УХВАЛА
Другої міжнародної наукової конференції
«Українська енциклопедистика»
Друга

міжнародна

наукова

конференція

«Українська

енциклопедистика» відбулася в Києві 17 червня 2011 р. Її організували
Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України і
Наукове товариство ім. Шевченка в Європі. У конференції взяли участь 27
науковців, із них 6 іноземців (Молдова, Башкортостан, Татарстан). Заслухали
13 доповідей із 18 заявлених у програмі.
Учасники

конференції

дискутували

про

перспективи

розвитку

енциклопедичної справи в Україні та інших країнах, співробітництво з
енциклопедистами різних країн, а також з питань методики і методології
створення енциклопедичних видань різних типів. Після виступів учасники
конференції
УХВАЛИЛИ:
1.

Подякувати оргкомітетові за створення комфортних умов для
роботи конференції.

2.

Відзначити

роботу

енциклопедичних

центрів

України,

результати якої було представлено на книжковій виставці.
3.

Надіслати вітання учасників конференції Почесному голові
Наукового товариства ім. Шевченка в Європі, співголові
Головної редакційної колегії Енциклопедії Сучасної України
А.І.Жуковському.

4.

Запропонувати оргкомітету конференції

звернутися до

Президії НАН України з проханням підтримати розвиток
енциклопедичної справи в Україні, розширити наукову
співпрацю з енциклопедичними центрами інших країн і
створити умови для роботи над сучасними енциклопедичними
виданнями.

5.

Звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України та вищих навчальних закладів з пропозицією
розробити програму з навчальної дисципліни «енциклопедична
справа» і ввести її

як спецкурс (або факультатив) на

гуманітарних факультетах. Розробити програму дистанційного
навчання енциклопедичній справі, в першу чергу з метою
підготовки

кадрів

для

створення

регіональних

енциклопедичних видань.
6.

Для забезпечення об’єктивності інформації в енциклопедичних
виданнях

розширити

дієве

наукове

співробітництво

з

енциклопедичними центрами в Україні і за кордоном щодо
редагування

енциклопедичних

статей

та

для

обміну

іконографічними та картографічними матеріалами. З цією
метою створити Міжнародну асоціацію енциклопедистів,
доручивши організацію цієї справи ініціативній групі.
7.

Проводити

конференції

з

проблем

енциклопедистики

регулярно (з періодичністю один раз на два роки).
8.

Опублікувати матеріали конференції в спеціальному збірнику
(учасникам конференції до кінця липня 2011 року надати
тексти доповідей в електронному вигляді до оргкомітету
конференції).

9.

Сприяти розширенню української інформації
українською мовою у Вікіпедії.

та інформації

