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13. Зростання ролі бібліотек в ідеологічній роботі на 
сучасному етапі / А.П. Корнієнко, М.І. Дяченко, С.І. Волко-
ва // Бібліотекознавство і бібліогр. – К.,  1985. – Вип. 25. – 
С. 3-10. 

14. Удосконалення роботи бібліотек в ідейно-
політичному вихованні юнацтва // Бібліотекознавство і біб-
ліогр. – К., 1985. – Вип. 25. – С. 20-24. 

11998866  
15. Бібліотечні і трудові колективи // Бібліотекоз-

навство і бібліогр. – К.,  1986. – Вип. 26. – С. 3-8. 

16. Час конкретних дій // Соц. культура. – 1986. –  
№ 1. – С. 16-27. – (Використання бібл. ресурсів – на рівень 
вимог ХХVІІ з’їзду КПРС). 

11998877  
17. Библиографическая деятельность Государственной 

республиканской библиотеки УССР имени КПСС / А.П. Ко-
рниенко, В.С. Бабич // Сов. библиогр. – 1987. – № 4. –  
С. 23-32. 

18. Бібліотеки Української РСР у дванадцятій 
п’ятирічці / А.П. Корнієнко, В.Д. Навроцька // Бібліотекоз-
навство і бібліогр. – К., 1987. – Вип. 27. – С. 3-9. 

19. Депозитарне зберігання книжкових фондів Укра-
їнської РСР / А.П. Корнієнко, В.Ф. Терещенко // Бібліотеко-
знавство і бібліогр. – К., 1987. – Вип. 27. – С. 101-106. 

20. Оцінює колектив: [Пробл. перебудови роботи  
б-к України]: Бесіда з дир. ДРБ УРСР ім. КПРС А.П. Корніє-
нком / Записав В. Проценко // Культура і життя. – 1987. – 20 
листоп. 

21. Упоряд.: Методические рекомендации по прове-
дению сравнительного анализа в оценке основных показа-
телей работы сельских филиалов ЦБС / ГРБ УССР, КГИК; 
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Сост.: А.П. Корниенко, А.Н. Макарова, В.М. Пилецкий. – 
К., 1987. – 21 с. 

22. Ред.: Рациональное размещение и использование 
библиотечных ресурсов в УССР: Сб. науч. тр. / ГРБ Украи-
ны; Редкол.: А.П. Корниенко и др. – К., 1987. – 90 с. 

11998888  

23. Взаимодействие крупных библиотек и КГИК  
им. А.Е. Корнейчука в реализации научных исследований / 
А.П. Корниенко, Л.П. Одинокая // Интеграция библиотеч-
ной науки и практики в Украинской ССР: Сб. науч. тр. / 
ГРБ УССР. – К., 1988. – С. 3-11. 

24. За порадою до Леніна…: [Досвід роботи колек-
тиву ДРБ УРСР ім. КПРС] // Рад. Україна. – 1988. – 16 бе-
рез. 

25. Ред.: Интеграция библиотечной науки и практи-
ки в Украинской ССР: Сб. науч. тр. / ГРБ УССР; Редкол.: 
А.П. Корниенко (отв. ред.) и др. – К., 1988. – 90 с. 

11998899  
26. Творчо перебудувати діяльність бібліотек // Біб-

ліотекознавство і бібліогр. – К., 1989. – Вип. 29. – С. 3-11. 

11999900  
27. Взаимодействие крупных библиотек и специаль-

ных кафедр институтов как фактор оптимизации библио-
течной работы в УССР / А.П. Корниенко, Л.П. Одинокая // 
Сов. библиотековедение. – 1990. – № 1. – С. 68-73. 

28. Перебудова діяльності бібліотек республіки: 
стан і перспективи // Сучасний читач і бібліотека: Респ. на-
ук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24-27 верес. 1990 р.): Тези 
доп. і повідомл. – К., 1990. – С. 3-5. 
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29. Результати дослідження потреб і запитів читачів 
окремих національних груп населення республіки як один з 
важливих факторів формування фонду краєзнавчої літера-
тури // Краєзнавча робота бібліотек – фактор патріотичного 
і інтернаціонального виховання населення: Матеріали респ. 
наук.-практ. конф. працівників обл. б-к УРСР, 6-9 верес. 
1989 р., м. Хмельницький / Держ. іст. б-ка УРСР. – К.,  
1990. – С. 76-82. 

