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1.2. Принципи та функції національної бібліографії. 

 

Національна бібліографія України розглядається як специфічна форма відображення 
багатовікової пам’яті народу, засіб обміну і збагачення досягнень його культури, інформаційного 
забезпечення вирішення економічних і політичних проблем як на рівні держави, так і на рівні 
взаємодії з міжнародним співтовариством [76, с. 186-195]. 

Її основними функціями є: 
1) цілеспрямована передача інформації про рукописні (з Х до ХХ ст.) і друковані (з XVI до  

XX ст.) твори; 
2) забезпечення інформаційних потреб суспільства у поточній і ретроспективній 

бібліографії у відповідності з основними ознаками багатоаспектного визначення поняття 
українська книга: 

 твори друку, видані українською мовою незалежно від місця видання; 
 твори друку на всіх мовах , видані на території сучасної України; 
 твори друку про Україну та український народ на всіх мовах незалежно від місця 

видання; 
 твори друку, авторами яких є українці, українські заклади, організації тощо, 

незалежно від їх змісту, що видаються по всьому світі на всіх мовах [76, с. 186-195]. 

Завданнями національної бібліографії є: 
 виявлення, облік, опис, систематизація і якісний аналіз творів друку; 
 складання різних бібліографічних посібників, які полегшують і сприяють кращому 

використанню друкованої продукції з науковою, практичною і виховною метою; 
 розробка принципів і методів бібліографування друкованих творів і організації 

бібліографічної роботи [4]. 

Національна бібліографія охоплює облік двох груп видань за територіальною ознакою:  
1) видання, що вийшли у межах певної держави, 
2) видання, що вийшли за межами даної держави.  

Облік видань, що вийшли у межах даної держави, збігається із завданнями державної 
бібліографії. Видання, що вийшли за межами даної держави, належать до національної культури 
через те, що вони: видавалися національною мовою; автори є представникам даної нації; за 
змістовою ознакою присвячувалися даній нації [58, с. 12-18]. 

За хронологічної ознакою документів, які обліковуються, розрізняють: ретроспективну 
національну бібліографію (далі – РНБ) та поточну національну бібліографію (далі – ПНБ). РНБ 
обліковує документи, нагромаджені за певний період, а ПНБ систематично реєструє нові 
документи. Основні функції ПНБ – регулярність обліку й оперативність інформування [5].  

РНБ існує від XVI ст.: її започаткували роботи англійців Дж. Бейла (1548 р.) і  
Е. Маунселла (1595 р.), італійця А. Доні (1550–51 рр.), французів Ф. Делакруа де Мена (1584 р.) 
та А. дю Вердьє (1585 р.), поляка Ш. Старовольського (1627 р.). На початку XIX ст. з’являється 
ПНБ, що зумовлено потребами книжкової торгівлі та науки. Не останню роль тут зіграли потреби 
цензури. Першим періодичним виданням ПНБ стала «Бібліографія Французької імперії». За 
декретом Наполеона I вона друкувалася як тижневик [5].  

Функціонально ПНБ і РНБ органічно неподільні. Мова йде про дві підсистеми, об’єднані 
спільністю цілей. Це ж стосується і основних принципів їх створення, хоча принципи формування 
РНБ історично обумовлені і не можуть бути так жорстко уніфіковані, як у ПНБ [76, с. 186-195]. 

Ретроспективна НБ повинна передбачати відображення практично більшості типів 
документів, зафіксованих у запропонованій динамічній моделі охоплення документів у поточній 
НБ. Поточна НБ, значно більше оперативна, спирається на закон про обов’язковий примірник і 
будується на основі державно-територіального принципу обліку документів. У багатьох випадках 
вона може бути ототожнена з державною бібліографією, що є складовою частиною НБ. При 
цьому особливості національної бібліографії України (і поточної, і ретроспективної) обумовлені 
тією ж системою взаємопов’язаних етнічних і соціальних факторів, які забезпечують формування 
і функціонування кожної нації: національною мовою, етнічностью і територіальністю, звичаями і 
традиціями нації, національною свідомістю та психологією, а також економічними, 
геополітичними та іншими факторами зовнішнього середовища НБ [76, с. 186-195]. 

