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"Бібліотечна колекція НБ НаУКМА" – частина бібліотечного фонду, яка складається із зібрань
організацій, установ, особових колекцій діячів науки, культури, освіти України та зарубіжних
країн і має самостійний довідково-бібліографічний пошуковий апарат.

1. Загальні відомості про колекцію бібліотечного фонду
1.1. Повна і скорочена назва колекції

Колекція Анджея Мандаляна
AMAN
1.2. Історична довідка (біографічні відомості про засновника або дарувальника
та про колекцію у цілому)

Анджей Мандалян (Andrzej Mandalian) (1926, Шангай - 2011 - Варшава) польський поет і перекладач. Народився у сім'ї комуністичних діячів. Батько вірменин, мати - єврейка. Батьки стали жертвами сталінського великого терору.
Батько опинився в тюрмі на Лефортові, розістрялний 22 червня 1941. Попри
брутальне слідство, він не давав показів проти своїх колег і не визнав своєї вини.
Мати - Теодора Федер народилися у Люблині, від юності зв'язана з комуністичним
рухом, виїхала до СССР, згодом до неї приєдналася сестра, з якою говорили
польською мовою (саме завдяки тому Анджей Мандалян пасивно знав материну
мову). Матір арештували і вислали в табори після тривалих її старань про
звільнення батька. Звільнення прийшло завдяки інтервенції Болеслава Бєрута.
Вона повернулася на батьківщину. Після війни Анджей Мандалян навчався в
медичному інституті в Москві (в МГУ не міг попасти як "син ворога народу"). 1947
року приїхав до Польщі і Анджей Мандалян як репатріант. Попри цей трагічний
досвід і мати, і Анджей Мандалян і далі вірили в комунізм, гадаючи, що сталінізм це "російський порок", а в Польщі комунізм матиме людське обличчя. Однак
подальший досвід перетворив Анджея Мандаляна в прихильника польської
опозиції, автора численних текстів "другого обігу" (польського самвидаву),
"підписанта" відкритих листів з вимогами демократичних перетворень і
запереченням соціалістичної конституції 1976 року.

1.3. Шляхи надходження до бібліотеки, наявність супровідних документів
(заповіт, договір тощо)

Дарунок.
Отримання й перевезення цієї колекції до НаУКМА відбулось за сприяння Олі
Гнатюк та Данути Сосновської.
1.4. Місце розташування колекції

Центр Польських та Європейських студій ім. Є. Гедройця (корпус 6, підвал)

1.5. Площа розміщення колекції (метрополиці)

42
1.6. Рік заснування колекції в НБ НаУКМА

2012
1.7. Хронологічні межі колекції

1902 - 2012 рр.
1.8. Обсяг фонду колекції (назв, примірників)

813 назв 1171 пр.
1.8.1. Обсяг фонду для колекції, що поповнюється:
• Під час надходження до фондоутримувача (назв, примірників)
1.8.1. Обсяг фонду для колекції, що поповнюється:
• Кількість примірників, які планується долучити за календарний рік
(примірників)

1.8.1. Обсяг фонду для колекції, що поповнюється:
• Сучасний стан фонду колекції (назв, примірників)
1.9. Кількість рідкісних та цінних видань у фонді колекції (назв, примірників)

32 примірники
1.10. Стан опрацювання колекції
в процесі опрацювання
завершена
інше

1.11. Документи обліку фонду колекції - інвентарна та сумарна книги.

2. Структура фонду колекції та його склад
2.1. Система розстановки бібліотечних документів
за УДК
Дьюї
інше
2.2. Тематичний склад колекції
0 Наука та знання в цілому

Назв

%

49

4%

Назв

%

23

2%

Назв

%

21

2%

Назв

%

40

3%

Назв

%

1

0%

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське
господарство

Назв

%

4

0%

7 Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт

Назв

%

28

2%

8 Мова. Мовознавство. Художня література.
Літературознавство

Назв

%

511

44%

9 Географія. Біографії. Історія

Назв

%

134

11%

1 Філософія. Психологія

2 Релігія. Теологія (богослов'я)

3 Суспільні науки. Політика. Економіка. Право

5 Математика. Природничі науки

2.3. Склад фонду колекції за видами документів
Книжкові видання

Періодичні видання

Ізовидання

Назв

Примірників

782

902

Назв

Примірників

31

269

Назв

Примірників

Картографічні видання

Назв

Примірників

Нотні видання

Назв

Примірників

Електронні видання

Назв

Примірників

Аудіовізуальні документи

Назв

Примірників

Настільні ігри

Назв

Примірників

Манускрипти

Назв

Примірників

Обладнання

Назв

Примірників

Репродукції

Назв

Примірників

Архівні справи
2.4. Види документів фонду колекції за цільовим призначенням
Наукові видання

Примірників

%

56

5%

44

3%

7

0%

4

0%

1

0%

1

0%

Літературно-художні видання

Навчальні видання

Довідкові видання

Релігійні видання

Нормативні документи

Образотворчі видання

Примірників

%

1

0%

128

11%

мова

Примірників

%

польська

189

16%

українська

25

2%

російська

14

1%

англійська

12

1%

німецька

3

0%

латиська

1

0%

інші

Примірників

%

Інші

2.5. Мова документів

3. Додаткові відомості про фонд колекції
3.1. Кількість документів, що потребують реставрації (назв, примірників)

19 назв 24 примірника
3.2. Відображення документів фонду колекції в електронному каталозі НБ
НаУКМА
повне
часткове
інше
3.2.1. В електроному каталозі колекція представлена позначкою

AMAN
3.2.2. Пошук в електроному каталозі здійснюється у полі «Колекція» за

Мандалян, Анджей
3.3. Періодичність документальної перевірки фонду колекції (згідно Положення
про фонд колекцій)

3.4. Інформація щодо використання документів з фонду колекції; експонування на
виставках, переглядах; наявності штампів, екслібрисів, маргіналій, автографів
тощо, прописується в Додатках.
Паспорт склали:

Бекішева О.І.