11999911  

30. Оптимізація процесу обслуговування читачів у 
бібліотеках системи Міністерства культури УРСР // Сучас-
ний читач і бібліотека: Зб. наук. пр. / ДБ України. – К.,  
1991. – С. 3-11. 

31. Ред.: Сучасний читач і бібліотека: Зб. наук. пр. / 
ДБ України; Редкол.: А.П. Корнієнко (відп. ред.) та ін. – К., 
1991. – 96 с. 

11999922  
32. Наукові дослідження Державної бібліотеки 

України з питань соціології читання // Соціологічні дослі-
дження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюл. / Держ. б-ка 
України. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 6-10. 

11999933  
33. Головна бібліотека України в контексті поняття 

“національна бібліотека” // Державні бібліотеки: сучас. 
проблеми і перспективи: Зб. наук. пр. / Держ. б-ка Украї- 
ни. – К., 1993. – С. 3-7. 

34. Національний бібліотечний фонд: його структу-
ра, якісний склад, проблеми збереження та використання // 
Фонди наукової бібліотеки: стан та перспективи розвитку: 
Матеріали респ. Міжвід. наук., конф., листоп. 1992 р.,  
м. Харків / ХДНБ ім. В.Г. Короленка. – Х., 1993. – С. 9-17. 



 
 

 13

35. Ред.: Державні бібліотеки: Сучас. проблеми і пер-
спективи: Зб. наук. пр. / ДБ України; Редкол.: А.П. Корнієнко 
(відп. ред.) та ін. – К., 1993. – 111 с. 

11999944  
36. В этой библиотеке пишут диссертации и влюб-

ляются: Если бы государство любило бы её чуточку боль-
ше…: [Бесіда з дир. НПБ України А.П. Корнієнком] /          
Л. Стукалина // Киев. Ведомости. – 1994. – 24 февр. 

37. Розширення соціальних функцій бібліотек України 
в сучасних умовах, їх взаємозв’язок з регіональними особли-
востями // Бібліотеки у розвитку науки й культури регіону: 
Тез. доп. і виступів наук.-практ. конф., присвяч. 165-річчю 
Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького та 200-річчю Одеси, 22-
24 листоп. 1994 р. / ОДНБ. – О., 1994. – С. 10-12. 

38. Співробітництво Національної парламентської 
бібліотеки України та ЦНСГБ УААН в забезпеченні інфор-
маційно-бібліографічного обслуговування фахівців сільсь-
кого господарства // З історії розвитку сільськогосподарсь-
кої бібліографії в Україні: Зб. матеріалів наук.-практ.  
конф. / ЦНСГБ УААН. – К., 1994. – С. 27-28. 

11999955  
39. Бібліотечні проблеми України у світових вимі-

рах та шляхи їх вирішення // Роль бібліотек в утвердженні 
загальнолюдських цінностей: Доп. та повідомл. міжвід. на-
ук. конф.,  м. Київ, 27 квіт. 1995 р. / НПБ України. – К., 
1995. – С. 8-15. 

40. Національна бібліографія: стан, перспективи / 
А.П. Корнієнко, В.В. Патока // Книга – Теле – Відео. –  
1995. – № 3. 

41. Національна парламентська бібліотека України в 
системі бібліотек держави // Бібліотека у демократичному 
суспільстві: Зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 21-23 лис-
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топ. 1995 р., м. Київ / Київ. держ. ін-т культури, Укр. бібл. 
асоц. – К., 1995. – С. 47-48. 

42. Про знищення та вивезення бібліотечних фондів 
в Україні: Факти та наслідки // Історія бібліотечної справи в 
Україні: Зб. наук. пр. / НПБ України. – К., 1995. – Вип. 1. – 
С. 52-57. 

43. Ситуацію, що склалася, інакше як інформаційний 
голод кваліфікувати складно: [Про книгопостачання та ком-
плектування б-к України] // Міст. – 1995. – 3-9 квіт. – С. 7. 

44. Сучасний стан і перспективи розвитку української 
національної бібліографії / А.П. Корнієнко, В.В. Патока // На-
ціональна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Ма-
теріали міжвід. наук. конф., 12-14 квіт. 1994 р., м. Київ / НПБ 
України. – К., 1995. – С. 5-17. 

45. Ред.: Історія бібліотечної справи в Україні: Зб. 
наук. пр. / НПБ України; Редкол.: А.П. Корнієнко (відп. 
ред.) та ін. – К., 1995. – Вип. 1. – 87 с. 

