ПРЕС-РЕЛІЗ
Третьої Міжнародної наукової конференції
«Українська енциклопедистика»
Київ, 22–23 жовтня 2013 р.
22–23 жовтня 2013 року Інститут енциклопедичних досліджень НАН України (м. Київ)
у рамках VІІІ Міжнародного конгресу україністів проводить Третю міжнародну наукову
конференцію «Українська енциклопедистика».
Конференція відбудеться в приміщенні Інституту енциклопедичних досліджень НАН
України за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 3, 3-й поверх, к. 33 (зал).
Традиційно, як і на перших двох конференціях, що відбулися 2008 та 2011, учасники
обговорюватимуть проблеми розвитку енциклопедичної справи в Україні та світі. Цього року в
рамках конференції буде проведено також засідання Круглого столу «Діячі академічної науки
та їхній внесок у книжну культуру» (23 жовтня 2013 року, Національний музей літератури
України, зал).
З програмою та порядком роботи конференції можна ознайомитися на сайті Інституту у
розділі "новини" (www.ied.gov.ua або encyclopedia.kiev.ua).
Про роль та іміджеве значення енциклопедичних видань для країни відомо давно і
кожному. Адже енциклопедія – це реєстр національних надбань та багатств країни, це
свідчення її історичних піднесень і падінь, це та скарбниця, в яку нинішнє покоління додає все
неперехідне й значуще, все те, що хоче залишити своїм нащадкам. Наявність національної
енциклопедії – це свідчення зрілості нації, це своєрідна перепустка у коло цивілізованих
народів. Кожна держава прагне мати власну Енциклопедію – систематизоване зібрання знань
про всі прояви економічного, політичного, наукового, культурного життя у минулому і
сьогоденні. В умовах інтеграції України у світове співтовариство назріла нагальна потреба у
створенні фундаментальної універсальної енциклопедії як найвищого узагальнення і
систематизації знань про Україну і світ. 2 січня 2013 року Президент України підписав Указ
«Про Велику українську енциклопедію».
В Україні енциклопедична справа має свою історію – складну, а іноді й трагічну. Серед
наших здобутків: енциклопедичний довідник «Украинский народ в его прошлом и настоящем»,
«Українська Загальна Енциклопедія», «Енциклопедія Українознавства», «Українська Радянська
Енциклопедія». За роки незалежності розширено спектр енциклопедичних видань. Основний
внесок у цю справу роблять вчені НАН України. Видано 12 томів «Енциклопедії Сучасної
України», 9 томів «Енциклопедії історії України», однотомну Енциклопедію «Українська
мова», шеститомну «Юридичну енциклопедію», однотомну "Українську архівну
енциклопедію", тритомну «Економічну енциклопедію», 3 томи «Музичної енциклопедії»,
двотомну «Українську енциклопедію лісівництва», 1-ий том енциклопедії «Наукове товариство
імені. Шевченка», 2 томи «Шевченківської енциклопедії»; заплановане видання низки інших
енциклопедій та словників, серед яких: енциклопедія «Національна опера України»,
«Енциклопедія кіно», «Енциклопедія української діаспори» – всього близько 20-ти галузевих
енциклопедій та 10-ти енциклопедичних словників і довідників.
Перед творцями енциклопедій постає цілий спектр проблем методологічного та
методичного характеру. Обговорити їх та поділитися досвідом зберуться на конференцію
науковці з України, Білорусі, Молдови, Російської Федерації, Угорщини, Словаччини, Канади
та ін.
Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України запрошує до
участі у роботі конференції.
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