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Від укладачів
Діяльність будь-якої бібліотеки, її успіхи і
досягнення – це щоденна, копітка й наполеглива
праця її фахівців, адже історію установи творять
люди, які в ній працюють.
Доброю традицією нашої книгозбірні є
вшанування творчої праці її співробітників, зокрема
на сторінках окремих випусків біобібліографічних
покажчиків серії «Національна історична бібліотека в
особах».
15-ий випуск цього видання присвячений
професійній діяльності Ніни Дмитрівни Хівренко, яка
вже понад 40 років працює в НІБУ.
Після закінчення з відзнакою Київського
державного інституту культури, у 1977 році Ніна
Дмитрівна прийшла на роботу в тодішню Державну
історичну бібліотеку УРСР. Спочатку працювала у
відділі організації і зберігання фонду, де набула
неабиякого досвіду у вивченні та популяризації
унікальних документів Бібліотеки. Згодом професійні
знання і комунікативні людські якості уміло
використовувала,
працюючи
у
відділі
міжбібліотечного абонементу. До речі, і сьогодні

вдячні абоненти, відвідуючи бібліотеку, передають їй
свої вітання і добрі побажання.
Наступною сходинкою професійного зростання
стало призначення Ніни Дмитрівни у 2003 році на
посаду завідувачки науково-дослідного відділу
стародруків, цінних та рідкісних видань. Її
харизматичність,
висока
професійність,
організаторські здібності, схильність до наукового
аналізу значно сприяли ефективній роботі відділу.
Однією з перших вона очолила важливу ділянку
роботи Бібліотеки – створення бази даних матеріалів
до Державного реєстру національного культурного
надбання України, яка є актуальним і затребуваним
електронним ресурсом.
Доброзичливість, чуйне ставлення до колег і
сьогодні допомагає Ніні Дмитрівні передавати досвід
і знання молодому поколінню співробітників.
Ніна Дмитрівна неодноразово виступала з
повідомленнями
на
наукових
конференціях,
семінарах, практикумах. Публікації її статей можна
побачити на сторінках «Історичного журналу»,
часописів «Христианская мысль», «Пам’ять століть»,
«Шкільна бібліотека плюс». У 2018 році вийшов

друком каталог колекції прижиттєвих видань
класиків української літератури XIX-початку XX ст.
(укладач – Хівренко Н. Д.).
У поточному році Ніна Дмитрівна гідно
представила Національну історичну бібліотеку
України на наукових конференціях «Короленківські
читання 2020» (Харківська державна наукова
бібліотека імені В. Г. Короленка) та «Українська
писемність та мова в манускриптах і друкарстві»
(Музей книги і друкарства України). За результатами
досліджень рідкісного фонду НІБУ вона підготувала
повідомлення «Книги з особових бібліотек визначних
українських діячів у фонді Національної історичної
бібліотеки України» та «Раритети приватної
бібліотеки купця Миколи Стефановича Маклакова у
фонді Національної історичної бібліотеки України»,
які будуть опубліковані у збірниках матеріалів
конференцій у наступному році.
Ніколи не зупиняючись на досягнутому, Ніна
Дмитрівна постійно підвищує свою кваліфікацію
(зокрема, й в Інституті післядипломної освіти
Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв), активно використовує у роботі новітні
комп’ютерні технології.

За сумлінне ставлення до роботи Ніна
Дмитрівна
Хівренко
неодноразово
була
нагороджена почесними грамотами, подяками та
відзнаками, та все ж головне – це глибока повага з
боку користувачів та колег.

***

Посібник висвітлює творчий доробок Н. Д.
Хівренко за 2003 – 2019 роки.
Описи у покажчику згруповано у хронологічній
послідовності. Окремо представлено матеріали про
діяльність Н. Д. Хівренко.
Наприкінці видання подано іменний покажчик
співавторів, укладачів та редакторів.
Бібліографічні описи у покажчику виконано
відповідно до ДСТУ 7.1.2006 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання» та ДСТУ 3582:2013 «Інформація та
документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів
і словосполучень українською мовою. Загальні
вимоги та правила».
Покажчик пропонується фахівцям у галузі
бібліотекознавства та бібліографознавства та усім,
хто цікавиться історією бібліотечної справи в Україні.
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