46. Ред.: Роль бібліотек в утвердженні загальнолюд-
ських цінностей: Доп. та повідомл. міжвід. наук. конф., 27 
квіт. 1995 р., м. Київ / НПБ України; Редкол.: А.П. Корнієн-
ко та ін. – К., 1995. – 42 с. 

11999966  
47. Бібліотека і трудові колективи // Бібліотекознав-

ство і бібліогр. – К., 1996. – Вип. 26. – С. 3-8. 

48. Бібліотеки України в контексті національної та 
соціальної справедливості // Розбудова держави. – 1996. – 
№ 11. – С. 53-55. 

49. Була й залишається провідною: (На запитання 
кор. Л. Томіліна відповідає ген. дир. НПБ України А.П. Ко-
рнієнко) // Культура і життя. – 1996. – 24 січ. 

50. Національна парламентська бібліотека України у 
новій дійсності // Бібліотека і час: Ювіл. зб. до 130-річчя 
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Нац. парлам. б-ки України / НПБ України. – К., 1996. –  
С. 6-9. 

51. Національній парламентській – 130: [Ген. дир. 
НПБ України про основні проблеми закладу напередодні 
свята] / Підгот. Л. Волга // Уряд. кур’єр. – 1996. – 2 берез. – 
С. 10. 

52. Ред.: Бібліотека і час: Ювіл. зб. до 130-річчя Нац. 
парлам. б-ки України / Редкол.: А.П. Корнієнко (відп. ред.) 
та ін. – К., 1996. – 121 с. 

53. Ред.: Бібліотечна Україна: Довідник / Редкол.: 
А.П. Корнієнко (відп. ред.) та ін.; Уклад.: О.Ф. Артемюк, 
Т.М. Слєпцова. – К.: Абрис, 1996. – 384 с. 

11999977  
54. Про концептуальні основи розвитку міжвідомчої 

взаємодії Національної парламентської бібліотеки Украї- 
ни // Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку: 
Зб. наук. ст. / Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культу-
ри. – К., 1997. – С. 119-122. 

55. Ред.: Добко Т.В. Василь Степанович Бабич: Біо-
бібліогр. покажч. / НПБ України; Т.В. Добко; Відп. ред. 
А.П. Корнієнко. – К., 1997. – 43 с. – (Видатні діячі укр. кни-
ги; Вип. 9). 

56. Ред.: Історія бібліотечної справи в Україні: Зб. 
наук. пр. Вип. 2 / Нац. парлам. б-ка України; Редкол.:  
А.П. Корнієнко (відп. ред.) та ін. – К., 1997. – 112 с. 

11999988  
57. Бібліотека – гідність держави // Бібл. планета. – 

1998. – № 2. – С. 12-13. 

58. [Поздоровлення з виходом першого номера жур-
налу “Бібліотечна планета”] // Бібл. планета. – 1998. –  
№ 1. – С. 5. 
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59. Напрями співробітництва державних і вузівських 
бібліотек // Вузівські бібліотеки на порозі ХХІ століття: 
впровадження нових технологій: Матеріали конф. / НТБ 
НТУУ “КПІ”. – К., 1998. – С. 55-60. 

60. НПБУ – найбільша культурологічна установа 
столиці: [Інтерв’ю з ген. дир. НПБ України А.П. Корнієн-
ком] / Розмову вела М. Сингаївська // Укр. слово. – 1998. –  
6 серп. – С.8-9. 

61. [Подяка Андре Бушару за постійне поповнення 
фондів бібліотек України] // Укр. слово. – 1998. – 7 трав. – 
С. 13. 

62. Український обов’язковий примірник у фондах 
Національної парламентської бібліотеки: проблеми одер-
жання і зберігання // Законодавство в світі книги: шляхи 
реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи: Матеріали 
міжнар. конф. / Укр. асоц. видавців, Рада Європи, Міжнар. 
книжк. палата. – К., 1998. – С. 92-94. 

63. Шляхом прогресу і демократії // Бібліотека. Ін-
формація. Суспільство: Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. 
наук.-практ. конф., 20-22 жовт. 1992 р. / УБА, НПБ Украї-
ни. – К., 1998. – С. 269-274. 

11999999  
64. Бібліотеки в інформаційному просторі України: 

[Виступ на парлам. слуханнях “Інформаційна політика 
України: стан і перспективи” (трав. 1999 р.)] // Бібл. плане-
та. – 1999. – № 2. – С. 4-5. 