У рамках загальної бібліографії здійснюється повний облік вітчизняної друкованої 
продукції за весь період її існування. Характер створюваних загальних ретроспективних джерел 
бібліографічної інформації дозволяє умовно назвати цю бібліографію репертуарною. В даний 
час ці завдання вирішуються поступово і диференційовано: за територіальною та мовною 



© Строгіна Ю.В. 
Національна бібліографія України: історія та сучасний стан 

 
 

 
Культура народов Причерноморья № 250, т. 1 17 

ознаками, за видавництвами, за видами друкованої продукції [10]. Таким чином, репертуарна 
бібліографія забезпечує облік усієї видавничої продукції держави за весь період її існування, а 
також ретроспективний облік видань національною мовою [2]. Прикладом може слугувати 
робота над створенням Українського бібліографічного репертуару як повного каталогу 
літератури України. 

Створення національної бібліографії України неможливе без взаємодії різних установ, 
що входять в систему комунікацій. Створення рукописної україніки є завданням архіву і 
найбільших бібліотек держави, що мають рукописні фонди. Бібліографування спеціальних видів 
літератури (дисертацій, наукових звітів і т.д.) – функція органів науково-технічної інформації. 
Книжкова палата, як відомо, відповідає за поточне бібліографування друкованої продукції на 
основі обов’язкового примірника [35; 76, с. 186-195]. 

Система обов’язкового примірника служить базою поточної національної бібліографії, 
державного статистичного обліку видань та забезпечує формування національного 
бібліотечного фонду України та архіву творів друку. Свої багатопланові функції система 
обов’язкового примірника здійснює на основі законодавчого забезпечення передачі деякої 
кількості примірників творів друку (видань) їх виробниками (депозиторами) у законодавчо 
визначені державні установи (депозитарії) згідно з певними правилами такої передачі 
(правилами правочинного депонування). Умовою функціонування в державі системи 
обов’язкового примірника є визначення на державному рівні видів творів друку правочинного 
депонування, установ-депозиторів та установ-депозитаріїв обов’язкових примірників, а також 
правил правочинного депонування, які визначають кількість обов’язкових примірників, строки їх 
передачі та умови поштової оплати. Важливим елементом системи обов’язкового примірника є 
визначення на державному рівні обов’язків депозиторів по передачі обов’язкових примірників до 
депозитаріїв та їх право на постійне зберігання виготовлених видань в державних 
книгосховищах та інформування про їх наявність в органах поточної національної бібліографії. 
Депозитарії вимагають державного забезпечення на право отримання обов’язкових примірників 
та зобов’язань по їх використанню відповідно до функціонально-цільового призначення 
обов’язкових примірників. Ефективність функціонування системи значною мірою залежить від 
організації з боку держави системи контролю за виконанням правил правочинного депонування 
та санкцій за порушення цих правил. Таким чином, функціонування системи обов’язкового 
примірника можливо лише на засадах державного забезпечення шляхом законодавчого 
регулювання кожного з елементів системи [95].  

Серед інституцій, які можуть виконувати функцію створення національної бібліографії – 
бібліографічний інститут, книжкова палата, національний центр документалістики тощо, – 
найбільш відповідною цій функції є національна бібліотека – головна бібліотечна установа 
держави, що відповідає за збирання і збереження всієї книжкової продукції країни, а також 
іноземної література [5]. 

Національна бібліотека розглядає національну бібліографію як одну з неодмінних своїх 
функцій. Поряд з функціями створення повного фонду – видань, що публікуються в країні, 
зберігання депозитарного примірника національних публікацій, підбору іноземної літератури – 
існують і суто бібліографічні: публікація поточної НБ, планування та координація бібліографічної 
інформації, що створюється в країні, а також складання ретроспективної НБ [5]. Про це не раз 
зазначалось у документах ЮНЕСКО, Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ, 
Міжнародної федерації з документації тощо. 

Сьогодні головною організацією в Україні, яка відповідає за стан робіт в галузі державної 
бібліографії і здійснює повний статистичний облік, комплектування й зберігання друкованої 
продукції країни (так звана документальна пам’ять України), є не національна бібліотека, а 
Книжкова палата України. Це зумовлено історичним минулим української держави, її 
входженням від 1922 р. по 1991 р. до складу СРСР [20; 84]. 

