самофокусування гіперзвуку та його зворотного розсіювання в неоднорідних кристалах. Під керівництвом ученого створено новий клас запам’ятовуючих пристроїв — гіперзвукових ліній затримки НВЧсигналів, які знайшли широке застосування
в космічній радіолокаційній техніці. Нині
наукові інтереси Є.М. Ганапольського зосереджені на вивченні стохастичних явищ у
квазіоптичних НВЧ-системах міліметрового діапазону довжин хвиль.
Більше 220 публікацій дослідника, зокрема оглядові статті у провідних міжнародних журналах, зробили вагомий внесок у наукове надбання України. Єль Маркович входить до наукової ради з проблеми

«Радіофізика та НВЧ-електроніка» НАН
України, редколегії часопису «Радіофізика
і електроніка», а також двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій.
Професійні досягнення вченого одержали визнання у країні та за її межами. Він
лауреат Державної премії УРСР в галузі
науки та техніки (1986), премії ім. О.С. Давидова НАН України (2004), нагороджений Почесною грамотою Президії НАН
України і ЦК профспілки НАН України
(2008).
Наукова громадськість, колеги та друзі щиро вітають Єля Марковича з ювілеєм,
зичать міцного здоров’я, щастя, творчого
натхнення, нових наукових звершень.

60-річчя
члена-кореспондента НАН України
Л.А. ДУБРОВІНОЇ
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вересня виповнилося 60 років відомому книго- і джерелознавцю, діячеві бібліотечної та архівної справи членукореспонденту НАН України Любові Андріївні Дубровіній.
Л.А. Дубровіна народилась 1950 р. у
м. Шадринськ Курганської області (Росія).
У 1972 р. закінчила Волгоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Серафимовича, а в 1977 р. — аспірантуру Інституту історії СРСР АН СРСР. 1973 року
переїхала в Середнє Поволжя — у м. Йошкар-Олу, столицю Марійської АРСР. Упродовж 1977–1981 рр. Любов Андріївна була
завідувачем сектору історії Марійського
науково-дослідного інституту мови, літератури та історії. Від 1981 року живе в Києві.
Протягом 1981–1984 рр. Л.А. Дубровіна
очолювала відділ використання інформації
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та публікації документів Київського обласного державного архіву. 1982 р. захистила
кандидатську дисертацію на тему «Казанський літописець: історико-текстологічне
дослідження». Інтерес до рукописної книги
й давніх наративних джерел спричинив перехід у 1984 р. у відділ рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР. Тут дослідниця подолала шлях від старшого наукового співробітника до завідувача відділу
рукописів і директора Інституту рукопису,
яким її призначено в 1992 р. Наступного
року Любов Андріївна захистила докторську
дисертацію на тему «Кодикологія та кодикографія як джерелознавчі дисципліни в дослідженнях історії української рукописної книги». У 2006 р. її обрано членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Архівознавство, документознавство».
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Наукова діяльність Л.А. Дубровіної присвячена дослідженню інтеграційних процесів у галузі розвитку спеціальних історичних дисциплін. До кола її професійних інтересів належать методологія архівознавства,
історичного документознавства, кодикології та кодикографії, камеральної та едиційної археографії, історичного книгознавства.
Вона розвиває основні наукові засади формування, опису та використання рукописних документальних колекційних фондів
бібліотек і архівів в умовах інформатизації
суспільства й освоєння новітніх документально-інформаційних технологій.
Під керівництвом Любові Андріївни в
Інституті рукопису створено низку комплексних архівних та рукописних довідників нового покоління, що охоплюють наукові каталоги рукописних пам’яток різними мовами (кириличних, грецьких, арабських, польських), спеціальні путівники
колекціями й зібраннями Інституту рукопису та спеціалізованими фондами Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, інші інформаційні видання.
Л.А. Дубровіна є автором, укладачем
та науковим редактором понад 250 публікацій, засновником періодичного збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України». Вона дослідила питання історії слов’янської рукописної книги, текстології пам’яток середньовічної
слов’янської писемності, створення електронних ресурсів на базі унікальних книжкових пам’яток, рукописних і книжкових
колекцій НБУВ, а також видання рукописних писемних пам’яток.
Декілька фундаментальних праць присвячено історії бібліотечної справи в Україні, в тому числі історії Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,
побачили світ статті й монографія (2009)
з історії бібліотек та бібліотечної справи
України в ХХ ст., де розглянуто питання
правових засад, функцій, діяльності бібліISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2010, № 9

отек різних типів і видів, розвитку бібліотечних технологій та науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства. Важливим напрямом
стало дослідження історії бібліотек, зокрема київських, під час Другої світової війни:
вийшов фундаментальний довідник, опубліковано документи й низку статей щодо
вивезення нацистами бібліотечних фондів
та рукописних колекцій. Видано праці про
долю цінних бібліотечних колекцій після
Другої світової війни.
Учена започаткувала власну історикокнигознавчу школу в галузі української кодикології, камеральної археографії, джерелознавства. Під її керівництвом підготовлено понад 30 кандидатів наук.
Л.А. Дубровіна — керівник і учасник
комплексних тем НАН України, проектів
Міністерства науки та освіти, досліджень
Державного комітету архівів України, де
вона член Колегії. Належить до Спілки
архівістів України, Міжнародної асоціації
україністів, Міжнародного товариства «Український історик», Редакційно-видавничої
ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського; відповідальний редактор щорічника «Рукописна та книжкова
спадщина України», заступник головного
редактора журналів «Бібліотечний вісник»
та «Наукові праці НБУВ».
Л.А. Дубровіна є лауреатом Премій НАН
України ім. М. Костомарова (1996) та за
найкращі історичні дослідження, присвячені вивченню подій Великої Вітчизняної
війни 1941–1945 рр. (2005), Державного
комітету архівів України ім. Василя Веретеннікова (2000). Нагороджена орденом
Преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня. У 2004 р. їй присвоєно почесне звання
«Заслужений діяч науки і техніки України».
Наукова громадськість, колеги та друзі
щиро вітають Любов Андріївну з ювілеєм,
зичать їй здоров’я, невичерпної енергійності та нових творчих обріїв.
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