65. Національним скарбам – державну увагу: Бесіда 
з кер. Нац. парлам. б-ки України А. Корнієнком, О. Алекса-
ндровою, Н. Гудимовою / Записав В. Заєць // Культура і 
життя. – 1999. – 25 верес. 

66. Нові акценти діяльності на зламі тисячоліть // 
Бібл. планета. – 1999. – № 4. – С. 6. 
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67. Сільська бібліотека – критерій культурності 
держави // Бібл. планета. – 1999. – № 1. – С. 4. 

68. Час консолідації, час професійної мужності: 
[Про роль бібліотекаря в суспільстві] // Бібл. планета. – 
1999. – № 3. – С. 5-6. 

22000000  
69. Весна наших сподівань // Бібл. планета. – 2000. – 

№ 2. –  С. 4. 

70. День бібліотек: нотатки святкові і буденні // 
Бібл. планета. – 2000. – № 3. – С. 5-6. 

71. Каганці і сяйво: [Інтерв’ю з дир. НПБ України  
А.П. Корнієнком] / Бесіду вів О. Скорина // Наук. світ. – 
2000. – № 11. – С. 18-19, 27. 

72. Мрії про Інтернет на порозі ХХІ століття: І ними 
також живе Нац. парлам. б-ка: [Бесіда з ген. дир. НПБ Укра-
їни А.П. Корнієнком] / Вів бесіду М. Карась // Україна мо-
лода. – 2000. – 5 груд. – С. 12. 

73. Нова ера України – інформаційна рівність у грома-
дянському суспільстві // Бібл. планета. – 2000. – № 4. – С. 4. 

74. Час стукає в двері… // Бібл. планета. – 2000. –  
№ 1. – С. 6. 

75. Шляхи співробітництва НПБ України та Держа-
вної науково-технічної бібліотеки України в єдиному інфо-
рмаційному просторі України // Науково-технічні бібліоте-
ки в єдиному інформаційному просторі України: Міжнар. 
наук.-практ. конф.: Тези доп. / ДНТБ України, Асоц. б-к 
України, Міжнар. громад. орг. “Наука і Техніка”. – К.,  
2000. – С. 30-32. 

22000011  
76. Бібліотеки – національна скарбниця: [Бесіда з ген. 

дир. НПБ України А.П. Корнієнком] / Розмовляла Н. Стад-



 
 

 18

ник // Шлях перемоги. – 2001. – 29 листоп.-5 груд. –  
С. 10. 

77. Бібліотечний імідж у контексті державного тво-
рення // Імідж сучасної бібліотеки: Зб. ст. / НПБ України. – 
К., 2001. – С. 3-8. 

78. Весна, Перемога, турботи і надії: [Стан бібл. 
справи в Україні] // Бібл. планета. – 2001. – № 2. – С. 4. 

79. Електронні інформаційні ресурси бібліотек – на 
розвиток суспільства // Бібл. планета. – 2001. – № 4. –  
С. 4-5. 

80. Нам – 135 років // Бібл. планета. – 2001. – № 1. – 
С. 4-5. 

81. Рабочий юбилей Национальной парламентской 
библиотеки Украины // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 
2001. – № 3. – С. 39-43. 

82. Свято бібліотек в ювілейний рік // Бібл. плане- 
та. – 2001. – № 3. – С. 4-5. 

22000022  
83. Бібліотечні портали – віхи віртуального світу // 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
  

 

ГРБ УССР им. КПСС – Государственная республикан-
ская библиотека УССР 
им. КПСС 

ДБУ – Державна бібліотека України 

ДІБ – Державна історична бібліотека 
України 

ДНТБ України  – Державна науково-технічна біб-
ліотека України 

ДРБ УРСР ім. КПРС – Державна республіканська біб-
ліотека УРСР ім. КПРС 

КГИК – Киевский государственный ин-
ститут культуры 

КПРС  – Комуністична партія Радянсь-
кого Союзу 

 НПБ України – Національна парламентська біб-
ліотека України 

НТБ  – науково-технічна бібліотека 

НТУУ “КПІ” 

 

– Національний технічний уні-
верситет України «Київський 
політехнічний інститут» 

ОДНБ  

 

– Одеська державна наукова біб-
ліотека ім. М. Горького 

УААН  – Українська академія аграрних 
наук 

ЦНСГБ  

 

– Центральна наукова сільсько-
господарська бібліотека 
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