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МЕДИЧНА МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНИ : АНАЛІЗ 

БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ КИЄВА У ФОНДІ МЕТОДИЧНОГО 

ЦЕНТРУ (2000-2019) 

 

Метабібліографія як важлива складова бібліографознавства відіграє роль 

відображення розвитку певної галузі (шляхом висвітлення кількості створених 

бібліографічних видань з конкретної теми), а також розвитку конкретного виду 

бібліографії [4, с. 150] 

Створення метабібліографії, зазвичай, займаються координаційні та 

методичні центри, які знають про стан та хід роботи підпорядкованих установ, 

та мають у документному фонді результати їхньої діяльності (різноманітні 

видання, бібліографічні у тому числі). Так, координаційним та методичним 

центром мережі медичних бібліотек України (до них відносимо: обласні 

медичні бібліотеки, бібліотеки медичних ЗВО, бібліотеки спеціалізованих НДІ) 



є Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ). В її фондах 

найбільш повно представлена медична бібліографія як радянського періоду, так 

і сучасності як завдяки статусу координаційного центру, так і за умовами 

Закону України «Про обов’язковий примірник документів».  

На сучасному етапі ННМБУ вже має досвід створення медичної 

бібліографії [2].Такий покажчик був створений у 2002 році та охоплював період 

від 1934 р. до 1999 р. Так як пройшло вже більш ніж 18 років, було прийняте 

рішення про створення нової медичної бібліографії, яка б охопила сучасний 

період, а також висвітлила ті документи, що не були висвітленні у 

попередньому виданні.  

Метою даної роботи є дослідити видання бібліографічних видань 

(покажчиків, нарисів і т.і.) медичного спрямування та суміжних наук у м. Київ, 

що представлені у документному фонді Національної наукової медичної 

бібліотеки України (ННМБУ) від 2000 року на основі даних з карткових 

каталогів відділу наукової бібліографії ННМБУ та електронного каталогу.  

Дослідження видання бібліографічних покажчиків здійснюється з 

використанням аналізу динаміки видання (визначення найактивніших років 

видання бібліографічних покажчиків), визначення провідних установ, які 

найчастіше видавали бібліографічні покажчики, аналіз видів бібліографічних 

покажчиків (рекомендаційні, нових надходжень, біобібліографія, покажчики 

виданих робіт працівників тощо).  

Аналіз виданих бібліографічних покажчиків з медицини та суміжних наук 

в м. Київ від 2000 року відбувався у два етапи: аналіз виданих покажчиків 

бібліотеками НДІ та іншими установами, далі – аналіз бібліографічних видань 

ННМБУ.  Такий алгоритм провадження дослідження був обраний задля 

збереження об’єктивності дослідження – адже дослідження провадилось на 

основі фонду та довідково-бібліографічного апарату ННМБУ [1], [3], що може 

не в повному обсязі охоплювати бібліографічні ресурси, видані іншими 

установами.  



У результаті провадження аналізу бібліографічних видань, було виявлено, 

що найчастіше такий напрям роботи реалізують спеціалізовані НДІ, рідше – 

бібліотеки (зокрема, у документному масиві були виявлені покажчики з 

медицини та суміжного спрямування, що були розроблені Державною наукової 

сільськогосподарською бібліотекою та Державною наукової педагогічною 

бібліотекою). У аналізованому масиві документі не було виявлено жодного 

бібліографічного видання, виданого науковою бібліотекою спеціалізованого – 

медичного ЗВО.  

Аналіз дозволяє також виокремити основні види бібліографічних видань, 

що реалізуються цими установами. Це переважно: 

● публікації співробітників установи (переважають у НДІ); 

● біобібліографічні покажчики; 

● бібліографічні видання з конкретної проблематикою. 

Друга частина дослідження передбачала аналіз бібліографічних видань, 

підготовлених та випущених ННМБУ. Цей аналіз проводився на основі 

бібліографічних покажчиків видань бібліотеки та літератури про її діяльність 

від 2000 року, а саме розділу «Інформаційно-бібліографічні покажчики». До 

уваги не брались біобібліографічні словники, календарі пам’ятних та 

знаменних дат, покажчики обмінного фонду, покажчики періодичних видань, 

що були передплачені на конкретний рік, а також бібліографічні списки, що 

були підготовлені фахівцями для публікації окремими розділами в періодичних 

виданнях для професійної аудиторії до ознайомлення. Аналізувались саме 

бібліографічні покажчики, які видавались як окреме самостійне видання та 

поширювались серед інших книгозбірень.  

Так, було виявлено, що найпоширенішими видами бібліографічних 

видань, що випускаються в ННМБУ є біобібліографічні покажчики (зазвичай 

входять до складу серії «Медична біографістика»), а також рекомендаційні 

видання для спеціалістів конкретної галузі медицини (зазвичай входять до серії 

«На домогу…»).  



Аналіз динаміки видавничої діяльності показує, що найактивнішими 

роками для видання бібліографічних видань ННМБУ були: 2000–2004 (від 

трьох до 24 покажчиків у рік), 2006–2009 (від 27 до 43 покажчиків на рік; у ці 

роки найактивніше розроблюються рекомендаційні анотовані покажчики для 

спеціалістів певної галузі медицини (із серії «На допомогу…»), а також 2011–

2013 рр (по шість покажчиків кожного року).  Від 2010 року спостерігається 

зміна орієнтирів видання бібліографічних видань бібліотекою – від 

рекомендаційних покажчиків для спеціалістів до дослідження історії медицини, 

створення біобібліографічних покажчиків.  

Так, у результаті дослідження було виявлено які типи установ у Києві 

видають бібліографічні видання з питань медицини та суміжних, яка динаміка 

розробки та видання таких ресурсів, а також якого виду бібліографічні видання 

видаються найчастіше на основі документного фонду  та довідково-

бібліографічного апарату Національної наукової медичної бібліотеки України.  
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