ПІДГОТОВЛЕНО ЧЕРГОВИЙ ЗБІРНИК ДОКУМЕНТІВ
ПРО ОДИН ІЗ ПЕРІОДІВ ІСТОРІЇ НАН УКРАЇНИ
Дослідницький доробок Інституту архівознавства Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського (ІА НБУВ) поповнило наукове електронне видання у
двох частинах – «Історія Національної академії наук України. 1956–1960».
Із 1989 року колектив ІА НБУВ під
науковим керівництвом академіка НАН України
О.С. Онищенка (нині – почесного директора
НБУВ) досліджує джерельну базу Архівного
фонду НАН України. Результатом роботи вчених
стала низка видань з історії української науки та
спадщини видатних її представників. Зазначені праці
виходять у документальній серії «Джерела з історії
науки в Україні». Упродовж 1993-2012 рр. було
опубліковано матеріали про діяльність Академії
у 1918–1955 рр. Останнє таке видання – «Історія
Національної академії наук України. 1956–
1960 рр.» у двох частинах – вийшло в
електронному вигляді.
У першій частині праці до наукового обігу
вводяться понад 230 невідомих і маловідомих
архівних документів, фотодокументів, матеріалів періодичних видань щодо
науково-дослідної і науково-організаційної діяльності Академії наук УРСР у 1956–
1960 рр., виявлених у фондах Архіву Президії НАН України та наукових архівів її
установ, ІА НБУВ, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління
України і Центрального державного архіву громадських об’єднань України.
Видання містить, серед іншого, документи, які характеризують започаткування
й розвиток в Академії нових наукових напрямів – ядерної фізики, радіофізики і
електроніки, обчислювальної математики, кібернетики. Оскільки дослідження у
вказаних галузях здійснювалися переважно за закритою тематикою, то розсекречені
архівні документи, представлені у першій частині збірника, мають великий
інформативний потенціал і стануть у пригоді дослідникам наукової діяльності Академії.
Значну частину матеріалів видання становлять документи, які відображають
участь Академії в розвитку економіки країни, створенні та впровадженні нової
техніки й технологій і містять, зокрема, інформацію про досягнення таких установ
АН УРСР, як Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона, Інститут металокераміки і
спецсплавів, Інститут гідрології і гідротехніки, Інститут використання газу в
комунальному господарстві і промисловості та інші.
У виданні можна ознайомитися також із матеріалами щодо міжнародної
діяльності Академії, яка в означений період помітно інтенсифікувалася й
урізноманітнилася.

Подані документи супроводжуються понад ста науковими коментарями,
оформленими у вигляді енциклопедчиних статей.
Блок ілюстративних документів з історії АН УРСР 1956–1960 рр. вміщує
61 фотознімок із зображеннями вітчизняних учених, зроблених під час здійснення ними
наукових досліджень, участі в роботі наукових і культурно-освітніх заходів, зустрічей із
зарубіжними науковцями.
Більшість документів збірника публікуються вперше.
У другій частині видання подано наукові
розробки ІА НБУВ, які інформативно
доповнюють джерельну базу з історії НАН
України, документально висвітлену в першій
частині, – регести протоколів засідань Президії
АН УРСР, список дійсних членів та членівкореспондентів АН УРСР, обраних у 1956–
1960 рр., список наукових співробітників
Академії, список їх видань і наукових праць,
список установ, які діяли у складі АН УРСР у
1956–1960 рр. Зокрема, в регестах протоколів
засідань Президії АН УРСР у скороченому вигляді
передано основний зміст 3641 питання,
розглянутого на засіданнях керівного органу
Академії впродовж означеного періоду.
Друга частина видання містить також
довідки про діяльність 135 академічних установ,
біографічні довідки стосовно 49-х обраних академіків і членів-кореспондентів, короткі
відомості про 3462 наукових співробітників АН УРСР та 2765 бібліографічних позицій
наукових видань Академії цього періоду.
Представлена у збірнику документальна база, обсяг якої складає майже
135 друкованих аркушів, а також оригінальні авторські розробки колективу ІА НБУВ
дають читачам змогу ознайомитися з невідомими або маловідомими сторінками
історії академічних установ і комплексно відтворити історію Академії в означений
хронологічний період.
Електронне наукове видання «Історія Національної академії наук України. 1956–
1960 рр.» розраховане на вчених (зокрема істориків і особливо істориків науки)
архівістів, викладачів вищих навчальних закладів і студентів. Переглянути його
можна на офіційному сайті НБУВ:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00003680/ (перша частина)
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/00003681/ (друга частина)
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