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Паспорт бібліотечної колекції
"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

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

12/06/2019

Колекція Ярослава Головача 
GOL

     Ярослав Петрович Головач народився у селі Острів біля Ярослава над рікою Сян, у 
селянській сім'ї Петра (1889-1965, помер у Чабарівці) та Анни (1904-1965, померла в 
Чабарівці) Головачів. У родині було троє дітей. Батьки, разом із сестрою Ярослава - Лесею, 
були переселені в Україну до села Чабарівка Гусятинського району Тернопільської області. 
Брат Ярослава - Володимир, перейшов імміграційним шляхом через Німеччину і після війни 
зупинився у Гамільтоні (Канада). 
     Від жовтня 1949 до липня 1950 р. працював в агентстві Організації Об'єднаних Націй - у 
Міжнародній Організації для Біженців (International Refugee Organization - IRO) в Штутгарті як 
картотекар, а пізніше - як бухгалтер. 

15-го серпня 1950 р. прибув до Канади кораблем General Hersey US Navy до місцевості 
Галіфакс у Новій Шотландії (Halifax, Nova Scotia). Незабаром переїхав до Гамільтону, де 
проживав його старший брат Володимир. Поселившись у промисловому місті Гамільтон 
Онтарійської провінції, в роках 1950-1952 працював на сталеливарному заводі (Steel
Company, Hamilton), 1952-1954 - в Dominion Glass Company, Hamilton. 
      В 1954-1959 pp. навчався в Торонтському (University of Toronto) та Нью Брансуікському 
(University of New Brunswick) університетах на факультеті лісництва (спеціалізація: Forest
management and economics - 
лісове господарство та економіка), писав дипломну роботу на тему: The Forest Resources of 
the USSR - Лісові ресурси СРСР. У 1959 p. одержав в університеті Нью Брансуік ступінь -
інженер лісництва. 

1980 p. запрошений на роботу до International Forestry Branch of Canadian Forestry Service 
[тепер: Forestry Canada, Department of Natural Resources (Forestry), Hull, Quebec] згодом 
переселився до Оттави і там, працюючи, прожив до останнього дня. 
     З початку 1990 р. став членом Дирекції промисловості, торгівлі і технології (Industry, Trade 
and by Directorate) як спеціаліст-радник з питань торгівлі в галузі лісництва з СРСР. Був 
учасником ряду державних делегацій Канада - СРСР. Також працював як консультант 
Науково-технологічної комісії (Канада-СРСР, Canada-USSR Science and Technology
Committee).



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

1.4. Місце розташування колекції

1.5. Площа розміщення колекції (метрополиці)

1.6. Рік заснування колекції в НБ НаУКМА

1.7. Хронологічні межі колекції

1.8. Обсяг фонду колекції (назв, примірників)

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)

1.10. Стан опрацювання колекції 

в процесі опрацювання
завершена
інше

Дар від дружини Зені Головач

Бібліотека рідкісних і цінних видань (4 корпус, КМЦ)

120

1995

1957 - 2008

2768 назв 4227 примірників

3



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 %

1 Філософія. Психологія Назв %

2 Релігія. Теологія (богослов'я) Назв %

3 Суспільні науки. Політика. Економіка. Право Назв %

5 Математика. Природничі науки Назв %

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське 
господарство

Назв %

7 Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт Назв %

8 Мова. Мовознавство. Художня література. 
Літературознавство

Назв %

9 Географія. Біографії. Історія Назв %

2.3. Склад фонду колекції за видами документів

Книжкові видання Назв Примірників

Періодичні видання Назв Примірників

Ізовидання Назв Примірників

79 3%

80 3%

90 3%

373 13%

155 6%

530 19%

432 16%

389 14%

548 23%

2,670 3,070

109 969



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 %

Літературно-художні видання

Навчальні видання

Довідкові видання 

Релігійні видання

Нормативні документи

1 1

115 130

Немає

28%

578

192 8%

513 12%

20 0%

16 0%

1,193

14%



Образотворчі видання Примірників %

Інші

2.5. Мова документів

мова Примірників %

інші Примірників %

298 7%

1,308 31%

українська 2,631 62%

російська 1,235 29%

польська 14 0%

англійська 218 5%

німецька 5 0%

словацька 4 0%



3. Додаткові відомості про фонд колекції

3.1. Кількість документів, що потребують реставрації (назв, примірників)

3.2. Відображення документів фонду колекції в електронному каталозі НБ 
НаУКМА 

повне
часткове
інше

3.2.1. В електроному каталозі колекція представлена позначкою

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

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

Паспорт склали:

немає

GOL

http://aleph.ukma.kiev.ua/F - Головач, Я. 

Бекішева О.І.

Списано 7 пр. за фактом інвентарізації (акт №147 від 20.02.2001 р.). За 
переобліком 2018 року усі книжки.

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