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Майже п’ятдесят років опікується книгою і
Бібліотекою Раїса Іванівна Павленко. Завдяки їй із року в рік книгозбірня нарощувала
свій потенціал, піднімалася
сходинками
визнання та авторитету, досягла того, що з краєвої
бібліотеки перетворилася на Національну. Нині,
Національна наукова медична бібліотека України
посіла достойне місце в інформаційному просторі
держави, стала невід’ємною складовою системи
охорони здоров’я, однією з найбільш запитуваних
і життєво необхідних для здоров’я нації установ.
Визначна роль Раїси Іванівни як керівника полягає у згуртуванні висококваліфікованого творчого
колективу Бібліотеки, вмінні чітко визначити стратегічний напрям її розвитку, вдумливо і переконливо спрямовувати працівників на реалізацію поставлених завдань. Раїсою Іванівною докладено багато зусиль для ефективного функціонування системи інформаційно-бібліографічного забезпечення медичної науки та охорони здоров’я, розробки
чіткої програми заходів зі збору, систематизації,
збереження і популяризації документної пам’яті
нації, зокрема з питань історії медицини і охорони
здоров’я. Нею зроблено суттєвий практичний внесок у створення медичної біографістики, підготовку та видання серії біобібліографічних словників
«Медицина в Україні. Видатні лікарі».
За зовнішньою жіночністю директора Бібліотеки приховується наполегливість, рішучість, уміння чітко вирішувати службові проблеми. Кожен
читач, який заходить до книгозбірні, цей вишуканий та затишний особняк, шедевр архітектурного
мистецтва XIX ст., й не здогадується про ті титанічні зусилля, які доклали директор Бібліотеки та
його колектив для відвоювання приміщення по
вул. Толстого, 7 у можновладців, забезпеченню вишуканого інтер’єру, чистоти, комфортності роботи
читачів.
Жорсткі вимоги до себе як керівника та високі
вимоги до оточуючих сприяли тому, що Бібліотека
стала виконувати не лише такі важливі фукції, як
формування і збереження інтелектуального потенціалу галузі, а й забезпечувати ефективне їх використання на основі впровадження новітніх інфорISSN 1029-7200. Бібліотечний вісник. 2006. № 6.

маційних технологій. Багаторічний досвід, вивчення й аналізування фахової, зокрема іноземної
преси, активна міжнародна діяльність директора
дозволили колективу стрімко включитися у процеси глобальних технічних і технологічних змін, чітко визначити пріоритети, своє місце і роль у єдиному інформаційному просторі.
Глибоке знання предмета, багатогранна ерудиція, делікатність, щира зацікавленість справою
створили навколо цієї жінки позитивну атмосферу,
викликаючи бажання спілкуватися з нею. Вона багато уваги приділяє розширенню наукової співпраці українських бібліотек із зарубіжними бібліотечними товариствами та об’єднаннями. Починаючи
з 1976 р., Раїса Іванівна гідно представляє українські бібліотеки на міжнародних форумах, як учасник засідань IFLA, щедро ділиться отриманим
досвідом із колегами та бібліотечним загалом.
Р. І. Павленко – педагог і талановитий наставник
молоді, яка попри свою зайнятість знаходить час
для спілкування та виховання молодих спеціалістів, студентів, котрі проходять виробничу практику
в Бібліотеці. Багато відомих у бібліотечному світі
науковців зазначають, що їх професійне становлення розпочалося саме з цієї книгозбірні, а своїми
трудовими успіхами вони завдячують її директору.
Завдяки енергії, наполегливості, винятковим організаторським здібностям цієї невтомної і щедрої
душею людини Державній науковій медичній бібліотеці України 3 квітня 2006 року було надано
статус Національної. У всіх досягненнях і прогресивних перетвореннях Бібліотеки левова частка
праці належить її незмінному директору Раїсі Іванівні Павленко. За значний особистий внесок у
розвиток бібліотечної справи, активну громадську
та наукову діяльність у 1980 р. Р. І. Павленко була
удостоєна звання заслуженого працівника культури України, а у 2001 р. нагороджена «Орденом
княгині Ольги» III ступеня. Обравши для себе єдине місце роботи – медичну бібліотеку, вона стала
справжньою її берегинею.
Від імені бібліотечної громадськості нашої країни, колективу Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського, Національної наукової медичної бібліотеки України сердечно вітаємо Раїсу
Іванівну Павленко з ювілеєм і зичимо нових творчих успіхів і звершень у благородній справі служіння Книзі.
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