Книжкова палата України за родом своєї діяльності збирає, реєструє і зберігає все,  
що виходить на терені нашої держави, вивчає і аналізує процеси, які відбуваються  
в книговидавництві й книгорозповсюдженні. Книжкова палата готує і видає державні 
бібліографічні покажчики, що охоплюють практично всі види видань: літописи книг, газет та 
журнальних статей, образотворчих, картографічних видань, нот, літопис авторефератів 
дисертацій (щоквартально) [20; 35]. 

Головними функціями Книжкової палати є держана реєстрація та централізована 
каталогізація усіх без винятку видів видань України; комплектування і зберігання повного і 
недоторканого фонду Державного архіву друку — головного сховища всіх видів видань України; 
наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації 
та реставрації документів тощо. Ці основні функції Книжкової палати визначає Стаття 27 Закону 
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України «Про видавничу справу», прийнятого Верховною Радою України 5 червня 1997 р.  
№ 318/972 [20; 84]. 

Книжковою палатою в 1999 р. розпочато новий напрям бібліографічної ретроспективної 
діяльності, пов’язаної з безпосереднім опрацюванням фонду україніки, складовою частиною 
якого є спецфонд забороненої свого часу літератури. Сучасна концепція НБ розглядає 
національну бібліографію як неодмінну функцію національної бібліотеки. Поряд з такими 
функціями, як створення повного фонду видань, що публікуються в країні, зберігання 
депозитарного примірника національних публікацій, підбору іноземної літератури, співіснують і 
суто бібліографічні: складання ретроспективної національної бібліографії, публікація поточної 
НБ, планування і координація бібліографічної інформації, що створюється в країні [20; 61, с. 89].  

У Положенні про Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського (далі – НБУВ) 
зазначається, що однією з головних функцій Бібліотеки є «виявлення в усьому світі та облік 
україніки на всіх видах носіїв інформації, створення національних банків даних рукописної, 
друкованої україніки, видання повної ретроспективної національної бібліографії документів на 
всіх видах носіїв, що включає: твори українською мовою незалежно від місця створення; твори 
всіма мовами, створені на території України; твори всіма мовами про Україну і український 
народ, створені в усьому світі» [61, с. 89]. 

Національна парламентська бібліотека України (далі – НПБУ) є однією з провідних 
установ зі створення посібників національної бібліографії, методичним центром з надання 
допомоги бібліотекам усіх систем і відомств в організації їх діяльності. Визначальні політичні, 
соціально-економічні особливості розвитку нашої держави поставили перед національною 
бібліографією ряд нових, важливих завдань. Найважливіше з них — це створення повного 
українського бібліографічного репертуару, що стане гарантом загальнодоступності вітчизняної 
документальної інформації. Науково-бібліографічний відділ НПБУ в рамках проекту «Створення 
системи посібників національної бібліографії» послідовно продовжує підготовку та видання 
фундаментальних випусків «Друкованого зведеного каталогу української книги у фондах 
бібліотек та музеїв системи Міністерства культури і мистецтва України (1574-1923)». У 1998 р. 
вийшов перший випуск «Друкованого зведеного каталогу україномовної книги державних 
бібліотек та музеїв України» (уклад. : Р. Жданова, І. Негрейчук. – К. : Глобус, 1999. – 296 с.), до 
якого ввійшли книги українською мовою за 1808-1900 рр., незалежно від місця їх видання. Уже 
сформовано й чекає на видання другий випуск української книги за 1901-1910 рр. Багатотомне 
видання стане універсальним джерелом фондів однієї з найпотужніших бібліотечних систем 
держави, ввійде складовою до Українського бібліографічного репертуару. Подані в них 
матеріали сприятимуть вивченню історичного розвитку нашої держави, її культури, науки та 
інших сфер суспільного життя, допоможуть у формуванні джерелознавчої основи наукових 
досліджень, послужать основою для вивчення книжкових ресурсів бібліотек України [35]. 

 


