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АНТОЛОГІЯКНИГОЗНАВЧА ШКОЛА

ПЕРЕДМОВА

«Книгознавча школа. Антологія» – це перше видання  у серії видань «Наукові 
школи», які започаткувала Наукова бібліотека Київського національного 
університету культури і мистецтв. Сучасний книгознавчий процес сьогодні 
надзвичайно широкий, творчий, експериментальний. Керуючись потребою 
якомога максимально розширити уявлення про складні процеси культуротворення 
в часи розбудови української державності, укладач антології цілком свідомо 
представила на рівних знамениті постаті українського книгознавства і менш 
відомі – нову генерацію науковців, що дозволяє не лише об’єктивно показати 
книгознавчий процес з усіма його складовими, сучасні перетворення в нових 
історичних умовах, що проходить Україна, а й окреслити реальні перспективи 
творення як практичних, так і теоретичних засад сучасного книгознавства, 
бібліотекознавства і бібліографознавства.

Антологія підсумовує інтелектуальні здобутки, пошуки, напрацювання на 
певному історико-культурному розвитку, розкриває дослідження книгознавчого, 
бібліотекознавчого і бібліографознавчих напрямків.

Осмислення результатів діяльності дослідників-книгознавців, оновлення 
методології, стилю наукового мислення, тематичного багатоманіття національного 
спрямування, етичних вимірів наукової роботи в сукупності дало змогу розкрити, 
потенціал книгознавчої школи університету. 

Презентована праця в українському книгознавстві кількість друкованих 
праць, серед яких і праці представників книгознавчої школи університету, 
надзвичайно багато. У такій ситуації будь-який вибір є суб’єктивним. Саме тому 
автор не ставив за мету вичерпність як з точки зору запропонованих текстів, так 
і структури. Передусім це обумовлено і фактом обсягу видання. Автор антології, 
керуючись принципом утвердження різноманітності думок та плюралізму 
вірить, що видання слугуватиме розвитку книгознавчої культури  як важливої 
передумови підтримки духовних цінностей в суспільстві.

Представляє науково-творчі портрети представників книгознавчої школи 
університету. Науково-творчий портрет, обраний автором антології, набув 
особливого значення: він допоміг показати образи сучасників, які добре 
знайомі, з якими пов’язаний науково-творчий шлях, є постійне комунікування, 
і саме це для історії книгознавства, як і для історії української культури, 
складає неоціненний матеріал, оскільки дух часу набуває зримої конкретики – 
перебування особистості на перехресті часу століть, в складних умовах сучасної 
невизначеності змістових орієнтирів в гуманітарній сфер.

Він включає життєво-творчий шлях, науково-педагогічну діяльність, коло 
наукових інтересів, наукові авторитети і наукові школи, наукові праці, (статті, 
вибрану бібліографію), і прочитані навчальні предмети (курси), світлини. 
Акцентовано увагу на організаторсько-управлінській діяльності вчених, посадах, 
які вони займали і займають в університеті, їх впливу на розвиток університету, 
як сучасного навчального закладу.

Особливістю видання на думку автора є можливість осмислення – що ж саме 
із запропонованого здобуде в практичній і науковій діяльності довге життя, а 
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