ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ІНФОРМУЄМО ВАС ПРО ВИДАННЯ

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) – перша
загальноукраїнська енциклопедія, що подає цілісний
багатогранний образ України 20-го – початку 21-го
століть. 30-томне видання міститиме понад 100 тисяч
статей, близько 80-ти тисяч ілюстрацій, а також
кольорові додатки. Наклад кожного тому становить 10
000 примірників, формат 60 × 90 1/8, обкладинка тверда
(баладек) з тисненням, папір крейдяний.
ЕСУ вперше серед видань енциклопедичного типу подає значний блок статей про
науковців, митців, акторів, спортсменів, літераторів, політичних, громадських, державних
діячів. Творчий колектив ЕСУ вводить у науковий обіг значну кількість раніше
замовчуваних чи з ідеологічних причин забутих видатних діячів України, до багатьох
персоналій подає уточнені біографічні дані. ЕСУ містить статті не лише про громадян
України, а й про українців, які мешкають за кордоном, але стали відомими в тій чи іншій
галузі життя. Енциклопедія вперше подає статті про зарубіжних українознавців, а також
про основні місця компактного проживання українців поза Україною. Належне місце
займають відомості про національні меншини України, їхню історію, інституції, видання,
відомих представників.
Значний блок статей присвячено науковим напрямам і поняттям. ЕСУ охоплює всі
регіони України, подає об’ємні статті про області, райони, міста та селища міського типу,
в яких висвітлена історія, природні умови, економічний стан, розвиток промисловості та
сільського господарства, наведені дані про наукові та навчальні установи, заклади
культури, релігійні громади, видатних уродженців цих місць. Є статті про всі вищі
державні і недержавні навчальні заклади, академічні установи, НДІ, найважливіші
підприємства різних форм власності.
В ЕСУ вміщено значну кількість карт, таблиць та інших ілюстрацій. Практично до
всіх статей подано бібліографію.
З питань участі у підготовці статей до ЕСУ просимо звертатись за тел. (44)234-19-34
Железняк Микола Григорович.
З питань придбання всіх або окремих томів просимо звертатися за тел. (44)234-31-32
Муха Владислав Сергійович.
Нині видано 8 томів ЕСУ (А – Д):
Т.1. А. – 2001. – 823 с.
Т.2. Б – Біо. – 2003. – 872 с.
Т.3. Біо – Бя. – 2004. – 696 с.
Т.4. В – Вог. – 2005. – 700 с.
Т.5. Вод – Гн. – 2006. – 728 с.
Т.6. Го – Гю. – 2006. – 712 с.
Т.7. Ґ – Ді. – 2007. – 708 с.
Т.8. Дл – Дя, Додаток А – Ґ. – 2008. – 716 с.
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